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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 96 N İSAN-MAYIS-HAZİRAN 1992 

BAŞ YAZI 

TARIM KOOPERATİFÇ İLİĞİ MİZDE 
BAZI GENEL TESPITLER 

Her sistemde oldu ğu gibi, kooperatif sisteminin geli şmesinde de uyulmas ı  gereken 
baz ı  ilkeler vard ır. Kooperatifçilikte Rochdale ilkeleri olarak bilinen temel ilkeler, 150 
y ı lı  aşkın bir süredir, kooperatifcilikte yürürlükte bulunmakta ve her kooperatif hareke-
tin dayanak noktas ı nı  teşkil etmektedir. Bu ilkelerden sapmalar kooperatif hareketlerin-
de hoş  karşı lanmamaktadır. Bunların zedelenmesi ile hür ve demokratik kooperatifcilik-
ten aynl ındığı  genel bir kabul görmektedir. Kooperatifcilik ilkeleri 1966 y ı lı nda 
Viyana'da toplanan Milletleraras ı  Kooperatifler Birli ğ inin (MKB) genel kurulunda de-
ğ iş tirilmiş tir. Bugün hala bu temel ilkeler geçerlili ğ ini muhafaza etmektedir. Son Millet-
leraras ı  Kooperatifler Birli ğ inin toplant ı  gündemlerine bir bak ı lırsa, kooperatif de ğ erler 
tartış ma konusu yap ılmaktadır. Kooperatifcilik ilkelerinin bu y ı l Tokyo'da yapı lacak 
toplant ıda bir değ iş ikliğ e uğ raması  muhtemeldir. Ancak bugün herkesce bilinen koope-
ratif ilkeleri geçerli bulunmaktad ır. Bu çerçeve içerisinde ele alarak tespitlerimizi yapar-
sak; Türkiye'de sadece serbest giri ş  ilkesinin bütün kooperatiflerde uygulanmakta oldu-
ğ u, sermayeye s ınırlı  faiz verilmesi ve rist ıırn ilkelerinin kısmen uygulandığı , 
demokratik yönetim, kooperatif e ğ itiminin geli ş tirilmesi ve diğ er kooperatiflerle i şbirli-
ğ i ilkelerinin ise, bütün tar ım kooperatiflerinde hemen hiç uygulanmad ığı  veya s ınırlı  
bir şekilde uygulandığı  gözlenmektedir. Ilkelerin uygulanmas ı  aç ısından, tarım dışı  koo-
peratiflerimizde ise durum pek farkl ı  değ ildir. 

Genel olarak değ erlendirildiğ inde ülkemizde kooperatifçilik devletin müdahalesi ve 
kontrolü ile geli ş tirilen yukarıdan aşağı ya dogru baş latılmış  bir hareket olarak görül-
mektedir. Devletin vesâyefi alt ında bulunan, mali aç ıdan devletçe desteklenen, güdümlü 
kooperatifler yayg ınlaşı p gelişmiş tir. Oysaki esas arzu edilen tabandan gelen bir hare-
ketle baş layan a şağı dan yukarıya doğ ru gelişmesi istenen gönüllü kooperatifçiliktir. 

Kooperatifçili ğ in gelişme aşamas ında devletçe desteklenmesi ve denletimi zorunlu-
dur. Ancak devletle kooperatifler aras ındaki ilişkinin çok iyi ayarlanmas ı  gerekir. Çün-
kü devlet güdümü bir yerde kooperatifçili ğ in esas ını  oluş turan karşı lıklı  dayanış ma ve 
güç birliğ i dü şüncesini zedeler. Devletin kooperatifler üzerindeki vesâyeti ülkemizde 
özellikle tarım sektöründe çiftçinin kooperatifi kamu kaynaklar ından yararlanmay ı  sağ -
layan bir kamu kurulu ş u olarak görmesine neden olmu ş tur. 

Ayrıca bu uygulama kamu i ş letmelerinin yap ısından kaynaklanan baz ı  rahats ızlikla-
rın, örneğ in "Bürokrasi gibi", kooperatiflerde de görülmesine neden olmu ş tur. Mesela 
çiftçilerimizin ürünlerinin iç ve d ış  pazarlarda sat ışı nı  sağ lamak için kurulan tar ım satış  
kooperatifleri zamanla devletçe yönetilen bir "Pazarlama Ofisi" niteli ğ ini kazanm ış tır. 

Ote yandan, Tar ım Satış  Kooperatiflerinin Devletçe destekleme al ım politikası nın 
arac ı  olarak kullamlmalan ço ğ u kez bu kooperatiflerin maliyetlerini art ırı cı  yönde etkili 
olmuş tur. 

Önemli bir ba şka konu da, tar ım satış  kooperatifleri ve birliklerinin yönetimleri ile 
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ilgilidir. Bu kooperatiflerin yönetim kurullar ı  genel kurulları  tarafından seçilmekle bera-
ber, Genel Müdürlerinin ilgili bakanl ıkça, "Sanayi ve Ticaret Ba şkan ı", atanmalan ve 
yönetim kurullarının doğal üyesi say ı lmalan, birlik ad ına imza koymaya yetkili memur-
ların atama ve i ş lerinden ç ıkarılmalann ın yine bakanl ığı n onayına bağ lı  olması , genel 
kurullann yapacaklar ı  seçimlerin verecekleri kararlar ın, bakanl ığı n izniyle kesinle şmesi 
uygulamada ço ğu kez yönetimin bürokrasiden annd ınlarak dinamizm ve esnekli ğe ka-
vuş turulmas ına, yönetime giri ş imci uzman yöneticilerin getirilmesine bunlara karar ser-
bestisi ve sorumluluk verilmesine engel olmaktad ır. Çoğu kez atamalarda bir yöneticide 
bulunmas ı  gereken niteliklerden çok politik e ğ itimlerin dikkate al ınması  ve buna bağ h 
olarak yöneticilerin s ık sık değ iş tirilmesi gibi meseleler kooperatif i ş letmelerin ekono-
mik hayattaki de ğ işmelere uyumlann ı  engellemiş tir. 

Kooperatif kurmada kamu kaynaklar ından yararlanma amac ı  tüketim alan ında kuru-
lan kooperatiflerde de kendisini göstermi ş , çalış tıkları  işyerlerinin imkânlanndan yarar-
lanabilen "Kapal ı  Kapı " tüketim kooperatifleri d ışı nda geni ş  tüketici kitlesinin güç birli-
ğ ine dayanan büyük kooperatif i ş letmeleri k-urulamamış tır. 

1965'lerden sonra yayg ınlaşan Köy Kalk ı nma Kooperatiflerinin bir ço ğ u yurtdışı na 
işçi olarak gitme avantaj ı ndan yararlanmak amac ıyla kurulmu ş tur. 

Köy kallanma kooperatifleri modeli, Türkiye'de devlet güdümü alt ındaki kooperatif-
çilikten farklı  bir model olarak ortaya ç ıkm ış tır. Bu model hem çok amaçlı  kooperatifçi-
liğ i ve hem de batı  anlam ı nda gerçek kooperatifçili ğ e temel olmuş tur. 

Bilindiğ i gibi, çok amaçl ı  kooperatifçilik, teorik olarak hizmet kooperatifçilik, teorik 
olarak hizmet kooperatifçili ğ inden üretim kooperatifçili ğ ine doğ ru atı lan bir adımdır. 
Tek amaçl ı  kooperatifler kendilerinden beklenen fonksiyonu tam anlam ı  ile yerine geti-
remediğ inden çok amaçl ı  kooperatifçilik yakla şı mı  ortaya ç ıkmış tır. Çok amaçlı  tarım 
kooperatifleri, çok boyutlu k ırlık alan ve orada ya şayanların meselelerine geniş -bir çer-
çevede yaklaş manı n araçları  olarak görülmektedir. Esasen güçsüz üretim birimlerinin 
yatay bütünleşmelerinin en basit yolu çok amaçl ı  kooperatiflerdir. Türkiye'deki kalk ın-
ma kooperatifleri ayr ı  ayrı  kooperatiflerce yerine getirilen tedarik, kredileme ve pazarla-
ma fonksiyonlar ı n ı  tek bir birim kooperatifinin çat ısı  altında toplamaktad ırlar. Hatta 
ürünlerin iş lenmesi safhas ına kadar gitmektedirler. Bu cümleden olarak bir çe ş it tarıma 
dayah sanayi üretimide yapmaktad ı rlar. Bu durumda bunların üretim kooperatifi oldu ğ u 
anlam ı  ç ıkmaz. Bunlar üretici kooperatifleridir. 

Diğ er taraftan köy kalk ınma kooperatifleri 1163 say ı l ı  Kanuna göre kurulurlar. Bu 
kanunun genel çerçevesi ve bu kooperatiflerin ana sözle şmesi incelendi ğ inde; bunların 
beynelminel kooperatifçilik ilkelerine uyum sa ğ ladıkları  görülür. Belli şartları  yerine 
getiren herkes ortak olabilir. Demokratik yönetim ve denetim ilkelerinin uygulanmasm-
dal bu kooperatifler, Türkiye'deki öteki kooperatifçilik uygulamalar ından ayrı lı rlar. Bu 
sebeple bat ı  modeli gerçek kooperatifçilik say ı lmaktad ır. Yönetimde sermaye pay ı  ölçü 
alınmadığı  gibi, kazanç ve kay ıpların dağı tılmas ında da yine sermaye ölçü olarak al ın-
maz. Bölü şümde k ıstas ortaklann kooperatifle gerçekle ş tirdikleri iş lemlerin oran ıdır. 
Ayrıca sermayeye verilen faizle 1163 say ı lı  Kanuna göre sm ırland ınldığı ndan, koopera-
tifin sermaye ortaklar ına dönüş mesi önlenmi ş tir. Bu sebeple kooperatife yat ınlmış  or-
taklık paylan ödünç al ınmış  sermaye i ş lemi görür. Ayr ıca her ortağı n sahip olacağı  paya 
da bir s ınır konulmu ş tur. Kooperatif sermayesinin toplumsalla ş tırı lm ış  bir sermaye ol-
duğ u anlayışı  içinde, kooperatifin da ğı lmas ına karar verildi ğ i takdirde kooperatifin za-
rarları nı n karşı lanmas ı nda kullan ı lan miktarda, artan k ı sm ı  kooperatifin ba ğ lı  olduğ u 
birliğ e ve e ş itlik dü şüncesi kooperatif te şkilatlanmas ı nın temelinde yer ald ığı ndan bütün 
ilkelere yans ır. Kooperatifçilik bizzat kendisi bir okuldur ve ortaklar için e ğ itimin bir 
kaynağı dır. Ortaklar ekonomik aç ıdan olduğu kadar sosyal aç ıdan da yeti ş mektedir. 
Ş üphesiz eğ itim görmü ş , sınırl ı  ortaklarla kooperatifin ba şarı sı  daha da yüksek olacak-
tır. 

Nihayet köy kalk ınma kooperatiflerinde devletin rolü en aza indirilmi ş tir. Bakanl ı -
ğı n görevi "yol göstericilik" ve "yard ı m" ile sı n ırl ı  tutulmu ş tur. Denetime ili şkin yetkile-
ri ise devlet kredilerine ve yard ımlar ına bağ l ıdır. Yönetim tamamen kooperatif ortaklar ı -
na ait olup, kamu temsilcili ğ i genel kurullarda daha çok gözlemci durumundad ır. 
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Köy kalkı nma kooperatifleri, kurulu ş  temel felsefeyi ve uygulamadaki birçok aksak-
lıklan dikkate al ınmadığı ndan en uygun bir model olarak görülmektedir. 

Türk Kooperatifçili ğ inin gelişmesini h ı zlandırmak yap ısal sorunlarını  gidermek için 
fikrimizce tedbirlerin al ınması  gerekmektedir. 

Öncelikle mevzuatla ilgili tedbirler al ı nmal ıdır. Ülkemizde kooperatifçili ğ i düzenle-
yen tek bir kanun yoktur. 1163 say ı lı  Kooperatifler Kanununun günün şartlarına göre 
eksiklikleri giderilerek, tüm kooperatiflerin bu kanuna tabi olmas ı  sağ lanmal ıdır. Ayrıca 
söz konusu yasaya kooperatiflerin denetiminde etkinlik sa ğ layacak esaslar konulmali-
dır. 

Kooperatiflerin finansman ıyla ilgili tedbirlerde gereklidir. Kooperatifler genellikle 
finansman güçlükleri ile kar şı laşmaktad ır. Kendi öz sermayeleri yetersiz kalmaktad ır. 
Bunların kredi bulma imkanlarıyla kalı r. Verilen kredilerin faizleri de kooperatiflerin 
başanlann ı  engelleyecek derecede yüksektir. 

Kooperatiflerin finansman meselesini çözmek üzere bir "Kooperatifler Bankas ı " ku-
rulmal ıdır. Bu banka bir devlet bankas ı  olarak değ il, finansman ve yönetimine koopera-
tiflerin ve üst te şkilatlann ın egemen olacaklar ı  bir şekilde teşkilatlanmal ıdır. Böylece bu 
banka tarafından kooperatifler üzerinde gerçekle ş tirilecek denetim öz denetim olacak ve 
bağı msız ve demokratik kooperatifçili ğ e ters dü ş meyecektir. Bugün say ı lan 2.500'ün 
üzerindeki tar ım kredi kooperatiflerinin de olu ş turulacak kooperatifler bankas ı  sistemi 
içerisine al ınmas ı  ve bankaya mevduat toplama imkan ın ın verilmesi ile kooperatifler 
bankas ının tar ım kredi kooperatiflerini, tar ım kredi kooperatiflerinin de çiftçileri finanse 
etmesi sağ lanabilir. 

Üst örgütlenmeyle ilgili tedbirlerde al ınmas ı  gereklidir. Üst te şkilatlanma koopera-
tiflerin birim kooperatiften ba ş layarak, birlik federasyon ve konfederasyon meydana ge-
tirerek dikey ve piramit şeklinde te şkilatlanmalann ı  ifade etmektedir. Çe ş itli bölge Koo-
peratifler Kanununda öngörülen "Türkiye Milli Kooperatifler Birli ğ i" ise henüz yeni 
kurulmuş tur. Kurulu ş  çalış malarını  tamamlama yolundad ır. 

Alınması  gereken tedbirlerden bir di ğ eri de kooperatifçilik e ğ itim ve araş tırmaları -
nin geliş tirilmesi ile ilgilidir. Kooperatifçilik e ğ itiminin geliş tirilmesi amac ıyla koopera-
tif ilke ve metodlann ın ortaklara, yönetici ve memurlara ve halka ö ğ retilmesi koopera-
tifçiliğ in temel ilkelerinden biridir. 

Eğ itim ilkesinin az geli ş miş  ve geli şmekte olan ülkeler için büyük önem taşı dığı  ve 
diğ er kooperatifçilik ilkelerinin uygulanabilmesinin de ancak bu ilkenin uygulanmas ına 
bağ lı  olduğu genel olarak ileri sürülmektedir. 

Bu konuda devletin alaca ğı  tedbirlere gerek vard ır. Ancak e ğ itim sadece devletten 
beklenilmemeli, kurulmu ş  ve kurulacak kooperatif üst te şkilatlann ın da hizmet için ve 
ülke ölçüsünde e ğ itim yapmalar ı  sağ lanmalıdır. 

Ancak, bütün bu tedbirler al ındığı  takdirde Türkiye'de de kooperatifler istenilen dü-
zeye gelebilecek ve kendilerinden beklenen ekonomik ve sosyal faaliyetleri etkinlikle 
yerine getirebileceklerdir. 

Daha ça ğda ş  ve daha güvenli bir kooperatifle şme sürecine girilmesi dileğ iyle koope-
ratifçi seramlar. 

KOOPERATIFÇILIK 

5 

pe
cy

a



KOOPERATIFÇILIK SAYI: 96 N İ SAN-MAYIS-HAZ İRAN 1992 

CUMHURIYET DÖNEMI KONUT VE 
KONUT KOOPERATİFÇİ LİĞİ NİN 

TEMEL ÖZELLIKLERI 
Dr. Kemal GÖRMEZ 

GİRİŞ  

Sanayile ş me, kentleş me, h ızlı  nüfus art ışı  gibi faktörler sonucu giderek büyüyen ba-
rınma ve daha özel haliyle konut sorunu son yüzy ıla kadar bireylerin ve toplumun insi-
yatifine b ı rak ı lm ış  bir sorun olarak görülüyordu. 

Ancak devlet anlayışı ndaki değ iş meler, sorunun boyutlarında ortaya ç ıkan geli şme-
ler, konut sorununun ülkenin di ğ er sorunlar ı  ile doğ rudan ili şkisi, devletin bir biçimde 
konut sorununa müdahalesini getirmi ş tir. 

Devletin müdahalesi ülkenin genel sorunlar ı  hakkı nda politikalar üretirken konut ve 
konutla yakın ilgisi olan alanlarda yap ı lan düzenlemeler şeklinde olabildi ğ i gibi, konut 
piyasas ına bizzat müdahale etmek, üretmek, satmak, kooperatifçilik faaliyetlerini des-
teklemek biçiminde de olabilmektedir. 1800'lü y ı lların sonlarında ilk örneklerine rastla-
nan konut kooperatifçili ğ inin desteklenmesi ya da te şvik edilmesi de bu anlamdad ır. 

Konut politikas ı  ve konut sorununun çözümünde özel bir öneme sahip konut koope-
ratifçiliğ i Türkiye'de de zaman zaman devletin ilgisini çeken konulardan biri olmu ş tur. 
Iş te bu çal ış mam ızda Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde konut politikas ı  içinde koopera-
tifçiliğ in durumu tartışı lmaya çal ışı lacaktır. 

PLANLI DÖNEMDEN ÖNCE KONUT VE KONUT KOOPERAT İFÇİ LİĞİ  

Türkiye Osmanl ı  Devleti'nden bu yana konut sorunu ile kar şı  karşı ya bulunmaktad ı r. 
Cumhuriyetin ilk y ı lları , ülkenin savaş lar dolay ı sıyla uğ radığı  olumsuzlukların, kayıpla-
rın giderilmeye çal ışı ldığı  y ı llardır. Dolay ı s ıyla devlet Türkiye'nin sorunlar ın ı  çözmede 
önceliğ i savaşı n yaralar ın ı  kapatmak, kalk ı nmak ve benzeri problemlere ay ırm ış tır. Her 
ne kadar konut da devletin öncelikli sorunu olmas ı na rağmen, Ankara d ışı ndaki kentler 
ve kırsal alan için konut sorununa e ğ ilinmemiş tir. Ancak yeni başkent olması  dolayı sıy-
la Ankara, Cumhuriyet hükümetleri için özel bir önem arzetmi ş tir. 

Kentle şme ve konut sorununun sadece Ankara'n ı n sorunuymu ş  gibi görülmesi Cum-
huriyetin ilk y ı llarm ın önemli bir özelli ğ idir(1). 

Yeni Cumhuriyetle birlikte ba şkentin Istanbul'dan Ankara'ya ta şı nmas ıyla, Anka-
ra'n ın nüfusu ve yeni konut ihtiyac ı  hızla artm ış tır. Özellikle yeni kamu görevlilerine - 

(1) Kele ş , Ru ş en: Kentle ş me Politikas ı , Ankara 1990, s. 305 
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bürokratlara-konut üretmek devletin önemli bir görevi olarak alg ılanm ış tır. Devlet An-
kara'n ın dışı nda sadece savaş  dolay ısıyla yıkı lan Anadolu kentlerinin iman için uğraş -
mış tır(2). 

Dönemin yasal düzenlemelerine bak ı ldığı nda bu durum daha aç ık görülebilir. Mese-
la 1925 yı lında 586 Say ı lı  yasa ile Ankara'daki tüm memurlara memur kooperatifi kur-
mak için maaş ları nın yarı sı  kadar konut kredisi verilmesi kararla ş tınlmış tır. Aynı  şekil-
de evsiz memurlar ın ev sahibi yap ı lmas ı  amac ıyla 1934 y ı lında Bahçelievler Yap ı  
Kooperatifi kurulmuş tur(3). 

Yine 1937 y ı lından itibaren genel bütçeden memur konutlar ının yap ı lması  için öde-
nek aynlmas ı  da yukarıdaki yarg ı y ı  doğ rulamaktad ır. 1926 y ı lında kurulan Emlak ve 
Eytam Bankas ı  da bu nevi düzenlemelerdendir. Ancak, konut sorununda temel Ankara 
alınmas ına rağmen ülke düzeyinde de konuta ili şkin baz ı  düzenlemelerin yap ı ldığı  gö-
rülmektedir. Mesela, 1930'da ç ıkarı lan 1580 say ılı  Belediye Kanunu'nun 15. maddesin-
de ucuz konut yapılarak bunlar ın ihtiyaç sahiplerine kiralanmas ı , gelişen ve büyüyen 
yerleş im birimlerinde arsa spekülasyonunun önlenmesi için belediyeler taraf ından arsa 
tahsisi yoluna gidilmesi öngörülmü ş tür(4). Ayn ı  yıl çıkarı lan Umumi Hı fzısıhha Kanu-
nu ise konutlarda bulunmas ı  gereken minimum nitelikler yönünden sm ırlamalar getir-
miş , konuya sağ l ık aç ısından yaklaş mış tır(5). 

Bu dönemde 1933 y ı lında yürürlü ğ e giren 2290 say ı lı  Belediye Yap ı  ve Yollar Ka-
nununda her belediyenin 5 y ı l içerisinde "Müstakbel Ş ehir Plan ı " yapmas ı  zorunluluğ u-
nun getirilmesi, 1935 y ı lında 2763 sayı lı  yasayla nüfusu 10.000'den fazla olan belediye-
lerin harita ve imar planlar ının "Belediye Imar Heyetlerince" yap ılmasının karara 
bağ lamış  olmas ı  konut politikalar ı  aç ısından kayda değer geli şmelerdir. 

Dönemin konuta ili şkin bazı  düzenlemelerine rağ men, bu y ıllar ülke genelinde bir 
konut politikas ını n üretilmedi ğ i, konut kooperatifçili ğ inin sadece Ankara için desteklen-
diğ i yıllar olmuş tur. Ancak hemen belirtelim ki kooperatifçilik üst ve orta gelir gruplar ı  
için cazip hale getirilmi ş  bundan düş ük gelirli gruplar faydalanamam ış tır(6). Uzun sa-
vaş lardan ç ıkm ış  hemen hemen bütün kaynaklar ı n ı  tüketmi ş  Türkiye'de konut sektörü 
için bu kaynakların ayrı lmış  olması  bile konut sorununa önem verildi ğ inin ifadesidir. 
Elbette bu alana ayr ılan, kı t kaynaklarla konut sorununun ülkenin bütün yerle ş im birim-
'erini kapsayacak bir şekilde çözümlenmesi beklenemezdi. Fakat gerekçeleri ne kadar 
hald ı  da olsa uygulanan konut politikas ın ın gerçekçi çözümler içermedi ğ i aç ıktır. Öte 
yandan bütün a ğı rlığı n Ankara'ya verilmi ş  olmas ı na rağ men Ankara'n ın konut sorunu-
nun da çözülememi ş  olduğu bilinmektedir. 

1945-1960 y ılları  konut alan ında, Cumhuriyet dönemi devletin en az müdahalesinin 
olduğ u ve bir politika üretilmediğ i dönemdir. Ayn ı  şekilde devletin konut kooperatifçili-
ğ ini desteklemekten kaç ındığı  görülmektedir(7). Ancak bu dönemde soruna baz ı  olumlu 
yaklaşı m ömeklerine de rastlayabiliriz. 1949 y ı lı nda Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu-
nu'nun verdiğ i yetkiye dayan ı larak İhtiyarl ık Sigortas ı  karşı lıklann ın % 20'sinin ipotek 
karşı lığı  konut kooperatiflerine verilmeye ba ş lanması , 1954 yı lında bu oran ın % 25'e ç ı -
karı lması  ve konut maliyetlerinin % 90' ı n ın hak sahiplerine konut kredisi olarak veril-
meye baş lanmas ı  bu dönemin konut sorununa olumlu yakla şı mlar olarak belirtilebilir. 

(2) Tekeli, Ilhan: "Türkiye'de Kent Planlamas ın ın Tarihsel Kölderi", Türkiye'de Imar Planlamas ı , ODTÜ 
1980, s. 50-51 

(3) Kele ş , Ruşen: a.g.e., s. 305 
(4) Isbir, Eyüp: Şehirle şme ve Meseleleri, Ankara 1986, s. 48 
(5) Sey, Yı ld ı z: "Cumhuriyet Döneminde Toplu Konut Sorunu", Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 

Say ı : 75, s. 2377 
(6) Kele ş , Ru ş en: a.g.e., s. 305 
(7) Kele ş , Ruş en: "Toplu Konut, Konut Kooperatifleri ve Devlet" XIII. Iskan ve Ş ehircilik Haftas ı  Konferans-

lan, Ankara 1983, s. 16 
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1950 yı lından itibaren i şçilerin kurdukları  konut kooperatiflerine Sosyal Sigortalar Ku-
rumu tarafından kredi verilmeye ba ş lanmas ı , dönemin genel politikalanndan bir sapma 
olarak görülse bile konut konusunda olumlu bir giriş im olarak ifade edilmektedir. Ayn ı  
şekilde 31 Mart 1950 tarihinde ç ıkarı lan 5656 say ılı  "Belediye Yasas ına Baz ı  Maddeler 
Eklenmesine Dair Yasa" ile gerekli gördükleri zaman belediye meclislerinin, belediye 
konutları  yapmak ve bu konutları  beldede oturanlara kiraya vermek ya da satmak i ş leri-
ni zorunlu belediye hizmetleri aras ına koyabileceklerini belirtilmesi de önemli geli şme-
lerdendir(8). 

Dönemin konuta ili şkin gelişmelerinden önemli birisi 1958 y ı lı nda Imar ve Iskan 
Bakanl ığı 'n ın kurulmuş  olmasıdır. Gerçi uzun süre konut alan ında ciddi bir faaliyeti ol-
masa da baz ı  araş t ırmalar ve politika üretmekte bakanl ığı n olumlu katkı lann ı n olduğ u 
bilinmektedir. 

An ılan dönemde Devlet Demiryollar ı  Işçi Sandığı , Askeri Fabrikalar Emekli ve Yar-
dım Sandığı , Ordu Yardımlaş ma Kurumu gibi baz ı  kurumların konut kredisi verdikleri 
görülse de(9) konut ihtiyac ını  karşı layamadığı  bilinmektedir. 

PLANLİ  DÖNEMDE KONUT VE KONUT KOOPERAT İFLERİ  
Türkiye'de 1961 Anayasas ıyla birlikte bir planlı  döneme girilmiş tir. Planl ı  döneme 

girildiğ inde Türkiye büyük bir konut sorunu ile de kar şı  karşı yad ır(10). Bir taraftan ül-
kede ciddi oranda konut aç ığı  varken, di ğ er taraftan h ı zl ı  bir kentle şme olgusu yaş anma-
ya baş lanmış tır. 

1950-1955 y ı lları  aras ında % 7.6 olarak gerçekle şen kentle şme h ız ı  azalarak da olsa 
günümüze kadar sürmü ş tür. Kente göçen nüfusun kentsel konut ihtiyac ın ı  artt ırmas ı  so-
nucunda 1950'li y ı llardan itibaren kentlerde h ı zl ı  bir gecekondulaş ma olgusu yaşanmaya 
baş lam ış tır. 

Sorunların ağı rlaşmas ına paralel olarak konut, 1961 Anayasas ına girmiş tir. Anayasa-
nın 49. maddesinde "Devlet yoksul ve dar gelirli ailelerin sa ğ lık şartları na uygun konut 
ihtiyaçları nı  karşı lay ıc ı  tedbirler al ır" denilmiş tir. Bu, konut sorununun çözümünde dev-
lete önemli görevler yüklenmesinin ifadesi olmas ına rağ men 1980'li y ı llara kadar devlet 
konut sorununun çözümünde pek de önemli görev yüklenmemi ş tir. Nitekim bu dönem-
de devlet kalk ı nma planlanndaki baz ı  tespitler ve ilkeler d ışı nda bu alana müdahale et-
memeyi yeğ lemiş  hatta yat ırımlar içinde konut yat ırımlarının pay ını  hiçbir zaman % 
20'den öteye geçirmemi ş tir. Hatta 1. plan döneminde % 20 olan bu pay 2. plan döne-
minde % 17.9, 3. plan döneminde % 15.7, 4. plan döneminde % 14.6'ya kadar dü şmü ş -
tür. 

Devletin konuta ilgisinin bir ba şka göstergesi de konut kooperatifçili ğ ine karşı  dev-
letin tavr ıdır. Planlı  dönemin baş lang ıc ında devletin konut kooperatiflerine kar şı  bir ilgi-
sinin olduğ unu söyleyebiliriz. Birinci Be ş  Y ı ll ık Kalkınma Plan ında "kooperatifler şek-
linde konut yaptıracaklara öncelik tan ı nacakt ır" hükmünün yeralmas ı(11) bu ilgiyi 
göstermektedir. Ayn ı  şekilde 1964 y ı lı  Uygulama Program ında "kredi politikas ı , özel 
sektörde, konut yatırımlarının ş irketler ve kooperatifler halinde kullan ı lmas ı n ı  destekle-
yecek şekilde düzenlenecektir" hükmünün de yer almas ı  ayn ı  anlay ışı n ifadesi olarak 
değ erlendirilebilir. 

Fakat 1970'li y ılların sonuna kadar, konut sorunlar ının ağı rla şmasma karşı lık kent-
leşme, konut ve konut kooperatifçili ğ i konusunda kayda de ğer bir düzenleme yap ılma- 

(8) Gömıez, Kemal ve Mart, Suat: "Türkiye'de Konut, Gecekondu Sorunlan Çerçevesinde Belediyeler ve Ta-
pu Tahsis Belgeleri Uygularnalan", Kooperatifçilik Dergisi, Temmuz - Agustos - Eylül 1990, S. 89, s. 84 

(9) Kele ş , Ru ş en: Türkiye'de Konut Kooperatifleri, Ankara 1967, s. 65-60 
(10) Eronat, Ilhan: Türkiye'de Konut Sorunu ve Politikas ı , A.I.T.I.A., Ankara 1977, s. 1 
(11) Kele ş , Ru ş en: Türkiye'de Konut Kooperatifleri, Ankara 1987, s. 67. 
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Tablo I 
I. Plan Döneminde Konut Ihtiyac ı , Ruhsatlı  Konut Üretimi ve Ruhsatl ı  Konut Aç ığı  

Y ı llar Ihtiyaç(1) Inş aat 
Ruhsatı  

Talebi(2) 

% 
(2/1) 

Yı ll ı k 
Açı k(3) 

(1-2) 

% 
(3/1) 

Verilen Yap ı  
Kullanma 

Izni(4) 

% 
(4/1) 

Yı ll ı k 
Aç ık(5) 

(1-4) 

% 
(5/1) 

1963 100.636 57.286 57 43.350 53 - - - 

1964 105.433 60.754 58 44.679 42 14.343 14 91.090 86 

1965 110.469 80.461 73 30.008 
–,—. 

27 32.614 30 77.855 70 

1966 115.785 91.151 79 24.634 21 40.974 35 74.812 65 

1967 121.311 99.373 82 21.938 18 50.262 41 71.029 59 

Toplam 553.634 289.025 70 164.609 30 318.212 25 415.422 75 

KAYNAK : DIE, I.B.Y.K.P'dan naklen: Konut Sektör Raporu, DPT Yay ını , Ankara 1982 s. 8 pecy
a



Tablo II 
II. Plan Döneminde Konut Ihtiyac ı , Ruhsatl ı  Konut Üretimi ve Ruhsatl ı  Konut Açığı  

Y ıllar Ihtiyaç(1) Inşaat % Y ı llı k % Verilen Yap ı  % Y ı ll ı k % 
Ruhsat ı  (2/1) Aç ık(3) (3/1) Kullanma (4/1) Aç ı k(5) (5/1) 

Talebi(2) (1-2) Izni(4) (1-4) 

1968 141.000 110.263 78 30.737 22 62.910 45 78.090 55 

1969 174.000 132.066 76 41.934 24 65.216 37 108.784 63 

1970 184.000 154.825 84 29.175 16 71.589 39 112.000 61 

1971 194.000 150.357 77 44.243 23 72.816 37 122.784 63 

1972 205.000 165.983 81 39.917 19 88.231 43 117.669 57 

Toplam 899.500 713.494 79 186.006 21 360.762 40 538.738 60 

KAYNAK: DPT, DİE'den naklen: Konut Sektör Raporu, DPT Yay ı nı , Ankara 1982, s. 18 pecy
a



dığı  ve devletin deste ğ inin önemli ölçülerde olmad ığı  görülmektedir. 

Birinci Beş  Yıllık Plan dönemi konut sorununun kalkınma ile ilişkisinin kurulduğ u, 
ancak konut yat ırımları n ın üretken yat ırı m olmadığı  ve iktisadi fayda sağ lamadığı  dü-
şüncesinin hakim oldu ğ u dönemdir. Toplam yat ırımlar içinde % 20'yi bulan konut yatı -
rımların ı n lüx konuta yönelmemesi arzu edilmi ş  ve konut kredilerinin 100 m2'yi geçme-
yen konutlara verilmesi dü şünülmüş tür(12). 

Gecekondulann ı slah ı  konusunda da baz ı  tedbirlerin geli ş tirildiğ i bu dönemde, konut 
açığı  sürekli olarak artış  göstermi ş tir. 

Ikinci Beş  Y ı llık Plan döneminde konut yat ırımlarının, toplam,  yatırımlar içindeki 
pay ı  giderek dü şmüş tür(13) ve devletin Konut piyasas ına yat ırı mc ı  değ il, düzenleyici 
olarak girmesi temel ilke olarak benimsenmi ş tir. 

Anılan dönemde Arsa Ofisi Genel Müdürlü ğü kurularak arsa spekülasyonu ve fiyat 
artış ları  önlenmeye çalışı lm ış tır. Ancak Arsa Ofisi faaliyet gösterdi ğ i dönemde kayda 
değ er bir etkinlik gösterememi ş tir. 

Bu dönemde de konut üretimi konut ihtiyac ının altında kalmış  ve plan dönemi bo-
yunca 360 bin civarında konut üretilebilmi ş tir(14). 

Üçüncü Be ş  Y ı llık Plan döneminde özel kesimle kamu kesiminin konut konusunda 
sorumlulukları  paylaşması  gerekti ğ i dü şünülmü ş (15) ve kiral ık konut üretimi te şvik 
edilmeye çal ışı lmış tır. "Nüve Konut" kavramm ı n ilk defa gündeme geldiğ i dönemde ge-
cekondu yap ım ına izin verilmeyeceğ i belirtilmesine rağmen gecekondulann say ısı  h ızlı  
bir artış  göstermi ş tir. 

Dördüncü Beş  Y ıllık Plan Dönemi, toplu konut üretiminin desteklenmesi fikrinin 
doğ duğu, kamu kredilerinin bu alana kayd ınlmas ı  gerekliliğ inin düşünüldüğü ve kı smen 
uygulamaya konulduğu ve sosyal konut yap ılmasına ağı rlık verilmesinin arzu edildi ğ i 
dönemdir(16). 

Bu dönemde toplu konut yap ım ına yönelinmeye ve 1978 y ılından itibaren de konut 
kooperatifçiliğ ini özendirici baz ı  tedbirler al ınmaya baş lanmış tı •. Sosyal Güvenlik Ku-
rulu ş larının konut alan ına girmesi de bu dönemde devletçe özendirilmi ş tir. Buna paralel 
olarak 1979 y ılında "Yeni Kentsel Yerle ş im Alanları  Kararnamesi" 1978 y ı lında "Sos-
yal Sağ l ık Kurumu Bireysel Kredi Yönetmeli ğ i", 1979 yı lında "Memurlar ı  Konut Edin-
dirme Yönetmeli ğ i" ve yine 1979 y ı lında "Bağ -Kur Konut Kredi Yönetmeli ğ i" yayınla-

' narak yürürlü ğ e girmiş tir(17). Ayn ı  dönemde ba ş ta Ba ğ -Kur olmak üzere baz ı  kurumlar 
konut kooperatiflerine kredi vermeye ba ş lamış tır. 

1980 sonras ı  Türkiye'de konut politikas ı  topyekün bir de ğ iş ikliğe uğ ram ış tı r. 

1980 öncesi özellikle büyük kent merkezlerine yoğun bir göç olması nın ard ından 
göçle bağ lantı lı  olarak Istanbul, Ankara, Izmir, Adana gibi yerle ş im merkezlerinin gece-
kondularca kaplanmas ı , konut aç ığı nı n giderek büyümesi ve benzeri sebepler yeni bir 
konut politikas ı  ihtiyac ını  gündeme getirmi ş tir. Bütün bunlardan hareketle 1981 y ı lında 

(12) Kele ş , Ruşen: "Konut Politikalanm ı z", A.Ü.S.B.F. Dergisi, C: XLIV, Ocak-Haziran 1989, S:1-2, s. 73 
(13) DPT, Konut Sektörü Raporu, DPT Ankara, Arahk 1982, s. 17 
(14) DPT: a.g.e., 
(15) Kele ş , Ruşen: Kentle ş me Politikas ı , a.g.e., s. 335 
(16) DPT: a.g.e., s. 30 
(17) Görmez, Kemal: "Toplu Konut Yasalan Döneminde Konut Kooperatifçili ğ i", Karınca, May ı s 1991, S: 

653, s. 98. 
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Tablo III 
III. Plan Döneminde Konut Ihtiyac ı , Ruhsatl ı  Konut Üretimi ve Ruhsatl ı  Konut Aç ığı  

Y ı llar Ihtiyaç(1) Inşaat 
Ruhsat ı  

Talebi(2) 

% 
(2/1) 

Yı llı k 
Aç ık(3) 

(1-2) 

% 
(3/1) 

Verilen Yap ı  
Kullanma 

Izni(4) 

% 
(4/1) 

Yı ll ık 
Açık(5) 

(1-4) 

% 
(5/1) 

1973 213.200 194.918 91 18.282 9 96.163 45 117.037 55 

1974 231.200 161.047 70 70.153 30 84.199 36 147.001 64 

1975 242.000 181.685 75 60.555 25 97.431 40 147.769 60 

1976 260.200 224.583 86 35.617 14 102.110 39 158.090 61 

1977 273.200 216.128 79 57.072 21 119.409 44 153.791 56 

Toplam 220.000 978.361 80 241.639 20 499.312 41 720.688 59 

KAYNAK: III. BYKP, D İE'den naklen: Konut Sektör Raporu DPT Yay ı n ı , Ankara 1982, s. 23 pecy
a



2487 Say ı lı  Toplu Konut Kanunu yürürlü ğe girmi ş tir. 

TOPLU KONUT YASALARI DÖNEMINDE KONUT VE KONUT KOOPE-
RATİFÇ İLİĞİ  

2487 Sayı lı  Toplu Konut Kanunu, ç ıkarıhş  sebep ve amaçlar ına uygun olarak belirli 
ilkeleri temel alm ış tı r(18). 

Bu ilkelerden ilki toplu konuttur. Kanun, bireysel konuttan daha öncelikli toplu ko-
nutu temel alm ış tır. Ikinci olarak dar ve orta gelirlilerin konut sorunlar ının öncelikle çö-
zümlenmesi hedeflenmiş tir. Ancak kanunun getirdi ğ i "ön ödeme şartı" dar gelirlilerin 
bu kanunun linkanlarmdan yararlanmas ın ı  güçleş tirmiş tir. 

Kanunla brüt in şaat alan ı  100 m2'yi geçmeyen konutlar te şvik edilmi ş  ve teşviğ in yo-
lu olarak da konutlar ın yüzölçümü küçüldükçe verilen kredilerin faiz ve geri ödeme sü-
relerinde kolayl ık getirilmesi görülmü ş tür. 

Kanunda konut kooperatifleri, kooperatif birlikleri ve sosyal güvenlik kurulu ş ları  
toplu konut kuruluş ları  olarak görülüp, kooperatiflerin devlet deste ğ inden öncelikle ya-
rarlanmas ı  sağ lanmaya çalışı lmış tır. 

2487 say ı lı  kanunla, konut politikas ında merkezi yönetime a ğı rlık verilmiş  ve devle-
tin görevleri Bay ındırlık ve Iskan Bakanlığı na devredilirken yerel yönetimlere yetki ve-
rilmemiş tir. 

Bu kanunla bir Kamu Konut Fonu olu ş turulmuş  ve fonun kaynaklar ı  kanunda belir-
lenmiş tir(19). Kanuna göre bu kaynaklar aras ında her y ıl bütçe kanunu ile bu fona akta-
rılmak üzere Maliye Bakanl ığı  bütçesine, gider bütçesinin yüzde 5'inden az olmamak 
üzere konulacak ödenekler, fon varl ığı na aktar ı lan kredi ve kredi faizleri, ba ğış  ve yar-
dımlar, hazine arazileri üzerine yap ı lan konut ve i şyerlerinin arsa maliyet bedelleri gös-
terilmiş tir. Ancak fonun en önemli kayna ğı  olan genel bütçeden aktarmalar, kanunun 
uygulandığı  süre içinde düzenli bir biçimde ödenmemi ş tir. Kanunun önemli düzenleme-
lerinden birisi de 2. maddeye dayandarak olu ş turulan Yap ı  Tasarruf Hesab ıdır. 

2487 say ı l ı  yasa ve dönemi konut kooperatifçili ğ i aç ı sından önemli bir dönemdir. 
Kanunla kooperatifler devlet deste ğ inden öncelikle yararlanacak kurumlar olarak sayil-
mış  ve bu dönemde pekçok kooperatif kredilendirilmi ş tir. Ancak k ısa süre içinde koope-
ratif sayıs ında büyük artış lar görülmü ş  ve kredilendirmeden faydalanmaya ba ş lanmış lar-
dır. Ancak kooperatiflerin kredilendirilmelerinde enflasyon ve benzeri sebepler 
dolayı sıyla aksaldıklar olmuş tur. Yeterli kaynak bulamayan konut kooperatifçili ğ i ama-
c ından uzaklaş mış , dar ve sabit gelirlilerin kooperatif ortakl ıklar' zamanla yüksek gelir-
lilere sat ı lm ış , dönem sonuna doğ ru dar ve sabit gelirlilerin kooperatif yoluyla konut 
edinme imkan ı  ortadan kalkm ış tır. 

2487 say ılı  kanun Türkiye'nin artan konut sorununu kar şı lamada bir umut olarak gö-
rülmesine ra ğ men yürürlükte oldu ğu dönemde istenilen amaca, beklenilen hedeflere ula-
şamamış tı r. Ozellikle genel bütçeden aktar ı lması  gereken yüzde 5'lik pay ın ödenmeme-
si, kredilendirilmesi gereken konutlar ın kredilendirilememesine yol açm ış , diğer 
taraftan ekonomik baz ı  sebeplerle krediler dü şmüş  ve yap ı  kooperatifçili ğ i oldukça güç 
yıllar yaşamış tır. Hedeflenen üretim gerçekle şmemi ş  ve konut aç ığı  giderek artm ış tır. 
Bu gelişmenin ard ından 1984 y ı lında 2985 say ı l ı  Toplu Konut Kanunu yürürlüğ e gir-
miş tir. 

(18) Kele ş , Ruş en: "Konut Politikalanm ı z", a.g.e., s. 75-77 
(19) 2487 Say ılı  Toplu Konut Kanunu, Resmi Gazete, Tarih 10.7.1981 Say ı  17393 
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Tablo IV 
IV. Plan Döneminde Konut Ihtiyac ı , Ruhsatl ı  Konut Üretimi 

Y ı llar İ htiyaç(1) İ nşaat 
Ruhsat ı  

Talebi(2) 

Yap ı  Kullanma 
İ zni (4) 

1978 225.000 170.457 120.000 

1979 277.641 251.842 125.000 

1980 319.460 203.989 139.207 

1981 343.143 144.394 118.778 

1982 367.544 169.078 115.986 

1983 397.277 169.037 113.453 

Tablo V 

Konut İ nşaat ında Gelişmeler 

Yı llar 	 İ nşaat Ruhsat ı  Alan 	Yap ı  Kullanma İ zni 
Konut Say ı s ı 	 Alan Konut Say ıs ı  

1984 189.486 122.580 

1985 259.187 118.205 

1986 393.467 165.903 

1987 488.240 194.239 

1988 473.582 205.483 

1989 413.004 250.480 

1990 318.480 232.018 

1991 385.000 275.000 
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2985 SAYILI TOPLU KONUT YASASI DÖNEMI 

2985 Sayd ı  yasa 2487 say ılı  birinci Toplu Konut Yasası 'nm aksine çerçeve nitelikte 
bir düzenlemedir. 2487 say ı lı  yasa "adeta bir yönetmelik" oldu ğ u gerekçesiyle baz ı  eleş -
tirilere konu oldu ğ u için 2985 sayı lı  yasa çok temel baz ı  düzenlemelerle yetinmi ş  ve ay-
nntılan yönetmeliklere b ırakm ış tır. Dolay ıs ıyla, bu dönemin konut politikas ı nı  yönet-
melikler belirlemi ş tir. S ık sık değ işen yönetmelikler oldu ğu için de dönemin konut 
politikaları  yerine çevre politikalanndan bahsedilebilir. 

Bu dönemin ilk özelliğ i konut fonunun kaynaklarının artlinlmas ı dlır. Özellikle konut 
politikaları  iktisadi politikalar ın bir uzant ı s ı  olarak dü şünüldüğü için in şaat sektörünün 
canlandırılması , enflasyonun önlenmesi, tasam ıflann arttırı lmas ı  gibi politikalar da ko-
nut politikalarını  ve düzenlemeleri etkilemi ş tir. 

Ilk yönetmelikte kredilendirilecek konut büyüklü ğü 100 m2'den 150 m2'ye yükseltil-
miş tir. Bu uygulama döneminde k ı smen toplu konut üretimi gözard ı  edilerek bireysel 
konut kredisi verilmeye ba ş lanmış tır. Bu durum da kooperatifçili ğ in gelişmesine engel 
olmuş tur. Yasalarda kiral ık ve ucuz konut üretimi hedeflerinden de bahsedilmedi ğ i, do-
layısıyla da bu hedeflerden vazgeçildi ğ i görülmektedir.(20) 

Kooperatiflere arsa temini ve benzeri mevzularda da kolayl ıklar tan ınmayan bu dö-
nemde kooperatifçilik adeta yüksek gelir gruplar ının faaliyet alan ı  haline getirilmiş tir. 
Her ne kadar 2985 say ı lı  Toplu Konut Kanununun ikinci yönetmeli ğ inde kredi verilecek 
konut büyüklüğü 150 m2'den 100 m2'ye dü şürüldüyse de, dar ve sabit gelirliler ev sahibi 
olmakta zorluk çekmi ş lerdir. 

Yine bu dönemde asl ı nda konut politikas ından ziyade, ekonomik politikalar ın bir 
arac ı  olarak de ğerlendirilecek Arsa ve Konut Sendikalar ı  ile ilgili düzenlemeler yap ıl-
mış  ancak başarıya ulaşı lamam ış tır. Aynca, 1984-1991 y ı lları  aras ı nda sürekli olarak 
politika değ iş imi de sorunları n çözülememesine ve kooperatiflerin kendilerini bu politi-
kalara adapte edememelerine neden olmu ş  bu durum da kooperatifleri zor durumda b ı -
rakm ış tır. Nitekim 1990 y ı lından itibaren kooperatiflerin say ı s ında düşme olmaya ba ş la-
mış tır. 

SONUÇ 
Konut sorunu, cumhuriyetin ilk y ı llarından beri sürekli olarak Türkiye'nin günde-

minde önemli bir yer i şgal etmi ş tir. Buna ra ğmen 1980'li y ıllara kadar sa ğ lıklı  bir konut 
politikası  oluş turulamam ış tr. 

Cumhuriyetin ilk y ı llarında sadece Ankara'n ın konut sorununu çözmeye yönelik baz ı  
düzenlemeler yap ı lmış  ve bu dönemde konut kooperatifçili ğ i de ciddi biçimde destek-
lenmiş tir. Ancak daha sonraki y ı llarda 1980'lere kadar kooperatifçilik konusunda kayda 
değ er bir faaliyet görülmemi ş tir. 

1980 Konut ve kooperatifçilik politikalann ı n değ iş tiğ i y ı llardır. Konut sorununun 
özellikle kentlerde çok büyük boyutlara ula ş mas ına paralel olarak 2487 say ı lı  Toplu Ko-
nut Kanunu ile yeni bir dönem ba ş latı lm ış t ır. Bu dönemde kooperatifçilik de desteklen-
miş  ve 1986 yı lına kadar kooperatif say ı ları nda büyük art ış  olmuş tur. Ancak gerek 2985 
sayı lı  kanun gerekse onun uygulama yönetmeliklerinde kooperatiflerin desteklenmesin-
den vazgeçilmesi sebebiyle kooperatifler ciddi bir bunal ı ma girmiş tir. Bunda, konut ko-
operatiflerine kredi olarak verilmesi dü şünülen Toplu Konut Fonu kaynaklar ı nın GAP 
baş ta olmak üzere ba şka alanlara aktar ılması  da etkili olmu ş tur. 

Sonuçta konut aç ığı nın kapatı ftrı as ı  bir yana, y ı llık konut ihtiyac ı  bile karşı lanama-
mış tır. 

(20) Gürsel, Yücel: "1987 Uluslararas ı  Konut Y ı lı  Nedir? Ne Değ ildir, Neler Yapt ı k?", Iş  Dünyas ında Daya-
nış ma, Nisan-May ı s 1988. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 96 N İ SAN-MAYIS-HAZİRAN 1992 

GELIŞ EN ÜLKELERDE F İNANSAL 
PROBLEMLER VE KOOPERAT İFÇİLİK* 

M. Digby** 
Çev: Mustafa Aykaç*** 

Geleneksel olarak i şbirliğ i kendiliğ inden olu şur, yavaş  büyür ve kendi kendini ida-
me ettirir. İş birliğ i, kabiliyetli muhasebecilerin mevcut oldu ğu ve her bir çiftçi taraf ın-
dan olmasa da en az ından para kullan ımı nın öncülüğ ünün yapıldığı  baş lıca Avrupa top-
lumlarında ortaya ç ıkmış tır. Bir kooperatif gibi yar ı  kamusal bir organa özel fonlar' 
emanet etmeye haz ırlanan insanlar, genelde kontrol sorumlulu ğ unu yerine getirmek için 
donatı hrlar. (Bazan daha geni ş  olarak yayg ı nlaşmasına rağmen, kooperatif başarısızl ık-
ları  özel işyeri başans ı zl ıklanndan daha az oldu ğu kabul edilmektedir. Buna rağ men ko-
operatiflerin başarı sızl ıkları  da görülmü ş tür). 

Gelişen ülkelerde kooperatiflerin büyümesi kural olarak kendili ğ inden oluşmaz veya 
kendi kendini besleyemez. Bu fikir, s ık sık çiftçiler ve di ğer gruplar arasmda kendili ğ in-
den oluşabilir; fakat geli şme, sosyal veya siyasi ve milli amaçlar için sadece propaganda 
ve teşvik ile değ il, bunun yan ında tarımsal ürünlerin pazarlanmas ı  veya çiftçilerin mo-
dernizasyonu ya da korunmas ında uzun veya k ı sa vadeli yat ırımlar için devlet fonlann ı  
sunmakla suni olarak h ızlandınlm ış tır. Bazan çiftliklerin yeniden kapitalizasyonu özel 
mülkiyete verilmi ş  olabilir, bazan da devletin zorlamas ı  ve otoritesi ile olu şabilen veya 
isteğe bağ lı  ve kendi kendini yönetebilen toprak tanzim projeleri ile ilgili olabilir. Hangi 
sistem olursa olsun, çiftlik modernizasyon fonlar' milli hükümetlerden oldu ğu kadar 
uluslararas ı  kaynaklardan da sağ lanabilir. Kağı t üzerinde de ğ erli bulunan bu tür tedbir-
ler, gerçekte fonlan kabul edenlerin dürüstlü ğü ve finansal kapasitesi hakk ında gerçek 
olmayan varsay ımlara göre olu ş turulmaktad ı r. 

a) Çiftçinin kendi çiftli ğ i üzerinde bir üretici olarak finanse edilmesi amac ına ilave-
ten, 

b) Esas olarak hizmetler ve malzemeler biçimindeki girdi arz ı  ve ürününün i ş lenme-
si ile pazarlanmas ı , çiftli ğ in dışı nda çiftçi ş irketinin finanse edilmesi amac ı  da vardır. 
Kooperatif finansman ı= bu iki özelliğ i, çeş itli tarzlarda birle ş tirilebilir; fakat temelde 
amaçları  ve metodlan farkl ıdır. 

