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ö N Söz 

Birinci Beş Yıllık Plânda kalkınma yöntemleri arasında 
yer alan toplum kalkınması; imece, yardımlaşma ve devletin getirdiği 
hizmetlere katılma şeklinde Türk geleneklerinde yaşıyan hir toplum¬ 
sal özelliktir. Toplum kalkınması hu özelliği sistemleştirmek, kal¬ 
kınma plânı içerisine yerleştirmek, milli kalkınma ile kaynaştırmak 
hu suretle milli kalkınmayı millete benimsetmek ve onun daha yakın' 
desteğini ve kalkınmayı benimsemesini sağlamak amacına yönelmiştir. 

Birinci Beş Yıllık plân süresi içinde bir kalkınma yön¬ 
temi olarak plâna giren ve uygulanan toplum kalkınması ikinci ve 
üçüncü Beş Yıllık plân sürelerinde milli plâna daha büyük katkıda 
bulunmaya toplumsal ve ekonomik hayatımızda daha buyruk rol oynamaya 
adaydır* 

Bu gün-kalkınma hamlesi bir parola halinde,en uzak kö¬ 
yümüze kadar ulaşmış bulunmaktadır. Bir çok Üniversiteli genç halkla 
birlikte çalışma yöntemini benimsemişler, köylere akın etmeye hazır— 
Lanmaktadırlar* Bu kalkınma heyecanını bilinçleştirmek ve yöneltmek 
gerekmektedir. 

-Kalkınma hareketinin sadece sözle desteklenmiyeceği ve 
başarıya ulaştırılamıyacağı bir gerçektir. Yıllık programlarla hiz- 
net götürülemiyen köylerimizi de içine alacak "Her köye bir proje" 
sloganı amacımız olmalıdır. Küçük de olsa her köyce benimsenip des¬ 
teklenecek bir proje Türk köyündeki kalkınma ateşini körükliyecek ve 
milli kalkınmanın yurt yüzeyinde benimsenmesine imkân verilecektir. 

Toplum kalkınması hareketinin başka bir yönü; halkla 
çalışırken onun yardımını, katılmasını sağlama çabaları-gösterirken 
anu tanıma ve onun>olanaklarını ve koşullarını^gerçek ışığı altında - 
;Örme zorunluğudür. Bunun için sosyal araştırmalara büyrük-önem veril- 
nesi gereklidir. Türk köylüsünü çok çeşitli görünüşleri içinde tari- 
ıi ve sosyal bir gerçek olarak incelemek ve elde edilen sonuçları 
çeşitli hizmetlerin yayım kollarına mal etmek zorundayız. 

Toplum kalkınmasının önemli unsurlarından biri olan 
idareyi ve kamu personelini incelemek, bu unsuru da toplum kalkınma¬ 
cına yöneltmek gerekmektedir, Böylece halkın ve idarenin eğitilmesi 
ire balkınma amaçlarına yöneltilmesi birbirine parelel bir tempo için¬ 
le gerçekleştirilebilecek bir amaç olarak önümüzde durmaktadır.Bu 
pek önemli amaç ancak bir eğitim ve araştırma enstitüsünün kurulması 
|re ilgili'kurumlarla sıkı bir iş birliği yapması halinde gerçekleşti¬ 
rilebilir. 

; j 

J. 
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Toplum kalkınmasının plâna dalıa "büyük bir katkıda bu¬ 
lunması amaç olduğuna diğer bir deyimle plânın ön gördüğü kalkınma 
hızına ulaşılmalında hızlandırıcı bir rolü bulunduğuna göre toplum 
kalkınması yöntemi ile uygulanabilecek olan programların milli plân 
tarafından saptanması, devlet ve halk katılımlarının birlikte başarı¬ 
ya ulaştıracağı projelerin milli plânda ve yıllık programlarda belir¬ 
li yüzdeler olarak ifade edilmesi, kaynakların buna göre tahsisi ge¬ 
rekmektedir, Bu husus toplum kalkınması yönteminin ikinci beş yıllık 
plâna getirdiği yeniliklerden biridir.. 

Raporda bu ve buna benzer diğer hususlar tartışılmış 
ve çözüm yolları tavsiye edilmiştir,. Bu çözüm yollarının ikinci beş 
yıllık plânın hazırlanmasında gözönünde tutulması sureti iler birin¬ 
ci beş yıllık plânda yaratılmış ve büyük bir kütleye mal edilmiş olan 
kalkınma hareketlerimizin memleket yüzeyine daha, etkili bir şekilde. > 
yayılması ve daha başarılı sonuçlara ulaşılması mümkün olabilecektir. 

Rapor aynı zamanda milli plân hedeflerine yönelen hiz¬ 
metlerin geliştirilebilmesi ve-memleket yüzeyine yayılabilmesi için 
etkili bir koordinasyon anlayışının kamu sektörünce benimsenmesinin 
gerekliliğini bir kere daha ortaya koymaktadır. Özellikle köy kalkın¬ 
ması konusunda toplum kalkınması yöntem ve ilkelerinin başarı ile uy¬ 
gulanabilmesi devlet sektörlerinin birbirleriyle ve halkın devlet sek¬ 
törü ile işbirliği yapma anlayışının geliştirilmesine ve bu işbirliği 
anlayışının uygulanabilmesi için plânlama ve uygulama kademelerinde 
daha müsait destekleyici ve teşvik edici imkânlar yaratılmasına ihti¬ 
yaç göstermektedir. Diğer bir deyimle krIkınma çabası içine giren 
toplumlara devlet sektörünün yardımlarının daha bilgili ve etkili ve 
toplum kalkınması prensiplerine uygun olarak ulaştırılması kalkınma 
hızının gerçekleştirilmesinde önemli rol 03/nıyacalrbır, 

Çalışmalarımız süresince Komisyon Üyesi olarak çalı¬ 
şan değerli mesai-arkadaşlarıma» -fikirlerinden faydalandığımız ilgi¬ 
lilere; Komisyon çalışmalarının başarılı devamında ve raporun-nihai 
şekline geti'.i meşine kadar sonsuz emeklere’ - geçmiş olan-Köy işleri 
Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederken? hazırlanmış olan raporun 
ikinci beş yıllık plânın hazırlanmasında ve milli kalkınmamızda fay¬ 
dalı olmasını dilerim- " 

K < ,< ju,w 4 -O M 
j 

Prof, Br,.Kecmi Sönmez 
Toplum Kalkıf~'’.pl . öüel'İhtisas'jz.-". 

Komisyoru Başkanı:' u ; Ş 

7 7 

Ş.S. 
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ÖZET 

Bininci Beş Yıllık Plân döneminin ilk üç yıllık tecrübelerini 
değerlendirmek, ortaya çıkan problemlere kısa ve uzun süreli çözüm yolla¬ 
rı aramak ve beş yıllık plânlarda gerçekleştirilmesi gereken teklif ve tav- 
liyelerde bulunmak amacıyla çalışmalar yapan Toplum Kalkınması Özel İhtisas 
komisyonu aşağıda belirtilen hususlara vuzuh verilmesini uygun görmüştür: 

1. Toplum kalkınma,sı hareketinin ilkeleri arasında ötedenberi 
anlış tefsir edilen bir nokta olarak duran toplum kalkınmasının nasıl bir 
alkınma yolu olduğu meselesine ışık tutulmuş ve hareketin hızlı bir kalkın- 
a yolu olduğu , bu bakımdan plânın hızlılık ilkesi ile mütabakat halinde 
Iduğu müşahade edilmiştir. 

2. Toplum kalkınmasının kapsamı gerek köysel gerek şehirsel alan- 
a bütün genişliği ile ele alınmış, köy kalkınmasının bütün ana unsurları 
rpsama dahil edilmiştir. 

Bu meseleleri tartışan komisyon belli başlıları aşağıda belirtilen 
sklif ve tavsiyeleri ileri sürmüştür. 

1. Toplum kalkınması programının gelişmesi köyden ziyade Devlete 
ığlıdır. Yayılma, hızının plânda beliirtilen tenpo. içinde gelişebilmesi için 
rvletin idarede toplum ka,lkınmasını teşvik edici yeniden düzenleme çalış¬ 

ılan yapması, toplum kalkınması uygulama, alanlarında gerekli personel ve 
[aç imkânlarının sağlanması, halkın kalkınma, çabalarında teknik ve malî, yar- 
p bakımından yeterli bir şekilde desteklenmesi gerekmektedir. 

2. Programın köylerde yayılmasında sosyal ve ekonomik fonksiyonel 
rliklerin geliştirilmesi ve bucağın bu gruplaşmalara yardımca olması uy- 
ndur. 

3. Ordunun toplum ka,Ikınması eğitim ve uygulama çalışmalarına ge- 
kli rehberlik ve teknik yardım yapılması tavsiyeye değer . 

