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Gelişen Dünya şartları çerçevesinde kooperatifçilik ilmi eskiden oldu ğu gibi
bugün de bazı zorluklarla karşı karşıyadır. Bu zorluklar bilhassa, kooperatifçilik sistemi ve ondan beklenilenler konusunda yo ğunlaşmaktadır. Esasen sadece kooperatifçilik değil değişen ve gelişen dünya şartları içerisinde her kurum varl ığı ve
değişen şartlara uygunluğu ve intibakı bakımından zorlanmaktadır.
Bilindiğ i gibi, günümüzde koyu devletçilik anlayışının çöktüğü serbest piyasa
ekonomisinin revaç buldu ğu bir dönemi yaşıyoruz. B ırakın hür ve demokratik ülkeleri
eski sosyalist ülkeler bile piyasa ekonomisinin gerçekle ştirilmesi için çaba gösterir hale
gelmişlerdir. Her ülke kendi sosyo-ekonomik şartları içerisinde liberalle şmenin
sınırlarını zorlamaya başlamışlardır. Bu cümleden olarak kamuya ait kurum ve kuruluşların verimli çalışmadıldan, kaynak israfına sebep oldukları görüşüyle
özelleştirilme ye çalışıldildan bugün bir gerçektir.
Özellikle batı ülkeleri kamu mülkiyetinde olan ekonomik kurulu şları özel sektöre
süratli bir şekilde devrederek sa ğladıkları fonlar' daha verimli alanlara kayd ırarak ek
istihdam imkanları yaratrnışlar, ekonomik büyümelerini sağladıkları gibi gelişmelerine
istikrar kazand ırmışlardır. Bu ülkelerde Sermaye Piyasalar ı da gelişmiş olduğundan
tek konuda fazla bir güçlükle de kar şılaşmamıştır. Ancak eski devletçi anlay ışın
hakim olduğu ülkelerle sosyalist ülkelerin bir ço ğunun gerek sermaye piyasas ı kurumlarının gelişmemiş olması, gerekse müteşebbis bir kitlenin istenilen süratte
yapılmamasında başlıca etken olmuştur.
Ekonomik birimler hangi piyasa basama ğında çalışırsa çahşsmlar mülkiyetlerinde değişme de olsa bir gerçe ği gözden uzat tutmam ışlardır; o da ekonomik
büyüklükte çalışma gereğidir. Işletmelerin ekonomik düzen içerisinde verimli
çahşabiknesi ve gerekli görülen rasyonelle şme tedbirlerini alabilmesi için ayn ı basamakta işletmelerin kendi aralarında ve öteki işletmelerle bütünleşmeye gitmeleri gerekli olmuştur. Belirli bir ekonomik büyülclükteki birimler ise büyüldülderini muhafaza
etme gayretinde olmuşlardır.
Ekonomik teşebbüsle özelleştirmeye tabi tutulurken ekonomik büyüklükleri korunarak bu sağlanmaya çalışılmış ve toplumda oynadıkları fonksiyonun devam etmesi
amaçlanmıştır. Zira firmalar ideal bir rekabet ortam ı içerisinde hammadde al ımında,
naldiyede, stoklamada, işlemede, kredilerin sağlanmasında, yeni teknolojilerin kullanımında satışla ilgili masraflarda birim maliyeti düşürmek, güçlerini art ırabilmek
için ölçeklerini artırmayı tercih ederler.
Özelleştinneye tabi tutulan kamu i şletmelerinin, parçalansalar dahi her parças ının
ekonomik büyüklükte kalarak fonksiyonlar ı icra etmeleri ve verimliliklerini korumalar ı
esastır.
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Kamu teşebbüsleri günümüz dünyasında özelleştirmeye tabi olurken ve böylelikle
verimli/lideri artırılmaya çalışılırken kooperatif te şebbüsler varl ıklarını koruyabilecekler midir? Geli şmelerini sürdürebilecekler midir? Bugün sorgulamanuz gereken esas konu budur.
Kooperatif te şebbüs dünya ekonomisinde gelişerek varlığını sürdürme yolundadır Gelişen şartlara ayak uydurabilmek için de sürekli bir geli şme stratejisi uygulama imIcânlann ı araştınnalctadır. Kooperatifler artık bugün eskinin geleneksel
anlayışından kurtularak piyasa şartlarına uygun bir "Piyasa tipi" i şletme olma yoluna
girerek rekabet şartları içerisinde eriyip gitmekten kurtulmu şlardır. Kooperatif
bünyesinde değişikliğe giderek piyasa rekabeti kar şısında risk ve tehlikeleri azaltmak
ve yönetim kademesinde artan yükü teknik kadrolara aktarma mecburiyeti do ğmuştur.
İşletme organizasyonu yönetim kurullar ının çizdiği çerçeve içerisinde belirlenmi ş
işletme faaliyetleri ile ilgili fonksiyonlar finansman personel vs. gibi yönetim birimlerine aktanlarak ihtisas sahibi yönetim kademelerinde sonuçland ırılmıştır.
Günümüz ekonomik şartları içerisinde büyük finna ölçe ği yaratan özel teşebbüs
nasıl piyasaya hakim olmaya çal ışarak kklannı artırıyorsa, kooperatif te şebbüsler de
aynı statüyü benimseme yolunu seçmek durumundad ırlar. Başlangıçda bir süre bocalama geçiren kooperatifler özel firmalar gibi birle şmeler yolu ile birim kooperatifler
de sayıca azalma pahas ına ölçeklerini artırmışlar, bölgesel milli ve milletleraras ı bazda
birleşerek etkinlik sağlamışlardır.
Kooperatif te şebbüslerde say ıca azalmanın kooperatiflerde demokra'si ilkesine ters
düşüp düşmeyeceğ i, yönetimde eskisi gibi ortaldann etkin rol alamay ışlannın kooperatifçilik ruhunu zedeleyip zedelemeyece ği tartışılmış, fayda-maliyet analizleri
yapılmış, milletlerarası kooperatif ilkelerine ters dü şülmeyeceği konusu gündeme getirilmiş, serbest giri ş, demokratik yönetim, faiz ve .risturn ödenmesi, e ğitimin desteklenmesi ve işbirliğ i gibi ilkelerin ancak piyasada güçlü bir yere sahip olduktan sonra
bu ilkelerin daha iyi uygulanaca ğı ve önemlerinin artacağı ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu
milletlerarası ilkelere bir tabu gibi sanlman ın doğru olmadığı ortaya çıkmıştır.
Değişen şartlar çerçevesinde bu ilkelerin de de ğişebileceği ve yeni ilkelerin benimsenebileceği hususu önem kazanmıştır. Nitekim 8-10 yıla yakın bir süreden beri
milletlerarası kooperatifçilik ilkeleri sorgulamaya al ınmış, tartışmaya açılmış ve son
Milletleraras ı Kooperatifler Birliğinin (MKB) geçen y ılki İsviçre toplantısında belirli
bir olgunluğa erişmiştir. Bu ilkelere 1995 yılında Manchester'da yapılacak genel kurulda son şekli verilecektir. Görülüyor ki hiçbir şey aynı kalmamaktadır ve değişime
uğramaktadır. Önemli olan kooperasyon ruhunun muhafaza edilmelidir.
Bizim temennimiz, Dünya'da bu sözü edilen geli şmeler olurken, Türkiye'de de kooperatif hareketin bu geli şmelerden nasibini almasıdır. Yani dünya kooperatifçiliğinde
genel olarak birle şmeler yolu ile ölçek art ışları gerçekleşirken, rekabet art ırıcı bir politika takip edilirken, Türk kooperatifçili ği bunun dışında kalmamal ıdır. Konu kısa
sürede gereken ciddiyetle ele al ınmaz ise ülke kaynaklar ı daha fazla israf edilecek ve
kooperatifçiliğimiz bundan zarar görecektir.
Kısaca Türk Kooperatifçili ğine mal ve hizmetleri ortaklar ın amaçlarına uygun
büyük ölçek kurallar do ğrultusunda üretecek kurulu şlar kazandınlmadıkça ve bunların
başına politik amaçlardan uzak yöneticileri getirmedikçe gelecekten ümitvar olman ın
zor olduğunu söyleyebiliriz.
4
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1980'DEN GÜNÜMÜZE TARIM SATI Ş
KOOPERATIFLERİNDEKİ
GELİŞMELER
Ara ş. Gör. Erdemir GÜNDO ĞMULS (2)
Araş.Gör. Sertaç GÖNENÇ (2)
1. GİRİŞ
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Kooperatif, ki şilerin bireysel olarak yapamayacaklar ı veya birlikte yapmalannda
fayda bulunan faaliyetleri en etkin ve dü şük maliyetle yapmak üzere dayan ışma kurmak suretiyle ekonomik güçlerini biraraya getirmeleridir (Mülayim 1992). Dünyada
özellikle gelişmiş ülkelerde tarımsal alanda kooperatif olarak örgütlenme şekli,
oldukça yaygın ve güçlü bir durumdad ır. Tarım kesiminde özellikle sermaye devir
hızının düşük, kullanılan teknolojinin diğer sektörlere nispeten geri, çiftçilerin etkin bir
pazarlama organizasyonuna sahip olmay ışı ve sınırlı kredi kaynakları, örgütlenme
gereğini artırmaktadır. Küçük çiftçiler, kooperatif şeklinde örgütlenmekle hem
ürettikleri ürünleri değer fiyatına pazarlayabilme ve hem de modern tar ım teknolojisini
işletmelerinde kullanabilme avantaj ım sahip olabilmektedirler. Kooperatifier söz konusu kesime ekonomik bir güç olu şturmakla beraber, ülkede sosyal adaletin ve demokrasinin sağlanabilmesinde bir mekanizma görevi görebilmektedir.
Ülkemizde tarım kesiminde örgütlenme, geli şmiş ülkelere nazaran oldukça
düşüktür. Türkiye'de tarımsal kooperatifçilik hareketinde, 728.358 ortağı bulunan
Tarım Satış Kooperatifleri büyük bir potansiyele sahip bulunmaktad ır. Söz konusu kooperatifler, üreticilerin (ortaklann ın) karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle
tarımsal faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlar ını karşılamak, ürünlerini daha iyi şartlarla
değerlendirmek ve ekonomik menfaatlerini korumak amac ıyla hizmet vermektedir.
Bunun için de ortaklar ının ürünlerini alıp, en iyi şartlarda değerlendirmek, gerekirse
ürünleri işleyip mamül hale getirerek piyasaya sürmek ve ortaldann üretim için ihtiyaç
duyduğu her çeşit üretim faktörlerini temin etmek durumundad ır. Ülkemizde, serbest
piyasa ekonomisine geçildi ği 24 Ocak 1980'den bugüne de ğin söz konusu kooperatiflerimizin ülke ekonomisindeki yeri ve mevzuat aç ısından yükümlülükleri,
üzerinde en fazla tartışılan konulardan biri olmuştur.

(1) A.Ü. Ziraat Fakültesi Tanm Ekonomisi Bölümü, Ankara
(2) U.C. Ziraat Fakültesi Tanm Ekonomisi Bölümü, Bursa

2. TARIM SATİŞ KOOPERATİFLERİ VE BIRLIKLERININ TAR İMSAL
ÜRÜN ÜRET İMİ VE İHRACAT PAYINDAKİ GELİŞMELER

1980-1992 döneminde tar ım satış kooperatifleri ve birliklerinin çe şitli ürünlerde
yapmış 'oldukları alım ve ihracat miktarlar ı Çizelge l'de verilmi ştir. Çizelgeden de
görüleceği gibi, söz konusu birlikler yakla şık 22 adet ürünün ~m ı yapıp, bir kısmını
hammadde olarak, bir kısmını ise işleyip mamul hale getirdikten sonra pazarlamaktadır.
Her bir ürünün söz konusu dönemdeki durumu incelendi ğinde; tarım satış kooperatifleri birliklerinin, Türkiye kütlü pamuk üretiminde 1992 y ılında % 48.85 ve
kütlü pamuk ihracatında ise % 54,75 oranında pay aldığı ve incelenen dönemde tarım
satış kooperatifleri birliklerinin (Tari ş, Çukobirlik, Antbirlik) kütlü pamuk üretimi ve
ihracatında büyük bir gelişme kaydettiği görülmektedir.
Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde 1980 y ılında miktar olarak % 13.72'lik
pay alan tar ım satış kooperatifleri (Tari ş), 1992 yılında % 43.08'lik bir orana
yükselmiş olup, ihracattaki pay ı ise % 14.27'den % 6'ya gerilemi ştir.

a

Kuru incir üretiminin 1980 yılında yaklaşık % 35'i tar ım satış kooperatiflerince
(Tariş) alımı yapılmış ve kuru incir ihracatındaki payı ise % 13.5 dolaylannda
gerçekleşmiştir. Ancak 1992 yılında toplam kuru incir üretiminde % 4.12 ve ihracatında ise % 8.26 düzeylerine gerileme olmu ştur.
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Aynı şekilde diğer bir önemli ihraç ürünlerimizden fındık üretiminde de tarım
satış kooperatiflerinin (Fiskobirlik) pay ı 1980'de % 40.46 iken, 1992'de % 35.8'e, ihracat miktarında ise % 36.5'den % 3.18'e dü şüş olmuştur.
Tarım satış kooperatiflerinin (Çukobirlik) soya üretimindeki pay ı 1992 yılı itiberiyle % 43.33 olup, bu ürünün ihracat ı yapılmamaktadır.
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Zeytinyağı üretiminde 1980 y ılında 17.91 oran ında paya sahip olan Tar ım satış
kooperatifleri (Tari ş) 1992 yılında % 6.28'e, ihracat miktarında ise % 44.92'den % 0.8'e
gerileme kaydetmi ştir. Yemeklik zeytin üretiminde ise 1980 y ılında % 7.9 pay alırken,
1992'de % 11.68'e yükselmi ş ancak ihracattaki pay ı % 73.43'den % 9.76'ya dü şmüştür.
Ayçiçeği üretiminde tarım satış kooperatiflerinin (Trakyabirlik, Karadenizbirlik)
payı, incelenen dönemde % 43.47 ile % 67.96 aras ında değişmektedir.
Antepfıstığı üretiminde ise 1980 yılında % 7.58 pay alan tarım satış kooperatifleri (Güneydoğubirlik), 1992 y ılında % 8.82 oranında, ihracat miktarında ise %
0.75 ila % 20.73 oranında pay almaktadır.
Tiftik üretiminde faaliyet gösteren Tiftikbirlik, 1980 y ılında Türkiye tiftik
üretiminin % 33.95'ine sahip iken, bu oran 1992 y ılında % 52.3'e yükselmi ştir.
Kırmızı biber, kırmızı kabuklu mercimek ve nohut al ımı da yapan
Güneydoğubirliğin söz konusu ürünlerin üretimindeki pay ı çok az olmakla birlikte, incelenen dönemde hemen hemen ayn ı kaldığı görülmektedir. Nohutta ise
Güneydoğubirliğin 1985'den itibaren al ım yapmadığı görülmektedir.
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Çizelge 1: Türkiye'de Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Ürün Al ım Miktarları ve Ürün İhracaundalci Payı

1985

198O

Soya
Zo3ItirYain
Zeytin (Yenwidik)
Aypçegi
Antepfı stığı
Tiftik

365236 26.02

(Ton)
(2)

(9)
(8/7)

(Ton)
(10)

Birlik
Onın

Oran
(%)

Türkiye
Uretini

(Ton)
(12)
(511) (11/10)

92030

44.71

196673 '

3724

1.89

73908

10551

14.27

22229

18.52

87875

5441

6.19

19672 34.51

32580

4287

13.15

16772 29.95

37602

6044

16.07

101150 40.46

97504

35596

36.50

7111

3.95

88711

20020

22.56

397312 26.48

-

-

-

-

-

67384

53.90

-

-

-

38515

17.91

3339

1500

44.92

13443

16.80

28482

61

0.21

22918

7.90

6832

5017

73.43

1.39

3470

514

14.81

326044 43.47

-

-

-

7.58

923

7

0.75

1995 33.95

569

43.31

-

-

Kırmızı Kabuklu Mercimek

2433

1.66

63993

229

0.35

Kum fasulye

1380

0.83

7357

130

1.76

167

0.06

88535

3232

3.65

Gtilciçeği4.Gtilyağı

3334

30.17

3085

686

22.23

Yerfıstığı

5666

13.81

1753

61

3.47

513 30.05
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-

12.89

6344

-

Çekirdekli yaş üzüm

14439

3062 00.14

6216

•

-

Limon

1272

0.44

119029

844

0.70

Portakal

139

0.02

18960

16

0.08

Greyfurt

490

2.88

11153

113

1.01

2089

c
e
p
Rö

590

64

Çekirdekli kuru anam

Türkiye
Uran

205814

1362

Yaş Koza

Oran
(%)

3.72

3539

2.12

Nohut

(Ton)
(8)

(7)

53

KI= biber

Birlik
Alim

301141

37.64

25

-

.

5227

14.93

6732

224

3.27

34

0.79

2020

-

-

1772 59.06

732

720

0.18

528

0.31

19177

1446

0.36

189085

-

3000 24.25

8355

799

2831

4.79

2107

-

-

508 28.52

74

38

51.35

90349

9.56

1991

Oran
(%)

Türkiye
Oran
Ihracat
(15)
(Ton)
(14/13)
(16)

(13)

439872 26.65

95857

Birlik Oran
Onın
(%)
Ihracı .
(Ton) (18)
(17) (17/16)
5422

5.65

103889

19607

1943

8.74

22693

15.12

123446

8478

6B6

3436

7.23

30401

3507

11.53

85145 27.03

114730

9075

7.9(

11.02

13

•

-

20166 25.20

11823

3643

30.81

19348

19.34

10139

2173

21.4)

327004 40.87

906

-

-

1145

30

2.62

733

-

-

13.27

33532

5728

17.08

129591

34.55

149378

27114

18.15

46413

28.65

-

-

-

11783

11.78

2352

L5

0.06

34144

13.65

233

313513

36.45

233

•

3443

380

11.03

253

32

12.64

-

1200 60.00

1992
Birlik Oran
Onın (%)
Ihracı
(Ten) (24)
(23) (23/22)

10720

6173

516257 33.52

Türkiye
ürün
Ihracat
(Ton)
(22)

122536

a
y
32279 23.91

Türkiye Birlik Oran
OretAlim
mi A
(%)
(Ton)
Miktarı
(Ton)
(21)
(19)
(20) (20/19)

12129

9938

15.52

832 46.22

2933

50.13

1118

1302

18.60

1267

144

0.02

146546

-

-

90185

-

-

16087

•

-

•

8493

-

-

277007

-

.

-

-

367033

-

-

5788

24.03

30

1.2

4.00

3650 14.63

6

0.2

3.33

4832

7.66

244

-

-

473

24.89

44

20

45.45

10786

17.97

220

-

-

668 49.37

43

26

60,46

3297

2.63

2660

-

-

6792

5.54

703

-

5378

448

10

-

.

2655

0.13

14987

-

-

3732

0.16

15441

-

-

5188

0.22

12223

-

-

865

0.46

71608

548

0.76

1675

0.46

580

415

71.55

2239

0.52

131125

1088

0.82

328

0.06

54991

41

0.07

309

0.904

79272

67

0.08

188

0.02

60570

1199

1.97

508

2.11

15892

123

0.77

210

0.63

36828

54

0.14

356

0.84

27875

48

0.17

Kaynak: Anonymous, Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı, B İM Kayıtları (Yayınlanmanuş), Ankara.

Türkiye
1Jrali mi
(Ton)
(25)

Oran
(%)

Türkiye
O nın

Oran
(%)

( 27)
(26/25)

(Ton)
(28)

(29/28)

798795 48.85

Ihracat

Fındık

(6)
(5/4)

Türkiye
Oretini

'

Koro incir

(Ton)
(5)

Oran
(%)

155 555 5 e! ,8;5 55 ,!34 5,5 5,55 1

ÇakIrdeksia kum üzüm

(3)
(2.1)

(Ton)
(4)

Birlik
ürün

(Ton)
(I)

Kutlu Pamuk

Türkiye
()nin

HS3

tır~

Oran
(%)

5

CRÜN NEVI

Birlik
Ahm

40

Türkiye

199O

opı

33527

18358

54.75

60321

43.08

111737

6709

6.00

1855

4.12

28150

2326

8.26

1)36210 35.80

171427

5452

3.18

41170 43.33

-

-

•

6912

6.28

9267

75

0.80

24541

11.68

21120

2063

9.76

645696 67.96

1735

-

-

1037

215

20.73
-

2559

8.82

680 52.30_

120

-

310

4.92

2088

-

-

1552

0.36

105369

500

047

2208

1.10

13664

-

-

267806

-

-

3917

15.80

4

1

25.00

1372

2.04

142

-

-

408 52.17

186

132

70.96

-

-

3297

2.74

594

4132

0.18

2664

-

-

1487

0.35

143573

1202

0.83

3

40474

54

0.13

-

23195

21

0.09

Gülyağı ve gülçiçeği üretiminde faaliyet gösteren Gülbirlik, 1980 y ılında üretim
miktarında % 30.17 ve ihracat miktar ında % 22.23 oran ında pay alırken, 1992'de bu
oranlar sırasıyla % 15.8 ve % 25 olarak gerçekle şmiştir.
Yerfıstığı üretiminde 1980 yılında % 13.81 oranında pay alan tarım satış kooperatifleri (Çukobirlik) 1992 y ılında ancak % 2.04 oranında pay alabilmişlerdir.
Yaş koza üretiminde tarım satış kooperatiflerinin (Kozabirlik) pay ı, 1980 yılında
% 30.05 iken 1992'de % 52.17'ye yükselmi ş, ihracattaki pay ı ise 1992 yılında %
70.96'ya ulaşmıştır.
Çekirdekli kuru üzüm al ımında tarım satış kooperatiflerinin (Taskobirlik,
Güneydoğubirlik) payı, incelenen dönemde % 12.89'dan % 2.79'a gerilemi ştir.
Çekirdekli yaş üzüm, limon, portakal ve greyfurt üretiminde tar ım satış kooperatiflerinin pay ı oldukça dü şük olup, incelenen dönemde önemli bir de ğişiklik
g östermemi ştir.
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Tarım satış kooperatifleri birliklerinin kütlü pamuk, çekirdeksiz kuru üzüm,
fındık, yemeklik zeytin, ayçiçe ği, antepfıstığı, kırmızı biber, kuru fasulye, gülya ğı,
çekirdekli yaş üzüm ve limon gibi yaklaşık 11 ürünün alım miktarlannda incelenen
dönemde artış görülmüştür. Incelenen dönemde Türkiye'de söz konusu 22 üründen
yalnızca 5 tanesinin toplam üretiminde miktar olarak bir azalma görülürken, tar ım satış
kooperatifleri birliklerinin bu ürünlerin üretiminde alm ış olduğu paylar, yaklaşık 13
üründe azalma göstermi ştir. Aynı şekilde ülkemizde söz konusu 22 ürünün incelenen
dönemdeki toplam ihracat miktarlar ında sadece 7 tanesinde bir azalma görülmektedir.
Bununla birlikte tarım satış kooperatifleri birliklerinin söz konusu ürün ihracat ı
içindeki payında azalma görülen ürün say ısı 10 olup, ancak 7'sinde artış söz konusudur.
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Diğer taraftan 1992 y ılı itibariyle tarım satış kooperatifleri birlikleri ayçiçeği, tiftik, kırmızı biber, kuru fasulye, nohut, yerf ıstığı, çekirdekli kuru ve yaş üzüm gibi
yaklaşık 8 üründe dış satım gerçekleştirememi şlerdir. Burada dikkat edilmesi gereken
nokta, tarım satış kooperatifleri birliklerinin, Türkiye ürün üretimi içindeki paylar ının
azalmasından ziyade, söz konusu ürünlerin ihracat ında gittikçe azalan oranlarda pay
almasıdır. Bir çoğu ihracat nitelikli olan söz konusu ürünlerin üretiminde ve d ış ticaretinde tar ım satış kooperatifleri birliklerinin, azalan bir öneme sahip olmas ı oldukça
dikkat çekicidir.
Tarım satış kooperatifleri birlikleri, ortak ve ortak olmayan üreticilerden normal
ve destekleme alımlan olmak üzere iki türlü al ım yapmaktadır. Birlikler, normal alım
yaparken, kampanya dönemi öncesi söz konusu ürünün çe şitli kalite sınıflarma göre
alım fiyatlarını (barem fiyat) saptar. Bu fiyatlar gerekti ğinde yıl içinde değiştirilebilir.
Kooperatife ürününü teslim eden ortak, ürün de ğerinin % 80'ini avans olarak alır
(Mülayim 1992). Birlik ve kooperatiflerce teslim al ınan ürünler işlenerek iç ve dış piyasalarda pazarlan ır ve kampanya dönemi sonunda bir kâr elde edilirse, bu kâr teslim
edilen ürün miktarlanna orant ılı olarak ortaldara da ğıtılır.
Diğer taraftan 3186 say ılı Tarım Satış Kooperatifleri ve bBirlikleri Kanunu'nun
27. maddesi gere ğince, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri, devlet taraf ından