Bireysel çiftlik finansman ı  sadece üyeler aras ında geni ş  bir şekilde bilinmesinden 
dolayı  değ il, fakat Avrupan ın gelişen bir bölge olmas ından dolayı  da son derece baş anh 
olmuş tur. Burada hayvansal besinler ve toprak kullan ımında gittikçe ilerleyen bir tekno-
loji, hayvanlar ı  ve mahsülleri yeti ş tirme ve koruma, tar ım için daha güçlü ve uzmanla ş -
mış  makine kullan ımı  ile kolkola giden yenileşme isteğ i, ayn ı  zamanda üretilmesi müm- 

* 	and financial problems in developing countries", Co-operation as an instrument for rural 
development: Papers from an International Conference, (Eds.), M. Konopnick and G. Vandevalla, Uni-
versity of Ghent (Belgium), 1978. 

** Plunkett Vakf ı , Oxford. 
*** Y. Doç. Dr.; M:O. Iktisadi ve Idari .  Bilimler Fakültesi. 
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kün ilave üretim için endüstriyel pazarlann sa ğ ladığı  ihracat imkanları  ve çiftçiler ara-
sındaki uygulamay ı  bilen seçkinlerin bulunu şu önemli olmu ş tur. Milli kooperatif banka-
ların', tarım ı n ve baz ı  durumlarda balikç ı lığı n ilerlemesi için tasarlanm ış  sağ lam devlet 
kredilerine sahip ülkelerin tümünde olmasa da baz ı sında köy ve bölgesel bankalar ın bir 
takas (kliring) odas ı  ile donat ı m ı  amac ına yönelik mahalli kredi topluluklar ı  izledi. 

Bu yüzy ı lı n ilk yı llarında tasarruf ve kredi kooperatifi, hemen hemen evrensel tar ı m-
sal fakirlik ve borçlulukla ba ş a ç ıkmak için bir kaç Asya ülkesine sunuldu. Ş artların bir 
çok bakımdan Avrupadaki ülkelere benzemedi ğ i (Kıbns'ta tasnif edilmi ş  olmalıdır) ve 
Japonya'da de ğ erli baş arılar elde ettiğ i görülmü ş tür. Sri Lanka da oldu ğu kadar Hindis-
tan' ın bazı  bölümlerinde (Madras, Bombay, Pencap) iyi sonuçlar elde edildi. Bununla 
birlikte, Asya tasarruf ve kredi kooperatiflerinin bir çok ele ş tiriye konu oldu ğu görül-
müş tür: 

a) Köylerde yeterli say ıda ihtiyaç duyulan dürüst ve yetenekli kadro bulmada güçlük 
çekilmiş  ve komiteler onları  denetlemede yetersiz kalm ış tır. 

b) Başarı lı  kredi kooperatifleri "zengin köylü" denilen daha büyük çiftçileri çekmeye 
yönelmiş  ve çok fakir köylülerin problemleri ile ba şa ç ıkmada başarı sız olmuş tur, bu 
durum bir taraftan kooperatifler taraf ından yardım edilmeyen belli say ıda çiftçinin var 
olduğ u dü ş üncesinian do ğ masına, diger taraftan da yoksullu ğu ortadan kald ırma ve refa-
hı  yayma konusunda yetersizliklerle kar şı laşı lmış sa kooperatifin ba şarı sız olduğu inan-
ona yol açm ış tır. 

c) Kısmen dış  kaynaklardan elde edilen fonlar' ( şehir bankalar ı , hükümet bankalar ı , 
devlet kooperatif bankalar ı  gibi) elinde tutan kredi kooperatiflerinin i ş leyiş inin formali-
telerle engellenmeye müsait olmas ı  ve kredinin de ğ erinin baş lang ıçtakine göre dü şebil-
mesi. 

d)Kooperatiflerinin borçlanm ödemede kullan ılabilen ve hükümetçe tan ı nmayan ya-
banc ı  aktiflere sahip bulunan birkaç çiftçi gibi, (Avrupa d ışı nda ve Kuzey Amerika'da) 
çoğ u kredi kooperatifinin çal ış masında sı n ırsız sorumluluk esas ı  bir dereceye kadar ge-
çersizdir. 

e) Sadece produktif amaçlar için kredi verme esas ının, borç alanlar ın borçlar ını  izah 
edilemez bir şekilde bir diğeriyle evlenme veya cenazenin sosyal yükümlülüklerini kar-
şı lama şeklinde kan ş tırmalanna veya hayvana zorunlu besin sat ın almak ve okullarda 
geri al ı namayan harcamamaya yol açt ığı ndan, geçersiz oldu ğ u ileri sürülmektedir. 

Bu son eleş tiri, kesinlikle bir hatad ır ve problemin gerçek olmas ına ve kabul edilen-
den daha fazla ihtiyaç duyulmas ına rağmen, kiş isel ve aileyi borçlara kar şı  yumuşak 
davran ı lması  bir hatad ır. 

Afrika'da tasarruf ve kredi kooperatiflerinin geli ş imi yavaş  olmuş tur. Baş lang ıçta 
Afrikalı  çiftçilerin az sermaye kulland ıkları  ve daha az ticari borç yüklendikleri dü ş ü-
nüldüğü için kredi kooperatifi temel bir ihtiyaç de ğ ildi. Bu husus şu gerçek üzerinde 
durmay ı  gerektirir: 

a) Çapa ve palan ın çiftçi teçhizat ı  kalemlerinin baş kaların ı  olu ş turduğu bölgeler, 
daha az yayg ındır. 

b)Çiftçi, resmi kredi taahhüdüne girmiyorsa, krediyi Suriyeli ve Hindistan'l ı  tüccar-
lardan al ıyor ve yüksek (hazan çok yüksek) faiz oramyla borcunu, kendi ürünlerini sata-
rak ödüyor. 

Bu düş ünce, çoğu Afrikal ı  çiftçinin a ğ açları nın, mahsullerinin ve hayvanlann ın mül-
kiyetini teminat olarak verebileceklerini anlad ıklanndan beri yanl ış  olarak bilinmekte-
dir. Ayrıca bir bütün olarak üye, s ı nırs ız sorumluluklar ı  ve kefilleri ile teminat alt ı na 
al ı nm ış  bir kredi fikrini (kavram ını) geleneksel kooperatifçilik olarak dikkate almaz. 

Gerçekte Afrika'da tecrit edilmi ş , fakat kat ı  kooperatif prensipleriyle i ş leyen ve iyi 
bir ticari muamele için mahalli bireysel bulundu ğ u ve özellikle küçük sanayide ve tica-
retle me şgul olan kad ınların desteklenmesinde ba şarl ı  olan kredi kooperatif gruplar ı  
vard ır. 

Karayib, Güney Amerika'n ı n bazı  bölgeleri ve G •Sneydoğ u Pasifik'teki kredi birlikle-
ri kredi kooperatiflerinden daha çok tan ı nmış tır. Bu birlikler ücretliler taraf ından taşı nan 
hane halkı  borçlar ının problem olduğ u şehir şartlar ına uygun olduklarını  ispat etmi ş ler- 
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dir. Fakat tar ımsal tasarruf ve borçlanmaya daha az uygundurlar. I şveren tarafından kay-
nakta kesilen düzenli ayl ık mevduat kavram ı , geliri düzensiz ve mahsüle ba ğ lı  kendi 
iş inde çalış an köylü çiftçiye uygulanamaz. Ne bir kredi sand ığı  kredisinin prodüktif 
amac ı  üzerinde, ne de di ğer çiftlik ekonomisinin görüntüleri ile kredi verili ş i arasında 
bir bağ  olduğ unda ısrar edilemez. Ayr ıca çoğu ülkede kredi birlikleri için merkezi bir 
kliring bankas ının bulunmayışı , mevduatlann kullan ımındaki esnekliğ i azaltırken, kredi 
birliğ inin tarımsal olmayan karakterine de i şaret eder. Bu sand ıklar görünü ş te bazan bir 
kredi kooperatifi (hasattan önce), ürünlerin tesliminden önce ödeme yapsalar da pazarla-
ma veya tedarik kooperatifleri taraf ı ndan idame ettirilen çiftlikten öteye çiftçi i ş letmele-
rinin finansman problemleri oldukça farkl ıdır. Bundan ba şka, pazarlama veya tedarik 
kooperatifleri (i ş letmenin çiftçi üyeleri hesab ına olmas ına rağ men) iş letmenin ekonomik 
hayatını  sürdürebilmesi için borç al ır. Sermayesi hisselere bölünerek tescil edilmi ş  ve 
ayrıca ihtiyat akçesi ve baz ı  sabit aktifleri olmas ı  ümit edilen ticaret kooperatifi borç al-
mak için küçük bireysel çiftçilerden daha iyi bir durumdad ır. Borçlanma, sat ın alma ve 
ürün nakli gibi s ınırlı  bir amaç için ise riskler tahmin edilebilir ve ürün teminat olarak 
kullanı labilir. Kooperatif bir bankan ın, merkezi bir kooperatif bankas ının bir veya daha 
fazla özel bankan ın hizmetlerine aç ı lmas ı  mümkündür. Kredi, çekilebilen bir hesap biçi-
mini alabildi ğ inde ve ihtiyaç duyulacak tarihler aras ında genellikle daha önceden belir-
lenebildiğ inde, kı sa vadelidir. Tehlike, özellikle hükümetin i şbirliğ ini teş vik etmek için 
arzulu fakat bu i ş in nas ı l yapı laca ğı  hakkı nda bilgisi sı nırlı  olduğ unda kredi kaynaklar ı -
nın veya kredi teminatlanrun iyi olup olmadığı na bak ı lmaks ı z ın yapı labilen kolay borç-
lanmadad ır. Bu şartlarda ürünler için avans ödemeleri siyasal partilerin popularitesine 
geçici olarak yard ım etmelerine rağmen, ne yeniden ödemeler ne de ürün teslimleri üre-
tim yapmak için bilinmemektedir. Karma kooperatiflerin pazarlama yönünün ihmal 
edilmesi, kooperatiflerin tedarik faaliyetlerinde onlara destek sa ğ layacak materyallere 
sahip olmak için, üyelere satana ve ödemeleri al ı ncaya kadar, krediye ihtiyaç duymalan-
na yol açar. Zaman uzunlu ğ u mallara göre de ğ iş ir. Ornek olarak makine, sat ın alanların 
çiftliklerinde çok yava ş  hareket eder ve birçok depo ve baz ı  bakım sahalar ı  tutulmas ına 
yol açar. Gübre sat ış ları  genellikle mevsimlik ve h ızhdır, ancak fiyat indirimleri, da ğı -
tım kooperatiflerinin kabul etti ğ i teklifler içinde daha önce almaya ve depolamaya haz ır 
ise, genellikle üreticilerle birlikte düzenlenebilir. 

Tarımsal pazarlama çok a ğı r olması na rağmen genellikle basit bir faaliyettir. Geli ş en 
ülkelerde çoğu kooperatifler özel sat ıc ı ların sürekli ve bazan y ıkıc ı  rekabeti ile mücade-
le etmi ş lerdir. Üretici çiftçiye sa ğ lanan kredinin kullan ılabilirliğ i, bu rekabette önemli 
unsurlardan biridir. Çiftçinin ister istemez ba şka türlü gübreler almaya veya hasat i şçisi-
ne ödeme yapmaya gücü yetmedi ğ inde, kooperatif taraf ından hasat öncesi krediler veril-
mektedir. Fakat herhalde özel tüccarlar taraf ından krediler teklif edilebilir bu da tedbir-
siz çiftçi taraf ından al ınabilir. Bu durumda tüccara mahsül üzerinde bir hak verilir. 
Hasat öncesi kredi olmasa da çok az say ıda çiftçi, kooperatife teslim etti ğ i mahsüle top-
tanc ı  veya pazarlama kurulundan ödeme almadan, bir kaç hafta veya hatta ay beklemek 
zorunda kalabilir. Ödeme yap ı lmaks ız ın teslime hazırd ır. Ilaveten kooperatif yönetim, 
geçici depolama ve merkezi bir pazara veya limana ula ş tırı lmas ındanakliye giderlerini 
üzerine almal ıdır. Tüm bunlar hat ır' say ılır ödünç sermaye elde edebilmeyi mümkün k ı -
lar ve faiz oranlar ı  ile geri ödeme şartların ı n makul olup olmamas ına göre kâr ve zarar 
aras ında fark ortaya ç ıkabilir. Tabii üyeler genel anlamda bu i ş lemleri anlam ış  olsalar 
da, personel ve komitelerin i ş letme kredileri kullan ım ında eğ itilmiş  olmalan gereklidir. 

Kredi kooperatiflerinin ba şarıl ı  bir şekilde organizasyonu, krediyi kullanan ve dü-
zenli olarak geri ödeyen ki ş iye bağ l ıd ır. Eski Avrupa "köy bankalan"ncla bir kooperatif 
kredisinin amac ı  her zaman verimlilik idi. Kredi verilmeden önce borçlanmak isteyen 
tarafından beyan edilmeli ve uzman bir komite taraf ından değ erlendirilmelidir. Harcama 
amac ı  ve sadece amaç, ya komite taraf ından takip edilir ya da nakitten çok avanslar şek-
linde korunurdu. Bu kontrolün icra edilmedi ğ i ve itibari olarak gübrelere tahsis edilen 
kredilerin okul ücretlerinden cenaze törenine kadar herhangi bir i şe yöneltildi ğ i ülkeler-
de, çiftlik ıslahma bir katkı  yapı lamaz ve yeniden ödeme ümitleri esas olarak azal ır. 

Bu teşebbüsler çok say ı da olduğ unda, çok amaçl ı  baz ı  kooperatif şekillerine yeniden 
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kontrol kazand ınlabilir. Kredi kooperatifleri yaln ız bir türde krediler elde edebilir ve bu 
yüzden bir arz kooperatifi olur. Pazarlama kooperatifi, ilgili ürünü teslim etmek için ka-
nunen uygulanabilir bir sözle şme taşı yan geli şmelerin tek kaynağı  olabilir. Bazı  koope-
ratifler fonksiyonel olarak tek amaçl ı  kal ır, fakat kredi verme ve borç toplama alan ıyla 
ilgilidir. Bu, pazarlama ve arz kooperatiflerinin ayr ıldığı , fakat tüm mevcut parasal i ş -
lemlerin bir köy kooperatif bankas ı  içinde görüldü ğü Sri Lanka'da sebze yeti ş tiricileri 
kooperatifleri aras ında oldukça ba şarı  sağ lam ış t ır. Bu sistem milli kooperatif sistemi 
için bir hükümet ara ş tırmam' gerektirdi. Di ğer daha önemli tecrübeler Hindistan'da şe-
ker fabrikaları  ve pamuk ipli ğ i fabrikaları  etrafındaki merkez kooperatifleridir. Sierra 
Loenna pazarlama kooperatiflerinin çökü ş ü yan ında bünyelerinde küçük bir bankan ı n 

finansal uzman ını  çalış t ıran kredi kooperatiflerinde bir pazarlama kurulu ile kar şı la-
şı lm ış tır. 

Farkl ı  ülkelerdeki çal ış malar günlük ekonominin (bal ıkç ı lık, ormanc ı lık ve baz ı  en-
düstriyel ürünlerin üretimi için) farkl ı  tarımsal üretimde üreticiler 'taraf ından ihtiyaç du-
yulan kredi odas ı  vard ır. Dönüm hacmine veya birim üretim hacmine mevsimlik kredi, 
gerekti ğ inde kredinin şart ve kesinli ğ i uygulanm ış tır. Genellikle geli şen ülkelerde kredi 
geliş me için bir anahtard ır, fakat bu durumun güvenilir kan ı tı n ı  elde etmek zordur. Sier-
ra Loenna'da bir kaç y ıl önce k ıdemli bir Afrika kooperatif görevlisi pazarlanm ış  pirinç 
değerinin 1/3'ünün gelecek mevsim için yeterli bir borç oldu ğ unda ı srar etmi ş tir. Di ğer 
alanlardaki görevliler bu görü şü benimsemediler. Bir kaç y ı l sonra aynı  ülkede Afrikal ı  
bir görevli, çiftçilerin kooperatif bankas ındaki yat ınmından çekilmi ş  olandan daha fazla 
paraya sahip olduklarında ı srar etti. Di ğ er görevliler çiftçilerin paralar ı n ı n çok olmadığı -
na ve mevsimden mevsime yaşadıklanna inanmaktayddar. Bu konularda iyi ara ş tırmala-
rın, borçlar için hükümetlere veya bankalara ve mevduatlar için üyelere yap ı lan miiraca-
atlara zemin te şkil etti. Aşı rı  borçlanma, bir kooperatif veya özel kaynaktan olsun-
olmas ın eksik borçlanma kadar ekonomik olmayabilir. Her ikisinden kaç ınma, koopera-
tif komitelerinin ve yöneticisinin hedefi olmal ıdı r; fakat günümüzde bu yöneticiler ço ğ u 
defa anlaş mazl ık içinde çalışı yorlar ve fikirleri de genellikle gerçeklere de ğ il gelenekle-
re, faaliyetlere veya rakiplerin ileri sürdü ğ ü görü ş lere dayanmaktad ır. 

Son olarak, kooperatif finansman ı  pazarlama, tedarik ve hatta toprak tasarruf ş artın-
dan bağı ms ız olmayan bir disiplin olarak organize edilmelidir. Danimarka tar ımsal kre-
di sisteminin temeli, en küçük toprak parselinin bile kay ı t edilmesi ve toprak mülkiyet 
değ iş iklikleri ile ipoteklerinin ve di ğer borçlar ı n ı n kamusal kay ı tlara iş lenmesine dayan-
maktad ır. Toprağı  elde tutma ve çiftçilik yapma politikas ı , kontrol prosedürüne, iç ve 
dış  piyasalan devamlı  tüketici talebine uyarlamaya dayanan pazarlama politikas ına bağ -
lıd ır. Ş imdiye kadar kredi uygulamalar ı  için destek ve da ğı tma görevinden ba şka, te ş vik 
edici büyüme veya kooperatifler, güven ve inanç kadar paraya da ihtiyaç duyarlar. Bu 
alan ın uzmanı  ve üyeleri, yapacaklar ını  düşünerek anlayacak şekilde yetiş tirilmelidir. 
Bir kooperatif hareketi ba şarıya ula ş t ırı lmak istenirse, tüm a şama ve kademelerde dik-
katli olunmal ıdır. Bir hükümet veya kooperatif görevlisi, y ı llarca iflas ihtimali yüzün-
den kanunun gereklerinden kaçar. Çiftçiler doland ırı lmaya al ışı ktır, fakat onlar ı n menfa-
atlerine hizmet eden bir organizasyonda doland ınlmalanna gücenirler. Kooperatifçilik, 
derhal ekonomik ve teknolojik dönü şümü hedefleyen büyük projelerin yürütülmesinden 
çok onun ruhunda bir güven üyelerin taahhüdü ve elde edilebilir s ı n ırlı  menfaatlerde 
dikkatli yönetim sorunudur. Bu yol, yüzy ı l öncesi Danimarka, Almanya, Belçika ve 
Hollanda taraf ından izlenen yollar ı n benzeri değ il midir? Yoksa elli y ıl önceki K ıbrı s'ı n 
yolu da bu de ğ il midir? 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 96 N İ SAN-MAYIS-HAZİRAN 1992 

TÜRKİYE'DE Ş EKER PANCAR! 
ÜRETIMININ EKONOMIK DURUMU 

Doç. Dr. Ahmet ÖZÇELIK 

1. GİRİŞ  

Ülkemizde özellikle sulanabilir alanlarda tanm ı  yapı lan şeker pancann ın, Türk tan-
ım ve ekonomisindeki önemi, herşeyden önce, temel bir besin maddesi olan şekerin, 
pancardan elde edilmesidir. Y ı lda üretilen 14 milyon ton şeker pancar' ve 1.7 milyon 
ton şeker ile 86 bin ton kuru küspe (ANONYMOUS, 1990/7) önemli bir gelir kayna ğı -
dır. Yoğ un işgücü talebi olan ş eker pancar' üretimi ile şeker sanayiinin meydana getirdi-
ğ i istihdam imkanlar ı , iç ve d ış  ticaretimizde şeker ve şekerli maddelerin yeri, ülkemiz-
de tarım tekniğ inin gelişmesinde şeker sanayii organizasyonunun etkisi, besicili ğ e, 
makina imalat sanayine katk ı ları , şeker pancar' üretiminin Türkiye için önemini vurgu-
layan diğer sebeplerdir. 

Türkiye, şeker pancan ekim alanlar ı  geniş liğ i yönünden dünyada 7., verim bakımın-
dan 5. sıradadır. 

Dünya'da 8.53 milyon hektar alanda (hasat edilen) şeker pancan tar ım! yap ılmakta 
ve 295 milyon ton ürün elde edilmektedir. Dünya şeker pancan üretiminde önemli olan 
ülkeler Bağı ms ız Devletler Toplulu ğu, Fransa, B. Almanya, ABD ve Polonya'd ır 
(ANONYMOUS- 1989/2). Türkiye'nin dünya şeker pancar' üretimindeki pay ı  % 3.73 
tür. 

Türkiye'de şeker pancar! üretimi şeker sanayimizin geli şmesine paralel olarak art ış  
göstermi ş tir. Ulkemiz, cumhuriyet döneminde şeker ithal eden konumdan, şeker ihraç 
eder (1956 y ı lı ndan itibaren) duruma gelmi ş , kiş i başı na şeker tüketimini de önemli öl-
çüde yükselterek 29 kg/y ı l beyaz şeker düzeyine getirmi ş tir. Dünya ortalamas ı nın (19 
kg/kiş i) üzerinde. AT ülkeleri ortalamas ının (29.2 kg/kiş i) biraz gerisinde bulunan bu 
tüketim miktarının, Altınc ı  Beş  Y ı llık Kalkınma Plan ında (1990-1994) 30.5 kg/ki ş iye 
ç ıkarı lması nın hedeflendi ğ i, buna ulaşabilmek için plan döneminde tam kapasiteyle dev-
reye girecek olan dört şeker fabrikas ı na ek olarak yeni bir şeker fabrikas ı  yat ınm ı n ın da-
ha gerçekleş tirilece ğ i ve şeker pancan tar ı m ının sürekli olarak te şvik edilece ğ i vurgu-
lanmaktadır (ANONYMOUS, 1989/5). 1926 y ı l ı nda kiş i başı na şeker tüketimi 4.6 kg/ 
yıl, 1960 senesinde 10.7 kg/y ı l gibi düzenli bir art ış  göstermi ş tir. Hızl ı  nüfus artışı  da 
dikkate al ı ndığı nda katedilen mesafenin önemi daha iyi anla şı labilecektir. Ş ekerim nis-
beten ucuz bir besin maddesi olmas ı  ve ülke içerisindeki yeterli üretim nedeniyle her 
yerde kolayca bulunabilir hale gelmesi yan ında, halkın gelir seviyesinin yükselmesi, tü-
ketim kal ıpları n ın değ iş mesi de ülkede ki ş i başı na şeker tüketiminin artmas ına yol aç-
mış tır. 
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1926 yı lında ilki aç ı lan, 1950 senesine kadar 4 olan şeker fabrikas ı  say ısı , bugün 
27'ye ulaşm ış  durumdadı r. Bununla birlikte şeker pancan üretimi, şeker pancan üreten 
çiftçi say ı sı  da artm ış , şeker pancan verimi 1000 kg/da dar ı , 3744 kg/da'a ula ş mış t ır. 

Genel olarak Türkiye, şeker pancan, şeker üretimi ve d ış  ticareti konusunda, kendi 
kendine yetme politikas ı  izlemekte, uygulad ığı  ekim alan ı  tandidi ve pancar taban fiatla-
rı  yardım ı yla da bu amac ı na ulaşmaktadır. Ş eker pancar' taban fiatlann ın nisbi olarak 
düş ük kalması  ve pancar bedeli ödemelerinin gecikmesinden, 1988 ve 1989 y ı llarında 
şeker pancan üretiminde gerileme ve duraklama ortaya çdcm ış ken, 1990 y ı lında hem 
ekim alan ı  hem de üretimde önemli geli şmeler olmuş tur. 

Bu ara ş tırmada daha çok şeker pancan üretimiyle ilgili ekonomik konulara yer veril-
miş  olup; şeker pancan ekim alan ı , üretim ve verimindeki geli ş meler, şeker pancan üre-
tici say ı sı , iş letmelerin büyüklükleri, üretim masraflar ı , maliyetler, fiatlar, karl ı lık duru-
mu incelenmiş tir. 

2. MATERYAL VE METOD 
Bu çalış mada kullan ı lan veriler ilgili kurulu ş ların kay ı t ve yay ı nlarından ç ıkarılmış -

tır. Bunun için Türkiye şeker Fabrikalar ı  A. Ş . Genel Md. lüğ ü kayı tları  ile Tarım Rapo-
ru ve Ş eker Sanayii Istatistikleri gibi periyodik yay ı nlar, Devlet Istatistik Enstitüsünün 
çeş itli istatistik yay ı nları , şeker pancan üretiminde fiziki girdilerin tespiti konusunda da-
ha önce yap ılan araş tı rmalar ana materyal olarak yararlan ı lan kaynaklardı r. 

Verilerin değ erlendirilmesinde çe ş itli unsurlar ı n ortalamalan, bütünü olu ş turan Ic ı -
sımlann bütün içindeki paylann ı  belirlemede yüzde nisbetler, zaman içindeki geli şmele-
ri yans ı tmak üzere de indeksler, kullan ı lan baş lıca istatistik teknikleridir. 

3. Ş EKER PANCARI ÜRETIMININ TARIM TEKNİĞİ NE KAT-
KILARI 

Türkiye'de endüstri bitkileri ekim alan ı  içerisinde % 50, toplam ekili tarla alanlar ı  
içindeki pay ı  ise % 2.58 olan şeker pancar ı n ın tarım tekniğ ine katkılan şunlardır: 

a) Anadolu'da hububat yeti ş tiricili ğ ine dayal ı  monokültür tar ı m, yerini polikültür ta-
nm sistemine b ırakm ış t ı r. 

Ş eker ş irketi çiftçiyi tarla ba şı nda eğ itmekte, kredi, alet-makina, gübre temin etmek-
tedir. Her fabrikan ı n şeker pancan yeti ş tirilen-alanlar ında faaliyet gösteren tar ım örgütü 
kurulmuş tur. 

b) Modern tar ım tekniğ i, sürekli olarak Türk çiftçisine, Ş eker Ş irketinin tarı m örgütü 
arac ı lığı yla götürülmü ş tür. 

c) Ş eker pancan bir çapa ve münavebe bitkisi olmas ı  sebebiyle toprağı n ı slah ın ı  sağ -
lay ıp, verimliliğ i artırmaktad ır. 

d) Ş eker pancanndan sonra ekilen bu ğdayda % 20 verim art ışı  sağ lanm ış t ı r. 
e) Ş ekerpancar ı  başı  ve yapra ğı , s ığı r besicili ğ i için değ erli bir yem kaynağı dır. Üre-

tilen şeker pancann ın % 30'u çiftçilere küspe olarak geri dönmektedir. % 50 oran ı nda 
şeker kapsayan melas, fabrikalarda üretilen hayvan yemlerine kat ı lmaktad ı r. 

f) Ş eker Ş irketi 1968 y ı lından beri besicili ğ i ve süt inekçili ğ ini teşvik etmekte, da-
mı zl ık temini, yem temini ve tesis kurmak için gerekli krediyi sa ğ lamaktad ır. Hayvanla-
rın sağ lık kontrolleri de şeker ş irketinin tar ım örgütü taraf ından yapı lmaktad ır. 
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4. ŞEKER PANCARI EKİM ALANI, ÜRETIM VE VERİMİN-
DEKİ  GELIŞ MELER 

Türkiye'de ilk şeker fabrikas ı  Alp ııı llu'da 1926 y ı lında aç ı ldığı  zaman şeker pancar' 
ekili alan 719 hektar kadard ı . Ş eker pancar' ekili alan 1990 y ı lında 379852 hektara yük-
selmiş tir (Tablo 1). Ekim alan ın ı n % 93'ü sulan ır, % Tsi ise sulanmaz aland ır. Ş eker 
pancar' ekili alan miktar ında 1981 yı l ından itibaren 1987 yı lına kadar bir azalma olur-
ken, 1990 y ılında şeker pancan ekili alan önceki y ı la göre % 7.46 nisbetinde artm ış tır. 
Ülkemiz, dünyadaki hasat edilen şeker pancar' alanlar ının yaklaşı k % 3.4'üne sahiptir 
(ANONYOUS, 1989/2). 

Türkiye'de şeker pancar ının, ekili tarla alan ı  içerisinde en fazla paya sahip bulundu-
ğu iller s ıras ıyla Tokat, K. Maraş , Sakarya, Erzincan, Eski şehir ve Afyondur. Türkiye'de 
şeker pancar, ekili alanlar ın dağı lı m ı  itibariyle de s ıralama Konya, K. Mara ş , Eskiş ehir, 
Tokat, Afyon şeklindedir (ANONYMOUS 1992). 

Ş eker pancan üretimi de 1926 y ı lında 4.7 bin ton civanndayken, 1990 senesinde 
13.5 milyon tonu a ş m ış tı r. Ş eker pancar' üretimi, ekilen alan miktanyla birlikte dalga-
lanma göstermektedir. 

1989 y ı l ına göre 1990'da şeker pancar! üretimi % 27.97 oran ında artarken, bu oral ı  
ekim alan ı ndaki art ışı n üzerindedir. Çünkü şeker pancar' verimi 1990 y ı lında önceki y ı -
la göre 490 kg/da daha fazla gerçekle şmiş tir. Türkiye'nin dünya şeker pancar! üretimin-
deki pay ı  ise % 4 civanndadır (ANONYMOUS, 1989/2). 

Ş eker pancan veriminde de 1926 y ılına göre 1990'a gelindi ğ inde % 326.44 oran ı nda 
artış  sağ lanarak 3700 kg/da seviyesine gelinmi ş tir. Bu verim düzeyi dünya (3453 kg/da) 
ve Asya k ı tası  ortalamas ı nın (2917 kg/da) üzerinde, Afrika k ı tas ı  (4483 kg/da) ile Avru-
pa kı tasının (4337 kg/da gerisindedir (ANONYMOUS, 1989/2). 

Türkiye'de en çok şeker pancan ekim alan ı , Ortakuzey, Ortado ğ u, Marmara, Kuzey-
doğ u, Karadeniz, Ege istatistiki bölgelerinde yer almaktad ır. Ş . pancar' veriminin en 
fazla oldu ğu bölge ise 4550 kg/da ortalamas ı yla Marmara bölgesidir (ANONYMOUS, 
1989/4). 

Tablo l'de Devlet Istatistik Enstitüsü taraf ı ndan temel kabul edilen 1981 y ı lı  baz al ı -
narak yap ı lan hesaplamalar ve bir önceki y ı l esas al ınarak sonraki y ı lın miktanndaki de-
ğ iş imi ortaya koymak amac ıyla olu ş turulan de ğ erlerden ç ıkarı lacak sonuç; ekim alan ı , 
üretim ve verim düzeyi bak ım ı ndan y ı ldan yıla önemli dalgalanmalann ve de ğ işmelerin 
olmas ıdır. 

5. Ş EKER PANCAR! ÜRETICI SAYISI VE EKİM ALANININ 
ÇİFTÇİYE DAĞ ILIMI 

Ş eker pancar! üretimine tahsis edilen istihsal faktörlerinin ba şı nda arazi ve i şgücü 
gelmektedir. Ş eker pancar ı , pek çok tar ımsal faaliyete göre daha fazla i şgücü talep et-
mektedir. Türkiye'nin çe ş itli yerlerinde yap ı lan ara ş tı rmalarda şeker pancan üretiminde 
dekara gerekli olan insan i ş gücü miktarlar ı : sulu şartlarda Ankara'n ın Sincan ilçesinde 
120.59 saat (ÖZÇELIK, 1989), Ankara'da 90.15 saat, Kastamonu'da 100.62 saat, Eski-
şehir'de 124.87 saat, Konya'da 97.36 saat, Tokaf ta 111.18 saat, Kars-I ğdır'da 113.43 sa-
at, Erzurum'da 112.18 saat, K ırklareli'nde 96.52 saat (ANONYMOUS, 1988), Orta Sa-
karya Havzas ı 'nda 122.09 saat (YALÇIN, 1980), Konya'da 95.13 saat (UÇAR, 1980), 
Kastamonu'da 100.62 saattir (DERNEK, 1987). Ş eker pancar! yeti ş tiriciliğ inde ihtiyaç 
duyulan insan iş gücünün ortalama % 90-95'i bak ı m iş leri ile hasat i ş lerinde sarfedilmek-
tedir. Türkiye'de genel nüfusun % 41'inin bulundu ğu kırsal kesimde mevsimlik i ş sizlik 
hüküm sürmesine (ÖZÇELIK, 1988) kar şı l ık, şeker pancar' yeti ş tiren tarı m iş letmeleri 
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Tablo 1: Türkiye'de Ş eker Pancarı  Ekim Alanı , Üretim ve Verim Durumu 

Yı llar Ekim Alan ı  (ha) Üretim (1000 Ton) 
Verim (1000 

kg/ 
ha) 

ENDEX (1981=100) 

Ekim Alan ı 	Üretim Verim 

Bir Önceki Y ı la Göre Değ iş me 

Ekim Alan ı 	Üretim Verim 

1970 123.838 4.253,6 34,6 34,37 38,10 110,9 

1975 214.534 6.948,6 32,6 59,53 62,23 104,48 

1980 269.358 6.766,0 25,7 74,75 60,60 82,37 -0,1 -22,8 -21,5 

1981 360.320 11.165,1 31,2 100,00 100,00 100,00 33,8 65,0 21,4 

1982 372.312 12.732,5 34,3 103,33 114,04 109,94 3,3 14,0 9,9 

1983 360.314 12.769,6 35,6 99,99 114,37 114,10 -3,2 0,3 3,8 

1984 354.327 11.108,4 31,7 98,06 101,60 101,60 -1,9 -13,0 -11,0 

1985 322.449 9.830,1 30,8 89,49 88,04 98,72 -8,7 -11,5 -2,8 

1986 349.177 10.662,3 30,7 96,91 95,50 98,40 8,3 8,5 -0,3 

1987 391.592 12.717,3 33,0 108,68 113,90 105,77 12,1 19,3 7,5 

1988 317.253 11.534,2 36,5 88,05 103,31 116,99 -19,0 -9,3 10,6 

1989 353.490 10.929,0 32,1 98,10 97,88 102,88 10,05 -5,43 -14,11 

1990 379.852 13.985,7 37.0 105,42 125,26 118,59 7,32 27,38 15,71 

Kaynak: ANONYMOUS, Ş eker Sanayi Istatistikleri (1970-1990), Türkiye Ş eker Fabrikalar ı  A.Ş . Gn. Müd. lüğ ü APK Dairesi Ba şkanlığı  Istatistik 
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bu faaliyette i şgücü ihtiyac ının yoğ un olduğu çapalama ve hasat dönemlerinde i ş letme 
dışı ndan işgücü temin etmek durumunda kalabilmektedirler. 

örneğ in 1990 yı lında ekim alan ına göre; çapalama i ş leminin % 41'i çiftçinin kendi 
iş gücü ile, % 28'i gündelikli i şçi çal ış tınlarak, % 18'i götürü olarak, % 13'ü ise çapa ma-
kinas ıyla gerçekleş tirilMiş tir. Pancar hasad ı nda ise üretici yine ekim alan ına göre; % 44 
oran ında kendi i ş gücünü, % 27 nisbetinde gündelikli i şçiyi, % 24 oran ında götürü usulü, 
% 5'de hasat makinas ını  kullanmış tır (ANONYMOUS, 1990/7). Hasat malcinas ıyla sö-
küm y ı ldan y ıla artmaktadır. 

Ülkemizde şeker pancar' eken çiftçi say ı sı  ve ekim alan ı nın çiftçiye da ğı lım ı  Tablo 
2'de gösterilmi ş tir. 

Tablo: 2 Türkiye'de Ş eker Pancar Ekim Alan ın ı n Çiftçi Say ı sına Göre Dağı lı mı  
(1990) 

Ekim Alanı  
Ş . Pancan Üretici 

Say ısı  (Adet) 

O. 	- 	20 357.478 90.81 
20.1 - 	40 31.648 8.04 
40.1 - 	50 2.543 0.65 
50.1 - 100 1.826 0.46 

100 den fazla 162 0.04 

TOPLAM 393.639 100.00 

Kaynak: ANONYMOUS, Tar ım Raporu 1990, Türkiye Ş eker Fab. A. Ş . Yay. Anka-
ra 1990, s. 8-11. 

1990 y ı lında Türkiye'de 394 bin çiftçi ş eker pancan ekmi ş tir. Yani toplam çiftçi aile-
lerinin % 10'u şeker pancan tanm ıyla ilgilidir. Üreticilerin şeker pancanna tahsis ettik-
leri arazi miktar ı nın % 90,81'i 0.1-20 da, % 8,04'ü ise 20.1-40 da aras ında değ işmekte-
dir. 40 dekann üzerinde şeker pancan yeti ş tiren çiftçilerin oran ı  ancak % 1.15 dir. 1980' 
yı lına göre 1990 senesinde şeker pancan ekim alan ı nın geniş lemesi, artan şeker pancar' 
üreticisi say ısında, daha geniş  alanları  şeker pancanna ay ıranlann bulunmas ı , sonucu 
olabilir. 

Türkiye'de tarım iş letmelerinin arazi geni ş liklerinin küçüklü ğü, sulu arazi miktar ı nın 
azlığı , şeker pancann ın aynı  araziye üç y ılda bir ekilebilmesi, girdi fiatlanndaki art ış lar, 
ürün fiat ının seviyesi gibi sebeplerle şeker pancan ekimi genellikle küçük alanlarda ya-
pılmaktadır. 

Özellikle şeker pancannda izlenen fiat politikas ı , ekim alan ı  ve üretici say ısı  üzerin-
de etkili unsurdur. Destekleme fiat ının dü ş ük tutulması  ve ürün bedelini ödeme zaman ı , 
çiftçilerin şeker pancanm üretim desenlerine dahil edip, etmemelerine ve tahsis edilecek 
ekim alan ına direkt tesir eden konulard ı r. 1987 y ı l ında ülkemizde 453.682 çiftçi taraf ın-
dan şeker pancan ekimi yap ı lmış  olması na ra ğmen yukarıda temas edilen sebeplerle bu 
sayı  1988 senesinde % 19.84 oran ında azalarak 364.803 çiftçiye dü şmü ş tür. Izlenen po-
litikalara ba ğ h olarak şeker pancan eken çiftçi say ı sı  1988 pluıdakine göre % 7.9 art ış la 
1990 senesinde 393.635'e yükselmi ş tir. 
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1990 yı lı nda çiftçi ba şı na 8.06 dekar şeker pancan alan ı  düşmektedir. Bu rakam 
1988 senesi için 8.70 dekard ır. Yani 1988 y ı lına göre 1990 senesinde şeker pancan eken 
çiftçi say ı sı , şeker pancan ekilen alan miktar ı ndan daha büyük oranda artm ış tır. 1990'da 
şeker pancar' yeti ş tiren çiftçi ba şı na 35.530 kg üretim gerçekle ş tirilerek 5.052.011 TL 
şeker pancan bedeli al ı nmış tır. 

Türkiye'de 1963-1990 planl ı  döneminde şeker pancan eken çiftçi say ı sındaki artış a 
karşı lık, iş letme ba şı na dü şen şeker pancan alan ı  minimum 5.92 da (1963 y ı lı ) ile mak-
simum 8.99 da (1976 y ı lı) aras ında kalmış , bu sebeple de i ş letme başı na dü şen şeker 
pancar' üretiminde önemli art ış  olmam ış t ı r. 

1980 Genel Tar ım Say ımı  sonuçlar ına göre ülkemizde 182.393 adet i ş letme şeker 
pancan yeti ş tirmekte ve bu i ş letmelerin % 7.20'si 20 dekara kadar, % 28.54'ü 20-49 de-
kar aras ında, geriye kalan % 64.26's ı  ise 50 dekar ve daha fazla geni ş likte bulunmakta-
dır (Tarım Say ı m! ile Ş eker Ş irketi verileri aras ındaki fark. Tar ı m Say ım ında i ş letme sa-
y ısı , Ş eker Ş irketi verilerinde ise şeker pancar ı  üreticisi şeklindeki ayrı  tarnmlamalardan 
kaynaklanmaktad ır). Bu iş letmelerin ortalama büyüklükleri de 82.87 dekar olup, Türki-
ye ortalamas ın ın (62,4 da) üzerindedir. 1980 y ı lında i ş letme başı na dü şen şeker pancan 
alan ının 8.64 da. olduğu dikkate al ı ndığı nda, 1980 tar ı m sayım ı na göre şeker pancar ı  
yetiş tiren tarım iş letmelerinin, iş letme arazilerinin % 10.43'ünü şeker pancanna tahsis 
ettikleri anla şı lmaktad ır. 

6. Ş EKER PANCARI ÜRETIM MASRAFLARI, MALIYET, F İ -
AT VE KARLILIK DURUMU 

Ş eker pancan Mart ve Nisan aylar ında ekilip, Ağ ustos ay ından itibaren sökümü ya-
pılmaya ba ş lanan bir bitkidir. Bu faaliyette toprak haz ırl ığı  ve ekimden sonra yap ı lan 
seyreltme, çapalama, sulama, zirai mücadele, hasat gibi i ş lemler büyük bir i şgücü talebi 
ile gerçekle ş tirilmektedir. Bu sebeple, üretim mevsiminde i ş letmeler yeterli nakit varl ı -
ğı na ihtiyaç duymaktad ırlar (ARIKAN, 1987). Ş eker pancan yeti ş tiren i ş letmelerde ser-
mayenin % 82.2 sini toprak, bina, alet-makina sermayesi te şkil ederken, para sermayesi-
nin oran ı  ancak % 1.8 olup, sermayenin % 16's ı  ise arazi ı slah ı , bitki, hayvan ve 
malzeme sermayesidir (ERKU Ş  1976 ve INAN 1977). 

Ş eker pancan üretiminde, maliyeti olu ş turan unsurlardan tarla kiras ı , gübre bedeli, 
iş çilik, çekigücü çiftçi tarafından, tohum, ekici ustas ı , zirai mücadele ise Ş eker Ş irketin-
ce karşı lanmaktadır. Tablo 3'de 1989 ve 1990 y ı llarına ait ş eker pancan maliyet hesab ı , 
maliyet unsurları  itibariyle verilmi ş tir. 
. Ş eker pancar' maliyet masraflann ı n 1989 yı lı nda % 97.41 i çiftçi, % 2.59'u ise Ş eker 
Ş irketi tarafından yap ı lmış t ır. Pancar üretiminde en önemli maliyet unsuru i şçilik 
(%38.72) olup, bunu s ırası yla çekigücü (% 23.52), i şçilik (%19.48), gübre bedeli 
(%10.16) ve di ğ erleri izlemektedir. 1989 da bir kg şeker pancann ı n maliyeti çiftçi ve 
Ş eker Ş irketi'nin yaptığı  masraflar üzerinden 59.40 TL olarak gerçekle şmiş tir. 

1990 senesinde ise maliyet masraflar ı  içinde çiftçinin % 97.76; Ş eker Ş irketinin % 
2,24 paya sahip olduğu görülmektedir (Tablo 3). En önemli maliyet unsurlar ı  sırası yla 
işçilik (%37,9), çeki gücü (%24,80), tarla kiras ı  (%23.13), gübre bedeli (% 9,43) ve di-
ğ erleridir. 1990 da ise bir kg şeker pancar ı  çiftçi ve Ş eker Ş irketi masrafları= toplam ı -
na göre 88.28 TL'na malolmu ş tur. 

1989 ve 1990 y ı lları  maliyet masraflar ı= dağı lı m ı  incelendiğ inde; gübre bedeli, i ş -
çilik, tohum ve di ğ er masraflar ın oranlarında düş me, tarla kiras ı , çeki gücü ekici ustas ı  
ve zirai mücadele masraflar ı= payı nda ise art ış  olduğu ortaya ç ıkmaktad ır. Çeki gücü 
masrafı nm artmas ında akaryak ı t ve yedek parça fiatlanndaki yükselmelerin tesiri fazla- 
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Tablo 3: Ş eker Pancar' Maliyeti (1989-1990 

1989 Y ı lı  1990 Y ı lı  

Masraf Unsurlar ı  TLL/da 
Çiftçi masraf 
ları  dağı lı mı  

(%) 

Ş eker Ş ir- 
keti mas. 
dağı lı mı  

Toplam Mas. 
dağı lı mı  

(%) 

TL/da Çiftçi Mas- 
raflan 
dağı lım ı  

Ş eker Ş ir- 
keti mas. 
dağı lı mı  

Toplam 
mas da-
ğı lımı  

(%) (%) (%) (%) 

I- Çiftçi Masraflar) 
1. Tarla Kiras ı  45.225 20,00 - 19,48 79,293 23,66 - 23,13 
2. Gübre Bedeli 23.595 10,44 - 10,16 32,342 9,65 9,43 
3. Işçilik 89.815 39,73 - 38,72 129,818 38,74 - 37,9 
4. Çeki Gücü 54.597 24,16 - 23,52 85,040 25,38 - 24,8 
5. Diğ er 12.827 5,67 - 5,53 8,587 2,56 - 2,5 

TOPLAM 226.060 100,00 - - 335,080 100,00 - - 

II - Ş eker Ş irketi Masrafı  
6. Ş . pancar ı  Tohumu 5,059 - 83,18 2,18 5,715 - 74,53 1,6 
7. Ekici Ustas ı • 385 - 6,33 0,17 739 - 9,64 0,3 
8. Zirai. Mücadele 549 - 10,49 0,24 1,172 - 15,29 0,34 
9. Diğer - - - - 

TOPLAM 6,082 - 100,00 - 7,668 100,00 - 

GENEL TOPLAM 232,142 . 	- - 100,00 347,748 - - 100,00 

Verim (kg/da) 3.800 - - 3.795,80 -  - - 

1 Kg.Ş .Pan. Maliyeti (TL) 59,40 - - 88,28 - - 

Kaynak: ANONYMOUS, Türkiye Ş eker Fabrikalar ı  Tarım Raporu (1990), Türkiye Ş eker Fabrikalar ı  A.Ş . Yayınları , Mars Matbaas ı , Ankara 1990, 
s. 25. 
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dır. 
Ş eker pancar' maliyetini dü şürmek için al ınmas ı  gereken tedbirler aras ında maliyette 

pay ı  büyük olan işçiılik ve çekigücü üzerinde daha çok durmak ve mekanizasyon seviye-
sini art ırmak düşünülebilir. Tabiiki verimi artırmakla maliyet üzerine olumlu tesiri ola-
cak bir husustur. Eski şehir'de yap ılan bir ara ş tırmada çapa ve sökümün elle ve makinay- 
la yap ıldığı  durumlar mukayese edilmi ş  ve ileri teknolojisinin üstünlü ğü gösterilmi ş tir 
(ÖZÇELIK, 1985). 

Ş eker Ş irketi, üreticilere çe ş itli üretim masraflar ını  karşı lamak üzere nakdi avans 
vermektedir. Verilen bu nakdi avans ın miktarı  1990 yıl ında 60.737.55 TL/da olmuş tur. 
Bu avans miktarı  ayn ı  y ıl çiftçi tarafından yap ılan istihsal masraf ı nın % 18.13'ü seviye-
sindedir. Bu oran 1989 y ı lı nda % 23.93'dür. 

Ş eker pancan fiatlan cari olarak y ı ldan y ı la artış  göstermektedir (Tablo 4). 
Ş eker pancar' fiatlannda bir önceki seneye göre 1980-89 y ılları  aras ında en yüksek 

art ış  1980; 1988 ve 1989 y ı llarında gerçekle şmiş tir. Incelenen 11 y ı llık periyoddaki y ıl-
lık pancar fiat ı  artış ların ın ortalamas ı  % 55.32 dir. Girdi fiatlarındaki artış lara bağ l ı  ola-
rak şeker pancan maliyeti de ayn ı  dönemde ortalama % 51.60 nisbetinde artarken önce-
ki yıla göre art ış  oran ı  en yüksek 1980 senesinde (% 133.63), en dü şük ise 1983 y ı lında 
(% 17.66) olmu ş tur. 

1980-90 y ı lları  aras ında y ıllık enflasyon oranlarının ortalamas ı  % 51,63 olup, 1982 
yı lında en dü şük (% 25.2), 1980 y ı lında ise en yüksek (% 107.2) seviyesinde gerçekle ş -
miş tir. Ş eker pancan ortalama fiat ı  ile maliyeti aras ındaki fark 10 yılhk dönem boyunca 
pozitif olmuş  ve şeker pancanna verilen fiat, ortalama maliyetin üzerinde seyretmi ş tir. 
Bu fark ın birim alandan al ı nan şeker pancar' miktar ı  ile çarpı m ı  neticesinde bulunan net 
gelir 1.425.08 TL/da (1980 y ı lı) ile 199.467.00 TL/da (1990) y ı lı  arasında varyasyon 
göstermektedir. Dekar ba şı na net gelirde önceki y ı la göre en fazla art ış  görülen y ıllar 
1988; 1981 ve 1989 olurken, 1984 ve 1986 y ı llarında bir sene öncesine göre net gelirde 
azalma meydana gelmi ş tir. 

1980-90 periyodunda şeker pancan fiat art ış  oranları  ile şeker pancar' maliyetindeki 
artış lar karşı laş tırı ldığı nda, 1981; 1985; 1988 ve 1989 y ı llarında durumun şeker pancan 
fiatı  lehine, diğer senelerde şeker pancan maliyeti lehinde oldu ğu anlaşı lmaktad ır. Yani 
şeker pancan fiat art ışı nın, maliyetteki art ışı n gerisinde kald ığı  7 y ı lda, girdi fiatlar ında 
ürün fiyat ındaki artışı n üzerinde bir yükselme gerçekle ş miş tir (Ş ekil 1). 

Yine ayn ı  dönemde şeker pancan fiat ı  artış ları  ile enflasyon oranı  mukayese edilirse, 
fiattaki art ış  oranlarını n 1980; 1981; 1982; 1985; 1988 ve 1989 senelerinde enflasyon 
oran ının üzerinde bulunduğ u görülmektedir ( Ş ekil 1). Dönemin diğer yı llarında ise şe-
ker pancan fiatlan, enflasyon oran ı nın gerisinde art ınlarak üretici aleyhine bir durum 
yaratı lmış tır. 

1990 -1994 y ı lları nı  kapsayan Alt ınc ı  Beş  Y ı llık Kalkınma Plan ı 'nm 366. maddesin-
de (ANONYMOUS, 1989/5) şeker pancan tar ım ı nın sürekli olarak, te şvik edilece ğ i be-
lirtilmesine kar şı lık, 1990 yıhnda verilen fiat art ışı n ı n, enflasyon oran ının altında kalma-
sı , şeker pancan tar ı m ı nın fiat d ışı  yollarla desteklenece ğ i beklentisini ortaya 
koymaktadır. 