4. Toplum kalkınması programının ortaya, çıkardığı eğitim, araştır- 
ve değerlendirme sorumlarıyla meşgul vlacak Köy İşleri Bakanlığına bağlı 
? Milli Toplum Kalkınması Enstitüsü'nün kumlması zorunludur hareketin ; " 

yle 
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Bilimsel birmerkezle irtibat kurulmaksızm gelişemez bu arada İl, ilce ve 
köy kademesinde eğitim yapacak İl Toplum Kalkınması Enstitülerinin kurul¬ 
ması da gerekmektedir» 

5. Orta ve yüksek öğretin öğrencilerinin toplum kalkınması ala¬ 

nında eğitilmesi için tedbirler alınmazdır» 

6» Merkezi idarede, merkez idaresinin taşra örgütlerinde ve ma¬ 
halli idarelede bir yeniden düzenlemeye gitme gereklidir» Toplum kalkın¬ 
masının başarı şansı bu yeniden düzenlemeye büyük ölçüde bağlıdır. Ancak 
bu diüaenleme mevcut sistemin bozularak yerine yeni bir sistemin konması 
şeklinde değil mümkün olan yerlerde mevcut sistemi kuvvetlendirecek ted¬ 
birlerle gerçekleştirilmelidir, Köyler köy grupları,ilçe, İl,merkezde hal¬ 
kın teşkilâtlanmasını, halk devlet işbirliğini, devletin koordine bir şe¬ 
kilde çalışmasını kolaylaş t ı.racak tedbirler almaya,' ihtiyaç vardır. 

7* İda,rede yeniden düzenlemeyi öngören ve isabetli tedbirler ge¬ 
tiren koordinasyon kararnamesi'ne göre kurulan İl Köy Toplum Kalkınması 
ve Koordinasyon kurullarının daha iyi çalışacak şekilde yeniden teşkilât¬ 
landırılması ve Bakanlıklar arası Koordinasyon Komitesinin harekete geçi¬ 
rilmesi gereklidir. 

8. Toplum kalkınması yöntemi ile uygulanabilecek programların 
Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından tanımlanmalı ve bu programların uy¬ 
gulanması ile ilgili kasnakların belir*iİncilidir» 

9* Senelik programların dışında halkın girişkenliği ile uygula’ 
nabilecek projeler için merkezi ida,re taraflından fonlar ayirilmait.İl özel 
idareleri bu fonlara katılmalıdır. 

10» Siyasi gerginliklerin köyde toplum kalkınmasına, angal olması¬ 
nı önleyici tedbirlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

11. Devlet Plânlama, Teşkilâtı öncülüğünde yürütülen Şehirsel 
toplum kalkınması çalışmalarının bir süre sonra Milli Toplum Kalkınması 
Enstitüsü'ııe devredilmesi uygun görülmüştür» 

12. Türk îda.resinin çalışmalarında değerlendirmenin yer almasa, 
artan bir ihtiyaç olarak belirmektedir». Bu değerlendirme çalışmalarına i— 
lâve olarak Köy İşleri Bakanlığının bir değerlendirme organı kurup değer¬ 
lendirme faaliyetlerinde bulunması gereklidir» Bu değerlendirme örgüt ve 
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çalışmalarına ilave olarak köy kalkınması programlarını sosyal ve ekono¬ 
mik 'bakımdan inceleyen bağımsız bir değerlendirme örgütünün kurulması 
halinde (Milli Toplum Kalkınması Enstitüsü) ve bu üç değerlendirme ça¬ 
lışmasının bir sistem halinde koordine edilmesi uygun görülmüştür. 



I? ÇALIŞMALARIN AÇIKLAMASI 

Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtının öncülüğünde İkinci 
Beş Yıllık Plân hazırlama çalışmalarına ışık tutacak fikri hazırlığı yap- 
mek üzere Özel İhtisas Komisyonları kurulmuştur. Bu komisyonirdan biri 
olan ve çalışmaları Köy İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen Toplum Kal¬ 
kınması Özel İhtisas Komisyonu 1965 - 1966 Mart aylam arasında bir yıl süre 
ile faaliyet göstererek aşağıda sunulan raporu hazırlamıştır. 

A. Çalışmaya katilanlar ; Özel İhtisas Komisyonuüyeleri Devlet- 
Plânlama Teşkilâtı tarafından davet edilen çeşitli örgütler tarafından gön¬ 
derilen temsilcilerden ve bizzat teşkilât tarafından ismen çağırılan, isim 
ve Unvanları aşağıda belirtilen kimselerden meydana gelmiştir. 

Prof. Dr. Necmi Sönmez Köy İşleri Bakanlığı Müsteşarı (Başkan) 
Leyla Sayar DPT Uzmanı (Raportör) 
Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu Ankara Hukuk fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Harmancı Ege Üni. Ziraat fakültesi Dekanı 
Prof. î'ehmi Yavuz S B P Öğretim Üyesi 
Prof. Betili İncekara Ege Üniversitesi Öğretim üyesi 
Prof* Orhan Dikmen Türkiye Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları 

Birliği 
Doç. Dr.Mübeccel Kıray OrtaDoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç,Dr* Cavit Or.hpn lütengil İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğre¬ 

tim üyesi 

Dr. Cevat Geray SEP öğretim üyesi 
Dr. Nihat Hirun 35 T C P Öğretim Üyesi 
Fecati Mutlu Köy İşleri Bakanlığı Halk Eğitim G-u.Müdürü 
Fabi Pinçer Koy İşleri Bakanlığı Toplum Kalkınması Grubu 

ba şkanı (Sekret er) 
riker Koksal j 0 D A İ E Öğretim Görevlisi 
ipma Kut Sosyal Hizmetler Akademisi Öğretim Üyesi 
aci Yurtluk İmar ve İskân Bakanlığı Mesken Genel Müd.ğü 
ılmaz Gürer İmar ve İskân Bakanlığı Bölge Plânlama Daire¬ 

si Başkanı 



jehmet Soytok 
atılmış Çağlam 

lij'gan Dericioğlu 

uran İrsoy 

edim Iulağml 

small De vie t kuşu 
, Avni Ak er 

imza Tanyaş 
krhanettin Özkul 
r, Nejat Eczaoıbaşı 

■if Tüten 

itfi Hancıoğlu 
crekı Altay 

Genel Kurmay Personel Başkanlığı I.Şb.Md.ü 
Köy İşleri Bakanlığı Toplum Kalkınması Grup 
üye si 
Killi Eğitim Bakanlığı Kız 
Genel müdür Muavini 

’eknik öğretim 

DPT Uzman Yardımcısı 

Sosyal Sigortalar Kurumu 
İmar ve İskân Eakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Plânlama 
ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Gn.Md.lüğü 
Trabzon Valisi 

İş Adamı 
Muğla Valisi 
Konya Valisi 
Millî Eğitim. Bakanlığı Plânlama ve Koo.Da. 

13, Komisyon şal ışına Şekli [omisyonun ilk çalışmacında Köy 
şleri Bakanlığı Müsteşarı Prof, Dr0 Ne emi Sönmez Başkanlığa seçildi. Sek- 
terlit Toplum Kalkınmacı Grubu (Dabi Dinçer, Gabide Alp) tarafından de¬ 
lkte edildi o Komisyonun müteakip toplantısında bir iş programı hazırlana- 
|jk alt komite çalışmalarına, başlandı. Ali Komite çalışmaları sırasında ih- 
yaç basıl oldukça yeni üyeler davet edildi. 

Komisyon evvelâ iki alt komite balinde çalışmaya karar ver- 
Bu alt komitelerden birincisi olan » Kavram ve Kapsam ’-’Komitesi: ' 

. kısa süreli bir çalışma yaparak diğer çalışma gruplarının t eş¬ 
li 4cin g erekli olan hazırlığı tamamladı, İkinci Alt Komite çalışmaları 

ler.dirme yöntem ve eşkilâtı alanında İkinci Beş Yıllık Plâna tedbir- 
v getirmekle görevlendirilen” Değerlendirme’- komitesi olarak teşkil edil- 
„ Bu Komitenin çalışmalarının uzun süreli olması çngörüldii 

Kavram ve Kapsam a,lt komitesi kısa bir süre içinde çalışma¬ 
mı tamamladı. Bunun üzerine toplanan özel İhtisas Komisyonunda yeniden 
alt komite teşkil edildi* Toplum Kalkınmasında"Eğitim," "Yayılma Hızı,”, 

hgütleşme ve Koordinasyon" alt komiteiri, Bahis konusu alt komiteler 1966 
bat ayı sonunda çalışmalarını bitirdiler. Hazırlanan ön raporlar özel 
^isas Komisyonunda incelenerek gerek..i tavsiyeler yapıldıktan sonra Dev- 

Plânlama Teşkilâtına sunulacak olan rapor kaleme alındı. 
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II. TOPLUM KALKIUIIASIITI ÜEBEKTİKEK 
SEBEBLEE 

Bu sebeplerin en önemlileri üç başlık altında itelenebilir; 
Ekonomik - Sosyal - İdarî 

A) - Ekonomik S elıp pl-en; 
I — 

a) Tarım Kesimi nüfusun büyük bir kısmını kapsar, şehirde- 
ışıyan nüfusun oranı düşüktür. Bununla beraber son yıllarda artan bir şefe 
.rleşme hareketi gelişmektedir. 

b) Tarım kesiminde mahalli tüketim için üretin ekonomisi 
lygındır. Bu kapalı ekonomi şartlarının sonucu olarak fert başına düşen 
rtalama gelir düşüktür. Kredi ve pazarlama imkânlarının yetersizliği do- 
lyxsiyle ürünler gereği gibi değerlendirilememektedir. 

c) Toprak - İnsan ilişkilerinin iyi düzenlenmemiş olması 
[r tarafta ortakçılık ve yarıcılığın, bin tarafta marjinal işletmelerin 
d;aya çıkmasına sebep olmakta, toprak gereği gibi değerlendirilmemekte 

pim kesiminden gelir fazlası sağlanamadığı için sanayi alanına yeter 
çüde yatırım yapılamamaktadır. 
| d) Millî Gelir düşüklüğünün diğer bir sonucu da artan ihti- 
çlara cevap veremiyen köysel alt yapının modernleştirme olanaklarının 
lunmayışıdır. 