öngörülen ürün veya ürünlerin ortak ve ortak olmayan üreticilerden al ımmı yapmakla
görevlendirilebilmektedir. Bakanlar Kurulu'nun her y ıl hasat öncesi taban fiyatlar ı
açıklamasının ardından destekleme kapsam ına alınan ürünlerin alım ve satım' ile faaliyette bulunan Tar ım Satış Kooperatifleri Birliklerini görevlendirmektedir. Destekleme altınlarının finansmanı da T.C. Ziraat Bankasinca karşılanmaktad ır. Tarım
Satış Kooperatifleri Birliklerinin yapm ış olduğu destekleme alımları neticesinde bir
zarar olhştuğu takdirde, bu zararlar ın gelecek bütçe yılında devletçe kar şılanacağı, kâr
elde edildiğinde ise bunun nas ıl kullanılacağının hükümetçe saptanacağı bildirilmektedir (Mülayim 1992). Ayrıca ilgili Kanunda Birliklere devlet ad ına
üstlendikleri bu görev için yap ılan alım miktarlanyla orantılı olarak belirlenecek bir
Hizmet Komisyonu ödenece ği hükmü de yer almaktad ır. Ancak bugüne değin yapılan
uygulamalarda görüldüğü üzere yüksek olarak tespit edilen veya y ıl içerisinde
yükseltilme yoluna gidilen taban fiyatları neticesinde ortaya ç ıkan zararlar, Hazinece
ödenmeyerek, T.C. Ziraat Bankas ı bünyesinde artarak birikmektedir.
3. TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN GİRDİ TEMİNİ
PAYINDAKİ GELİŞMELER
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Tarım Satış Kooperatifleri, ortaklarin ın ürünlerini değerlendirmesinin yanısıra,
yine ortaklannm ihtiyaç duyduğu kimyevi gübre, zirai ilaç ve tohumluk gibi girdileri de
temin etmekte, ayrıca nakdi kredi de vermektedir. Krediler üretim dönemi ba şında veya
üretim aşamasında verilmekte ve hasat sonras ı elde edilen ürünün kooperatife tesliminden sonra ürün bedelinden tahsil edilmektedir. 1990-1993 döneminde tar ım satış
kooperatifleri birliklerinin ortaklar ına açmış olduğu ayni ve nakdi krediler çizelge 2'de
gösterilmektedir. Tanm sat ış kooperatiflerinin ortaklar ına dağılmış olduğu kimyevi
gübre miktarı, 1980 yılında 101.107 ton iken, 1993 yıhnda 2.236 tondan 1993 yılında
2.505 tona yükselmi ştir. En fazla tarımsal mücadele ilac ı dağıtımı 10.471 ton ile 1985
yılında gerçekle şmiştir. Aynı şekilde Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin 1980
yılında 11.325 ton olan tohumluk dağıtım miktarı, 1993 yılında % 69.6 oran ında artarak 19.208 tona ulaşmıştır. Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin ortaklar ına
açmış oldukları diğer nakdi krediler, hem cari hem de sabit fiyatlarla 1992 y ılına değin
artış, 1993 yılında ise azalış göstermektedir. Tarım satış kooperatiflerinin ortaklar ına
yapmış olduğu ayni ve nakdi kredilerin değeri cari fiyatlarla 828.731.6 milyon TL. olup
incelenen dönemde en yüksek de ğeri almaktadır.
Sözkonusu toplam kredi tutan Toptan E şya Fiyatları İndeksindeki artışlara göre
deflate edilip, 1993 yılı fiyatlarıyla değerlendirildiğinde ise toplam kredilerin 1992
yılında en yüksek değere ulaştığı, bu yıla değin artış eğiliminde iken, 1993 yılında
oldukça dü şük bir seviyede gerçekle ştiği görülmektedir.
Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, 1994 y ılı için ise yaklaşık 285.762 ton
kimyevi gübre, 4.211 ton zirai ilaç, 19.650 ton tohumluk ve 228.319.000 TL'lik di ğer
adı altında ayni ve nakdi kredi da ğıtilnaasını amaçlanuşur. Bunun parasal de ğeri
yaklaşık 1.352 milyar TL. olup, % 49'unu T.C. Ziraat Bankas ından, % 51'ini ise TSK
Birlikleri kaynaklarından finanse edilmesi planlanm ıştır.
9

Tarım satış kooperatifleri birliklerinin ortaklanna dağıttığı girdilerin Türkiye
tüketimi içindeki paylar ı Çizelge 3'de verilmi ştir. 1980 yılında Türkiye'de 3.019.936
ton toplam fiziki gübre tüketiminin % 3.35'i Tar ım Satış kooperatiflerince ortaklar ına
dağıtılmıştır. Bu oran, y ıllar itibariyle artış göstermekte olup, 1993 y ılında % 4.65'e
ulaşmıştır. Incelenen dönemde Tarım satış kooperatiflerinin toplam fiziki gübre
dağıtımında ortalama % 4.19'1uk paya sahip oldu ğu görülmektedir.
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Türkiye'de toplam tohumluk ta ğıtımmın incelenen dönemde % 5.49 ila % 13.82'si
Tarım satış kooperatiflerince ortaklar ına dağıtılmıştır. Tarım satış kooperatiflerinin
toplam tohumluk dağıtımı içindeki payı, incelenen dönemde ortalama % 10.22 dolaylanndadır. Aynı şekilde Türkiye'de 1980 y ılı itibariyle 39.000 tonluk zirai mücadele
ilacı tüketiminin % 5.73'ü Tarım satış kooperatiflerince ortaklarm ın kullanımına su-.
nulmuştur. 1993 yılında ise 32.363 tonluk zirai ilaç tüketiminin % 7y.74'ü TSKB
tarafından ortaldanna da ğıtılmış olup, incelenen dönemde bu oran ortalama %
12.83'dür. Görüldü ğü gibi tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, ortaklar ına girdi temininde gözardı edilemeyecek bir öneme sahiptir.
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Çizelge 3: T.S.K. Birliklerinin Ortaklar ına Dağımuş Olduğu Girdilerin Türkiye Tüketimindeki Pay ı (To)

Yıllar

1980
1985
1990
1991
1992
1993
Ortalama
Kaynak:
Anonymous,
Anonymous,
Cengiz Sayın,

Türkiye'de
Toplam Fiziki
Gübre
Kullanımı
(Ton)

TSK'nın
Payı
(%)

3.019.936
3.997.742
4.955.406
4.539.804
4.936.241
5.502.999
4.492.021

3.35
4.31
4.51
4.06
4.29
4.65
4.19

Türkiye'de
Toplam
Tarımsal Ilaç
Kullanmu
(Ton)

c
e
p

TSK'nın
Payı
(%)

a
y
39.000
55.000
35.000
28.220
29.838
32.363
36.570

5.73
19.03
22.11
9.54
8.42
7.74
12.83

Türkiye'de
Toplam
Tohumluk
Dağıtımı
(Ton)

TSK'nın
Payı
(%)

81.958
247.417
156.417
335.167
197.781
141.471
193.369

13.82
8.16
10.95
5.49
9.32
13.58
10.22

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Müdürlüğü Kayıtları (Yayınlanmamış), 1994, Ankara.
Tarım ve Köyişleri Bakanhğı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ğü Kayıtları (Yayınlanmamış), 1994, Ankara.
1980 Sonrası Türkiye'de Gübre Üretim, Da ğıtım ve Kullanımı Üzerine Bir Araştırma A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi (Yaymlanmam ış), Ankara, 1993.

4. TARİM SATİŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNE AİT SANAYİ
TESİSİ SAYİSİ, KAPASİTE VE İSTİHDAM HACMİNDEKİ GELİŞMELER

Tarım satış kooperatifleri birliklerine ait fabrika ve i şletmelerin say ısı, kurulu kapasite durumu ve bünyesinde çalıştırdığı personel sayılan 1980-1993 döneminde
karşılaştırmalı olarak Çizelge 4'de verilmi ştir. Halihaz ırda 13 Tarım satış kooperatifleri birli ğinden 10 tanesi kendine ait fabrika ve i şletmelere sahip bulunmaktadır. Söz konusu. Birliklerin fabrika ve işletme sayılan 1990-1993 döneminde
Kozabirlik, Taskobirlik ve Gülbirlik haricinde art ış göstermiştir. Diğer Birliklerin fabrika ve işletme say ılarında değişme görülmemiştir. 1993 yılı itibariyle birliklere ait
toplam 150 fabrika ve i şletmenin 81'i Tari ş'e ait olup, bunu sırasıyla 20 adet fabrika ve
işletme ile Çukobirlik, 18 adet fabrika ve i şletme ile Fiskobirlik izlemektedir.
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İncelenen dönemde Trakyabirlik, Çukobirlik, Fiskobirlik, Güneydo ğubirlik ve
Tariş'in fabrika ve i şletmelerindeki kurulu kapasitede bir art ış, Antbirlik'in kurulu kapasitesinde % 39.41'lik bir azalma görülürken, di ğer birliklerin kurulu kapasitesinde bir
değişme olmamıştır. 1993 yılında 1980 y ılına göre kurulu kapasitesinde bir de ğişme
olmamıştır. 1993 yılında 1980 yılına göre kurulu kapasitedeki artışın en fazla olduğu
Birlik % 451.81 ile Trakyabirlik'tir. Incelenen dönemde tar ım satış kooperatifleri birliklerine ait fabrika ve i şletmelerin kurulu kapasitesinde % 36.42 ornan ında artış
görülmektedir.
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Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin söz konusu fabrika ve i şletmelerinde istihdam edilen personel say ılannda da bir dalgalanma görülmektedir. Antbirlik,
Gülbirlik, Güneydoğubirlik, Kozabirlik, Tariş, Taskobirlik ve Tiftikbirli ğe ait fabrika
ve işletmelerde istihdam edilen personel say ılarında 1993 yılında 1980 yılına göre bir
azalma söz konusudur. Tarım satış kooperatifleri birliklerinin fabrika ve i şletmelerinde
istihdam edilen personel sayısı 1993 yılında 1980 yılına göre % 14.85 oranında azalarak 18.118 ki şi olmuştur. Birliklerin fabrika ve i şletmelerindeki toplam istihdam
hacmi içinde en fazla pay, 5.814 ki şi ile Çukobirlik'e aittir.
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5. BIRLIKLERE BA ĞLI KOOPERATIF VE ORTAK SAYILARINDAKİ
GELIŞMELER

a

1980-1993 döneminde Tarım satış kooperatifleri birliklerine ba ğlı kooperatif ve
bunlara bağlı ortak say ılanndaki gelişmeler, Çizelge 5'de verilmi ştir. 1993 yılı itibariyle Gülbirlik, Güneydo ğubirlik ve Tiftikbirlik'e bağlı kooperatif sayılannda bir
azalma görülürken, diğer birliklerde bağlı kooperatif say ılarında % 4.35 ila % 70
oranında bir artış söz konusudur. Ancak incelenen dönemde tar ım satış kooperatifleri
birliklerine bağlı kooperatif say ılarında ortalama % 11.23'lük bir azalma dikkati
çekmektedir.
Birliklere bağlı kooperatiflerin ortak say ılanna bakılacak olursa. Güneydoğubirlik,
Kozabirlik ve Taskobirlik'e bağlı kooperatifler dışında artış eğiliminde olduğu
görülmektedir. Tarım satış kooperatifleri birlikleri içinde en fazla birim kooperatife 125
adet ile Tari ş sahiptir. Di ğer taraftan en fazla ortak say ısına sahip Birlik ise 221.816
ortak ile Fiskobirlik olup, bunu s ırasıyla 140.544 ortak ile Trakyabirlik, 113.247 ortak
ile Tariş izlemektedir.
Tarım Satış kooperatifleri birliklerine bağlı kooperatiflerdeki ortak say ılarında incelenen dönemde % 34.81'lik art ış görülmektedir. 1980 yılında Tarım satış kooperatifleri birliklerinde birim kooperatif ba şına yaklaşık 1.167 ortak dü şerken, bu
rakam 1993 yılında 1.772'ye yükselmi ştir.
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6. TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİNİN FİNANSMANI VE
ÖZ SERMAYE DURUMU
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Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin ortaklar ına başarılı bir şekilde hizmet
verebilmesi için yeterli miktarda sermayeye sahip olmalar ı gerekmektedir. Birliklerde
sermayenin kaynakları ise ortak ve kooperatiflerin yüklendikleri ortakl ık payları ve
uygun kredi imkanlar ı ile sınırlı kalmaktadır. Kooperatif orta ğı, ilk ortaklık yılı içinde
kooperatife teslimini taahhüt etti ği ürün değeri, ilk yıldan sonra ise teslimini
gerçekleştirdiği ürün de ğeri kadar sermaye taahhüdünde bulunmaktad ır. İlk ortaklık
yılına ait sermaye taahhüdüne esas olarak ürün de ğerinin saptanmas ında, cins ve kalite
itibariyle en yüksek ve en son al ım fiyatı dikkate almmaktadır. Bu fiyat, destekleme
kapsamındaki ürünler için yetkili kurul taraf ından açıklanan alım fiyatıdır (Artuko ğlu
1994).
Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinde taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarları Çizelge 4 de gösterilmektedir. Çizelgeden de görüldü ğü üzere ödenmi ş sermayenin taahhüt edilen sermayeye oran ı 1980 yılında % 58.35 gibi oldukça yüksek bir
düzeyde iken, 1985 yılında % 9.92'ye dü şmüştür. Bu yıldan itibaren artış göstermesine
rağmen, 1990 yılında ancak % 19.14 dolaylannda gerçekle şmiştir. 1990 yılı itibariyle
kooperatitlere ortaklar taraf ından taahhüt edilen sermaye 1.365.918.67 milyon TL olup,
bunun yaklaşık % 18.12'si ödenmiş, kooperatifler taraf ından birliklere taahhüt edilen
sermaye ise 2.405.562.3 milyon TL olup, bunun da % 19.72'si ödenmi ş durumdadır.
Kooperatif ba şına ortalama taahhüt edilen sermaye 1993 y ılında 5.195.599.089 TL
iken, ödenen sermaye 1.024.476.376 TL'd ır. Aynı yıl ortak başına ortalama taahhüt
edilen sermaye 1.875.339.6 TL iken, ödenmiş sermaye sadece 339.892.8 TL'dir.
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Çizelge: 4 - Tar ım Satış Kooperatifleri Birliklerine Ait Fabrika Say ısı, Kurulu Kapasite ve İstihdam Hacmindeki Geli şmeler
Birlik Adı
Fab. ve
İşletme
Sayısı
1. Antbirlik
2. Çukobirlik
3. Fiskobirlik
4. Gül
5. Güneydoğu
6. Karadeniz
7. Kayısı
8. Koza**
9. Marmara
10. Tariş***
11. Tasko
12. Tiftik
13. Trakya
Toplam

1993

1980

6
17
15
5
6
2
66
2
1
120

Kurulu
Kapasite
(ton/yıl)

Daimi
Pers.
Sayısı

Fab. ve
İşletme
Sayısı

121.800
899.125
216.047
151.475
89.400
172.8
1.524.302
43.800
61.884
3.108.005,8

3.010
5.540
2.007
152
1.350
77
236
204
7.422
171
280
828
21.277

7
20
18
5
8
1
2
3
81
2
3
150

a
y

c
e

p

Kurulu
Kapasite
(ton/yıl)
73.800
1.045.125*
238.572
151.475
149.400
33.000
172.8**
96.347
2.066.902
43.800
341.484
4.240.077.8

Daimi
Pers.
Sayısı

1980 Yılına Göre Değişme (%)
İstihdam
Fabrika
Kurulu
ve İşletme
Kapasite
Sayısı
(ton/yıl

2.345
5.814
2.803
56
173
347
21
112
435
3.518
95
77
2.322
18.118

16.67
-39.41
-22.09
4.94
17.64
16.23
10.42
20.00
39.66
Değişme yok Değişme yok -63.16
33.33
67.11
-87.18
350.64
Değişme yok Değişme yok -52.54
113.23
22.73
35.60
-52.60
Değişme yok Değişme yok -44.44
-72.5
451.81
200.00
180.43
-14.85
25.00
36.42

24.3 milyon m/yıl kapasiteli boya-basma fabrikas ı ve 54 milyon nı/yıl kapasiteli dokuma fabrikası dahil değildir.
60.000 kutu/yıl kapasiteli tohum üretim i şletmesi dahil değildir.
1.500.000 adet/yıl kapasiteli teneke kutu i şletmesi ve faal olmayan 1 ve 2 nolu üzüm i şletmesi dahil de ğildir.
Kaynak; Anonymous, Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı, B İM Kayıtları (Yayınlanmamış), Ankara, 1994.

Çizelge 5 : Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine Ba ğlı Kooperatif ve Ortak Say ılarındaki Gelişmeler
Birliğin Adı

Merkezi
Bağlı
Olan
Koop.
Sayısı

1. Antbirlik
2. Çukobirlik
3. Fiskobirlik
4. Gülbirlik
5. Güneydoğubirlik
6. Karadenizbirlik
7. Kayısıbirlik
8. Kozabirlik
9. Marmarabirlik
10. Tariş
11. Taskobirlik
12. Tiftikbirlik
13. Trakyabirlik
TOPLAM

Antalya
Adana
Giresun
Isparta
Gaziantep
Samsun
Malatya
Bursa
Bursa
İzmir
Nevşehir
Ankara
Edirne

1980
Kooperatiflere
Bağlı
Ortak
Sayısı

7
33
55
20
119
10

21.510
45.622
156.172
9.012
52.780
8.233

6
116
9
37
46
463

21.569
26.619
79.679
5.176
15.477
98.421
540.270

c
e
p

Bağlı
Koop.
Sayısı
10
43
65
13
26
17
15
6
8
125
9
24
48
411

1993
Kooperatiflere
Bağlı
Ortak
Sayısı

a
y

24.442
57.762
221.816
11.284
30.209
52.461
2.507
14.051
38.568
113.247
5.171
16.296
100.544
728.358

Kaynak: Anonymous, Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı B İM Kayıtları (Yayınlanmamış), Ankara.

1980 Yılma göre
Değişme (%)
Kooperatif
Ortak
Sayısı
Sayısı
42.28
30.30
21.82
-35.00
-78.15
70.00

13.63
26.61
42.03
25.21
-42.76
537.20

20.00
33.33
7.76
Değişme yok
-35.13
4.35
-11.23

-34,85
44.89
42.13
-0.09
5.29
42.80
34.81

pe

cy
a

Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin yedek akçe ve ödenmi ş sermayeden
oluşan öz kaynakları Çizelge 5'de verilmiştir. Söz konusu birliklerin yıllar itibariyle öz
kaynakları cari fiyatlarla art ış göstermektedir. 1980 yılında 1.710.406.000 TL olan
özkaynaklar, 1993 yılında 455 kat artışla 778.472.036.000 TL'ya yükselmi ştir. Söz konusu dönemdeki artışlar, Toptan Eşya Fiyatları Indeksindeki değişmelere göre deflete
edildiğinden daha düşük olarak seyretmektedir. 1980 y ılındaki özkaynaklar 1993 fiyatlarıyla 242.471.700.000 TL'dır. 1985 yılında 1980 yılına göre sabit fiyatlarla % 4.5
oranında bir azalma görülürken 1993 y ılında 221.1 oranında bir artış görülmektedir.
Tarım Satış Kooperatifleri'nin ihtiyaç duydu ğu kredi, T.C. Ziraat Bankas ına
karşılanmaktadır. Bazı hallerde Sanayi ve Ticaret Bakanl ığım onayı ile diğer bankalardan da kredi talebinde bulunulabilmektedirler. Tar ım Satış kooperatifleri birliklerine T.C. Ziraat Bankas ınca tahsis edilen plasmanlar Çizelge 6'da verilmi ştir.
Çizelgeden de görülece ği gibi tahsis edilen toplam plasmanlar içinde normal kredilerin
payı yıllar itibariyle artış göstermektedir. 1993 y ılı itibariyle tahsis edilen plasmanlarm
% 54.51'i normal kredilere yöneliktir.
T.C. Ziraat Bankas ı tarafmdan tarım satış kooperatiflerine aç ılan kredi miktarları
yıllar itibariyle Çizelge 7'de verilmektedir. Bilindi ği gibi T.C. Ziraat Bankasına açılan
krediler, normal ve destekleme olmak üzere iki türlü olmakta ve incelenen dönemde
normal kredilerin toplam krediler içindeki pay ı büyük bir dalgalanma göstermektedir.
1980 yılında normal kredilerin pay ı % 8.68 iken 1990 yılında % 98.7'ye yükselmi ş, ertesi yıl % 0.59'a dü şerken, 1993 yılı itibariyle yaklaşık % 44.06'dır.
T.C. Ziraat Bankası tarafından tarım satış kooperatifleri Birliklerine aç ılan krediler, amaç ve kullan ıma göre 7'ye aynlmaktad ır§ (Artukoğlu, 1994):
1. Rehinli ortak kredileri; tar ım satış kooperatifleri ortaldanndan teslim al ınan
ürün karşılığında verilecek avanslann ödenmesi amac ıyla verilmektedir.
2. Işletme kredisi; kooperatif ortaklarmdan teslim al ınan ve birliklere ait fabrika
ve işletmelerde i şleme tabi tutulan ürünlerin i şleme (process) masraflann ın
karşılanması amacıyla verilmektedir.
3. Kimyasal gübre ve tarımsal ilaç kredileri
4. Tesis kredileri; ürünlerin, mamül maddelere i şlenebilmesinde ihtiyaç duyulan
tesislerin kurulması, makinaların alımı ve depolann yapılması amacıyla verilmektedir.
5. Iştirak kredileri; kooperatiflerin kendi amaçlar ına uygun olması şartıyla bazı
kurumlara gerekti ğinde ortak olabilmeleri amacıyla verilmektedir.
6. Destekleme kredileri; destekleme al ımların' finanse etmek için verilmektedir.
bu krediler de ikiye aynlmaktadır.
a. Destekleme rehinli krediler
b- Destekleme i şletme kredileri
7. Diğer kredilerdir ki bunlar;
a- Levazun ve ihtiyaç maddeleri kredileri
b- Ithalat (akreditif) kredileri; birliklerde ürünlerin i şlenmesi için gereken bazı girdilerin ithal edilmesi amac ıyla verilmektedir.
c- Teminat ve kefalet mektubu kredileridir.
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Çizelge 4 : Tar ı m Sat ış Koperatifleri ve Birliklerinde Y ı llar itibariyle Ödenmi ş Sermaye (1000 TL)
KOOPERAT İ FLER
Yı llar

Taahhüt
Edilen
Sermaye
(1)

Ödenmiş
Sermaye

B İ RL İ KLER
Oran
(3)

Taahhüt
Edilen
Sermaye
(4)

TOPLAM

Ödenmiş
Sermaye

Oran
(6)
(5/4)

Taahhüt
Edilen
Sermaye
( 7)

Ödenmiş
Sermaye

Oran
(9)

(8)

(8/7)

1980

892.213

603.693

67,66

990.587

495.005

1.882.800

1.098.698

58.35

1985

18.637.453

1.924.960

10.33

23.491.696

2.254.732

9.60

42.129.149

4.179.692

9.92

1990

516.947.384

51.445.143

9.95

1.825.392.330

187.568.022

10.22

2.352.339.714

239.013.165

10.16

1991

532.990.879

69.937.967

13.12.