Ş eker pancar fiatlanyla, yak ından ili şkili olan ekim alan ı  geniş liğ i (Tablo 1) kar şı -
laş tınlacak olursa 1980-90 döneminde dört y ıl (1983; 1984; 1985 ve 1988) ekim alanla-
rı n ı n, fiatlann artışı na rağmen, önceki seneye göre azald ığı  görülmekedir ( Ş ekil 2). 
1984 ve 1985 y ı llarında, şeker pancarına aynı  alanda rakip olan ürünler bug ğday ve ay-
çiçeğ ine verilen fiatlannda, şeker pancan ekim alan ının sözkonusu senelerde azalmasm-
da tesiri bulunmaktad ır. 
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Ş ekil 1: 	Ş eker Pancar Fiyat ve Maliyetindeki De ğ i şmelerle Enflasyon Oran ı nın 
Seyri (1980-1990) 

 	Ş eker pancan fiyat art ış  oran ı  
Ş eker pancan maliyet art ış  oran ı  

xxxxxxxxxx Enflasyon oran ı  
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Tablo 4: Ş eker Pancar ı  Fiyatlar ı , Maliyeti ve Enflasyon oranlar ı  (1980-1990) 

Y ı llar 

Ş . Pancarı  
Ortalama 
Fiyatı  (1) 
(TL/kg) A 

Artış  
(%) 

Ş . Pancar ı  
Maliyeti 

(2) 
(TL/kg) B 

Artış  
(%) 

Enflasyon 
Oran ı  
(%) 

Fark 
A-B 

(TL/kg) 
Net Gelir 
(TLDda) 

Artış  (%) 

1980 3.10 118.31 2.64 133.63 107.2 0.46 1.125.06 36.81 

1981 4.58 47.74 3.12 18.18 36.8 1.46 5.126.06 259.70 

1982 5.86 27.95 4.02 28.85 25.2 1.84 6.734.40 31.38 
1983 6.75 15.19 4.73 17.66 30.6 2.02 7.480.87 11.08 

1984 8.96 32.74 7.62 61.10 52.0 1.34 4.439.15 -40.66 
1985 13.96 ~ 55.80 11.63 52.62 40.0 2.33 7.471.14 68.30 
1986 17.11 22.56 15.17 30.44 26.7 1.94 6.210.14 -16.81 

1987 22.83 33.43 20.53 35.33 39.3 2.30 7.904.57 27.18 
1988 45.27 98.29 32.32 57.43 80.2 12.95 48.806.22 517.44 

1989 89.36 97.39 59.40 83.79 69.7 29.96 113.848.00 133.27 

1990 142.19 59.12 88.28 48.6 60.3 53.91 199.467.00 104.93 

ORT. 55.32 51.60 51.63 101.14 

Kaynak: ANONYMOUS, Türkiye Ş eker Fabrikalar ı  Tarım Raporu (1980-1990) Türkiye Ş eker Fab. A.Ş . Yay ınları , Mars Matbaas ı , Ankara, s. 11. 

(1) Üretimi Te şvik Primi, Erken Söküm Primi ve Tazminat ı  dahildir. 
(2) Çiftçi Tarafından Yap ı lan Masrafa Göre. 
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Bu üç y ı lın ikisinde (1983 ve 1984) fiat art ış  oran ı  maliyet art ış lannm gerisinde ka-
hrken, 1985 y ı lındaki fiat artışı nın maliyetlerdeki artışı n biraz üzerinde bulunmas ına 
rağmen, 1984'deki % 61.10 oran ındaki maliyet art ış ma karşı lık fiatlarda yap ı lan ancak 
% 32.74 nisbetindeki art ış la, enflasyonun % 52 olmas ının etkisi 1985 y ıhna da yansı -
mış tır. 1987 yı lında şeker pancan fiatlannda (% 33.43), enflasyonun (% 39.30) alt ında 
artış  yapılması  ve pancar bedelini ödeme şekli etkisini 1988 yıhnm ekim alan ın ın önce-
ki seneye göre % 19 oran ı nda azalmas ıyla göstermi ş tir. 1989 y ı lında şeker pancanna ve-
rilen fiattaki önceki yı la göre art ışı n hem maliyetteki hem de enflasyondaki art ışı n üze-
rinde olması  sonucunda 1990 y ı lında şeker pancan ekim alan ı  artış  göstermiş tir (Ş ekil 
2) Çünkü ülkemizde tar ımsal üretimde fiat politikas ı , üretim üzerinde en etkin durum-
daki faktördür. Yap ılan bir ara ş tırmada şeker pancan ekim alan ı  ile cari fiatlar aras ı nda-
ki korrelasyon katsay ısı= 0.82 bulunmas ı  da bunun kantitatif ifadesi olmaktad ır (DE-
MIRCI-ÖZÇELIK, 1984). 

Ş eker pancar' üretim bölgelerinde münavebeye en çok dahil edilen ve şeker pancar 
ile rekabeti sözkonusu olan ürünlerin ba şı nda buğday ve ayçiçeğ i gelmektedir. Bu ğday 
ve ayçiçe ğ inin dekar başı na net gelirleri Tablo 5'de verilmi ş tir. 

Görüldüğ ü gibi buğday 1983-1990 y ı llarında sürekli pozitif net gelir sa ğ larken, ayçi-
çeğ inin net geliri, fiat ınm, maliyeti alt ında te şekkül etti ğ i 1986 ve 1987 senelerinde ne-
gatiftir. Ş eker pancan ile bu ğday ve ayçiçeğ inin net gelirleri kar şı laş tırıldığı nda (Tablo 
4 ve 5), şeker pancar ının araziyi her iki ürüne göre daha iyi de ğ erlendirdiğ i ortaya ç ık-
maktadır. 

SONUÇ 
Türkiye'de 380 bin hektar alanda ekilerek 14 .miIyon ton üretimi yap ı lan şeker pan-

camdan yılda 27 fabrikada 1.7 milyon ton şeker elde edilmekte, melas, maya, isporto 
gibi yan ürünlerde al ınmaktadır. 

Ş eker pancan üretimi şeker sanayimizin geli ş mesine paralel olarak artarak, şeker ih-
raç edilebilecek konuma gelinmi ş tir. Ekim alan ı  artışı yla beraber, verimde de art ış  sağ -
lanmış  ve dünya ortalamas ı n ın üzerine ç ıkı lm ış tır. 

394 bin çiftçi ailesinin yeti ş tirdiğ i ş . pancann ın, şekere i ş lenmesinde de 30 binin 
üzerinde ki ş i istihdam imkan ı  bulmaktad ır. Ş eker pancan tanm i ş letmelerinde genellikle 
0.1-20 da. aras ında ekilmekte olup 1990 y ılında çiftçi ba şı na düşen şeker pancan ekim 
alan ı  9.65 da. dır. 

Ş eker pancan ekim alanlar ı  üzerinde en etkili unsur fiat seviyesidir. % 97.76 s ı nın 
çiftçi, % 2.24'ünün ise Ş eker Ş irketi tarafından karşı lanan şeker pancan maliyeti içinde 
en önemli maliyet unsurları  işçilik, tarla kiras ı  ve çeki gücüdür. 

Ş eker pancan fiatlan cari olarak y ı ldan yı la artm ış  ve 1980-90 periyodunda daima 
maliyetin üzerinde gerçekle şmiş tir. 1990 yı lı  itibariyle şeker pancann ın net geliri 
199.467 TL/da olarak hesaplanm ış tır. Bu değ er ayn ı  arazide münavebeye giren bu ğday 
ve ayçiçe ğ inden s ırasıyla 3.1 ve 28.4 kat daha fazlad ır. 1980-90 döneminde şeker pan-
can fiatlan ço ğ unlukla enflasyonun üzerinde art ınlmış tır. 1990 y ı lındaki fiat art ışı  ise 
enflasyon oran ı nın gerisindedir. 

Ülkemizde şeker pancan tar ımı n ı n hedeflendiğ i üzere te ş vik edilmesi için izlenecek 
fiat politikas ında, enflasyonun dikkate al ınması  ve enflasyonun üzerinde bir fiat art ışı -
n ın sağ lanmas ı  gerekmektedir. Bunun yan ı nda üretim ve iş leme aş amas ında modern 
teknolojinin takip edilmesi maliyetler üzerine olumlu etki yapabilecektir. V. Be ş  Y ıllık 
Kalkınma Plan ı nda iç tüketime yetecek şekilde yönlendirilece ğ i belirtilen şeker üretimi-
nin, bir sonraki planda ki ş i başı na tüketimin yükseltilmesiyle birlikte, art ınlma arzusu, 
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Tablo 5: Buğday ve Ayçiçeğ i Üretiminde Maliyet, Verim, Fiyat ve Net Gelirler (1983-1990) 

Y ı llar 
Toplam 
Maliyet 
Masrafı  
(TL/da) 

Verim 
(kg/da) 

Buğday 
Maliyeti 
(TL,/kg) 

Buğday 
Fiyatı (1) 
(TL/kg) 

Net 
Gelir 

(TL/kg) 

Toplam 
Maliyet 

Masraflar ı  
(TL/da) 

Verim 
(TL/da) 

Ayçiçeğ i 
Maliyeti 
(TL/kg) 

Ayçiçeğ i 
Fiyatı  

(TL/kg)(1) 

Net Gelir 
(TLDkg) 

1983 6.753.00 248.0 27.23 29.00 438.96 7.309.00 130.0 136.22 61.00 621.40 

1984 8.762.00 261.0 33.57 46.86 3.469.69 8.966.00 132.0 75.50 95.00 2.574.00 

1985 14.108.00 251.0 56.21 60.00 951.29 15.801.00 100.0 121.55 135.00 1.748.50 

1986 21.025.00 286.0 73.51 79.10 1.598.74 23.261.00 138.0 171.17 168.00 -437.46 

1987 30.360.00 343.0 88.51 96.80 2.843.47 30.145.00 141.0 213.79 20100 -1.662.39 

1988 48.797.00 319.0 152.97 165.40 3.965.17 50.641.00 147.0 344.50 370.00 3.748.50 

1989 81.812.00 298.0 274.59 344.00 20.700.00 81.991.00 133.75 613.02 684.00 9.494.00 

1990 139.766.00 360.0 388.49 567.50 64.534.00 145.335.00 170.23 853.76 895.00 7.020.85 

Kaynak: Türkiye Ş eker Fab. A. Ş . Ankara Ara ş . Enst. kay ı tları  ANONYMOUS, Iktisadi Rapor 1990, TOBB Yay ın No: 109, Ankara, 1990, s. 80. pecy
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zaten genellikle şeker pancar' için i ş letmesinde çok s ın ı rlı  yer sağ layabilen çiftçiyi tat-
min edecek fiat ve çok a ğı rlaşan maliyet masraflann ın alt ından kalkabilece ğ i bir yap ı ya 
kavuş turulmas ıyla sağ lanabilecektir. 

Ş eker pancar üretiminin art ırı lması  yeni fabrikalar kadar, sulama alanlar ı n ı n art ınl-
mas ına da bağ lıdır. Çünkü verim üzerinde sulama çok etkili olup, üretimin sulaman ı n 
yetersiz oldu ğu alanlara kaymas ı  verimi düşürecektir. 

GAP bölgesinde k ış l ık sulu ve erken yazl ık sulu şartlarda şeker pancan tanm ı  için 
baz ı  imkanlann oldu ğu görülmekle birlikte, baz ı  zirai ve teknolojiyle ilgili meselelerin 
ortaya ç ıkabileceğ i de anlaşı lm ış tır. Bölgede şeker pancar' üretimine geçilebilmesi için 
bu konulara ekonomik çözümlerin getirilmesi kaç ını lmaz olacakt ır. 

Avrupa Toplulu ğ u, şeker üretiminde fazlal ık vermektedir. Bu sebeple bir taraftan 
üretimini ülkeler ve fabrikalar baz ında kotalara baglarken, di ğer taraftan şeker fazlas ı nı , 
hayvan yemi olarak kullanmaktad ır. Türkiye'nin AT'na tam üyeli ğ i durumunda, üretimi-
ni kotalarla k ı sı tlamas ı  istenebilecektir. Bunun için Türkiye'nin, temel y ı l olarak al ınabi-
lecek tam üyelik öncesi y ı llarda, üretimini, talebini kar şı layacak çapta art ırmas ı , ileride 
yapı lacak bir kı sı tlamadan fazla zarar görmemesi için gerekebilecektir. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 96 N İ SAN-MAYIS-HAZ İ RAN 1992 

KIR-KENT FARKININ HAF İFLEMES İ , 
GÖÇ VE GÖÇÜ ÖNLEMEDE B İR 

FAKTÖR OLARAK KOOPERAT İFÇİLİK 

Hikmet KAVRUK* 

GIRIŞ  

Bütün zamanlar boyunca , u ğ runda büyük sava ş ların yapı ldığı , üzerinde medeniyet-
lerin kurulup y ık ı ldığı , insanlara toplumsal beraberlik aç ısından yurt, bireysel yerle şme 
aç ı s ından mekan oldu ğ u, alınıp satılan, çoğu zaman ise geçim ve üretim kayna ğı  olan 
toprak, kendisine maddi ve manevi de ğ erler yüklenilerek sahiplenilmi ş  veya hep sahip-
lenilmek istenmiş tir. Vatan ın bir parças ı  olarak nitelendirilip manevi de ğ ere sahip kı lın-
dığı  gibi özel mülkiyet olarak da sahiplenilen toprak için insan kendi varl ığı nı  bile orta-
ya koymu ş tur ço ğu kere, bir vatanda ş  ya da bir malik olarak... Belki de topra ğ a bu 
yoğ un bağ lı lık "Topraktan gelinip yine topra ğa gidilece ğ i" inanc ına dayanarak bu duy-
gu ya da davran ışı  güçlü kı lmaktadır. 

Toprak ise Toplumsal ya ş atmın mekansal ve yönetsel birimleri s ını flandırmas ında 
daha çok köyü ya da kir ça ğnş tınr hep. Sanki toprak köy hayat ıyla, köylü ile özdeş leş -
miş  gibidir. Kent ise bu anlamda toprak kavram ından uzaklaşm ış , ya da onu evindeki 
saks ı larda tan ı yan bir kültürel toplumsal mekan halini alm ış tır sanki. Köy, topra ğı n bağ -
nnda onun içinde ve üzerinde iken; kentbiraz mübala ğa ile topra ğı  kendi yaşam çizgisi-
ne uygun olarak paketlemi ş  ve endüstriyel bir sermaye ya da bir tüketim mal ı  haline ge-
tirmi ş tir diyebiliriz. Belki toprak yine ayn ı  toprak, ama onu kullan ış  ve ondan 
faydalanma şekli değ iş miş tir denebilir. Ancak köy toprak içinde var olurken, toprak da 
kentte kaybolmaktad ır. 

Toprağı  köy veya k ırsal yaşantı  ile birlikte ele ald ığı m ızda köyden kente göç toprak-
tan uzaklaşmak olacakt ır. Bununla birlikte, topra ğa yüklenmiş  olan değ erlerden, zihni-
yetten ve zevklerden de mahrum kal ı nmış  ya da vazgeçilmi ş  say ı lacaktır. Toprağı  ter-
ketmek , sadece mekansal bak ımdan köyü terketmek demek de ğ ildir. Ayn ı  zamanda göç 
ettiğ i kentte yerle ş tiğ i toprak parças ıyla, kent üfusunu art ırmakla, hizmet talebi hacmini 
geniş letmekte, mevcut sorunlar ı  kanna şı ldantırmakta ve kentin bu büyümesine paralel 
olarak da toprağı nı  azaltmaktad ır. 

Diğer taraftan Türkiye'de kent ile k ır aras ında belirli baz ı  unsurlar aç ı sından beliren 
farklann ortadan kalkt ığı  görüş lerinin de olduğ u belirtilmektedir (1). Bunun hakl ı  daya-
nakları  şudur; art ık kent hayatı , köy ya da k ırsal hayat taraf ından bilinmektedir. En az ın-
dan kent, kurda yaşayanlar için bilinmeyen ve merak edilen nesne özelli ğ ini kaybetmiş -
tir. Çünkü köy art ık çeş itli gayelerle kente aç ı lm ış tır. Diğ er taraftan, kitle ileti ş im ve 
ulaşı m vasıtalanın çok yayg ı nlaşmas ı  kır ile kent kavramlar ı  aras ındaki ay ın= kesinli- 

* Gazi üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Ara ş tırma Görevlisi 

36 

pe
cy

a



ğ ini törpülemiş tir. Bu aç ık kap ı larla köyler giderek kentsel ya şama özgü ölçülere ayak 
uydurma yolundad ır. Toplumsal hizmet sunumu k ırsal alanlara da art ık belirli oranlarda 
ulaş tırı labilmektedir. 

Öbür taraftan ise kentlerin de k ırsal kültür ve yaş antıdan etkilenmesi gayet do ğaldır. 
Çünkü, güçler yoluyla kentleri kent yapan nüfus; k ırsal kesimden kendi de ğerleriyle ge-
len insanlarca olu şmakta veya kentin ortak kullan ım yer ve araçlar ında bir araya gel-
mektedir ya da mekan olarak kentin etraf ı nda kümeleşmekte, gecekondu ya şantısı  ile 
kentin bir parças ı  haline gelebilmektedir. K ırsal değerleri aç ı sından da gecekondu vas ı -
tasıyla kentlerin k ırsallaş tığı nı  bir ölçüde söylemek yanl ış  olmayabilir. Çünkü kente ge-
len, kı r kökenli kiş iler kente, kentlile şmemi ş  olarak gelmektedirler (2). Kentsel özellik-
ler taşı yan ancak k ırsal değ erleri ve i ş levleri de bünyesinde bar ındıran yerle şme birimi 
yine nüfus hacminin dar olmas ı  halinde kasabalar olarak dü şünülebilir. Ancak nüfus ar-
tışı , buna bağ lı  olarak i ş  hacimlerinin artmas ı  sanayileşmeye doğru kay ı lmas ı , kamusal 
hizmetlerin çoğ almas ı  gibi unsurlar ı n birleş imiyle büyümesi halinde ise kentsel özellik 
baskın çıkacaktır. Bu durumda toprağ a bağ lı  hayat tarz ının ve daha belirgini olan ziraa-
tin kentsel hayat içinde geçici olaca ğı  (3) dü şüncesine büyük ölçüde katı lmak mümkün-
dür. 

Herşeye rağmen kırı n itici, kentin ise çekici yönleri ile bunlar ı  kaynaş tıncı  unsurlar 
vardır. Bu sebeple de göç olgusu devam etmektedir. Belli ki, göç eski klasik niteli ğ ini 
kaybetti, art ık eğer geliniyorsa, bu kentin çekici ve zor hatta itici taraf ı  bilinerek, a ş ikar 
olunarak gelinmektedir. Kentle ş meye sebep olan bu nüfus hareketlili ğ i (göç) itici, çekici 
ve iletici güçler sayesinde olmaktad ır (4). Itici güçler, genelde k ırsal nüfusu tar ı m ve kır 
dışı na iten etmenler, iletici güç, k ırsal hayatı ndan kopan nüfusu kente ula ş tıran ulaşı m 
ağı n ın geli şmiş liğ i, çekici güç ise, kentin ekonomik ve toplumsal cazibesidir. 

Kent belki de eski cazipli ğ ini kaybetmi ş tir, kınn gözünde. Göç etme e ğ ilimi giderek 
azalacağı  tahtninen söylenebilir. Bir yandan kent ile k ır aras ında uç farklar azalmakta, 
sosyal yaşam farkl ı lığı  giderek kesinliğ ini kaybetmekte -ki bunda ileti ş im ve ulaşı m 
araçları  ile siyasal ve ekonomik politikalar etkili olabilmektedir- di ğ er yandan ise kent 
artık ş iddet olaylarının, bürokratik ve soğuk ilişkilerin oldu ğu, ekonomik ve maddi yön-
den de geçim ş artları nın zorlaş tığı  bir karma şı k yaş am mekan ı  olmaktad ır, kum gözün-
de. 

Bu çalış mada kır-kent ay ınmı  yerine kırsal hayattaki kent merak ı  ve özlemi yönün-
den k ır ile kentin çekici ve itici yönleri, k ı r-kent ay ınm ını  giderek hafifleten 
göçle oluşan kentlileşme ve kente uyum çabalar ı  ile kentsel problemler ve son olarak da 
k ırsal alanlarda göç etmek veya mekan de ğ iş ikliğ i yapmak yerine her yerleş im merkezi-
ni bulunduklar ı  yerde kentle ş tirmek yani k ırsal hayata kentsel standartlar kazand ırmak 
düşüncesi ele al ınacaktır. Büyük kentlere y ığı lma ve bunun yarataca ğı  karmaşı k ve çar-
p ık kentle şme ortam ına girilmeden, kente özgü unsurlar ı  bir ölçüde k ırsal alanlarda sa ğ -
lamak, bunun yolu olarak da insanlar ı  bulundukları  mekanlardan kopamayacak ba ğ lara 
sahip kalmak gerekecektir. Dolay ı sıyla yaşadığı  mekana ba ğ l ı  olan insan ın kente göç 
ederek kent kalabal ığı  ve karmaşı klığı  art ırması  önlenebilecek, hem de bulunduklar ı  
mekanlarda kentlile ş ecektir. 

Insanları  bulundukları  mekana s ıkı  sıkıya bağ layacak, baz ı  arayış lar için kente göç 
etmesini önleyecek maddi ve manevi ba ğ lar ile s ıkı  ve sıcak ve ortak ili şkiler dü ş ünüle-
bilir. Kooperatifçilik bu iş levi görebilecek bir vas ı tadır. Kooperatifçilik hem bulunulan 
mekanda kendi kendine yetmeyi, i ş  birliğ i ve yardımlaş ma esas ı nda maddi ve manevi 
ilı tiyaçlann tatminini sa ğ layabilecek ve hem de o mekana bir ölçüde kentsel hayat stan-
dartları  ve hizmetleri sa ğ layabilecek bir vas ı tadır. Çal ış mam ızın son kı smı nı  bu bağ lam-
da, kırdan kente göçü önleyici ve yerle ş ilmiş  mekanda kentle şmeyi sağ layıcı  bir faktör 
olarak kooperatifçilik te şkil edecektir. 

37 

pe
cy

a



KIR-KENT FARKLILIĞ INDA HAFİFLEME 
Siyasal ve ekonomik uygulamalar ın niteliğ i, demokratik hukuk ve sosyal devlet an-

layışı , kamu hizmetlerinin yayg ınlaşmas ı , eğ itim ve kültür seviyesinin yükselmesi bilim 
ve teknolojideki geli şmeler, kitle iletiş im ve kitle ula şı m ağı nın yay ılmas ı  kır ile kent 
ay ırım ını n eski kesim farkl ı lığı n ı  hafifletmektedir Haklarda, baz ı  imkanlarda, büyük öl-
çüde kamu hizmetlerinin ço ğ undan faydalanmada, ekonomik seviyede k ır ile kent ara-
sındaki farklı lık giderek kapanmakta, ancak bu farkl ı lıklar me şgul olunulan iş lerde, me-
kan ın özelliklerinde, nüfus miktar ında ve bunlar ın uzant ı lan olan bir çok noktada 
kendisini gösterebilmektedir. Ancak bu farkl ı lıklarda birbirleri gözünde hiç bilinmeyen 
değ il, tanınan, uyulan veya uyulamayan ya da reddedilen fa-rldı lıklardır. Yani kır kent 
için, kent de k ır için bilinmeyen olmaktan büyük ölçüde ç ıkmaktad ır. 

Ancak, teknolojik ilerlemenin kendisini gösteremedi ğ i, nüfusunun tamam ına yakın 
bir kı smının ziraatle ya da topra ğ a bağ lı  olarak sanayile şmeden çal ış an ve aralarında iş  
bölümü ve uzmanlaşmanın tam olarak gerçekle şmediğ i köy hayatının olduğu yerler için 
kır-kent ay ırı m ı  belirgin ve hatta z ı t iki kutup gibidir (5) denilebilmektedir. Çünkü tek-
nolojik gelişme köy ile kent aras ındaki farklann azalmas ın ı  sağ lay ıcı  bir faktördür. Tek-
nolojinin ürünlerini topluma hizmet için kullanmada yayg ınlaş tırılması  sadece kentleri 
değ il ayn ı  doğ rultuda kırsal kesimi de etkileyecektir. 

Teknoloji ürünü olarak ula şı m ağı nı n iyileş tirilmesi, yayg ınlaş tırı lması  insanları  me-
kan de ğ iş tirme ve yeni yerleri tan ı ma imkan ına kavu ş turacakt ır. Kültürel ve sosyal etki-
leş imler yayg ın bir ula şı m ağı  ile daha belirgin hale gelmektedir. Demokratik bir hak 
olarak seyahat etme özgürlü ğünün tan ınm ış  olması , iç ve d ış  turizm için hizmet sektör-
lerinin var olmas ı  ve fertlerin gelir seviyelerine ili şkin olarak ulaşı m ağı nı n talebe cevap 
verebilecek ölçüde olmas ı  kent ile kın birbirine ba ğ layan, bağ ladığı  ölçüde de yakla ş tı -
ran bir hizmettir. 

Kırsal hayata, özellikle de ziraate teknolojinin girmesinden önce köy ile kentin birbi-
rinden farklar ı  kesin bulunmaktadır. Bu farklar, mesleki farklar, çevre ve do ğ ayla ilişki-
ler aç ı sından farklar, toplum veya örgütlenmenin say ısal farklan, nüfusun homojenli ğ i-
heterojenliğ i farkları , sosyal hareketlilik farkl ı lığı , göç istikametlerindeki farklar, sosyal 
farkl ılaşma ve tabakala şmaya ili şkin farklar ile sosyal ili şkiler sisteminde farklar (6) 
olarak s ıralanabilir. K ırsal kesime ziraat teknolojisi girmeden önce k ır ile kent aras ında-
ki bu farklann belirgin oldu ğu gözlenmiş tir. 

Teknoloji kentlerde birçok sahalarda kendini gösterdi ğ i halde, kırsal kesimde özel-
likle ziraat teknolojisi olarak yo ğ unlaşmaktadır. Türkiye'ye teknoloji genel olarak d ış arı -
dan ithal edilmi ş , sanayile şme ise geç baş lam ış tır. Ülkemizde teknolojinin k ırsal kesim-
de tarı msal araç ve gereçler olarak s ın ırl ı  kalmas ı na karşı n, sanayileşme ve uzant ılan 
baş lı  başı na bir kentle şme sebebidir ve kent ölçüsünün bir göstergesidir. Teknolojinin 
ise kentlerde, kente özgü ölçülere göre karma şı k bir hal alan yaşantının hemen her saha-
sında hayatın tamamlay ıc ısı  konumundadır. 

Ülkemizde teknoloji sayesinde tanmsal üretime dayal ı  kırsal ya şantıdaki değ işmeleri 
şu şekilde görebiliriz (7); zirai faaliyetlerde bir telmikle şme olmuş  insan ve hayvan gücü 
yerine makinalardan faydalamlm ış tır. Böylece insanlar ın toprakla olan münasebetleri 
doğal olarak değ iş mi ş tir. Bu değ işmenin, toprakla insan aras ı ndaki doğ rudan samimi 
ilişkiyi gidermesi anlam ında olduğ u söylenebilir. 

Yine, teknoloji ile iktisadi yönde de bir takım değ işmeler olmuş tur. Üretim seri, sağ -
lıklı  ve rasyonel hale gelmi ş  az emekle çok ürün al ınmaya ba ş lanmış tır. Makina sahibi 
olan ki ş iler, olmayana göre avantajlar sa ğ lamış tır. Hatta, teknolojinin bu getirilerine da-
yalı  olarak, hem gelir art ışı na, hem de küçük arazilerin büyük arazi sahiplerine -ki bu 
teknoloji kullananlardır- geçmesine bile sebep olmu ş tur. Bunlar ın uzantı sı  olarak yörede 
ekonomik bir canlanmada oldu ğ u söylenebilir. 

Sosyal aç ıdan da değ işme olmuş tur; toprakla do ğ rudan ili şkisi kırı lan insanın başka 
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ilişkilere girmesi doğaldır. Makineleşme sayesinde kentle ili şkiler artm ış hr. Çünkü ma-
kine teknik bir araç olarak kente ba ğ lı dır. Diğ er taraftan da, artan üretime yeni al ıc ı  ge-
reklidir ki bunun pazarı  büyük yerleş im yerleri yani kenttir. 

Ancak kırda ziraat teknolojisinin artmas ı , köy kent ayınm ı nı  ortadan kald ırmaya ye-
terli değ ildir. Bu bir gerekli unsurdur ama tek ba şı na kâfi gelmez. 

Kır ile kent aras ında daha s ıkı  ilişkiler kurmay ı  ve yerleş ik olunan mekan d ışı nda da 
başka yerler tan ımay ı  sağ lay ıc ı  diğ er faktörler de gereklidir. Ileti ş im araçlar ı n ın yaygm-
laşması , sözlü ve yaz ı lı  basın ı n yay ı n alan ının geni ş lemesi k ır kent ay ınm ını  azaltıcı  bir 
faktördür. Telefon hatlar ının köylere kadar gidiyor olmas ı  km kent karşı s ında kendi 
kendine kapanm ış lı gı nı  kırabilip, kendi tan ımaya baş lamas ı  olacakt ır. Bugün lüks ol-
maktan ç ıkıp zaruri bir temel ihtiyaç olan telefon, k ı rsal kesimlere de ula ş m ış , kırın bu 
kentsel mahrumiyeti giderilmi ş tir. Böylece kentle ili şkileri daha kolay ve güvenli hale 
gelmiş , mekan de ğ iş tirme zahmeti kalkm ış tır. 1984 y ı lı  rakamlanna göre 10.250 köyde 
telefon bulunduğu, ve 1993 y ı lı  sonuna kadar da PTT'nin bütün köyleri telefona kavu ş -
turacağı  projesi vard ır ve uygulaman ı n planlamadan daha h ı zl ı  gittiğ i (8) söylenmekte-
dir. Eğ er telefon sahibi olmak kentle şmenin ya da geli ş menin bir ölçüsü ise, köylerin de 
artık bu ölçüye uydu ğu söylenebilir. Di ğ er ileti ş im ve haberle şme araçlannda da duru-
mun bu yönde geli şmeye devam etti ğ i gözlenebilmektedir. Böylece k ıırda da toplumsal 
ilişkilerde yeniden düzenle şme olabileceğ i tahmin edilebilir. 

Televizyon yay ınlarının artması , kanallar ın çoğ alması  ve hizmet alan ı n ın geniş letil-
mesi de k ır ile kent ay ırı mı nı , daha do ğrusu birbiri için di ğerinin bilinmezliğ ini giderici 
bir rol oynamaktad ır. Televizyon da sadece kent için de ğ il, kır için de, ev için de bulun-
durulmas ı  gerekli bir e şya haline dönüş müş tür. Televizyon sayesinde de kent ile k ır bir-
birine yakla şmakta ve k ır, kentsel hayat ı  tan ımakta ve kent, merak ını  giderebilmektedi. 
Sadece k ır kent aynm ının giderilmesi değ il televizyonun dünyay ı  küçültücü, ülkeleri 
birbirine yalda ş tırıc ı  bir özelliğ i olduğ unu belirtmek yanl ış  olmayacakt ır. Böylece tele-
vizyonun kente özgü bir araç olmad ığı  veya öyle ise, k ınn da kentsel ya ş antıya yabanc ı  
olmadığı  söylenebilir. Radyo ise bu ba ğı  çok eskiden beri kurmu ş tur. Birbirlerini tan ı -
malan aç ı sından kent ile k ır aras ı ndaki bağ lan kurmada radyonun yeri tart ışı lamaz. Ya-
zı l ı  basın için de, durum pek farkl ı  değ ildir Belki, yay ın çok değ ildir ama kültürel ve 
enformatik olarak kentten kopmayacak ölçüde kira yay ı n ulaşabilmektedir. 

Diğ er kamu hizmetlerinin de kira götürülmesi büyük ölçüde k ır kent farkl ılaş masını  
törpüleyecektir. E ğ itim hizmeti esas ında okul, araç, gereç, ö ğ retmen vs; sa ğ l ık hizmetle-
ri, bay ı ndırlık hizmetleri, ula ş tırma ve alt yap ı  hizmetleri gibi. 

Turizmin canl ı  tutulmas ı nın da kent ile kır aras ı nda bir yak ınlaşmaya sebep olabile-
ceğ i söylenebilir. Turizm ile kentten kira bir hareketlilik olacakt ır. Bu hareketlili ğ in ge-
çici olu şuna rağmen yöreye bir canl ı l ık katacak üretim ili şkileri, yat ırımları n yönü, ve 
sosyal kıpırdanma aç ıs ı ndan da bir de ğ işme gözlenebilecektir. Bu de ğ iş ikliğ in hizmet 
sektörüne kaymas ı  fark ı  giderici bir unsurdur. 

KIRDAN KENTE GÖÇ 
Ister k ırda olsun ister kentte olsun insanlardaki hareketlili ğ in temeli ihtiyaçlar ve bu 

ihtiyaçlann ş iddetiyle ilgilidir. Ihtiyaçlar ise çok çe ş itli ve çok yönlüdür. "Ihtiyaçlann 
fizyolojik, sosyolojik, psikolojik, ahlâki yönleri vard ır" (9). Ihtiyaçlann sonsuz olmas ı , 
ş iddetlerinin birbirinden farkl ı  olması , alış kanl ık haline gelince artıp, tatmin edildikçe 
isteğ in azalmas ı  ve birbirlerinin yerine ikame edebilmesi gibi özellikleri de s ıralanabilir. 

Insanlar ı n kırdan kente göç etmesini gerektiren sebepleri onlar ın ihtiyaçlarında ara-
mak gerekir. Ayn ı  şekilde geçici göçleri, veya kentten kira dönü ş ü de kendine istek du-
yulan ihtiyaçlarda görmeliyiz. Ihtiyaçlann türüne ve ş iddetine göre göç esas ında ham-
ketlilikte seçilen mekan bir ba şka köy, kasaba, bir ba şka kent belkide bir başka ülke 
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olabilir. 
Kentin çekici özellikleri veya baz ı  noktalardan cazibeli olu şu, göç eğ ilimine girecek 

kır insan ının beğeni, zevk ve özlemlerine k ısacas ı  tüm ihtiyaçlar ına verece ğ i cevap sa-
yesindedir. Insanda bu ihtiyaçlar ın nas ıl belirdiğ i, niçin olu ş tuğu ayn bir husustur. Bir 
ihtiyaç olu şunca onun zaruretine ve ş iddetine bağ l ı  olarak tatmin edilmesi gere ğ i de or-
taya ç ıkacak ve insanları  bu yolda yeni aray ış lara sürükleyecektir. 

Nedir kır insan ını  kente göç etmeye yönelten kent cazibesi? Ya da k ır insan ında ken-
te göçü gerektiren ihtiyaçlar nelerdir? Bu husus için önce kentin çekicili ğ ini, sonra lunn 
kent kar şı sında iticiliğ ini ve diğer bağ lay ıcı  ve iletici güçleri aç ıklayal ım. 

Kentin Çekiciliğ i 

Dünyada k ırsal alanlardan kente göç, yani k ırdan ç ıkış  19. yüzy ı lda endüstriyel uy-
garlığı n gelişme göstergesi olarak kabul edilmekte ve özellikle modem büyük kapitaller 
gibi etkin kentlerin büyümesinde rol oynad ığı  (10) kabul edilmektedir. Sanayile şme bir 
kentk şme sebebi olduğ u kadar kentte yarataca ğı  etkilerle de k ırdan kente göç etmede 
bir etken olacakt ır. 

Sanayileş en toplumlarda kentlerdeki i ş  imkânlan, k ırsal kesime oranla daha h ızl ı  art-
mış t ır. Kiş i başı na düşen gerçek gelirin yükselmesiyle kentlerde üretilen mal ve hizmet-
lere de duyulan talep tar ım ürünlerine oranla fazlala şacakt ır (11). Kentlerde çal ış ma im-
kanlannın olmas ı  ekonomik bir kentleşme sebebi iken, di ğer aç ıdan bak ı ldığı nda da 
kırdan kente göçü te ş vik edici veya göç ihtiyac ı  yaratı c ı  bir çekici nedendir. 

Nüfusun büyük kentlerde toplanmas ın ı n kuramsal aç ıklamas ı , büyük kentlerin ayn ı  
zamanda sanayi merkezleri oldu ğ u varsay ımına dayan ır (12). Gerçekten de, Türkiye'de 
sanayinin büyük kentlerde kumlu oldu ğ u ya da sanayi kurulunca sonradan oran ın büyük 
kent olmas ına yolaçtığı  görülebilir. Sanayileşme, o kent lehine kentler aras ında gelir 
farklı lığı  yaratan temel bir etmen olmaktad ır (13). "Sanayi kurulu ş ları  yaratt ıkları  emek 
talebi oran ında iş  olanağı  sağ lamakta; dolay ı sıyle, bulunduklar ı  kentlere olan nüfus 
akınlann ı  ancak o ölçüde hakl ı  kı lmaktadır... Büyüyen kentlerde hizmet dallar ının da sa-
nayi kesimine koşut olarak geli şmesi normal ve olağ and ır" (14). 

Göçü kent aç ısından değ erlendirdi ğ imizde, kırsal kesimden kente gelenleri k ırdaki 
gizli iş sizlikten dolay ı , iş sizliğ i kente taşı mak anlam ın ı  ç ıkarabiliriz. Bu k ırsal gizli iş siz 
için, kentin sanayi ve hizmet sektörünün, i şgücü talebi, göç aç ısı ndan kentin çekici bir 
gücüdür. "Genellikle ekonomik bak ı mdan geli şmekte olan ülkelerde k ırlardan kentlere 
doğ ru bir akım vardır. Bu alum kırsal kesimde geçim düzeyinin beşeri ve doğal koşullar 
nedeniyle dü şük olmas ı , öte yandan kentlerin sanayi ve ona ba ğ lı  kentsel fonksiyonlarla 
iş  alanlarına sahip olmalar ı ndan doğ ar" (15) denilmektedir. 

Türkiye'de k ır-kent nüfus dengesinin de ğ işmesinde büyük etkisi olan iç göçlerin ya-
rattığı  değ iş im ş u şekilde ifade edilmi ş tir (16): 

- 1927-1935 aras ı nda hatta 1940'a kadar az nüfuslu ilçe merkezleri ve kasabalar, 
iİ stanbul baş ta olmak üzere 1-2 şehir lehine nüfus kaybetmi ş lerdir. 

- İkinci Dünya Savaşı 'ndan özellikle 1950'den sonra h ızlanan iç göçlere baz ı  Kara-
deniz ve Iç Anadolu'ya yak ın doğ u illeri yan ıs ıra ülkemizin doğusundaki illerin önemli 
bir kısm ı n ın da katı ldığı  görülüyor. 

- 1960'dan sonra Türkiye'deki iç göçlerde iki e ğ ilim görülmü ş ; Birincisi, göç veren 
alanlar ülkenin daha do ğ usuna kaym ış  ya da bu kısı mlar da göç veren alanlara kat ılmış -
tır. İkincisi, tümü ile Türkiye'de k ırsal yerleşmeler (köy ve bucaklar) özellikle nüfuslan 
az olanlar h ızla nüfus vermeye ba ş lam ış lardır. 

- 1970'den sonra ise, ku şkusuz eskiden de yer yer var olan hareket, belirli ilçe mer-
kezleri ya da k ırsal yerle şmeye özellikle çevre köylerinden nüfus gelmesi dikkat çeke-
cek bir biçimde h ızlanm ış tır. 
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Kinn İ ticiliğ i 

Kentin çekiciliğ i bir yana, kır insan ında göç ihtiyac ı  oluş turan sebepleri yaş adığı  me-
kan esasında ele ald ığı mızda kınn itici yönleri ortaya ç ıkar. Bir başka aç ıdan bak ı ldığı n-
da kır insanı  için kırsal hayat, kent ile k ıyaslandığı nda cazip bir mekan ve ya şantı  sayıl-
mayacaktır. 

Köyden kente sürekli bir ak ım olduğ u, h ızl ı  nüfus artışı nın sebep olduğ u toprak dar-
lığı  ve makinala şma ile kent hayat ının çekiciliğ inin bu akıma sebep olduğ u (17) belirtil-
mektedir. Göçe sebep olan itici güçleri köy ya da k ır hayatın ın bizzat kendisinden kay-
naklanan sebepler de aramak gerekecektir. 

Kırda yaşam sadedir, iş  bölümü ileri düzeylere gitmemi ş tir. Çünkü herkes kendi i ş le-
riyle uğ raşmakta ve onun asil ve tek iş i olmaktad ır. Kırda as ı l geçim kaynağı nın toprak 
olduğu aş ikardır. Hayvanc ı lık sanki ikincil bir u ğraşı dır. Köyde toplumsal aç ıdan gün-
lük ya şantı , komşuluk ilişkilerine ve yüz yüze ili şkilere dayan ır. 

Kırda h ızl ı  nüfus art ışı , gizli iş sizlik, köylü insan ı n eğ itim ve sağ lık meseleleri ile ta-
biatla olan ili şkilerinde zorluklar yaşaması  (toprak mülkiyeti, tar ıma elveri ş li alanların 
durumu, tarımda makineleşme vb.) insanlar ı  kente göçe iten k ırsal güçlerdir. "Tanmda 
gizli iş sizliğ i yaratan" ve "köyden şehre doğ ru gittikçe anma temayülü gösteren iç göç-
leri harekete gçeiren de bu h ızlı  nüfus artışı dır" (18). Nüfus artışı  kırda, toprağı n küçül-
mesine sebep olacak, s ınırlı  olan kaynakların daha çok ki ş iyle paylaşı lmas ı  anlam ına ge-
lecektir. Artan nüfusun yeni ihtiyaçlar ı  olacaktır. Orneğ in konut ihtiyac ı  için küçük ve 
birbirlerine yak ın konutlardan olu şan mesken yerleri dard ır. Yeni konut için asli üretim 
ve geçim kaynağı  olan zirai topra ğı n belli bir kısm ı nın feda edilmesi gerekecektir. Ara-
zinin zirâi amaçla da olsa çocuklar aras ında küçük parçalara ayr ılması  verimi bir bak ı -
ma düşürecektir, Çünkü makinal ı  tarım büyük ölçüde toprak kayna ğı  ile anlaml ıdır. 

Toprağı n kaynak olarak sinirli olu ş u, toprağı n kullan ı lış  amac ı  olarak tek geçim kay-
nağı  olmas ı  ve yine topra ğı n paylaşı mı  yönünden mülkiyet anlay ışı , kırda nüfus art ışı yla 
ihtiyaçlara cevap veremeyebilir. Baz ı ları  için bu durum fakirlik ve topraks ızlık anlam ı -
na da gelir. Kentte i ş  imkanları nın olduğu ümidi ile birleş ince fakirlik ve topraks ızl ık 
kırdan kente göçe iten bir sebep olmaktad ır. 

Yapı lan bir araş tırmaya göre, hane halklanndan, şehirde yerle şenlerin yaklaşı k ola-
rak yarı sı  şehirde iş  bulduğu için, beş te biri ise, fakirlik ve topraks ızlık sebebiyle şehre 
gitmektedir. Evlenme sebebiyle gidenlerin oran ı  da yüksek bulunmaktad ır. Muhtarlara 
göre ise, köyden ayr ı larak kente veya büyük kente gidenlerin en önemli gidi ş  sebepleri 
geçim darlığı  ve topraks ızliktır. Bundan sonra ise s ırasıyla kentte iş  bulma sebebi, zen-
ginleşme, kentin rahatl ığı , hayat seviyesinin yüksek olmas ı , çocukları  okutmak, geçim-
sizlik veya kandavas ı  sebepleri gelmektedir (19). Ayr ıca kente yerle şenler hakkındaki 
düşüncelerin de olumlu oldu ğu görülmektedir (20). Büyük toprak sahiplerinin yan ında 
geçici olarak çal ış anlar onlarla ili şkilerinde güçsüz durumda olduklar ından her türlü ça-
lış ma koşullarına katlanmak zorunda kalmakta oldu ğu (21) belirtilmekte k ınn bu güçlü-
ğ ü yine bir itici güç olarak ortaya ç ıkmaktadır. 

Kırsal hayat içinde insan topra ğ a sıkı  s ıkıya bağ lı  olduğu için kırda kalmış tı r. Kı r 5.n-
samn ı  topraktan koparmak ya da topraks ız bırakmak; ekme ğ ini, kültürünü, iş ini ve ha-
yat görünü şü değ iş tirmek anlam ına gelecektir. "Bugün, nüfusun köylerde ya şamakta 
olan % 49.1'nin büyük bir ço ğunluğu geçimini tanmdan sağ lamaktad ır. Dolay ısıyla, ta-
rım kesimindeki ekonomik ko şullarda yer alan de ğ işmelerin bu kitlenin yer de ğ iş tirme 
kararları  üzerinde önemli etkileri olur. Ulkemizde, tar ım kesimine egemen bulunan ko-
şullarda, özellikle,.0.40 son otuz y ılda büyük de ğ işmeler olmu ş , bu değ işmeler, köylüyü 
tanmdan dışarı  itmiş tir. Tarımda verimin dü şüklüğ ü, tarımsal gelirin azl ığı , gelirin ve 
toprak sahipliğ inin dengesiz dağı lması , tarım topraklar ı n ın çok parçalanm ış  olmas ı  ve 
tarımsal makinalaşma, 1950'den beri Türk tar ı m ının belirgin özellikleri olmu ş tur." (22), 
böylece köylünün de ğ iş ik nedenlerle de olsa tanmdan ve dolay ısıyla da kı rdan uzakla ş -
masını  hızlandırm ış tır. 
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Göç Eğ ilimini Art ı rıcı  ve Göçü Kolaylaş tı rıcı  Gelişmeler 
Haerle şme tekniklerinin geli şmesi, haberle şme araçlann ın bir kamu hizmeti olarak 

yayg ınlaş tırılması  kı r için kenti ve kent hayat ı n ı  bilinir hale getirmi ş tir. Kentin k ır gö-
zünde çekici özellikleri, kente özlemi veya tercihi olu ş turmuş , bunları  bilmek ve kır in-
sanı na baz ı  şeylerden mahrum olduklar ı n ın farkı na vard ırm ış tır, Özellikle daha önceden 
kırdan aynlan ve kente yerle ş ip geçinebilenlerle kurulan temas göç için cesaret kayna ğı  
olabilmi ş tir. belki de bu haberle şme sayesinde önceden gidenler örnek te şkil ederek, 
göç karar ı nı  güçlendirmi ş  ve kolaylaş tırm ış tır. 

Radyo ve Televizyon yay ınların ı n kırsal kesime yoğun bir şekilde uilaşması  da kenti 
tan ımaya ve insanlar ı n içinde bulunduklar ı  durumla mukayese edebilme imkan ına ka-
vuş turmuş tur. Sadece radyo ve Televizyon de ğ il, bunlarla birlikte yaz ı lı  bas ının da yay-
gınlaşmas ı  eğ itim seviyesine bağ l ı  olarak özellikle de tahsil yapan genç ku şağı n kır ile 
kent mukayesesine imkan vermekte, bunlar ı  bilerek gelece ğ ini tasarlayabilmektedir. Di-
ğ er taraftan, turizm hizmetlerinin artmas ı , yurt dışı na gidip gelen işçilerin kesin veya ge-
çici dönü ş leri k ır ile kent aras ı nda ileti ş im kurmaktad ır. Böylece olu şan kent kanaati ile 
kent kır çekiciliğ i-iticiliğ i ortaya ç ıkmakta göç eğ ilimi bir ölçüde oluşabilmekte veya 
mevcut eğ ilimi artabilmektedir. 

Haberle şme teknilderindeki geli ş me, kent ile ba ğ lant ı  kurabilme imkan ı  veren haber-
leşme araçlann ı n k ı rsal düzeyde de yayg ı nla şmas ı , radyo, televizyon, yaz ı l ı  yay ınlar, tu-
rizm ve dış a aç ı lm ış  kır insan ın ı n geri dönü ş  veya ziyaretleri güç e ğ ilimini art ırırken 
ulaşı m hizmetlerindeki geli şmeler ise göçü kolayla ş t ırabilmektedir. Ula şı m, kentin çeki-
ci güçleri ile lann itici özellikleri aras ındaki bağı  kurarak nüfus hareketlili ğ ini kolayla ş -
tıran iletici güç olmaktad ı r. 

Kentle şme hareketleri; mal ve hizmet al ış veriş inin belli taşı ma ve haberle şme ağ ları  
içinde merkez haline gelmi ş  belli yerleş im yerleri ile bunlara ba ğ lı  çe ş itli düzeylerdeki 
yerleşmeler aras ında yoğ unlaş mas ından doğmaktad ır (23) denilmektedir. Türkiye'de ka-
rayolu a ğı nın sürekli bir geli ş im içinde oldu ğ u, Cumhuriyetin kurulu şunda 18.332 km 
olan bu ağı n toplam uzunlu ğ u 1987'de 59.030 km'ye yükseldi ğ i (24)belirtilmektedir. yi-
ne ayn ı  kaynağ a göre, ta şı mac ı l ık sektörünün mal ve hizmetlerin üretimiyle ilgili oldu ğ u 
kadar, dağı t ım ve tüketimiyle de do ğ rudan ilgili oldu ğ u; h ızlı  nüfus art ışı  ve kentle şme, 
gelir düzeyinin yükselmesi, artan uluslararas ı  ili şkiler vb. etkenlerin bir sonucu olarak 
karayolu ulaşı m ve taşı ma ı lığı nda büyük art ış lann ortaya ç ıktığı  (25) ifade edilmektedir. 
Sadece karayolu de ğ il, demiryollan, deniz yollan ve hatta havayollar ı  gösterdikleri ge-
li şmeler ile göçü kolayla ş t ı rabilmektedirler. 

KENTE GÖÇ İLE OLUŞ AN PROBLEMLER 
Kente gelenler kültürlerini, al ış kanl ıkları nı , değ er ve tutumlarını , inançları nı , günde-

lik hayatı nı , insanlarla ili şki anlay ışı n ı  da beraberlerinde getirecektirler. Mekan de ğ iş imi 
ile bu yap ı ların, anlayış  ve al ış kanl ıklann kırsal zihniyetin yok olmas ı  en baş ta mümkün 
olamaz. Ancak, yaşan ı lan mekan, insanlar ı  kendilerine uydurmaya zorlayacakt ı •. Kırda, 
doğ ayla ve uğ raşı  olarak da toprakla ili şkiyle şekillenen insan, kentte bu yap ı sını  ve zih-
niyetini sürdürerek kalabilecek midir? Yoksa buna uymay ıp ya da uyamay ıp geri mi dö-
necek veya yeni mekan ı  kendine mi uygun hale sokmaya çal ış acaktır? iş te, göç ile bir-
likte, kente ve kentsel anlay ış a uyum sorunu ortaya ç ıkmaktad ır. 

Kırda, daha az bir nüfus aras ında, toplu veya dağı n ık şekilde yerle şerek, kendi ken-
dine yaptığı  günlük hayatı na uygun bir evde oturarak, mevcut toplumsal yap ım ız içeri-
sinde kültürünü en fazla muhafaza ederek, dini inançlar ını  en yayg ın bir biçimde sürdü-
rerek, geniş  bir aile hayat ıyla, s ıcak ve yüzyüze ili şkiler kurarak yaş an ı lmakta ve geçim 
toprak sayesinde sa ğ lanmaktad ır (26). 