B. Sosyal Sebepler ; 

1. Kendi ihtiyacını karşılayacak şekille üretim yapan ve ka¬ 
li ekonomi düzeyinde yaşıyan köy toplulukları geleneksel hayatlarına de- 
m etmektedirler. 

2. Pazar üretimine açılan köy topluluklarında eski dayanış- 
şekilleri zayıflamakta, çözülme eğilimleri görülmektedir. 

3. Süratle artan nüfus, çok ağır değişen teknoloji, yeter- 
z bir alt yapı, geleneksel hukuki çerçeve k: rşısmda insan - toprak den- 
si bozulmuş, toprak üzerindeki nüfus baskısı artmıştır. 

4. Nüfus artışı üretimin hiç olmazsa aym oranda artmasını 
sektirmektedir. Üretimin artması için tarım alanına alınması gerekli olan 
ıi tarım toprağı Türkiye'de mevcut değildir. Yapılacak şey mevcut top¬ 
ulardan daha çok ürün elde edilebilmesi için Türk köylüsünü eğitmektir. 
rk köylüsü bu yöne yönelmiştir. Ancak; mevcut yönelimi hızlandırmak,kü- 
: topluluklardaki kalkınmayı destekliyen bu sosyal değişme hareketini 
aklaştırmak, değişmekte olan ekonomik ve teknolojik koşulları uygun 
[ yöne çevirmek gerekmektedir. 



İyi üretici, iyi vatandaş yetiştirmek amacını güden eğitim yatırımlarının 
hızlı nüfus artışı yüzünden etkisi azâlmaktadır. 

5. Nüfusun hızlı artışı yanında dağınıklığı da kalkınma ça¬ 
balarını engelleyici bir nitelik göstermektedir. Türkiye yüzeyine serpil¬ 
miş olan köyler gerek kendi içlerinde gerek birbirleri arasında bir bütün¬ 
lük teşkil etmemekte} sosyal, ekonomik ve idari birlikten yoksun bulun¬ 
maktadırlar. 

6. Yukarıda açıklanan etkenler yüzünden ortaya çıkan göç 
olayları, şehre göçen nüfus arasında yer yer sosyal çözülmelere sebep 
olmakta, çeşitli problemler yaratmaktadır. 

C. İdarî Sebepler 
a) Genellikle yukarıdan ve merkezden yönetime alışmış mer- 

ke zi idare halktan üzak bulunmakta, taşra kuruluşlarına ve ma&alli ida¬ 
reye yetki tevkili ve devri konusunda titiz davranmaktadır. Bunun sonucu 

olarak taşra kuruluşları ve mahalli idareler girişkenlik davranışları ge¬ 
liştirememişler, halkın teşkilânlanmasını destekliyemedikleri gibi katıl¬ 
masını da sağlıyamamışiardır. Bu duruma sebep, kısmen mevcut mevzuat,me- 
nurlann geleneksel tutumu ve vatandaşın kendi meselelerine çözüm yolla¬ 
rı bulma amacıyla telşkilânma zorunluluğunu benimsemedeki yetersizliğidir. 

III. TOPLUM KALKINMASI KAVRAM VE KAPSAMI 

A. Kavram 

Toplum Kalkınması sosyali değişme ve ekonomik ilerlemeyi 
; opium yapısında düzensizliklere meydan vermeden ve mevcut düzensizlik- 
.erin devamını önliyerek gerçekleştirme amacına yönelen bir kalkınma ara- 
ıdır. Bu yöntem; toplumu sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden gönüllü 
atılışlar üstüne kurulmuş bir düzen içinde kalkınma' amacındadır. Toplum 
alkınması sadece az gelişmiş ülkelerde uygulanabilen bir kalkınma yönte- 
i değildir. Halk katılışı ve girişkenliğinin geıe kli olduğu her durumda 
oplmm kalkınması yönteminin■kullanılması uygundur. Toplum Kalkınması 
E,ğ dışı her türlü zor yönteminin karşısında bulunur. Gerek Şehirsel ge- 
bk köysel bölgelerde yaşı yan insanların maddi ve manevi sorunlarını çö — 
imlemek için dışarıdan gelecek bir etkiyi beklemeden, hatta bazan bu et- 
.ye karşı bir etkide bulunmak amacıyla biı araya gelerek örgütlenmeleri- 
. öngören demokratik bir yöntemdir. Yukarıda yapılan açıklamaların ışı¬ 

nda toplum Kalkınması şöyle tanımlanmaktadır: 
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Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel koşullarını geliştirmek, toplu lik¬ 
an ulusun bütününde kaynaştırmak ve Milî Kalkınmaya tam olarak katil¬ 
alarını sağlamak için halkın çabalarını devletin çabaları ile birleştir- 
ek sürecidir" 

Toplum Kalkınması bu amaca varmak için çabalarını başlıca 
ki yöne çevirmektedir: Eğitsel ve Örgütsel yönler. 

Eğitsel yön: TJoplum Kalkınması kalkınmaya uygun bir sosyal 
rtam yaratmak olan amaçlarından birine varmak için eğitim aıa,cından fay- 
alanir. Bu eğitimin başlıca iki unsuru vardır. Birincisi insanın değişen 
dsyal ve ekonomik koşulların gerisinde kalmamasını sağlamak, İkincisi bu 
3şulların da önündaı giderek ekonomik ve teknolojik gelişimin hızını art¬ 
ırmak. Toplum Kalkınması ana çabalarını ikinci unsur üzerinde toplar; yo- 
ın bir sosyal eğitim ile ekonomik ve teknolojik alanda etki yapmak amacı- 
ı yönelir. 

örgütsel yön: Türkiye'de Toplum Kalkınması mevcut mahalli 
İare örgütlerinin köy, il çe ve İl kademesinde sosyal ve ekonomik kal¬ 
ınma görevlerini yerine getirecek şekilde kuvvetlendirilmesi ve islâh e- 
lmesi için çabalar sar#etmektedir. Bu çabaların başarı kazanabilmesi 
;in mahalli toplulukların gönüllü teşkilâtlanması, taşra idarelerine yet- 
. tevkil ve devredilmesi imkânları araştırılmaktadır. 

Yukarıda açıklanan iki esasa dayanan toplum kalkınması hare- 
iti birbirine bağlı üç unsur ihtiva eder. 

(a) Topluluklara devlet hizmetlerinim etkili, koordineli ve 
.halli kalkınma hareketlerini destekleyici şekilde götürülmesi. 

(b) Toplulukların kendi meselelerini çözebilecek kuruluşla— 
1 kavuşturulması, 

(c) Toplumun ve Devletin kalkınma alanındaki çabalarında iş- 
rliği sağlanması. 

B. Kapsam 
Türkiye'de Toplum Kalkınması çalışmalarının dayandığı bu 

ıslar ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın gerçekleşmesi için alt 
)iyı tamamlıyacak: toprak ve su kaynaklarını geliştirsoek, tarımsal üre¬ 
ni ve üretkenliği arttıracak, modern teknolojiden yararlanmayı sağlıya- 
: tedbirleri alacakj gizli ve mevsimlik işsizliği azaltacak ve geliri 
cseltecelc tarım içi ve tarım dışı alanlarda çalışma olanaklarını yarata- 
:, halk arası, halk idare arası ve idare içi dayanışma ve uyumlu çalış- 
rı sağlıyacak örgütleşhe yi destekleme amacı ile hazırlanan programlarda 
idesini bulacaktır. 



IV. MİLLİ PJJÎIT İÇİMDE TOPLUM KALKINMASI 

Türkiye'de Toplum kalkınması hareketine dengeli, hızlı ve 
sosyal adalet içinde demokratik kalkınma ilkeleri yol göstermektedir. Top¬ 
lum Kalkınmasının plânın diğer iki ilkesini gerçekleştirme yolundaki kat¬ 
kıları yanında halk katılışı ve giıi şkenligini geliştirmek ve arttırmak su¬ 
reti ile- plân hedeflerine daha süratle varılmasını sağlıyarak gerek ekono¬ 
mik,gerek sosyal gelişme alanında hızı arttırıcı bir rol oynamak sureti 
ile plânın hızlılık i İlcesine yardımda bulunur. 

Bu ilkelerin ışığı, altında memleket sorunlarına yeni bir 
yaklaşım yöntemi getiren Toplum Kalkınmasının ulusal kalkınmaya katkıları 
söyle özetlenebilir; 

1. Plândaki bazı anaçları gerçekleştirmek, bunun için özel 
İhtisas Komisyonları raporlarına dayalı olarak, plânda halkın katılışları 
ile gerçekleştirilebilecek programlara, çalışma alanlarına gere belirli 
bir kotanın ayrılmasını sağlamak. 

2. Mevcut kaynaklardan en fazla ve 'en verimli bir şekilde 
yararlanmak. 

3. Ekonomik kalkınma için gerekli sosyal hareketliliği, fert 
ve grup girişkenliğini gerçekleştirecek olanakları sağlamak. 