1.010.164.056

188.815.127

9.39

2.543.154.935

258.753.094

10.17

1992

1.580.188.497

178.802,525

11.32

2.096.846.706

a
y

40.97

279.863.811

13.35

3.677.035.203

458.666.336

12.47

1993

1.365.918.670

247.563.702

18.12

2.405.562.378

454.464.517

19.72

3.771.481.048

722.028.219

19.14

(2)

(2/1)

c
e
p

(5)

Kaynak: Anonymous, T.C. Ziraat Bankas ı Kooperatifler Müdürlü ğü Çal ışma Raporlar ı (Çeşitli Y ı llar), Ankara.

Çizelge 5 : Tar ı m Sat ış Kooperatiflerinde Y ı llar itibariyle Öz Varl ı klar
Yıllar

(1000 TL.)
1980

1.710.506

1985

7.970.046

1990
1991
1992
1993

1993 Y ı l ı Fiyatlar ı yla

Özkaynaklar

c
e
p
251.641.238
294.891.759

494.674.820

778.472.036

a
y
Art ış (%)

(1000 TL)

Art ış (%)

100.0

242.471.700

100.0

465.9

231.520.182

95.5

14.711.5

951.501.764

392.4

17.240.0

717.405.530

295.9

28.919.8

727.084.133

299.8

45.511.2

778.472.036

321.1

Kaynak: Anonymous, T.C. Ziraat Bankas ı Kooperatifler Müdürlü ğ ü, Çal ışma Raporlar ı (Çe ş itli Y ıllar), Ankara.

Ç izelge 6 : T.C. Ziraat Bankas ı n ı n Tar ı m Sat ış Kooperatiflerine Tahsis Etti ği Plasmanlar (Milyon TL)
Yı llar

Normal
(1)

1980
1985
1990
1991
1992
1993

7.500

c
e
p
25.000

2.300.000
4.700.000

4.150.000

11.076.000

Destekleme

a
y
(2)

Toplam
(3)

Normal Plasmanlar ı n
Toplam Plasmanlara
Oran ı (°/0)

(4) (1/3)

65.000

72.500

11.53

208.000

233.000

10.73

2.400.000

4.700.000

48.93

3.200.000

7.900.000

59.49

5.600.000

9.750.000

42.56

9.245.000

20.321.000

54.51

Kaynak: Anonymous, T.C. Ziraat Bankas ı Kooperatifler Müdürlü ğ ü, Çal ışma Raporlar ı (Çe şitli Y ıllar), Ankara.

Çizelge 7 : T.C. Ziraat Bankas ı Tarafı ndan Tarı m Satış Kooperatifleri ve Birliklerine Aç ı lan Krediler (Milyon TL)
Y ı llar

Normal
Krediler
(1)

1980

9.211

1985

34.429

1990
1991
1992
1993

c
e
p
1.568.910

17.469

53.491

2.261.702

Destekleme
Kredileri
(2)

a
y

Toplam
(3)

Normal Plasmanlar ı n
Toplam Plasmanlara
T
Oran ı (%)
(1/3)

96.906

106.117

8.68

163.241

197.670

17.42

20.700

1.589.610

98.70

21.940.649

2.958.118

0.59

8.330.407

8.383.898

0.64

2.871.132

5.132.834

44.06

Kaynak: Anonymous, T.C. Ziraat Bankas ı Kooperatifler Müdürlü ğ ü, Çal ışma Raporlar ı (Çeşitli Y ı llar), Ankara.

7. TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ MEVZUATINDAKİ GELİŞMELER
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Ülkemizde ilk tarım satış kooperatifi 1914 y ılında Aydın Incir Müstahsilleri Ticaret Anonim Şirketi adı altında kurulmuştu. Tarım Satış Kooperatiflerinde ilk üst
örgütlenme ise 1933 yılında Aydın Zirai Satış Kooperatifi İttihadı adıyla kurulmu ştur.
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, çok çe şitli aşamalardan geçtikten sonra
esas hüviyetlerini 21.10.1935 tarih ve 2834 say ılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile kazanmış ve 1937 tarihinde haz ırlanan Tarım Satış Kooperatifleri ve
Birlikleri tip anasözleşmeleri ile kurulmaya ve çe şitli birlikler dahilinde örgütlemeye
başlamışlardır.
Türkiye'de Tarım Satış Kooperatifleri 1969 y ıhna değin birlik düzeyi üstünde bir
örgütlenmeye gidememi ştir. 1969 yılında çıkarılan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda her türlü kooperatifm birlik ve merkez birli ği şeklinde üst örgütlenmesine izin
verilmesi neticesinde Tarım Satış Kooperatifleri de 1969 y ılında Ankara'da Tarım
Satış Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birli ği'ni (TARKO) kurmu şlardır. 1980 yılında
ise bu merkez birli ği kapatılmıştır (Mülayim 1992).
Ülkemizde Tarım Satış Kooperatifleriyle ilgili olarak bugün 1985 tarih ve 3186
sayılı "Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kurulu ş Hakkında Kanun
Hükmünde Karamamenin De ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanun" yürürlükte bulunmaktadır.
Ayrıca bu kanuna 1991 yılında 3710 sayılı ve 1993 yılında 3947 sayılı kanunlarla
geçici ek maddeler eklenmiş veya bazı maddeler değiştirilmiştir.
4.4.1991 tarih ve 3710 say ılı Kanunla, 3186 sayılı Kanuna eklenen baz ı ek maddelerin açıklaması yapıldığında, geçici 3. maddede "Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı,
Tarım Satış Kooperatifleri ile Birliklerine ait i şletme ve fabrikalardan, ayrı birer ortaklık haline getirilmesinde yarar gördüklerini tespit ederek, ortaklar ın haklar her
halulcârda korunmak kaydıyla birer anonim şirket haline dönü ştürülmesi için gerekli
düzenlemeyi en geç bir y ıl içerisinde yapar. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanl ığı'nın
lüzum görmesi halinde bir y ıl daha uzar" hükmü yer almaktad ır.
Kooperatif ve birliklerin, özellikle devlet adına destekleme alımlannın etkili bir
şekilde uygulandığı 1960'lı yıllarda edindiği işletme ve fabrikalannın kooperatifçilik
ile bağdaşmadığı , yönetimlerinin ihtisas ve tecrübe gerektirmesine kar şın kooperatif ve
birliklerin bundan yoksun oldukları bu işletme ve fabrikaların serbest piyasa ekonomisinin temel ilkesi olan serbest rekabet şartma uymayan bir i şleyişe sahip bulundukları şeklindeki düşünceler 1980 yılından sonra giderek a ğırlık kazanmıştır
(Çağlar 1992).
Bu madde, belirtilen sakıncalann ortadan kaldırılmasına yönelik bir tedbir olarak
düşünülmüştür. Ancak kooperatif ve birliklerin sosyal ve hukuki yap ılan ile ülkemizin
siyasi şartları, kanunun bu maddesinin uygulamaya konulmasına bugüne değin imkan
vermemiştir. Sonuç olarak bu madde hükmünün uygulama kabiliyeti kalmad ığı
söylenebilir. Fakat bu durum, Kanunun üzerinde durulmad ığı ve aynı kanunda yeni hukuki düzenlemeler yap ılmayacağı şeklinde anlaşılmamalıdır. Tarım satış kooperatifleri birliklerine ait i şletme ve fabrikalar ın anonim şirket haline getirilmesinde,
sosyal, siyasal, hukuki ve mali engellerin ortadan kald ırılması hususlann ciddi ve özen
gösterilmesi gereken konulard ır (Çağlar 1992).
Ek geçici 5. madde ise 1.1.1991-31.12.1995 tarihleri aras ında uygulanmak üzere:
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"3186 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan ve 2834 say ılı Kanunun 21. maddesinde
belirtilen muafiyetlerden yararlanan tar ım satış kooperatifleri ve birliklerinin
müştereken ve sermayesinin en az % 51'ine sahip olmak üzere kuracaldan anonim
şirketlere sermaye olarak gösterecekleri ay ınlann bu şirketlere devrinden do ğan
kazançlar ile bu şirketteki hisselerinin birbirlerine, kooperatif orta ğı üreticilere, kooperatif, birlik ve şirket çalışanlarına veya borçların tasfiyesi amacıyla gerçek ve tüzel
kişilere satışı veya bedelsiz devri i şlemlerinden doğan kazançlar, Kurumlar Vergisinden müstesnadır. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin sermayesinin en az %
51'ine sahip oldukları şirketlerin kurulu ş, tescil, hisse senedi çıkarma işlemleri ile adı
geçen kooperatif ve birliklerinin bu şirketlerdeki hisselerinin yukar ıda belirtilen kişi ve
kuruluşlara satışı veya devri i şlemleri Sermaye Piyasas ı Kanunu'nun 28. maddesindesi
kesintiler ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaft ır" denilmektedir.
Bu geçici ek madde, bir vergi muafiyeti görünümünde olmas ına rağmen, kooperatif ve birliklerin şirketteki hisselerini hangi amaçlarla kullan ılabileceğini de
göstermektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki nokta bulunmaktad ır. Birincisi kooperatif orta ğı üreticilere bedelsiz hisse senedi verilebilmesi imkan ının bulunduğunun gösterilmesi, ikincisi ise T.C. Ziraat Bankası'nın devlet adına alımlar
dışındaki faaliyetler dolay ısıyla açtığı kredilerden do ğan alacaklarının, birliklere ait
hisse senetlerinin satışı suretiyle ödenebilecek olmas ıdır.
26.12.1993 tarih ve 3947 say ılı kanun ile 30.4.1985 tarih ve 31.4.1985 ve 3186
sayılı kanunun 9. maddesinin birinci f ıkrasınm a ve b bentleri ile üçüncü ve be şinci
fikraları değiştirilmiştir. Kooperatif ve birliklerde yönetim kurullar ının 3 yıl için
oluşturulacağına dair bir hüküm konmuştur. Ayrıca kooperatif ve birliklerde yönetim
kurulu başkanının yönetim kuruluna seçilerek gelen üyeler aras ından seçileceği, yani
devlet tarafından atanan genel müdürün eskisi gibi ayn ı zamanda yönetim kurulu
başkanı olamayacağı belirtilmektedir.
3186 sayılı kanunun 10. maddesinin birinci f ıkrası b bendinde birliklerde denetim
kurulu, genel kurulca temsilciler aras ından veya dışarıdan seçilecek iki üye ile Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı ve T.C. Ziraat Bankas ı'nın mensupları arasından görevlendireceği
birer temsilciden te şekkül eder" hükmü, 3947 say ılı kanunda T.C. Ziraat Bankası temsilcisi yer almayacak şekilde değiştirilmiştir
Aynı Kanunun 1. maddesinin üçüncü fıkrasında "Birliklerde genel müdür, Sanayi
ve Ticaret Bakan ının önerisi üzerine ortak kararname ile, genel müdür yard ımcıları ve
imzaya yetkili personel, genel müdürün teklifi, yönetim kurulunun karar ı ve Sanayi Ticaret Bakanlığının onayı ile atanır" hükmünde genel müdürün atanmas ı, 3947 sayılı kanunda Başbakanın onayıyla olmaktadır.
8. SONUÇ VE ÖNERİLER