Tüm bu genel özellikleri beraberinde bulunduran kente gelmi ş  göçmen, kentte tutu- 
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nabilmesi için kent hayatının da bu doğ rultuda olmas ı  gerekir. Oysa ki kentsel özellikler 
bunlardan büyük ölçüde farkl ıdır. 

Nüfus açı sından, kentlerde kalabal ık bir kitle yaş amaktad ır. Yerleşme alanı  geniş  ve 
bu alan içinde kalabal ık ve birbirine yak ın oturulmaktad ır. Kentte, mesken-i şyeri ayın-
mı  vardır, mesken sadece bar ınak olarak kullan ı lır (27). Kent, çeş itli etnik grupları , kül-
tür ve meslek gruplar ı  ve sosyo-ekonomik s ı nıfları  içine alan heterojen bir cemiyet (28) 
olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle heterojen bir yap ı  içerisinde ortak bir gelenek ve 
alış kanl ık bulmak zordur. Dini inançlarda dahi ayn ı  yoğunluğu göremeyebiliriz. Kentin 
bu yap ısına uygun olarak ili şkiler soğuk ve formaldir. Bu formallik sadece ki ş ilerarası  
değ il, insanlar ile kurumlar aras ı nda da görülebilir. 

Kentte geçim kayna ğı  çok ve çe ş itlidir. Kırda insanın tüm değ erleriyle birlikte, al ış -
kanl ıklarına kadar bütün yap ısıyla özdeş leş tiğ i toprak ve ona bağ lı lık kentte görülmeye-
bilir. 

Görüldüğü gibi kı rsal yap ı  ile kente özgü yap ı  birbirinden farkl ı  ve bazen de z ı ttı r. O 
halde göç ile kente gelindi ğ i andan itibaren kent ile bir uyumsuzluk ba ş layacak, kente 
intibak etme gereğ i oluşacak birtak ım yapı lar de ğ işmek zorunda olacakt ır. Değ iş im ko-
lay değ ildir. Eski yap ıyı  kırıp yeni bir yap ıya girmek veya başka bir yap ı  oluş turmak 
çok zordur. Çünkü, bu yap ı  insan ı  o güne kadar insan yapan hayatta kalmas ı nı  ve ayakta 
durmas ını  sağ layan kiş ilik ve toplum özellikleridir, insan ın içine de iş lemiş tir. 

Göç ederek kente gelenlerin k ırsal değerlerini giderek b ırakıp veya yitirip, kente öz-
gü özelliklere sahip olmas ı  veya kazanmaya u ğraşması  gerekecektir. Bu bir süreç içeri-
sinde olabilmektedir. Bu süreç kentle ş me kavram ıyla değ il "kentlileşme" kavram ıyla 
ifade edilmektedir. "Kentle şme ve kentlile şme birbiri içinde yer alan ancak farkl ı  olan 
iki ayrı  olgudur. Kentle şme, daha geniş  kapsaml ıdır ve tüm ülke çap ındaki değ işmeleri, 
nüfus ve kaynak ak ı mların' içerir. Kentlile şme ise, kentle şme akı m ının içinde yer alan 
insanlardaki (nüfustaki) de ğ iş meleri içerir" (29) denilmektedir. 

Kentlileşme, genel olarak kentle şme ak ı mı  sonucunda toplumsal de ğ işmenin insan-
ların davranış larından ve ili şkilerinde, değer yarg ı lannda maddi ve manevi ya şa biçim-
lerinde de ğ iş iklikler yaratmas ı  süreci (30) olarak tarif edilmektedir. Kente göçen bu in-
sanlar zaman içerisinde ekonomik ve sosyal bak ımdan kentlile şmektedir (31). Böylece 
zamanla kiş i geçimini tamamen kentte ve kente özgü i ş lerde çalışarak sağ layacak ve tür-
lü konularda kentlere özgü tav ır ve davran ış  biçimlerini, sosyal ve ruhsal de ğ er yarg ı la-
rım benimseyecektir. 

Kente göç edenlerin ilk dura ğı nın gecekondu oldu ğ u, ve göçle birlikte ortaya ç ıkan 
değ işmelerin en iyi bir şekilde gözlenebilecek yerle ş im merkezlerinin de gecekondular 
olduğu (32) belirtilmektedir. Gecekonduyu, göç edenlerin birden bire kent yap ı sı  içine 
girmekten ürktü ğ ü için bir ön intibak mekan ı  olarak değ erlendirebilece ğ imiz gibi, uyum 
sağ layamadığı  için yerleş tiğ i mekanlar olarak da de ğerlendirebiliriz. 

Kente göç edenlerde olu şabilecek de ğ iş meleri ise şu şekilde özetleyebiliriz: 
Herşeyden önce kente göçle birlikte, göç edenlerin kentteki gelirleri, çal ış tıkları  iş -

ler, yerle ş im şekilleri ve bannaldan konusunda de ğ işmeler olmakta, bunlar ekonomik 
ve maddi kültür ügelerindeki de ğ işmeler olarak nitelendirilmektedir (33). Bunun pe ş in-
den de, manevi kültür ögelerinde de ğ işmeler olmaktad ır ki bunlar ailedeki ve aile yap ı -
sındaki değ işmeler, gelenek görenek, örf ve adetlerdeki de ğ işmelerile resmi ve özel te ş -
kilatları  kullanmaya ba ş lama şeklindedir (34). 

Sosyal değ iş menin ilerleme kadar gerilemeyi de temsil etti ğ i (35) görü şünden hare-
ketle, göç edenlerin mevcut de ğerlerini bırakıp yeni değerler üstlenmesi kolay olmad ığı  
gibi bütünüyle değ iş im de çok zordur. Dolay ı sıyla göç edenlerin tam bir kentli olabil-
mesi ya da her aç ıdan kent ile bütünle şebilmesi güç görünmektedir. 

Bu noktada bütünle şme ile intibak kavramlar ı  ortaya ç ıkmakta, sözünü etti ğ imiz bü- 
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tünleşme güçlü ğünden dolay ı  intibak kavram ın ı  tercih etmemiz gerekmektedir. " Ş ehre 
intibak ile şehirle bütünle ş me farkl ı  kavramlard ır. Ancak, intibak ile bütünle şme aras ın-
da kesin çizgilerle bir ay ırım yapmkta mümkün de ğ ildir. Köyden şehre gelenlerin hangi 
noktalarda şehirle bütünle ş tiğ ini, hangi noktalarda şehre intibak ettiğ ini ay ırmak olduk-
ça güç bir problemdir. Yaln ı z şunu belirtmek mümkündür; ülkemiz şehirlerinde bütün-
leşme ş imdiye kadar az görülen bir olgudur" (36) denilmektedir. Göç edenlerin genelde 
ayn ı  maddi ve manevi kültüre sahip olduklar ı  kabul edilse de farkl ı  yönleri de vard ı r. 
Bu farkl ı  kı sımlar intibak ile bütünle ş me kavramlarına kaymay ı  sağ layabilir. Bütünle ş -
meyi, göç edenlerin genel de ğerlerinin istisnas ına sahip olanlanna dayand ırmak pek 
yanl ış  olmayacakt ır. 

Kent hayat ı  göç edenleri kendine uymaya yani onlar ı  kentlileş tirmeye zorlayacakt ır 
elbet. Ancak, kentle bütünle şme bir yana, intibak etmenin de zor oldu ğ u, belli bir süreç 
gerektirdi ğ i söylenebilir. "Genelde, ülkemizde intibaks ız kitleler grubu şehirlerimizde 
hakimdir" (37) şeklinde tesbit yap ı lmaktadır. Ancak yine de sahip olunan güçlü de ğer 
ve yap ı lan yüzünden intibak güçle şmektedir. Kente göç edenlerin sosyo-kültürel yap ıla- 
n en baş ta intibaka engel te şkil edecektir (38). Geleneksel kültür kent kültürü ile çat ış a-
caktır. Iktisadi yetersizlik ve eğ itim düzeyinin dü şüldüğ ü bu itibaka engel olarak ortaya 
ç ıkacakt ır. Ayrıca göç edenlerin kente ve kentliye kar şı  olan aşağı lık duygusu bu inti-
bakta güçlük oluş turabilecektir. 

Ayrıca kentin bürokratik yap ı lan, kentteki karma şı k kültürü ve birbiriyle çeli şen ve 
çatış an değ erler (39) kentlile şmeyi ya da kente intibak ı  geciktiren veya engelleyen se-
bepler olarak say ı labilir. 

Bunun sonucu olarak k ırda iken kendi ölçü, değ er ve anlay ış larına göre ki ş ilikli olan 
o kültürün kimliğ ini taşı yan göçmen, kente geldi ğ inde intibak sağ layamad ığı  sürece ve 
oranda yabanc ılaş mya, kültürel yönden kimliksizle ş meye baş layacakt ır düş ücesi çok 
yanlış  olmasa gerek. 

GÖÇÜN ÖNLENMES İ  GEREĞ I VE GÖÇÜ ÖNLEYİCİ  B İR 
FAKTOR OLARAK KOOPERAT İFÇİLİ K 

Göçün Önlenmesi Gere ğ i 
Göç ederek kente gelen ancak beraberinde ta şı dığı  ekonomik ve sosyal de ğ erler ile 

kırsal anlay ış  sebebiyle kentin de ğ iş ik yapı sı  karşı sı nda bir uyumsuzluk ile kar şı laşan 
kır insan ı , göç etmeden evvel kendi mekan ı  ve kültürü içerisinde uyumlu ve kendi ken-
dine yeten bir konumda bulunmaktad ır. Göçten sonra de ğ erler çat ış makta kente intibak 
söz konusu olmaktad ır. Bu intibak ı  güçleş tiren sebepler sayesinde de uyumsuz bir hale 
gelmektedir. Dolay ı sıyla hem kendi kültüründen uzakla şmakta hem de kent kültürüne 
yeterince intibak edememektedir. 

"Kendi kendine yeten kapal ı  tarım çevrelerinden gelenlerin getirdi ğ i kültür değerle-
ri, şehir kültürü içerisinde yo ğ rularak yeni bir kültür çe ş idi şeklinde karşı mıza ç ıkmakta-
dır. Lumpen kültür ad ı  verilen bu kültür çe ş idi adeta hem k ır kültürünü hem de şehir 
kültürünü reddederek "kimliksiz" bir kültür olarak ortaya ç ıkmaktad ır" (40). Sadece kül-
türel kimlik aç ı sından de ğ il, ekonomik bak ımdan da güç durumlarda kal ınmakta, sağ l ık-
sız mekanlarda ikamet etmek zorunda kal ı nmaktadır. Bireysel olarak bir yabanc ı laşma 
sözkonusu olaca ğı  gibi toplumsal olarakda ekonomik, sosyal ve kentsel problemler orta-
ya ç ıkabilmektedir. 

Bu durumda göç olgusunun problemler yaratt ığı  aç ıkt ır. Büyük kentlere olan göç ha-
reketlerinin düzenlenmesi veya bir ölçüde önlenmesi, problemleri ba ş lamadan ç5zmek 
olacaktır. 

Iç göçü düzenleme araçlar ı  olarak bir tak ım çal ış malarda bulunulmu ş tur. Bunlar top- 
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rak ve tarım reformu, kooperatifle ş me ve merkez köylerdir (41). Toprak ve tar ım refor-
munun amac ı , "Sosyal refah seviyesinin dü şüldüğ ü ve fakirleşmenin yoğ unluğu içinde 
bulunan tarım toplumunun kalk ınmas ına engel teşkil eden bütün unsurlar ın ortadan kal-
dırı lmas ı  ve toplum yapı sını  daha yüksek bir refah seviyesini elde edebilecek hedefler 
doğ rultusunda yeniden düzenlemek" (42) şeklinde belirtilmektedir. 

erkez köyler önerisi ile de üretim teknolojisini geli ş tirmek, ticari ili şkileri sağ lamak, 
kırsal yerleşme düzenini ıslah etmek, sosyal hizmetleri genelle ş tirnıek ve te şkilatlanma-
da birlik sağ lamak amaçlanm ış tır (43). 

Ayrıca ülkemizde toplum ve topluluk kalkınması  hususunda k ırsal kesimde deneme 
çalış maları  da yapı lmış tır (44). Küçük topluluklar ın içinde bulundukları  ekonomik, sos-
yal ve kültürel ko şulları  iyileş tirmek amac ıyla giriş tikleri çabaların devletin bu konuda-
ki çabalarıyla birle ş tirilmesi bu topluluklar ın ulusun bütünüyle kayna ş tınlmas ı , ulusal 
kalkınma çabalarına tam şekilde katk ıda bulunmalarının sağ lanması  süreci olarak ortaya 
konan toplum kalk ınmas ı  denemeleriin sonuçsuz kaldığı  görülmüş tür. 

Hangi çalış ma olursa olsun hepsinde amaç k ırda daha verimli üretimin sağ lanması , 
refah ın yükseltilmesi, daha olumlu sosyal hayat standartlar ının kazandırı lmas ı  olmuş tur. 
Dolayı s ı yla kırda yaşayan ve ziraatle u ğ raşanlarm bu uğ raşı  ve yaşamları nda bulunduk-
ları  mekana bağ lanarak mevcut durum iyile ş tirilmek istemiş tir. Böylece lar ın itici yön-
lerinin giderilmeye çal ışı lması , kente özgü hayat standartlar ını  k ıra taşı yarak bulunduk-
ları  mekanda kentlile ş melerini ve orada kentle şmeyi sağ lamak hedeflenmi ş tir. Bu 
sağ lanabildiğ i takdirde büyük kentlere göç akl ım bir ölçüde giderilebilece ğ i düşünül-
müş tür. 

Gerçekten de göç k ırda topraktan kopma veya toprakla ili şkilerde bir zay ıflama be-
lirmekle kendini göstermekte ve insanlar ı  göç ederek yeni aray ış lara yöneltmektedir. O 
halde kırda insanlara topraklar ından kopamayacaklan bir yap ıyı  sağ lamak, toprakla iliş -
kilerini çeş itli yönlerden sa ğ lamlaş t ırmak ve kırsal hayat standard ım yükseltmek gerek-
mektedir. Bu amaçla ve dolay ı sıyla kır-kent dengesini, nüfusun ülke baz ında dengeli da-
ğı lımı ' bozmamak hedefini, sanayi-tar ım dengesini, uygulanacak ekonomik ve sosyal 
politikalar belirleyebilecektir. 

Uygulanacak ekonomik ve sosyal politikalar ın amaçlarına ulaşabilmesi için de k ırsal 
hayatın, kültür, ekonomi, toplumsal ya şayış , inanç değ er ve kaynaklar ının iyi tan ınması  
gereklidir. Aksi takdirde uygulamalar havada, hesaplamalar ve politikalar ka ğı t üzerin-
de kalır. 

Göçü Önlemede Bir Faktör Olarak Kooperatifçilik 
Kooperatifçilik, amaçlar ı , ilkeleri ve gerçelde ş tirebilece ğ i sonuçlar yönünden kırda, 

insanları  toprağı na bağ lay ı c ı  maddi ve manevi de ğ erleri sağ lamlaş tırıcı  bir örgütlenme 
olarak göçü önlemede bir vas ı ta olarak dü ş ünülebilmektedir. 

Zaten " şehirle şmeye etkisi şüphesiz olan tar ım sektörü ve köy yerle şme alanları  ile 
şehirler aras ındaki ekonomik, sosyal ve demografik dengeyi devam ettirebilmek için dü-
şünülebilecek tedbirler..." (45) aras ında Toprak ve tarı m reformu ve merkez köyler pro-
jelerinden başka bir de kooperatifçilik önerilmi ş tir. 

Kırsal düzeyde veya köyde yöreye ili şkin sorunlar ın çözümü, devletin görmekte ol-
duğu hizmetlerin etkinli ğ i yan ı nda, köylünün de sorunlar ın ın çözümü için giri şkenliğ i 
ele almas ını , güç birliğ i etmesini, bu amaçla örgütlenmesini gerektirmektedir. Köydeki 
gönüllü örgütlerden ekonomik amaçl ı  olanları  kooperatiflerdir (46). 

Türkiye'de kooperatifçili ğ in ortaya ç ıkışı  çok eski dönemlere rastlamaktad ır (47). İ lk 
defa 1863'de Mithat pa şa tarafından Pirot kasabas ında Memleket Sand ıkları  denilen sis-
temin geliş tirildiğ i, Cumhuriyetten sonra ise kooperatifçilik hareketinde h ızlanmalar ol-
duğu (48) görülmektedir. Ancak, Türk köylerine kooperatifçili ğ in yaygın olarak giri ş i, 
hükümetin 1935 y ı lı nda bir kooperatifçilik hareketi yaratmaya karar vermesiyle ba ş la- 
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mış tır (49) denilmektedir. 
Köylerde üç tür kooperatifin varl ığı  göze çarpmaktad ır. Bunlar: 
- Tarım Kredi Kooperatifleri 
- Tarım Sat ış  Kooperatifleri 
- Köy Kalk ınma Kooperatifleri 
Tarım kredi kooperatifleri ile köylünün tar ımsal üretimden kaynaklanan kredi gerek-

sinmesini kar şı lamak; Tarım satış  kooperatifleri ile köylünün ürününü satmak için giri-
şeceğ i çabaların birleş tirilerek maliyetlerin dü şürülmesi, fiyatları n istikrarl ı  kı lınmas ı  
amaçlanm ış tır. 

Kırsal gelişme aç ısından en önde gelen kooperatif türü köy kalk ı nma kooperatifidir 
ve bu kooperatif çok amaçl ıdır (50). Tarım kredi ve tar ı m satış  kooperatiflerinden farkl ı  
olarak, köy kalkınma kooperatifleri yerel örgütler olup, merkezi bürokratik örgütlerin 
yerel uzant ı sı  kimliğ ini taşı mamaktad ır (51). 

Genel olarak Türkiye'de kooperatifler, ilgili olduklar ı  bakanl ıklara göre bir ay ırım 
yapı lırsa şu şekildedir (52): 

- Tarım Orman ve Köy I ş leri Bakanl ığı na Bağ lı  Kooperatif ve Üst Kurulu ş ları : 
Köy kalkınma kooperatifleri ve üst kurulu ş ları , 
Orman köylüleri kalk ınma kooperatifleri, 
Bal ıkç ı l ık kooperatifleri ve üst kurulu ş ları , 
Çay üretim ve sat ış  kooperatifleri ve üst kurulu ş ları , 
Toprak ve Su kooperatifleri, 
Pancar üretimi ve Sat ışı  kooperatifleri ve üst kurulu ş ları , 
Hayvan üreticileri tedarik ve Pazarlama Kooperatifleri, 
Elektrik üretim kooperatifleri, 
Toprak ve tar ım reformu kooperatifleri, 
Tarım kredi kooperatifleri ve üst kurulu ş ları . 

Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı na Bağ l ı  Kooperatif ve üst Kurulu ş ları : 
Tarım Satış  Kooperatifleri ve üst kurulu ş ları , 
Tütün tarım satış  kooperatifleri ve üst kurulu ş ları , 
Esnaf kefalet kooperatifleri ve üst kurulu ş ları , 
Yapı  kooperatifleri, 
Sanayi sitesi yap ı  kooperatifleri, 
Nakliye kooperatifleri, 
Temin ve tevzi kooperatifleri, 
Istihsal ve satış  kooperatifleri, 
Küçük sanat kooperatifleri, 
Yay ın kooperatifleri, 
Yardım kooperatifleri, 
Sigorta kooperatifleridir. 
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t Kooperatiflerin bu kadar çe ş itli oluşu o yöreye ili şkin mesleki, ekonomik ve sosyal 
ihtiyaç ve talepten dolay ıdı r. Toprağa bağ lı  olarak meşgul olunan ve geçim temin edilen 
iş  ne ise yaşantı  ve sosyal kültür onun etraf ında oluş maktadır. Bu aç ıdan i ş in en rasyo-
nel ve verimli yap ı lıyor olmas ı  yine o işe s ıkıca sanlmay ı  gerektirecektir. Kooperatifle-
rin bu amaca yönelik olarak yapaca ğı  hizmet insanlan i ş lerine ve onun uzant ı sı  olarak 
da mekan ına bağ layacat ır. 

Diğer taraftan ulusal kalk ınmada özellikle köy kalkınmas ında kooperatiflerden 
önemli faydalar beklenilmektedir. Tar ım toplumuna yeniden ca verdikleri, tar ımsal faa-
liyetleri modernle ş tirip tarımsal iş letmeleri giri ş imci iktisadi faaliyetler şekline dönüş -
türdüklerinden dolay ı  teknolojik yönü; çiftçiyi sömürülmekten, kaynak israf ından ve dü-
şük gelirden kurtar ıp gelirini art ırdığı  için ekonomik yönü; toplumsal aç ıdan insanları n 
birbirine güvenmelerini sağ ladığı ndan be şeri yönü; topluluk içi ve topluluk d ışı  ilişkileri 
art ınp, tarım topluluğ unu dinamik bir ya şama düeyine ç ıkartıp topluma hareketlilik ka-
zandırdığı ndan sosyal yönü ile tanm toplumu içinde hizmeti hedef alan tar ım koopera-
tifleri (52) bir çok yabanc ı  ülkede verdi ğ i olumlu sonuçları  ülkemizde de verebilir. 

Kooperatifçilik, k ırda ya da köyde bir i ş  bölümü ve işbirliğ i uygulamas ıdır (53). 
Kendine, i ş ine, diger toplum gruplar ına, kı sacas ı  bütün topluma kar şı  yabanc ılaş arak, 
kendi kapal ı  dünyasında yaşı yan kır insan ının, toplum içinde yabanc ı laşma halinden 
kurtulmas ı  kooperatiflerin iş leyiş i ve i ş lerliğ iyle bir ölçüde telafi olunabilir. Kooperatif-
ler "... zaten iktisadi demokrasi hedefinin arac ı sı  olan yönetime kat ı lmas ı  düzenini getir-
mektedir" (54). 

Yapı lan bir araş tırmaya göre köylerde mevcut kooperatiflerin önemli bir bölümünün 
tarım kredi kooperatifleri oldu ğ u (55) görülmektedir. Bu durum k ırda uğ raşı  alan ın ın ta-
rım olduğ unu ve tarımsal faaliyetin daha verimli yap ı labilmesi için maddi deste ğ e ihti-
yaç oldu ğ unu gösterir. Bu deste ğ in sağ lanmas ı , destekten faydalanan ın mevcut i ş ine da-
ha da bağ lanması nı  sağ layacaktır. 

Kooperatiflerin, k ır insan ını  kırdan kopması na sebep olabilecek zay ı f bağ ları  kuvvet-
leş tirici fonksiyonu oldu ğ u sürece k ırdan aynlmas ını  ve kente göç etmesini önleyebile-
cektir. Bu nedenle kooperatiflerin k ırda gerçek ihtiyaçlara hizmet etmesi gereklidir. Ko-
operatifler, sosyal amaçl ı  hizmetleriyle de k ıra bir ölçüde kentsel hayat standartlar ı  
kazandınp, kent özlemini giderebilir. 

SONUÇ 
Insanlar belirli mekanlarda oturmakta ve bu mekan ile şekillenmektedirler. Kültür, 

değ er, inanç, zihniyet, yap ı lan iş , insanlarla ve di ğ er kurumsal yap ı larla ili şkiler hep bu-
lunulan mekan ile örülmü ş  yapı lardır. 

K ır insan ı , bulundu ğu mekan ına özgü olarak do ğayla ve özellikle de toprak ile bir-
likte an ıhr Lale gelmiş tir. Tüm kültürü, i ş i, insanlarla ili şkisi, dünyaya bak ışı , ilgileri ve 
bekletileri toprakla biçimlenmi ş tir. Kısacas ı  kır insan ı  varlığı nı  toprak ile bulmakta, ge-
çimini onunla temin etmekte, kendisiyle ayn ı  durumda olanlar aras ında kendi kendine 
yeterek yaşayan ve bu düzeyde bir kültürel kimli ğe sahip olabilmektedir. 

Toprak ile olan yo ğ un ilişkilerin ve diger sosyal s ıcak bağ ların zay ı flamaya baş lama-
sı , kırdan ba şka yölere mekan de ğ i ş ikliğ i arayış larını  ortaya ç ıkaracakt ır. Bu aray ış lar 
baş layınca yapılan davran ış  göç olgusunu gündeme getirmektedir. Bu göçlerin sebepleri 
çok çeş itli olabildiğ i gibi göç yerleri de (ba şka bir köy, kasaba, kent, büyük kent) de ğ i-
ş ik olabilecektir. Ancak k ırdan göçün sebebibin en çok fakirlik ve topraks ızlık olduğ u 
görülmektedir. Halbuki toprak k ır insan ı  için kı rda kalmas ı n ası l gayesi veya temel kay-. 
nağı dır. 

Kırda hayat zor ve zahmetlidir, ya ş am tarz ı  sakin, sıcak, geleneklere ve inançlara 
bağ lı  ve bedenen çal ış may ı  gerektirir. Bunlar k ır için zaten itici bir güç olu ş turmaktad ır. 

• 
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Geçim darl ığı  ve topraks ızl ık ise göçü zorunlu kı labilir. Toprak darlığı n ı  nüfus artışı na 
ve teknolojinin sonuçlar ına dayand ırabileceğ imiz gibi göçün sebeplerini de una ba ğ la-
yabiliriz. 

Bununla beraber kentin çekici yönleri de ortaya ç ık ınca göç cesareti ve kararl ı lığı  ar-
tabilmektedir. Ancak k ır için kent art ık bilinmeyen bir nesne olmaktan ç ıkm ış tır. Kınn 
iticiliğ inin çaresi veya kurtanc ısı  olarak bilinmeyen kentin hayallenmesi art ık büyük öl-
çüde söz konusu de ğ ildir. Kır artık kenti tan ımaktad ır. Çünkü at ık kır uyguladığı  dış a 
aç ık üretim yolu ile ve teknoloji sayesinde artan ürününün d ış aıda pazarlanmas ıyla kenti 
tan ıma fı rsat ı  bulmaktad ır. Diğer taraftan kitle ileti ş im ve ula şı m ağı ndaki geli şmeler ile 
sözlü ve yaz ı lı  basın kira kenti tan ı tmış tır. Ayrıca turizm ve yurtd ışı na işçi gönderme ve 
sosyal devlet ilkesi ile kamu hizmetlerinin yayg ı nlaşması  kır ile kent ay ınm ındaki bariz 
farkl ı lığı  törpülemi ş tir. Belki tüm bunlar k ır insan ındaki kent tan ı mamazl ığı ndan doğ an 
kent özlemini ve göç hayalini gidermede etkili olabilmi ş tir. 

Ancak k ınn itici, kentin çekici yönlerinin yan ı sıra, ulaşı m ağı ndaki yayg ınlık da bir 
iletici güç olarak göçü kolayla ş tınc ı  bu nedenlede te şvik edebilici bir güç olu ş turabil-
miş tir. 

Her şeye rağmen kente göç eden ki ş ilerin ilk duraklama yerleri gecekondular olmu ş -
tur. Burada ise hem kır kültürünü hem de kent kültürünü reddederek topluma bir yaban-
cı laşma sözkonusu olabilmiş tir. Kendi öz değerleri olan k ırsal değ er ve yarg ıları  ile ken-
te özgü yap ılar çali ş m ış  ve kente intibak sa ğ lamakta göç eden k ır insanı  güçlük 
çekmi ş tir. Intibak edemedi ğ inden kentlile şemeyen, ancak kentte tutunabilmek için de 
kırsal değ erlerinden mahrum olan insan için bir kültürel kimliksizlik gündeme gelebil-
miş tir. Ayrıca kentlere a şı rı  yığı lmalarla, haz ırlıks ı z yakalanan kent, plans ız geliş mekte, 
çarp ık ve h ı zl ı  bir kentleşme olmaktad ır. Böyle bir kentle şmenin de bir çok problemle 
karşı laşacağı  aş ikard ır. Genellikle k ırdan kente göç, bir nüfus hareketi, bir mekansal yer 
değ iş tirme ve bir gecekondu sorunu olarak görülmü ş tür. Bu problemi halledebilmek, 
kırdan kente akı nı  durdurabilmek için bir tak ım çal ış malara giriş ilmiş tir. Bunlar, toprak 
tarım reformu, merkez köyler uygulamas ı , topluluk veya toplum kalk ı nmas ı  ile koopera-
tifçilik önerileri olmu ş tur. Ancak pek olumlu sonuçlar ı n ç ıktığı  söylenemez. 

Kooperatifçilik, k ırda insan ın bulunduğu mekanla daha yo ğun bir ilişkiye girmeyi, 
yardımlaşma ve işbirliğ i içinde yaşamayı  sağ layabilen bir araç olarak göçü önlemenin 
bir arac ı  olarak birçok olumlu özellikler ortaya koyabilmektedir. Kooperatifçilik hareke-
tinin yayg ı nlaş tınlması , mevcut kooperatiflerin yönetim, personel ve maddi bak ımlar-
dan iyi bir duruma getirilmeleri, onlar ı n amaçlarına daha etkili hizmet etmelerini sa ğ la-
yacakt ır. 

Kadan kente göçün en önemli sebebinin, toprakla varl ık kazanan ve anlam ını  bulan 
kır insaı n ın toprakla ili şkileriin kopmas ı  veya zay ıflamas ı  olduğ u göz önüne al ındığı nda 
kooperatiflerin amaçlar ına uygun olarak çal ış t ıklannda bu bağ lan zaten güçlendirebile-
ceğ i gözlenebilir. Kooperatifçilik gerçek ihtiyaçlar ı na cevap verebildi ğ i ölçüde ki ş iler 
mekan ına bağ lanacak ve hatta belki topra ğı na bağı mlı  hale gelecektir. 

Kooperatiflerle gerçekle ş tirebilme imkan ı  olan ve gerçekte kooperatiflerin de kurul-
ma sebebi olan i şbirliğ i ve yard ımlaşma sayesinde bu ba ğ l ı lık sadece ekonomik olmaya-
cak; ayn ı  zamanda daha yüksek ya ş ama standartlar ı n ın taşı nabileceğ i, kültürel yönden, 
sosyal ilişkiler yönünden ve ortak hizmetler yönünden de yapabilece ğ i hizmetlerle her 
türlü bağ lan güçlendirebileceğ ini söyleyebiliriz. 
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KOOPERATİFÇİLİK SAYI: 96 N İ SAN-MAYIS-HAZ İRAN 1992 

BIRLEŞ EN ALMANYA'NIN 
TÜRK-ALMAN TICARI ILIŞ KILERINE 

ETKILERI 

Dr. Hasan Erdem-Berlin 

Giriş  

Birleş ik Almanya, 357 000 km 2  toprağı , 78 milyon nüfusu çok kuvvetli ve sa ğ lam 
bir ekonomi ile Dünya ve Avrupa ticaretinde büyük al ım ve satım gücüne sahip bir sü-
per devlet haline gelmi ş tir. 

Bu ülkede, 1 612 bin Türk vatanda şı  yaşamakta ve 33 000 civar ında ve 55 bran şda 
faaliyet gösteren i ş letmelere sahip bulunmaktad ırlar. Almanya ayn ı  zamanda gerek itha-
lat ve gerekse ihracat aç ı sından ilk s ıray ı  alan en önemli bir ticari partner durumundad ır. 

Batı  Almanya ile birle şen Doğu Almanya'n ı n h ızlı  bir kalkınma sürecine girdi ğ i, tü-
ketim mallar ı  yan ında yat ırım malları  da ithal etti ğ i ve önümüzdeki zaman içinde, daha 
fazla edece ğ i gayet aç ıktır. Bu nedenle mevcut bu pazara yat ırım yapacak Türk giri ş im-
cileri ve ürünlerimizi ihraç edecek olan ihracatç ı ları m ı zın, ayn ı  zamanda Almanya'da fa-
aliyet gösteren ithalatç ı lanmızın geli şmeleri yak ı ndan izlemeleri gerekmektedir. Bu ko-
nularda düzenlenecek olan seminer, panel ve sempozyumlarm kamu ve özel kesim 
temsilcilerini ayd ınlataca ğı  verecekleri kararlarda etkili olaca ğı  şüphesizdir. 

Birleş ik Almanya'n ı n Türk -Alman Ticari ilişkilerine Etkileri 

3 Ekim 1990 tarihinde F. Almanya ile Demokratik Alman Cumhuriyeti birle şerek 
tek bir Alman devleti kurulmu ş tur. Bu birle şmenin çok eski bir tarihi geçmi ş i olan 
Türk-Alman ili şkileri üzerinde nas ı l bir etkisi olacakt ır? Bu konuda değ erlendirmeye 
geçmeden önce her iki Almanya ile olan d ış  ticaretimize ve bu iki ülkenin genel d ış  tica-
retimizdeki yerlerini özet bir tabloda k ıyaslamak yararl ı  olacakt ır. 

Bu makale, Türkiye Ara ş t ı mı alar Merkezi, Pamukbank A. Ş . ve Köln l ş adamlan Derne ğ i taraf ından düzenle-
nen ve 10 Mart 1992 tarihinde Bonn'da gerçekle ş en, "Birle ş en Almanya'n ın Türkiye Ekonomisi Üzerindeki 
Etkileri" konulu Panelde sunulan tebli ğ in özetidir. 
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Tablo : 1 
Federal Almanya - Türkiye D ış  Ticareti 

Y ı l 
Yüzde 

Ihracat 
Değ er 	S ıra 
(Milyar$) 

Yüzde 
Ithalat 

Değer 	S ıra 
(Milyar$) 

Hacim 
Denge De ğer 

(Milyar $) 

1985 17.5 1.391 1 12.1 1.386 1 ± 22 2,760 

1986 19.4 1.444 1 15.9 1.772 1 - 3.28 3.215 

1987 21.4 1.184 1 15.0 2.109 1 ± 75 4.292 

1988 18.4 2.149 1 14.3 2.054 1 ± 0.95 4.204 

1989 18.7 2.175 1 14.0 2.204 1 -0.28 4.379 

1990 23.6 3.063 1 15.6 3.496 1 - 4.33 6.559 

1991* 25.2 2.398 1 14.8 2.492 1 - 0.94 4.890 
*: Ocak- Eylül 1991 Dönemini içermektedir. 

Tablo: 2 
Demokratik Almanya Cumhuriyeti - Türkiye D ış  Ticareti 

Yı l 	 Ihracat 
	

Ithalat 
	 Hacim 

Yüzde Değer S ıra 	Yüzde De ğ er 	S ıra 
	Denge Değ er 

(Milyon $) 
	

(Milyon$) 
	

(Milyon $) 
1985 0.05 4.323 51 0.13 14.370 47 - 10.047 	18.693 

1986 0.15 10.865 43 0.17 19.090 47 - 	8.225 29.956 

1987 0.11 10.781 49 0.38 54.025 35 - 43.243 64.805 

1988 0.24 28.570 41 0‘.09 12.904 52 ± 15.666 41.474 
1989 0.18 20.556 51 0.14 22.213 45 - 	1.657 42.769 
1990 0.01 12.900 53 0.11 25.712 46 - 12.812 	38.612 
Kaynak: Hazine ve D ış  Ticaret Müste şarlığı  bilgisayar ç ıkış ları ndan ara ş tınc ı  tara 

fından düzenlenmiş tir. 

Tablo : l' ın incelenmesi durumunda, Federal Almanya'ya olan ihracat ım ız 1985-90 
döneminde 1.3 milyar $ dolardan, 3.0 milyar $'a, ithalat ı mız ise 3.4 milyar dolara yük-
selmiş tir. F.Almanya'nm toplam ihracat ı mız içerisindeki yeri % 18-24 de ğerleri aras ın-
da değ işmektedir. Ithalat ımız ise % 12-16 aras ında de ğ işmektedir. D ış  ticaret hacmi de 
ayn ı  gidişe paralel olarak 1.7 nisbetinde bir art ış  göstermi ş tir. F.Almanya ile Türkiye'nin 
dış  ticaretinde dikkati çeken bir husus da, ticari dengenin kurulmu ş  olmas ıdır. 
F.Almanya ülkemizin d ış  ticaretinde ilk s ırada yer alan önemli bir partnerimizdir. 
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Doğu Almanya ile olan ticari ili şkileri de k ı saca gözden geçirecek olursak; son 6 y ı l 
içerisinde aşağı daki şekilde bir geli şmenin gerçekle ş tiğ ini görürüz: İ thalat ı mız 14.3 mil-
yon dolardan, 25.7 milyon dolara, ihracat ı m ız ise 4.3 milyon $'dan, 1989'da 20.5 milyon 
$'a, 1990'da ise 12.9 milyon dolara yükselmi ş tir. Her iki ülke rakamlar ı  kıyaslandığı nda, 
Doğu Almanya ile olan ticaretimizin kı sı tl ı  olduğ u görülür. Bat ı  Almanya ile olan tica-
ret değ erleri milyar dolar'a ulaş tığı  halde, Do ğ u Alman değ erlerinin milyon seviyesinde 
olduğ u görülmektedir. 1990 y ı lında, Doğu Almanya'ya ihracat ı m ız Batı  Almanya'ya 
olan ihracatı mı z ı n 1/237'si kadardır. Diğ er y ı llarda da; bu de ğer 1/100'den a şağı  düşme-
miş tir. Doğ u Almanya genel ihracat ı mız içerisinde 41-53. s ıralar içerisinde yer almakta-
dır. Yüzde pay ı  ise 0.01-0.24 aras ında değ işmektedir. Yani % 1 bile de ğ ildir. Doğ u Al-
manya'n ı n ithalatım ız içerisindeki yeri de 35-52. s ıralarda yer almaktad ır. Yüzde pay ı  
0.11 - 0.38 değ erleri aras ında değ işmekte ve % l'e bile ula şamamaktad ır. 1990 yı lında 
D.Almanya'dan ithalat ı mız 25.7 milyon $ ile F.Almanya'dan 3.4 milyar $' ı  bulan ithala-
=izin 1/135'i kadardır. Yani F.Almanya'dan ithalat ı mız 135 misli fazlad ır. Her iki ülke 
dış  ticaret hacimleri k ıyaslandığı nda, F.Almanya ticaret hacminin, D.Almanya hacmine 
nazaran, 66-163 misli kadar fazla oldu ğ u görülür. Yukar ıdaki kıyaslamalardan da anla-
şı lacağı  üzere; D.Almanya ile ticari ili şkilerimizin oldukça s ınırl ı  olduğu fazla bir geli ş -
me göstermedi ğ i anlaşı lmaktadır Bunda siyasi nedenlerle, Anla şmal ı  ülkelerle olan ti-
cari ili şkilerimizin belirli bir s ın ır içinde tutulmas ı  konusundaki dış  ticaret politika= 
prensiplerinin etkin rol oynad ığı  söylenebilir.(1). 

Ithalat Üzerine Etkileri 
Türkiye yapmış  olduğu ithalatın, 1990 y ı l ında, % 15.6 s ını  Almanya'dan gerkçekle ş -

tirmi ş tir. 1991'de Ocak - Ekim döneminde bu de ğer % 14.8 dir. Almanya'dan yap ı lan it-
halatın % 95.05'ini sanayi ürünleri olu ş turmaktad ır. Türkiye'nin Almanya'dan ithalat ı nın 
sektörel bazda da ğı lı mı  Tablo: 3'de verilmi ş tir. ithalat ın, ikinci önemli grubunu yine sa-
nayi mamülleri içerisinde yer alan, Tar ı ma dayalı  iş lenmiş  ürünler olu ş turmaktadır. Ta-
rım, madencilik ve taş  ocakç ı lığı  grubuna giren mamüllerin de ğeri % 1.52 gibi dü şük 
bir değ er ifade etmektedir. 

1989 yı lı  ile 1990 y ı lı  kıyaslandığı nda, ithalatın % 58.6 oran ı nda artt ığı  görülmekte-
dir. 1990 ile 1991 k ıyaslandığı nda, henüz y ı lı n bitmesine iki aylık bir süre olmas ına rağ -
men, ithalatın % 28.8 nisbetinde az bir de ğerde gerçekle ş tiğ i dikkati çekmektedir. Söz 
konusu dönemdeki ithalat, 1989 y ı lı  değerinden 289 bin dolar daha fazlad ır. 1989-90 la-
yaslamas ında ithalattaki art ışı , diğ er bir deyi ş le değ iş im nisbetini sanayi mamülleri be-
lirlemektedir. Bu mamül grubunda % 58.0 nisbetinde büyük art ış  olmuş tur. Birleşmenin 
ithalat üzerindeki etkilerini de ş u şekilde sıralamak mümkündür. Bilindi ğ i üzere, tarihe 
karış an Demokratik Alman Cumhuriyeti'nde teknoloji genelde geri olup, mallar ın kalite-
si bat ı  standartlar ın ı n altındad ır. Bunun yan ıs ıra maliyetlerde yüksektir. Bu endüstrinin, 
serbest piyasa eknomisine uyumda baz ı  güçlüklerle kar şı laşacağı  bir gerçektir. Do ğu 
bölgesinde iş çi belirli hedeflere eri şmek için çal ış mış  ve bunu yaparken de maliyet, kali-
te v.s. gibi faktörleri nazara almam ış t ır. 

Birleş ik Almanya, bu bölge ekonomisini serbest piyasa şartlarına uyar bir hale getir-
mesi ve bir kı sım tesislerin modernle ş tirilmesi amac ı yla baz ı  alt yapı  ve yatırım faaliyet-
lerinde bulunmaktad ır. Bu çabaları n sonucu olarak, Almanya sanayi ve sermayesinin 
yan ı  sıra yabanc ı  sermaye de (ABD ve japonya) buraya akmaktad ır. Bütün bu nedenler-
le, bir süre sonra bu bölge ekonomisinin canland ığı , üretim ve kalitede düzelmenin gö-
rülece ğ i şüphesizdir. Almanya'n ın gerek bu do ğu bölgesinden gerekse bat ı  bölgesinden 
Türkiye'ye ithalat yap ı lmaktad ır. Türkiye'nin ithal mallar ı  aras ında, makineler, techizat, 
elektrik malzemeleri, kimyasal ürünler, demir-çelik ürünleri, çe ş itli filmler, suni plastik 

(1) E şeli, B., Birle ş ik Almanya'n ın Türk-Alman Ticari Ili şkilerine Etkileri TOBB 15.3.1991 Ikti-
sat Gazetesi 
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ve kauçuk, madenlerden mamüller v.s. dikkati çekmektedir. Almanya'n ın doğu bölge-
sindeki sanayi kurulu ş larından gerçekle şecek ithalat ım ızda, gelecekte kalite bak ımından 
düzelmeler görülecektir. Do ğu Almanya'n ın katılması  ile Birleş ik Almanya'n ın ithalatı  
artacağı  aç ıktır. 

AT katı lan Doğu Almanya'ya yapılacak ithalatta baz ı  kı sı tlamaların, örneğ in çeş itli 
sanayi ürünleri fiyatlar ında serbest dünya fiyatlar ının hakim olacağı  bellidir. 

Tablo: 3 
Türkiye'nin Almanya'dan Ithalat ının Sektöre' Bazda Da ğı lım ı  (1000 $) 

Sektör 1 	9 	8 

Det 

9 	 1 9 9 O 

Değ i ş im Değ er 	
90/89 

(%) 

Top. için- 
deki payı  

(%) 

1 9 9 

Değ er 
($) 

1* 

Değ iş im 
91/90 

(%) 

Bitkisel ürünl. 13.195 19.825 50.2 0.56 6.559 -67.0 
Hayvansal ürünl. 16.412 14.413 -12.2 0.46 20.241 40.4 
Su ürünleri 32 128 300.0 0.00 40 -68.7 
Orman ürünleri 1.396 6.081 335.6 0.17 28.992 376.7 
Metalik olmayan 
Ta ş ocakc ıl ı g ı  ür. 6.239 6.501 5.1 0.18 4.093 -37.1 
Maden cevherleri 82 196 139.0 0.00 68 -65.4 
Yak ı t maddeleri 3.477 121 -96.6 0.00 401 231.4 
Diger madencilik 
ürünleri 1.709 23 -98.7 0.00 8 -65.2 
Sanayi grubu 
- Tanma dayal ı  

iş lenmiş  ürünl. 53.913 120.255 123.0 3.43 83.169 -30.9 
- I ş lenmiş  petrol 

ürünleri 3.837 5.428 41.4 0.15 5.177 -4.7 
- Sanayi mamül. 2.103.695 3.323.861 58.0 95.05 2.344.217 -29.5 

Toplam 2.203.987 3.496.832 58.6 100.00 2.492.965 -28.8 

* Ocak - Ekim 1991 Dönemini kapsamaktad ır. 
Kaynak: Hazine ve D ış  Ticaret Müste şarlığı  bilgisayar çila ş lanndan ara ş tınc ı  tam 

fından düzenlenmi ş tir - Ş ubat 1992. 
Ihracat Üzerindeki Etkileri 
9 Kas ım 1989 tarihinde kap ılann aç ı lmas ı  ile, Doğu bölgesi halk ının, ş imdiye kadar 

güdümlü ekonomi içerisinde frenlenen arzu, istek ve talebinde, halen serbest piyasa 
ekonomisi içerisinde, herhangi bir k ısıtlamaya (kontenjan, karne v.b. gibi) tabi olmay ıp, 
serbest olmas ı  sonucu, büyük bir art ış  ve patlama görülmü ş tür. Bu şekilde psikolojik ne-
denlerin yan ında, Doğu ve Batı  Alman Mark ı  aras ında yap ılan para operasyonu do ğ u 
bölgesi halk ın ın sat ın alma gücünü artırmış tır. Çe ş itli gıda ve tekstil gibi tüketim mad-
delerine yans ıyan söz konusu Doğu Alman halkının bu talebi, ayn ı  zamanda araba gibi 
dayanıklı  tüketim maddelerine de yans ı m ış tır. Bu durum, dış  satım ında bu çe ş it, g ıda 
maddeleri ve tekstil ürünleri bulunan Türkiye için son derce müsait ihraç imkanlar ı  ya-
ratmış  ve yaratmaktad ır. Bu bakı m ından ihracat ımızda, geçiş  döneminin baz ı  sars ıntılan 
hariç olumlu geli ş meler gerçekleş miş  ve gelecekte de gerçekle şebilir. 
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Birleşmenin Türkiye'nin ihracatı  üzerindeki etkisini ihracat de ğ erleri ile göstermek 
amac ıyla Tablo: düzenlenmiş tir. 

Türkiye'nin 1989 y ı lında F.Almanya'ya ihracatı  2.175 milyon Dolar iken, bu değer 
1990 y ı lında 3.063 milyon Dolara yükselmiş tir. Birle şmenin etkisi, % 40.8 nisbetinde, 
ihracatı mız üzerinde art ış  sağ lamış tır. 1990'da 1989'a k ıyasla, Bitkisel ürünler ihracat ın-
da % 40.5 ve su ürünleri ihracat ında % 46.8 oran ında artış  görülmüş tür. G ıda sanayi 
ürünlerinde ise, % 57.1 nisbetinde art ış  gerçekleşmiş tir. Almanya'ya yap ı lan ihracat ın % 
54.23'ünü oluş turan tekstil ürünlerindeki art ış  ise % 27.8 oran ındadır. Toplam ihracatı n 
% 10.69'unu olu ş turan sanayi mamülleri ihracat ındaki artış  ise, % 116.7 olup, bu gruba 
giren kalemler içerisinde en büyük ihracat art ışı  elektrik ve elektronik cihazlarda görül-
müş tür. Toplam ihraç maddeleri içerisinde, baz ı  önemsiz ihraç maddeleri hariç tutulur 
ise, kıyaslamaya konu olan 1989-90 döneminde % 1.8 ilâ 693.0 oran ında artış  gerçek-
leşmiş tir. 1991 y ı lı  Ocak-Ekim döneminde 2.712 milyon Dolar ihracat yap ılmış tır. Bu 
değ er, 1989 yı lı  toplam ihracat ından 537 milyon Dolar fazlad ır. Ihraç kalemlerimizin en 
önemlisini, yine bu dönemde de tekstil ürünleri, bitkisel ve g ıda maddeleri olu ş turmak-
tadır. Bu dönemde dikkati çeken bir husus da; sanayi mamülleri ihracat ın ın, 1990 y ılına 
nazaran % 2.7 oran ında artış  göstermesidir. 

Birleşmenin ihracatımız üzerinde diğer bir etkisi de; bugüne kadar Do ğu Alman-
ya'n ın ülkemizden ithalat ında ş u veya bu nedenle s ı n ırl ı  ölçüde ithal edilen ve hiç ithal 
edilmeyen bazı  malların da Almanya'nın doğ u bölgesi taraf ından ithali mümkün olacak-
tır. Yani bu bölgeye yap ılacak mal ihracat ı mı z çeş itlenecektir. Zira bu bölgeye yap ı la-
cak ihracat ı , ş imdiye kadar oldu ğ u gibi kontenjanlar de ğ il, serbest piyasa kurallar ı  dü-
zenleyecektir. Taze meyve ve sebzeler, kuru meyveler, bakliyat, dondurulmu ş  gıda 
maddeleri, deri, tekstil, cam e şyalar ve elektronik cihazlann ihraç şans ı  fazlad ır. 

Tablo: 4 
Türkiye'nin Almanya'ya Ihracat ının Madde Gruplan Baz ında Dağı lım ı (1000 $) 

Madde 1 	9 8 9 1 	9 9 O 1 9 9 1* 

Gnıplan De er Değ er Değ i ş im Top. için- Değer Değ i ş im 
($) ($) 90/89 deki payı  ($) 91/90 

(%) (%) (%) 

Hububat 73 97 32.8 221 127.3 

Baklagiller 1.854 4.041 117.9 2.743 -32.2 

Y. Tohumlar 1.065 1.887 77.1 1.006 -46.7 

Sanayi bitk. 97.212 86.148 -11.4 - 43.974 -49.0 

Meyveler 173.556 287.528 65.6 168.565 -41.4 

Sebzeler 26.936 42.564 58.0 37.656 -11.6 

Tohumlar 124 304 145.1 267 -12.2 

Diger bitk. 1.336 1.982 48.3 - 1.522 -23.3 

Bitk. iir. top. 302.156 424.551 40.5 13.85 255.954 -39.8 

Canl ı  hayv. 15 85 466.0 22 -74.2 

Yün-k ıl 102 801 693.0 - 958 19S 
Ham deri-post 97 98 1.0 

Diger hayv. ü. 3.567 1.557 43.6 1.521 -2.4 
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Hay. ürün. topl. 3.684 2.540 -31.1 0.08 2.599 2.3 

Yenile. su ü. 1.909 2.785 68.5 1.755 -41.4 

Diger su ürün. 14 38 171.4 12 -68.5 

Su ürün. top. 1.923 2.823 46.8 0.09 1.767 -37.5 

Orman ürünl. 1.150 2.101 82.6 0.00 1.391 -33.8 

Metalik olma. 

ta ş  ocak. ü. 19.496 18.211 -6.7 0.63 17.908 -1.7 

Maden cevh. 5.977 6.090 1.8 5.623 -7.7 

Diger mad. ü. 7 26 271.4 - 4 -84.7 

Madenc. ü. top. 25.480 24.327 -4.6 0.79 23.535 -3.3 

G ı da san. ü. 95.806 150.756 57.3 145.385 -3.6 

G.San.an.ü. 116 9 -87.2 - 11 22.2 

G ıda san. top. 95.922 150.765 57.1 4.92 145.396 -3.6 

Iş lenm. or. ü. 927 1.176 26.2 0.03 391 -66.6 

Dokuma elyaf 4.254 3.966 -6.8 0.12 1.601 -59.7 

Petrol ürün. 733 380 -48.2 0.01 2.449 234.1 

Çimento 2 933 366.5 0.03 .. 