4. Millî ve Mahalli kalkınma amaç ve hedeflerini: Plânlama 

ve Uygulamada uyumlu hale getirmek. 
5. İdarenin düzenlenmesinde ve geliştirilmesinde kısa süre7 

de merkezi Hükümetin taşra idarelerine , daha uzun sürede mahalli idarele¬ 
re girişkenlik kazandıracak bir davranışa yönelmek, 

V\ TOPLUM KALKINMASI ÇALIŞMALARINIH BUGÜNKÜ 
DURUMU 

A. 1963 - 1963 çalışmalarına genci bakış 

1963 yılında Toplum Kalkınması uygulamalarına plânın prog¬ 
ramları gereğince ilk olarak 6 ilçede başlanılmıştır. Bu ilçelerin nemle- 
çetin çeşitli bölgelerini temsil eder bir şekilde seçilmesine dikkat edil- 
aiştir. İkinci uygulama yılı olan 1964 de ikinci bir seri 6 ilçe alınarak 
röntem geliştirme çalışmalarına devam edilmiştir. Bu başlangıç çalışmala¬ 
rında ilçe seçiminden takip ve değerlendirmeye kadar belirli ve Türkiye 
şartlarına uyan metod ve tekniklerin geliştirilmesine çaba gösterilmiştir, 
aınun sonucunda; 
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1. İlçe seçimi 
2. İl semineri 
3. İlçe araştırması 
4. İlçe semineri 
5. Saha elemanları semineri 

6. Program plânlama ve uygulama 
7. Takip ve değerlendirmeden meydana gelen yedi adımlık 

bir strateji geliştirildi .1964 yılı ortalarında Toplum kalkınması program 
ve yöntemlerinin Köy İşleri Bakanlığının koordinatörlüğü altında uygulan¬ 
masına karar verildi. 1965 yılı uygulamaları bu kararın etkisi altında,Ba¬ 
kanlığın çeşitli yatırımcı dairelerinin yıllık programlar uyguladıkları 
bölgelere yöneldi. Böylece Toplum Kalkınması uygulamalarının daha görevsel 
bir özellik kazanmasına çalışıldı. 1966 yılında da Bakanlık yatırımcı ör¬ 
gütlerinin programlarının yoğun olduğu bölgelere öncelik verilmiş ve bu 
önceliğin bir seçim kriteri vasfını kazanarak diğer seçim kriterleri ara¬ 
sında yer alimsin: kar: r vt'rildiği. öğrenilmiştir. 

B. Karş11aşılan pro b1omİe r: 

1963-1965 yılları arasında yürütülen Toplum kalkınması ça¬ 
lışmalarında çeşitli alanlarda çeşitli problemlerle karşılaşılmıştır; bun- 

/mn 
lardan bazıları çözümlenmiş,bazıları çözümlenmesinde başarılı adımlar atıl¬ 
mış, bazıları ise çözüm beklemektedir. Bu problemler aşağıda İncelenmekte¬ 
dir; 

a) Proğramın ya.,yılma hızı alanında karşılaşılan problemler. 
1- Yayılma hızı daha ziyade ilk safhada eğitim ve teşki¬ 

lâtlanma;, alanında gerçekleştirilmiş, yöntemin yıllık proğramlar içinde 
benimsenerek uygulanması alanında;, başarı düşük olmuştur. 

2- Yöntemin götürüldüğü pilot ilçe ve İl personeli ek¬ 
sikleri plânın öngördüğü şekilde giderilememiştir. 

3- Pilot İlçelerde eğitim gören ve yetiştirilen başarılı 
personel uygulamalar ortasında yerlerinden alınmış, yeni tayin edilen ele— 
nanlarm toplum kalkınması yöntemini benimsemiş kimseler olup olmadığına 

3nem■verilmemiştir. Bu ise, uygulamaların başarısını olumsuz yönde etkile¬ 
di ştir . 

4- Yayılmanın köylerdeki dağılış şekli tesadüfi olmuş; 
fonksiyonel sosyal ve ekonomik gruplaşmalar teşvik edilmemiştir. 

5- Kendi insiyatifleriyle toplum kalkınması çabası gös¬ 
teren İllere yeteri kadar teknik yardım yapılamamıştır. 
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6— Yayılma hızını ve bunun gerektirdiği çalışmaları koordinebir 
tutumla yürütebilmek için bakanlar kurulu tarafından kabul sililen koordinas¬ 
yon kararnamesi hükümleri merkezi hükümet kademe fttîîdetam olarak yürürlüğe 
konmamıştır. Bunun sonucu olarak, yayılma hızının ana ilkelerinden biri *— 
lan koordinasyon aksamıştır. 

B) Toplum Kalkınması eğitim, alanında karşılaşılan prob¬ 
lemler s 

1. Toplum kalkınması eğitiminde en önemli kademâyi teşkil eden 
merkez kademesi memurlarının gğitimi tamamlanamamıştır. 

2. İl kademesinde uygulanan eğitim programları devamlı bir reviz¬ 
yona tabi tutularak metod ve teknik bakımdan arzu edilen mükemmeliyete e— 
ri ştirilememiştir. 

3. İl, ilçe ve köy personelini devamlı olarak yetiştirecek ve 
yöneltecek biı eğûticiler kadrosunun geliştirilmesine gereken önem verilme¬ 
miştir. 

4. Gerek saha elemanı, gerek daha yüksek nitelikte personel ye¬ 
tiştiren okullara toplum kalkınması programlan konamamış, münferit çaba¬ 
lar programlı çalışmalar haline getirilememiştir. 

3. cördunun erlere uyguladığı eğitinetoplun kalkınması açısından 
gerekli teknik yardım yapılamamıştır. 

6. YJ5y kalkınmasının üç dayanağa olan ve üç ayrı dünya görüşünün 
temsilcileri bulunan köy imamı (Din adamı) Muhtar, öğretmen üçlasmnün bir 
arada eğitilmesi, müşterek bir davranış düzeyine yöneltilmeleri için gerek¬ 
li eğitim programlan geliştirilememiştir. 

7. Hahiye Müdürlerinin toplum kalkınmasındaki potansiyel güçleri 
iikkat hazarına, alınarak eğitilmelerine gereken önem verilmemiştir. 

8. Köy düzeyindeki halkın ve halk önderelirin eğitini konuya çev- 
•ili fonksiyonel bir eğitim haline getirilerek pratik amaçlara yöneltilme¬ 
li ştir. 

9. Yukarıda belirtilen bir çok problemlere çözüm yolları getire— 

ıek, eğitim alanında faal olmakla beraber, proğramla ilgili araştırma ve 
.eğerlendirme faaliyetlerinde güçlü bir araç olabilecek Milli Toplum Kal— 
marsı Enstitüsü ve bu örgütün İller ve bölgelerdeki kardeş' kuruluşları 
lan bölge ve İl Toplum Kalkınması Enstitüleri henüz kurulamamıştır. 

10. Çeşitli Halk Eğitimi faaliyetleri arasında bir politika., plan- 
ama ve uygulama koordinasyonu yapılarak bahis konusu çalışmaların ortak 
ir çalışma ile bir amaca yöneltilmesi akanında gerekli adımlar atılamanış- 
ı. 



11- Tep lum Kalkınması eğitimi konusunda eğitim araçla¬ 
rından , kütle haberleşme araçlarından gereği gibi yararlanmak amacıyla 
tedbirler alınamamış, programlar yapılamamıştır* 

c) Koordinasyon ve örgütleşme alanında karşılaşılan prob- 
le.'njer 

1. Köy Kademesinde 

- Köy merkezi idare personeli olan Muhtar, köy İmamı 
(din adamı) ve öğretmen arasında, gerekli olan işbirliği henüz tam manasıy¬ 
la kurulamamıştır. Bu üç eleman arasımda farklı dünya görüşlerine sahip 
olma durumundan ileri gelen bir ayrılık ğjze çarpmaktadır. Özellikle öğret¬ 
men beşerimünasebetler bakımından üçlünün diğer kanadı ile anlaşamamakta- 
dır. 

- Köydeki mahalli idare organı olan ihtiyar heyeti çok 
kere iş.görecek durumda değildir. Köyün gerçek liderliğini aksettirememek- 
tedir. 

- Köy katibi her köyde bulunmamakta, ba,zen yedi sekiz 
köyde birden hizmet etmekte, bu durum hizmetin eksiksiz olarak görülmesi¬ 
ne engel olmaktadır. 

- Köy halkı sorunlarına çözüm yolu bulmak için sosyal 
ve ekonomik alanda örgütlenmemiş ve sorunların çözümlenmesini başkaların¬ 
dan beklemiştir. B^nun sonucunda gelişmekte olan bir ekonominin doğurduğu 
bir çok surunlar çözümsüz kalmıştır. 

- Kcjy mâliyesi zayıftır’. Gelirler düşük ve kalkınmayı 
destekleyici seviyede değildir. 

- Sasyal ve ekonomik bakımdan köy karakteri taşıyan kü¬ 
çük belediyelerde imece ve salma kaldırılarak geleneksel yardımlaşma şekil¬ 
lerinin gerilemesine sebep olunduğu için vatandaşın kalkınma çabalarına ka¬ 
tılması anlayışı zayxf kalmıştır 

2. Köy Grupları v£.ya, bucaklar 

- Bucak Müdürlerinin koordinatörlüğü altında kurulması 
düşünülengpnel idare teşkilâtı pc-k az sayıda bucakta tamamlanabilmiştir, 

- Mahalli idare kuruluşu olan Bucak Meclisi, Bucak Encü- 
noni hiç bir bucakta, teşakkül ettirilememiştir. 