Ülkemizde yaklaşık 728.358 ortağı bulunan tarım satış kooperatifleri, bugün 13
adet birlik düzeyinde üst örgütlenmeye gitmi şlerdir. Söz konusu birlikler, yaklaşık 22
tarımsal ürünün alanını yapmakla ve bunların bir kısmını mamül hale getirdikten sonra
pazarlamaktad ır. Birliklerin, söz konusu 22 ürünün Türkiye üretimindeki paylar ı da
gözardı edilemeyecek düzeydedir. Ancak bunu, adı geçen ürünlerin ihracat miktarlar ı
için söyleyebilmek mümkün değildir. Çünkü incelenen 1980-1992 döneminde tar ım
satış kooperatifleri birliklerinin ürün ihracat ı içindeki paylarında önemli düşüşler
22
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görülmektedir. Dikkat edildi ği üzere genelde tar ım satış kooperatifleri, ihracat potansiyeli yüksek olan ürünlerde faaliyet göstermekte ve bunda da ba şarı şansı, diğer
ürünlere nazaran daha yüksek olmaktad ır. Dolayısıyla büyük bir çoğunluğu ihracat
ağırlıklı olan ürünlerin ~m ı yapan tarım satış kooperatiflerinin dış satımdaki
payının artınlmasıyla, hem ortaklannm ürünlerini daha iyi de ğerlendirerek gelirlerinin
arttırılması ve hem de ürünlerin işlenmesi suretiyle katma de ğer yaratılması, işletme
ve fabrikalarında yaklaşık 18000 kişinin istihdam edilmesi ve ihracat gelirleriyle de
milli ekonomiye büyük katkılarda bulunabilmesi söz konusudur. Bu yüzden birliklerin,
özellikle fındık, kuru incir ve zeytinya ğı ihracatındaki paylannı arrirmalan ve son
yıllarda ihracatı gerçekleştirilemeyen tiftik, kuru fasulye, nohut, yerf ıstığı gibi
ürünlerde de ihracat potansiyellerini değerlendirmeleri gerekmektedir. Ayr ıca narenciye
ihracatında da sözkonusu kooperatifler, di ğer ürünlerde de oldu ğu gibi satışı
geliştirme (promotion) ve reklam yoluyla büyük bir potansiyelden faydalanabilirler.
Türkiye'de tarım satış kooperatiflerinin kar şılaştıkları sorunlar içinde en
önemlisi, mevzuat yönündendir. Bilindiği gibi söz konusu birlikler, mevzuat gere ği,
devlet tarafından uygun görüldüğünde destekleme al ımlarında görevlendirilmektedirler.
Önceleri tarım satış kooperatiflerinin destekleme al ımı yapmakla
görevlendirilmelerinde amaç, ihracat potansiyeline sahip tar ım ürünlerinin üretimini
artırmak için te şvik etmekti. Ancak bu mantalite ile ba şlayan uygulama, günümüzde
ihracat imkanı olsun veya olmas ın belli bir üretici kesime ekonomik, sosyal, politik
amaçlı sübvansiyon sağlamak ve üreticiyi korumak için fiyat müdahalesi gibi de ğişik
nedenlere dayanarak hala devam etmektedir. Tar ım satış kooperatifleri, tarımsal
ürünlerin işlemesi, değerlendirilmesi, pazarlanması için üreticilerin gönüllü olarak sermaye ve i şgüçlerini biraraya getirmeleri suretiyle kurulmakta ve amac ı kooperatif
ortağı üreticilerin ürünlerini en iyi şekilde değerlendirerek, gelir düzeylerini
artınnaktır. Fakat halihazırda bu amacından ziyade, devletin fiyat destekleme politikasını uygulayan bir örgüt görünümü arzetmektedir.
Ülkemizde, son zamanlarda tartışılan en önemli konulardan birisi de tar ım satış
kooperatifleri birliklerine ait sanayi tesislerinin özelle ştirilmek istenmesidir. Öncelikle
tarım satış kooperatifleri birliklerinin fabrika ve i şletmeleri, sermayesinin tamamı ortaklarmın olan özel hukuk tüzel kişilerdir. Kamunun bu i şletme ve fabrikalar üzerinde
mülkiyet hakkı yoktur. Söz konusu kooperatifler statü olarak özel te şebbüs kuruluşları
olmalarına rağmen, devlet ilgili kanun gere ği yönetimlerine müdahale etmektedir. Devlet tarafından atanan kooperatif ve birliklerde genel müdür ve yard ımcıları, genelde
profesyonel eleman olmadıklarından dolayı yönetimde ve ekonomik kararlar ın
alınmasında bağımsız olamamakta ve böylelikle kooperatifler politikaya alet edilmektedir.
Türkiye'de tarımsal kooperatiflerin demokratikle ştirilmesi üzerinde durulurken,
tarım satış kooperatifleri birlikleri, T.C. Ziraat Bankas ı tarafından finanse edilmektedir.
Bu destekleme ahmlan neticesinde olu şan görev zararları ise Hazinece karşılanacağı
ilgili kanun da hükme bağlanmıştır. Ancak, bu zararlar Hazinece kar şılanmayıp, T.C.
Ziraat Bankası 'nda artarak birikmektedir. Tar ım satış kooperatifleri birliklerinde
oluşan görev zarannm, devlet ad ına yapılan desteklemeden mi kaynakland ığı yoksa bu
birliklerin diğer faaliyetlerinden mi kaynakland ığını tam olarak tespit etmek oldukça
güçtür.
4.4.1991 tarih ve 3710 say ılı kanun ile 3186 sayılı kanuna geçici bir madde ek23
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lenerek, söz konusu işletme ve fabrikalar ın birer anonim şirkete dönüştürülmesine
uygun bir zemin hazırlanmıştır. Ayrıca T.C. Ziraat Bankası'nın tarım satış kooperatifleri ve birliklerinden olan alacaklannm, olu şturulabilecek söz konusu anonim
şirketlerin hisse senetlerinin satışından tahsil edebilme imkan ının getirilmesi de bu
maddenin diğer bir amac ı gibi görünmektedir. Bu geçici madde, kamuoyunda çe şitli
çevrelerce büyük tepkilere yol açmış, devlet güdümü altındaki bu kooperatiflere ba ğlı
işletme ve fabrikalar ı, devletin satamayacağı vurgulanmıştır. Bunun üzerine
26.12.1993 tarih ve 3947 say ılı "Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kurulu şu
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin De ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile yönetimde de ğişiklik yapılmıştır. Eskiden
genel müdür, devlet tarafından atanıyor ve yönetim kuruluna başkanlık ediyordu, yeni
kanunda genel müdür yine devlet taraf ından atanmakta ancak yönetim kuruluna
başkanlık etmemektedir. Böylelikle devletin satamayaca ğı yönündeki tepkileri bertaraf
etmek için bu madde konulmu ştur. Söz konusu işletme ve fabrikalar anonim şirkete
dönüştürülünce, "yönetimi devletin elinde mi olacak yoksa seçilip gelen ortaklarm elinde mi olacaktır" sorusu akla gelmektedir. K ısacsı özel hukuk tüzel ki şiliğine sahip
olan tarım satış kooperatifleri ve birliklerine bağlı işletme ve fabrikalar ın
özelleştirilmesinden bahsedilemez. Bunlar zaten özel te şebbüse ait olduğu gibi,
yaklaşık 730 bin ortağı bulunan ve çok çe şitli tarımsal ürünleri i şleyerek oluşan katma
değerin ülke ekonomisinde kalmas ını sağlayan bu tesislerin, kooperatiflerin elinden
alınması durumunda ortaklar, kooperatifin sunabilece ği avantajlardan mahrum olacaklardır. Sonuç olarak devlet, ilgili mevzuat gereği her yönüyle karıştığı tarım satış
kooperatif ve birliklerinden art ık elini çekmelidir. Bunun için de tar ım satış kooperatiflerin merkez birli ği şeklinde üst örgütlenmesine izin verilmelidir. Hatta tar ımsal
kooperatifler (tar ım satış, tarım kredi, köy kalkınma vb.) ile ilgili mevzuatın tek bir yasada toplanmasına yönelik düzenlemelerin yap ılmasının daha yararl ı olacağı
kanısındayız.
Diğer taraftan kooperatif, birlik ve bunlara ba ğlı işletme ve fabrikalar ın
yönetiminde ekonomik kararlar ı almada objektif, i şini iyi bilen yetişmiş elemanların
istihdamı büyük önem taşımaktadır. Böylelikle söz konusu i şletme ve fabrikaların
zarar etmesi önlenebilecektir. Ayr ıca kurulacak bir Kooperatifler Bankas ı ile tarım
satış kooperatifleri gibi di ğer tarımsal ve tarım dışı kooperatiflerin kredi ihtiyaçlar ı da
kolaylıkla karşilanabilecektir. Bununla ilgili yasal düzenlemelerin en k ısa zamanda
yapılması gerekmektedir. Sonuç olarak tar ım satış kooperatiflerinin demokratik bir yasaya kavuşturulması ile şu an karşılaştıkları sorunların büyük bir bölümünün
çözülebileceği bir gerçektir.
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Ülkemiz yılda yaklaşım 350.000 ton üretim ile Dünya kay ısı üretiminin %
16.4'ünü gerçekleştirmekte ve bu oranla Dünya'da ilk sırayı almaktadır (FAO, 1992).
Türkiye'yi, 1992 yılı itibariyle 193.000 ton üretimiyle İspanya, 175.000 ton üretimiyle
İtalya, 160.000 ton üretimiyle Birle şik Devletler Topluluğu ve 159.000 ton üretimiyle
Fransa izlemektedir.
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Türkiye'de mevcut üretimin yanmda, kay ısı ihracatından sağlanan döviz girdisi de
önemli miktardad ır. Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı Ihracatı Geliştirme Etüd Merkezi'nin kay ıtlanna göre sadece kuru kay ısı, 1991 yılında 69.231.000 $ döviz girdisi
sağlamıştır. Bunun yan ında yaş kayısı ihracatımız, kayısı üretim merkezlerinin ihraç
limanlanna uzak olması ve yaş kayısının nakliyeye dayaruksız olması gibi nedenlerden dolay ı istenilen düzeyde de ğildir. Şöyle ki, Türkiye'nin 1992 yılmda yaş
kayısı ihracatı 708 ton kar şılığı 535.572 $, 1993 yılında ise 240 ton karşılığı 197.076
$ olarak gerçekle şmiştir. Amerika Birle şik Devletleri (ABD) y ıllar itibariyle en ölıemli
kayısı pazanmız olmuştur. 1992 yılında kuru kay ısı ihracatımızdan Avrupa Topluluğu
(AT) ülkeleri % 48.3, Kuzey Amerika Ülkeleri % 27.9, Avusturya ve Yeni Zellanda %
6.6, Orta Doğu Ülkeleri % 6.4 ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) ülkeleri .de %
3.7 oranlarında pay alrru şlardır. Batı toplumlarında tüketicilerin her geçen gün
bilinçlenme eğitimleri ve özellikle g ıdalarda katkısız doğal bitki besin maddelerine
yönelim, Türk kayısısının dış pazardaki şansını artırmıştır. İyi bir tanıtım ve dış ticaret politikası ile sadece Amerika Birle şik Devletleri'nde y ılda 100.000 ton kay ısının
tüketilebilece ği araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir. Sürekli olarak, ihracat ın it(*) Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum
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leneksel ihraç ürünlerimizle birlikte kay ısının da ihracatımız açısından önemi vardır.
Çok geniş bir bölgede tanm ı yapılan ve devlet tarafından desteklenen diğer ürünlerle
karşılaştırıldığında, kayısının tek başına ihracattaki önemi daha da belirginleşmektedir. Ayrıca, kayısı tanmından geçimini sağlayan nüfus ile istihdam
olanağı bulan nüfus da az ımsanmayacak düzeydedir. Sadece Malatya ilinde 42.660
çiftçi ailesi yani 112.116 ki şi kayısı üretimi ile, toplam 250.000 kişi de kayısı üretim
ve işletmesinden geçimini sa ğlamaktadır (Kolukısa, 1994).
Mevcut üretim, ihracattaki yeri ve istihdam olana ğı sağlaması yanında kayısının,
insan beslenmesi ve sa ğlığı açısından da önemi büyüktür. Kay ısı meyvesinin A vitamini içeriği diğer meyvelerin ortalama A vitamini içerilderinden 100 kat fazlad ır.
Bunun yanında kayısı önemli bir protein ve potasyum kaynağıdır. 100 gr. (2-3 adet)
kayısı, 64 kalori enerji, 0.8 gr. protein, 0.6 gr. ya ğ, 30 mg. kalsiyum, 1.1 mg. demir, 1.0
mg. sodyum ve 23 mg fosforla birlikte 2 mg. A, 0.04 mg. Bl, 0.04 B2 ve 10 mg. C vitaminlerinden içerir (Yücecan, 1993). İnsan sağlığı açısından kayısı meyvesi, kemik ve
diş etlerini kuvvetlendiren fosfor ve kalsiyum ile karaci ğer üzerinde olumlu etkileri
olan protein ve demir ihtiva etmektedir.
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Kayısı 7.2 °C'nin altında 41-42 gün soğuğa, ilkbahar pembe tomur döneminde
meyve gözlerinin aktif hale geçmesi için kurak, ya ğışsız bir periyoda, şekerleme (sararma) döneminde ise bol güne şe ihtiyaç gösterir. Kay ısının biyolojik istekleri
bakımından ülkemizin s ınırlı bir coğrafyasında üretimi gerçekle ştirilmektedir. En
uygun ekolojik şartları Malatya, Erzincan, I ğdır, İçel, Ankara ve Elaz ığ illerinde bulan
kayısının, sözkonusu illerde tanm ı yaygınlaşmıştır. 1990 yılı istatistik verilerine göre
belli başlı kayısı üreten illerimizin ba şında 4.695.550 adet ağaç sayısı ve 95.257 tonluk üretimi ile Malatya gelmektedir. Kay ısı üretiminde Malatya'yı 30.000 tonla Erzincan, 29.000 tonla Iğdır, 23.000 tonla İçel, 23.000 tonla Ankara ve 8.610 topla da
Elazığ illeri izlemektedir.
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Halihazırda, ülkemiz açısından önem arzeden kay ısının güngeçtikçe önemi daha
da artmaktadır. Şöyle ki, 19801i yılların başında 6.000.000 civarında olan kayısı ağacı
sayısı, 1992 yılında yaklaşık % 70 artarak 10.000.000 adedi geçmi ştir. Kayısıya iç ve
dış pazarlarda talep olmas ı yeni plantasyonlannın tesisine neden olmu ştur. Yeni dikilen fidanların ürün vermeye ba şlayacağı 2.000'li yıllarda rekoltenin 100.000 tona
ulaşacağı konunun uzmanları tarafından ifade edilmektedir. Ülkemizde tar ım hızla
yaygınlaşan kayısının üretim ve pazarlamas ında çiftçiler bir tak ım sorunlarla
karşılaşmaktadırlar. Kay ısı yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunların tespit edilip,
çözüm yollarının aranması ülke yararına olacaktır. Mevcut problemler ve ileride
çıkabilecek problemler gözönüne al ındığında kayısı ile ilgili araştırma ve incelemelerin; kay ısı ağacının yetiştirilmesi, kayısı ürünlerinin hazırlanıp depolanması
ve kayısı ürünlerinin pazarlanmas ı gibi üç grupta yapılması önerilmektedir (Baysal,
1994). Kayısımız Dünya pazar ında etkin pazar pay ına sahiptir. Yapılacak çalışmalar
bu pazar payının artınlarak korunmas ı yönünde olmalıdır. Nasıl ki, ülkemiz açısından
taşıdığı önem dikkate al ınarak 1962 y ılından başlamak üzere fındık destekleme kapsamına alınmış, alımlan gerçekle ştirme görevi Fındık Tarım Satış Kooperatifleri
Birliği (FISKOBIRLIK)'ne verilmi şse, aynı uygulamanın kayısı için de yapılması gerekir. Fındıkta böyle bir uygulamaya gidilmekle, geleneksel tanm ürünleri ihracat=
içerisinde fındığın yeri (ilk sıra) korunmuş oldu.
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Kayısı milli ekonomimize ve üretildi ği bölgelerin sosyo-ekonomik yap ılarına
önemli bir katkı sağlamaktadır. Kayısı üretim ve pazarlamas ında karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm yollar ının belirlenmesi amac ıyla, bu araştırma mevcut olanaklar çerçevesinde Elaz ığ ili Baskil ilçesinde yürütülmü ştür. Malatya ve Iğdır illeri
yanında, Erzincan'ın Eğin (Kemaliye), Elazığ'ın Ağın ve Baskil, Sivas' ın Gürün,
Maraş'ın Elbistan ve Adıyaman'ın Çelikan ilçeleri, ekonomisi ve kültürü kay ısı
üretimine dayanan ülkemizin önemli kay ısı üretim merkezleridir (Ünaldı, 1994).
Araştırma yöresi olarak seçilen, halk ın geçim kaynağını kayısı' üretiminin
oluşturduğu Baskil ilçesinde, ilçe nüfusu azalma göstermektedir. Şöyle ki, ilçe nüfusu
1985-1990 yılları arasında % 35.6'l ık bir azalma göstermiş tir (DIE, 1992). Nüfus
azalışının asıl nedeni, yöre çiftçisinin yeterli geliri sa ğlayamamasıdır. Genellikle
kapalı ekonomide çal ışan yöre çiftçisinin pazara yönelik üretimde bulundu ğu en önemli
faaliyet kolu kay ısı üretimidir. Ancak yöre çiftçisi, kay ısı üretiminde kar şılaşılan sorunlar nedeniyle yeterli geliri sa ğlayamamakta ve ülkemizin nüfusu kalabal ık olan
büyük illerine (İstanbul, Ankara, Izmir, Adana vb.) göç etmektedirler.
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Araştıranın amacı; yörede kay ısı üretim ve pazarlamas ında üreticiler (çiftçiler)'in
karşılaştıkları sorunları tespit etmek, sözkonusu sorunlar ın çözümlenmesinde Kay ısı
Tarım Satış (Pazarlama) Kooperatiflerinin rolünü belirlemektir. Ayr ıca, kayısı
üreticilerinin kooperatif kurmakla ürününü de ğer fiyatla satma olana ğını elde etmeleri
durumunda, sosyo-ekonomik yöndeki etkilerinin belirlenmesi de çal ışmanın amaçları
aras ındadır. Araştırma neticesinde, anket uygulamalar ı sırasında yöre halkının kooperatifçilik konusunda bilinçlendirilmesi, kay ısı üretim ve pazarlamas ında
karşılaşılan sorunların Kayısı Tarım Satış Kooperatifleri yoluyla çözümlenmesi ve
dolayısıyla gelir artışı teminiyle göç olay ının azaltılmasına katkıda bulunulmaya
çalışılmış tır.
1. Araştırma Bölgesi Hakkında Genel Bilgiler
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Baskil, Doğu Anadolu Bölgesinde Elaz ığ iline bağlı bir ilçedir. Elazığ iline 38 km.
uzaklıkta olan ilçenin kuzeyinde Keban ilçesi, do ğusunda Elazığ ili, güneydoğusunda
Sivrice ilçesi, batısında Karakaya Baraj Gölü yer almaktad ır. Yüzölçümü 1525 km2
olan Baskil ilçesi genel olarak da ğlık olup, toplam 59 köyü vard ır.
Ilçenin nüfusu 1990 genel nüfus say ımı sonuçlarına göre 22893 kişi, bunun
18429'u köylerde, geri kalan 4464'ü ise ilçe merkezinde ya şamaktadır..
Ilçede karasal iklim hakimdir. İlbahar mevsimi bol yağışlı geçerken, zaman
zaman aşırı yağmur ve dolunun ekili alanlara zarar verdi ği de gözlenmektedir. Toplam
arazi varlığı 163.761 hektardır. Arazinin 35.500 hektan tar ıma elverişli arazidir.
Tarıma elverişli arazinin % 15.6'sında sulu tarım, % 84.4'ünde kuru tar ım
yapılmaktadır.
Baskil ilçesinden Malatya ve Elazığ illerine kara ve demir yolu ile olmak üzere iki
şekilde ulaşım sağlanmaktadır. İlçeden geçen Devlet Demir Yolu a ğı Elazığ ve
özellikle de Malatya illeriyle olan ula şımı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca Karakaya Baraj
Gölü üzerinden Çiğdemli Köyü ile Malatya Battalgazi ilçesi aras ında da özel feribot seferleri yapılmaktadır.
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2. Kayısı ve Kayısı Yetiştiriciliği

Kayısı; Gülgiller familyas ında yer alır. Şeftali, erik, badem, kiraz ve vi şne ile çok
yakın akrabad ır. 5-6 merteye kadar boy atabilen kay ısı ağacının, sanmsı-turuncu renkli
ve etli meyvelerinin içinde sert kabuklu iri bir tohumu (çekirdek) bulunur.
Kayısı, derin, iyi geçirgen, iyi havalanan, s ıcak ve besin maddelerince zengin,
kumlu, link, humuslu toprakları seven bir meyvedir. A ğaçlar kuvvetli, büyük, yayvan
taç te şkil eder. K ışı soğuk, yazı sıcak iklimlerin meyvesidir. Yaz aylar ında nem
oranının düşük olması meyvelerin.kalitesi için önemlidir. Kayısı, taze, kurutulmu ş ve
eyve suyu olarak bütün y ıl boyunca tüketilebilen meyvelerdendir.
Kayısı yetiştiriciliği uzun vadeli pahalı bir yatınmdır. Bu sebeple bahçe kurarken
iyi planlama yapılmalı, hataya meydan verilmemelidir. Dikildikten ortalama 5-7 y ıl
içerisinde istenilen düzeyde verim ça ğına gelebilen kay ısının ekonomik ömrü ortalama
20-25 yıldır.
3. Literatür Özeti
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Konuyla ilgili yapılmış bilimsel çalışmaları aşağıdaki gibi özetlemek
mümkündür; .
Türk Kooperatifçilik Kurumu (1966) taraf ından tertiplenen, VI. Türk Kooperatifçilik Kongresi'ne sunulan bildirilerde, tar ım kooperatiflerinin ülke kalkınmasına
katkıları incelenmiş ve kooperatiflerin ba şarılı olması için gerekli düzenlemelerden
bahsedilmi ştir.
Mülayim (1973), Türkiye'de tarım kredi kooperatiflerinin çal ışmalarını ele aldığı
tebliğinde, tarım kredi kooperatiflerinin tarihi geli şimini ve yabanc ı ülkelerde başarılı
tarım kredi kooperatiflerini aç ıklamıştır
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Çıkın (1975), Köy kalkınmasında kooperatiflerden yararlanmay ı ele aldığı
araştırmada, tarımsal üretimde kooperatiflerin önemini, Türk köyünün geli şmesini engelleyen faktörleri ve kooperatiflerin köy kalk ınmasındaki rollerini aç ıklamıştır.
KaraCan (1979), Erzurum ilinde tar ımsal ürünlerin pazarlanmas ı ve kooperatiflerin
pazarlamay ı geliştirme olanaklarını ele aldığı araştırmada, Erzurum ilinde tarım
sektörünün yapısını, tarımsal ürünlerin pazarlama kanallar ın' ve pazarlamayla ilgili sorunları tespit etmi ştir. Ilde tarımsal pazarlamayla ilgili sorunların çözümünde tarımsal
amaçlı kooperatiflerin rolünü inceleyerek k ırsal kalkınmada kooperatif organizasyonlann ın vazgeçilmez yararlann ı açıklamıştır.
Gülcan (1983), Kay ısı yetiştiriciliğini incelediği tebliğinde, kay ısı yetiştirirken
karşılaşılan sorunları tespit etmi ş ve sorunların çözümüyle ilgili önerilerde bulunmuştur.
Türk Kooperatifçilik Kurumu (1986) tarafından tertiplenen, VIII. Türk Kooperatifçilik Kongresi'nde sunulan bildirilerde, üretim, kredi, pazarlama ve tüketim kooperatiflerinin Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalk ınmasındaki rolleri incelenmi ştir.
Özçelebi (1988), Pasinler ilçesindeki Köy Kalk ınma ve Topraksu kooperatiflerinin
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faaliyetlerini inceledi ği araştırmada, sözkonusu kooperatiflerin sorunlar ını belirlemiş
ve sorunların çözümüyle ilgili önerilerde bulunmu ştur.
Demirtaş (1993), Kooperatifle şme ile ilgili tebliğinde, kooperatifle şmenin fert ve
toplum için faydalarmı 35 madde halinde s ıra1amıştır.
Çamlıbel (1994), Kayısı ihracatı konusundaki makalede, kayısı ihracatı ile ilgili
mevzuatı, ihracatta kar şılaşılan sorunları ve yeni pazarlar hakkında bilgi vermiştir.
II. MATERYAL VE METOD

1.Materyal

2. Metod
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Araştırmanın materyalini, Baskil ilçesine bağlı 59 köyden kayısı üretiminin fazla
olduğu 9'unun kapladığı alanda bulunan 803 tar ım işletmesinden örne ğe giren 72'sinde
anketlerle sağlanan veriler olu şturmuştur. Bunun yanında, konuyla ilgili bilimsel
çalışmalardan, istatistiki verilerden ve Baskil ilçesinde faaliyet gösteren kamu kurum
ve kuruluşlarının bilgilerinden de yararlan ılmıştır.
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Bu araştırmada incelenen tar ım işletmelerinde muhasebe kayıtları olmadığından
zaman kesiti (cros sectional) metodu kullan ılmıştır. Araştırmanın populasyonunu Baskil ilçesine bağlı 59 köyteki tarım işletmeleri oluşturmasına rağmen, kayısı üretiminin
yoğun olduğu 9 köy seçilmiştir. Örneğe girecek işletmelerin seçiminde öme ğe giren
köylerdeki 803 tarım işletmesinin işletme arazi varl ığı esas alınmış ve tesadüfi
örnekleme metodu (random sampling) kullan ılmıştır Anket yapmak amac ıyla poyulasyonu temsil edecek örnek i şletme sayısı 72 olarak hesaplanm ıştır. Köylerde ankete tabi tutulacak i şletmelerin tespitinde ise tesadüfi say ılar tablosundan (random numbers table) yararlan ılmıştır.
Anketlerle elde edilen verilerden incelenen i şletmelerin bitkisel ve hayvansal
üretim değerleri hesaplanmıştır. Kayısı üretiminden sağlanan üretim değerinin, bitkisel
üretim değerinden ve toplam üretim de ğerinden (bitkisel ve hayvansal üretim de ğeri)
aldığı pay belirlenmeye çal ışılmıştır. Kayısı üretiminde kar şılaşılan sorunlar belirlendikten sonra sözkonusu sorunlar ın çözümünde Tarımsal Satış (Pazarlama) kooperatiflerinin rolü araştınlmıştır.
III. TARIM SATIŞ (PAZARLAMA) KOOPERAT İFLERİNİN GÖREV VE
FONKSİYONLARI

Tarım Satış Kooperatiflerinin as ıl konusunu pazarlaman ın fonksiyonları
oluşturmaktadır. Ancak pazarlama, üretimin bir uzant ısı olup meselelettba ğımsız olarak çözümlenemez (Demirci, 1991). 3186 say ılı kanun ve buna göre düzenlenen tip
anasözleşme esaslarına göre faaliyette bulunan Tar ım Satış Kooperatiflerinin görevleri,
özetle aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Özçelebi, 1993).
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1. Üretimi pazar talebine göre ayarlamak,
. 2. Standardizasyonu sağla,mak,
3. Pazara mal arz ını düzenlemek,
4. Çiftçilerin pazarl ık gücünü artırmak,
5. Pazarı genişletmek,
6. Finansman ihtiyacını karşılamak,
7. Ortakları adına bir sözcü olarak görev yapmak,
8. Pazarlama masraflar ını azaltmak ve hizmetleri daha yararl ı hale getirmek.
Tarım Satış (Pazarlama) Kooperatifleri yukar ıda belirtilen görevleri yerine getirirlerken amaçları kısaca; üretici kazanc ını artırmak, fiyat dalg. alanmalarım önlemek,
kaliteli ve ucuz mal üreterek tüketiciyi korumak şeklinde alg ılanabilir.
IV. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
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Anket verilerinin analizi sonucu, incelenen i şletmelerde sadece kay ısı üretiminden
sağlanan üretim de ğerinin, bitkisel üretim de ğerinin % 73.5'ini, toplam üretim de ğerinin
(bitkisel üretim değeri ve hayvansal üretim de ğeri) ise % 71.9'unu olu şturduğu ortaya
çıkmıştır.
Yörede kay ısı yetiştiriciliğinde klasik tip tarım alet ve makinalan (kazma, kürek,
makas, kulaklı pulluk, tımuk, basit sırt pülverizatörü vb.) kullan ılmaktadır. Kayısı
yetiştiriciliğinde kullanılabilen modern tarım alet ve makinalann ın (traktör burgusu,
pnömatik kesme makinalan, toprak frezesi, hidrolik pülverizatör, vb.) varl ığı işletmeler
ortalamasında 0.2 adet olarak belirlenmi ştir.
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1. Anket Sonuçlar ına Göre Kayısı Üretim ve Pazarlamasında Karşılaşılan
Sorunlar