Kim.san.mam. 16.064 23.646 47.1 0.77 24.151 2.1 

Lastik-plas. 14.978 11.988 -20.0 0.39 13.036 8.7 

Deri-kösele 208.618 346.663 66.1 11.31 240.750 -30.6 

Or.ür.mamül. 1.272 2.536 99.3 0.08 2.531 -0.1 

Dokumac ı lık 1.299.303 1.661.631 27.8 54.23 1.585.692' -4.6 

Cam-sera-Tuğ . 47.755 75.847 58.8 2.63 74.469 -1.9 

Sanayi mamülleri 

Demir - çelik 30.934 59.181 91.3 1.93 52.559 -11.2 

Dem.dışı  met. 23.787 24.826 4.3 0.81 13.988 -43.7 

Madeni e şya 3.650 5.140 40.8 0.16 4.995 -2.9 

Makina s. mam. 29.664 43.660 47.1 1.42 34.131 -21.9 

Elek. ve elektronik 

cihaz. 31.935 143.655 349.8 4.68 172.274 19.9 

Ta şı t araç ve 

parçalan 10.060 14.765 46.7 0.48 25.248 70.9 

Diğ er san. m. 21.174 36.479 72.2 1.19 33.546 -8.1 

San. top. 151.204 327.706 116.7 10.69 336.741 2.7 

Genel toplam 2.175.425 3.063.579 40.8 100.00 2.712.453 -11.5 

* Ocak - Ekim 1991 Dönemini kapsamaktad ır. 
Kaynak: Hazine ve D ış  Ticaret Müsteşarlığı  bilgisayar ç ıkış lanndan araş tınc ı  tara 

fından düzenlenmiş tir - Ş ubat 1992 

Yukarıda bahsedilen ürünlerin, eskiden Do ğu Almanya'da mevcut kontenjanlann 
çok üzerinde d ış  satım şansına sahip olacaklan söylenebilir. Birle şmenin ihracat ımız 
üzerinde potansiyel katk ı landa aş ağı da belirtilmiş tir. 

56 

pe
cy

a



* Bu tebliğ in haz ırlanmas ı  aşamas ında Berlin'de faaliyet gösteren, çe ş itli branş larda-
ki Türk ithalatç ılan, birleşmenin iş letmelerine taze bir kan verdi ğ ini, depolanndaki mal 
stoklann ı  eritme imkan ı  bulduklarını  belirtmektedirler. Bu gün dahi umsatz (sat ış  tuta-
n)'nm % 30-40 oran ında arttığı nı  söylemektedirler. 

* Birleş ik Almanya, coğrafi konumu itibariyle, art ık hı zl ı  bir geliş im süreci içine gi-
ren ve kendini yenilemek isteyen Do ğu Avrupa ülkelerine do ğru bir kayma yapm ış tır. 
Nitekim Doğu Avrupa insan ı nın ihtiyac ı nı , hasret çektiğ i malları , kı saca eksikli ğ i bilen 
bir Doğ u Almanya, bu çözümü sa ğ layacak bir ihracat uzman ı  ile evlenmiş tir. Alman-
ya'da faaliyet gösteren çok say ıdaki Türk ithalatç ısı , mevcut pastadan pay kapma imka-
nına kavuşmuş lardır. 

* Birleş ik Almanya'n ın toplam nüfusu 78 milyona ulaş mış tır. Bu nüfusun 52 milyo-
nu aktif nüfusu olu ş turmaktad ır. Bu de ğ er, aktif nüfuslan 35 milyon civar ı nda seyreden 
Fransa, İ talya ve İngiltere gibi ülkelerin aktif nüfuslanndan 16-17 milyon daha fazlad ır. 
Birleş ik Almanya'n ın bu muazzam iş  gücünü, verimli bir şekilde istihdam etmesi duru-
munda, GSYIH aç ısından büyük boyutta bir mal ve hizmet patlamas ına yol açabileceğ i 
ileri sürülmektedir. 

Ayrıca, Köln'de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü'nün yapm ış  olduğu bir ara ş tır-
maya göre; Do ğu Almanya'da halen, F.Almanya'daki düzeyin, ortalama yar ı sı  kadar 
olan verimlilikte, 10 y ı llık bir dönemde, ortalama % 7.2'lik bir art ış  sağ lamrsa, y ıllık % 
7.5 oran ında bir büyüme gerçekle şeceğ i tahmin edilmektedir. Bu durumda D.Almanya, 
10 yı l sonunda, F.Almanya'n ın bugünkü düzeyine e ş it, 10 yıl sonraki muhtemel düzeyi-
nin ise % 83'ü kadar bir ya şam standardı  elde edebilecektir. 

Bu değ erlerde önümüzdeki dönem içerisinde, Türkiye'nin birinci derecede ticari 
partneri olan Almanya'n ı n gerek ithalatımız ve gerekse ihracat ımı z üzerinde olumlu et-
kileri olacakt ır. 

* Birleşmenin üzerinden 13 ayl ık bir süre geçmesine ra ğmen, yapı lan bir ara ş tırma-
ya göre, Do ğ u Alman vatandaş ları nın ücret ve emekli maa ş ları  ile sosyal yard ımların 
sonucu, 4 ki ş ilik bir ailenin gelirlerinde reel olarak ortalama % 17 oran ında bir artışı n 
gerçekleş tiğ i ileri sürülmektedir. 

Bu ülkeye tüketim maddeleri ihracat ını  gerçekle ş tiren Türkiye'nin, ihracat ı  üzerinde 
etkili olabilecek bir olumlu geli şmedir. Zira, günümüzde Doğu Alman tüketicisi cazip 
ambalajlarda, kaliteli ürünleri talep etmekte ve Do ğu Almanya'da üretilen ürünlere ilgi 
göstermemektedir. 

Batı 'dan Doğı fya ürün ak ışı  incelendi ğ inde, Batı lı  üretici ve tüccarlar ın gerek ham-
madde ve gerekse i ş lenmiş  ürün taleplerinde art ış  olacağı  görülmektedir. Bu durum da 
Doğu pazarına tüketime haz ır ürün sevkiyat ı n ın yan ıs ıra, Batı 'n ın artan talebinin ülke-
miz ihracat ı  aç ı sından potansiyel yaratabilece ğ i düşünülmektedir. 

Birleşmenin getirebilece ğ i dezavantajlan da ş u şekilde belirtmek olas ıdır. İki Al-
manya'n ı n birle şmesi sonucu, doğ u bölgesinin de AT üyesi olarak toplulu ğ un imkanla-
rından yararlanacakt ır. Bu nedenle bu bölgeye yap ılacak ihracatta serbest piyasa kural-
lannın önemle gözönünde bulundurulmas ı  gerekmektedir. 

Ayrıca, AT kotalan, miktar lasalamalan, referans fiyatlar ı , ek vergiler bu bölgeye 
yap ı lacak olan ihracat ımızda, Batı  Almanya'ya yap ılan ihracat ımızda olduğu gibi bir 
hendikap olarak kar şı m ıza ç ıkmaktadır. 

Bütün bu aç ıklamaların ışığı  altında; bir sonuç ç ıkarabilecek olursak; Birle ş ik Al-
manya, Avrupa'da eski Sovyetler Birli ğ i dikkate al ınmaz ise en fazla nüfusu olan, en bü-
yük toprağ a sahip (357 000 km2), bu ülke, çok kuvvetli ve sa ğ lam bir ekonomi ile Dün-
ya ve Avrupa ticaretinde büyük al ı m ve sat ım gücüne sahip büyük bir süper devlet ve 
ticari partner olarak, önemli ve hakim bir rol oynayacakt ır. 
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Bu itibarla, eski bir tarihi geçmi ş i olan Türk-Alman ticari ili şkileri, Almanya'nın bir-
le şmesinin yapacağı  olumlu etkiler, önümüzdeki y ıllarda da görülecek ve daha da geli-
şecektir. 

Diğer taraftan, Do ğ u ve Batı  Almanya'n ın birleşmesiyle olu şan bu büyük pazar, po-
tansiyel olduğu kadar, özellikle AT ülkeleri için hedef olma özelli ğ i nedeniyle ayn ı  za-
manda girilmesi güç bir pazard ır. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 96 NISAN, MAYIS, HAZIRAN 1992 

ARAZI TOPLULAŞ TIRMASI AÇISINDAN 
TARIM EKONOMISI 

Prof.Dr. Rasih DEMIRCI 

1- GIRIŞ  

Türkiye ekonomisinin en önemli üretim kolunu, nüfusumuza çalış ma sahası  ve milli 
gelir ile ödemeler dengesindeki yeri yönünden halen tar ı m sektörü te şkil eder. Tarım 
sektörünün Türkiye'nin geli şme çizgisi dikkate al ı ndığı nda bir süre daha önemini mu-
hafaza edece ğ i anlaşı lmaktadır. 

Tarım ekonomisi ilgilendi ğ i konular, tar ımsal girdi temininden, ürünlerin üretim ve 
iş letmesinden, pazarlamas ına kadar geni ş  bir konuyu kapsad ığı  gibi, üretimin yap ı ldığı  
bünyenin uygulunlu ğu üreticinin te şkilatlanmas ı , üretici-devlet-piyasa genel ekonomi 
ilişkilerini de içine al ır. Ancak biz burada konumuzu tar ımsal bünye politikas ın ı n önem-
li unsurlarından olan bir konu, arazi toplula ş tırmas ı -ile s ınıflandırmak istiyoruz. Üreti-
min verimli, rasyonel ve güvenli yap ı labilmesi için tar ımsal bünye politikas ı n ı  tartış mak 
istiyoruz. 

Bilindiğ i gibi tarı m politikas ını , üreticilerin ya şantılann ı  iyileş tirmek, tarımsal üreti-
mi kamu yaranna uygun şekilde te şvik etmek ve düzenlemek ile, k ırsal toplumlar ın re-
fah ın ı  yükseltmek ve tüketicileri a şı rı  fiyat art ış lanndan korumak amac ıyla uygulanan 
devletin aldığı  tedbirler dizisi olarak tan ımlamak mümkündür'. 

Bir aç ıdan tarım politikası  arz ve talep aras ında bir denge sağ layacak şekilde üretime 
yön vermeyi amaçlar. Bunu yapabilmek için iç tüketimin kar şı lanması  ve buna ba ğ lı  
olarak beslenme seviyesinin iyile ş tirilmesi gerekir. Tüketim politikas ı  olarak da isim-
lendirilebilecek olan bu politika, genelde toplumun bütün fertlerini ilgilendirmektedir. 

Üretim politikas ı  ise, genellikle iş letmelerin modernizasyonu, üreticilerin kulland ık-
ları  üretim girdileri seviyesinin artınlması  ve üretimin plânlanmas ı  yoluyla, tüketim ve 
ihracat politikas ına da dönük faaliyetleri de kapsar. Bu sebeple, tar ımsal üretim politika-
sının belirlenmesinde tüketim, ihracat ve fiyat politikalann ın da gözönüne al ınması  ge-
rekir. 

Ülkemizde tar ım politikası , üretici gelirlerini ve hayat seviyesini yükseltmeyi amaç-
lamakla birlikte, bunun hangi seviyede olaca ğı nı  belirtmemektedir. Halbuki bütün geli ş -
miş  ülkelerde, tanm politikas ı nın temel amac ı , üretici gelirini ve hayat seviyesini, en-
düstride çalış an işçininkine e ş it kı lmak, veya mümkün oldu ğ u kadar ona yak ın bir 
seviyeye g ıkarmaktir. 

1) A.F AÇ1L, R.DEMIRCI, Tar ı m Ekonomisi Dersleri, Ankara, 1984, S.324. 
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Tarım politikas ının üretici gelirlerini yükseltmeyi amaç edinmesi, milli yönden 
önemli bir olgudur. Bu amaca ula şı rken, fiyat politikas ı  ve yap ı sal politika gibi temel 
amaçlardan yararlan ıhr. Bunları  aşağı da kısaca inceleyece ğ iz. Tarım politikas ını n ikinci 
önemli hedefi ise, tar ımsal ürünlerin üretiminde ülkenin mümkün oldu ğu kadar kendine 
yeterli olmas ıdır. Türkiye tropikal ürünlerin d ışı nda, hemen hemen bütün tar ım ürünleri-
nin tabii olarak yeti ş ebildiğ i bir ülkedir. Bununla birlikte, hayvanl ürünler, bitkisel yağ  
ve baz ı  yı llar buğday ve pirinçte üretim aç ıkları  görülmektedir. Ancak bunun yan ında 
bir çok üründe ise fazlas ı  bulunmaktad ır. 

Tarım politikası  ile belirlenen amaçlara ula şabilmek için değ iş ik yollar vardır. Çok 
sayıda olabilen tanm politikas ı  araçlar ı nı , konuya bakış  aç ı s ından ve kolayl ık sağ laması  
yönünden üç grupda toplamak mümkündür'. 

1 - Fiyat Politikas ı  
Fiyat politikası , ekonomide serbest fiyat te şekkülünü etkilemek, istikrar ı  sağ layarak 

üretici ve tüketicileri korumak amac ı  ile al ınan tedbirlerin tümüdür. 
Tarımsal fiyatların istikrars ı zlığı n ın başı nda arz ı n talebe uydurulmas ındaki güçlük 

geldiğ inden, devlet, önce bu konuda bir tak ım tedbirler al ır'. 
Uygulamada çoğu kez kı sa vadeli olan fiyat politikas ı , bir yandan çiftçilerin gelirini 

artırmak ve diğ er yandan tüketicilere normal fiyatlarla g ıda maddeleri sa ğ lamak çaba-
sı ndadır. Değ i ş ik şekillerde uygulanmas ına karşı lık fiyat politikas ı , hemen hemen bütün 
devletlerde tar ım politikasının amaçlar ına yaklaşabilmek için en önemli araç durumun-
dadır. Ş üphesiz uzun vadeli fiyat politikas ı , ekonomide istikrar sa ğ lamada ve çiftçiler 
ile tüketicileri korumada daha etkindir. 

Evvelce, tarı msal ürün fiyatlar ı  kı sm ında, fiyat politikas ına ilişkin devletin aldığı  
tedbirler, fiyatlara yap ı lan müdahaleler, fiyat tesbit yöntemleri ele al ınabilir, fakat bura-
da konu üzerinde daha fazla durulmayacakt ır. Ancak, fiyat politikas ı  ile fiyatlar ın etki-
lenmesi temelde iki ş ekilde olmaktad ır'. 

a)Fiyatı  oluş turan arz ve talep faktörleri üzerine etki yapmakla, 
b) Doğ rudan doğruya fiyat ı  etkilemekle. 
Bilindiğ i gibi, belirli bir ürünün arz ı , o üründen üretilen miktar ile, varsa stok ve it-

halatın toplam ından, ihracat ın ç ıkarılması  ile elde edilir. Bu nedenle, arz ı  etkileyen bir 
fiyat politikas ı  genellikle üretimle ilgilidir. Arzdaki art ış , yani üretimin fazla olmas ı  ve 
piyasaya sürülmesi, her zaman üretici lehine olmamakta, baz ı  şartlarda çiftçinin geliri 
azalabilmektedir. Böyle bir durumda devletler, arz ı  k ı sıtlay ıcı  tedbirler al ı rlar. Örne ğ in 
A.B.D.'de Soil Bank, tarım ürünlerinin üretimini k ı s ı tlamada etkin rol oynamaktad ır. 
Eğ er bu ürün, ithal edilen bir ürünse, ithalat ı  kısmak yoluyla arz miktar ı  istenilen sevi-
yeye indirilebilir. 

Ş ayet ürün ihraç ürünü ise ve ihracat ı  kolayl ıkla artınlabiliyorsa, sorun kolayl ıkla 
çözümlenebilir. Ancak, ihracat ı  artırmak kolay de ğ ilse arz ı  azaltmak için çekili ş  alan ını  
azaltmak veya stoklar ı  artırmak, e ğ er desteklenen bir mahsulse, desteklemeden vazgeç-
mek gibi tedbirlere ba şvurulur4 . 

Devlet, arz ı  ayarlaman ın yan ıs ıra, talebi de art ırmak yoluyla piyasaya müdahale ede-
bilmektedirs . 

1) Ali ÖZGÜVEN, Tar ı m Ekonomisi ve Politikas ı , Bursa Üniversitesi, Iktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 
Bursa, 1977, S222-224 
2) Ibrahim AKGÖZ, Tar ı msal Fiyat Politikası , Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay ı nları  196, Ankara 
1973, S39 
3) Oğuz YURDAKUL, Ziraat Politikas ı , Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Adana 1977, (Tekir) S.16. 
4-5 ) Eduard Maendle, Agrapolitik 1971, S.99-105 
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Uygulamada genellikle destekleme al ımları  şeklinde görülen devletin al ıc ı  olarak pi-
yasaya girmesi, buna bir örnektir. Ayr ıca, reklam ve tan ı tıc ı  faaliyetlerle talep yaratma, 
ürünün i ş lenerek değ iş ik mamüllere dönüş türülmesi ve resmi müesseselerce (ordu, okul 
v.b.) ürünün tüketiminin art ırı lması  suretiyle talebi art ı rma imkanlar ı  da vard ır. 

Doğrudan doğ ruya fiyat ı  etkilemek ise, üretimi art ırmak ve (veya) çiftçilerin gelirini 
yükseltmek amac ıyla uygulan ır. Genel olarak, ihraç ürünlerinde üretimi te şvik için iç 
tüketime dönük ürünlerde ise, bunlar ı  üreten çiftçilerin gelirlerini art ırmak için fiyat 
desteklenmesine ba şvurulur. Orneğ in Türkiye'de buğday, Kuzey Avrupa ülkelerinde 
süt, halk ın temel g ıda maddelerindendir ve bu ürünleri üreten çiftçiler daima fiyat yo-
luyla desteklenirler. 

Diğ er taraftan, üretimi art ırmadan da, çiftçi gelirlerini ço ğaltmak mümkündür. Bu-
nun için üretim alan ı  kısı tlanan veya sabit b ırakı lan ürünün fiyat ı , evvelce aç ıklandığı  
üzere King Kanunu gere ğ ince yükselir ve devletçe de yükseltilir. 

Uygulamada, fiyat ve fiyat ı  oluş turan faktörler üzerine etki birlikte yap ı lır. Örneğ in, 
şekerpancar ında üretim alan ının sözleşme ile kontrol alt ına al ınması  ve ürünün tamam ı -
nın Türkiye Ş eker Fabrikaları  A.Ş . tarafından, devletçe belirlenen destekleme fiyat ından 
satın al ınmas ı  ile hem arz hem de ürün fiyat ına müdahale edilmektedir. 

Fiyat politikas ı  ile, üretimin te şviki, üretici gelirlerinin art ırı lmas ı , gelir dağı lımında-
ki dengesizliğ in kısmen giderilmesi üretimde ülkenin kendine yeterlili ğ inin sağ lanması , 
ihracatın artırı lması , aşı rı  fiyat yükseliş lerine karşı  tüketicilerin korunmas ı , ürün piyasa-
sım düzenleyerek fiyatlar ın dengelenmesi ve istikrarl ı  tutulmas ı  gibi yararl ı  sonuçlara 
ulaşı lırsa da, fiyat politikas ı , bazı  sakıncalar da doğ ummktadır. 

En önemli sak ınca, üretti ğ i ürünün büyük bir bölümünü tüketen küçük i ş letmelerde 
görülür. Bu yüzden, destekleme fiyattan, büyük çiftçilerin gelirlerinin küçük çiftçiler-
den daha çok artmas ına ve aradaki gelir fark ı nın çoğ almas ına sebep olur. I ş letmeler bü-
yüdükçe ürün maliyetleri de dü şeceğ inden, büyük çitfçilerin bu yönden de avantajl ı  ol 
duğu söylenebilir. 

Fiyatların yüksek düzeyde tesbit edilmesinin enflasyonu h ızlandırıc ı  etkisi de oldu-
ğ undan, bundan zaten pek fazla yarar ı  olmayan küçük çiftçiler, tüketti ğ i malların yükse-
len fiyatlar ı  yüzünden zarar görürler. 

Fiyatların düşük seviyede tutulmas ı  ise, üretimin olumsuz yönde etkilenmesine ne 
den olur ve bu yol ise, öncekinden daha sak ıncal ıdır. 

Fiyat politikas ı , baz ı  şartlarda makinala şma gibi, üreticilerin maliyetleri dü şürücü 
çalış malar yapmalarına sebep olur ki, bu durum, iş letrnelerdeki gizli i şsizlik oramn ı  art ı -
nr. 

Bu nedenle fiyat tesbit etmede objektif olmak, bilimsel verilerden hareketle tutarl ı  
tahminlerde bulunmak ve kesin olarak politik dü şüncelerden sakmmalc gerekir. 

2- Yapı sal Politika 
Tarımsal yapı  ile ilgili sorunları  çözmeyi ve tanm ı  modernleş tirmeyi amaç edinen 

yapısal politika, önemli bir tar ım politikası  arac ıdır. 
Tarım iş letmeleri ülkemizde oldu ğu gibi, gelişen devğ letlerin ço ğunda da, küçük öl-

çekli ve genellikle bir çiftçi ailesinin geçimini sa ğ layacak büyüklükten uzakt ır. Bu iş let-
melerde düzenli bir üretim plan ı  uygulama, rasyonel makinala şma ve modem tekni ğ in 
gerekli kıldığı  oluşundan dolay ı  hemen hemen imkans ı zdır. Bu yüzden, yeter miktarda 
toprağa sahip olmayan bu i ş letmelerin bünyevi değ iş ikliklere ihtiyaçlar ı  vardır. 

Arazi ve mülkiyet şeklinin düzenlenmesi, bu de ğ iş ikliklerden bir tanesidir. Bu dü-
zenlemelerle, tarım iş letmelerinin parçalanarak küçülmeleri önlenmekte veya parçalan-
mış  tarım arazileri birle ş tirilerek i ş letme büyüklükleri artınlmaktad ırl . 

1) Eduard Maendle, Agrapolitik, 1971, S.96-98. 
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Iş letme büyüklüklerinin tanzim edilmesi, yani bir düzene sokulmas ı , az gelişmiş  ül-
kelerde büyük bir sorundur. Toplam nüfusun büyük bir bölümünü tar ım sektörünün 
oluş turduğu devletlerde, en uygun i ş letme büyüklüklerine ulaşabilmek için, tarımdan di-
ğ er sektörlere bir nüfus aktarmas ı  yapmak gerekir. Oysa, bu aktarma yeni i ş  alanlarını n 
aç ılması n ı  zorunlu kı lacaktır. Iş sizlikle karşı  karşı ya bulunan bu ülkelerde yeni i ş  saha-
ları  açman ın güçlüğü ortada olduğuna ve Türkiye'de de ço ğ alan nüfusa ra ğmen tarım 
arazisinde ise, özellikle 1960'dan sonra bir art ış  olmadığı na göre i ş letme büyüklüklerini 
optimal bir seviyeye getirmek son derece zordur ve belirli bir zaman geçmeden ve Tür-
kiye sanayileşmeden, adeta imkans ı zd ır. 

Ancak, köklü bir tarım reformunu gerektiren bu sorunun çözümü için, büyük tar ım 
iş letmelerinden, yararl ı  yönlerini bozmayacak şekilde, belirli ölçüden daha geni ş  olan-
lardan devletçe sat ın al ınacak araziler ile, i ş lenmeyen hazine arazilerinin, topraks ız ve 
az toprakl ı  çiftçilere dağı tı lması , nadas alanlar ı nın azaltı lmas ı , sulanan alanların çoğ al-
tı lması , arazi toplula ş tınlması  ve birim alandan sağ lanan verimlerin art ırı lmas ı  gibi ted-
birlere baş vurmak gerekir. 

Tarım reformu konusu çeş itli ülkelerde y ı llardır tartışı lmakta, bir k ı smında uygulan-
makta ve başarı lı  olmakta iken, diğ er baz ı  memleketlerde ise ba şarısız kalmaktad ır. 

Tarım reformunun ba şarısız olmas ın ın sebepleri aras ında, henüz arazilerin ço ğunda 
kadastronun tamamlanamay ışı , büyük bir mali yük getirmesi, ayrı ntı lı  ve uzun yıllar ça-
lış ma yapmay ı  gerektirmesi, k ırsal alanda yaşayan nüfus oran ı nın fazlalığı , toprak da ğı -
tımı  ile birlikte ürünün i ş lenip pazarlanmas ı , girdi ve kredi sağ lama gibi konularda çalı -
şan kooperatiflerin kurulmam ış  olması , miras hukukunun i ş letmeleri tekrar parçalamas ı  
gibi faktörler say ı labilir. 

Bu nedenle, tar ım reformuna ba ş lamadan önce, kamula ş linlacalc arazi miktan ve ne-
vileri tesbit edilmeli, da ğı tılabilecek arazi miktar ı  da dikkate al ınarak, yeter gelirli i ş let-
me büyüklükleri bölgelere göre tesbit olunmal ı  ve bunların parçalanmas ı  önlenmeli, 
özellikle reformla olu ş turulan i ş letmeler için bütünlük ilkesi kabul edilmelidir. Örne ğ in, 
Norveç'de tar ım iş letmelerinin miras nedeniyle parçalanmalann ın önüne geçilmiş  ve iş -
letmenin en büyük oğula, istemezse ikinci o ğula devredilmesi sağ lanmış tır. Bu takdirde, 
diğ er çocukların hisseleri, en büyük oğul tarafından, bankadan uzun vadeli kredi al ı na-
rak ödenmektedir. I ş letme sahibi isterse, sağ lığı nda da emekli olabilmekte ve i ş letmeyi 
oğ luna devredebilmektedir. Norveç, i ş letmelerin bütünlüğ ü ilkesi yan ında, arazilerin 
toplulaş tınlmas ı  konusunda da önemli ad ımlar atm ış  bir devlettir. Memleketimizde, i ş -
letmeler küçük oldu ğu kadar, i ş letmelerdeki arazi de çok parçand ır. Toplulaş tırma iste-
ğe konu oldu ğundan ve bir köydeki üreticilerin çoğunluğ u tarafından kabul edilmedikçe 
uygulanamadığ mdan, verimi dü şürücü nitelikteki parçalanmalar, hem toplulaş tırma ya-
pı lmayışı ndan, hem de miras hukuku nedeniyle h ızla çoğalmaktad ır. Halbuki Norveç'de 
bir tek çiftçi bile isterse, o yörede toplula ş tırma zorunlu olmaktad ır. 

Tarım reformu ve (veya) toplula ş tırma ile birlikte gerçekle ş tirilebileceğ i gibi, ayrı  
bir uygulama olarak da ele al ınabilecek olan tar ımsal yerle ş im politikası , kırsal yörelere, 
pahalı  alt yap ı  hizmetleri ile, tarımsal, sosyal ve kültürel hizmetleri en verimli olarak 
götürecek şekilde formüle edilmeli ve yüriitülmelidir. Bu konuda, belirli bir büyüklük-
ten aşağı  ve ulaşı m aç ı sından elveri şsiz bölgelerdeki küçük köylerin birle ş tirilmesi, ya-
rarl ı  olarak düşünülebilir. 

Bilindiğ i gibi, toplulaş tırma ile arazilerin kullanma alan ında artış  sağ lanmakta, i ş let-
me merkezi ile parseller aras ı ndaki uzakl ık azalmakta, iş  prodüktivitesi artmaktad ır. Ay-
rıca, toprağı n Israli', arazinin çitle çevrilmesi ve i ş lenmesindeki kolayl ık gibi faydaları  
da vard ır. 

Tarımda yapısal politika araçlar ından bir tanesi de, tar ımsal kredi politikasındaki uy-
gulamalard ır. Tarımda giderek daha çok sermayeye ihtiyaç duyulmas ı , buna karşı lık az 
geliş miş  ülkelerde sermaye teminindeki güçlükler nedeniyle kredi politikas ı , gün geçtik- 
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çe daha fazla önem kazanmaktad ır. 
Tarımsal krediler, çiftçilerin mali güçlerini artt ırmak, yani gerekli döner sermaye te-

mini ile i ş letmelerin daha rasyonel ve rantabl çal ış malarını  sağ lamak, kırsal kesimde ve-
rimliliğ i çoğ altarak gelir art ış ları n ı  gerçekle ş tirmek gibi amaçlarla verilirler. 

Az gelişmiş  ve geli şen devletlerde krediler, üretim dönemi sonunda, çiftçinin gelirin-
de ve sermayesinde genellikle bir art ış  sağ layamamaktad ır. Bunun en önemli nedenleri, 
kredinin veriliş  ve kullanı l ış  şeklindeki aksakl ı klar ile, e ğ itim seviyesi ve kontrol siste-
minin yetersizlikleridir. 

Türkiye'de T.C.Ziraat Bankas ı  dışı nda, Sümerbank, Ş ekerbank, Tütüncüler ve Bag-
c ı lar Bankas ı , Pamukbank, Egebank gibi üreticilere kredi veren özel kredi kurulu ş ları  
varsa da, bu kurulu ş lar, tarı msal ürün fiyatlar ındaki istikrars ı zl ıklar yüzünden, tar ım 
sektörüne yeter miktarda kredi vermemekte veya kredi vermekten çekinmektedirler. Ta-
rım Kredisi konusunda en fazla i ş  hacmine sahip olan Ziraat Bankas ı  ise, ülkenin çok 
değ iş ik ve büyük olan tar ım alan ındaki kredi ihtiyaçlann ı  gereğ i gibi karşı lama imkâ-
n ından yoksundur. Tarımsal kooperatifçilik konusunda önemli bir yere sahip olan Tar ım 
Kredi Kooperatifleri de istenilen şekilde geli şmemi ş tir. 

Te şkilatlanmış  finansman kurulu ş ları , çiftçilerin kredi ihtiyaçlar ı nı  beklenen ölçüde 
karşı layamadığı ndan, çiftçiler de genellikle kredi ihtiyaçlar ı n ı  te şkilatlanmam ış  kredi pi-
yasas ından sağ larlar. Çiftçilerin, tefeci, faizci veya komisyoncu tüccar olarak an ı lan bu 
piyasadan ne ölçüde kredi ald ığı  konusunda milli seviyede bir araş t ırma yapı lmam ış  ol-
makla birlikte, tar ı msal kredilerden önemli bir bölümünün özel kaynaklardan sa ğ landı -
ğı na dair baz ı  tespitler vard ır. 

Yap ı sal politika vas ı talanndan bir di ğeri de tarımsal girdi politikas ıdır. Bilindiğ i gibi 
iş letmelerde rasyonellik ancak optimal seviyede girdi kullanmakla gerçekle ş tirilir ve so-
nuçta prodüktivite artar. Girdi kullanma düzeyindeki art ış lar, genellikle entansite art ış la-
rı  olarak göze çarparlar. Birim alanda daha çok emek ve sermaye kullanmak suretiyle 
verimi art ırmak mümkündür. Tar ımsal girdiler denilince akla önce vas ıfl ı  tohumluk, 
ilaç, gübre, yem, sulama ve makina gelir. Bu girdilerden daha çok kullanmakla, özellik-
le optimal girdi kullanma seviyesine henüz gelmemi ş  olan az gelişmiş  ülkelerde, verimi 
önemli ölçüde art ırmak ve nadas alanlar ı n ı  daha da azaltmak mümkündür. 

Tarımsal girdileri imal, temin ve tedarik için bir tak ım yat ırı mlara girmek zorunlu-
dur. Bu tip yat ırı mlar geli ş miş  ülkelerde genellikle çiftçilerin kurdu ğ u kooperatifler ka-
nal ıyla yürütülmekte ise de, ülkemiz şartlarında alet-makina ve traktör fabrikalar ı  gibi 
çiftçinin finanse edemeyece ğ i yatırımlar, devletin yard ım ı  ve öncülü ğünde gerçekle ş tiri-
lebilir ve örne ğ i de vardır. Ucuz akaryak ı t, elektrik temini de devletin girdi politikas ı  
konusuna girer. 

Tarımsal girdilerden makina, ilaç, gübre üreten ve özellikle de tar ımsal ürünleri iş le-
yerek değ erlendiren ve yeni ürünler meydana getiren fabrikalar, geli ş miş  ülkelerde koo-
peratifler taraf ından da kunı lmakta ve çiftçiye etkin ve dü şük maliyetli hizmetler götü-
rülmektedir. Bu tip endüstriye tar ımsal sanayi denilmekte ve tar ım ın kalkınmasında 
önemli roller oynamaktad ır. 

Tarımsal girdi konusunda en çok uygulanan politika, girdi fiyatlar ın ı n mümkün ol-
duğ u kadar dü şük tutulmas ı d ır. Küçük çiftçilere ucuz girdi verildi ğ i de, gelişmiş  ülke-
lerde s ık görülen bir uygulamad ır. Hatta girdi kullan ım ını  özendirmek için sübvansiyon-
larda ve hibe şeklinde yard ı mlarda bulunulur. Türkiye'de de özellikle gübre ve 
tohumlukta, sübvansiyon uygulanmaktad ır. Girdi temininde kredi ile sat ış  da, iyi sonuç-
lar vermektedir. 

Tarımsal ürünlerin üretim, ihracat, ithalat ve pazarlama politikalar ı  tesbit edilirken, 
genellikle amaçlar dikkate al ı nır. Tarı m politikas ı n ın amaçları  bahsinde, bu konuya ge-
niş  yer verilmiş tir. Uygulamada ise, advalorem, kota sistemi, lisans zorunlulu ğu, teşvik 
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tedbirleri, vergi indirimleri gibi araçlara ba şvurularak, dahili üretimin korunmas ı , ihra-
catın özendirilmesi, ithalat ın kısı lmas ına çalışı lır. Ş üphesiz bu politik amaçlann kulla-
nılma ölçüsü, ula şı lmak istenilen hedeflere ba ğ lıdır. Orneğ in, ithalat kotalara tabi tutul-
duğ u gibi, amaç tüketimin ülke içinden kar şı lanması  ise, ithalat tamamen de 
yasaklanabilir. Hatta, ülkedeki bir k ı sım ürünlerin üretimi tüketime yetecek miktarda 
değ ilse, ihracat da k ı sı labilir. Türkiye'de bu tip uygulamalara, canl ı  hayvan, küspe gibi 
ürünlerin ihracatı nda s ık sık rastlanmaktad ır. Üretim de sözle şmelerle veya kontenjan-
larla kı s ı tlanarak, tüketime göre düzenlenebilir. 

Tarımsal eğ itim, ara ş tırma ve yay ım da tarımsal kalkınman ın ve bunu sağ lamak için 
takip edilecek tar ım politikas ının en önemli vas ı talanndan biridir. 

Her ne kadar ekonomik kalk ınma konusunda araş tırma yapan bilim adamlar ı , uzun 
süre, sermayenin kalk ınmada en önemli bir faktör oldu ğ unu savunmu ş larsa da, son se-
nelerde yap ı lan bir kı sım çalış malarda, kalkınmada sermaye ile birlikte vas ıflı  işgücü-
nün de büyük bir rol oynad ığı nı  aç ıklam ış lard ır. Nitekim bir çok iktisatç ı , II. Dünya Sa-
vaşı 'ndan sonra k ısa denebilecek bir zaman içinde, B.Almanya ve Japonya'n ın yeniden 
kalkınarak, bugünkü ekonomik güçlerine kavu şmalarını , memleketlerinde bulunan va-
sıflı , bilgili insan kayna ğı na bağ lamaktad ı rlar. 

özellikle tarımsal kalkınman ın gerçekle şebilmesi için, bu sektörle ili şkisi olan ve bu 
sahada çal ış an, eğ itimci, araş tırı c ı , ziraat mühendisi ve teknisyeni ile bankac ı  ve bilhas-
sa çiftçinin bilgi ve hünerlerinin artmas ı , gelişmesi ve tar ımsal üretimde kullan ılan yeni 
teknolojiyi takip edebilecek ve uygulayacak bir seviyeye gelmesi gerekmektedir. I ş te bu 
nedenlerle, tanmsal kalk ınmada ve bunun için tesbit edilecek tanmsal politikada, e ğ iti-
min büyük önemivard ırl . 

Zaten Mosher, tanmsal kalk ı nma ilkelerinin, di ğ er bir deyiş le, tarımsal politikanın 
doğ ru tesbit edilerek uygulanabilmesi için gerekli tedbirleri iki grupta toplamakta, bun-
lardan birincisine zorunlu ilkeler, ikinci gruptaldlere ise, h ızlandırıc ı  ilkeler ismini ver-
mektedir. 

Mosher'e göre zorunlu olan ilkeler şunlardır: 2  
a) Tarımsal ürünlerin satışı  için pazar bulunmas ı , 
b) Yeni teknolojinin tar ıma uygulanmas ı , 

c) Lüzumlu üretim girdilerinin kolayca sa ğ lanmas ı , 

d) Üretimi te şvik edici fiyatların tesbiti, 

e) Taşı ma imkanları  temini, 

Tarımsal kalkınmayı  hızlandırı cı  ilkeler de şöyle sıralanabilir: 

a) Tarımsal eğ itim 

b) Üretim için gerekli kredi 

c) Çiftçilerin te şkilâtlanmalan 
d) Tarım arazilerinin islahl 

e) Tarımsal kalkınma için gerekli milli üretim planlamas ı . 
Verilen bu bilgilerden anla şı ldığı  gibi, tarımsal kalkınmada eğ itim, kalkınmay ı  hız-

landıncı  bir özellik taşı maktadır. Yani eğ itimsiz tarımsal kalkınma istense bile, bu âdeta 
yerinde sayan veya herkes taraf ı ndan geçilecek kadar .çok yava ş  yürüyen bir insan ın ha-
line benzer. Böyle memleketler ilerleyen ve kalk ınan ülkelerin her zaman arkas ında kal- 

1) Onur ERKAN, Tar ı msal Kalk ı nmada Egitimin Rolü (Doçentlik Deneme Dersi), Ankara, 30 Kas ı m 
1978, S.1-7. 
2) A.T.Mosher, Getting Agriculture Moving. New York 1966, S.61-121 
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maya mahkamdur. 
Ş imdiye kadar öneminden, rolünden bahsetti ğ imiz eğ itimin geniş  anlam ı  ise şöyle-

dir: E ğ itim, insanlar ın dü şünce, kiş ilik, beden ve ruh güçlerinin geli ş tirilmesidir. Çağdaş  
manada eğ itim, eski değ er yarg ı ları= iletimi ile birlikte, onlar ın geliş mesi ve olumlu 
yönde değ işmesini de kapsamaktad ır'. 

Bu incelemelerden aç ıkca anlaşı l ıyor ki, bir memlekette tar ı msal kalkınma planları  
çok iyi bir şekilde haz ırlanm ış  olsalar bile, şayet bunlar ı  uygulayacak ve sonuçlar ın ı  
doğ ru analiz ederek, buna göre, gerekler tedbirleri alabilecek özelli ğ e sahip personel bu-
lunmuyorsa, planların uygulanmas ı nda ve ülke ekonomisine istenilen seviyede faydal ı  
olmas ında, baş arı s ızlığ a uğ ranı lır. 

Tarımsal eğ itim, orta ve yüksek seviyede olabildi ğ i gibi, okul dışı  eğ itim şeklinde, 
çiftçiye pratik bilgiler kazand ıran kurslar, gösteriler v.b. şeklinde de olabilmektedir. 

Çiftçiye eğ itim yaptınl ırken özellikle ş u hususlara çok dikkat etmelidir: 2  
a)Eğ itimde çiftçilerin ihtiyac ı  ve ilgisi olan konular i ş lenmelidir. 
b) Kurslar çiftçilerin iş lerinin az olduğ u zamanlarda, yani kış  aylarında yapılmalı dır. 
c) Öğretilecek konular, çiftçi için yeni ve hemen uygulanabilecek özellikte olmal ı - 

dır. 
d) Çiftçiye ö ğ retilen her yenilik, teknik yönden geçerli ve ekonomik bak ımdan ise 

karl ı  olmalıdır ve bilhassa kar durumu, mu ş ahhas örneklerle çiftçilere aç ıklanmal ıd ır. 
e) Öğ retilen her türlü bilgilerin çiftçilerce uygulanmas ında, tarım te şkilatı  yardımc ı  

ve manevi yönden destekleyici olmal ıdır. 
Bu say ı lan hususlardan anla şı ldığı na göre, genellikle çiftçiye ö ğ retilen bilgiler, uy-

gulamada geçerli olmal ıdır. 
Bununla birlikte saf teorik metodla ilgili ara ş tırmalar da, uygulamal ı  araş tırmalar 

için esas olup, bir çerçeve meydana getirirler. Bu nedenle, teorik bir temeli ve belirli bir 
yöntemi olmayan çal ış maların, uygulamada ba şarılı  olmayacağı , daha doğru bir deyiş le 
boş lukta kalaca ğı  aç ıktır. Yeni bulu ş lar elde edebilmek için de bu tip ara ş tırmalara ihti-
yaç vard ır. Devletler tar ım politikas ını  tesbit ederken, bu olguyu daima dikkate almah 
ve yeniliklerin ancak bu yolla ortaya ç ıktığı  kabul edilmelidir. Teorik olarak görülen 
araş tırmalar ın 10'undan belki sadece l'i uygulamada etkin olabilir. Ancak, şu unutulma-
malıdır ki, bu bir araş tırman ın ülke ekonomisine sağ ladığı  kazanç, 10 araş tırman ın mali-
yetinin yüzlerce hatta binlerce kat ı  olabilir. Örneğ in, melez m ı sırın bulunuşu ile ABD 
her y ı l milyonlarca dolarl ık kazanç sağ lamaktad ır. Halbuki melez m ı sırın bulunmas ı  
için yapılan İLMI çal ış malarını n toplam maliyeti, elde edilen kazanc ın yan ı nda çok kü-
çük bir oran te şkil eder. 

Ş üphesiz ara ş tırmalarla bulunan sonuçlar ın uygulamaya aktar ı lmas ı  da son derece 
önemli bir hizmettir. Devletler her y ı l çiftçiye yay ım hizmeti götüren teknik te şkilatları  
için önemli masraflara katlan ırlar. Her ne kadar bu te şkilatlann milli ekonomiye katk ı -
ları , gözle görülmese de, maliyetlerinin çok üzerindedir. Örnegin, son y ıllarda gübre, 
ilaç, alet, makina gibi tar ım girdilerinin kullan ım ı , teknik tarım kuruluş ları  ile zirai mü-
cadele teşkilatları  gibi kamu te şkilatının olumlu hizmetleri sonucu h ızla artm ış tır. Hal-
buki, çiftçilerimizin ço ğ u, 1970'lere kadar, yabanc ı  ot ilac ı  ve gübre kullanmaksız ın bir 
ziraat yapmaktayd ı lar. 

Özet olarak ifade etmek gerekirse, tar ı msal araş tırma, eğ itim ve yay ım hizmetleri, ta-
rım politikası nın önemli araçlar ından olup, tarım ın yap ısal sorunlar ı nı  çözmede ve tar ı - 

1)Onur ERKAN, Agrarpolitik, S.7. 
2) O nur ERKAN, Agrarpolitik, S.110. 

65 

pe
cy

a



A m ı  geli ş tirmede son derece olumlu ve etkin rollere sahiptirler. 

3- Sosyal Politika 
Sosyal politika ile, çiftçilerin vergilerini indirmek veya hafifletmek, gerekirse yeni 

vergiler koymak, yahut mevcut vergilerdeki aksald ıklan gidererek, vergi da ğı hm ı nda 
sosyal adaleti sağ lamak, çiftçilerin ve tar ı m işçilerinin sorunlar ına eğ ilerek, onlara sos-
yal güvenlik aç ı sından gerekli olan baz ı  haklar vermek gibi tedbirler anla şı l ır'. 

Çiftçi aç ıs ından önemli olan bir teminat şekli de tar ımsal sigorta olup, çiftçinin ürü-
nü, hayvan ı , çiftlik binas ı , evi, makina ve ekipman ı  sigorta ettirilmedikçe, tabii afetler-
den ve diğ er nedenlerden meydana gelebilecek zarar tehlikesi, her zaman çiftçi için söz 
konusudur. Bu bak ımdan çiftçinin mallarının sigorta ettirilmesi ve korunmas ı  gerekir. 
Evvelce aç ıklandığı  gibi memleketimizde bitkisel ve ,  hayvansal üretim, henüz beklenen 
bir seviyede sigorta edilmemektedir. Ayr ıca Çiftçi Malların ı  koruma Kanunu bugün yü-
rürlükte ise de, çok eski bir kanun olmas ı  ve bugünün ihtiyaçlar ına cevap vermemesi, 
bu konuda yeni bir kanuna ihtiyaç oldu ğ unu göstermektedir. Köylerimizde, tarla ziraat ı -
na, özellikle yeni tesis edilen meyval ıklara ve bağ lara, genellikle hayvanlar ı n ve bazen 
de, dü şmanlık sebebiyle kötü ruhlu insanlar ın zarar vermesi, bu üretim kolunun geli ş -
mesine büyük ölçüde mani olmaktad ır. 

Sosyal politika ile, köy ya şantı sm ı  etkileyen ve çiftçilere, şehirlerdeki hayattan ör-
nekler getiren, kültürel, sportif ve di ğ er sosyal alanlarda gerekli olan bir tak ım hizmetler 
de götürülebilir. Özellikle sa ğ l ık hizmetleri, sosyal politikan ın en önemli araçlar ı ndan-
dır. Tarı m politikas ı  ile, ekonomik ve teknik hizmetlerin yan ı sıra, çiftçiyi moral yönden 
etkileyecek olan sosyal hizmetlerin götürülmesi de anla şı lmaktadır. Bu nedenle, sosyal 
politika, tarım politikas ın ı n önemli bir k ı sm ıdır. Sosyal politikay ı  ihmal eden veya ona 
gereken önemi vermeyen devletlerin, fiyat politikas ı  ile yapısal politikaları  ne kadar mü-
kemmel olursa olsun, köylerde modernle şmeyi, kalkınmayı  gerçekleş tirme ihtimalleri 
çok zay ı ftır. 

Bu açıdan, tarım politikas ının gelir, üretim, prodüktivite, istihdam, gibi önemli 
amaçlarına ulaşabilmesinde, sosyal politikan ın, fiyat politikas ı  ve yapısal politika kadar 
büyük rolü vardır. Çünkü çiftçilerin tar ım tekniğ ini iyileş tirmek ve gelir düzeyini yük-
seltebilmek için, her şeyden önce, onların sosyal yaş antılan için lüzumlu ve yararl ı  olan 
bir takım geliş melerin sağ lanması  da gerekir. 

Çiftçi sosyal hayat ı ndaki olumlu değ işmelere paralel olarak, ona getirilen yenilikleri 
benimser ve uygular. 

Sosyal politika ile köye kültürel faaliyetler ve PTT, banka, tiyatro gibi şehirde bulu-
nan bir tak ım imkanlar getirildi ğ inde, çiftçilerin k ı smen şehire göçü de önlenmi ş  olur. 
S ırf ekonomik bir ihtiyaçtan kaynaklanmayan ve bunun yan ında şehir yaşayışı na olan 
istekten doğan, kırsal göçün önlenebilmesi için, sosyal politikaya a ğı rl ık verilmelidir. 

Sonuç olarak, tar ım politikas ı n ın önceden tesbit edilmi ş  bulunan amaçlarına ula şma-
da, fiyat politikas ı , yapısal politika ve sosyal politikadan dengeli bir biçimde yaradan ı& 
mal ı  ve bu politikaları n karşı lıklı  etkileri de dikkate al ı nmal ıdı r. Ancak, bu şekilde tarım 
politikas ının araçlarından en iyi biçimde faydalan ı lır ve kaynak israfı  önlenmi ş  olur. 

II. Tarı msal Yap ı  
Tarımsal üretim, bitkisel ve hayvansal üretimin organik bir bütün olarak gerçekle ş ti-

rildiğ i tarım iş letmeleri denilen iktisadi ünitelerde yap ı lmaktad ır. Türkiye'de tar ım iş let-
meleri, teknik aç ıdan bugüne kadar önemli ölçüde geli ş meler kaydetmi ş lerse de, tar ım' 
ileri ülkelerin tar ım iş letmelerinin gösterdikleri geli şmelere henüz sahip olduklar ı nı  söy-
lemek güçtür. Türkiye'de tar ı msal üretim tabiat şartları na bağı mlı lıktan kurtulamam ış tı r. 

1) Eduard Maendle, Agrarpolitik. S.111-112. 
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Tarımsal gelir, yı ldan y ıla ve iklim şartlarına bağ lı  olarak önemli dalgalanmalar göster-
mektedir. Son y ıllarda teknik tarım metodlann ın uygulamaya sokulmas ı  ile birlikte islah 
edilmiş  tohumluk, gübre, su, zirai mücadele ilac ı  ve tarımsal mekanizasyonun girdileri-
nin kullanımının artırılması , birim alandan al ınan verimin artmas ına sebeb olmaktad ır. 
Ancak arzu edilen seviyeye henüz ulaşı lmamış tır. Çağı m ızda tarımsal iş letmecilik uy-
gulamalarında, teknolojik yeniliklerin benimsenmesi, temel sorunlar ın çözümlenmesin-
de yeterli olmamaktad ır. Tarımda çalış anları n refah ı nı  art ırmak, tarımda verimlilik ve 
rasyonellik ilkelerine uygun çal ış ma yapabilmek için teknik girdilerin yeterli seviyede 
kullan ı lmas ı  yan ında, bünyesel bozukluklannda düzeltilmesi ön plana ç ıkar. Türk tan-
mında bünye bozukluğunu ortadan kald ıracak, üreticinin gelir ve refah seviyesini art ıra-
cak, ekonomide hammadde üretimini güven alt ına alarak kalk ınmada darbo ğ azlan ber-
taraf edecek, istikrarl ı  bir tarı m politikas ı n ın takip edilmesine ihtiyaç bulunmaktad ır'. 
Ülkemizde tarımda yönlendirme ve destekleme genellikle "fiyat deste ğ i" şeklinde be-
nimsenmi ş , sektör yapı sının değ iş tirebilecek nitelikteki fiyat d ışı  tedbirler hem gereken 
ağı rlığı  kazanamam ış  hem de yeterince benimsenmemi ş tir. Henüz temel meseleleri çö-
zümlenememi ş  olan ülkemizde tar ım fiyat arac ılığı  ile yönlendirmeye çal ış mak ve bu 
yolla yapının değ işeceğ ini ummak fazla iyimserlik olur. Bu bak ımdan fiyat deste ğ inin 
ancak zorunlu hallerde kullan ı lması , ağı rlığı n fiyat dışı  araçlar üzerinde yo ğunlaşması  
gerekecektir. Baz ı  şartlarda da fiyat ve fiyat d ışı  araçlar bir arada ve uyum halinde kul-
lanmak laz ımdır. 

Türkiye tar ım iş letmelerinin bugünkü yap ısı , tarihi bir geli ş im çizgisi içerisinde de-
ğ erlendirilebilir. Çünkü mevcut yap ı , asırlardan beri uygulanan sosyal-ekonomik ve si-
yasi uygulamaların bir birikimidir. 

Tarım ın bünyesi tarım sayunlan ve cari istatistiklerden istifade edilerek gösterilebi-
lir. biz burada önce konuya tar ım arazileri aç ı sından eğ ileceğ iz. Tarım iş letmelerinin bü-
yüklüğü, iş letmelerin büyüklük bak ı mından arazi parçalanma durumu, parçalanman ı n 
etkileri, arazi toplula ş tırması , tarımsal yapı  düzenlenmeleri konusuna k ısaca değ inece-
ğ iz. 