- Bucaklar çeşitli hizmet Bakanlıklarının hizmet götür- 
ıe kıstasları, sosyal ve . ekonomik birliklerin kurulması bakımından da bir 
»irim teşkil edememiştir. 
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3. İlçe .Toplum Kalkınması birimi olan ilçe bir çok bakım- 
dan takviyeye muhtaçtır. 
- Mali imkânsızlıklar ilçenin köyler tarafından girişilen 

lallanma çabalarını destokliyememesi sonucunu doğurmaktadır. 
- İlçe teknik personel kadroları çoğu zaman mvcut değil¬ 

ir; yahut sayı ve nitelik bakımından yetersizdir. 
- Toplum Kalkınması çalışmalarının getirdiği ilâve iş 

Likünü karşılamakta olan ve halk Eğitini elemanlarından meydana gelen sek- 
etarya takviyeye muhtaçtır. 

- İlçe ile köyler arasında gerek merkezi idare,gerekse 
phalli idene alanlarında çift taraflı haberleşme işlememektedir. Bunun 
pnucu olarak halkdan geloıinsiyatifin yukarıya aksetmesinde aksamalar 
bydana gelmektedir. 

4. İl 

- İl; köy kalkınması içingsrekli esaslı teknik ve malî 
konaklara, kontrol, yöneltme ve değerlendirme elamanlarına sahip olduğu 
ilde bıı kaynaklar ve elemanlar arasında müşterek.plânlama, uygulama ve 
tyanışma sağ lan ama d 1.91 için yetersiz kalmaktadır. 

- İlin asal görevleri tam bir açıklıkla belirtilip buna 
rgun bir hareket hattı takip edilememektedir. Bazı hallerde alt idare ka¬ 
rnelerine bırakılma,sı gereken uygul, ma çalışmalarını İl bizza,t yapmakta- 
|r. 

- Mevzuat Koordinasyonu gerçekleştirecek durumda değil- 
r. 

- Genel İdare mensupları takım çalışmasına alışmamıştır. 
davranış hatası halkla olan münasebetlerde de kendini göstermektedir. 

- Bölge kademesinin henüz tüm olarak taazzuv etmemesi 
nucu olarak İl ile bölge münasebetleri gerektiği gibi düzenlenememekte, 
İğe müdürleri ve Valiler arasında haberleşme noksanı, yetki çatışması, 
rı anlayış düzeylerinde bulunma sebeplerinden ileri gelen devamlı sürtün- 
Ler olmaktadır. 

- İlde özellikle genel ekonomi ve sosyal gelişme, koope- 
;ifçilik ve plânlama konularında yetişmiş elemanların bulunmayışı yapılan 
aşmaların verimini verimini ve devamlılığını tehlikeye düşürmektedir. 

- Yukarıda açıklanan problemlere çözüm yolu getirmek i- 
l isabetli bir görüşle yürürlüğe konulmuş olan koordinasyon komiteleri 
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’onksiyoncl olarak kurulduğu hallerde ise bazı o3u msuz faktörlerin etkisi 
ıltmda kalmaktadırlar. İl Köy Toplum Kalkınması Kurulunun yapısı çok ge¬ 
liş ve dağınıktır. Uygulamanın yeni olması dolayxsiyle çalışmaları düzen- 
.eyen bir iç tüzük yoktur. Çalışmaların devamlılığını sağlıyacak İdarî 
edbirler alınmamıştır. 

- Sadece toplum kalkınması sorunu ile sorumlu tutulacak 
bir Vali Muavini sağlanamadığı için liderlik aksamaktadır. 

- İl Özel İdaresi köjre tevcih edilebilecek kaynaklar 
re temsili halk örgütleri ile donatıldığı halde, bu kaynakların tahsisin¬ 
le sarih, kıstaslar geliştirilememiş ve fonlar çoğu zaman köylünün aleyhi- 
ıe İl merkezlerinde kullanılmıştır. 

- Köy halkının gönüllü sosyal—ekonomik teşkilatlanmasın¬ 
la onları donatacak kuruluşlar İl düzeyinde mevcut olduğu halde bu fonk¬ 
siyonlar gereği gibi yürütülenlemektedir. Üreticilerin sosyal ve ekonomik 
teşkilâtlanmasını öngören mevzuat eksik, çelişik ve i şlemez durumdadır. 

5. Bölge 
Bölgenin problemlerine İl kmsmında değinilmiştir. 

6. Merkez 

- Mahalli topiiukların kalkınmasına yöneltilen hizmet— 
Ler arasında önemli boşluşlar bulunmaktadır. Şehirsel topluluklarda sos- 
ral hizmetler ve genel iktisadi teşkilâtlanmalarda Devletin yayam hizme- 
;i bu boşluklar arasında zikredilebilir. 

- Mahalli topluluklara merkezi devlet programlan ile 
götürülen hizmetlerde yetersizlik ve eksiklikler gardır. Pazarlama hiz- 
letleri bir örnek olarak zikredilebilir. 

s~.Köy İşleri Bakanlığı Kararname ile kendisine verilen 
:oordinatörlUkyetldslxikullanabileceği düzeni henüz geliştirememiştir. 

d) UYGULAMA SAHASINDA KAHŞILAŞILM PROBLEMLER 

Toplum Kalkınmasında uygulama geniş anlamı ile yc di adımı 
a kapsadığı halde, dar anlamı ile uygulama; program plânlama, programın 
ygulanması ve takip alanında kendisini gösterir. Bu alanda karşılaşılan 
roblemler, diğer alanda karşılaşılan problemlerle yakından ilgili din. 
e bir bakıma onların sonucudur. 

1. Köydeki politik rekabet ve çekişmeler Toplum Kalkınması 
alışmalarına olumsuz etkiler yapmakta, bunun sonucunda köylerde birleş— 
e yerine ayrılma eğilimleri belirmektedir. 
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2. Pilot Bölgelere çoğu zaman yogim hükümet programları 

götürülemediği için Toplum Kalkınması yöntemi programlara tam manasıyla 
uygulanamamış 11r, 

Toplum Kalkınması mevcut diğer hükümet programlarından 
ayrı ve yeni bir program olarak kabul edilmiş ve mevout programlarda 
uygulanması söz konusu olan bir yöntem olarak götülememiş olduğundan 
mahalli kamu görevlilerince yeni ve ilâve bir iş yükü olarak telakki 
edilmiş ve kendi sorumluluklarındaki hizmetlerde bu metodun uygulanması 
zorunluluğu tam olarak benimsenemeni ştir. 

3. Kamu görevlileri arasında koordinasyon ve halkla kamu 
görevüleri arasında işbirliği, istenilen ölçüde sağlanamadığından ger- 
çdk ve duyulan ihtiyaçları kapsayan programlar amaca uygun şekilde hazır¬ 
lanıp , uygulanamamıştır. 

4. Bakanlıklar arasında ayrı çalışma gelenekleri devam- 
sttiği için hizmetler dağınık bir şekilde plânlanmakta, koordine edilme- 
pektedir. 

5. Eğitim safhalarından program plânlama ve uygulama saf¬ 
halarına geçerken rehberlik ve takip çalışmaları yapılamadığından tıka¬ 
dıklarla karşılaşıİmaktadır. 

6. Kardeş köy uygulamalarında Toplum Kalkınması yöntemi 

am olarak sokulmamıştır. 
7. İlçeden İle ve merkeze aksettirilen programlar için 

laynak temininde güçlükler çıkmakta, bu poğramlar Bakanlıkların yıllık 
ıroğramları ile kaynaştmrılamamaktadır. 

8. Uygulamaların takibine imkân verecek bir rapor verme 
istemi tam manasıyla geliştirilememiştir. 

9. Takip faaliyetlerini yürütmek için gereken sistem kurt¬ 
ulamamıştır. Bunun sonucu olarak uygulamalar değerlendirilcmemekte, ge- 
ekli yardım yapılamamaktadır. 

e)ı Beğerlcndirmca,lanında karşılaşılan problemler : 
1. Bakanlıklarda Köy Kalkınması çalışmalarını değirlendirlj 

S ve ac-reken tedbirlerin alınmasının sağlanması fonksiyonugeregi gibi 

?1 enlemektedir. 

2. Toplum Kalkınması programlarını icranın etkisinde kal- 
.yarak fakat icrayı yakından izliycrek değerlendirecek bağımsız bir de¬ 
rlendirme örgütü kurulmuş değildir. 
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3, Bakanlıklar, Devlet Planlama Teşkilatı ve bağımsız 
değerlendirme teşkilâtının aynı paralelde çalışmasına imkân vergn bir 
değerlendirme sistemi mevcut değildir. 