Kayısı üretiminde kar şılaşılan sorunları bitkisel üretimin genel sorunlar ından
ayırmak pek mümkün de ğildir. Anket yap ılan işletmecilere "kayısı üretiminde
karşılaştığınız sorunlar nelerdir?" şeklinde bir soru yöneltilmi ş, işletmecilerin % 63'ü
gibi büyük bir çoğunluğu pazarlama, % 24'ü finansman, % 8'i bahçe tesisi ve % 5'i de
diğer sorunlar (fidan temini, bahçelerin bak ımı vb.) şeklinde yanıtlamışlardır. Yöre
çiftçisi çoğunlukla, kayısıyı ürünlerine işledikten (kükürtleyip şekerpareye
dönüştürdükten) sonra pazarlamaktad ır. Ancak hasat mevsiminde nakit ihtiyac ını
karşılamak amacıyla yaş kayısı da satmaktad ırlar.
Kayısı üretim ve pazarlamas ında karşılaşılan sorunları maddeler halinde
aşağidaki gibi özetlemek mümkündür;
1. Araştırma yöresinde, üreticilerin ürünlerini (kay ısı) pazarladığı iki pazar
vardır. Bunlar, Baskil ilçesindeki toplay ıcılar veye toptanc ılar ile. Malatya pazarlar ıdır.
Baskil ilçesindeki toplay ıcılarm da Malatya pazarına ürünü götürdüklerini dikkate
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aldığımızda, tek pazar yeri olarak Malatya pazar ı ortaya çıkmaktadır. Malatya pazarı
ilçeye 160 km. uzaklıkta olup, üreticilerin ferdi olarak pazara ula şmaları güç olmaktadır. Bu nedenle incelenen i şletmelerin % 64.4'ünün ürünü yerinde satt ığı tespit
edilmiştir. Kayısı üreticilerinden, ürününü yerinde satmay ıp pazara götürenler ise incelenen işletmelerin % 35.6's ını oluşturmaktadır. Ancak bunlar tek tek küçük partiler
halinde taşıma işlemini gerçekleştirdikleri için taşıma maliyeti artmaktadır.
2. Yörede, işletme. şartlarında ürünlerine işlenen kayısının pazarlanmas ında, pazarlama kanal ı (zinciri)nın;
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Üretici - Toplayıcı - Komisyoncu (üretim yerinde) - Toptanc ı (Malatya pazarı) Komisyoncu (tüketim yerinde) - Perakendeci - Tüketici şeklinde çok uzun oluştuğu anketlerle tespit edilmiştir. Üreticiler ürünlerini pazarlarken arac ılar (toptancılar, komisyoncular vb.) devreye girmektedirler. Bu ise çiftçinin eme ğinin karşılığını alamamasına neden olmaktad ır.
Araştırma yöresinde yaş kayısı pazarlamas ında ise pasarlama kanal ı; Üretici Komisyoncu - Perakendeci - Tüketici şeklinde oluşmaktadır. İşletme şartlarında
ürünlerine işlenmeden satılan yaş kayısının satış fiyatı, ürünün arz ve talebine günlük
durumuna göre değişmektedir. Fiyat al ıcılann teklif ettikleri düzey civarında olmakta,
satıcıların fazla bir pazarlık gücü olmamaktadır.
3. Araştırma yöresinde üretici satıcılar, pazar şartları hakkında fazla bilgiye sahip
olmadıldarindan fiyat konusunda mahalli pazar ın, çok az sayıdaki toptancılarının istedikleri olmaktad ır. Malatya kayısı pazarında 1992/1993 yılı alım karrıpanyasında
kayısı fiyatı 17.500 TL/kg. aç ıklanmıştır (Almasulu, 1994). Ancak ara ştırma
yöresinde ayn ı dönemde üreticilerin eline 10.600 TL./kg. fiyat geçti ği anketlerle tespit
edilmiştir. Buna göre, ürünün Malatya pazarmdaki fiyat ının ancak % 60.6'sı üreticinin
eline geçmektedir.
4. Kayısı, ağaçtan toplandıktan sonra kükürtleme odalanna al ınır. Kükürtleme
işlemine müteakiben çekirdeği çıkanlarak güne şte belli bir süre (18-24) saat kurutulur.
Kurutulmuş kayısılar farklı ebattaki çuvallar içerisinde sat ışa arz edilir. Kay ısı işleme
sırasında en önemli sorun kükürtleme odaları ile ilgilidir. Kükürt masrafı fazla olmakta
(işletme başına ortalama 600.000 TL/Y ıl) ve Dünya pazarlarına' istediği kükürtleme
oranı (% 0.2) sağlanamamaktadır. Incelenen işletmelerde, işletmeler ortalamas ında
kükürt masrafı şöyle hesaplanmıştır; Üretici çiftçilerin her biri y ıllık ortalama 8400 kg.
yaş kayısı (2800 kg. i şlenmiş kayısı) kükürtlemektedir. Özel in şa edilmiş kükürtkme
odalarının bir defada kükürtleyebildi ği yaş kayısı kapasitesi ortalama 210 kg. ve bu
amaçla kullanılan kükürt ise 300 gr.dır. 8400 kg. kayısı 40 defa aynı işlem yapılarak
12 kg kükürt kullanılarak gerçekle ştirilmektedir. İşletme başına yapılan kükürt masrafı ortalama (1992 yılında kükürt fiyatı 50.000 TL) 12 x 50.000 = 600.000 TL.d ır.
5. Araştırma yöresinde kay ısı ürünü için dereceleme ve standartlar
geliştirilmemiştir. Üreciler ürettikleri kay ısılan ürünlerine işledikten ve fiziki
görünümüne göre belli şekillerde smıflandırdıktan sonra satışa arz etmektedirler.
Ancak bu şekildeki bir sınıflandırma gerçek manada dereceleme ve standardizasyon
değildir. Kayısı ihraç edilen ürün olması nedeniyle dereceleme ve standartla şmanın
ayrı bir önemi vardır. Nitekim, Türk Standartları Enstitüsü, kayısının rutubet oran ını,
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kükürtdioksit oran ını, çil (benek), dolu yaras ı ve diğer durumlarını belirleyen "485
Kuru Kayısı Stmıdardı" koymuştur (Göğüş, 1994). Kayısı için standartlaşmada en
önemli husus nem oranının % 20'nin ve SO2 düzeyinin % 0.2'nin altında olmasıdır.
6. Araştırma yöresinde, kayısı üreticileri depolama olanağına, genelde sahip
olmadıklanndan ve fmansmana ihtiyaçları olduğundan ürünü hemen piyasaya arz
etmek durumunda kalmaktadırlar. Anket yap ılan işletmelerin % 8.2'si gibi çok az
kısmının, kayısı ürünlerini depoladıklan, geriye kalan % 91.8'inin ise depolama yapmadıkları , ürünü hemen piyasaya arz ettikleri tespit edilmi ştir. Depolama yapanların
ise kayısıyı, kuruttuktan veya i şledikten sonra evlerde çevre ko şullarına bağlı ortamlarda depolad ıklan tespit edilmiştir. Bu şekilde depolamada, ürünlerde olu şan fermantasyon ve böceklenme nedeniyle kalite dü şmekte ve kay ıplar söz konusu olmaktadır.
7. Araştırma yöresinde, ürün fiyatlarının değişmesi (rekabet, mevsimlik" hareketler, konjonktürel hareketler vb. nedenlerle) kimyasal vas ıflann bozulması ve kalitenin düşmesi gibi tehlikelere, yani risk unsuruna kar şı herhangi bir tedbir al ınmadığı
gözlenmiştir. Risklerin ta şınmasında en iyi güvence sigortad ır. Kayısı üreticilerinden
sigorta yaptırmış olan ve bu konuda sigorta yapan organizasyona tesadüf edilmemi ştir.

pe

cy

a

8. Anketlerin tetkikinden, ara ştırma yöresinde kay ısı üreticilerinin başta gelen sorunlarından birinin de, finansman yetersizli ği ve kredi teminindeki güçlükler oldu ğu
anlaşılmıştır. Yeterli finansman ı, ihtiyaç anında bulamayan kay ısı üreticileri ürününü
alivre satış(*) yapmaktadırlar.
İncelenen işletmelerin % 89.3'ünün kredi ihtiyaçlar ını şahıslardan, % 10.7'sinin
ise teşkilatlanmış kuruluşlardan karşıladıklan belirlenmiştir. Böyle olmakla beraber,
teşkilatlanmış kuruluşlardan kredi temin edenler bile bu kurulu şlardan kredi ihtiyaçlarının tamamını karşılayamaınaktadırlar.
Yörede, gerek kredi almada kar şılaşılan güçlükler ve gerekse tarımsal faaliyetlere
kredi veren te şkilatlanmış kuruluşların yetersizliği, üreticilerin kredi ihtiyaçlar ını
şahıslardan temin etmelerine neden olmaktad ır. Bu ise şahı s kredilerinin yüksek faiz,
kı sa vade gibi istenmeyen etkilerini beraberinde getirmektedir.
9. İncelenen işletmelerde çe şitli üretim faktörleri temininde üreticilerin
karşılaştıkları en önemli sorun; girdi ihtiyac ının perakendeci pazarlardan sa ğlanması
nedeniyle girdi fiyatlarının yüksek olmasıdır. İncelenen işletmelerin tamamının (%©
100) kayısı yetiştiriciliğinde ihtiyaçlan olan, kükürt ve ilaç gibi girdileri perakendeci
pazarlardan sa ğladıkları tespit edilmiştir. Üreticiler girdi temininde sat ış şartlarını belirleyemedilderinden, ço ğu defa fazla ödemelerle aldat ılmaya maruz kalmaktadırlar.
Kredili alımlarda ise faizler çok yüksek düzeylere ula şmaktadır. Aynca alım merkezlerinin üretim alanlar ına uzaklıldan, güç ve pahal ı alınan üretim faktörlerine bir de
nakliye masrafı yüklemektedir.
10. Araştırma yöresinde kay ısı fidanı ihtiyacı sayı veya miktar olarak
karşfianmaktadır. Ancak, kayısıcılığın geliştirilmesi bakımından, fidan ihtiyac ının
(*) Alivre sat ış; ürün henüz ağaçtan hasat edilmemi şken, satılmas ını ifade etmektedir.
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miktar olarak karşılanması kadar, toprak ve iklim ko şullarına uygun, hastalıklara
dayanıklı, verim ve kalitesi yüksek fidanlar ın yetiştiricilere arz edilmesi, bodur
ağaçlardan yararlan ılması da büyük önem taşımaktadır.
Anket yapılan işletmecilerin kay ısı fidanı yetiştiriciliğ iyle ilgili belirttikleri sorunları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;
a) Yörede yetiştirilen kayısı fidanlarının, yetiştirilme şartlarından dolayı verim
ve kaliteleri dü şük olmaktadır. Başka yörelerden getirilen ve yöreye adapte olmu ş
kayısı fidanlarmın verim ve kalitesi, yerli fidanlara göre daha iyidir: Ancak üreticiler
kendi olanaklarıyla, dışarıdan yeterli miktarda fidan temin edememektedirler.
b) Sulama suyunun yetersizli ği, yüksek verimli ve kaliteli fidan yeti ştiriciliğinde
önemli bir engel te şkil etmektedir.
c) Ilkbahar geç donlarma dayan ıklı, geç çiçek açan kayısı çeşitleri temin edilememektedir.
d) Kayısı fidanlarmın aşı ve çeşitleri ile ilgili beklenmeyen sonuçlarla devaml ı
karşılaşılmaktadır. Aşı yapılmış olarak bilinen fidanlar a şısız çıkdığı gibi, çoğu
zaman da aşı çeşitlerinde bilinenin haricinde yan ıltıcı sonuçlar ortaya ç ıkmaktadır.
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11. Anketler neticesinde kay ıli bahçelerinin kurulmas ıyla ilgili olarak da
üreticilerin aşağıdaki sorunlarla karşılaştıkları belirlenmiştir;
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a) Fidanlar dikime kadar korunurken ço ğu zaman soğuktan etkilenmekte ve dikildiklerinde yetişmemekte,
b) Fidanların dikiminde, dikim çukurunun derinli ği, dikim aralıklarmm, belirlenmesi ve dikim şekli tam olarak üreticilerin tamamı tarafından bilinmemekte, incelenen işletmelerin % 86.6's ı kayısı fidanı dikimini bildiklerini, % 13.4'ü i şe bu konuda bilgilerinin yetersiz kaldığını belirtmişlerdir.
12. Kayısılarda; yaprakları delen ve meyvede leke yapan "çil" hastal ığı ve. "monilya", tomurcukları yiyen tomurcuk tırtılı veya "tortor", çiçeklerde zarar yapan "çiçek
monilyası", kahverengi kabuklu bit, rhynchites, yaprak uyuzu gibi belli ba şlı zararhlar
büyük tahribat yapmaktadır.
İncelenen işletmelerin % 91.2'sinin kay ısı yetiştiriciliğ inde ilaçlama yaptıkları,
geriye kalan % 8.8'inin ise finansman yetersizli ği nedeniyle ilaçlama yapmad ıkları hesaplanmıştır. Bu sonuca göre kayısı üreticilerinin hastal ıklarla mücadele konusunda
duyarlı oldukları ve ilaçlamaya büyük önem verdikleri ancak tamam ının ilaçlama yapamadığı anlaşılmaktadır.
13. Kayısı ağaçları için en önemli besin kaynağı azottur. Özellikle verim
çağındaki yaşlı ağaçların yeterli uzunluk ve miktarda sürgün meydana getirmeleri için
azot en gerekli besin maddesidir. Ara ştırma yöresinde azot noksanl ığı nedeniyle
ağaçlarda gelişmenin zayıf olduğu ve işlenmiş kayısı ürünlerine bakıldığı nda ise meyvelerin küçük olduğu gözlenmiştir. İncelenen işletmelerin sadece % 11.4'ünün kay ısı
bahçelerinde azotlu gübre kullandıkları, % 88 6'sının ise azotlu gübre kullanmad ıkları
belirlenmiştir.
34

14.Kayısı, ağaçtan normalde elle hasat edilir. Ancak, özellikle kurutma amac ıyla
yapılan kayısı yetiştiriciliğinde meyvelerin ağaç üzerinde tam olgunlu ğa ulaşması istendiğinden, hasadın daima toplu olarak yap ılması gerekir. Hasat, toprak ve taşın
üzerine yapıldığı takdirde ürün kaybı ve kaliteden dolayı fiyat kaybı olmaktadır.
Ayrıca, hasat toprak ve ta şın üzerine yapıldığından hem fazla i şçiliğe gerek duyulmakta ve hemde hasat için zaman sorunu ortaya ç ıkmaktadır.
15. Araştırma yöresinde kay ısı işletmelerinin hiçbiri ürüne katma de ğer (daha
fazla kar) ilave edebilecek küçük gramajb estetik prezantasyonda ambalajlama yapabilecek otomatik donan ıma sahip değildir. Ülkemizden dökme olarak ithal edilen
kuru kayısılarımı z ithalatçı ülkede tekrar paketlenerek çok daha yüksek fiyatla
satılmaktadır.
2. Kayısı Üretim *e Pazariamasmda Karşılaşılan Sorunların
Çözümlenmesinde Kay ısı Tarım Satış (Pazarlama) Kooperatiflerinin Rolü
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Kayısı üretim ve pazarlamas ında karşılaşılan ve maddeler halinde aç ıklanan sorunların çözümlenmesinde, Kayısı Tarım Satış (Pazarlama) Kooperatiflerinin rolünü
aşağıdaki gibi maddeler halinde özetlemek mümkündür;
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1. Kayısının üretildiği yerden tüketim merkezlerine ta şınmasında, kooperatifin
devreye girmesiyle toplu taşıma gerçekle ştirileceğinden taşıma maliyeti azalacaktır.
2. Kooperatif kurMak suretiyle; bir taraftan kay ısının üreticiden tüketiciye
.akımında aracılann aldıkları paylar da üreticiye gitmi ş olacağından üreticiler korunurken, diğer taraftan da, pazarlama zincirinin her halkas ında ürünün fiyatına yapılan
ilaveler minimum kılınacağmdan, tüketiciler yüksek fiyattan ürün almaktan korunmu ş
olacaktır. Şöyle ki, kayısı kooperatif vas ıtasıyla ilçenin mahalli birkaç alıcısı yerine, direkt Malatya Pazarına pazarlanacağından Malatya Pazanndaki fiyat (1992/1993 y ılı
için 17.500 TL/Kg) ile üreticilerin ürünü ellerinden ç ıkardıkları fiyat (1992/1993 y ılı
için anketlerden 10.600 TL/Kg olarak hesaplanm ıştır) farkının (6.900) da büyük bir
kısmı, aracılar yerine üreticilerin eline geçebilecektir.
3. Kooperatifle şme sayesinde çiftçilerin pazarl ık gücü artacaktır. Her yönde entegrasyon sağlamış ve etkin bir pazarlama yönetimine ve pazar yap ına sahip bir kooperatifm üreticiye sağlayacağı en büyük yarar pazarl ık gücünü kazandırma olacaktır.
Araştırma yöresindeki işletmelerin teknik ve ekonomik düzeyleri ürünü yaln ız
başlarına iyi şekilde pazarlamalanna olanak vermemektedir. Sözkonusu i şletmelerin
kooperatifler vas ıtasıyla birleşip ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamalan
mümkündür.
4. Yörede kayısı, genellikle çeşitli işlemlerden geçirildikten ba şka bir deyişle
işlendikten sonra satılmaktadır. En fazla şekerpare ve güneş kurusu şeklinde satılan
kayısının, şekerpare haline getirilmesi kolay olmamaktad ır. işleme faaliyetleri çiftçiler
tarafından bireysel olarak kendi işletmelerinde yap ılmaktadır. Ancak bireysel olarak bu
işlerin yapılması ekonomik ve kolay olmamaktadır. Zira kayısının şekerpareye
dönüştürülmesi teknik bilgi ve en önemlisi özel olarak in şa edilmiş kükürtleme odalanna ihtiyaç göstermektedir. Kayısı kükürtleme odaları çiftçilerin birleşip biraraya
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gelmeleriyle inşa edilebilir. Üreticilerin bir araya gelerek in şa edecekleri büyük kapasiteli kükürtleme odalarında bir defada aynı miktar kükürtle, daha fazla kay ısı
kükürtlenebilir ki bu sayede kükürtleme maliyeti azalt ılmış olur. Örneğin; 25 üreticinin
bir araya gelerek in şa edecekleri mü şterek kükürtleme odas ında, kükürt maliyetinin %
96 oranında azaldığı hesaplanmıştır.
Kooperatif sayesinde in şa edilecek müşterek kükürtleme odalar ı, kükürtlemenin
daha ucuza yapılmasını sağladığı gibi kalitenin artmas ı, kayısı iç ve dış pazarlarırnızın
tercihleri doğrultusunda altın sarısı renginin muhafazas ı, kükürtdioksit (SO2) oran ınm
sağlanması, meyvenin dayatma gücünün ve depolama kabiliyetinin art ırılması gibi konularda da avantajlar sa ğlar.
Dünya pazarlarında kayısı için istenen SO2 oranının (% 0.2) altında sağlanması,
kükürtlemeyi takip eden pazarlama sürecinin k ısaltılması ve bu amaçla üreticiye elindeki ürünün uzun süre beklemeyece ği güvencesinin kooperatif tarafmdan verilmesi ile
mümkün olabilir.
Müşterek kükürtleme, standartlann geli şmesinde de büyük yararlar sa ğlar. Stan;
şmanın, kooperatifler taraf ından yaygınlaştmlmasıyla, tüketiciler kalite dartl
açısından aldatılmaktan korunmu ş olacaklardır.
5. Kooperatifleşme sayesinde depolama işlemi hij yenik olmayan şartlarda köylü
işletmelerinde yap ılmak yerine, daha iyi şartlarda yap ılabileceği gibi ürününü depolayamayan işletmecilere de depolama olana ğı sağlanacaktır. Böylece depolama
işlemiyle ürünler bol ve fiyatların düşük olduğu dönemden alınıp, ürünlerin tut ve nispeten fiyatların yüksek olduğu dönemlere aktarılmasıyla zaman faydası yaratılmış olacaktır. Yine depolama sayesinde arz-talep dengesi ve fiyatlarda istikrar temini de
mümkün olacaktır.
6. Kooperatifleşme sayesinde gerçekle ştirilecek, müş terek kükürtleme ve kalitenin düşmesi önleneceğinden, depolama ile de fiyatlarda istikrar sa ğlanacağından
risk unsuru büyük ölçüde azaltılmış olacaktır.
7. Üreticileri uygun vade ve faize sahip kredilerle desteklemek ve çiftçilere
önceden verilen avanslarla daha iyi bir üretimi yapmak kooperatifler vas ıtasıyla
mümkün olabilir. Üreticilerin finansman ihtiyaçlar ının karşılanması yetiştiricilikte
görülen aksaklıkların anmda giderilmesini sağlar. Kayısı üreticilerinin her türlü gübre,
ilaç ve yıllık bakım masraflarını karşılamalarına yönelik işletme kredisi ihtiyaçları ile
yeni kayısı bahçelerinin tesisi, arazi tesviyesi, sulama, toprak i şleme, zirai mücadele
gibi faaliyetlerde kullanılan alet ve ekipmanlar ın edindirilmesi amacıyla da yatırım kredisi ihtiyaçları kooperatif sayesinde giderilebilir.
8. Çiftçilerin girdi ihtiyaçlar ının, kooperatif vasıtasıyla, perakendeci pazarlar yerine toptancılardan sağlanmasıyla girdiler düşük maliyetle zamanında temin edilmiş
olacaktır. Zamanmda temin edilecek fidan, gübre, ilaç gibi girdiler, üreticileri arac ılarm
eline düşmekten ve alivre sat ış yapmaktan kurtaracaktır. Çiftçilerin girdi ihtiyaçlarının
olduğu ve kendi olanaklarıyla temin edemedikleri dönemlerde, kooperatifler çiftçilere
yardımcı olur ve onların girdi ihtiyaçlarını karşılar.
9. Kooperatif sayesinde yörede yeti ştirilen fidanlar yerine ba şka yerde
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yetiştirilmiş kaliteli ve yöreye adapte olabilen fidanlar ın teminiyle kayısı üretiminde
verim artacaktır. Verim artışının yanında kayısı fidanlarunn aşı ve çeşitleriyle ilgili
yanılgılar da azalm ış olacaktır.
10. Kayısının üretimi, kurutulması, ambalajlanması ve depolanmasında çağdaş
tekniklerin uygulanmas ı gerekliliği, üretici ve ithalatç ılann kendi aralarında işbirliği
yapmalarına bağlıdır. İşbirliğinin ise en iyi şekli kooperatiftir. Kooperatif sayesinde
kayısı yetiştiriciliğinde kullanılabilen fakat bireysel hareket edildi ğinde işletmeye çok
pahalıya mal olan modern tarım makinalan temin edilip kollektif kulland ınlabilir. Kollektif kullanım işletme başına makina masrafını azaltacağı gibi makinaların kullanımıyla ilgili teknik bilginin çiftçiler taraf ından öğrenilmesinde de büyük yararlar
sağlar.
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11. Kayısı hastalık ve zararhlanyla mücadelede kooperatif sayesinde büyük mesafeler katedilebilir. Şöyle ki; zirai mücadele ilaçlar ı perakendeci pazarlar yerine, toptan
almacağından ilaç maliyeti azalacak ve ilaçlama yapamayanlar da ilaçlama yapabileceklerdir. Böylece ürün kayb ı azalmış olacaktır. Dünya Gıda Örgütü (FAO)
tarafından yapılan araştırmalara göre genel olarak geli şmekte olan ülkelerde bitki hastalık ve zararlıları nedeniyle hasat öncesi ürün kayb ı % 30-50, hasat sonras ı kayıpların
ise % 55 olduğu saptanmıştır. Bunun yanında, kayısılarda, yaprak delen hastal ığı
(coryneum beijerinckii) için sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra % 3'lük
bordo bulamac ı kullanılmalıdır. Bordo bulamacnun haz ırlanmasında ve kullanilmasında kooperatif çiftçilere gereken yard ımı sağlayabilir. Kayısılarda monilya
hastalığı (sclerotinia laxa), sürgün ve dal yan ıklığı (psedomonos syringae) gibi hastallidarla mücadelede de kullan ılacak zirai ilaçların temininde kooperatif yard ımcı olabilir.
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12. Kooperatif, topraktaki besin madde durumunun tespiti amac ıyla, kayısı
bahçelerinden toprak ve sürgün numunelerinin al ınıp tahlil ettirilmesinde çiftçilere
yardımcı olacaktır. Zamanında giderilen topraktaki besin maddesi noksanli ğı kayısı
ağaçlarının bir sonraki y ıla sürgün vermiş şekilde girmesini sağlayacaktır.
13. Kayısı ürününün kalitesi, tad ı ve aroması önemli olduğu gibi ambalaj ve
görümünü de önemlidir. Ürünün göze de hitap etmesi ve ho ş görünmesi gerekmektedir.
Dolayısıyla ürünün pazarlamasmın önemli bir boyutunu teşkil eden ambalajlamanın ihtiyatla hijyenik şartlar altında yapılması gerekir. Otomatik ve yüksek kaliteli ambalajlama tesislerinin kurulmas ı, kayısı işleyen işletmelerin gerek y ıllık kapasiteleri ve
gerekse sermaye sorunlar ı nedeniyle her işletme için ayrı ayrı .mümkün değildir.
Yörede faaliyet gösteren i şletmelerin ortak çal ışma koşulları yaratmada kooperatif
şeklinde birleşmeleri halinde, zor ve pahal ı görünen ambalajlama tesislerinin kurulması hem kapasite kullanımı hem de sermaye birikimi aç ısından mümkün olabilir.
Ambalajlama ile ürünün daha yüksek bir fiyatla sat ılması sağlanacağından ürüne
katma değer kazandınlmış olacaktır.
14.Kooperatif sayesinde kay ısı pazarının iyi organize olması, potansiyel dış pazarlardan yararlan ılması konusunda da avantajlar sağlayacaktır.
15. Kooperatif, tek tek çiftçilere nazaran daha iyi bir üretim planlamas ını ve
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satılacak kayısıların pazarlamasını gerçekleştirmede yöre çiftçisine yard ımcı
olacağından yörede kayısı üretimi artacaktır. Tarımsal kesimde dağınık ve yetersiz olan
kaynakların organize edilmesi, verimlili ğin artırılması, ucuz üretim faktörleri ve di ğer
şeklinde
tüketim maddelerinin temininde; üretilen ürünlerin gere ği
değerlendirilmesinde kooperatiflerin önemi büyüktür.
16.Gerek kredi temininde ve gerekse ürünün pazarlamasmda kooperatif, ortaldan
adına bir sözcü gibi davranacağından bürokratik işlemler daha kolay ve planl ı bir
şekilde yapılabilir.
17. Tarımsal ürünlerin talebini artt ırmanın bir yolu da ürün çe şitlendirmesi veya
yeni ürünlerin üretilmesidir. Kooperatif vas ıtasıyla entegre tesisler kurularak kay ısının
yeni ürünleri (badem yağı, aroma esansı, aktif karbon, hidrosiyanik asit vb.)
üretildiğinde kayısı talebi artacakt ır. Kayısının, kayısı reçeli, kay ısı pestili, kayısı
likörü, kayısı kolası, kayısıdan viski yapımı, kayısı lokumu gibi işlenmiş ürünlerinin
entegre tesisler sayesinde üretilmesi mümkündür.
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18. Araştırma yöresinde, halkın sosyal yaşantısında en büyük problem göç
olayıdır. Yeterli geliri sağlayamayan çiftçiler ülkenin de ğişik yerlerine göç etmektedirler. Yöre çiftçisine yeterli geliri temin için onlar ın asıl uğraşlan olan kay ısı
yetiştiriciliğiyle ilgili sorunlarının Kayısı Tarım Satış (Pazarlama) Kooperatifleri ile
çözümlenmesi mümkündür. Kooperatif sayesinde yeterli geliri sa ğlayan yöre çiftçisinin
sosyal yaşantısında ne gibi değişiklikler sözkonusu olabilir? Öncelikle, ilçede göç azalacaktır. Bunun haricinde kay ısı Tarım Satış (Pazarlama) Kooperatifi kurulmas ıyla
halkın sosyal yaşantısında aşağıdaki gelişmeler de sağlanabilir;
a) Kooperatif sayesinde kay ısı üretiminde söz sahibi olan yöre çiftçileri ya şam
düzeylerinde gelişme sağlamak için dinamik rol alacaklardır.
b) Kooperatif vasıtasıyla tasarruflan artan çiftçilerin e ğitim ve öğretime verdikleri
ağırlık da artacaktır.
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c) Yöre halkının tasarruflan art ınca sermaye piyasas ı harekete geçecek ve yeni
yatırımlar yapılacaktır. Yeni yatırımlara olanak sağlanması ile istihdam sorununa
çözüme katkıda bulunulacaktır.
d) Tarım sektöründeki nüfusun gelir seviyesinin yükselmesiyle di ğer sektörlerin
ürünlerine talep artacağından ekonomi canlılık kazanacaktır.
e) Kooperatif, sosyal adalet ve f ırsat eşitliğ i gibi unsurlarla beraber demokrasinin
gerçekleşmesinde de etkili olacaktır. Kooperatiflerin çalışmalarında uymaları gereken
prensiplerden biri de demokratik yönetimdir. Ayr ıca, kooperatife üyeli ğin gönüllü
olması, açık üyelik, ayncal ıksız işlem, kadınların da kooperatif faaliyetlerinin her safhasında gerçek birer üye olarak yer almalar ı, denetleme komitesinin kooperatif
üyelerinden seçilmesi, faaliyetler sonucu pozitif gelir-gider fark ının risturn dağıtılması
gibi kooperatif uygulamaları demokrasinin yerleşmesinde etkili olmaktadır.
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3. Araştırma Yöresinde Kayısı Tarım Satış (Pazarlama) Kooperatifinin Kurulabilmesi İçin Durum Analizi
3.1 Kurulma ihtiyacı