Tarım I ş letmelerinin, İş letme Büyüklü ğüne Göre Dağı lımı , 
Türkiye tarım iş letmelerinin bünyesi konusunda temel veri kayna ğı  tarım sayı mlan-

d ır. Türkiye'de ş imdiye kadar 1927, 1950, 1963, 1970, 1980 ve 1991 y ıllarında olmak 
üzere alt ı  tarım say ım' gerçekle ş tirilmiş tir ve bu tarım say ımlarında kapsam ve tan ımla-
malar yönünden farkl ılıklar bulunmaktad ır. 1950 say ı mında eksik kalan baz ı  bilgiler 
1952'de ilave bir anket çal ış ması  ile tamamlanmaya çal ışı lm ış tır. 1927 tar ım say ı mı nda 
toplam tar ım iş letmesi adedi 1.751 239 olarak tespit edilmi ş  iken, bu say ı  1970 tarım sa-
yım ında 3 282 986'ya, 1980 tar ım sayun ında 3 650 860'a (toprak i ş lemeyen aileler ha-
riç) ve nihayet 1991 tar ım sayı mında ise bu rakam (5000'den az ilçe merkezlerinde ta-
rımsal faaliyette bulunan hane halklar ının sayısı) 4 066 243 olarak tespit edilmi ş tir'. 
Son say ımda iş letme büyüklükleri ile bilgiler yay ınlanmadığı ndan 1980 say ım sonuçları  
değerlendirmeye esas al ı nacaktır. 

Türkiye tarım iş letmelerinin 1952'de %98,48'ini, 1970'de ise %99,51'ini; 1980'de 
%99,81'ini 500 dekardan az araziye sahip i ş letmeler teşkil etmektedir. Küçük tar ım iş -
letmelerinin ülkemizde bu kadar geni ş  ölçüde yay ı lması nın muhtelif sebebleri olup, ba ş -
ta gelenlerden birisi de veraset kaidelerimizdir. 

Türkiye'de miras hukuku, baz ı  memleketlerde, Örne ğ in, Fransa, Ispanya, Avusturya, 
Almanya ve Peru'da oldu ğ u gibi, ziraat i ş letmelerinin tek varise intikalini veya Isviç-
re'de görüldüğü üzere i ş letmenin kabul edilen belirli bir büyüklükten daha a şağı  küçül-
memesi sistemini 3  mutlak bir şekilde kabul etmeyerek, bu hususta daha ba şka bir tak ım 
1) Rasih DEMIRCI, Tar ı m ı n Yap ıs ı  ve Yeniden Düzenlenmesi 2. Türkiye Iktisat Kongresi, Tar ı m Komisyonu 
Tebligleri, 2-7 Kası m 1981, Izmir, 8.859-860 
2) DIE, 1991 Genel Tarı m Say ı m! M:Atari:k Anketi Geçici Sonuçlar ı , 24.12.1991. 
3) Pedro Moral Lapez et Erich HJacoby: Le Remembrement Rural, Principes De Legislation. Rome 
1962.5.116-120. 
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4 
şartlar koymu ş tur. Nitekim Türk Medeni Kanunu, zirai mallar ın miras yolu ile intikalin-
de bir takım haller tan ım ış  olup, bu sahada aynen şu hükümleri kapsamaktad ı r: 

MADDE 597- Terekede iktisadi bir vandet halinde i ş letilmekte olan zirai mallar bu-
lunursa, bunlar ın kâffesi, mirasç ı lardan i ş letmeye muhtedir oldu ğu anla şı lan talibine 
tahsis edilir. Mirasç ı  bu ziraat i ş ine yanyan malzemenin, aletlerin ve hayvanlar ı n dahi 
kendisine tahsis edilmesini isteyebilir. Tahsis edilen mallar ın mecmuu için tek bir k ıy-
met takdir edilir. 

MADDE 598- Mirasç ılardan birinin tahsise itiraz ı  veya taliplerin birden fazla olmas ı  
halinde hakim, mahalli adetleri ve adet yoksa mirasç ılann mal ve Şam' nazar' dikkate 
alarak tahsis hakk ında karar verir veya bay'i yahut taksimini emreder. I ş letme hususunu 
bizzat üzerine almak isteyen mirasç ı , bütün mallar ın tercihan kendisine tahsis olunmas ı -
nı  talep edebilir. 

Müteveffan ın oğullanndan hiç biri, i ş letme hususunu bizzat üzerine almak istemezse 
kızları  veya bunlar ı n kocaları , iş letmeye muktedir olmak şartıyle, mallar ın kendilerine 
tahsisini isteyebilirler. 

Bu maddelere nazaran, memleketimiz miras hukukunda, tar ımsal malların (ziraat iş -
letmelerindeki çiftlik ve müstecir sermayesi) varislere intikallerinde, özel hükümlerin 
göz önünde tutulmu ş  olduğ u ve kanun yaz ın ın, bir takım şartları  ileri sürerek, iktisadi 
bir bütünlük te şkil eden tarımsal taşı nmaz malların veya i ş letmelerin parçalanmamas ı  
amac ı nı  güttü ğ ü görülmektedir. 

Hal böyle olmas ına rağmen, yurdumuzda, uygulamada genellikle rastlanan şekil, 
murisin evlatlar ı  tarafından, arazinin bir ele geçmesine nza göste ırmeyerek taksimini is-
temeleri ve bu zaman da ayn ı  kanunun 439'uncu maddesinin "çocuklar musavat üzerine 
mirasç ıdırlar" hükmüne uyularak, ziraat i ş letmesinin, evlatılar aras ında e ş it bir tarzda 
parçalanmas ıd ır. Buna sebep ise, çiftçi ailelerde çocuk adedinin çok olmas ı  ve bunların 
da, genellikle tar ım sahas ı nda çal ış malandır. Ve ayrıca, çiftçi olan baba veya analar öl-
dükleri zaman, ekseriyetle çocuklar ına, araziden başka, üretimde bulunmalar ına yeterli 
bir sermaye kalmamaktad ır. Eğ itim durumları  geri ve ziraattan ba şka sanatlar ı  olmayan 
bu insanlar, az da olsa, kendine ait bir k ı s ı m arazi üzerinde çal ış may ı , başkas ı  yan ında 
çalış mağ a veya ziraatten ba şka üretim kolunda kazanmağ a tercih etmektedirler. Bu dü-
şünce ile onlar, genellikle i ş letmenin bir ele geçmesine raz ı  olmayarak, aralar ında taksi-
mini talep etmektedirler'. 

Bu meyanda evlatlann, kendilerine kalan tar ım iş letmesinin taksim edilmesini iste-
melerinin diğ er ve önemli bir nedeni de, türlü hat ı ralarını  saklayan baba ocaklanna ve 
köylerine olan candan ba ğ l ı l ıkland ır. 

Bununla beraber çok nadir olarak memleketimizde, ziraat i ş letmelerinin parçalanma-
dan, iş letmeye yetenekli bir varise intikal etti ğ ine de rastlan ır. Bu gibi haller, daha ziya-
de hepsi köyde oturmayan varisler aras ında görülür. kendilerine başka meslekler seçmi ş  
olan varisler köyde oturan karde ş lerinin lehine hareketle, aralar ında anlaşı r ve iş letme-
nin bir ele geçmesine r ıza gösterirler. Fakat bilindi ğ i gibi böyle davran ış lar memleketi-
mizde henüz azd ır. 

Medeni Kanun kabul edilmeden önce, Mecelle'nin uyguland ığı  zamanlarda, bizde 
arazi taksiminde, ş imdiki gibi, evlatlar aras ı nda tam bir e ş itlik yoktu ve erkek iki, kadın 
ise bir hakka sahip idi. Fakat 1858(1274) y ı l ı nda ç ıkan Arazi Kanunnamesinde, sonra-
dan yapılan değ iş ikliklerle mirasta, k ı z evlatlannda, erkek evlatlannkine e ş it hakka sa-
hip oldukları  görülür'. 

Her ne kadar Medeni Kanunda, erkek ve k ız evlat aras ında arazinin taksimi halinde 

1) A.Fethi AÇ/L, Ziraat I ş letmelerimiz ve Özellikleri, Ziraat Fakültesi Yay ı nları  138, Ankara 1958, S.14. 
2) Suat AKSOY , Tan ın Hukuku, Ankara 1970, S.75. 
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bir eş itlik varsa da, i ş letmenin parçalanmadan tek varise intikalinde, erkek çocuklarla 
kız çocuklar, 598'inci maddede görüldü ğ ü üzere, eş it tutulmamaktad ırlar. Erkek çocuk-
lardan hiç biri i ş letmeyi bizzat i ş letmek istemezse, ancak o zaman k ız evlât veya kocala-
rı  iş letmenin kendilerine, yetenekli olmak şartiyle, verilmesini isteyebilmektedirler. 

Bütün ülkelerde i ş letilen toprak ve bu topra ğı n mülkiyet aç ısı ndan dağı l ı m ı , tarım 
kesiminde dengeli bir üretim düzeninin kurulmas ı , ülke topraklar ı n ın daha rasyonel bir 
şekilde iş letilmesi aç ı sından büyük önem taşı maktadır. Meseleyi Türk tar ımı  bakım ın-
dan incelediğ imizde nüfusun büyük bir bölümünü olu ş turan çiftçinin temel üretim arac ı  
olan topra ğı n iş letmeler aras ında dağı lı m ını n dengesiz oldu ğu ve bu durumun da tar ım 
kesiminde elde edilen gelirin adaletsiz olarak bölü şümüne yol açt ığı  görülmektedir. Ta-
rım iş letmelerinin büyüklük ve çal ış ma şeklini etkileyen faktörlerin etkisi ile Türkiye'de 
küçük iş letmelerin hakimiyetini sürdürdü ğü görülmektedir. Nitekim 1952-1980 y ılları  
arasında yapı lan tarım say ımlan sonuçlar ı  Türkiye tar ım iş letmeleri içerisinde küçük ta-
rım iş letmelerinin yüksek bir paya sahip oldu ğ unu aç ıkça göstermektedir. (Cetve1:1) 

1952 yıl ında yap ı lan tarım say ı m' anket sonuçlar ına göre, Türk tarı m Iş letmelerinin 
%62,l'ini 50 dekardan küçük i ş letmeler te şkil etmektedir. Buna kar şı lık 500 dekardan 
büyük iş letmelerin say ı s ı  ise toplam iş letmelerin ancak, %1,5'u kadard ır. 50 dekardan 
küçük tar ım iş letmeleri say ı  bakım ından çok yüksek oranda bulunmas ına rağmen, bu 
iş letmelerin i ş ledikleri alan toplam sahan ı n ancak %18,6's ı n ı  teşkil etmektedir. 500 de-
kardan büyük iş letmeler ise ayn ı  y ı lda toplam alan ın yakla şı k dörtte birini (%24,8) i ş le-
mektedirler. 

Muhtelif Tar ım Say ım ı  sonuçları na göre i ş letmelerin oran olarak de ğ erlerinde önem 
li değ iş meler olduğu söylenemez. Ancak Türk tar ım iş letmelerinin 0-50 dekar büyük 
grubunda yo ğ unlaş tığı  anla şı lmaktadır. Bu geli şme tabii üst gruplardaki i ş letmelerin kü-
çülmesi şeklinde olmuş tur. 

1980 tar ı m say ım' sonuçları  da yukarıda yap ı lan tesbitleri doğrular mahiyettedir. 0-
50 dekar büyüklük grubundaki i ş letmeler toplam i ş letmelerin %62,l'ini te şkil ederler-
ken, toplam arazinin ancak %20,0'sini i ş letmektedirler. 100 dekardan küçük olan i ş let-
melerin toplam i ş letmelere oran ı  %82,3, iş ledikleri sahan ı n toplam tarım alan ına oran ı  
41,3'dür. 200 dekara kadar olan i ş letmelerin say ı s ı  toplam i ş letmelerin %93,9'unu te şkil 
ederken, bu i ş letmelerin i ş ledikleri toprakları n toplam araziye nisbeti %65,2 kadard ı r. 
bu veriler Türkiye tar ım iş letmelerin dağı lı m ında küçük i ş letme gruplar ı na bir yığı lma 
olduğ unu aç ıkca gösterirken, arazilerin i ş letmeler aras ında adaletsiz da ğı tım ını  da orta-
ya koymaktad ır. Türkiye'de tar ım iş letmelerinin artmas ına ve küçük tar ım iş letmelerinin 
ise yoğ unluk kazanmaya devam etmesine ra ğ men, bir kı s ım Avrupa ülkesinde bu duru-
mun aksi bir geli şme gözlenmektedir. 

Özellikle Avrupa Topluluğ u ülkelerinde, bir yandan sanayile şme h ı zının artmas ı , di-
ğ er yandan tar ımda mekanizasyon seviyesinin yükselmesi, 30,40 y ıldır tar ı mda çal ış an 
iş gücü say ı sının azalmas ı na sebeb olmu ş tur. Bunun sonuncu i ş letmelerde, orta büyük-
lük grupları na doğ ru kayma görülmektedir. Yani küçük ve büyük i ş letmelerin say ısında 
bir azalma gözlenmekle, buna kar şı l ık orta büyüklük grubundaki i ş letmelerin say ıs ı  de-
vamlı  artmaktad ır'. 

Iş letmelerin ortalama arazi büyüklükleri de, tar ım iş letmelerinde parçalanman ı n so-
nucu devaml ı  olarak dü şmektedir. Nitekim bütün i ş letme büyüklük grublannda 28 y ı llık 
dönemde ortalama arazi geni ş liğ inin azaldığı  gözlenmektedir. 1952 y ı lında iş letme ba-
şı na düşen arazi geni ş liğ i 77.0 dekardan 1980 y ı lı nda 64,7 dekara dü şmüş tür. Iş letme 
başı na arazi geni ş liğ inin en fazla azalma gösterdi ğ i iş letme büyüklük grubu, 501 dekar 
ve büyük iş letmelerin bulundu ğ u gnıbdur. 1952 y ı l ında ortalama arazi geni ş liğ i 1270 
dekar iken, bu miktar ın devaml ı  olarak dü şerek 1980 y ı lında 674,8 dekar buldu ğ u gö- 

1) Suat AKSOY, Ahmet ERKU Ş , Wolfang WINKLER, Das Türkische Agarrecht in Vergleich mit der Agrar-
gesetzgebung einiger Europöischer !önder, Köln, Berlin, Bonn, Münschen 1980, S.90. 

69 

pe
cy

a



Cetvel- 1 Iş lediğ i Arazi Geni ş liğ ine Göre Tar ım I ş letmelerinin Dağı lı m ı  

Iş letme 
Büyüklüğ ü 

1952 	 1980 

Iş letme Say ı sı  Iş lenen Alan Iş letme Say ı sı  iş lenen Alan 

(Dekar)  1000 
Adet 

Birikimli 
% 	% 

1000 
ha 

Birikimli 
% 	% 

1000 
ha Birikimli 

% 	% 
1000 
Adet 

Birikimli 
% 	To 

1 	- 	20 773.0 30.6 30.6 836 4.3 4.3 1102.4 30.2 30.2 941.4 4.1 4.1 

21 	- 	50 797.0 31.5 62.1 2790 14.3 18.6 1164.7 31.9 62.1 3614.2 15.9 20.0 

51 	- 100 552.0 21.9 84.0 4012 20.7 39.3 738.4 20.2 82.3 4839.2 21.3 41.3 

101 	- 200 260.0 10.3 94.3 3756 19.3 58.6 422.3 11.6 93.9 5433.0 23.9 65.2 

201 	- 500 107.0 4.2 98.5 3232 16.6 75.2 193.7 5.3 99.2 5200.2 22.8 88.0 

501 	- 	+ 38.0 1.5 100.0 4826 24.8 100.0 29.4 0.8 100.0 2736.0 12.0 100.0 

Toplam 2527 100.0 - 19452 100.0 - 3650.9 100.0 - 22764.0 100.0 - 

Kaynak: 
	

Istatistik Umum Müdürlüğ ü, 1950 Ziraat Say ım ı  neticeleri Yay ı n No: 371 

Ankara 1956, S.124. 

DIE, Genel Tar ı m Say ı m ı , 1980, Yay No. 1028, Ankara, S.405. 
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Cetvel-2 Arazi Parça Say ı sı na Göre i ş letmelerin Da ğı l ım ı  

I ş letme 1963 1970 1980 

Arazilerinin Arazi Parça Arazi Parça Arazi Parça 

Parça I ş letme Say ı s ı  Sayı sı  Iş letme Say ı sı  Say ı s ı  I ş letme Say ıs ı  Say ı sı  

Say ı sı  1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % 

1 298 9.6 298 1.6 447 14.6 447 2.9 337 9.5 337 1.5 

2 - 3 645 20.8 1612 8.9 978 32.0 2310 15.0 933 26.2 2330 10.2 

4 - 5 617 19.9 2778 15.3 649 21.2 2884 18.8 797 22.4 3577 15.6 

6 - 9 773 24.9 5795 31.9 604 19.8 4341 28.2 791 22.2 5603 24.5 

10 - + 768 24.8 7684 42.3 380 12.4 5396 35.1 701 19.7 11057 48.2 

Toplam 3101 100.0 18167 100.0 3058 100.0 15378 100.0 3559 100.0 22904 100.0 

Kaynak: DIE, 1963, 1970, 1980 Tarı m Say ı mı  Sonuçlar ı  
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rülmektedir. Bu büyüklük grubunda bulunan i ş letmelerdeki iş lenen arazi geni ş liğ i ile 
beraber i ş letme say ıs ın ı nda diğer büyüklük grublanna nazaran daha fazla azald ığı  müşa-
hade edilmektedir. 

Tarım Iş letmelerinin Iş letme Büyüklüğ ü ve Arazi Parças ına Göre Dağı l ı mı 'na Gelin- 
ce 

Büyük çoğ unluğu küçük i ş letme karakterinde olan Türkiye tar ım iş letme arazileri 
çok parçal ı dır. Ülke nüfusunun süratli art ışı , spekülatif arazi al ımlan, Medeni Kanunda-
ki miras hükümlerinin parçalamay ı  te ş vik etmesi ve Çiftçiyi Toprakland ırma Kanuna 
göre, Devlete ait arazilerin küçük parçalar halinde da ğı tı lmas ı  küçük i ş letmelerin do ğ -
mas ında ve arazilerin parçalanmas ı nda önemli rol oynam ış lardır. 1970 y ı lında iş ledikle-
ri arazi parças ına göre i ş letmelerin da ğı lışı  incelendiğ inde i ş letmelerin çok parçal ı  arazi 
üzerinde tar ım yaptıkları  gerçeğ i ortaya ç ıkmaktadır (Cevtel:2). 1970 y ı lı  tarım say ı mı  
sonuçlarına göre, iş letme arazisi tek parçal ı  olan tar ım i ş letmelerinin toplam tar ım i ş let-
melerine oran ı  %14.6, sahip olduklar ı  arazi parças ın ın oran ı  %2.9'dur. Diğer taraftan 4-
5 parçal ı  iş letmelerin toplam i ş letmelere oran ı  %21,2, arazi parças ının oranı  %18,8'dir. 
10 ve daha yukar ı  parça arazi üzerinde çal ış an iş letmelerin oran ı  ise %12.4, arazi parça-
sı nı n oran ı  %35,1'dir. 

Arazilerinde Parçalanman ın Etkileri 
Bir tarı m iş letmesinde arzulanan durum i ş letme arazilerinin tamam ın ın tek parça ha-

linde ve i ş letme avlusunun hemen yan ı nda olmas ı dır. Her iş letmede arazinin tek parçal ı  
olduğ u varsayı lsa bile, toplu bir yerle ş im ünitesinde (köy, v.b.) bütün i ş letme arazileri-
nin i ş letme merkezinin biti ş iğ inde olmas ı  dü şünülemez. Bu durum ancak da ğı nık yerle-
ş im bölgelerinde söz konusu olurki, bu genellikle istisna te şkil eder. Tar ım alanlarında 
yerleş im genellikle topludur. Dolay ı sı yla bütün iş letme merkezleride bir yerde yani top-
ludur. Böylece i ş letme merkezleri ile i ş letme arazileri aras ında bir mesafenin bulunmas ı  
kaç ın ı lmazdır. I ş letme arazileri, i ş letme merkezinden uzaklaş tıkça iş letmenin kârl ı l ık ve 
başarı s ı  üzerine menfi olarak etki etmektedir. Zira, di ğ er sektörlerde i ş , merkezde ba ş la-
mas ına karşı lık, tarım sektöründe çal ış ma saati i ş lenecek parsel ba şı nda baş layacak de-
mektir. I ş yeri olan tarlaya var ıncaya kadar geçen zaman verimsiz, üretime katk ı sı  olma-
yan zamand ır. Bu verimsiz süre, i ş letme arazisinin i ş leme merkezine uzakl ığı na bağ lı  
oldu ğu kadar, i ş letme arazilerinin parçal ı lığı na (parça say ı sına) da bağ lıd ır. Arazilerin 
parçal ı lığı  ve iş letme avlusundan uzakl ığı  artt ıkca i ş letme ba şarı s ı nı  olumsuz yönden et-
kiler. 

Gerçekte bir çiftçi ailesinin arazisi, yerle ş im merkezine uzak veya yak ın herhangi bir 
yerde tek parçal ı  olarak düzgün geometrik şekillerde olabileceğ i gibi birden fazla irili 
ufakl ı  parçalara ayr ı lm ış , birbirine ters yönlerde köy arazilerinin de ğ iş ik yerlerine da ğı l-
m ış  da olabilir. Bu ş ekilde parçalanma ve da ğı lma bazen o derece fazla olurki, parseller 
son derece küçülüp, tar ı msal i ş letmecili ğ in gerektirdiğ i geometrik şekillerden uzakla şı r 
ve birçok parsel yolsuz kal ı r 

Kısaca ifade edecek olursak, tar ımsal alanlarda üretimi, daha do ğrusu iş letmelerin 
verimliliğ ini ve çal ış ma düzenini etkileyen unsurlardan biriside i ş letme arazilerinin par-
selasyon durumu olup, bu da arazi bölünmesi, parsellerin da ğı lmas ı , yolsuz ve şekilsiz 
parsellerin meydana geli ş i şeklinde tezahür eder. Arazi parçalanmas ı  olarak nitelendiri-
len bu durumun tar ım iş letmelerine ve tar ımsal üretime etkileri küçümsenmeyecek ka-
dar çoktur. 

Arazi Parçalanmas ı nın Tar ı m iş letmelerine Etkileri' 

1) Mehmet Kara, Arazi Toplula ş tı rması , Trabzon-1980, Ibrahim Aksöz, Bat ı  Almanya'da Arazi Toplula ş ur-
ması , Erzurum-1919. 
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Bir iş letme arazisinin birden fazla parsele bölünmesi ve yerle ş im yerlerinde de ğ iş ik 
yönlerde dağı lmış  olmas ı , parsel şekillerinin düzgün olmay ışı  iş letmeye bir tak ı m güç-
lükler ç ıkanr. Iş letme arazisinin parçal ı  olmas ı , bir i ş letmeye münhas ır kalmaz, ortam 
müsait ise, uzun y ıllar sonunda arazi parçalanmas ı  o yerle ş im bölgesindeki i ş letmelerin 
tamam ını  etkiler. Arazi parçalanmas ı , tanm kesiminde do ğ rudan toprağ a dayal ı  bütün 
çalış maları  etkiler. Bunlar, arazi kullanma alan ına etkisi, çalış ma süresi ve i şçilik mas-
raflanna etkisi, tar ı mda makinalaşmaya etkisi, kültür teknik hizmetlerine etkisi i ş letme-
ye, faaliyetlerine etkisidir. 

1) Arazi Kullanma Alan ına Etkisi 
Birim alandaki parsel say ı sı nın çoğ almas ı  sonucunda, üretim yap ılan net tar ım alan ı  

azal ır. Parsel say ı sının artmas ı  ile birtak ım kay ıplar ortaya ç ıktığı ndan i ş letmenin sahip 
olduğ u brüt alan ile üretim yap ı lan net alan aras ındaki fark büyür. Parsel say ısını n art-
ması  sonucu; s ı nır kay ıplar', ula şı m kanal şebekesinin sebeb oldu ğ u kay ıplar ile uzak ve 
küçük parsellerin bo ş  bırakı lmas ı  sonucu meydana gelen kay ıplar sözkonusu olmakta-
dır. 

a) S ını r Kayı plara 
Bir parseli di ğer kom şu parsel ve arazilerden ay ıran sedde, hendek, çit v.b. yap ı  ve 

iş aretlere parsel s ınırı  denir. S ınırlar bir tak ım çalış maları  engeller ve böylece üretimi et-
kiler. Bu şekilde sı nırların neden oldu ğ u kay ıplan; do ğ rudan sınır kay ıplar', kenar ş eriti 
kay ıplan ve dönüş  kay ıplandır. 

Doğrudan s ınır kay ıplan; Parsel s ın ırı  belli bir geni ş liğ e sahiptir. Bu geni ş lik, uygu-
lanan tarım şekli, bitki cinsi, toprak ve topografya özelli ğ i ve başka faktörlere göre de-
ğ işmekte, genellikle bir parsele dü şen geni ş lik 0,25-1 m arasındad ır. Bir parselin s ı nır 
uzunluğ u ayn ı  zamanda çevresi demektir. Bir parselde, çevre uzunlu ğ u ne kadar artarsa 
sı nır uzunlu ğ u da ona göre artacakt ır. Bu durumda çok kenarl ı , düzgün olmayan parsel-
lerin s ınır uzunluğu eş it alanl ı  düzgün geometrik şekle sahip parsellerden daha fazla ola-
caktır. Diğ er yandan, düzgün şekilli parseller aras ında da, parseller küçüldükçe birim 
alana dü şen s ınır uzunluğ u artmaktad ır. Çünkü çevre alan oran ı  parsel küçüldükçe büyü-
mektedir. Böylece parsellerin küçülmesiyle s ın ı r kay ıplar' da artmaktad ır. Bir örnek ve-
relim; eni ve boyu 100 m. olan 10 dekarl ık bir parselin çevresi 400 m.dir. Her parsel 
için s ınır geniş liğ i 0,30m. kabul edilirse, bu arazinin s ı n ır kay ıplar! 400 x 0,30= 120 m 2 

 dir. Aynı  arazi bir kenar ı  ayn ı  kalarak (100 m) on e ş it parçaya bölündü ğ ünde, meydana 
gelen her yeni küçük parselin çevresi 220 m.dir. Toplam çevre ise (220 x 10 parsel) 
2200 m. olup kaplad ığı  alan 660 m dir. Bu şekilde, yaln ızca sı nırlardan ileri gelen alan 
kayb ı  bölünmemiş  durumda %1,2 iken, bölünmü ş  durumda 6,6'ya ç ıkmış tır. 

Kenar şeridi kay ıplan; bir parselin bütün noktalar ında verim ayn ı  seviyede olmaz. 
Parsel s ınırının bitiş iğ inde ve buna paralel belirli geni ş likteki k ı sımda verim daha az 
olur. Verimin parselin ortalama veriminden daha dü şük olduğ u bu kısma "kenar şeridi" 
denir. Kenar şeridindeki verim dü ş üklüğ ü %10-50 aras ında olabilir. Kenar şeridinde, 
bitki yetişmesi zayı f olduğ undan, dolayl ı  olarak bir çe ş it alan kayb ı  etkisi gösterir. Me-
sela, 1 m geniş liğ indeki bir kenar şeridinde %25 verim dü ş üldüğ ü olsa bu miktar 0,25 
m. geni ş liğ inde boş  b ırakı lan şerite denktir. Kenar şeridindeki verim dü şüklüğü çe ş itli 
sebeblerle ortaya ç ıkar. Toprak i ş leme ekim gübreleme, ilaçlama v.b. i ş lemler yapı hr-
ken, kenar şeridinin bulunduğ u kısma yeterli itina gösterilmez. Tar ım alet ve makinalan 
kenara yakla ş ma güçlüğ ünden burada rand ımanl ı  çalış amaz. Ayr ıca, yolu olmayan di ğer 
parsellere ula şı mda s ı n ırlar yol olarak kullan ı l ır. Bu geçi ş  s ıras ında kenar şeridindeki 
bitkiler büyük ölçüde zarar görür ve verim dü şer. 

Dönüş  kayıplan; Parsel üzerinde herhangi bir alet veya makina ile çal ışı rken, çalış -
ma yönüne göre, parsel uç k ı sımlanndaki dönü ş lerde belirli bir alan boş  kalır ve kenar 
şeritinde olduğ u gibi buran ın verimi dü şük olur. Parsel üzerindeki çal ış malar genellikle 
parselin uzun kenar ı  boyunca yapı ldığı ndan, dönü ş  kay ıplar' kısa kenarlarda (enine ke- 
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narlarda) olacakt ır. Yani parselin iki k ısa kenarında, normal kenar şeridinin yan ında, bu-
na ek olarak bir çe ş it ikinci kenar şeriti olu şur. Diğ er bir ifade ile buralarda kenar şerit-
leri geniş lemiş  olur. Pratikte de kenar şeridi ile dönüş  şeriti birbirinden pek ayr ılmaz, 
birlikte ele al ı nır. Bu geni ş lik (ikisi birlikte) yerine göre 3-4m.'ye kadar ç ıkabilir. 

b) Yol ve Kanallar ı n Kapladığı  Alan 
Arazi parçal ılığı nın artmas ı , birim alana düşen yol uzunluğu ile sulama ve drenaj ka-

nallan uzunluğ unu art ınr. Bütün parsellerin sulama ve drenaj kanallanndan yararlana-
bilmesi için, çok uzun yol ve kanal yap ım ı  gerekir. Bunlar ı n belirli bir geni ş liğ i oldu-
ğ undan, uzunluk artt ıkça kaplad ıklan alan da artar. Baz ı  yerlerde araziler o kadar 
parçalan ı rki, yol ve kanallar ın yap ı lmas ı  ile tarım alanı nın yarı sından fazlas ı  bu tesisler 
için gidebilir. Bu yap ılmadığı  için, parçalanman ı n fazla olduğ unda, sulama, drenaj ve 
yol şebekesi yap ıldığı nda bunlarla ba ğ lantısı  olmayan parsel say ı sı  çok olduğ undan, bu 
tesislerden faydalanma oran ı  düşük olur. 

c) Uzaktaki Küçük Parsellerin Bo ş  B ı rak ı lması  
Arazi parçalanmas ı nın çok fazla oldu ğu yörelerde, bir i ş letmenin sahip oldu ğu par-

sel say ı sı  40 hatta 60' ı  bulabilir ve baz ı  parseller birkaç yüz metrekareye kadar küçülebi-
lir. Eğ er bu küçük parseller i ş letme merkezinden çok uzak ve ula şı m imkanları  uygun 
değ ilse, çiftçi bu parseli i ş lemekten vazgeçebilir. Bo ş  bırakı lan bu parsel dolay ısıyla 
üretimde kullan ı lmayan alan artar. 

2) Parçalanman ı n Çal ış ma Süresi ve işçilik Masraflar ı na Etkisi 
Bir iş letme arazisinin çok say ıda parsellere bölünmü ş  olmas ı  ve bu parsellerin birbi-

rinden uzak olarak da ğı lmas ı  üretime doğ rudan katkı sı  olmayan, bo şa geçen zaman ı  ar-
tı rmaktad ır. Bu süre, i ş  saatinden say ı lmasına rağmen, üretimi etkilemediğ inden işçilik 
ve buna bağ lı  olarak üretim masraflar ını  art ınr. 

Parsel say ı sı n ı n artmas ı n ın işçilik masraflanna etkisi; uzakl ığı n artmas ı , iş  haz ırlık 
süresinin uzamas ı , dönü ş  zaman kay ıpları n ı n artmas ı  şeklinde ortaya ç ıkar. 

Parsel say ısı n ın çok ve parsellerin da ğı n ı k olmas ı , bir yandan iş letme merkezi ile 
parseller aras ında, diğer yandan parsellerin kendi aralar ındaki katedilmesi gereken me-
safeyi art ırmaktadır. Arazinin tamam ı  tek parselde toplanm ış  olan bir i ş letmenin parseli 
iş letme merkezine uzak olsa dahi, bu uzakl ığı n etkisi bir i ş  gününde, yalnız oraya gidi ş -
te ve dönü ş te kendisini gösterir. Parsel say ı s ı  birden fazla olunca, özellikle parsellerin 
yarım iş gününü doldurmayacak kadar küçük oldu ğ u durumlarda, zaman ın büyük bir bö-
lümü parseller aras ında ta şı nma için harcanacakt ır. Dolay ı s ıyla verimsiz zaman da artar. 

Arazi i ş leri, genellikle bir alet ve makina kullan ımı n ı  gerektirir. Bu alet ve makinalar 
iş letme avlusunda haz ırlanddctan sonra, bunlar ın araziye götürülmek üzere yüklenmesi, 
arazide indirilmesi ve çal ış acak duruma getirilmesi için geçen süreye "haz ı rl ık süresi" 
denir. Parsel üzerinde yap ı lacaklar için belirli bir haz ırl ık süresi vard ır ve bu süre parsel 
büyüklüğ üne bağ l ı  değ ildir. Parseldeki i ş  bitince, alet ve makinalar ın tekrar sökülüp, 
yüklenmesi, gelecek parselde yeniden indirilip tekrar haz ırlanması  gerekir. Parseller kü-
çüldükçe birim alana dü şen parsel say ısı  çoğ ald ıkça i ş  haz ırlık süresi de artmaktad ır. Bu 
ise verimsiz i ş  zaman ı nı  art ı rmaktad ır. Mesela, bir parseldeki i ş  bittikten sonra di ğ erleri-
ne geçi ş te, alet ve makinalar ı n sökülmesi, yüklenmesi, di ğ er parselde indirilmesi ve ye-
niden kurulmas ı  için geçen süre 20 dakika olsa (iki parsel aras ı ndaki uzakl ığı n katedil-
mesi için geçen süre hariç) ve bir i ş  gününde bir yerine dört ayr ı  parselde çal ış mak 
gerekse, üç parsel için 60 dakikal ık haz ı rl ık süresine ihtiyaç duyulur ki, bu da günde bir 
saatlik üretime etkisi olmayan verimsiz zaman demektir. 

Arazide çal ışı rken parselin bir ucundan di ğ er ucuna vanldığı nda dönü ş  için geçen 
süreye "dönü ş  zaman kayb ı " denir. Bir parselde, herhangi bir i ş  yaparken birim alana 
düşen dönü ş  say ı s ı  ne kadar az ise dönü ş  zaman kayb ı  da o derece azal ır. Parsel boyutla- 
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n küçüldükçe dönü ş  say ı sı  artaca ğı ndan çok parçal ı  ve küçük parsellerin bulundu ğ u yer-
lerde dönü ş  zaman kay ıplan da fazla olacakt ır. Parsellerin küçüklü ğ ünün yan ı nda, şekil-
lerin düzgün olmay ışı  da (düzgün dörtgen d ışı ndaki şekiller) dönü ş  zaman kay ıplarını , 
dolayı sı yla arazi üzerinde çal ış ma süresini art ırı r. 

Bu konuda yap ılan araş tırmalar vard ır. Bunlardan birkaç tanesini zikredersek; Al-
manya'da Hessen Eyaleti Ziraat Odas ı n ın muhasebe kay ı tlanndan, i ş  tasarrufu araş tınl-
mış tır. buna göre 5 ha büyüklü ğündeki bir iş letmede 0,5 ha'l ık bir iş letmeye göre %30- 
50 kadar insan ve hayvan gücü tasarruf edilebilir'. Fransa'da yine yap ı lan bir ara ş tır-
ma'da %33 oran ında i ş  ve zaman tasarrufu sağ landığı  ortaya ç ı lcarı lmış t ır2. Bu örnekleri 
çoğaltmak mümkündür. 

3) Parçalanman ı n Makinalaş maya Etkisi 
Son yı llarda makina kullanma oran ı  tarı mda da gittikçe artm ış tır. Toprak i ş lemesin-

den baş layarak hasata kadar bir çok i ş  makina ile yapı labilmekte, böylelikle i ş  kolaylığı  
ve çabuklu ğ u elde edilmiş tir. Makinalar i ş letmede büyük yat ırım gerektiren girdilerdir. 
Bu bak ı mdan makinalar aral ıks ı z, devamlı , uzun süre kullan ı ldıkları nda ekonomik olur-
lar. Parçal ı  ve dağı n ık arazilerde zaman ı n büyük bir bölümü, bir parselden diğ erine gi-
diş te ve dönü ş lerde harcand ı g ından, makinan ı n verimi düşer, bu durumda makina kul-
lanma e ğ ilimini azalt ır. Diğ er taraftan, arazi parçal ı lığı  ve parsel şekillerinin düzgün 
olmay ışı  makina kullanmay ı  s ı n ı rlar. Çok parçal ı  arazilerde, parseller aras ı nda yol olma-
dığı  için, ya ğış l ı  mevsimlerde makina kullan ım ı  imkansı zlaşı r. 

Ulaşı m sorunu bulunmayan ve makina kullan ım ını  engelleyecek küçük olmayan par-
sellerde her türlü i ş  için makina kullan ı m ına gidilebilir. Fakat parsel büyüklü ğü ve şekli-
ne göre makina verimlili ğ i değ iş ir. Araziye gidi ş  ve haz ırl ık, bir parselden di ğ erine 
diş , parsel üzerinde çal ışı rken dönü ş ler için geçen zaman, yani verimsiz çal ış ma 
süresinin artmas ı  makinan ı n verimini dü şürür. Küçük, boy en oran ı  olumsuz parseller 
ile düzgün geometrik şekillerde olmayan parsellerde, birim alana dü şen dönü ş  say ısı  ve 
dolay ı sı yla toplam dönü ş  süresi uzun oldu ğ undan, bu parsellerde çal ış an makinaların 
verimi dü şüktür. Buna kar şı l ık parça say ı sı  az, düzgün şekilli, boyutları  uygun olan par-
sellerde makina verimi daha yüksek olur. 

4) Parçalanman ı n Kültür Teknik Hizmetlerine Etkisi 
Kültürteknik hizmetleri, tar ım kesiminde gerekli olan, yol şebekesi planlamas ı  ve 

yap ımı , sulama ve drenaj şebekesinin tesisi, arazi islahl, arazi tesviyesi, arazi toplula ş tı -
rı lmas ı , toprak ve su muhafaza gibi mühendislik hizmetleridir. Arazi parçalanmas ını n 
fazla oldu ğu yerlerde bu hizmet ve tesislerin yap ı lmasın ı  güçleş tirmekte ve in şaat mas-
raflar ı nı  art ırmaktad ır. Küçük parsellerin yayg ı n olduğu alnalarda yol ve sulama-drenaj 
şebekesi yap ıldığı nda iki yönden olumsuz etki ortaya ç ıkar. Birincisi, birim alana dü ş en 
yol ve kanal uzunlu ğ u fazla olacağı ndan, bunları n kaplad ığı  alan da artar ve dolay ısıyla 
üretim alan ı  azal ır. Ikinci olumsuz etki; birim alana dü şen yol, kanal uzunlu ğ unun art-
mas ı  inşaat masraflar ı nı  artı rır. 

Baz ı  talim alanlarında parçalanma o derece fazlad ır ve öyle küçük parseller vard ır 
ki: pratik olarak bunlar ı n hepsine yol ve kanal götürülemez. E ğ er böyle yörelerde bütün 
parsellere bu hizmetler götürülmeye çal ışı l ırsa, tar ı m alanın ın yarı s ı ndan fazlas ı  bu te-
sislere gitti ğ i gibi fazla uzunluktan dolay ı  inşaat masraflar ı  kat kat artar. Uygulamada 
bu yap ılamad ığı  için, bu gibi arazi parçalanmas ın ı n çok oldu ğ u yerlerde, yap ı lan yol ve 
sulama tesislerinden bütün parseller yararlanamamaktad ır. Arazi islahl veya arazi tesvi-
yesini gerektiren problemli alanlarda, bu tedbirlerin her parsel için teker teker al ınmas ı  
mümkün veya yeterli de ğ ildir. Bu çal ış maları n daha büyük çapta, büyük birimler halin- 

1) Nazmi Y ı ldız, Arazi Toplula ş tı rması  ve Yeniden Düzenleme, Istanbul, 1977, S.75. 
2) A.g.e., S.78. 
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de, problem alan ı n ın tamam ın ı  içine alacak şekilde planlanmas ı  ve uygulanmas ı  gerekir. 
Bu yüzden, arazi parça say ı s ının çok olmas ı  bu gibi çalış maları  güçleş tirir. Sözgelimi, 
çok küçük parsellerden olu şan belirli büyüklükteki bir alanda, bütün alan için bir tesvi-
ye projesi yap ı lıp uygulanmas ı , ayn ı  iş lemin her parsel için ayr ı  ayrı  yap ı lmasından çok 
farkl ıdır. Ikinci durum hem ekonomiklik hem de uygulama tekni ğ i yönünden hemen he-
men mümkün de ğ ildir. 

5) Parçalanman ı n İş letme Faaliyetlerine Etkisi 
Bir tarım iş letmesinin arazilerinin çok parçal ı  ve parsellerin küçük olmas ı , iş letme-

nin bütün y ı l boyunca arazi ile olan ili şkilerinin tamam ın ı  olumsuz yönde etkiler. De ğ i-
ş ik şekillerde ortaya ç ıkan bu etki, genellikle,' do ğ rudan veya dolayl ı  olarak ulaşı m ye-
tersizli ğ inden, parsellerin yola ba ğ l ı  olmay ışı ndan kaynaklanmaktad ır. Parçalanman ın 
iş letme faaliyetlerine etkisi; ekim zaman ı  ve hasata, münavebe ve i ş  organizasyonuna, 
bitki hastal ıklarından korumaya, ta şı ma rand ıman ına ve i ş letme başarı s ı na olmak üzere 
değ iş ik aç ılardan incelenebilir. 

Yolu olmayan parsellere ula şı m, diğ er kom şu parseller üzerinden yap ı l ır. Ilkbahar ve 
hasat zaman ı  sonbaharda ya ğış lar fazlad ır. Bu süre içerisinde, özellikle motorlu araçlar-
la arazi, üzerinden geçmek zorla şı r. Hem üzerinden geçilecek araziye zarar verir, hem 
de alet ve makinalar a ğı rl ıkları  sebebiyle batarlar. Bu sebeble ilkbahar'da tarla kuruyun-
caya kadar beklemek gerekti ğ inden, ekim zaman ı  gecikir. Sonbahar da da hasat i ş lemi 
ve hasat edilen ürünün ta şı nması  güçleş ir. 

Münavebe, bir tarlada her y ı l nöbetle şe farkl ı  bitkilerin yeti ş tirilmesidir. Arazi parça-
lı  ve parsel da ğı lım ı n ın fazla oldu ğ u iş letmelerde, parseller üzerinde kontrol güçle ş ir, 
hangi parsele ne ekilece ğ i hangi parselde ne zaman ne i ş  yapı lacağı nın plânlanmas ı  zor-
laşı r. 

Diğ er taraftan parsel s ı n ırlarındaki i ş lenmeyen kı sımlar yabanc ı  otların, bu yabanc ı  
otlarda kültür bitkilerine zarar veren hastal ıkların kayna ğı dırlar. Parsel alan ı  küçüldükçe 
sı nır uzunlu ğ u artmaktad ır. Arazinin küçük parsellere ayr ı ldığı  alanlarda, parsel çevre-
sindeki otlar, hem parsel içine do ğ ru büyüterek, hem de di ğer bulaşı c ı  bitki hastal ıkları -
na yatakl ık ederek zarar verirler. Ilaçlamada kullan ı lan büyük alet ve makinalar küçük 
parsellerde çal ış tınlamad ığı ndan, küçük parseller ilaçlanmadan b ırakı lırki, bu da verim 
düş üldüğüne sebep olur. 

Ayrıca, parçal ı  arazilerde yolu olmayan parsellerin ula şı m ı  kom şu tarlalar üzerinden 
sağ landığı ndan, tarla üzerindeki ta şı ma şartlar ı  hem zaman hem de, taşı ma miktar ı  aç ı -
sından yoldaki taşı maya k ıyasla daha olumsuz oldu ğ undan, ta şı ma rand ıman ı  dü şer. 

Arazinin parçal ı  olmas ı  iş letmenin üretim hacmi ve geliri üzerine tesir eder. Yap ı lan 
ara ş t ırmalara göre tar ım iş letmelerinde parçal ı  araziye sahip üretimin, toplu parsellerden 
elde edilen üretime göre %20-%70 oran ında daha az oldu ğu belirlenmiş tir'. Parçalanm ış  
arazilerde gelirde dü şmeye sebep olan faktörlerin etkisi a şa ğı daki gibi tesbit edilmi ş tir2. 

Gelirde Azalmaya 	 Etkileri 

Tesir Eden Faktörler 

Parsel Büyüklü ğ ü 	 11 
S ı n ırlar Dolay ı s ıyla Arazi Kayb ı 	 14 

Avlu ile Parseller Aras ındaki Mesafe 	12 

I ) Hikmet Topc ıı oglu, Zirai Reformda Arazi Tevhidin Rolü, Topraks ıı , 1962, S.11-19. 
2 )W .Roth Kegel, Landwirtschaftliche Schdtzungslehre 1946, S.63 . 
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Gelirde Azalmaya 	 Etkileri 
Tesir Eden Faktörler 

Yolun Meyli 	 2 
Çiftlik Tesisleri 	 2 
Gübrelik Samanl ık Tesisleri 	 4 
Geçiş  Hattı 	 2 

Hollanda'da yap ı lan araş tırmalarda da parçal ı  arazilerin toplulaş tınlmas ı  ile gelirde 
%10 oran ında bir art ış  olduğ u, ve bu art ışı n %5'nin ula şı m imkanlarının yaratt ığı  fayda-
dan, %3'ünün parsel yüzölçümündeki art ışı n sağ ladığı  faydadan ve %2'sinin de parsel 
şekillerinin düzeltilmesiyle sa ğ lanan faydadan ileri geldi ğ i tesbit edilmiş tir'. 

IV- Arazi Toplulaş tı rması  
1) Tan ı mı , Amacı  
Arazi toplula ş tırmas ı , ister dar kapsaml ı  ister geni ş  kapsaml ı  olarak dü şünülmüş  ol-

sun, gerçekçi bir plan anlay ışı  ve ileri derecede bir koordinasyon ve olumlu bir sonuç 
için bir haz ı rlık çalış mas ını  gerektirir. Toplula ş tırma, küçük ve parçal ı  parsellerin ifade 
ettiğ imiz olumsuz şartları nı  ortadan kaldırabilmek ve şartların olumlu bir şekilde dönüş -
türülebilmesi için uygulan ı labilmesi faydalı  olabilecek en iyi yöntemlerden biridir. Bu-
gün arazi toplulaş tırma iki anlamda kullan ılmaktadır. Birincisi, i ş letmecilik aç ı sından 
ele alınan kavramd ır; bir iş letme sahibine ait küçük tanm parsellerinin biraraya toplan-
mas ı  ya da birle ş tirilmesidir. Ucuz ve çabuk yap ılabilen toplulaş tırma iş lemi sonunda 
üretim art ırı lmas ı  geniş  çapta sağ lanamayabilir. Tar ımsal iş letmelerin iyile ş tirilmesi için 
bu parsellerin su ve yol a ğı na kavuş turulmalan asgari şartlardand ır. Toplulaş tırma, böy-
lece çok yönlü yararlar sağ layabilir. Buna göre tCplulaş tınna, dağı lmış , küçülmüş , eko-
nomik olmayan arazileri bir araya getirmek, bu arada al ınacak diğ er ekonomik tedbirler-
le tarımsal verimi art ırrnaktır2. Türkiye'de bugüne kadar yap ılan toplula ş tırma iş leri bu 
tanımlamaya uygun olarak yürütülmü ş tür. Diğ er bir ifade ile, Türkiye'de toplula ş tırma 
iş leri, dağı n ık tarım parsellerinin birle ş tirilip su ve yol ağı na bağ lanması  amac ına yönel-
miş tir. 

Türkiye'de arazi toplula ş tırmas ı n ın bu tek ve çok yönlü kavramlar aras ındaki bu ko-
numu, Toprak ve Tarım Reformu Kanununda'da bu özelli ğ ini koruyordu: 

Kanunun 87. maddesi, "arazi toplula ş tırmasın ın amac ı , toprakların, üretim tekni ğ i-
nin ekonomik olarak uygulanmas ın ı , toprak koruma ve tar ımsal sulama tedbirlerinin 
al ı nması nı  güçleş tirecek derecede ufalm ış , dağı lmış  ve şekillerinin bozulmu ş  olduğ u 
hallerde bir ki ş iye veya çiftçi ailesine ait arazi parçalar ını  imkan ölçüsünde az say ıda 
veya tek parça halinde birle ş tirmek ve şekillerini düzeltmek suretiyle parsellerde gerekli 
değ iş ikliklerin yapı lmas ıdır" demekle daha bir süre ülkemizde toplula ş tırman ın geni ş  
kapsaml ı  olarak ele al ınmasına ihtiyaç görmemektedir. Oysa çok yönlü arazi toplula ş tır-
mas ı , ş umüllü kalkınma planları nın bir uygulama halkas ı  niteliğ indedir ve genel kalk ın-
ma, bölge planlamas ı  ve buna dayal ı  tarımsal planlarına göre düzenlenir. Böyle bir top-
lulaş tırma plan ı  dağı n ık parsellerin bir araya getirilip su ve yol a ğı na bağ lanmasından 

1) Fikret Ercan, Arazi Tevhidi Çal ış maları nda Karşı laşı lan Problemler ve Zirai Developman Projelerinde 
Tevhidin Sa ğ ladı g ı  Faydalar. Topraksu, Kası m, 1965 , S.11. 
2 )MPM, Türkiye'de Arazi Parçalanması , Bunun Sebepleri ve Parçalanmanı n Önlenmesi için Al ı nmas ı  Laz ı m 
Gelen Tedbirler, MPM Yay ı n No: 28, Ankara, 1968, S.14-15. 
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başka geniş  çapta meliorasyon çal ış maları , bay ındı rl ık iş leri, tarımsal yerle şme, köy 
merkezinin ferahlat ı lması  gayesiyle baz ı  iş letme binalann ı n yerle şme bölgesi d ışı na ç ı -
karı lmas ı , köy yenilenmesi ve köy-kent planlamas ı  gibi geniş  kapsaml ı  kalkı nma hamle-
lerine yard ımc ı  olur. Bağ , bahçe, zeytinlik, meyval ık parseller ile özel mülkiyetteki or-
man arazilerini, e ğ imli yerlerdeki tar ı m topraklar ı nı , tarla bal ıkç ı lığı  ve doğ ay ı  koruma 
tedbirlerini de içine alan toplula ş t ırma i ş lemleri böylece çok yönlü bölgesel kalk ınma 
planlarının vazgeçilmez önemli bir kademesi halini alm ış lardır. 

Buna göre; geni ş  anlamda arazi toplula ş tırmas ı , parçalanm ış , dağı lmış  ve şekilleri 
bozulmuş  olan parsellerin bir araya getirilmesi ve k ırsal alanda yaşayan insanların hayat 
seviyelerini yükseltmek amac ıyla ekonomik ve sosyal yönden gerekli tedbirlerin al ın-
mas ıdır. 

Arazi toplula ş tı rmasını n hedefi, gerek tek gerekse geni ş  yönlü şekliyle uygulans ı n, 
daha az i şgücü ve sermaye kullanarak, teknolojik üretim faktörlerinden en iyi şekilde 
yararlanarak tar ı msal üretim ve tar ım iş letmelerinin verimlili ğ ini art ırarak k ırsal kesim-
deki nüfusun standard ını  ülkenin genel ekonomik kalkı nmas ı na paralel kı lmaktır. 