VIt TEKLİF VE TAVSİYELER 

A. Programın y. yılma hızı alanında: bu konudaki teklif ve 
tavsiyeler iki başlık altında incelenebilir: 

a) 2.ve 3. beş yıllık plan süresi içinde yayılma hızı 
konusunda ileri sürülebilecek teklif ve tavsiyeler: 

1. Yayılma hızı eğitim ve teşkilâtı ndırma alanı ile sı-
nırlandırılmaoalıdır. Toplum Kalkınmanı program yönünü de gerçekleştir
mek için uygulama alanlarında personel boşlukları doldurulmalı, ilçele
re teşvik fonları tahsisi edilmeli; Köy İşleri Bakanlığı ile diğer Ba-
kanlıklar arasında koordinasyon yapılarak toplum kalkınması çalışması 
alanlarındaki personelin tayini ve nakli bir sisteme bağlanılmalıdır. 
İl ve ilçe personeli gerekli eğitimden geçirilmelidir. Programın ikinci 
ve üçüncü beş yıllık süre içindeki yayılma hızı bu şartların gerçekleş
mesine bağlı olarak şöyle bir tempoya tabi olmalıdır; İkinci vc üçüncü 
beş yıllık plân sürelerinde çalışmadan bütün İllerin ilçelerine yapılma
lıdır. İkinci beş yıllık plân süresinde ilçelerde belirli sayıda köy
lerde çalışmalar yapılmalı; Üçüncü beş yıllık plân süresi içinde bütün 
köyler,bir program dahilinde yöntemin çerçevesi içine alınmalıdır. 

2. Toplum Kalkınması programlarının hızını köyden ziyade 
Devlet tayin edecektir. Bunun için Toplum Kalkınması faaliyetlerini müm

kün kılacak hizmetlerinve bu amaçla ayrılacak yatırımların miktar vç çe

şitlerinin Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından belirtilerek, Toplum 
kalkınması faaliyetlerinin ortaya çıkardığı duyulan ve gerçek ihtiyaç

ların ışığr altmddC diğer bir deyimle milli kalkınmanın ana çerçevesi
ni hazırlayan makro plânda) halkın kalkınmaya katılmasını sağlıyacak ge
nişlik venitelikte olan toplum kalkınması yöntemi ile sürütülecek proje
lere yer verilmelidir. Beş yıllık plana ve yıllık uygulama programları

na, girecek nitelikte yatırımlar, plân ve program hazırlama, yılından ön
ce yapılmış olan Toplum Kalkınmam Plân ve program çalışmalarına dayan-
dırılmalıdır. Yıllık programların uygulanması sırasında ortaya çıkan 
ve kriterlere göre aynı yılda uygulanması mümkün görülen Toplum Kalkın
ması faaliyetlerinin desteklenmesi için özel fonlar teeis edilmeli ve 
kul lanı İma, lı dur . 
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3. Birinci Beş yıllılc plân süresince program dışında 
ilan yerler incelenmeli, buralara programın sirayet oranı saptanmalı 
r program çalışmaları bu verilere dayrndırılmalıdır. 

4. İkinci beş yıllık plân süresi içinde program Türkiye'- 
in bütün İdlerini kapsa, jr, cağına göre koordinasyon sorunu birinci plâna 
Lkmektadır. Koordinasyonun daha pürüzsüz bir şekilde işlemesini sağla— 
ek için İl köy toplum kalkınması ve koordinasyon kurullarını kuran ka- 
irnamenin gözden geçirilerek bu kurulların daha fonksiyonel hale geti- 
11 mesi gerekmektedir. Bahis konusu Topİm Kalkınması ve Koordjnasyon 
arulları ihtisas alt komiteleri, sekreterya hizmetleri gibi yeni örgüt— 
jrle kuvvetlendirilmeli ve çalışmalar sırasında meydana çıkan olumlu 
[Silimler değerlendirilmelidir. 

b) Yayılma hızının köylerdeki gelişimi 
Toplum Kalkınması programının münferit köylerde 

alışma, ve bir köyden diğerine atlama suretiyle yayılması çabalarına de- 
un edilirken köy gruplarının teşkili teşvik edilmelidir. Köy gruplan¬ 
an fonksiyonel sosyal ve ekonomik birlikler halinde, vatandaşın bilin¬ 
ire yer ettikçe kurulması yeıinde olur. 

Bu konuda bucak müdürlerine görev verilmesi, bucağın 
5revleiiııin köy grupları ve bunların merkezleri bakımından gözden ge- 

irilmesi uygun mütalâa edilmiştir. 

B. TOriüLl KALKETMASI EİİİTİM ALİKLABIKDA 

a) Memurlara çevrili eğitim 
1. Toplum Kalkınması eğitiminde önemli bir kadenae olan 

srkez kademesi memurları için çeşitli Bakanlık ve dairelere ortak yük- 
2k kademe ve orta kademe eğitim ve yöneltme seminerleri, toplantıları 
2 konferansları tertip edilerek Toplum kalkaanması yönteminin merkezde 
»murlar arasında, açık bir şekilde anlaşılması ve merkezdeki memurların 
prek ferd gerek kuruluşlarının bir mensubu olarak yöntemin uygulanma— 
t. alanındaki rollerin açıklığa kavuşturulması gereklidir. 

2. İl, ilçe ve köy personelini devamlı olarak yetiştire¬ 
ne bir eğiticiler kadrosu yetiştirilmelidir. Bu kadro İllerde kurulacak 
. Toplum Kalkınması Enstitüleri aracıyla İl, ilçe ve köy personelini 
ivamlı bir şekilde yetiştirmelidir. Bu maksatla taşra teşkilâtı eleman— 
ir m d an. f ay da lanı İma lı di r. 
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3o Ew' kalkınmasının üç dayanağı olan köy îmana. (Din- 
: adama) Muhtar ve Öğretmenin ortak bir anlayış ve davranış düzeyine ge- 
! tirilmeleri için bu personelin ortak bir eğitim çalışması çerçevesi 

içine alınmasij bu amaçla eğitim programlarının geliştirilmesi gerek¬ 
mektedir,, 

Bucak Müdürlerinin kendilerine verilmesi düşünülen ye¬ 
ni görevleri başarmaları? bu gün yürütmekte oldukları görevleri daha 
ehliyetle görmeleri için esaslı bir eğitimden geçirilmelidir. 

b) Halka çevrili eğitim 
1. Halkın ve halk önderlerinin konu liderlerinin eğitimi 

konuya çevrili fonleiyonel eğitim olmalıdır. Bu eğitimden pratik fayda¬ 
lar beklenmeli ve bu amaca ulaş&ak için ertam ve olanakların hazırlan¬ 
ması ihtiyacı, ilgililerce benimsenmelidir. 

2. Ordunun erlere uyguladığı eğitime Toplum Kalkınması 
açısından gerekli teknik yardım yapılmalıdır. 

3. Mahalli topluluklara götürülen çeşitli eğitim faali.» 
yellerinin toplum kalkınması açısından uyumlu bir politika çerçevesi 

içinde yürütülmesi gerekmektedir. Bu konuda Köy İşleri Bakanlığı Halk 
Eğitimi Genel Müdürlüğünün politikayı tesbit edici ve koordine edici 
bir daire fonksiyonunu benimsemesi yerinde olur. 

4. İl, üçe ve köydeki resmi görevlileri, halk Önderle¬ 
rini, halka devamlı olarak yetiştirmek amam il eHalk Eğitimi Genel Mü¬ 
dürlüğüne be,ğlı olarak İl ve bölge toplum kalkınması enstitülerinin ku¬ 
rulması gerekmektedir. 

5. Toplum Kalkınması eğitiminde her türlü eğitim aracın¬ 
dan, kütle haberleşme vasıtalarından gereği gibi faydalanmak, bu alanda 
faaliyet, gösteren kuruluşları bu amana yönltmek, eksik hizmetleri tamam¬ 
lamak gerekmektedir, 

c ) Ka.ynakta e ğ it im 

1. Gerek saha elemanı gerek daha, yüksek derecede per¬ 
sonel yetiştiren okullara Toplum Kalkınması programlan konmalı, an¬ 
cak bu pro ğramlsrm muhtevası, elemanın yetiştirileceği alana göre tes— 
bit edilmelidir„ Kaynakta eğitim ox*ta öğretim kurumlarını ve Üniver¬ 
siteyi kapsaye.cak bir sistem halinde geliştirilmelidir, 
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2. Toplun kalkınması eğitimde nazeri derslerin yanında bir 
de anelf staj devri öngörülmelidir. Bu stajın süresi 1 - 1,5 ay olmalı 
iğretim süresi içinde veya mezuniyetten sonra uyguB nnalıdır. 

d) Millî Toplum Kalkınması Enstitüsü 
Toplum Kalkınması araştırmaları ve eğitimini tesadüfi— 

ilkten kurtarıp, hareketi bir entellektüel merkeze bağlamak gereklidir. 
3u merkez toplum kalkınması programının uygulamadan meydana çıkan başlıca 
eğitim ve araştırma sorunları ile meşgul olmalıdır, merkez ve bölge me~ 
nurlarının, eğitim ve yöneltilmesinde icracı olarak çalışması gereken bn 
Dilinscl kuruluş, saha elemanları, köy liderleri, İlin ve ilçenin diğer 
elemanlarının eğitiminde teknik yardımcı ve rehber durumunda bulunmalıdır, 
tüçtüe topluluklara hizmet götüren bütün Bakanlıkların temsilcilerini i çi¬ 
le alacak olan bu kurumun, bu Bakanlıklar personeli için ortak eğitim 
)rogramları hazırlaması gerekmektedir. Enstitünün Toplum Kalkınması çalış¬ 
anlarının koordinatörlüğü ile görevli bulanan Köy İşlc-ri Bakanlığına bağ- 
.ı vc araştırma özerkliği _ bulunan bir kuruluş halinde teşkilâtlandı¬ 
rılmam gerekmektedir. Enstitü'nün İçişleri Bakanlığına bağlı olarak ku¬ 
rulması görüşünü savunan komisyon üyeleride mevcuttur. 

e. KOORDİNASYON VE ÖRGÜTLE ŞIİE A LAKINDA : 

a) Köy kademesinde 
. 