Hangi şartlarda tarımsal pazarlama kooperatif= ihtiyaç vard ır? Bu sorunun
yanıtını Digby tarafından tarımsal pazarlama kooperatifinin kurulabilmesi için belirtilen koşulları ve araştırma bölgesinin durumunu gözönünde bulundurarak,
aşağıdaki şekilde verebilmek mümkündür.
a) Küçük çiftçilerin aracı tüccarlar tarafı ndan istismarının sözkonusu oldu ğu durumlarda: Incelenen işletmelerde tüketicinin kay ısı için ödediği bedelin ancak %

60.6'sı üreticilerin eline geçti ği hesaplanmıştır. Şöyle ki, 1992 yılında üreticiler
ürünlerini ortalama olarak 10.600 TL/Kg' ına aracı tüccarlara veya piyasaya satarken,
tüketiciler bir kilogram kay ısıya (şekarpare olarak) 17.500 TL. öderni şlerdir. Arac ı
tüccarlar ın Spekülasyon yaptıkları, verdikleri düşük fiyata üreticileri kabule zorunlu
bırakarak aldatt ıklan belirlenmi ştir.
b) Üreticilerin, ürünlerini pazarlamada öz kaynaklarının yeterli olmadığı ve tefecilerden borç almak zorunda kaldıkları durumlarda: İncelenen işletmelerin % 78'i
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kayısı üretiminde en büyük problemlerinin pazarlama oldu ğunu belirtmişlerdir.
Üreticilerin ürünlerini ço ğu zaman istedikleri bir şekilde pazarlayamamalarmın nedelerinden en önemlisi, kayısı yetiştiriciliğinde zorunlu olan zirai mücadelenin
yapıldığı kasım-aralık ve nisan-mayıs aylarında gerekli finansman ın temininde
üreticilerin öz kaynaklarının yeterli olmamas ı nedeniyle tefecilerden yüksek faizli kredi
almaları veya alivre satış lar yapmalarıdır. Özetlersek; ürünün kredi alma kar şılığında
henüz ağaçta iken tefecilere sat ılması nedeniyle üreticiler istedikleri şekilde pazarlama
faaliyetini gerçekleş tirememektedirler.
c) Piyasada, üreticilerin sözsahibi olabilecekleri geniş iş hacminin sağlanamadığı
durumlarda: Araştırma bölgesinde kayısı piyasasınm talep edenler (alıcılar) kısmında
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yörenin birkaç tüccarının, anlaşmalı olarak ahmlarda bulundu ğu dolayısıyla kayısı piyasasının mahalli piyasa özelliği taşıdığı gözlenmiştir. Aracı tüccarların, ürünün bir
kısmını henüz hasat edilmemi şken üreticilerden aldıkları ve geri kalanını ise haat
döneminde düşük fiyattan alıp, daha sonra yüksek fiyattan satt ıklan belirlenmiştir.
Üreticilerin iç ve dış pazarlarda söz sahibi olmaları ve oluşan fiyatlara etkide bulunmaları için büyük iş hacmine sahip olmalarını gerektirir. Tarım satış kooperatifleri
küçük çiftçilerin birlikte çal ışmalarına imkân tanıyarak piyasada etkili olmalarını
sağlar.
3.2. Kurulabilmesi İçin Durumun Analizi

Araştırma sahas ında ilk etapda bir Tarım Satış (Pazarlama) Kooperatifine ihtiyaç
olduğ u belirlendikten sonra sözkonusu kooperatifin kurulabilmesi için şartların uygun
olduğu tespit edilmi ştir. Kooperatif, temelde i şbirliğinin olduğu, yani beraber çal ışma
fikrğıcleki insanlar tarafından kuralabildiği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Şayet bir faaliyet devlet veya özel te şebbüs tarafından istenilen düzeyde gerçekle ştiriliyorsa ko
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operatiflere ihtiyaç yoktur. Aksi durumda kooperatiflere ihtiyaç duyulmakla birlikte, insanlar faaliyetin yürütülmesinde i şbirliği yapma arzusunda olmadıkları takdirde kooperatifin başarılı olması güçtür. Bu demektir ki kooperatifin kurulabilmesi için
öncelikle üreticilerde i şbirliği zihniyetinin, ruhunun, fikrinin yerle şmiş olması gerekir.
Anket yapılan işletmelerde üreticilere "yabanc ı işçi çalıştınrınısınız" şeklinde bir
soru yöneltilmi ş ve % 78 "hayır" yanıtı alınmıştır. Yabancı işçi çalıştırılmayıştnın
bir nedeni, üreticiler aras ında İMECE sisteminin gelişmiş olmasıdır. Yabancı işçi
çalıştırdıklannı ifade eden üreticiler ise ço ğu zaman İMECE ile işlerini yapmaya
çalıştıklarını ancak işgücüne yoğun ihtiyaç, olduğu aylarda yabancı işçi
çalıştırdıklarını ifade etmişlerdir. Neticede kooperatifçilik için gerekli olan i şbirliği nıhuna yöre çiftçisinin sahip olduğu fikrine varılmıştır.
İşbirliğ i ruhu haricinde Pazarlama Kooperatifi nin kurulabilme şartları için
araştırma yöresinin aşağı daki gibi bir özellik arzettiği ortaya çıkmıştır. Tarım Satış
Kooperatifinin kurulmas ında faaliyete konu olan mamül hakk ında bilgisi olan kişilere
ihtiyaç vardır. Bu kişilerin aşağıda belirtilen konulara ihtiyac ı vardır;
a) Yılın değiş ik mevsimlerinde mamülün yörede ne miktarda ve nas ıl elde edildiği,
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b) ürünün bdzulabilirlik ve depolama şartları,
c) Halllıazırda işleyen pazarlama şartları,
d)Üreticilere ne zaman ödemede bulunulmasm ın gerektiği,
e) Ürünün nerede i şleneceği,

pe

t) Nihai tüketicilerin kimler oldu ğu ve tüketicilerin özellikleri ve tercihleri.
Baskil ilçesinde 1992 y ılında yapımına başlanmış olan Kay ısı işleme Fabrikasının hammadde ihtiyacının karşılanmasında üretici ile fabrika aras ına çok sayıda
aracının girmesini engellemek için kooperatife ihtiyaç vard ır. Meyve işleme sanayinin
başlıca girdisi olan hammaddenin istikrarl ı ve ekonomik bir şekilde sağlanması en
önemli hususlardan biridir. Hammadde temininde ise ba şlıca iki durum ağırlık kazanmaktadır. Birincisi, işleme tesisinin kurulu ş yerine ve kapasitesine ba ğlı olarak hinterlandıtıdan sağlayabileceği hammaddenin cinsi, miktarı ile bunu belirleyen iktisadi ve
ticari mekanizmad ır. Hammadde temininde en önemli unsurlardan ikincisi ise fiyatlardır. Kayısı işleme fabrikasına yeterli cins ve miktarda uygun fiyatla kay ısı temininde problemlerin ortaya çıkmaması yani mahalli tüccarların, toptancılarm fabrika
ile üretici arasında çıkması için kooperatifin kurulmasına ihtiyaç vardır.
3.3. . Kooperatifin Geli şimi

Genel olarak kooperatiflerin kurulmas ında ve gelişmesinde üç safhan ın olduğu
kabul edilebilir. Birinci safha, kooperatifin kurulmas ında ve gelişmesinde en çok ihtiyaç duyulan safha olan mal ve hizmetlerin (kredi, üretim faktörleri vs.) temin edilmesi
safhasıdır.
Kooperatiflerin gelişmesinde ikinci safha, kooperatiflerin kulland ıkları girdilerin
kendi organizasyonlarından temin etmeye ba şlamalan safhasıdır.
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Kooperatiflerin gelişmesinde üçüncü safha ise, kooperatiflerin ürettikleri mal ve
hizmetlerini iç ve d ış pazarlara satacak duruma gelmeleridir.
Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi araştırma yöresinde kurulacak Tarımsal Pazarlama Kooperatifinin öncelikle kay ısının pazarlamasmda arac ılann kaldırılması veya
sayılarının azaltılmasında etkili olması gerekir. Zamanla kay ısı üretiminde kullanılan
girdilerin temininde kendi organizasyonlanndan yararlanmas ı ve ürünün iç ve dış pazarlamasında etkili olunmas ı durumuna gelinmesi gerekir.
V. SONUÇ
Araştırma yöresinde kay ısı üretim ve pazarlamas ında karşılaşılan ve anketlerle
tespit edilmiş olan; üretcilerin eline arac ılar nedeniyle dü şük fiyatın geçmesi, girdi temininde zorluklar, kükürtleme maliyetinin yüksek olmas ı, standartlann geli ştirihnemiş
olması, yetersiz ve uygun olmayan şartlarda depolama, finansman temininde
teşkilatlanmış kuruluşların yetersizli ği, zararlılarla mücadele zorlukları, düşük teknoloji düzeyi gibi sorunlar vardır.
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Kayısı üretim ve pazarlamas ında yöre çiftçisinin kar şılaştıkları sözkonusu sorunların; üretimi pazar talebine göre ayarlama, standardizasyonu sa ğlama, çiftçilerin pazarlık gücünü artırma, pazarı genişletme, üreticilerin finansman ihtiyac ını karşılama,
ortakları adına bir sözcü olarak görev yapma, pazarlama masraflar ını azaltma ve en
önemlisi üretici ile tüketici arasındaki aracılan azaltma gibi fonksiyonlara sahip Kay ısı
Tarım Satış (Pazarlama) Kooperatifleri sayesinde çözümlenmesi mümkündür. Bu nedenle yörede bir Kayısı Tarım Satış Kooperatifinin kurulması ekonomik ve sosyal
yönden yöre çiftçisine ve ülke ekonomisine avantajlar sa ğlayacaktır. En yakın zamanda
halka mal olacak bir Kayısı Tarım Satış (Pazarlama) Kooperatifinin kurulabilmesi için
yapılan durum analizi sonucunda şartların uygun olduğu tespit edilmiştir.
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Kurulacak olan Kay ısı Tarım Satış (Pazarlama) Kooperatifinin Malatya ilindeki
Kayısı Tarım Satış (Pazarlama) Kooperatifi Birli ği'ne bağlı olarak faaliyette bulunmak
suretiyle de üst kurulu şunu oluşturması gerekir.
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VERİMLİLİK VE TARIMDA
ÖRGÜTLENMENİN VERİMLİLİK
ÜZERINE ETKİLERİ
Doç. Dr. Ahmet ÖZÇELIK
1. VERİMLİLİK KAVRAMİ
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Verimlilik (prodüktivite) hakk ında çeşitli tanımlar yapılmıştır. Hepsinde dikkati
çeken ortak noktalar, verimlili ğin ifade ettiği anlamı ortaya koymaya yetmektedir. Tüm
tanımlarda prodüktivitenin bir oran ı ifade ettiği ortaya çıkmakta, oranı meydana getirenlerin has ıla ve o hasılayı meydana getiren üretim faktörleri oldu ğu görülmektedir.
Tartışma konusu olabilen konu, prodüktivitenin fiziki birimlere göre mi yoksa k ıymet
esasına göre mi hesaplanabilece ğidir.
En yaygın şekilde, verimlilik, üretimin o üretime kat ılan üretim faktörlerin oran ı
şeklinde tarif edilmektedir. Buna göre:
Çıktı
Verimlilik =
dir.
Girdi
Elde edilen has ılanın bunu elde etmek için kullanılan faktörlere bölünmesi
şeklindeki bir verimlilik tan ımının statik ve mutlak rakam ı vermekten ileri gidemedi ği
belirtilmekte, esas ında verimliliğin üretimde kullan ılan araçların belli devreler itibariyle
bu üretimin bünyesinde gösterdikleri ilave miktarını ortaya koyan rakamlar dizisi olarak
anlaşılması gerektiği kabul edilmektedir. Verimlili ği ölçmekten amac ın da üretim
yapısındaki faktörlerin teker teker veya global olarak gösterdikleri dalgalanmalar ı izleme imkanı veren bir rakamlar dizisi elde etmek oldu ğu ve bu amaç için kullan ıldığına
göre de verimliliğin statik değil, dinamik bir ölçü olduğu belirtilmektedir.
Bir işletme, sektör veya ekonomide verimlilik durumunu ölçmek ancak çe şitli
zaman kesitleri içinde yap ılacak hesaplarla elde edilen bir rakamlar dizisi ile
mümkündür.
Verimlilik, belirli bir üretimi daha az üretim vas ıtası kullanmak suretiyle elde
etmek veya belirli miktardaki üretim vas ıtasıyla daha fazla üretim miktarma ula şmak
amacıyla kullanılan bir orandır. Üretim art ışı ile veya üretime katılan üretim
vasıtalarmın kısılmasıyla verimlilik arasında doğrudan bir ilişki mümkün değildir.
Üretim artarken kullan ılan faktör başına hasıla miktarında da bir artış sağlanabiliyorsa,
veya üretim vasıtalar azaltılırken, üretimde söz konusu oranda bir dü şme meydana gelmiyorsa, verimli olmaktan söz edilebilir. Aksi takdirde gayri prodüktif has ıla artışları,
verimlilik çalışmalarının amacı değildir.
Verimlilik, kalkınmış ve kalkmma gayreti içinde bulunan bütün ülkelerde ba şhca
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iktisadi konu durumuna gelmi ş bir kavramd ır. Sanayi inlulabının başladığı XIX asnn
ilk yarısında bir fikir olarak oldukça yayg ın şekilde bahsedilen prodüktivite kavram ı,
önce iktisadi hayatın önemli bir unsuru olarak kabul edilmiş, giderek sosyal hayatın
şartlarına tesir eden önemli bir unsur haline gelmi ştir (Kutluata, 1973).
Nihayet XIX. asnn sonlar ında ve XX. asıllı başlarında prodüktivite kazanmış
olduğu kalitatif hüviyetinin yan ı sıra, ölçülebilir bir hal alm ış ve bugünkü kantitatif
görüşüne doğru yaklaşmıştır.
Verimlilik 1953 yılından itibaren ülkemizde de resmen ele al ınmış ve 1965 senesinde Milli Prodüktivite Merkezi kurulmu ştur.
Prodüktivite, fiziki manada ve kıymet esasına göre olmak üzere iki bak ımdan ele
almabilir. Diğer taraftan prodüktivite, toplam faktör verimlili ği ve kısmi verimlilik diye
de ikiye ayrılır.
Toplam faktör prodüıktivitesi belirli bir üretim faliyeti sonunda meydana gelen
üretim miktarının sözkonusu üretim faaliyetinde kullanılan faktörlerin toplam ına
bölünmesi suretiyle bulunur. Bu haliyle toplam faktör verimlili ği, üretime katılan
faktörlerin etkinli ğini göstermi ş olur. Kısmi verimlilik ise, belirli bir üretim devresinde
elde edilen üretim miktar ının üretime katılan faktörler toplamma de ğil de, faktörlerden
sadece birine bölünmesiyle elde edilir.
Ekonomik faaliyetin amac ı olan insan refah ını' artırmanm, yegane yolu üretimde
bulunmak ve mevcut üretimi artırmaktır. Üretimde kullanılan vasıtalar dengesiz ve
sınırlı miktarlarda olduğundan, mevcut imkanlarla üretilen mallar ı azami yapacak yolu
aramak lazımdır. Vekimlilikte sağlanacak artışlar, iktisadi faaliyeti amac ına
ulaştıracak iki yoldan birisi, fakat en eminidir. Bir taraftan yeni üretim birimleri meydana getirmenin yolu aran ırken, sürekli olarak mevcut üretim birimlerinden en yüksek
üretimi sağlamaya da çalışılmalıdır.
' Prodüktivite; milli ekonomi, i şkolu ve işletme bakımından ayrı ayrı ele alınabilir.
Prodüktivite artışının, iktisadi kalkınmayı halandıncı tesiri bütün ekonomilerde
görülen bir durum olmakla beraber, az geli şmiş ülkelerde konu daha fazla önem kazanmaktadır. Az gelişmiş ülkeler hem arz hem de talep yönünden etkilendikleri fasit
daireyi prodoktiviteyi art ırırak kırabilir ve reel gelir seviyesini art ırabilirler. Aksi takdirde reel gelirin dü şüklüğü arz yönünden tasarruflan o da yatırımları azaltıcı, talep
yönünden talebi daralt ıcı, o da yatırım azaltıcı etki yapacak ve bu daireyi k ırmak gerekecektir.
Işletmeler günden güne artan rekabet şartları içinde hem üretimin kalitesini
yükseltmek hem de maliyeden dü şürmek zorundad ırlar. Bu nedenle, ellerindeki imkanları en iyi şekilde kullanmayı mümkün kılacak bazı çareler aramak durumundadular. I şletmeler iyi bir koordinasyon kabiliyeti ile verimlili ği artırmanın ilk
adımını atmışlardır. işletmeler kklar ım en yüksek kılmak zorunda olduklarına göre
daima aynı girdi ile her zaman daha fazla ç ıktı elde etmenin yollarını aramaktadırlar.
Prodüktiviteyi art ırmak için şunların yerine gelmesi laz ımdır:
a) Emeğin etkinliği
b) Makina ve teçhizat ın randımanı
c) Hammadde ve malzemenin randıramı
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d) Sevk ve idarenin reorganizasyonunun etkinli ği
e) işletmenin tam kapasite ile çal ışması
f) Kuruluş yerinin ve işletme ölçe ğinin uygun oluşu.
Verimlilik artışının gerçekleşmesi için çeşitli grupların gayreti gerekmektedir.
Işçinin vasıf derecesini art ırmaya çalışması, daha gayretli mesai sarfetmesi, i şverenin
ise sermayesini yeni makina ve teçhizata yani yat ırıma tahsis etmesi ve organizasyonun
mükemmelleştirilmesine çaba harcamas ı gerekmektedir. Bunların yanı sıra bu konuda
devletin kendine dü şen tedbirleri almas ı, toplumun her kademesinde söz konusu verimlilik artışına etkili olacak kimselerin kendine dü şeni yerine getirmesi gerekir.
Verimlilik artışından meydana gelen ilave has ılanın geliri işverene gittiği veya
işletme sermayesine ilave oldu ğu zaman iktisadi kalk ınmanın hızlanacağı umulabilir.
Kısa zamanda belirli bir iktisadi seviyeye ula şmak isteyen ekonomiler için genellikle
verimlilik artışının yeni yatırımlara yöneltilmesi tavsiye edilmekterdir. Ancak burada
verimliliğin artmas ında bizzat gayreti geçmi ş olan işçilerin bundan yararlanamamas ı,
bu artışın gelecek dönemlerde devam elmemesi gibi bir durum ortaya koyabilir, bu sebeple prodüktivite artışının devamı, bu artış sonucu meydana gelecek has ıla
yükselmesinin bölü şümündeki isabetlilik ile yakından ilgilidir. Elde edilen artışın kimlere, hangi oranlarda dağıtılacağı konusu, o ülkenin genel ekonomi politikas ıyla ilgilidir. Verimlilik artışının paylaşımında şu durumlar sözkonusu olabilir:
a) Verimlilik artışının sermaye birikimini art ırmak amacıyla kaza ilavesi,
b) Artışı işçi, memur ve di ğer çalışanlara intikal ettirerek eme ğin payının
artırılması
c) Verimlilik artışına parelel olarak fiyatları düşürüp, tüketici kitleye kolayl ık
sağlanması,
d) İlk üç şıkkın çeşitli oranlar dahilinde kombinezonu,
Milli verimlilik aynı zamanda ve büyük ölçüde hükümetlerin kontrolünde olan politik, ekonomik, sosyal ve kültürel güçlere de dayanmaktad ır. Çünkü bir ülkenin rekabet
gücü ve etkinli ği, işletmelerin verimliliklerinin basit bir toplam ından ibaret değildir.
Hükümet örgütünün üç kademesi toplumda verimlili ğin teşvik edilmesiyle ilgilidir. Üst kademe, makro politikalar ve çerçeveler üzerine e ğilir. Orta kademe, ekonomik ve sosyal geli şme için milli amaçlara yard ımcı olacak verimlilik hedefleri ve
mekanizmeları ile ilgilidir. Üçüncü kademe, i şletmeleri ve işletme gruplarını,
gelişmeleri analiz eden ve uygulayan uzmanlar ı ve işçileri kapsar.
Hükümet aracılığıyla doğrudan müdahale, kamu işletmelerinin işletilmesini,
kamu yatırımlarını, verimlilik artırma planlar ının desteklenmesini vb.ini kapsar. Dolaylı hükümet müdahalesi, verimlilik bilincinin yayg ınlaştırılmasını, öğretim ve
eğitimin finansman ını, kurumların ve verimliliği teşvik eden kurumsal mekanizmalar ın
desteklenmesini içerir. Tüm bunlar şu makro verimlilik faktörlerini etkiler:
a) Makro ekonomik yapısal değişim, ölçek ekonomileri,
b) işgücü yapısı ve politikası,
c) Öğretim ve eğitim politikas ı,
d) Teknolojik değişim, araştırma ve geliştirme politikası,
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e) Altyap ı,
t) Doğal çevrenin, hammaddelerin ve enerjinin kullan ımı,