2) Toplulaş t ı rmanı n Yararlar ı  
Tarım iş letmeleri ve bütün ekonomi için, toplula ş tırmanın sağ ladığı  yararlar ı  bütünü 

ile ve bilhassa say ısal olarak ortaya koymak güçtür. Baz ı  Avrupa ülkelerinde toplula ş tır-
man ın yaln ı z ekonomik-mall yararlar ına yönelik, ara ş tırmalar yap ı lmış  ve bunlar toplu-
laş t ırmadan sonraki verim art ışı  ile iş  ve zaman tasarruflan aç ı sından incelenmiş tir. Tür-
kiye'de arazi toplula ş tırma çal ış malar ı n ı n henüz çok yeni olmas ı  sebebiyle baz ı  tespitler 
olmas ı na rağmen, sa ğ lanan yararlar ı  ayrı ntı lı  olarak araş tırma imkan ının henüz buluna-
madığı  görülüyor; Toplula ş t ırman ın yararlar ı  şöyle aç ıklanabilir. 

a) Ekonomik- Mali Yararlar 
Parsellerin yaln ız birle ş tirilerek bir yola ba ğ lanmalanndan ileri gelen brüt ya da net 

gelir art ış ları  tespit edilmi ş tir. Çok yönlü toplula ş t ırmada, yani sulama, kurutma ve di-
ğ er mali orasyon hizmetleri getirildi ğ inde verim art ışı nın daha fazla artmas ı  imkan da-
halindedir. Brüt verimin artmas ı  ile i şçilik ve masraflann azalmas ı  yaln ız toplula ş t ır-
maya değ il, ayrıca i ş letme serrnayesinin ço ğ altı lmas ı  gayesiyle yap ı lan yatı rımlar ve 
kamu tesislerinin bak ımlanna da ba ğ l ıd ır. Toplulaş tırma ile artan makinala şma, çal ış ma 
yöntemlerinin iyile ş tirilmesi, daha yo ğ un ve kaliteli girdi kullan ım ı  yoluyla da verim ar-
tış ları  olabileceğ i gözden uzak tutulmamal ıdı r. 

Toplulaş tırman ı n iş letme başarı s ı na etkisi izah edilirken, sa ğ lanan yararlar ı  ortaya 
koyan baz ı  araş t ırma sonuçları  verilmiş ti. Bu örnekleri daha da ço ğ altmak mümkündür. 
Toplulaş tı rmadan sa ğ lanan yararları  Türkiye'de yap ı lan baz ı  araş tı rma sonuçlar ı  itibariy-
le verirsek; 

İncirli projesinde yap ı lan hesaplara göre sulama, drenaj ve yol a ğı  arazi toplula ş tır-
masına dayanarak gerçekle ş tirildiğ inde yat ırı m masraflanndan %27'lik bir tasarruf elde 
edilmiş tir'. Ercan' ın hesapları ; döneme 442 TL.'na malolan sulama giderlerinin, arazi 
toplulaş tırmas ı  ile yapılan sulama sayesine 243 TL.'na dü ş tü ğ ünü, yani toplulaş tırma ile 
sulamada maliyetten %45 oran ında tasarruf sa ğ landığı n ı  belirten diğ er bir kaynak' ile de 
doğ rulanmaktad ır.Yassıhüyük'te (Eski şehir) yap ı lan toplulaş tırma, her parseli sulamak 
için gerekli sulama kanalı  uzunluğ unu 9 km'den 5,8 km'ye indirmi ş , böylece yalnız inşa-
attan 3200 m x 40 TL/m= 128.000 TL'l ık bir tasarruf sa ğ lanm ış tır'. Kanallar için gerekli 

1)Fikret Ercan, Türkiye'de Arazi Toplula ş t ı nnas ı , Topraksu Genel Müdürlüğü yay ınlan, Say ı  183, Ankara, 
1966, S.34. 
2) MPM. a.g.e., S.68. 
3) Erkök Avc ı oğ lu, Yass ıhüyük Arazi Tevhidi Projesi ve Baz ı  Varsay ımlar Üzerine Bir İnceleme, Topraksu, 
Say ı  34, Ankara, 1971, S.45. 
4) H.Dincer, F.Hakgören, Erzincan-Güllüce Köyü Tevhit Projesi Gerçelde ş tirilmesinde I şçilik Ihtiyacı  Değ i ş i-
mi üzerinde Bir Ara ş tmna, Topraksu Say ı  31, Ankara, 1970, S.39. 
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topraklar ın kamulaş tırılması  ve iş lem masraflanndan tasarruf bu miktar ın dışı ndadır. 
Güllüce (Erzincan) köyünde yap ı lan toplulaş tırmada sadece parsel ölçülerindeki de ğ i-
ş iklikten dolay ı  azalan işçilik ihtiyac ı  %3,5 - 4,5 oran ındadır4. 

b) Toplulaş tı rman ı n Sosyal Yararlar ı  
Toplulaş tı rmanın en önde gelen sosyal yarar ı , masraflar ı  kamu tarafından kar şı lanan 

yatırımları  optimum hedefe yöneltmesidir. Tar ımsal parsellerin birim alan ından sağ la-
nan verimin en üst düzeye ç ıkarı lmas ı  için planlanm ış  yatırı mlar, toplulaş tırma olmazsa 
geliş i güzel yap ılan harcamalar niteli ğ ine bürünürler. Tarımın ana sorunu sulama i ş leri 
olduğ una göre toplulaş tırman ın bu konudaki önemi bellidir. Rasyonel bir sulama projesi 
ancak arazi toplulaş tırmas ı  yardımı  ile gerçekle ş tirildiğ inde sosyal adalet ilkesine uygun 
hareket edilmi ş  olur. 

Arazi toplulaş tırması  kadastronun yap ılmasını  ve sonra da revizyonunu gerektirdi-
ğ inden mülkiyet sorunlarını n çözümü ve dolay ısıyle sınır anla şmazl ıkları nın ortadan 
kaldınlmasında önemli bir rol oynar. Toplula ş tırma sonunda çiftçiler aras ı ndaki ilişkile-
rin düzeldi ğ i ve moral yüksekli ğ inin gözlendi ğ i bilinen gerçeklerdendir. 

Çok yönlü toplula ş tırma iş lemlerinin ülke kalk ınmasındaki pay ı  büyüktür. Bundan 
önceki aç ıklamalarda görüldüğü gibi, geniş  kapsaml ı  toplulaş t ırmalar sonucunda daha 
iyi çalış ma şartları  sağ lam, aile hayat ın ın kuvvetlenmesi ve insan sa ğ lığı n ın korunmas ı  
gerçekle ş tirilir. Tarı msal verimin artt ırılmas ı  ile ülke ekonomisinde d ış a bağ lı l ık azal ı r. 
Sağ lıklı  ve ekonomik bakımdan kuvvetli bir çiftçilik ise devlet içinde var ı lmas ı  istenen 
bir hedeftir. 

Toplulaş tırma ile imar planlamas ı nın koordinasyonu sağ landığı nda düzenli sanayi-
leşmeyi de içine alan yerle şmeler, şehirlere olan ak ım ı  frenler ve geli ş i güzel iskan ın za-
rarlann ı  azaltır. Kırsal bölgelerin imann ı  daha ekonomik olarak gerçekle ş tirecek ikili 
bir toplulaş tırma-imar planlamas ı  iş lemi bu konuda amaca var ılmasın ı  kolaylaş t ıracak 
tedbirlerden birini olu ş turur. 

Küçük çiftçilerin topra ğa bağ lı lığı nı  artt ıran ve sağ layan tedbirler toplula ş t ırma yar-
dım ı  ile kolayca etkili olabilirler. Topra ğı  yetersiz çiftçilerin i ş letmelerini büyütebilme-
leri ve büyük iş letme sahiplerinin topraklar ı nın sımrlandınlmas ı  tedbirleri, toplula ş tırma 
ile birlikte ele al ındığı nda, ülkemizi, son y ı llarda sarsan sosyal huzursuzlu ğun k ı smen 
giderilmesinde ve yabanc ı  ideolojilerin etkisiz hale getirilmesinde önemli rol oynarlar. 
Bay ındırl ık tesislerinin yap ı lmas ında geni ş  kamula ş tırmalann çiftçileri tedirgin etmeme-
leri için toplulaş tırma i ş lemine ba şvurulması  sosyal düzenin bozulmamas ında bir sübap 
görevini üstlenir. 

V- Tar ı msal Yap ı n ın Düzenlenmesi 
Gelişmekte olan ülkelerin sür'atle kalk ı nması  elde mevcut kaynakların verimli bir 

şekilde kullanmalarına bağ l ıdır. Kalkınmakta olan bir ülke durumundaki Türkiye'de de 
geliş menin haland ınlması  ve tarı mı n ekonomiye katk ı s ının artınlmas ı  için, tarım kesi-
minde temel alt yap ı nın tamamlanarak, tar ı mın bünyesinin ı slah edilmesi önemli bir hu-
sustur. 

Bir çiftçi ailesine devaml ı  olarak yeter i ş  ve gelir imkânlan sa ğ layamayan küçük 
mülklerin yayg ın olmas ı  ve mevcut i ş letmelerin çok parçal ı  bulunması , arazi tasarruf 
durumunda güvensizlik ortam ı nın bulunuş u, toprak ve su kaynaklar ını  geliş tirmesi için 
ayrı lan yatırımların yetersizli ğ i, yatırım tercihlerinin tar ımda gizli iş sizliğ i bertaraf ede-
cek şekilde yönlendirilmeyi ş i, iş letmelerdeki mevcut sermayenin azl ığı  ve dengesiz bu-
lunuşu baş lıca problemleri te şkil etmektedir. Bunun yan ında üretimi art ırıc ı  girdiler su-
lama, vası fh tohum, gübreleme, zirai mücadele, dam ızlık hayvan temini, kesif yem ve 
hatta, makina kullan ımının ulaşdığı  seviye bakımından Türkiye tar ım' henüz çok geri-
lerde bulunmaktad ır. 
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Tarım kesimi ekonomik bir faaliyet alan ı  olarak, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üre-
tildiğ i ve bu ürünlerin yan veya tam mamül hale getirildikleri iktisadi ünitelerden, yani 
ekonomik bir bütünlük arzeden tar ım iş letmelerinden olu şmaktad ır. Bu bak ı mdan tarı -
mı n geli ş tirilmesinde temel alt yap ı  hizmetleri ile birlikte, tanm i ş letmelerinin bütünlü-
ğünü bozmayacak ve onlar ın bünyelerini ıslâtı  edecek tarzda meselenin çözümüne yak-
laşmak gerekir. Tar ı m ı n meseleleri esasen genel ekonominin meselelerinden ayr ı  
düş ünülmez. Tanmda yapı lacak düzenleme çal ış maları  genel ekonomideki plan ve 
programlarla desteklendiğ i takdirde baş arıya ulaşı labilir. Tarım ın meselelerini parçac ı  
yaklaşı mlarla çözüme kavu ş turmak imkan ı  olmadığı  gibi, temel meselelere inmeden ve 
darboğaz yaratan tar ı m ı n yap ıs ı n ı  değ iş tirmeden sağ lıkl ı  bir çözüme ula şmak da müm-
kün değ ildir. 

Türk tar ı m ının üretim yap ı sın ın ıslâh edilmesinde yap ılmas ı  gereken hususlan k ısa 
ve uzun vadede halledilmesi gereken hususlar olmak üzere iki grubta toplayabiliriz. K ı -
sa vadede çözümlenmesi gereken konular, teknik yeniliklerin çiftçiye ö ğ retilmesi, verim 
art ırıc ı  girdilerin yoğun bir şekilde kullan ı mı n ın sağ lanarak üretimin art ırı lmas ı , üretim-
de kalitenin art ırı larak iç ve d ış  pazar taleplerine daha iyi cevap verilmesinin sa ğ lanma-
sı  ve ürünlerin daha iyi de ğ erlendirilmesidir. Uzun vadede çözümlenmesi ve Devletin 
köklü tedbirler almas ı nı  gerektiren konular genellikle tar ım ın doğ rudan doğ ruya bünye-
si ile ilgilidir. Mülkiyetin ve arazi tasarruf şeklinin bir esasa ba ğ lanması , iş letmelerin 
ekonomik bir büyüklü ğe kavuş turulmas ı , gizli iş sizliğ in ortadan kald ınlması  ve alt yapı -
n ın iyileş tirilmesi gibi hususlar, uzun vadede Devlet politikas ı  olarak ele al ın ıp belirli 
bir plân dahilinde çözüme ula ş t ırmal ıdır. 

Tarım sektöründe geli şme h ızı nı n ekonomide darbo ğ azlara yol açmayacak bir sevi-
yeye yükseltilmesi, tar ı mda çal ış anları n hayat seviyesinin art ırı lmas ı  üretimde kullan ı -
lan teknolojinin geli ş tirilmesi, o ülkenin şartlarına uygun bir Tarım Reformu ile gerçek-
leş tirilebilir. 

Kelime anlam ı  olarak reform "bir ba şka şekle veya daha iyi şekle dönüş türme" de-
mektir. Ancak ki ş ilerin dünya görü ş lerine ve de ğ er yarg ılama göre "daha iyi şekil" kav-
ram ı  değ işebildi ğ i için Tarı m Reformunu farkl ı  şekilde anlayanlar vard ı r'. Konuyu aç ık-
ça ortaya koyabilmek için kavram birli ğ ini sağ lamada yarar vard ır. 

Uygulamadan ç ıkanlan neticeye göre Tar ı m Reformu basit anlam ı yla bir ülkenin ta-
mam ında veya bir k ı sm ında arazi mülkiyet ve tasarruf şeklinin ve dolay ı s ıyla tanm kesi-
mindeki gelir dağı lı m ı nın sosyal adalet ilkelerine göre düzenlenmesi için kamuya ait 
arazi yan ı nda, özel mülklerinde belli bir büyüklükten fazla k ı sm ına el konarak bunlar ı n 
topraks ız ve az toprakl ı  çiftçilere da ğı tılması  şeklinde tan ımlanabilir. Topraks ız toprak-
landırma şeklinde tek tarafl ı  olarak tezahür eden Tar ım Reformu, sadece tar ı m kesimin-
deki sosyal adaletin gerçekle şme hedeflerini esas al ır, niteliktedir. Buna sadece toprak 
reformu da denilebilir. 

Tarımda üretim kaynaklar ının verimli bir şekilde kullan ılmas ı  için gerekli alt yap ı  
hizmetlerinin yap ı lmas ı , tarım iş letmelerinin bünyelerinin düzenlenmesi, üretimi art ırıcı  
girdilerin en iyi şekilde kullan ılması  ve nihayet zirai' üretimi art ırmaya yönelmiş  bütün 
tedbirlerin al ınmas ına tarım reformu denilmektedir. Bu haliyle toprak reformu ile tar ım 
reformu birbirlerini tamamlay ıc ı , birbirinin içinde iki tedbir şeklindedir. Bununla bera-
ber tarım reformu daha kapsaml ı  olduğ undan ikisi aras ında s ın ırland ırma söz konusu 
değ ildir. Tarım reformu tedbirlerinin önemli unsurlar ın!, toprak mülkiyet ve tasarruf 
şeklinin düzenlemesi ile birlikte, belirli kanunlarla programa ba ğ lamak tatbikat yönün-
den daha uygun ve etkili hale getirebilir. Bu aç ıdan bakı lı nca meselenin "tanm reformu" 
şeklinde ele al ınmas ı  isabetlidir. 

1) Gürgan, Çelebican; Iktisadi Açzdan Toprak Reformu, Türkiye'de Toprak Reformu Semineri, Ankara 1968 
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Kavram olarak belirlenen tar ım reformunun hedefleri şöyle özetlenebilir. 
a) Belirli bir büyüklüğ ün üzerindeki özel i ş letmelerin arazilerini kamula ş tırarak töp-

raks ız veya az toprakl ı  çiftçilere, geçimlerini sa ğ layacak i ş letmeleri ekonomik bir bü-
yüklüğe ulaş tıracak tedbirleri alarak da ğı tmak, 

b) boş  bırakı lıp iş letilmeyen veya ı slâha muhtaç oldu ğu için iş letilmeyen topraklar ı -
nı , gerekli tedbirleri alarak yukar ıda belirtilen ölçüler içinde da ğı tı lmasını  sağ lamak., 

c) -  Arazilerin ekonomik olmayacak şekilde parçalanmas ı nı  önlemek ve parçalanm ış  
iş letme arazisini birle ş tirmek (Arazi toplula ş tırılması). 

d) Ortaklık ve kirac ı l ık müessesesini adil bir gelir da ğı lım ı  sağ layan ve güven içinde 
iş letmeciliğ e imkân verecek şekilde belirli kaidelere bağ lamak, 

e) Çiftçileri kredi donat ım, pazarlama ve üretim kaynaklar ının daha verimli kullan ı l-
mas ını  sağ layacak hizmetleri temin edecek ve kolayla ş tı racak şekilde organize etmek, 
gerekli alt yap ı  hizmetlerini te şvik ve temin etmek, insan gücü kaynaklar ının daha ve-
rimli kullan ı lmasını , verim artırıcı  yöntemlerin uygulanmas ını ; tarım kesiminde serma-
ye birikimini ve destekleyici hizmetlerden daha iyi faydalan ılmasını  temin edecek üre-
tim yapı sını  kurmak. 

1- Tarı m Reformunun Sosyo -Ekonomik Etkileri 
Tarım Reformu sadece dengeli bir arazi mülkiyet da ğı tı m ını  sağ lamak maksad ıyla 

değ il, aynı  zamanda zirai yap ıya islâh edici tedbirlerle birlikte dü şününce, tarımsal üre-
time, gelir art ış  ve dağı lı m ına, istihdam ve sosyal yap ıya ve nihayet bunlar ın bir netice-
si olarak iktisadi kalk ınmaya etkisi olacaktır. 

2- Tarı m Reformunun Üretime ve Gelir Da ğı l ı mı na Etkisi 
Tarım Kesiminde belirli coğ rafi şartlar alt ında üretimi etkileyen hususlar; ekipman, 

donatım, gübreleme, zirai mücadele, ıslâh edilmi ş  tohum, toprak i ş leme ve sulama gibi 
teknolojik faktörlerle i ş letme şekli, iş letme tipi ve büyüklü ğ ü, bitki çe ş idi seçimi, pazar-
lama imkanlar ı  gibi ekonomik faktörlerdir. Tar ım Reformunun bu faktörlere müsbet ve-
ya mefi yönde etki yap ışı na göre üretim art ışı  beklenebilir. "Toprak dağı tı lması ", ş eklin-
den düşünülen en basit anlam ıyla bile tar ı m reformu üretimi etkileyen faktörlerden 
"iş letme büyüklüğ ünü" ilgilendirir ki, bölge şartlarına uygun olan i şletme büyüklüğ ünün 
altına düşünce verimi azalabilir. 

Yukarıda say ı lan üretim faktörleri göz önüne al ınınca görülür ki, toprak reformu ne 
kadar şumullü ele alunrsa, yani tar ım reformu ile beraber dü şünülürse üretime etkisi o 
derece fazla olacakt ır. 

Bunun yan ında uygun bir iş letme büyüklü ğünün altına dü şmemek kayd ıyla, arazi 
verilen çiftçi kendisi di ğ er üretim art ırıc ı  tedbirleri almaya çal ış acaktır. Mülkiyeti kendi-
lerine ait ve yeter geni ş likte arazide çal ış an çiftçilerin verimi art ırıc ı  yatırımlara girişme 
ve ileri tarım teknikleri kullanma eğ ilimleri daha kuvvetlidir. Kendi i ş güçlerini daha yo-
ğun ve etkili olarak seferber edebilirler. Çünkü; kulland ığı  arazi üzerinde mülkiyete ve 
kullanma garantisine sahip çiftçilerin iktisadi güvenceleri daha fazlad ır. Yaptıkları  mas-
rafların ve harcad ıkları  çabaların sonunda meydana gelecek üretim art ışı nın kendilerin-
de kalaca ğı nı , arazi üzerinde yapt ıkları  yatırımların kendilerine ait olaca ğı nı  düşünerek 
uzun vadeli ve sabit yat ınmlardan çekinmezler. Aksi halde, yat ınm ın geri dönmesi uzun 
zaman gerektiren sulama, toprak islah ı , arazi tesviyesi v.b. faaliyetlere giri şmezler. Ayn ı  
problemleri yeter geni ş likte araziye sahip ancak arazisi çok parçal ı  ve dağı lmış  olan çift-
çilerde de görmek mümkündür. 

Tarımda üretim artışı , eğer gereğ i gibi değ erlendirme ve pazarlama yap ı lırsa, ayn ı  
zamanda bu kesimde çal ış anların gelirinin artmas ı  demektir. Al ınan tedbirler, hem den-
geli bir toprak da ğı lımının sağ landığı , hem de ortakc ı lık şartlar ını n topraks ız çiftçiyi te ş - 
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vik edici nitelikte düzenlendi ğ i için, tarı msal faaliyetten sa ğ lanan gelirin çiftçiler aras ın-
da eskisine nazaran daha adil da ğı lı mı nı  sağ layacakt ır. Eskiden tarım işçisi olarak çal ı -
şanlarla az toprakl ı  çiftçiye de yeterli toprak verilerek büyük toprak sahipleri ile arala-
rındaki gelir fark ı  azaltılmış  olacaktır. 

3- Tarı m Reformunun istihdama ve Sosyal Yap ı ya Etkisi 
İş sizliğ in yatırımlarla yakın ilişkisi vard ır. Tarım Reformu, tarım sektöründe gerek 

alt yap ı  hizmetleri olarak ve gerekse üretim yat ırımları  olarak birçok yat ırımları  gerekti-
receğ inden, bu yatırımları  uygulayacak i ş gücü talebini de birlikte getirir. Toprak da ğı tı -
m ı , boş  toprakları n da üretime aç ılması nı  sağ ladığı  için istihdam imkan ı  yaratı ldığı  gibi, 
herkes kendi toprağı nı  iş leyece ğ i için daha entansif bir tar ım sistemi uygulanacak ve i ş -
gücü talebi artacakt ır. Kısacas ı , tarım reformu ile istihdam ı n artırı lmas ı  uygulanacak iş -
letmecilik sistemine bağ lıdır. 

Nüfusu fazla ülkelerde tar ım reformu uygulamalar ı  ile "tam istihdam" sa ğ laman ı n 
mümkün olmadığı  unutulmamal ıdır. Ancak demokratik hür nizam içinde bir tar ım refor-
mu yapı ldıktan sonra hükümetler reformdan faydalanamayan çiftçilerin ihtiyaçlar ı  ve 
meseleleri üzerinde durarak, i ş  imUnlan temin etme çarelerini arayacaklard ır. Esasen 
tarımda fazla nüfus meselesini çözümlemede en etkili yol da budur'. 

Tarım reformunun yarataca ğı  sonuçlar, özellikle geli şmekte olan ülkelerde, nüfusun 
büyük bir kı smı nı  etkisi alt ına alacakt ır. Böyle bir geliş me yaln ız bir gelir artışı  ve den-
geli bir gelir da ğı lı m ı  sağ lamakla kalmay ıp ayn ı  zamanda şahısların sosyal ve politik 
güçlerinin yeniden da ğı lmasına yol açar. Bu değ işme, toplum içindeki sosyo-ekonomik 
organizasyonlar ın (kooperatifler, kredi, pazarlama ve da ğı tım kurumları) kitlelerin talep 
ve ihtiyaçlar ına uygun bir şekilde kurulmas ı  ve geli ş mesini sağ lar2. 

Diğ er taraftan reformun en önemli neticesi büyük i ş letmelerde yar ıcı  ve i şçi olarak 
çalış an çiftçilerin topra ğ a ve gerekli donan ıma kavuş turulmas ı , onları  bulundukları  top-
lum içinde itibarl ı  ve haysiyetli bir fert haline getirmesidir. 

4- Tarı m Reformunun iktisadi Kalk ınmaya Etkisi 
Tarım reformunun uygulanmas ı  ile toprğ a kavu şan çiftçi gelirinin büyük bir k ısm ını  

kendisi ve aile fertleri için harcayacakt ır. Kalan geliri ile de, zaruri baz ı  sanayi ürünleri-
ni satı n alacakt ır. Yeni toprağ a kavu şan çiftçilerin tüketimle ıinin artmas ı , tarım kesimi 
yat ırımlarında bir daralma meydana getirirse bile, bunun ekonomide toplam yat ırımlar-
da bir daralma yaratmas ı  söz konusu de ğ ildir. Bu durumda gelir, tar ım sektöründen di-
ğ er üretim kesimlerine kayar. Bir vaziyetle bile gelir büyük i ş letme sahiplerinin elinde 
bulunduğ u zamandakinden daha verimli yat ırımlarda kullan ı lmış  olur. Zira tar ım refor-
mu ve benzeri tedbirler al ınmadığı  takdirde büyük toprak sahipleri sermaye birikimine 
yeteri kadar yard ımc ı  olmamaktad ırlar. Geli şmekte olan ülkelerde yüksek gelir elde 
eden toprak sahiplerinde, gösteri ş li ve lüks tüketim malları  satın alma eğ ilimleri kuvvet-
li, buna karşı lık tasarruf egilimlerinin zay ıf olduğunu görmek mümkündür. 

Diğer taraftan dü ş ük gelirli insanlar ın tüketim temayülü, daha ziyade yiyecek, giye-
cek, mesken ve üretim art ırıc ı  maddelere (tohumluk, gübre, ilaç v.s.) ve ziraat aletlerine 
karşı  yüksektir. Bu maddelerinin taleplerinin artmas ı  ile onların üretimi te şvik edilecek-
tir. Böylelikle yeni ve verimli yat ırı mlara zemin haz ırlanm ış  olacakt ır. Bu maddelerin 
üretildiğ i sanayide geli şme meydana gelecektir. Ayr ıca bu geliş meler alt yapı  yatırunla-
nn ın yol, köprü, depo, baraj, liman, elektrik santralleri gereklili ğ ini ortaya ç ıkartacak, 
bunların gerçekle şmesi yollar ı  aranarak kalk ınma yoluna girilecektir. Tar ım Reformu-
nun tesiri, böyle bir zeminin haz ırlanmas ı na da hizmet etmi ş  olmas ıdır. 

1) Ismail Şener, Toprak Reformu ve Tar ı m Reformu, Istanbul 1971 S.101-102 
2 )V.Andersen, Destekleyici Kurulu ş lar Aç ısı ndan Toprak Reformu Sistemleri, Toprak Reformu ve Ekonomik 
Gelişme Sorunları , Istanbul 1971 
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Kısaca ifade edersek; Tar ım Reformu ile tar ım sektöründe gelir art ışı  ve adil bir ge-
lir dağı lımı  sağ lanabilirse, bu üretim kesiminde çal ışanların satın alma güçleri artaca ğı  
için sanayi mallarına karşı  talep artacakt ır. Bu durum piyasa darl ığı m ortadan kald ıraca-
ğı  için sanayi malları  üretimini te ş vik edecek ve istihdam imIcânlann ı  büyük ölçüde artı -
racaktır. 

5- Tarı m Reformu ile ilgili Tedbirler 
Tarım arazisi, diğer servet ve mallardan farkl ı  olarak, fertlerden önce toplumun ma-

hdır. Bu bakımdan onu elinde bulunduranlarm bir tak ım sosyal fonksiyonlar ı  ve toplu-
ma karşı  mesuliyetleri vard ır. Tarım arazisine ellerinde bulunduranlar onu iyi ve müessir 
bir şekilde kullanmak, verimini artırmaya gayret etmek mecburiyetindedirler. Bir ferdin 
sosyal fonksiyonlar ını  isteyerek ve lây ıkıyla, eksiksiz olarak yerine getirmesi için arazi 
tasarruf ve mülkiyet rejiminde tam emniyet ve istikrar ın sağ lanmış  olmas ı  gerekir. 

Bir kimsenin kendi mülkü araziyi i ş lemesi, ona ihtimamla muamele etmesini, veri-
mini artıracak tedbirler almas ını , islâhat yapmas ını , koruması nı , bu araziyi istikrarl ı  ve 
planlı  bir şekilde kullanmas ı nı  ve nihayet luzumlu yat ırımları  yapmas ını  sağ lar. Tarım-
sal üretimde yeni üretim yöntem ve vas ıtalann ın kullan ı lmas ı  da uzun vadeli ve istikrar-
lı  bir planlamay ı  gerektirir. Bu yenilikleri uygulayanlann mas ı df ve gayretlerinin sonuç-
ların ı  almak için güven içinde bulunmalar ı  şartt ır. Bu da araziye mülk olarak sahip 
olmakla mümkün olur. 

Geliş mekte olan ülkelerde nüfusun süratle artmas ı  her geçen y ıl araziye tazyiki art ır-
makta ve toprağı n toplumla ilgisi daha büyük önem kazanmaktad ır. Onun için tarımın 
yapı sı nın, toplum menfaatleri ile çeli şmeyecek fakat tar ımsal faaliyette bulunanlar ın re-
fah seviyesini art ıracak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu maksatla arazinin 
al ım satım, tahsis ve kullarul ış mı n fert ve toplum yarar ına göre yürütülmesi şarttır. 

Tarım Reformu ile tarımda yapı  bozuklukları , teknik ve ekonomik gelişmelere engel 
olan mahsurlar ortadan kald ırı lmaya gayret edilir. Türkiye'de Cumhuriyetin kurulmas ın-
dan sonra içtimai ve ekonomik sahada yap ı lan bir seri de ğ iş iklilderle milli hayat ın yeni 
baş tan düzenlenmesi yoluna gidilmi ş tir. Hiç ş üphesiz ki insan toprak ilişkisini düzenle-
mek için baz ı  dü şünceler al ınmış tır. Ancak devletin ekonomik temelini te şkil eden top-
rak ve onun i ş letilmesi konusu bir dava olarak ele al ı namam ış tırl . Cumhuriyet dönemin-
de baş lang ıçta toprak mülkiyetine ve i ş letilmesine ait medeni kanundaki baz ı  
hükümlerden ba şka yeni bir esas getirilememi ş tir. 1930'larda üzerinde çal ışı lan "Zirai 
Islâtiat Kanunu" tasar ısını  da kanunlaş tuınalc imkân ı  bulunamamış tır2. İ lk ciddi adım 
1945 yı lında ç ıkarılan "Çiftçiyi Topraldanduına Kanunu" ile atı lmış tır. Bu kanun esash 
değ iş ikliklere u ğ ratı ldıktan sonra kanunlaşm ış  olmasına rağmen, toprak-insan ili şkileri-
ni düzenlemede temel prensiplere sahipti. Ancak ne var ki bu kanunda bütün hükümleri 
tatbik edilmeden hazine arazilerinin da ğı tı lmas ına ait hükümleri yürürlükte kalm ış tır. 
1960'larda baş layan ve uzun süre önce büyük ölçüde kamuoyu olu ş turmay ı  hedef alan 
tartış ma ve çalış malardan sonra nihayet "Toprak ve Tar ım Reformu" kanunu adı  altında 
1973 yılında 1757 say ıl ı  kanun ç ıkarılmış tır. Bu kanun önemli meseleleri ele alm ış  ol-
masına rağ men uygulamada ciddi problemlerle kar şı laşı lmış tır. Çünkü samimiyetle ifa-
de etmek gerekirse hükümetlerin kanun ç ıkarmaktan başka, her hangi bir haz ırlık ve te-
şebbüsleri bulunmamaktayd ı . Nihayet 22.11.1984 tarihinde 3083 say ı lı  sulama 
alanlarında arazi düzenlenmesine dair Tar ım Reformu Kanunu ç ıkarl ım şı tr. Halen bu 
kanun yürürlüktedir. Bu sadece sulanan tar ım alanları  için geçerlidir. Kapsaml ı  bir Ta-
rım Reformu Kanunu aşağı daki hususlar ihtiva etmelidir. 

1. Arazi tasarruf sisteminin ıslattı , 

1) Rasih Demirci, Toprak ve Tar ı m Reformu, Kar ı nca Dergisi, Say ı  1361 (1981), S.6-8 . 
2 ) Ziraat Mühendisleri Odası , Toprak Reformu, Ankara 1960, S.10. 
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2. Iş letmelerin çali şma şekli ve geni ş liklerinin belirlenmesi, 
3.Arazi toplula ş tırı lmas ı , 
4. Diğ er yard ımc ı  tedbirler. 

Arazi Tasarruf Sisteminin Islâh ı  
Toprağı n mandut kimselere elinde toplad ığı  ve verimli iş letilmediğ i ülkelerde, geli-

rin toprağı  iş leyenler aras ında makul bir tarzda da ğı tı lmas ı  önemli olmaktad ır. Burada 
iki önemli husus ortaya ç ıkmaktad ır. Birincisi, topraktan azami fayday ı  sağ lamak ve 
sosyal adaletin temini için fertlerin ellerinde bulunduracaklan arazinin ülke şartlarına 
(tarım nüfusu, araziden faydalanma şekli, çiftçilerin ortalama hayat seviyesi v.b.) göre 
azami büyüklüğünü sınıfland ırma, di ğeri de ziraat arazisinin mülk olarak devri, yani 
toprakland ırmad ır. Tarım Reformlannda şehir ve kasabalarda oturup çiftçilik yapmadan 
tarım arazisine sahip olmak ve bu arazileri kirac ı , ortakç ı  ve yarı cı lıkla iş letmek, yani 
"absentee" mülkiyet sistemi genel olarak reddedilmekte veya ancak istisnai olarak mü-
saade edilmektedir i . Çiftçilerin kendi mülkü arazi üzerinde i ş letme kurmalan temel ola-
rak kabul edilmelidir. Tar ım Reformunun gayesi, topra ğı  as ı l iş leyene mal etmek ise de 
istisnai hallerde kirac ı lık ve ortakç ı liğa müsaade edilebilmektedir. Bu durumda toprak 
sahibi ile iş leyenler aras ında karşı lıklı  sonımluluklann aç ık bir şekilde ortaya konmas ı , 
emniyetin art ırı lmas ı  mukavelelerin kontrolu ve ıslâh ı na yer verilmelidir. 

Iş letmelerin Çal ış ma Ş ekli ve Geni ş liklerinin Belirlenmesi 
Tarım kesimi esas itibariyla ekonomik bir birim olan i ş letmelerden te şekkül ettiğ ine 

göre, yap ı  değ iş ikliklerinin en önemlisinin iş letme geniş lik ve çal ış ma tarz ının tesbiti 
olduğ unu söyleyebiliriz. I ş letme geniş liğ inin tespitinde i ş letme bünyesinde üretimi etki-
leyecek faktörlerin tayini ve tespiti öncelik kazanmaktad ır. Türkiye tarımı nın yapı sı  dü-
zenlenirken toprak da ğı tımı ndan yararlanarak kurulan ve geli şmeleri uzun bir zaman ge-
rektiren i ş letmelerle, da ğı tım dışı nda kalan iş letmeleri birbirinden ay ırarak, bir i ş letme 
bünye politikas ı  uygulamak gerekir. 

Tarım Reformu dolay ısıyla toprak da ğı tımında ailelere verilecek toprak miktarlar ı , 
ailelerin mevcut i ş güçlerini de ğ erlendirerek ve geçimlerini sa ğ layacak miktarda olmal ı -
dır. Bunların iktisaden ya şayabilir üniteler olmas ınada dikkat edilmelidir. Bir i ş letmenin 
iktisaden yaşayabilir olmas ı , iş letme sahibine aile fertleri ile birlikte istihdam imkânlan 
ve nisbeten müreffeh bir geçim sa ğ lamas ı , iş letmenin geli şmesi için luzumlu tasarrufla-
ra imkan vermesi ile mümkün olur. Bu i ş letme geniş liğ i her bölgede ve tar ım sisteminde 
farkl ı  olacakt ır. Onun için Tarım Reformu uygulanacak bölgelerde dar bölge ve bölge-
cikler itibariyle toprak s ınıfları  ortaya konmal ı  ve bu s ı nı flara göre istatistiki bilgiler 
derlenerek buralarda mevcut i ş letme tipleri ve baş arı  sonuçları  incelenmelidir. Toplanan 
verilerin ışığı  altında bölge ş artlarını  temsil edebilecek i ş letme modeline göre belirlenen 
geliri verebilecek i ş letme geni ş likleri bulunmal ıdır. 

Reform kapsam ına girmeyen iş letmelerde büyüklü ğ ün tespiti ve bu i ş letmelerin te ş -
vik edilmesinde tar ım iş letmelerinde ekonomik k ıstaslara bağ lı  olarak meydana gelen 
eğ ilimleri dikkate ahnmal ıdır2. iş letmecilik bak ımından iş letme büyüklüğünden çok te-
şebbüsün büyüklüğ ü önem kazanmaktad ır. Teşebbüsün büyüklü ğü sadece arazinin ge-
niş liğ ini değ il, aynı  zamanda üretimde kullan ı lan üretim faktörleri aras ındaki kombinas-
yonu da ifade eder. Te şebbüsün büyüklüğ ü gaye ve hedefe göre de ğ iş ir. Burada esas 
alınan büyüklük, iş letmedeki üretim kaynaklar ı n ı  en iyi değerlendiren ve milli hedefler 

1) Metin Talim, Toprak ve Tar ı m Reformu Aç ısı ndan Tarı mda Iş letme Büyüklü ğü, E.Ü.Ziraat Fakültesi Yay ı n 
No: 3214, Bornova, 1977, S.19,20. 
2) Bu konuda bkz: Rasih Demirci, Tar ım Iş letmelerinde Geliş me Egilimleri, Kooperatifçilik, Say ı  48, (1980), 
S20-45. 
3) Ibrahim Aksöz, Toprak ve Tar ı m Reformu ve Azami ve Asgari Iş letme Büyüklü ğü, Köy Iş leri Bakanlığı  Ya-
y ı nları  No: 190, Ankara, 1972, S.15-16. 
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aç ısından o ülkenin yap ı sına en uygun bilyüklüktü?. Türkiye, d ış a aç ılmak, tarım ın bün-
yesine dış  ülkelerle rekabet edecek bir temel kazand ırmak istiyorsa, ekonominin geli ş -
mesine ayak uydurarak, bu geli şmeye i ş letmelerinin bünyesini intibak ettirici tedbirleri 
almak mecburiyetindedir. Nitekim Avrupa ülkeleri, i ş letme ölçeğ i büyümesi birim ma-
liyetin düşmesini sağ layan ileri teknolojilerin uygulamas ına imkan verdi ğ inden, ancak 
belirli büyüklüğe ulaşmış  iş letmelere yat ınm yard ım ının yapı labilmesi için tar ım prog-
ramları  geliş tirmiş lerdir. Mesela Ortak Pazar komisyonunca yat ırım yardımından i ş let-
melerin istifade edebilmesi için, hububat, çapa, bitkileri gibi ana ürünlerin yeti ş tirildiğ i 
iş letmelerde asgari i ş letme büyüklü ğünün 18-120 ha. veya süt inekçili ğ inde asgari 40- 
60 inek, et üretimi için 150-200 s ığı r, piliç besiciliğ inde yıllık 10000 adet, yumurta ta-
vukçuluğunda 1000 adet, tavuk yeti ş tirebilecek büyüklü ğe kavuş turulmas ı  teklif edil-
miş tir'. Bu da gösteriyorki ekonomik geli şmelere intibak edebilecek ve mevcudiyetini 
koruyabilecek i ş letme büyüklükleri te ş vik edilmektedir. 

Türk tarım ı n ı n geli şen dünya ve ülke ekonomik şartlarına intibak ettirilebilmesi için, 
tarım iş letmelerinin bölge şartlarına göre tespit olan taban büyüklükten aş ağı  parçalan-
ması  önlenmelidir. Diğer taraftan tar ım iş letmelerinin toprak ve iklim şartlarına, milli 
üretim hedeflerine uygun olarak belirli ürünlerin üretiminde ihtisasla şmas ı , böylelikle 
hiç olmasa iş letme içerisinde üretim ş ubelerinin ekonomik büyüklü ğ e ulaşması  temin 
edilmelidir. 

Kıt olan toprak ve su kaynaklar ı nın verimli olarak kullan ı lmas ı  ve gelişen teknoloji-
nin iş letmelerce sür'atle benimsenmesi bak ı m ı ndan kurulacak üretim ünitelerinde üç ay-
rı  çalış ma şekli tavsiye etmekteyiz 2. 

1. Devletin her türlü teknik yard ımı  yaptığı  ve teknik tar ım teşkilatı  yoluyla ileri ta-
rım bilgilerinin ulaş tırı ldığı  üretim birimleri olacakt ır. Bu iş letmelere de di ğ er üretim bi-
rimlerinde oldu ğ u gibi uzun vadeli kredi ile modern tar ım aletleri, gübre, tohumluk, 
ilaç, dam ızlık hayvan temin edilecek ve tar ı m uzmanlanyla ilmi destek sağ lanacakt ır. 

Bu iş letmelerde yeti ş tirilecek bitki ve hayvan nev'inin tespitinde devlete büyük gö-
revler düşmektedir. Bölgeler, yöreler itibariyle farkl ı lıklar olduğu gibi, üretim şartları  
bak ı mından iş letmeden i ş letmeye büyük değ işmeler söz konusudur. Makro seviyede ya-
pılacak planlar i ş letme şartları n ı  da dikkate alınak mecburiyetindedirler. Baz ı  iş letme 
şartları  bitkisel üretime baz ı ları  hayvansal üretime daha elveri ş li olabilir. Ayrıca tar ım 
iş letmelerinde üretilecek bitki cinsi ve hayvan türü ve ırkı  bakı m ından farklı  şartlara sa-
hiptir. Devletin tanm politikas ı  bu grub i ş letme tarz ındaki üretim birimlerini bu bak ı m-
dan ayrıntı lı  bir şekilde değ erlendirilerek s ın ı fland ı rmalıd ıır. Böylece bir taraftan hemen 
her il ve ilçede hangi bitki nevi ile hangi tür ve ırk hayvan miktanna ihtiyaç oldu ğ u, di-
ğer yönden her tar ım i ş letmesinde bitki ve hayvan yeti ş tiriciliğ inin en verimli şekli ve 
hacmi belirlenmi ş  olacaktır. Bu'iş letmelerde teknik yay ım servisinin hizmetleri önemli 
rol oynayacaktı r. 

2. ihraç ürünleri ve kamu kurulu ş ları nın monopol al ım sahas ına giren ürünleri yeti ş -
tiren iş letmelerdir. Bu i ş letmelerde muayyen ürünlerin ekimi belirli şartlara ba ğ lanarak 
modern tarım usullerinin uygulanmas ı  sağ lanacakt ır. Bu i ş letmelerin kurulmas ı  ile tek-
nik tarımın çiftçiye intikali h ız kazanaca ğı  gibi, ihraç ürünlerinin kaliteli ve d ış  pazar is-
teklerine uygun olarak yeti ş tirilmesi mümkün olacakt ır. Bu tip üretim birimlerinin kuru-
luşunda şeker pancar üreten çiftçiler ile uzun süreden beri çal ış an şeker ş irketinin 
uygulama tecrübelerinden geni ş  ölçüde faydalan ı lmal ıdır. 

3. Devletin sağ ladığı  imkânlarla sulanan bölgelerde, suyun ve topra ğı n verimli bir 
şekilde kullan ı lması  amac ıyla kurulacak üretim birimleri; Devletin temin etti ğ i sulama 
imkanları ndan faydalanmak isteyen üye çiftçiler üretim birlikleri şeklinde birle şecekler. 

I ) Ernst Engel unt Franz Fend, Agrarpolitik der drei grossen reformprograme-Höcherl-Schiller-Mansholt, 
Stuttgart, 1969, S.73. 
2) Rasih Demirci, Tar ımda Üretim Pllı nlaması . Karı nca Sayısı  18, (1980, S.7-8.) 
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Mülkiyet ve emek çiftçide kalacak sadece zaman, kredi, sermaye ve teknoloji israf ını  
önlemek için ekonomik anlamda üretim üniteleri olu ş turulmal ıdır. Devletin özel prog-
ramlarla sağ layacağı  her türlü yard ımlar kurulacak üretim birliklerine bir denetim kuru-
mu kanal ıyla ulaş tınlmal ıdır. Böylece makro plan ın hedefleri istikametinde belirli yöre-
de üretilecek bitki ve hayvan nev'ileri önceden belirlenmelidir. 

Arazi Toplulaş tırması  
Tanm arazisinin küçük parçalar halinde ve da ğı nık olmas ı  entansif bir tar ım için uy-

gun yöntemlerin kullan ılmasını  imkans ız kılar. Bu bakımdan dağı nık arazilerin birle ş ti-
rilmesi ve arazi parçalar ını n tekrar parçalanmas ını  önleyici tedbirler al ınmal ıd ır. Veraset 
yoluyla parsellerin gayri ekonomik büyüklülderin alt ına dü şmesi önlenmelidir. Toplu-
laş tırma yapılmadan arazi ve i şgücü zayiat ım önlemek ve üretimde maliyeti dü şürmek 
mümkün olmaz. 

Toplulaş tırma güç ve zaman isteyen bir çali ş madır. Bu bakımdan mecburi olmas ı  ve 
masrafları n büyük bir k ı sm ının devletçe kar şı lanarak yürütülmesi, toplula ş tırmaya sür'at 
kazandıracakt ır. Bu konu daha önce ayr ıntı lı  olarak incelendi. 

Tamamlay ıcı  Tedbirler 
Tarım Reformunun baş arıya ulaşabilmesi ve tar ım ın yapı sını  ekonomiye katk ı s ı nın 

azamiye ç ıkacak şekilde yeniden düzenlemenin ba şarıyla sonuçlanabilmesi için, kredi, 
pazarlama, kooperatifle şme ve iş letmeler aras ı  müş terek çal ış man ı n teşvik edilmesi ve 
nihayet zirai yay ım hizmetlerinin çiftçiye ula ş tınlmasında tedbirlerin eksiksiz al ınmas ı  
gerekir. Ekonomik bir bütünlük arz ından iş letmelere hizmet götürülürken tek bir kanal-
dan ula ş tınlmal ıdır. Zirai üretimin önemli halkalann ı  teşkil eden girdi temini, kredi, su-
lama, mücadele pazarlama v.b. hizmetlerin çiftçiye arzmda tekerriirler kald ınlarak, ül-
kenin kaynaklar ı  ve zaman ı n ı n israfı  önlenmelidir. Bunun için ayn ı  hizmeti yapan bütün 
müesseselerin bir birim alt ında toplanmas ı , araş tırma-yay ım üretim ilişkilerinin iyi ku-
rularak uygulamadan gelen problemlere çözüm aranmas ı  ve tarım teşkilatı nın bu faali-
yetleri yürütecek şekilde yeniden te şkilatlandınlması  üretimin art ırılması  ve tarı mın ya-
pısınm yeniden düzenlenmesinin başarı  ile sonuçland ırı lmas ı  için gerekli görülmektedir. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 96 N İSAN-MAYIS-HAZİRAN 1992 

MILLI EĞ ITIM SISTEMI İ ÇİNDE 
YAYGIN EĞ ITIM 

Dr. Yusuf EKINCI 

Bugün dünyadaki bütün devletler, varl ıklarını  devam ettirmek ve milletlerinin refah 
seviyesini yükseltmek için belli bir mücadelenin içerisindedirler. Bu mücadelenin teme-
linde de eğ itimin, Milli Eğ itimin, başarıya ulaşmada temel unsur oldu ğu tart ış masız ka-
bul edilen bir gerçektir. 

Türkiye'nin hedefi; 21.yüzy ı la kalkmm ış  bir ülke olarak girmek ve dünyan ın sanayi-
leşmiş  ülkeleri aras ında yerini almakta. Bu hedefin gerçekle ş tirilmesi için çözülmesi l'O-
zım gelen birçok problem vard ır. Ancak, problemlerin çoklu ğu ümitsizliğe düşmek için 
değ il, daha çok çal ış mak ve meselelere daha rasyonel çözüm yollan aramak için te şvik 
edici bir unsur olarak görülmelidir. 

Hedeflerin gerçekle ş tirilmesi, milli kültüre dayal ı  eğ itim politikas ı  ile bütünleşmiş  
bir ekonomi sisteminin kurulmas ı  ile mümkün olacakt ır. Bir toplumun kalk ınmas ı  ve 
sağ lıklı  bir şekilde varlığı nı  devam ettirebilmesi için güçlü bir ekonomiye sahip olmas ı  
şartt ır. Bunun için de sanayileşmek gerekmektedir. Sanayile şme hem yeni bir sosyal ve 
iktisadi münasebetler a ğı  gerektirmekte, hem de yeni münasebetlere uygun kültür üreti-
mi icap ettirmektedir. Toplumdaki maddi geli şmeye paralel olarak bu de ğ işme ve geli ş -
meleri manaland ıracak kültür üretimini gerçekle ş tirmek mecburiyetindeyiz. Bunu ger-
çekle ş tiremez isek, iktisadi alanda sa ğ lanan gelişmeler mutluluk ve refahm de ğ il, 
bunalımın kaynağı  olur. Bu sebeple ekonomi ve kültür alan ındaki gelişmeler bir bütün 
olarak ele alınması  mecburiyeti vard ır. 

Milletler gelişme yolunda birbirlerinin tecrübelerinden istifade ederek, daha az kay-
nak israfı  ile modernle şebilirler. Ancak, ba şka ülkelerin tecrübelerinden istifade etmek 
ile onları  taklit etmek birbirlerinden çok farkl ı  şeylerdir. Sanayile şmiş  ülkelerin sosyal 
ve iktisadi yap ılan bizim için taklit edilecek de ğ il, üzerinde inceleme yap ı lacak bir labo-
ratuvar olarak görülmelidir. 

Tarihimizin akışı  içinde te şekkül etmi ş  ve geliş miş  maddi ve manevi de ğ erlerimizin 
bütünü dikkate al ınmadan sosyal ve ekonomik alanda al ınan kararlar ne kadar gerçekçi 
olursa olsun beklenilen sonucu vermez. 

Arzu edilen hedeflere varabilmek için ilim ve tekni ğ in bütün imkblanndan istifade 
ederken eğ itimin de milli hüviyetini mutlaka muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. Çün-
kü milli eğ itim milletlerin kaderini tayin eden en önemli faktördür. Bu hususta gösterile-
cek ihmalin sonradan telafisi mümkün de ğ ildir. Bu sebeple her kademe ve seviyedeki 
mesuliyet alan ş ah ısların milli eğ itim konusuna eğ ilmek ve bunun takipçisi olmak mec-
buriyetleri vard ır. 

Bu aç ıklamalardan sonra sizlere Türk Milli E ğ itim Sistemini ana hatlar ı  ile tan ı tmak 
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ve halk eğ itim çalış malarından bahsetmek istiyorum. 

Bugün, uygulanmakta olan Türk Milli E ğ itim Sistemini ana hatları  ile tan ı tmak ve 
halk eğ itim çalış malarından bahsetmek istiyorum. , 

Bugün, uygulanmakta olan Türk Milli E ğ itim Sistemi, 1973 y ı lında kabul edilen 
1739 Say ılı  Milli Eğ itim Temel Kanunu ile düzenlenmi ş tir. Bu Kanun, Türk Eğ itim Sis-
teminin düzenlenmesine esas olan gaye ve ilkeleri, e ğ itim sisteminin umumi yap ısını , 
öğretmenlik mesleğ ini, okul, bina ve tesislerini, eğ itim araç ve gereçlerini ve devletin 
eğ itim ve öğ retim alan ındaki vazife ve mesuliyeti ile alakal ı  hükümleri ihtiva etmekte-
dir. 

Türk Milli Eğ itiminin gayeleri 1739 Say ı lı  Kanun'da şöyle ifade edilmektedir. 