1. Köy imamı (Din , damı) Muhtar ve öğretmen üçlüsünde, her 
insurun gözden geçirilmesi ve bunlar arasında işbirliğine engel olacak 

psusların incelenerek ortaya çıkarılması, bama /göre gerekli tedbirlerin 
ılınması uygundur. Üçlünün en önemli kanadı olan öğretmenin bir toplum 
talkının; sı organizatörü davranışı içinde yetiştirilmesi gerekmektedir. 

2. Köydeki üçlü dışında, saha, elemanları varsa, bunlar da 
çlüye katılmalıdır* Kadınlar arasında konu liderliğinin teşviki lâzım- 
ır. 

3. Köy mahalli idaresi, köy topluluğunun kalkınmasını 
ızBandıracak bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. Bu düzenlemede nhti- 
aç duyulduğu takdirde, köy toplum kalkınması kurulları bir geçiş tedbi- 
i olarak ilk safhada ele alınmalı, Köy mahalli idaresinin yeni bir dü— 
ene kavuşturulmasında bu düzenlemeden faydalanılmalıdır. 

4. Köy seviyesinde işlemeyen köy kâtipliği müessesesi ya- 
irlı olanak şekilde bilgi ve olanaklarla teçhiz edilmelidir. 
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d. Sosyal ve ekonomik yönden köysel karakter taşıyan 
küçük belediyelerde imece ve salma kaldırılmamalı ve bu müessesclerin . 
kalkınma bilincinin gelişmesine olan faydaları göz önünde bulundurulma¬ 
lıdır. 

6. Köy mâliyesinin kalkınmayı kolaylaştıracak şekilde 
kuvvetlendirilmesi lâzımdır. Bunun için aşağıdaki tedbirierilcrisürüle- 
bilir; 

- Salmanın tavanının yeniden düzenlenmesi, köy idaresi¬ 
ne diğer yeterli kaynakların sağlanması 

- Arazi vergilerinden belirli bir kısmının köylere bı¬ 
rakılması . 

7. Gönüllü ekonomik, sosyal ve kültürel kuruluşlar ala¬ 
nında köyün resmi liderleri olan muhtar, öğretmen, köy imamı (Bin adamı) 
teşvikçi, teknik müşavir ve rehber görevini görmek sureti ile çeşitli 
kooperatif, dernek, birlik ve komitelerin köy seviyesindeki örgütleşme- 
sinde halk önderliğigeliştiriİmeli ve köy topluluklarında bu yönde bir 

[anlayış beraberliği sağlanmalıdır. 
b) Köy Grupları kademesinde 

1. Her köye götürüilinesi gşrekli olan fakat her köyde ör- 

jgütleştirilmesine imkân olmayan çeşitli hizmetlerin köy grupları olarak 
yeniden düzenlenen bucaklarda birbirleri ile tutarlı olarak 'örgütle şti- 
rilmesi gerekmektedir. 

2. Köyler arası mahalli idarenin kuvvetlendirilmesini 

sağlamak için, köyler arası Tep lum Kalkınması Kurulları kuıdLmalı ve u- 
zun sürede köy kalkınmasında, önemli bir rol oynayacak olan kırsal alan 
birliklerine ziıain hazırlanmadadır. 

3. Bucaklar bu köyler arası gelişmeyi sağlayacak kuruluş¬ 
larda faydalı hale getirilmelidir. 

c) İlçe kademesinde 

1. İlçe alanının ekonomik ve sosyal kalkınmasında, mahal¬ 
lî halk katılışlarını teşvik edecek ve yükseltecek şekilde ilçe toplum 
caIkınması kurulunun emrinde yeterli bir fon teşkil edilmelidir. Bu fon 
nerkezi idare gelirlerinden ayrılarak, belediye fonu gibi ilçelerin nü- 
’usu, yüz ölçümü, (gelişmişlik ve dereceleri kıstas olarak alınarak mer— 
:ezden adı geçen kurulların emrine gönderilmelidir. Ayrıca İl Özel 
idaresi do tesbit edilecek kıstaslara göre merkezden tahsis edilen fo- 
lu tamamlamadadır. 
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2. İlçede özellikle kaIkınma ile ilgili hizmetlerde mün¬ 
hal kadrolar doldurulmalı ve bu kadrolara yeterli nitelik ve sayıda per¬ 
sonel tayin edilmeli, mevcut personel eğitilmelidir. t 

| 3. Halk Eğitimi Merkez Müdürünün ve ppzici halk eğitimci¬ 
sinin teknik sekreterya görevlerine daha iyi yardımcı olmak şart ile 
kaymakamın büro yükünü hafifletecek bir sekreterliğin geliştirilmesinc- 
ve bu günkü tahrirat kâtipliği kurununun bu anaçla düzenlenmesine ihti¬ 
yaç vardır. 

4. Köyler ve köy grupları ile ilçe arasında çift yollu 
trafiği saglıyacak tedbirler alınmalı, koordinasyon kararnamesinin bu hü¬ 
kümleri yürür hale getirilmelidir. Bu suretle VI/A kısmının a/2 paragra¬ 
fında belirtilen beş yıllık planların uygufüamo, programlarının hazırlan¬ 
masına esas olarak duyulan ve gerçek ihtiyaçlar her kademede plânlamayı 
etkileyecek şekilde hazır hale getirilmelidir. 

d) İller kademesinde 

1. İl köy toplun kalkınması ve koordinasyon kurullarının 
başarı ile çalışmalarını saglıyacak aşağıda.ki tedbirlerin alınması ge¬ 
rekmektedir .i 

- Halk Eğitimi tarafından yürütülmekte olan sekreterya 

nın takviye edilmesi, 
- Gerektiği zaman kurulmak ve işi bittikten sonra da¬ 

ğılmak üzere alt komitelerin veya devamlı bir icra komitesinin kurulma,— 
sı 

- Münhasıran Toplun Kalkınması ve koordinasyon mesele¬ 

leri ile meşgul olacak bir Vali Muavini tahsisi, 
- İl kadrosunun sosyolog, ekonomist, plâncı gibi bazı 

teknik personelle takviyesi, 

2. Toplum Kalkınması çalışmalarının pürüzsüz bir şekilde 
yürütülebilmesi için İl düzeyinde çalışan ve çalışmakların başarısında 
büyük rolü olan Halk Eğitimi Örgütünün takviyesi gerekli kanuni yetki¬ 
leri e donat ılınası, 

3. İl ve ilce aracındaki görev ayırımına esas olmak üzere 

- İlçeye kanuni yetki devri sağlanmalı, 
- Kaynakların tahsisinde buna göre yeni düzenlemeler 

yapılmalıdır. 
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4. Iİ Bölge ilişkilerinin düzenlenmesi bakımından; 
- zun sürdde bölge sınırlarını, yetkive sorum¬ 

luluklarının dağıtımını açıklığa kavuşturacak tedbirler alınmalı, 
. 

- Kısa sürede bölge: - il itibariyle, bölgelere 
ayrılmalı ve teknik bölge hizmetlerinin İlde temsili sağlamalıdır. 

i 5. Koordinasyona ve Toplum Kalkınmasına engel olan 

mevzuatın ayıklanması gerekmektedir. Bu araştırmaların koordinatör Bakan¬ 
lık tarafından yapılması suretiyle,değiştirilmesi gereken mevzuat bir- an 
(evvel tesbit edilmelidir. 

6. Özel İdare fonları geliştirilmeli, fonlar daha çok 
ekonomik gelişmeyi ve üretimin arttırılmasını saylıyacak olan faaliyetle- 

jrin geliştirilmesine tevcih edilmelidir. 
i 7. Bahis konusu fonlar şehirsel-ve köysel bölgeler ab¬ 
rasında dengeli olarak bölünmeli, şehirsel alanlara tevcih edilecek fon¬ 
lar kırsal alanın şehir merkezlerinde ihtiyaç duyulan hizmetlerine ve şe- 
1 t 

hirsel toplum kalkınması çalışmalarına yöneltilmelidir. 

8.Köy ha-Ikının gönüllü s o syo -ekonomik teşkilâtlanmasına 
öncülük edecek, onları bu alanda donatacak örgütlerin'görevleri gözden 
geşirilmeli; üreticilerin sosyal ve -ekonomik örgütlenmesine engel olan ve 
menşeini mevzuat, yetersizliğinden ve mevcut örgütlerin gereği gibi işli- 
yememesinden alan sakıncaların.- ortadan kaldırılması için çaba sarfedil- 
melidir. 

e) Bölge kademesinde 

Bölge için ileri sürülen teklif ve tevsiyelere İl 
cısmında değinilmiştir. 

f) Merkez kademesinde 

1. Mahalli topluluklara götürülen hizmetler arasında 

)oşluk ve eksiklikleri saptayan incelemeler D P T ve Koordinatör Bakanlık 
tarafından yapılarak bunların, g id eri İme s i için ggerekli tedbirler alınma- 
Lir. 