g) İş çevrimi,
h) Milletlerarası iş ve politik ortam.
Bir ülkede verimlili ği artırmak yönünde gerçekleştirilenlerin etkinliği, şu
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görevlerin ne ölçüde birle ştirilip - bütünle ştirilebildiğine bağlıdır. (Proko Penko, 1992)
a) Hükümet ve hükümete ait kurumsal mekanizmalar,
b) Kendi meslek kurulu şları tarafından temsil edilen işverenler ve yöneticiler,
c) Sendikalar tarafından temsil edilen i şçiler,
d) Kamu kurulu şu niteliğinde olmayan teşkilatlar,
Bunlar şu mekanizmalarla verimlilik kampanyalar ında etkin olurlar.
a) Endüstriye ve ekonomik süreçlere do ğrudan müdahale ve kat ılım.
b) Verimliliğe yönelik mesleki öğretim ve eğitim kanallarıyla, hem işçilerin hem
de yöneticilerin kalitesini art ırmak.
c) Halkın duyarlılıgının ve verimlilik bilincinin artırılması.
Verimliliğin artınlmasında hükümetin en önemli rolü gerekli alt yap ıyı (eğitim ve
öğretimi, sağlığı, iskan', enerjiyi, suyu, ulaşımı, iletişimi, araştırma ve geliştirmeyi ve
teknolojinin bulunabilirli ğini) sağlamak ve büyüme için f ırsatlar yaratmaktad ır.
Ülkemizde özellikle 1950'li y ıllardan itibaren sanayile şmeye büyük önem verilmiş, sanayileşme ve ekonomik kalkınma eşdeger olarak görülmü ştür. Ancak Cumhuriyet döneminde tar ım, ekonominin sürekli olarak itici gücü olmu ştur. Tarımın ekonomik gelişmeye olan i şgücü, sermaye, faktör, üretim ve ödemeler dengesi katk ılarmın
arttırılabilmesi için, bu kesimde verimliliğin yükseltilmesi gereklidir. Tar ımın yapısal
sorunları çözülmeden, verimlili ği arttırmak için alınabilecek önlemlerin yetersiz ve etkisiz kalması doğaldır.
Tarım işletmelerinde birim alan ve hayvan verimlerinin yükseltilmesi;
işletmelerin modem girdi kullan ım düzeyi ve yapısal sorunların çözümüne yönelik
önlemlerin uygulanabilirli ğine bağlıdır. Tarımsal yapıdaki bozukluklar birim alan ve
hayvandan sağlanacak verimi azalttığı gibi, verim artt ırıcı önlemlerin alınmasını da
güçleştirebilmektedir. Ayr ıca yatırımların maliyeti yükselebilmekte ve yatır ımların
zamanında bitirilebilmesi imkanı azalmaktadır. (Karlı ve Yurdakul 1992).
Ekilebilecek alanlar marjinal s ınırına ulaştığından, verimliliğin arttırılması ve
bunun içinde işletmelerin daha entasif ko şullarda çalışmaları gereklidir. Buna karşın,
Türkiye tarımında emek ve arazi yeterli miktarda bulunmakta, sermaye ve özellikle
işletme sermayesi ise yetersizli ğini sürdürmektedir. Bunun esas nedeni ise tar ım
işletmelerinin çok önemli bir k ısmının küçük i şletme olmas ı, bunlarda tasarruf
düzeyinin düşüklüğü ve etkin tarımsal kredileme sisteminin oluşturulamamas ı da mevcut sabit sermaye unsurlar ının etkin kullanımını olumsuz etkilemekte ve tarımda sermaye oluşum süreci yavaşlamaktadır. Cumhuriyet döneminde tarım işletmelerine
yönelik olarak yap ılan ekonomik ve sosyal nitelikli ara ştırmalar, tarım işletmelerinde
sermaye unsurlarının dağılımının dengesiz oldu ğunu göstermektedir. Bu dengesizli ğin
bir diğer nedeni de, ülkenin makro ekonomik politikaları ve özellikle kronik yüksek
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enflasyonun tarımdaki sermaye oluşum hızını azaltniası ve tanmdan diğer kesimlere
kaynak aktanmıdır. Tarımda yapısal bozuklukların verimliliği azaltıcı ve gelişmeyi
sınırlandırıcı etkileri, ancak istikrarl ı tarım politikaları ve tarımda etkin örgütlenme ile
ortadan kaldınlabilir.
2. TÜRKİYE TARIM İŞLETMELERİNİN YAPİSAL SORUNLARİ VE
VERİMLİLİĞE ETKİLERİ
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Üretim faktörlerinin çe şitli şekillerde birleşimi ile oluşan tarımsal yapıda,
bölgeler ve iller düzeyinde büyük de ğişiklikler görülebilmektedir. Tar ım işletmelerinin
en önemli sorunu; toprak varl ığı, nüfus (işgücü), sermaye ve üretim deseni ile ilgili
yapısal sorunlardır. bu yapı, uzun yıllar izlenen ekonomi ve özellikle tar ım politikalannın sonucudıır. Tarıma yönelik önlemlerin tar ımsal yapı ile uyumlu olması gerekir.
Türkiye'de mülkiyete dayalı küçük aile işletmelerinin ağırlıklı olduğu bir tarımsal
yapı vardır. Bu işletmelerde girdi kullan ım seviyeleri s ınırlı, teknoloji kullanımı yetersiz ve faktör verimliliği istenilen seviyenin altında olup, işletmelerin ölçek ekonomilerinde faydalanabilmeleri için örgütlenmeleri gereklidir. Yap ısal bozukluklar,
tarımsal gelişmeyi de sınırlamaktadır.
Tarımsal yapının iyileştirilmesinde; toprak, insan, sermaye ve i şletmenin bulunduğu ortamın doğal, teknik, ekonomik ve sosyal çevresini olu şturan unsurların
bütününe yönelik önlemler dikkate al ınmalıdır. Tarımda gelişme, üretim faktörlerinin
yeterli miktarda varlığı ve birbiri ile dengeli olmasına bağlıdır.
2.1. İşletme Büyüklükleri ve İşledikleri Arazi Genişlikleri
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Tarımda işletme büyüklüğü ve bunların zaman içinde de ğişimi, kaynak kullanım
etkinliği ile ilgilidir. Tarımda işletme büyüklüğünü belirlemek için çe şitli ölçütler kullanılmalda birlikte, ülkemiz şartlarında en fazla, arazi geni şliği kullanılmaktadır.
türkiye tarım i;letmelerinde mülkiyet egemen olup, mülkiyet d ışı arazi kullanım
şekilleri de çok yaygın olmasa bile görülmektedir.
1950-1991 döneminde işlenen alan % 20,6'lık bir artış ile 19,5 milyon hektardan
23,5 milyon hektara çıkmıştır. Ayni dönemde işletme sayıları ise % 56,9 artış
göstererek 2.53 milyondan 3.97 milyona yükselmiştir.
Işlenerek tarım yapılacak alanın marjinal sınırına ulaşmış ve miras hukukunun
da etkisiyle tarım toprakları sürekli parçalanmakta, i şletme sayıları artmakta ve i şletme
büyüklüğü gittikçe azalmaktad ır. İşletme büyüklüğü aynı dönemde 77 dekardan 57,6
dekara dü şmüştür.
Ülkemizde işletme sayıları ile işlenen arazinin dağılımı arasmda önemli bir dengesizlik vardır. 1950 yılında 50 dekardan küçük işletmelerin oran ı % 62,1 ve
işledikleri alanın toplam içindeki oran ı % 18,6 iken bu oranlar 1991 y ılında sırasıyla
% 67 ve % 22,1 olmu ştur. 50 da ve daha küçük j şletmelerin hem sayılan, hem de

48

işledikleri alan artmıştır. 100 da. ve daha küçük i şletmelerin oranı 1950 yılında % 84
ve işledikleri alanın oranı % 39,3 iken, bu oranlar s ırasıyla 1991 yılında % 85 ve %
42,1 olmuştur. (Tablo 1).
Tablo 1: İşledikleri Arazi Genişliklerine Göre Tarım Işletmelerinin Dağılımı

Yıllar
İşletme
1950
1991
1970
1980
Büyüklüğü İşletme işlenen İşletme Işlenen İşletme İşlenen İşletme . işlenen
(Da)
Sayısı alan
sayısı
alan
sayısı alan
alan sayısı
30,6
31,5
21,9
10,3
4,2
1,5
100,0

2527

4,3
14,3
'20,7
19,3
16,6
24,8
100,0

44,1
28,6
15,6
7,8
3,1
0,8
• 100,0

10,3
16,8
21,0
21,0
19,5
11,4
100,0

30,2
31,9
20,2
11,6
5,3
0,8
100,0
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1-20
21-50
51-100
161-200
201-500
501- +
TOPLAM
Miktar
(1000)
Adet
Ha

3058,9

19452

4,1
15,9
21,3
23,9
22,8
12,0
100,0

3650,9

17065,0

22764,0

34,9
32,1
18,0
9,7
4,4
0,9
100,0

5,6
16,5
20,0
21,0
19,8
17,1
100,0

3966,8
23451,1
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Kaynak: DIE, Genel Tarım Sayım Sonuçları (1950-1991), DIE Yay ınları, Ankara,
(Çeşitli Sayfalar)
500 dekardan küçük i şletmelerin oran ı 1950 yılında % 98,5 ve i şledikleri alan ın
toplam içindeki oran ı % 75,2'dir. 1991 y ılında ise bu oranlar % 99,1 ve %, 82,9
olmuştur. 501 dekardan büyük i şletmeler 1950 yılında toplam işletmelerin % 1,5'i ve
toplam işlenen alanın ise % 24.8'inesahiptir. 1991 yılında ise bu oranlar % 0,9 ve %
17,1 olmuştur.
Türkiye'de tarım topraklar= sürekli parçalanmakta oklugu ve i şletme
büyüklüğünün de sürekli azalarak aile i şletmelerinin say ısının gittikçe arttığı
söylenebilir. Bu durum i şletme büyüklü ğü yönünden bozuk bir yapının varlığını
göstermektedir. Kırsal kesimde yaşayabilir ve yeter gelirli aile i şletmelerinin
oluşturulabilmesi için, tar ımdaki fazla nüfusun ilk planda tar ım dışı iş olanakları ile
olduğu yerde istihdam edilmesi gerekir.
Türkiye'de i şletme sayılarının artması ve işletme genişlilderinin azalmas ına
karşın, gelişmiş ülkelerde i şletme sayılara azalmakta ve geni şlikleri artmaktad ır.
Örneğin, 1960-85 döneminde ortalama i şletme genişliği Almanya'da 9.3 ha.'dan 16.6
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ha., Belçika'da 8.2 ha.'dan 16.6'ha., Danimarka'da 15.7 ha.'dan 31 ha., İngiltere'de 32.
ha'dan 69.7 ha. ula şmıştır. (Anonymous 1992), İşletme sayıları azalırken işletme
genişliğinin artması, işletmelerde modem teknoloji kullanımı ve verimliliğin
yükseltilebilme imkanlann ı arttırmaktadır.
2.2. Arazi Parça ıllik Durumu
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Türkiye tarım işletmelerinin çoğu hem küçük işletme, hem de çok parçal ı toprak
varlığına sahiptir. Tarım arazilerinin fazla parçal ı ve dağınık oluşu, işgücü verimliliği
ve işletmelerin ekonomik performansını olumsuz etkilemektedir. Arazilerin parça
sayısı arttıkça ve ortalama parsel geni şliği azaldıkça, modern tarım tekniklerinden faydalanma olanakları da azalabilir. Örneğin, bu yapı tarımsal mekanizasyon ve sulama
yatırımlarının geliştirilmesini olumsuz etkileyebilmektedir.
1-3 parçalı araziden olu şan işletmelerin toplam içindeki oranı 1963'te % 30,4 iken,
1991'de % 43,3 olmu ştur. 4-5 parçal ı araziye sahip i şletmelerin oran ı da artmıştır. 6 ve
daha fazla parçalı araziye sahip işletmelerin sayılannda ise belirli bir gerileme vard ır.
1963 yılında 10 ve daha fazla parselden olu şan işletmelerin parça say ılarının toplam
içindeki oranı % 42,3 iken, bu oralı 1991'de % 40,8 olmuştur. 1980 yılında ortalama
arazi parça büyüklü ğü 9,8 dekar iken, 1991 y ılında 10,9 da olmuştur. (Tablo 2).
Tarımsal yapıda dönü şümün hızlandınlabilmesi için öncelikle tar ım işletmelerinin
sürekli parçalanmas ı (asgari işletme büyüklükleri bölgeler itibariyle belirlenerek
işletmelerin bundan daha küçük birimlere ayr ılmaları) önlenmelidir. Bunun için tar ım
toprakları üzerindeki aşırı nüfus baskısının azaltılması kaçınılmazdır.
Tablo 2: Tarım Işletmelerinde Arazi Parçahl ık Durumu

1-3
4-5
6-9

1963
İşletme Parca
Sayısı sayısı
(%)
(%)
30,4
10,5

İşletme
sayısı
(%)
46,6

Yıllar
1991
970
1980
Parça İşletme Parça İşletme Parça
sayısı sayısı
sayısı sayısı sayısı
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
15,7
43,3
35,7
11,7
17,9

pe

Parça
Sayısı
(Adet)

10 - +
TOPLAM

19,9

15,3

21,2

18.8

22,4

15,6

22,8

18,7

24,9

31,9

19,8

28,2

22,2

24,5

19,1

24,8

24,8
100,0

42,3
100,0

12,4
100,0

35,1
100,0

19,7
100,0

48,2
100,0

14,8
100,0

40,8
100,0

Kaynak: DIE, Genel Tarım Sayım: Sonuçları (1963-1991), DIE Yay ınları,
Ankara (Çe şitli Sayfalar).
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2.3. işletme Arazilerinin Tasarruf Şekilleri
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Türkiye tarnmnda mülkiyet ve tasarruf durumunun bozuklu ğu, diğer önemli bir
yapısal sorunudur.
Türkiye'de arazinin doğrudan doğruya mal sahibi tarafından işletilmesi, yani zati
işletmecilik yayg ındır. Örneğin, 1970 yılında işletmelerin %85.8'i ve 1991 yılında
%92.6 sı kendi arazisini işleyerek değerlendirmektedir.
Yalnız kiracılık ile arazi işletenlerin oranı 1970 ve 1991 y ıllarında % 1.2 olmuştur.
Yalnız ortakçılıkla arazi işleten işletmelerin oranı ise, aynı dönemde % 1.8'den %0.3'e
gerilemiştir (Tablo 3) . Genellikle Türkiye'de kiralc ılık ve ortakçılıkla arazi işletilmesi
pek büyük boyutlu de ğildir. Küçük işletme büyüklük gruplarında kiracı ve ortakçı
sayısı ve işledikleri alan azalırken ,büyük işletme grubunda işletme sayısı ve
işledikleri alanın artması eğilimi vardır. Bu yapı tarımda yeni tip ortakçffi ğın ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Bu durum yüzey, sermaye ve i şgüçü verimliliği ile toplam
faktör verimlili ğinin yükseltilebilmesi aç ısından olumlu bir gelişme olmasına karşm,
tarım arazilerinin dağılımında önemli bir dengesizli ğe neden olabilir. Özellikle, köyden
kente göç edenlerin arazileri, yak ınları veya büyük makina sahiplerince kirac ılık eya
ortakçılıkla işlenmektedir.
Tablo 3: Işletmelerin arazi Tasarruf Şekilleri Yönünden Dağılımı

1980

1970

Arazi Tasarruf Şekilleri

Dışarıdan Arazi Tutmayanlar

Işletım, işlenen İşletme İşlenen
(%)
(%)
(%)
(%)
85,8

79,4

1991
İşletme İşlenen
(%)
(%)

90,6

86,7

92,6

89,3

7,4

11,1

5,8

9,7
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Dışarıdan Arazi Tutup,

Dışarı Arazi Vermeyenler

10,5

16,5

Dışarı Arazi Verenler

0,4

0,7

0,2

0,4

-

-

Yalnız Kira ile Arazi İşletenler

1,2 .

1,2

0,8

0,6

1,2

0,6

Yalnız Ortakçılık ile Arazi İşl.

1,8

2,0

0,4

0,4

0,3

0,3

Diğer Şekillerde Arazi İşletenler

0,2

0,1

0,6

0,7

0,1

0,1

0,1

0,1

-

0,1

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

Dışarıdan arazi Tutup,

İki veya Daha Fazla Tasarruf
Şekli ile Arazi İşletenler
TOPLAM

100,0

100,0

Kaynak: Genel Tarım Sayımı Sonuç arı (1970-1991, DIE Yay ınları, Ankara,
(Çeşitli Sayfalar).
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2.4. Sermaye Yapısı ve Sorunları

Türkiye tarım işletmelerinde araziler ile ilgili yap ısal sorunlar yanında, sermaye
yapısı ile ilgili de önemli sorunlar vardır. Sermayenin yeterli ve i şletme yapısına uygun
dağılımında bulunması, verimli çalışmak için gereklidir. Türkiye tar ım işletmelerinde
toprak ve i şgücü sermayeye göre genellikle yeterli miktarda bulunmas ına karşın, sermaye üretim faaliyet hacmini s ınırlayan önemli bir faktördür. Tar ım işletmelerinin
sayıca önemli bir kısmının küçük işletme olmas ı ve bu işletmelerin gelir düzeyinin
düşüldüğü nedeni ile sermaye olu şumu, çok yavaş ve yetersiz olmaktad ır.
Sermaye birikimi; i şletme büyüklüğü ve tipine bağlıdır. Türkiye'de çe şitli illerde
tarım işletmeleri düzeyinde yap ılan araştırma sonuçlarından faydalan ılarak, sermaye
yapısı ile ilgili bazı bulgulara ulaşılabilmektedir.
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Bitkisel üretim ile uğraşan işletmelerde toprak sermayesinin aktif sermaye içindeki
oranı % 71,32 ile % 81,9 ve hayvanc ılık işletmelerinde ise bu oran bölgeler itibariyle
% 17, 53 ile % 61,70 aras ında değişmekte ve baz ı besi işletmelerinde ise hiç bulunmamaktadır. Genel olarak toprak sermayesinin aktif sermaye içindeki oran ının
yüksek olması, işletmelerin ekstansif olarak çal ıştığını ve üretimde do ğal faktörlerin
büyük rol oynadıağmı göstermektedir. arazi ıslahı sermayesinin aktif sermaye içindeki
oranı Ege Bölgesi süt s ığırcılığı işletmeleri hariç, % 1,5'in altındadır.
Bina sermayesinin aktif sermaye içindeki oran ı bitkisel üretim i şletmelerinde % 6
ile % 27,29 ve hayvansal üretim i şletmelerinde ise % 15,5 ile % 42,25 aras ında
değişmektedir. Bitki sermayesinin oran ı ise % 0.59 ile % 8.92 arasında değişmektedir.
Hayvan sermayesi, besi işletmelerinde % 3,12 ile % 73,26 aras ında değişirken, bitkisel
üretimin ağırlık kazandığı işletmelerde bu oran dü şmektedir.

pe

Bitkisel üretim ağırlıkh işletmelerde alet ve makina sermayesinin aktif sermaye
içindeki oranı % 0,3 ile % 15,84 aras ında değişmektedir. Hayvanc ılık işletmelerinde
ise bu oran % 0,12 ile % 24,8 aras ında değişmektedir. Işletmelerde para sermayesi en
fazla % 1,97 bulunmuş olup, bazı işletmelerde hiç bulunmamaktad ır.
Bölgeler itibariyle öz sermayenin, toplam sermaye içindeki oran ı % 69,94 ile %
98,95 aras ında değişmektedir.
Türkiye'de bölgeler ve işletme faaliyet tipine bağh olarak aktif sermaye içinde arazi
sermayesinin oranı bitkisel üretim a ğırlıklı iletmelerde % 61,10 ile % 98,0 aras ında
değişmektedir. Bu durum i şletmelerde çiftlik sermayesi unsurlar ının verimliliğini
arttıracak i şletme sermayesinin yetersiz oldu ğunu açıkça ortaya koymaktad ır. AB'de
arazi sermayesinin toplam sermaye içindeki oran ı % 60,9 ve işletme sermayesinin oran ı
ise % 39,1'dir. Ayrıca AB ülkelerinde işletmelerin borçluluk oran ı Türkiye'den oldukça
yüksektir (I şıklı vd. 1994).
Tarımda verimli ve karl ı çalışabilmek için, bitkisel ve hayvansal üretimi
bünyesinde bulunduran i şletmelerde toprak sermayesi % 25, bina sermayesi % 25, hayvan sermayesi % 25, alet ve makina sermayesi % 10, yard ımcı maddeler varlığı % 10
ve para mevcudu ise % 5 oran ında bulundurulmal ıdır (Açıl ve Demirci 1984).
Tarımda sermaye eksikliğinin temel nedeni, tarımsal gelir yetersizliği ve buna bağlı
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olarak tasarruf düzeyinin dü şüklüğüdür. Yeterli sermaye olanaklar ına sahip olmayan
işletmelerin yoğun sermaye kullan ımını tercih etmemeleri, tar ımda modern
işletmecilik anlayışının yerleşmemiş olduğunu göstermektedir (Talim 1991).
Ülkemizde tarımsal kredileme sistemi de i şletmelerin eksik sermaye unsurlar ın' tamamlamaya olanak vermemektedir.
Tarımda özellikle işletme sermayesinin yetersizli ği tarımsal yapının iyileştirilmesi
olanaklarını zayıflatmaktadır. Ayrıca tarımda sabit sermayenin etkin bir şekilde kullanımı söz konusu olamamakta ve entansif üretime geçi ş süreci uzamaktadır. Bu durum
modern tarımsal üretim ortam ının oluşturulması ve tarımsal üretim üzerindeki do ğal
afetlerin etkisini azaltmaya da imkan vermemektedir.
2.5. Tarımda Nüfus ve işgücü Varlığı