"Türk Milli Eğ itiminin genel gayesi, Türk Milletinin üstün fertlerini 

1. Atatürk İnkilâp ve Ilkelerine ve Anayasa'da ifadesini bulan Atatürk Milliyetçili ğ i-
ne bağ lı , Türk Milletinin milli, ahlaki, imanı , manevi ve kültürel değerlerini benimse-
yen, koruyan ve geli ş tiren, ailesini, vatan ı n ı , milletini seven ve daima yüceltmeye çal ı -
şan, insan haklar ına ve Anayasan ın baş lang ıc ındaki temel ilkelere dayanan, demokratik, 
lâik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine kar şı  görev ve sorumlululda-
nn ı  bilen ve bunlar ı  davranış  haline getirmi ş  vatandaş lar yetiş tirmek; 

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bak ım ından dengeli ve sağ lıkl ı  şekilde geli ş miş  
bir kiş iliğe ve karaktere, hür ve bilimsel dü şünme gücüne, geni ş  bir dünya görü şüne sa-
hip, insan haklarına sayg ılı , kiş ilik ve teşebbüse değ er veren, topluma kar şı  sorumluluk 
duyan, yapıc ı , yaratıc ı  ve verimli kiş iler olarak yeti ş tirmek; 

3. Ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geli ş tirerek gerekli bilgi, beceri, davran ış lar ve bir-
likte iş  görme alış kanlığı  kazandırmak suretiyle hayata haz ırlamak ve onlar ın kendileri-
ni mutlu kı lacak ve toplumun mutlulu ğ una katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmala-
rın ı  sağ lamak; 

Böylece, bir yandan Türk Vatanda ş ları n ın ve Türk toplumunun refah ve mutlulu ğ u-
nu artırmak, öteyandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalk ın-
may ı  desteklemek ve h ızlandırmak ve nihayet Türk Milletini ça ğdaş  uygarlığı n yap ıc ı , 
yaratıc ı , seçkin bir orta ğı  yapmaktır." 

Milli Eğ itim Temel Kanunu'na göre şekillenen Türk Milli E ğ itim sistemi, örgün ve 
yayg ın eğ itim olmak üzere iki ana bölümden meydana gelmektedir. 1986 Y ılında yürür-
lüğ e giren 3308 Say ı lı  "Ç ıraklık ve Meslek Eğ itimi Kanunu" ile Ç ırakl ık Eğ itimi de 
Türk Eğ itim Sistemi içinde yerini alm ış tır. 

Örgün eğ itim dediğ imiz okul eğ itimi, hayat ın ı zın belli bir bölümünde ba şvurduğ u-
muz ilkokullar, ortaokullar, genel ve mesleki liseler ile yüksek ö ğ retim kurumlanndan-
müteşekkildir. Yaklaşı k olarak 6-24 ya ş lar aras ındaki vatanda ş larım ıza hitap eder. 

Yayg ın eğ itim ise, örgün eğ itimin içerisinde olanlar da dahil olmak üzere her ya ş  ve 
seviyedeki vatandaş lanmıza götürülen genel, mesleki ve kültürel e ğ itim faaliyetlerinin 
tamam ını  ihtiva etmektedir. 

Yayg ın eğ itim, beş ikten mezara kadar devam eden bir e ğ itimdir. 
YAYGIN EĞ ITIMIN TANIMI 

Yayg ın eğ itim, kitle e ğ itimi, yetişkinler eğ itimi, toplum eğ itimi, temel eğ itim, sosyal 
eğ itim, yaygı n eğ itim ve buna benzeyen isimler alt ında yürütülen, hitabetti ğ i kiş iler ye-
ti ş inler ve okul d ışı ndakiler olan te ş ilâtl ı  bir eğ itim sistemidir. 

1739 Say ı lı  Milli Eğ itim Temel Kanunu'nun 18. maddesne göre, Türk Milli E ğ itim 
Sistemi Örgün ve Yayg ı n Eğ itim olmak üzere iki ana bölümden meydana gelmektedir. 
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örgün eğ itim okul öncesi eğ itimi, temel eğ itimi, orta öğ retimi ve yüksek ö ğretimi 
içine alırken, yayg ın eğ itim, örgün eğ itimin yan ında ve dışı nda düzenlenen eğ itim faali-
yetlerini içine almakta ve Milli E ğ itim Temel Kanunun'un 40. maddesinde belirtilen gö-
revleri üstlenmektedir. 

Yayg ın eğ itim, toplumun ihtiyaçlarına, fertlerin ilgi ve isteklerine ve hizmet anlay ış -
larına göre farkli yönlerden dinamik hale getirmek gayesiyle onlara belli programlar ha-
linde sunulan bir e ğ itim faaliyetidir. Günümüzde yayg ın eğ ilim, her ülkenin benimsedi-
ğ i eğ itim felsefesine, e ğ itim anlayışı na ve eğ itimden beklediğ i sonuçlara göre 
plânlanmakta ve uygulanmaktad ır. 

Memleketimizde yayg ın eğ itim uygulamasında hareket noktas ı nı  toplumun ihtiyaç 
ve istekleri teşkil etmektedir. Bu sebeple yayg ın eğ itim, okul dışı nda bulunan yetişkinle-
re, onların gönüllü olarak katı lacakları  programlar halinde götürülmektedir. Bu prog-
ramlar her seviyede yeti şkinlerin fikri al ınarak, çok defa onlarla birlikte haz ırlanmakta-
d ıır. 

Yayg ın eğ itimin hedef kitlesinin, yaşı , cinsiyeti, eğ itim seviyesi, öğ renme iste ğ i ile 
bir çok özellikleri birbirinden fakhd ır, bunlar; köylü, kentli, i şçi, işveren, öğrenci, zana-
atkar, esnaf, evkad ını  ve serbest meslek sahibi olan insanlard ır. 

Bu farkl ı  özelliklere sahip olan insanların yayg ın eğ itim aç ısından ortak özelli ğ i, 
okul dışı nda bulunmaları  ve esas iş lerinin okula gitmek olmamas ıdır. Herhangi bir okul-
da eğ itimine devam eden bir öğ renci, okul dışı ndaki zaman ında yayg ın eğ itim faaliyet-
lerinden faydalanabilir. 

Yayg ın eğ itim faaliyetlerinden faydalanan ki ş ilerin okul d ışı nda diğ er bir ortak özel-
likleri de bunların toplumda birer rol üstlenmeleri ve üretici durumda olmaland ır. 

Yayg ın eğ itim, ki ş ilerin içinde yaşadıkları  çevreden geli ş igüzel bir şekilde birş eyler 
öğrenmeleri demek de de ğ ildir. Bilindiğ i gibi kiş iler için iki türlü ö ğ renme yolu vard ır. 
Bunların ilki; kiş inin içinde bulundu ğ u çevredir, toplumdur. Bulundu ğ u toplumda konu-
ş urken, tart ışı rken, eğ lenirken, gazete okurken, radyo-TV dinler veya izlerken bilgi sahi-
bi olur, öğrenebilir. Yani rastlant ı  sonucu edindi ğ i bir bilgi sözkonusudur. Bu öğ ren ın 
düzensiz ve yetersizdir. İkinci şekilde öğ renme yolunda ise, ferdin öğ renimi rastlant ılara 
bırakılmamış tır. Bu öğ renmenin şekli, muhtevas ı , süresi, fizikçi çevresi ve düzeni plan-
lıd ır. Ferdin ö ğ renmesini sağ layan kurulu ş  ve eğ itim görevlisi mevcuttur. yayg ın eğ itim 
okul dışı nda giriş ilen tasarlanm ış , düzenli ve te şkilatlanm ış  olan eğ itimin bütünleş tirici 
bir parças ı  olmaktadı r. 

Kısaca yayg ın eğ itim, fertlerin kabiliyetlerini, hareketlerini ve davran ış larını  geliş tir-
meyi, değ iş tirmeyi, onları  eğ itmeyi gaye edilmi ş  bir eğ itimdir. 

YAYGIN EĞ ITIMIN TARIHI GELIŞ IMI 
Yayg ın eğ itim hizmetleri çok eskilere dayanmas ına rağ men memleketimizde resmi' 

bir kurum olarak faaliyet göstermesi yenidir. 
İslarniyet öncesi Türkler'de, büyüklere sayg ı , küçüğ e sevgi, vazifeye ba ğ lı lık, vatan 

sevgisi, kahramanl ık duygusu gibi meziyetlerin herhangi bir kurum marifet olmadan 
nesilden nesile aktarıldığı  ve yeni nesillerin bu ölçüler çerçevesinde yeti ş irildiğ i bir ger-
çektir. Türklerin islamiyeti kabulünden sonra halk e ğ itiminin daha da geliş tiğ ini uzak 
doğ udan Anadolu'ya gelen "Horasan Erlerinin" emsalsiz bir halk e ğ itimcisi oldu ğunu 
ifade etmek yerinde olur. Hemen her devirde Türk toplumlar ı  değ iş ik isimler alt ında ve 
ayrı  kurulu ş lar içinde yayg ın eğ itim hizmetini yünitmü ş lerdir. 
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A) CUMHURIYETTEN ÖNCEKI DÖNEMDE YAYGIN E Ğ ITIM FAALI-
YETLERI 

Türk toplumunda yaygın eğ itim faaliyetlerine hemen her devirde rastlamak müm-
kündür. Yayg ın eğ itime olan ihtiyaç hissedilince bu ihtiyac ı  karşı layacak tedbirler al ın-
mış tır. Türk beylerinin tertipledikleri av partileri, şölenler vb. gibi faaliyetler birer yay-
g ın eğ itim hareketleridir. Dede Korkut Masallar ı  ve Orhun Abideleri o zamanki yaygı n 
eğ itimin tarihe geçen belgeleridir. 

Türkiye'de ilk resmi yayg ın eğ itim teşebbüsü Üniversiteden gelmi ş tir. Fizik, Kimya 
vs. konularda 1860'l ı  yı llarda bilim adamlar ı , yüksek dereceli memurlar ve e ğ itimciler 
gönüllü olarak ders vermi ş lerdir. Derslerin ö ğ rencilere daha faydal ı  olmas ı , daha iyi öğ -
retilmesi için, "Kimyattâne, Nümunehane" adı  verilen kurumlar aç ı lm ış tır. 

1864'te halkı  okutmak, toplumsal yönden yeti ş tirmek, geli ş tirmek için Cemiyet-i 
Tedrisiye-i islamiye ( İ slam Öğretim Dernegi) kurulmu ş tur. Aydınlann biraraya gelerek 
kurduklan bu dernek "Ç ırakl ık Okulu" açmış t ır. Darüşş üfaka'da yine bu derne ğ in kur-
muş  olduğ u bir eğ itim kurumudur. 

Osmanlı  Bilim Derne ğ i, Be ş iktaş  Bilim Derneğ i, Ittihat ve Terakki F ırkas ı  ve Türk 
Ocağı nı  da yayg ın eğ itim faaliyetleri için geceli gündüzlü çal ış an gönüllü dernekler ara-
s ında sayabiliriz. 

Yayg ın eğ itimin temelleri, Türkler Anadoluya yerle ş tikten sonra Selçuklu ve Os-
manlı  dönemlerinde at ı lmış tır. Bu dönemlerde yayg ın eğ itim yapan kurulu ş ların başka-
ları  ş unlardı r: 

1. Mescidler ve Camiler 

Mescidler ve camiler, Müslüman Türk toplumunda sadec ibadet edilen bir yer olarak 
kalmamış , ibadete gelen müslümanlar, burada birçok meselelerini konu ş up halletmiş ler, 
dini ve dünyevi bilgilerini birbirlerine aktarm ış lard ır. Bilhassa Cuma günlerinde bu iba-
det yerlerinde tam bir yayg ı n eğ itim faaliyeti yap ı lmış tır. Çünkü insanlar burada gerek 
birbirlerinden, gerekse. görevli din adamlar ından öğ rendikleri doğ ru ve güzel şeyleri ha-
yatlarında da tatbik etmi ş lerdir. 

2. Medreseler 

Selçuklular Islam Dininin ö ğrenilmesi için ele geçirdikleri yerlerde hemen bir med-
rese yapt ınyorlardır. Medreselerde ilkö ğretimden yüksek ö ğ retim kademelerine kadar 
eğ itim veriliyordu. 

Sadece medrese yapmakla kalmayan Selçuklular kitapl ıklar, balumevleri ve hastane-
ler de kuruyorlar& Medreseler İbni Sina, Gazzali, Katip Çelebi, Farabi ve Evliya Çele-
bi gibi dünyaca ünlü bilginlerin yeti ş tiğ i yer olmu ş tur. Esasen medreselerin bütün bu ha-
yırlı  iş leri yerine getirilmesine vesile olan Alparslan ve Melik şah'in vezirliğ inde 
bulunan Nizam-ül Mülk'dür. 

3. Ahilik 
Ahi birlikleri 18.yüzy ı la kadar etkili bir esnaf kurulu ş u olarak devam etmi ş tir. Ahilik 

birlikleri esnaf ın dini, ahlaki ve di ğer sosyal yönlerden iyi yeti şmesini gaye edinmi ş ler-
di. "Ahi" ad ı  verilen bilgili ve kültürlü insanlar ın çevresinde toplan ıhr sohbetler yap ıhr 
ve bu yolla esnaflar aras ında birlik, beraberlik ve karde ş lik peki ş tirilmiş  olurdu. Bilhas-
sa esnaf ç ıraklann ı n okuma, yazmalan için büyük bir çaba harcan ırdı . Osmanlı  Devleti-
nin yükselme devrinde Ahi birlikleri hay ırsever esnaf kurumlar ı  olarak devam etmi ş ler 
ve Türk-islam sanat ının ilerlemesini sa ğ lamış lardır. 

4. Loncalar 
Ahilik birliklerinden sonra 18.yy.dan itibaren görülen loncalar esnaf ve sanatkarlan 

disipline ederek, i ş  ve ticaret ahlak ı n ı  koruyor, ustalar yeti ş tiriyor ve bunlara i ş  buluyor-
du. 
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5. Türk Ocakları  
Imparatorluk devrinde yayg ın eğ itim Türk Ocakladyla baş lamış tır. 1912-1923 tarih-

leri aras ında halk için gece kurslar ı  aç ıp, konferanslar vererek, halk ı  eğ itmeye ve temel 
bilgiler vermeye çal ış an Türk Ocaklar ı= bu faaliyetlerini, hay ırla yaktmek ve bu ko-
nuda at ı lmış  önemli ad ımlar olarak kabul etmek icabeder. Türk Ocaklan'n ın 1918-1923 
tarihleri aras ında halk eğ itimi konusunda bilhassa halka milli mücadele ruhunu anlat-
mak, halkı  milli mücadeleye haz ırlamak hususundaki gayretleri bir taraftan Oca ğı n faa-
liyetlerini izah bakımından bir taraftan da e ğ itilmiş , öğ retilmiş  olan halkın neler yapma-
ya muktedir bir hale geldi ğ ini göstermesi bakı m ı ndan önemlidir. 

6. Ordu 
Ordu acemi oğ lan ocaklannda gençleri Türk Islam geleneklerine uygun bir şekilde 

yetiş tirerek yayg ın eğ itim faaliyetinde bulunmu ş tur. 

B) CUMHURIYET DÖNEMINDE YAYGIN EĞ ITIM 

Cumhuriyetin ilan edilmesinden yakla şı k olarak 1 ay kadar sonra zaman ın Milli Eğ i-
tim Bakan ı  Safa bey, Valiliklere bir genelge göndererek Milli E ğ itim görevlerinin yanı -
sıra, yayg ın eğ itime de ağı rlık verilmesini istemi ş  ve eğ itimin her ya ş  ve kadamedeki in-
sanın ihtiyac ı  durumuna getirilmesi gerekti ğ ini belirtmiş tir. 1926 Y ılında da Bakanl ık 
bünyesinde "Halk Terbiyesi Ş ubesi" kurulmu ş , daha sonra da "Halk Derslikleri ve Halk 
Konferanslar' Yönetmeli ğ i" ç ıkarı lmış tır. Yeni harflerin kabul edilmesini takiben 
1928'de, Türk E ğ itim tarihinde okuma-yazma, ö ğ retim ve vatandaş lık bilgileri kazandı -
ran en detaylı  yayg ın eğ itim proğ ramlann ı  uygulayan "Millet Mektepleri" aç ılmış , bu 
kurumlardan 1,5 milyon vatanda ş  sertifika alm ış tır. 

Daha sonra vatandaş lann öğ rendiklerini unutmamalan için "Halk Okuma Odalar ı " 
kurulmu ş tur. Bu odalarda sadece okuma yazma çal ış maları  yapm ıyor, Türk Milliyetçili-
ğ inin geliş tirilmesi ve yayg ı nlaş tırı lmas ı  için çalış malar yap ı lıyordu. 

Inkilaplan yaymak, milleti kültürel bak ımdan geli ş tirmek gayesiyle 1932 y ı lında 
halkevleri kurulmu ş tur. Halkevlerinin faaliyet alan ına giren konuların baş kaları , ders-
haneleri, kurslar, kitapl ık, yayım, köycülük, dil ve yaz ım, tarih ve müze, sosyal yard ı m, 
spor, temsil ve güzel sanatlar olarak s ıralanabilir. 

1933 Y ı lında Millet Mektepleri ve yayg ın eğ itimle ilgili faaliyetler Milli Eğ itim Ba-
kanlığı  İ lköğ retim Genel Müdürlü ğ ü'ne bağ lanmış tır. 

1951 Y ı lında Amerika'dan getirilen halk e ğ itimi uzman ını n haz ırlayıp Bakanlığ a 
sunduğ u raporda; yayg ın eğ itim faaliyetlerinin ilmi ve programl ı  bir şekilde ele al ınması  
ve Bakanlığ a bağ lı  bir te şkilatı n kurulması  teklif edilmi ş tir. Bu teklife dayal ı  olarak 
1952'de tekrar "Halk Terbiyesi Bürosu" kurulmu ş  1 y ıl sonra "Halk Okuma Odalar ı", 
1956 yı lında da ilçelerde Halk E ğ itim Merkezleri aç ılmaya baş lanm ış tır. 

UNESCO'da yayg ın eğ itim teşkilat ı nın kurulmas ı n ı  desteklemiş  ve Hasanoğ lan Ata-
türk Ilköğretmen Okulu'na ba ğ lı  bir temel eğ itim merkezi kurulmuş tur. 1957'de yap ı lan 
VI.Milli Eğ itim Ş tıras ında yaygın eğ itim konusunda durulmu ş , yeni teklifler öne sürül-
müş , raporlar haz ırlanmış  kanun tasarı ları  düzenlenmi ş tir. 

1960 Yı lından sonra ba ş layan eğ itim-kültür seferberli ğ i neticesinde yayg ı n eğ itim 
faaliyetlerinin bir te şkilâta bağ lanmas ı  öngörülmü ş  ve Bakanl ığ a bağ lı  "Halk Eğ itimi 
Genel Müdürlü ğ ü" kurulmu ş tur. 1964 Y ı lında bu Genel Müdürlük Bakanlar Kurulu Ka-
rarı  ile Milli Eğ itim Bakanlığı 'ndan al ınıp Köyiş leri Bakanl ığı 'na bağ lanmış tır. Bu Ba-
kanlığ a bağ lan ırken önceki görevlerine ilaveten Köy Gezici Kad ın ve Erkek Kurslar ı  ve 
Tarım Bakanlığı na bağ lı  Ev Ekonomisi Ş ubesi ile Sanayi Bakanl ığı na bağ lı  Köy El Sa-
natları  Dairesi de yayg ı n eğ itim yapan ünitelerde sözü edilen Bakanl ığ a bağ lanmış t ır. 

II. Be ş  Yıllık Kalkınma Plan ında "Bütün e ğ itim kurumlann ın Milli Eğ itim Bakanlığı  
bünyesinde toplanmas ı  esastır" hükmü gereğ ince 1967 y ılında yine Bakanlar Kurulu 
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1 Kararı  ile ilgili Genel Müdürlük tekrar Milli E ğ itim Bakanlığı 'na bağ lan ırken bu arada 
Ev Ekonomisi Ş ubesi Köyi ş leri Bakanl ı g ı 'na kalm ış , Gezici Kad ı n ve Erkek Kursları  ise 
Milli Eğ itim Bakanl ığı  Kız Teknik Öğ retim Genel Müdürlüğü ile Erkek Teknik Ö ğ re-
tim Genel Müdürlü ğü'ne ba ğ lanm ış tır. 

Milli Eğ itim Bakanl ığı 'nın çeş itli Genel Müdürlükleri aras ında faaliyetleri da ğı lmış  
olan Yayg ı n Eğ itim Genel Müdürlüğ ü, 1972 y ı l ında eğ itimde bütünlük ve devaml ılık il-
keleri istikâmetinde birle ş tirilerek güçlü bir Genel Müdürlük haline gelmi ş tir. Yayg ın 
eğ itim hizmetleri alan ında görev yapan VII. Ak şam Sanat Okulu ile Mektupla Öğ retim 
Unitesi de 1974 y ı lı nda bu Genel Müdürlü ğ e bağ lanmış t ır. 

1977'de al ınan bir olurla K ız Teknik Öğ retim Genel Müdürlüğü'nden Gezici Kad ın 
Kursları , Erkek Teknik Öğ retim Genel Müdürlüğü'nden de sabit ilçe kurslar ı  ve gezici 
kurslar tekrar al ınarak Yayg ın Eğ itim Genel Müdürlüğü bünyesinde toplanm ış tır. 

Ülkemizin h ızlı  bir şekilde sanayile şmeye baş laması yla okullarda yeti şen orta vas ı fl ı  
teknik insan gücü ihtiyac ı  karşı lanamaz hale gelmi ş tir. Bunun üzerine i şyerlerinde çal ı -
şan vas ı fs ız insan gücüne teorik bilgiler kazand ırı lması  ve onları n orta vas ıfl ı  teknik in-
san gücü haline getirilmesi için ç ırakl ık eğ itimine ihtiyaç duyulmu ş tur. Bu ihtiyaç 1963 
yı l ı  icra plan ında tedbir olarak yer ald ığı  halde Çırak, Kalfa ve Ustal ık Kanunu ancak 
1977 y ı lında ç ıkarılabilmi ş tir. 

Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, faydal ı  ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi 
gayesi ile, Bakanl ıklann kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ili şkin esas ve usul-
ler 13.12.1983 gün ve 179 say ı lı  Kanun Hükmündeki Kararname ile yeniden tespit edil-
miş tir. Bu Kanun Hükmünde Kararname do ğ rultusunda Yayg ı n E ğ itim Genel Müdürlü-
ğü ile Ç ıraklık Eğ itimi Genel Müdürlü ğ ü birleş tirilerek "Ç ıraklık ve Yayg ın Eğ itim 
Genel Müdürlü ğü" ad ını  almış  ve yayg ı n eğ itim faaliyetleri halen bu Genel Müdürlük 
bünyesinde devam ettirilmektedir. 
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 96 N İSAN-MAYIS-HAZİRAN 1992 

MESLEKI STEREOTİPLER VE MESLEK 
SEÇ İMİNE ETKILERI 

Ayşe ÇOŞKUNER* 

Günümüzde insan ın bir uğ raşı  alan ı  ya da bir meslek seçmesi, üzerinde önemle du-
rulması  gereken bir sorun olmu ş tur. Her insan belki okul öncesi y ıllardan itibaren hangi 
mesleğ i seçeceğ ini düş ünür. Ancak çoğu kimse, bir mesleğe karar verme aş amasına gel-
diğ i zaman ne yapacağı nı  bilememekte ve bu seçimi tesadüflere b ırakabilmektedir. Ki ş i-
lerin kendi ilgi, yetenek ve ki ş ilik özelliklerini ve toplumun insangücü ihtiyac ım dikkate 
almaksız ın yaptıkları  seçimler sonuçta hayalk ınklığı  yaratmaktad ır. 

Kiş inin isabetli bir seçim yapmas ı nı  engelleyen önemli faktörlerden biri de meslek-
ler hakkındaki bilgilerinin yetersiz yada yanl ış  olmasıdır. Meslek seçimi sorunu ile ba ş -
başa kalan kiş iye, çevresinden baz ı  uyarılar ve tavsiyeler yap ılmaktadır. Gençler, mes-
leklerin gerektirdi ğ i nitelikler ve sağ ladıkları  imkanlar hakk ında çoğu kez kulaktan 
dolma bilgilerle mesle ğ ini seçebilmektedir. 

Nitekim mesleklere ait stereotipler geli ş tiğ i iş leri denemeyi ve çeş itli mesleklere kar-
şı  tav ırlan, davran ış ları  etkiler. Örne ğ in bir öğ renci, bu kal ıp yarg ı lar sayesinde, bir 
mesleğ in içeriğ ini bilmeden, hatta araş tırmaya dahi gerek duymadan onu reddedebilir. 
Gençler bu stereotipleri esas al ıp, meslekleri tan ıma, araş tırma ve karar vermede kullan-
maya baş larlar. Bu nedenle ki ş ilerin meslekleri nas ı l alg ıladıklan, meslekler hakkı nda 
ne düşündükleri, ne tür bir kültürel birikime sahip olduklar ı nı  incelemek, meslek seçimi 
aç ısından önem ta şı maktadır. 

Önce mesleki sterotiplerin di ğ er kavramlarla kan ş tınlmas ını  önlemek amac ıyla, ste-
reotiplerin tan ımını  ve nası l oluş tuğ unu vermekte yarar vard ır. 

Stereotip (kal ıp yargı ): Stereotipler insanlar ı  bir takım türlere, tiplere bölmeyi ifade 
eden zihinsel yapı tlardır. Belli özelliklerin muayyen insanlarda mevcut say ılmas ııııı  ifa-
de eder. Bu özelliklerin her zaman gerçe ğ e ve olumlu kan ı tlara dayanmaks ız ın sadece 
mevcut bulunmas ı  gerektiğ i kan ısma dayanırlar. Başka bir ifade ile, kafam ızdaki düşün-
celeri sadele ş tiren birtak ım zihinsel ameliyeler ve basmakal ıp düşüncelerdir (Tezcan, 
M. 1974). 

Başka bir ifade ile stereotip, kategorik cevab ın özel bir biçimidir. Bir kimsenin bir 
kategoriye atfedilen bütün özelliklere sahip oldu ğunu kabul etme bakımından o kimse-
nin sadece o kategorinin üyesi olmas ı  kafidir. Kavray ıc ılar, o kategoriye mensup bir ki-
ş ide atfedilen özelliklerin varoldu ğu hususunda hemfikirdirler. Hemen hemen, daima, 
stereotiplerin hepimizce, hiç olmazsa bir k ı sm ı nın yanlış  olduğu düşünülür. Atfedilen 
özellikler bak ımından bir stereotipin yanl ış  olabilmesi, stereotiple ş tiren bireylerin ger-
çek özelliklerin a şı rı  bir şekilde basitle ş tirilmesindendir. Kısaca stereotipler, "mevcut ol-
duğu varsay ılan" bir özelliğ e dayan ırlar. Dolay ı sıyla, bilimsel kan ı tlarla değ il, kulaktan 
dolma bilgilerle, önyarg ı larla, ki ş isel eğ ilimlerle, tahminlerle olu şurlar. Bir kimsenin 

* G. Ü. I. t. B. F. Arast ı mia Görevlisi 
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belli bir kategoride varsay ı lan tüm özelliklere sahip oldu ğ unu kabul etmek bak ımından 
o kimsenin söz konusu kategorinin üyesi olmas ı  yeterlidir (Tan, M.1980). 

Stereotiplerin olu şumu genelle ş tirme ve özelle ş tirme eğ ilimine dayan ır. Genelleş tir-
me, tan ı dığı mız ve bir veya birkaç ki ş inin özelliklerini onunla ayn ı  kategoride bulunan 
diğ er kiş ilere yaymam ızdır. Özelleş tirme ise, ş u veya bu yolla, bir ülke, grup ya da kate-
gori hakk ı nda edinilen olumlu olumsuz kan ı lar, o ülke, grup ya da kategoriden bir kim-
seye indirgenmesi, uygulanmas ı  söz konusudur. (Tezcan, M.1974). 

Çalış ma dünyas ı  yaklaşı k 20-25 bin farkl ı  mesleğe sahiptir ve oldukça karma şı ktır. 
Bununla beraber ça ğdaş  toplumdaki bir gencin çal ış ma alanların ı  denemek, tan ımak ve 
daha ziyade küçük bir örne ğ ini görme imkan ı  pek yoktur. Bu sebeple meslekler hakk ın-
da bilgi daha çok dolayl ı  yollardan ve stereotiplerin içeri ğ inden edinilmektedir. Böylece 
gelişen stereotipler çal ış ma deneyimini ve değ i ş ik mesleklere yönelik tutumlar ını  etkile-
yebilir. Sonra da, bu stereotipler gençlere hangi mesleklere yönelecelderine karar ver-
mede kullanılmak üzere bir temel olu ş tururlar. Bunun için, "mesleki stereotip" olgusu-
nun incelenmesi mesleki karar verme süreçlerinin anla şı lmas ına yardım edebilir 
(Hollander, M.A. and Parker, S.H. 1969). 

Bir genç taraf ından farkl ı  mesleklerdeki ki ş ilerin oynadığı  rollere ilişkin algı ladıklan 
şeyler, onun meslek seçimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu alg ılamalar "rol bek-
lentileri" olarak da dü şünülebilirler. Bir birey mesleki geli ş iminde bir karar noktas ına 
geldiğ i zaman ve baz ı  karar yollarına yönelmesi gerekti ğ i zaman, diğer faktörlerin yan ı -
sıra, yöneldiğ i mesleklerdeki ki ş iler hakkındaki fikir ve duygular ı nı  da kullan ır. Burada-
ki fikirler ve duygular onun mesleki rolünden beklentilerini ve alg ı lamalann ı  içerir. Bir 
bakıma, bir bireyin sahip oldu ğ u mesleklere ili şkin alg ı lamalan (burada mesleki stereo-
tipler kastedilmektedir) mesle ğ in ihtiyaçlar ı  karşı lama potansiyelinin miktarını  aç ıkla-
mada da kullan ı lm ış tır. Ş ayet, bireyin görünen davran ışı m onun ihtiyaç yap ısı nın bir ka-
n ı tı  olarak kabul edersek, buna ba ğ lı  olarak, bireyin hayat ın ın temel bir unsuru olarak 
bu mesleğ in, bu ihtiyaçlann doyurulmas ında etkili bir faktör oldu ğunu da kabul edebili-
riz. Bu nedenle, belki de birey bilinçsiz olarak bir mesle ğ i ihtiyaçlarını  karşı lama potan-
siyelinin düzeyiyle ili şkili olarak alg ılayacaktır. Örneğ in, tipik bir mühendis olarak bir 
kiş inin sahip oldu ğ u stereotip, bireyin mühendislik mesle ğ ine girmesine veya girmeme-
sine yönelik kararlar ı nı  da etkileyecektir. Özde ş le şme faktörü de meslek seçiminde di-
ğ er bir önemli değ işkendir ve rol beklentileri taraf ından etkilenmiş tir. 

Super (1957)' ın aç ıkladığı  gibi, bir meslek, bireyin benlik alg ı sı nı  da ifade etmekte-
dir. öncelikle bu iş i yapan ki ş iyi toplumun kabul edilebilir bir üyesi haline getirdi ğ i de 
düş ünülür. Bu nedenle mesleki stereotiplerin ölçülmesi bize ihtiyaçlann yap ı sı , meslek-
lerin ihtiyaçlar ı  karşı lamaya yönelik alg ılar ve karar verme süreçleri hakk ında veriler 
sağ lar. 

(Dipboye and Anderson 1970): Lise ö ğ rencilerinin mesleklere ili şkin farkl ı  stereo-
tiplerinin, onlar ın ihtiyaçların ı  ifade etme derecelerini ara ş tırmak için bir çal ış ma yap-
mış lardır: 

Araş tırmada 8 meslek grubunda bulunan ki ş ilerin belirli ihtiyaçlarını  karşı lamasmı  
ifade eden mesleki stereotipler ölçülmü ş tür. Dolay ı sıyla şu sorulara cevap aranm ış tır: 

1.Lise öğ rencileri, belirlenmi ş  meslek gruplar ına ait gözlenebilir stereotiplere sahip 
midirler? 

2.Bu stereotipler aras ı ndaki benzerlikler ve farkl ılıklar nelerdir? 
Bu stereotiplerde cinsiyet farkl ı l ıkları  varm ıdı r? 
Bu çalış mada Edwards tarafından tan ımlanan 14 temel ihtiyaç stereotiplerin belirlen-

mesinde kullan ı lmış tır. 
Lise son s ın ıf öğ rencilerinin alg ılamalanna göre 8 meslek şöyle tan ımlanmış tır: 
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Bilim Adam ı : Bilim adamları  onların gerçekte, sab ır (sebat), de ğ işme ve başarma 
güdülerinin yüksekli ğ ini gösteren yans ı lic ı lardır. Bilim adam ı , bilindiğ i gibi çalış an, ye-
ni ve değ iş ik şeylerle ilgilenen ve beceri ve güç gerektiren şeyleri başarmaktan ho ş lanan 
bir kimse olarak alg ılan ıyordu. Bunun yan ı s ıra bilim adam ı  aslında soğ uk bir ki ş i olarak 
da bilinir. Gerçekte de yak ınlık sağ lama ihtiyac ı na ilişkin puanlar toplam puanlar içeri-
sinde küçük bir yüzdeye sahiptir. Örne ğ in, yakı nlık, kabul görme ve ba şkalanyla ilgi-
lenme ihtiyaçlar ı nın aldığı  düş ük yüzdelikler çok az de ğ iş iklikler gösteriyordu. 

Okul Yöneticisi ve Başkan ı : Deneklerin belirttiklerine göre; okul yöneticisinin sa-
hip olduğ u en yüksek ihtiyaçlar ba şatl ık, uyum saglama ve yak ı nlıktır. Başkana işaret 
eden bu kal ıp bize ba şkan ı n en fazla kurallar ı  ve düzenleri sürdüren ki ş i olarak nitelen-
diğ ini gösterir. Burada bir belirsizlik söz konusudur. Ba şkan ın sahip oldu ğ u en yüksek 
ihtiyaçlann ba şatl ık ve uyum olduğu dikkati çeker. Bu bize gerçekte birbiriyle çeli şki-
liymiş  gibi görülür. Bunun yan ı sıra okul başkan ı n ı  tanımlamaya yönelik bu davranış ları  
duruma bağ lı  iki farklı  türde davranış lara i şaret eder. Örnegin, bu ki ş i kendi akran gru-
buna veya ailesine kat ıldığı  zaman uyumluluk ihtiyac ı  belirebilir, diger yandan okul 
çevresinde öğ retmenler veya ö ğ rencilerle karşı laş tığı  zaman başatl ık ihtiyac ında belir-
ginlik görülebilir. 

Lise Öğ retmeni: Lise ö ğ retmeni de okul başkan ı nınkine benzer bir profile sahiptir. 
Bu profilde göze çarpan iki ihtiyaç sab ır ve kabul görmedir. Yine sebat ve yak ınlık sağ -
lama ihtiyaçlarında da yükseklikler görülmü ş tür. 

ilkokul Öğ retmeni: Ilkokul öğ retmeninin karakteri yüksek puanlar alan kabul gör-
me, düzen ve başkalarına yardım etme ihtiyaçlar ı  ile belirlenmiş tir. Düşük puanlar ise 
saldırganlık, özerklik, aşağı lık duyma ve başkalanndan yardım görme ihtiyaçlar ında gö-
rülmüş tür. 

Mühendis: Mühendisin ihtiyaçlarını  ifade eden üç yüksek puan, (erkeklere) göre ba-
şarı , sebat ve düzendir. Mühendisler ba şkalanndan yardım görme, kabul, uyum, kendini 
gösterme ve sald ırganl ık ihtiyaçlarında ise dü şük puanlar alm ış lardır. Bilim adam ındaki 
gibi mühendis de çal ış kan, yüksek başarı lı  fakat oldukça soğ uk olarak alg ı lanmış lardır. 

Hekim: Erkeklere göre doktorlar ı n başkalarına ilgi gösterme, kabul, sebat ve ba ş ar-
ma ihtiyaçlar ı  yüksek puanlar alm ış tır. Dü şük puanlar sald ırganlık, başkalanndan yar-
dım görme, başatl ık ve kendini gösterme ihtiyaçlar ında görülmü ş tür. 

Hemş ire: kızların verdiğ i cevaplara göre hem ş irelerin ihtiyaçlar ını  ifade eden yük-
sek puanlar başkalanyla ilgilenme, kabul, düzen ve sab ır boyutlar ında görülmüş tür. Kız-
lar tarafından hem ş irelerin tanımlanmas ıyla erkeklerin doktorlar ı  tan ımlaması  arasında 
kapalı  bir benzerlik vard ır. 

Sosyal Çal ış mac ı : K ızlara göre sosyal çal ış mac ı , kabul, başkalanyla ilgilenme, ya-
kınlık ve degi şme ihriyaçlanyla tipiklik göstermektedir. Bu alandaki dü şük puanlar sal-
dırganl ık, kendini gösterme, a şağı lık duygusu ve bağı msı zl ık ihtiyaçlar ında görülmü ş -
tür. 

Bu değ erlendirmeler cinsiyete göre analiz edildi ğ inde çok küçük farkhl ıldar göster-
miş tir. Burada vurgulanan görü ş  bu tanı mlamaların genelde "i ş " davran ış ları  olmadığı  
ve bu meslekleri icra eden ki ş ilerde gözlenmemi ş  olduğ udıı r. Yine bireyin dikkate alma-
sı  gereken bir nokta da şudur ki, yaln ızca kiş inin ihtiyaçları  ile i ş in bu ihtiyaçlar ı  karşı -
lama potansiyeli dikkate alınmamalı , bunun yan ısıra genel çevrenin de bu belirli ihtiyaç-
ları  karşı lama potansiyelinin meslekte ba şarı lı  olmayı  sağ lamaya etkili oldu ğu dikkate 
alınmalıdır. 

Bir mesleki danış manm iş ini daha etkin bir şeklide yürütmesi için bu bilgiler ışığı n-
da şu noktalarda odaklaş ması  gerekti ğ i kabul edilebilir. 

1. Insan davran ışı nın dinamiğ ine eğ ilmesi, 
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2.Mesleklerin insan ihtiyaçlar ın ı  karşı lamaya yönelik yönlerine e ğ ilmesi, 
3.Toplumun diğ er etmenlerinde görülen ihtiyaç doyurma potansiyeline e ğ ilmesidir. 
Yine buna benzer bir ara ş tı rma Holland' ın meslek seçimi için geliş tirdiğ i teorik mo-

deli s ınamak için yap ılmış tır (Holland and Paker, 1969). Bu ara ş t ırman ın temel bulgula-
nna mesleki seçim yapmakta olan ki ş ilerin teorik temellerini anlayabilmek için onun ih-
tiyaç ve oryantasyonunu doyuran çevrelerin ara ş tırılması  gerekmektedir. Bu araş tırmada 
ergenlerin ö ğretmenlerine ili şkin görüş lerini tan ımlamada stereotiplern etkili olduğu gö-
rülmüş tür. Altı  mesleğ in ele alındığı  bu çalış mada öğ retmenler en çok duygusal tepki-
lerde bulunmas ı  gereken kiş iler olarak tan ımlanmış tır. 

Stanger 100 kolej ö ğ rencisi kullanarak, onlardan fabrika i şçisi ve iş letme yöneticisi-
ne en uygun 20 çalış ma karakteristi ğ ini, s ıfat listesinden seçmelerini istemi ş tir. Sonuçta 
oldukça farkl ı  stereotipler oldu ğ u gözlenmi ş tir (Hollander and Parker, 1969). 

Holland koleje giri ş  hakkında, 638 National Merit ilim adam ı yla aç ık uçlu cümleler 
kullanarak çah ş m ış tı r. Altı  mesleğ e ili şkin tüm cümleler erkekler taraf ından "mühendis-
ler ' cevapland ınlmış tır. Bu altı  meslek mühendis, doktor, ö ğretmen, mu-
hasebeci, i ş letme yöneticisi ve artist idi. Holland, bu alt ı  mesleğ in stereotip tan ımlama-
larının, öngürdükleri teorik kategorilerde birbiriyle uyumlu oldu ğ u sonucuna varm ış tı r 
ve bu kavramlar, geli ş tirilmiş  olan baz ı  stereotiplerin i şaret etmektedir güvenilirli ğ ine, 
(Hollander and Parker, 1969). 

Literatürde de ğ erlendirme ölçeklerinin kullan ırlığı na ilişkin iki çal ış ma tesbit edil-
miş tir. Beardslee ve O'Dowd, Wesleyan üniversite ö ğ rencilerine 15 meslek hakk ında 4 
tipe ayrılmış  olan 34 skaladan olu şan bir ölçeğ i cevaplamalannı  istemiş tir. Bu tipler; 
sosyal değ erler, hayat tarz ı , ki ş ilik ve sosyal kat ı l ımdır. Sonuçlar doktorlar ve hukukçu-
lann en arzu edilen yükseklikte puanlara, muhasebeciler ve artistlerin de oldukça be ğe-
nilen imajlara sahip olduklar ında odaklaşm ış tır. Ulnich, Heclhlik ve Roeber bu ki ş ilerin 
geliş tirdiğ i değ erlendirme ölçe ğ ini, sosyal ekonomik ve ki ş ilik özelliklerini içeren çal ış -
ma koşullarında ve iş  değerlendirmede kullanm ış tır. Literatürde güçlü olarak vurgulan-
mış tır ki bu stereotipler, mesleki ara ş tırmalarda ve seçimlerde önemli bir rol oynamakta-
dır. 

Ülkemizde konu ile ilgili iki araş tırmadan söz edebiliriz. Bunlar ın ilki Uysal (1970) 
tarafından Izmir Liselerinde yap ılan "Lise Öğ rencilerinin Meslek Gruplar ına Bağ ladık-
ları  Değ erler" konulu araş tı rmadır. Bu araş t ırmada lise öğ rencilerinin meslek seçimleri-
ni etkileyen psikolojik ve sosyal etmenler ele al ınm ış tır. Bu araş tırman ın sonucunda ö ğ -
rencilerin, ki ş ilere serbest çal ış ma olanağı  sağ layan ve kazanç yönünden toplumda 
sayg ın kabul edilen bir kaç meslekte kümele ş tikleri görülmüş tür. (Uysal, 1970). 

Kuzgun tarafından 1976-1977 ders y ılında Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinin 1 
ve 3.s ınıf öğ rencileri üzerinde yapm ış  olduğu "Mesleki Rehberli ğ in Bireylerin Yetenek 
ve Ilgilerine Uygun Meslekleri Tammalanna Etkisi" konulu ara ş tırmanın bulgulanna 
göre deneklerin meslekleri toplumdaki sayg ınl ık derecelerine göre s ıralamalan incelen-
diğ inde tıp meslekleri ile teknik mesleklerin ön s ıralarda, beslenme uzmanl ığı , spor uz-
manlığı , ev ekonomisi uzmanl ığı  gibi henüz toplumumuzda pek tan ınmayan mesleklerin 
en sonlarda olduğu görülmektedir. Denelderin ço ğ u yeteneklerini fazlas ıyla aşan mes-
leklere yönelmi ş lerdir. Bunun nedeni soruldu ğ unda "değ erli bir mesle ğe girmek istiyo-
rum", "bu meslek herkes taraf ından beğ eniliyor" şeklinde cevaplar al ınmış tır. 

Gerek bireysel görü şmelerde gerek grup tart ış malarında deneklere, bir mesle ğ i top-
lumda sayg ın yapan etmenin ne oldu ğ u soruldu ğunda, cevaplar genellikle mesle ğ in sağ -
ladığı  kazanç etrafında yo ğ unlaşmış tır. Profesyonel meslekler aras ında, bağı msız olarak 
da icra edilebilen mesleklere (serbest meslekler) özel sektörde geçerli olan meslekler de 
yüksek bir kazanç sağ lamak olanakl ı  gözükmektedir. Deneklerin toplumsal sayg ı nl ık sı -
ralamalannm baş larında yer alan mesleklerin ço ğu bu niteliklere sahip olanlard ır. Oysa 
deneklere meslek seçimlerinde hangi de ğerlere önem verdikleri soruldu ğ unda çoğu kez 
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"insanlığ a hizmet", yetenek ve ilgilerini geli ş tirmek gibi değ erlerden söz etmektedirler. 
Deneklerin bu beyanlar ı  ile meslek dereceleme s ıras ında verdikleri yarg ılar birbirleri ile 
çeli şkilidir. Toplumsal sayg ınlığı n meslek seçmede özgürlü ğ ü kısı tlayıcı  bir etmen oldu-
ğ u görülmektedir. (Kuzgun, 1982) 

Sonuç olarak gençlerin sadece toplumca de ğ er gören yani popüler olan mesleklerde 
yığı lmalan bireysel ruh sağ lığı  ve toplumsal geli şme yönlerinden olumsuzluk ifade et-
mektedir. Bu durumda ana-babalara ve özellikle de ö ğ retmenlere büyük sorumluluk 
düşmektedir. Her şeyden önce çocuklar ın yetenekleri, zeka düzeyleri ne olursa olsun, sa-
dece insan olarak, sayg ı  değer varl ıklar olarak kabul etmek gerekir. Gençlerin, kimlikle-
rini mesleki değerlerle özde ş leş tirmeleri de hem mesleki ba şarı  hem de istihdam aç ısın-
dan büyük sorunlar getirmektedir. Hery ıl ünivesiteye giri ş  tercihlerinde, baz ı  alanlarda 
(örneğ in tıp, mühendislik, hukuk gibi) görülen büyük yığı lmalar bu görü şün en önemli 
kan ı tıdır. Yapı lması  gereken şey, çocuklar ın özyap ı lan doğ rultusunda geli şı belerine yar-
dımc ı  olmaktır. Bu da, onlara yetenekleri do ğ rultusunda eğ itim vermçk ve meslek se 
çimlerinde sadece mesleki de ğ erleri de ğ il, bilgileri, yetenekleri ve ki ş ilik özelliklerini 
dikkate almalarını  sağ lamakla mümkün olacakt ır. 
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8- Ekonomik ve Sosyal Geli ş meler Karşı s ı nda Türkiye'de Kooperatifçilik Politikas ı  
IX. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi-Tebli ğ ler- (Yay ı n No. 42)  	3.000 

9- Türk Kooperatifçiliğ i Üzerine Dü ş ünceler (Yay ı n No. 43)     	 3.500 

10- X. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi - Tebli ğ ler - (Yay ı n No. 44). 	  	3.500 

11- Atatürk ve Kooperatifçilik (Yay ı n No. 45).. 	  2.250 

12- The Co-operative Movement In Turkey And lts Expocted Development (Yay ı n No. 46) 	 3.500  

13- Kooperatiflerin Vergilendirilmesi ve Vergi Sorunlar ı  (Yay ı n No. 47)  	 2.250 

i 4- Türkiye Ekonomisinde Tar ı msal Amaçl ı  Kooperatifçilik I ş letmeleri (Yay ı n No. 48)........... .......................... .......7.000 

15- Kooperatiflerin D ış  Ticaret Aç ı s ı ndan Milli Ekonomiye Katk ı lar ı  (Yay ı n Na.49) 
	7  16- Köy Kalk ı nma Kooperatiflerinde Yönetim (Yay ı n Na. 50)     	 2.250 

17-  Çorlu Ilçesi Seymen Köy Kalk ı nma Kooperatiflerinde Grup Tan ı m ı n ı n 
Ekonomik Analizi 	(Yay ı n 	No. 	52) .......... ........ ..... ....................._ ................. _........._..... ....... 	 ...... .. ...... ...........7.000 

18- 
19- 

Vak ı flar Tüzü ğ ü (Yay ı n No. 53)....._ . 	....... ..... 	  
Kar ı nca Dergisi 	Kooperatifçilikle ilgili Bibliyografya (Yay ı n Na. 

55)..,.,_,..«.  ............ ., .......................................... ......... ....  3.500 
	7.000 

20-  Xl. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi - Tebl ığ len(Yay in Na.57) 8.500 

21-  Xl. International Turkish Cooperative Congress-Papers- (Yay ı n No 59) 8 500 

22-  Türkiye'de Kooperatiflerin Verimli Çal ış malar ı  Aç ı s ı ndan `atay ve Dikey 
Bütünle ş me Hareketleri (Yay ı n No. 60) 8 500 

23-  Tar ı msal Üretimde Kooperasyon ve Türk Tar ı mina byguianabilii li ğı  (yayan No. 61). 7.000 

24-  Marketin Functions On Foreign Trade In Turkey And in The Un ı ted 

States Of America (Yay ı n No. 63) 8.500 

25-  "Dünyada Mekan" Konut Kooperatifleri-Seminer-Tebli ğ leri- (Yay ı n Ne. 64)... 

26-  "Alt ı n Eilezik" Esnaf ve Sanatkerlar Kefalet Kooperatifleri -Seminer Tebil ğı eri (Yay ı n No. 65) .......... ... ...... 	3.500 

27-  "Bi ı  Lokma Bir Hi ı-ka" Tüketim Kooperatifleri - Seminen Tebli ğ leri - (Yay ı n No. 66). 	 	7.000 

28-  XII, Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi - Tebli ğ ler- (Yay ı n No. 67). 11.000 

29-  XII. International Turkish Cooperative Congress-Papers- (Yay ı n Na.68) 11.000 

GO- Türkiye'de Tüketim Kooperatillerinin Bugünkü Durumu Al ı nmas ı  
Gereken Tedbirler - Ara ş t ı rma - (Yay ı n No. 70) 	 .. 	 .. ...... ... ...... .....,........._._...... .................................. .8.500 

31-  Anadoiu Bas ı n ı nda Kooperatifçilik (Yay ı n Na.71) 8 500 

32-  Bütün Değ i ş ikliklehyle Kooperatifler Kanunu (Yay ı n Na.72) 8.500 

33-  Türkiye'deki Sendikal Faaliyetler Içindeki Tüketim 
Kooperatiflerinin Durumu ve Geli ş me Imka'nlareAra ş tiima- (Yay ı n No. 73) 12.500 

34-  Tar ı m Satış  Kooperatifleri Birliklerinin Yap ı s ı  ve ülke Ekonomisindeki 
Yeni-Seminer Tebli ğ leri - (Kooperatifçilik Dergisi Özel Say ı s ı ) 	  . 12.500 

35-  Türkiye'deki Kooperatiflerin Avrupa Toplulu ğ u Bünyesine 
Entegrasyonu - Seminer Tebli ğ leri - (Yay ı n No. 74). .. 8,500 

36-  "Kooperatifler ve Özelle ş tirme" Seminer -Tebli ğ leri- (Yay ı n Na.75) 7 500 

37-  XIII. Milletleraras ı  Türk Kooperatifçilik Kongresi 

38-  
Türkçe Tebliğ ler- (Yay ı n No. 76) 
XIII. Milletleraras ı  Türk Kooperatliçiik Kongresi-Ingilizce/Almanca Tebli ğ ler-(Yayan Ne:71), 

.  17.500 
17.500 

39-  Kooperatif Yönetim Kurul', Üyelerinin Hukuki Sorumlulu ğ u (Yay ı n No. 78) . ._.20.000 

40-  Kooperatifler Mevzuat' (Aç ı klamal ı  - Örnekli - lçtihatl ı  ) (Yay ı n No 79) 

KARINCA 	 COOPERATION 
DERGILE ı-1 	 KARINCA 	KARDEŞ 	KOOPERATEFÇILIK 	IN TÜRKIYE 

Adet (TL) 	 7500 	 Kar ı nca'n ı n 	 7.500 	 30.000 
Eki 

Adet 	 2 	 3 	 6 

Y ı ll ı k TL) 	 90.000 (12 	
?`? .sCıgı)°A 	 Ws9aYCI) 

Ade( 	 3 	 3 	 10 

say ı  ve Ka- 
r ı nca Kardeş ) 

Yay ı n Isteme Adresi 	Türk Kooperatifçilik Kurumu, Mithatpaşa Cad. No. 38/A 

06420 K ı z ı lay/Ankara 
Tel 	 (4) 431 61 25 - 431 61 26 
Faks 	 (4) 434 06 46 

Yay ı n bedeli yat ı rmak için Banka Hesap No: T.C. Ziraat Bankas ı  K ı z ı lay Ş b. 304/4 - ANKARA 

Not: PTT ile kitap yay ı n ı  isteyenlerin; PTT masraf ı  dahil yay ı n bedelini hesab ı  mı  za yat ı rd ı klar ı na dair mak-
buzlann ı  talep dilekçelerine eklemeleri (Behar kitap için PTT gideri: 1000 TL) 

pe
cy

a
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