2. Koordinasyon kararnamesinin uygulanmasına angel 
lan sakıncalar ortadan kaldırılmalıdır. 
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3. İrifcareyi yeniden düzenleme çalışmalarında, Toplum Kalkınması 
programının. 3h tiyaç göstereceği bu raporda belirtilen esaslar dikkate 
alınmalıdır. 

4. Toplum Kalkınması alanında gençlik, halk ve aydınlar arasın¬ 
da gönüllü örgütleşmeyi sağlamak için milli kademeden rehberlik ve tek¬ 
nik yardım sağlanmalıdır. 

5. Toplum Kalkınııması çalışmalarında merkezi hükümet kademisin- 
de koordinatörlük görevinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Komisyon 
bu konuda, diğer konularda olduğu, gibi geniş bir tartışma yapmış ve şu 
sonuca ulaşmıştır. 

Köy toplum kalkınması çalışmalarının koordinasyonunda halen 
sorumlu olarak çalışmakta olan Köy İşleri Bakanlığı kuruluşu ile ilgili 
Kanuni desteklere kavuştuktan sonra bu koordinasyon hizmetinin daha et¬ 
kili bir şekilde geliştirilebileceği, bu gün ortaya çıkmış olan bazı ak¬ 
saklıkların ve henüz ele' almamıyan bazı hizmetlerin koordinasyon amacı¬ 

na uygun bir şekilde düzeltilip geliştirilebileceği düşühülmüş, bütün 
yönleri ile koy kalkınması faaliyetlerinin içine girmiş bulunan bu Bakan¬ 
lığın teknik niteliğinin ve gglişmekte olan imkâhlamnıh koordinasyonda 
lüzumlu olan etkenliği daha kolayca sağlanabileceği sonucuna ulaşılmış¬ 
tır» 

Milli seviyede koordinasyon konusunda bu görüşün yanında çeşit¬ 
li sebeplerle İçişleri Bakanlığının milli seviyedeki koordinasyon görevi¬ 
ni yapmasının uygun olacağı görüşü de ileri sürülmüş, ve tartışılmıştır. 

Ancak yukarıda belirtildiği gibi Devleti temsil eden idare amirlerimizin 
koordinasyon sorumlulukları altında Köy Kalkınması amacı ile kurulmuş ve 
teşkilâtlanmış bulunan köy kalkınmasının fiziki, sosyal ve ekonomik bü¬ 
tün yönlerini kapsayan bir hizmet Bakanlığı halinde gelişen Köy İşleri 
Bakanlığının milli kademede de koordinasyon çalışmalarına daha etkili bir 
şekilde devam etmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 

Diğer taraftan büyük ' şehirlerimizdehızlı şehirleşme sürecinin 
etkisiyle ortaya çıkmakta olan bir çok ekonomik ve sosyal problemlere 
yaklaşma, metod geliştirme ve çözüm yolları arama çalışmalarının da ön 
çalışmalar halinde ele alınmakta olduğu gözönünde tutularak, D1 P T.’ öncü¬ 
lüğünde g.eli ştirilmekte olan bu çalışmaların bir müddet daha bu şekilde 
yürütülmesinde, Milli Toplum Kalkınması Enstitüsünün kurulmasından son¬ 
ra bu Enstitü ile işbirliği halinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük 
şehirlerimizde araştırma ön çalışmaları yapılmasında fayda mülahaza edil¬ 
miştir. 
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- Bu ön araştırmaların ışığı altında v<g kazandırdığı, tecrübeler 
yardırruy la hızlı şehirleşmenin ortaya çıkardığı problemlere bulunabile¬ 
cek çözüm yolları yıllık programlar içerisinde, belediyeler ve ilgili Dev 
let teşekkülleri ile işbirüğ'i halinde yürütülmelidir» 

^ UYGULAMA ALANINDA : 

a) Köydeki politik rekabet ve çekişmelerin toplum la Ikınması 
çalışmaları üzerinde yaptığı olumsuz etkilerin giderilmesi ve hareketin 
başarıya ulaşmasında olumlu hale getirilmesi amacı ile toplum kalkınması 
konusunda bütün partilerin ilkele r ve anaçlar yönünden ■ asgari bir- anlaş¬ 
ma zemini bulmaları gerekmektedir, 

b) Toplum Kalkınması çalışmaları ile sonuçlandırılacak program¬ 
lar Demlet Plânlama Teşkilâtı tarafından tesbit edilmedi ve bu programlar— 
: -da Toplum Kalkınması yöntemi kullanılmalıdır, 

c) Ayrı çal aş ma geleneklerine son vermek ve ortak bir plânla¬ 
mayı mümkün kılmak için toplum kalkınması programlarında zaman ve mekân 
birliğine zemin hazırlayacak çalışmalar evvelâ her Bakanlığın kendi için¬ 
de sonra Bakanlıklar arası kademede yapılmalıdır» 

d) Toplum Kalkınması yönteminin uygulaması gerek halk önderle¬ 
rine, gerek saha elemanlarına ve idarecilere her hangi bir şüpheye mahal 
bırakmayacak şekilde öğretilmeli ve uygulama devamlı olarak izlenip değer¬ 
lenen ri d mr İrdi r„ Bu alanda raporda belirtilen gerekli eğitim kuruialan 

f aall ye te g e ç ir i İme lid i r 

e) Toplum Kalkınması çalışmalarında eğitimdeiı program plânlama 
re uygulama safhalarına, geçerken yöntemin eksiksiz bir şekilde uygulan¬ 
ılasın! izleyecek gerekli teknik rehberliği sağlayacak, teşkilâtlandırma, 
işlerini yürütecek halk eğitimi elemanları bir an evvel sağlanmalı, yetiş¬ 
tirilmeli ve jkinci beş yıllık plân süresi içinde' hicrete başlattırılma- 
Jndır r 

f) İlçeden İl ve merke ze. aksettirilen programların, kaynaklan¬ 
ıl temin ve bunları yıllık programlarla Kaynaştırmak için yukarıda, (b)ve 
[o) filanlarında öngörülen tedbirlere ilâve olarak koordinasyon karama— 
leşinin merkez kademesinde öngördüğü tedbirler tam olarak uygulanmalıdır,, 

g) Uygulamaların tatbikine imkân veren bir rapor verme siste— 
ıi kurulmalı ve raporlar kurulması öngörülen Bcicanlıklar arası koordinas¬ 

yon kurulu ve mim alt komiteleri tarafından tahlil edilip değerlendir!— 

.erek Bakanlan Kuruluna ve Devlet Plânlama Teşkilâtına aksettirilmelidir* 
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h) Takip faaliyetlerini yürütmek için merkezu.*. a— 
lanlarından me yet en a gelen bir komite kurulmalı, bu komite raporlar ü^ .n- 
e yapılan , değerlendirmelere dayanarak alınacak tedbirleri gerek yerin¬ 
le gerek alanda izlemeli, gerekli reîıberlik ve teknik yardanı yapmalıdır. 

komite Bakanlıklar arası Koordinasyon Kurulunun bir alt komitesi olarak 

[alışmalıdır. 
E,- BE G E E LEN Dİ EME ALAHIHBA : 

a) Her Bakanlık değerlendirme çalışmaları yapmalı ve bun¬ 
ları bünyesindeki plânlama, istatistik v.b. kuruluşları kanalı ile yürüt - 
Relidir o 

b) Toplum Kalkınması alanında ihtisaslaşmış bir eğitim 
e araştırma kurumu olarak kurulması öngörülen Milli Toplum Kalkınması 

İnsi itüsü'nün Türkiye'de uygulaman Köy kalkınması programlarını ve bu 

rağramlara toplum kalkınması yönteminin etkisini inceliyerek değerlendir¬ 
esi uygun mütalâa edilmektedir. Bu kurunun çalıştırılmasına kadar geçs¬ 
ek süre içinde Köy İşleri Bakanlığı bünyesi içinde özel bir değerlendir— 
e birimi kurulmalı, bu birim Bevlet Plânlama Teşkilâta ile işbirliği ha¬ 
inde çalışmalıdır. 

c) Begerlendirmenin maddi başarılarını saptayan çalışma¬ 
lar (a) paragrafında belirtildiği gibi münferit Bakanlıklar tarafından 
yapılmalı, programın koordine bir anlayışla hedeflere ne oranda ulaştı¬ 
ğının saptanması bu arada gerekli teknik yardım ve rehberlik faaliyetle¬ 
rinin gerek taşrada ve gerek merkezde yürütülmesi, diğer Bakanlıklarla iş¬ 

birliği halinde Köy İşleri -Bakanlığının koordinatörlüğüne tevdi edilmeli 
programın ve programdan doğacak sorunların sosyal ve ekonomik alandaki 

etkilerini incelenmesi, bu sorunlara çözüm yolları aranması gibi ancak 
tenis kapsamlı araştırmalarla gerçekleştirilebilecek değerlendirme çalış— 
iaaları da milli toplum kalkınması Enstitüsü tarafından yürütülmeli ve 
coordine edilmelidir, Bütün bu sistem Bevlet Planlama Teşkilâtı ile yalan 
lir işbirliği halinde çalışacak bir Bakanlıklar arası Koordinasyon Kurulu 
ılt komitesi tarafından ahenkleştirilmelidir» 
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