Tarımsal faaliyeti sevk ve idare eden nüfusun sosyal ve ekonomik özellikleri,
tarımsal yapı üzerinde etkili olmaktad ır.
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Tarımsal nüfusun oran ı, ülkeler itibariyle değişmekle birlikte, az gelişmiş ülkelerde
bu oran oldukça yüksektir. Türkiye'de kırsal nüfus yıllar itibariyle 1990 yılına kadar
mutlak olarak artsa bile, oransal olarak gerilemektedir. 1950 y ılında ülke nüfusunun %
81,8 kırsal nüfus iken, bu oran 1990'da % 41 olmu ştur. Aynı yılda Almanya'da tarımsal
nüfus oranı % 3.6, Fransa'da % 5.2, İtalya'da % 7.1, Hollanda'da % 3.7, İngiltere'de %
2, Ispanya'da % 10.7, Portekiz'de % 16.3 ve Yunanistan'da ise % 24.2'dir (Anonymous
1992).
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Türkiye'de tarım kesiminde yaşayan nüfusun % 85.8'i tarım ile uğraşmaktadır.
Yapılan araştırmalar, tarım işletmelerinde çiftçi ailesi ba şına düşen ortalama nüfusun
7.13 olduğunu ve bunun % 63.16's ının okur-yazar oldu ğunu göstermektedir. Tarım
işletmelerinde ortalama i şgücü varlığnın 3.9 E.İ.B. olduğu ve bunun ortalama % 40.57
sinin atıl kaldığı belirlenmiştir. (Erkuş ve Özçelik 1988). Bu durum tar ımda işgücü verimliliğini olumsuz etkilemekle ve tarımda çalışan bir kişinin kendisi dışında besleyebileceği kişi sayısını azaltmaktadır.
Tarımda hem mevcut işgücü tam olarak de ğerlendirilememekte, hem de i ş hacminin yoğun olduğu dönemlerde yabancı işgücü temini gerekli olmaktadır Tarımda
çalışan toplam i şgücünün % 83.11'i aile ve % 16.89'u ise yabancı işgücünden
oluşmaktadır. Tarım işletmelerinde aile i şgücünün bir kısmı başka tarım
işletmelerinde ve bir kısmı da tarım dışı işlerde çalışıyor olmasına karşın, atıl işgücü
tam olarak değerlendirilememektedir (Erku ş ve Özçelik 1988).
2.6. Tarımsal Üretimin Yap ısındaki Değişiklikler

Türkiye'nin bölgeler ve iller itibariyle çok de ğişik iklim ve toprak ko şullarına sahip
olması nedeniyle bölgelerin tar ımsal üretiminin yapısmda da büyük de ğişiklikler
görülmektedir. Özellikle 1960 y ılından sonra mekanizasyon, sulama, kimyasal gübre,
ilaç ve diğer modern tarım girdilerinin kullan ımının yaygınlaştırılması ile tarımsal
üretimde entansifle şme eğilimi hızlandırılabilmiştir. Ancak günümüzde ula şılan girdi
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kullanım seviyesi bölgeler itibariyle büyük de ğişiklikler göstermekte ve yeterli bulunmamaktadır.
1950-1992 döneminde i şlenen alan % 22,6 artış göstererek 19,5 milyon ha.'dan
23.9 milyon ha.'a yükselmiştir. Sebze ve meyve bahçeleri ise aym dönemde % 134.7
oranında artarak 1565.7 bin ha.'dan 3675 bin ha. yükselmi ştir.
işletmelerin bünyelerinde yer verdikleri üretim faaliyetinin niteli ği büyüklük ile
değişmektedir. Küçük i şletmeler daha çok el eme ği isteyen ürünlere ve hayvanc ılığa
yönetmekte ve genellikle aile ihtiyaçlar ına yönelik olarak çal ışmaktadır. Büyük
işletmeler ise daha çok sermaye yo ğun veya entansif üretim dallanna yönetmekte ve
ölü yatırımlar yerine üretken yatırımları tercih etmektedirler (Çakır vd. 1991)
Türkiye'de tarımsal üretimin yap ısındaki entansifleşme eğilimlerine karşın ,
tarımsal üretimde ürün fiyatları ve üretimde doğal afetlerin oltımsu etkilerine bağlı olarak meydana gelen şiddetli dalgalanmalar azaltılamamış, tarımsal üretim değeri içinde
bitkisel ve hayvansal üretimin paylar ı arasında denge sağlanmamıştır. 1970-1990
döneminde hayvanc ılığın tarımsal üretim değeri içindeki payı %24.6 ile % 36.7
arasında değişmekte olup, bu oran tar ımsal kalkınmasını gerçekliştirmiş ülkelerde %
50 den daha fazladır.
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Türkiye tarım işletmelerinde bitkisel ve hayvansal üretim organik bir bütündür.
1980 yılında Türkiye tarım işletmelerinin % 97.9 unda hem bitkisel hem de hayvansal
üretim birlikte yapılmakta olup, bu oran 1991 de %72.1 olmu ştur. Sadece işletmelerin
1980 yılında %2.1 ve 1991 y ılında ise % 4'ü hayvanc ılıkla uğraşmaktadır. 1991
yılında sadece bitkisel üretimle uğraşan işletmelerin oranı ise %24 tür.
Tarım işletmelerinde yardımcı ve tamamlayıcı teşebbüslerin avantajlanndan en iyi
şekilde faydalanabilmek ve böylece verimlili ği yükseltebilmek için bitkisel ve hayvansal üretime aynı işletme içinde iklim, toprak ve pazar ko şulları çerçevesinde belirli
ölçülerde yer verilmesi gerekir.
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Bitkisel üretimin yapısında önemli değişmeler olmuştur. Yeni çeşitlerin
geliştirilmesi ve üretime al ınması ile ürün verimlerinde önemli artışlar olmuştur.
Ayrıca üretim deseninde de baz ı değşimler olmu ştur. 1950 yılında toplam ekim alanın
ın % 52.1'i tahıllara , % 2.5'i baklagillere, % 6.7'si endüstri bitkilerine , % 9.1'i meyvelik ve. sebzelere, % 29.6's ı nadasa ayr ılmıştır. 1991 yılında ise toplam tarım alanının
% 48.09 tahıllara , 8.01'i baklagillere, %11.35'i endüstri bitkilerine, % 1.03'ü yem bitkilerine, % 12.85' i meyvelik ve sebzeliklere ve % 18.67' si ise nadasa ayr ılmıştır.
Tarım alanlarının dağılımında fazla girdi, sermaye ,teknik bilgi ve bak ım koşulları
gerektiren meyvecilik, sebzecilik, çiçekçilik gibi alanlar ın oranının artması ve nadasa
ayrılan alanın azalması tarımsal yapıda iyileşmenin bir göstergesidir. Tarım alanlarının
rasyonel olarak kultan ılabilmesi için, nadasa ayrılan alan azaltılmalı , endüstri bitkilerine ayrılan alan % 20-25' lere ve yem bitkileri ekim alan ı ise % 10-12.5' lere kadar
çıkarılmalıdır. Genel olarak toplam tarım alanının % 60-65' inin tarla bitkilerine ve %
35-40' mı ise bahçe bitkilerine ayr ılması greekir.
Hayvansal ürün verimlerinde de önemli art ışlar olmas ına karşın ürün verimleri
gelişmiş ülkeler seviyesinin 1/3 ile 1/5' i aras ındadır. Hayvancılığı yönelik po54

litilcalardaki yetersizlikler nedeniyle mevcut popülasyonun niteli ği istenen seviyede
iyileştirilmemiştir.
Türkiye tarımında girdi kullanımında önemli gelişmeler olmu ştur. Sulanan alan
1950 yılında 275 000 ha. iken, 13.1 kat art ış ile 1990 yılında 3.6 milyon ha. olmu ştur.
Aym dönemde ilaç tüketimi 9 500 tondan 3.7 kat art ış ile 35 500 tona , gübre tüketimi
42 875 tondan 222 kat art ış ile 9 515 bin tona ve taktör park ı ise 42 bin adetten 16.5 kat
artış ile 695 000 adete ulaşmıştır. bu veriler tar ımda teknoloji kullammındaki
gelişmeyi göstermektedir.Ancak ulaşılan düzey yeterli değildir.
3. TARIMDA ÖRGÜTLENMENİN VERİMLİLİĞE Er KİLERİ

Piyasa ekonomilerinde mübadele esast ır. Bu nedenle hem üreticilerin, hem de
tüketicilerin kar şılıklı çıkarlarını koruyabilmeleri için örgütlenmeleri gereklidir.
Örgütlenmede amaç, bireysel olarak elde edilmeyen soysal ve ekonomik yararhklann
sağlanmasıdır.
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Tarımde girdilerin sağlanması, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmas ı alanlarında
örgütlenme
önemini korumaktad ır. Üreticilerin kooperatifler, birlikler, vak ıflar, der,
nekler vb. şekiller - ve örgütlenmeleri ile pazarl ık güçlerini yükseltebilmeleri olanaklıdır.

pe

Tarımda örgütlenme ile işletmelerin yapısal bozukluklarının neden olduğu bazı sorunların olumsuz etkileri azalt ılabilir. Örgütlenmenin sa ğladığı verimlilik etkisi, bireylerin ferdi üretim ve girdi teminin üretici örgütleri ile daha etkin veya daha az masraf
yapılarak sağlanmasından kaynaklanmaktadır. Böylece yapısal bozuklukların neden
olduğu atıl kaynak miktarı azaltılabilecektir. Ayrıca kooperatif veya di ğer üretici
örgütlerinde bireylerin tek tek yaptıkları iş toplulaştınlmakta, böylece faaliyet tekrarlan önIenebilmekte, kaynak ve zaman tasarrufu sa ğlanarak maliyet
düşürülebilmektedir. Böylece bireysel tar ım işletmelerinin yetersizlik ve verimsizlikleri örgütlenme ile verimlili ğe ve yeterliliğe dönüşebilmekte ve teknolojik
gelişmelerin kullanımı yaygmlaştınlabilmektedir. '
Ülkemizde tarım kooperatiflerinin ürün pazarlamadaki pay ı örneği; pamukta % 59
,kuru incide % 28, kuru üzümde %17, ayçiçe ğinde % 35, fındıkta % 27, gülçiçeğinde %
24, yer fıstığı nda % 8, baldiyatta % 0.4, sütte % 2.9, zeytinya ğında % 6.8, bitkisel
yağda % 9.7 meyve suyunda % 8 ve unda 1 kadard ır. AB ülkelerinde meyve pazarlamasmda koperatiflerin pay ı Hollanda'da % 85, Lüksemburgla % 70, Fransa'da %
40, Belçika'da % 60, Irlanda'da % 34, İtalya'da % 22 ve İngiltere'de ise % 10'dur. Hububat'ın Danimarka'da % 50'si, Hollanda'da % 60' ı, Lüksemburgla % 90'ı , Fransa'da %
70'i ve Almanya'da % 52'si kooperatiflerce pazarlanmaktad ır. uluslararası Sütçülük Federasyonu'nun 18 ülkede yaptığı bir araştırmaya göre, kooperatiflerin süt toplamadaki
payı % 88, içme sütü işletmede % 63, tereyağı üretiminde % 87 ve peynir üretiminde
ise % 70'dir (Mülayim 1992).
Tarım Kooperatiflerinin girdi sa ğlanmasındaki payları ise tohumda % 8.45, karma
yemde % 9.63, kimyasal gübrede % 34.1; tar ımsal mücadele damda % 32.09, tar ım
alet ve makinalarında % 14.7 ve sulamada ise % 8.63'dür. AB ülkelerinde hayvan ye55

minin % 45-60' ı, kimyasal gübrenin % 15-70'i tarım ilaçlarının % 60-67'si, tohumluğun
% 55-83'ü ve tarım alet ve makinalannm ise % 52'si kooperatiflerce sa ğlanmaktadır.
(Özçelik ve Tannvermi ş 1993). Türkiye'de kooperatiflerin ürün pazarlama ve girdi
sağlama fonksiyonlarını yeterince yerine getiremedikleri açıktır.
Çıkın (1982) tarafından yapılan kooperatifie şmenin tarım işletmeleri 'üzerine olan
etkilerinin değerlendirildiği araştırmada, kooperatif ortağı işletmelerde üretici eline
geçen yumurta sat ış fiyatları genel olarak kooperatif orta ğı olmayanlardan % 9.86 daha
fazla olmu ştur. Turan (1992) taraf ından yapılan araştırmada ise, kooperatif orta ğı olan
üreticilerin eline geçen çiğ süt fiyatı ortak olmayanlardan % 12.47 daha fazla olmu ştur.
Kooperatiflerin ürün fiyat olu şumu üzerine olan olumlu etkileri lokal düzeylerde
yapılan araştırmalar ile belirlenmi ştir. Ancak ülkesel düzeyde kooperatifler fiyat
oluşumu ve piyasa mekanizmas ının iyi işletilmesinde yeterince etkili olmadığı açıktır.
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Tarımda kooperatif i şletmelerin girdi temini, üretim, ürün i şleme. ve pazarlama faaliyetlerinde sağladığı verimlilik etkisi ile ilgili olarak yap ılan araştırmalar, kooperatif
işletmelerin bireysel giri şimler ve diğer işletmelere oranla ekonoinik performanslarının daha iyi olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Tarım kooperatifierinin ortaldan genellikle küçük üreticilerdir. Bunlar ın pazarlık
güçleri ancak etkin bir kooperatifle şme ile artlınlabilir. Aynca üretici örgütlerinin
yatay ve dikey bütünle şmeler ile üretim girdileri üreten veya ürünleri i şleyerek
değerlendiren işletmelere sahip olması ve faaliyet hacimlerini geni şletmeleri gereklidir.
Ancak bu koşullarda tarımda örgütlenmenin verimlilik arttırıcı etkisinden söz edilebilir.
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4. SONUÇ VE ÖNERILER
Yapılan tarım sayımlan Türkiye'de tarım işletmelerinin sayılarının sürekli arttığını
ve ortalama i şletme genişliklerinin ise azaldığını göstermektedir. Kırsal kesimde hızla
artan nüfusa kar şın, toprak varl ığı yetersiz kalmakla ve sonuçta küçük ve çok parçal ı
işletmeler oluşmaktadır. Tarımda insan, toprak dengesi açısından bir çarpıklık vardır.
Küçük işletmeler daha çok geleneksel üretim tarz ını sürdürürken, büyük i şletmelerde
modern girdi ve teknoloji yoğun olarak100 kullan ılabilmektedir. Son yıllarda çok
yavaş da olsa büyük işletmelerin' say ılanndaki artış, tarımın geleneksel yapıdan modem yapıya doğru bir gelişme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Ancak büyük
işletmelerin işledikleri alanın toplam içindeki oranı da sürekli gerilemektedir. Tarımda
teknik ilerleme ve tarımsal yapının modemizasyonu sürecini, sermaye ve kredi kaynaldannın yetersizliği ile genel ekonomik ko şullar yavaşlatmalcladır.
Tarımsal yapının iyileştirilmesi, büyük ölçüde verimlilik artışına bağlıdır. Verimlilik artışı ise üreticilerin yeni üretim tekniklerini kullan ım seviyeleri ile ilişkilidir.
Bunun için de tarım dışı kesimlerden tarıma sermaye aktannu sağlanmalı ve tarımın
kendi içinde sermaye olu şumu hızlandırılmalıdır.
Tarımda mevcut yapısal bozuklukların iyileştirilebilmesi için; tarım toprakları aşırı
nüfus baskısından korunmalı, mülk toprakların sürekli parçalanarak parça büyüklük56

lerinin ekonomik kullanım sınırının altına düşmesini önleyici ekonomik, sosyal ve
yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Kırsal kesimde yapılacak alt ve üst yap ı
düzenlemeleri ile yeter gelirli aile i şletmelerinin oluşturulması sağlanmalıdır. Arazi
mülkiyet ve tasarruf şekilleri ıslah edilmelidir.
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Üreticiyi geçinemeyiceği toprak üzerinde bağımlı tutmanın ekonomik ve sosyal
açıdan fazla bir avataj ı olmayacaktır. Ayrıca toprak üzerinde nüfus baskısı olduğu
sürece tarım işletmelerinin bütünlüğü, mülkiyet güvenliği ve sürekli olmasını sağlamak
son derece güçtür. Tar ımın yapısının, piyasa ekonomisinde zamanla iyile şmesini beklemek de fazla tutarl ı bir tercih olmayacaktır. Tarımın yapısının iyileştirilmesi ve
yönlendirilmesi makro seviyede ele al ınmalı, somut ve uygulanabilir politikalar belirlenmeli ve teknik, ekonomik ve yasal alt yap ı oluşturulmalıdır.
Tarımın yoğun işgücü baskısından kurtarılabilmesi için tarım dışı istihdam olanaklannm kırsal kesime götürülmesi ve kırsal sanayinin geliştirilmesi gerekir. Kırsal
alanda yoğun işgücü isteyen ve yerel özelliklere ço ğu kez bağli kalmayan süs eşyası,
seramik işletmeciliği, turistik eşya yapımı, bazı sermaye mallarının küçür parçalarmm
(yay gibi) kırsal alanda ve montaj ının ise büyük merkezlerde yap ılması, geleneksel el
sanatları, yedek parça, tamir ve bak ım yerleri gibi işletmelerin belirli merkezlerde
oluşturulması ve böylece fazla nüfusun büyük şehirlere göç ederek daha büyük sorunlara neden olmalar ı önlenebilir. Yarı zamanlı tarım olanakları arttırılmalı, seracılık,
ipekböcekçiliği, şinsilla gibi bazı kürk hayvanlannın yetiştirilmesi gibi faaliyetler
teşvik edilmeli ve geliştirilmelidir. Ayrıca hammaddelerini yöreden alan basit tarım
ürünleri işleme üniteleri kurulabilir ve tarım ürünlerinin işlenmesi de dahil olmak
üzere, basit kırsal sanayi tiplerini geli ştirmek, tarımsal yapıyı düzeltmek için al ınacak
önlemlerin çoğunun başarılı olmasına büyük ölçüde önemli etki yapabilir. Bu tür
önlemler, büyükşehirlere olan düzensiz ve plans ız göçleri de yavaşlatacaktır.
Küçük tarım işletmelerinin ağırlıklı yapıp oluşturduğu ülkemizde üretici
örgütlenmesi desteklenmelidir. Tar ımda örgütlenme, yap ısal bozuklukları
iyileştiremez. Ancak yapısal bozuklulclann üreticiler üzerinde yaratt ığı sosyal ve ekonomik olumsuzlukların etkilerini azaltır. Genel olarak bugüne kadar tar ımsal yapıyı
iyileştinneye yönelik önlemler yetersiz kalm ıştır. Bu sorunların çözümü için kapsaml ı
ve istikrarlı tarım politikaları= oluşturulması gerekir.
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TÜRKİYE'DE TARIMSAL
KALKINMANIN MEYDANA GEIİRDİĞI
ÇEVRE SORUNLARI VE VERİNILİLİK
ÜZERINE ETKİLERİ
Harun TANRIVERM İŞ *
İlkay POLAT *
1. GİRİŞ
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Dünyada her geçen gün biraz daha varl ığını hissettiren açl ık sorununun temelinde
nüfus artış hızının, besin maddeleri ürüteminin artış hızından yüksek olması gerçeği
vardır. Türkiye'de de genellikle yetersiz beslenme sorunu ile kar şılaşılmaktadır. Bu sorunun çözülebilmesi için öncelikle tarımsal üretimin nitelik ve nicelik yönünden
arttırılması gereklidir. Tarım arazilerinin marjinal sınırına ulaşılması nedeniyle,
üretimde verimliliği yükseltebilmek için gübre, ilaç, sulama, kaliteli tohumluk gibi modern girdilerin kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle tar ımda verimlilik; toprak,
emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin optimal seviyede kullan ılmasına ve modern
teknoloji uygulama seviyesine bağlıdır. Tarımsal üretimde etkili olan tüm faktörlerin en
uygun kombinasyonu olu şturarak üretimde arzu edilen seviyeye ula şılabilir (23).
Insanların gereksinimleri ile doğal kaynakların miktarı arasında denge kurmak
kolay olmamaktadır. Nüfusun sürekli artışı, toprağın kıtlığı, ve besin maddeleri
üretiminin belirli bir seviyeye ç ıkarılabilmesi öncelikle çözüm bekleyen sorunlardan
bazılandır. Türkiye'de yetersiz beslenme sorunu olmas ına karşın, ülkenin tarımsal potansiyeli (gizli güç) gerçekten kendi kendine yeterlili ğe ulaşılabilmesine olanak verecek
boyuttadır (22). Tarım ekonomisinin temel hedeflerinden birisi ekonomide besin maddeleri üretiminin ve süreklili ğinin sağlanmasıdır. Bunun sağlanabilmesi için üretim sistemlerinin modernizasyonu ve teknoloji kullan ım düzeyinin iyileştirilmesi gereklidir.
Doğal kaynaklar ve özellikle tar ım topraklarının verim gücünden faydalanmak
amacıyla insanlar çe şitli teknikler geli ştirmişlerdir. Genel olarak bu tekniklerin uygulama biçimine bağlı olarak doğal kaynaklar olumlu veya olumsuz yönde etkilenmektedir. Ancak tarımın doğayı biçimlendirdiği ve güzelleştirdiği bir çok yazar
tarafından kabul edilmekle birlikte baz ı tarım tekniklerinin zararl ı etkilerinin bulunduğu da vurgulanmaktad ır.
Türkiye'de Çevre sorunlar ı; hızla artan nüfusun çe şitli gereksinimlerinin
karşılanmasında bazı çevre de ğerlerinin tahrip edilmesi, yanl ış şehirleşme politikaları,
tarımsal kalkınma politikalarmdaki eksiklikler, yatırım planlama ve yer seçimindeki ek(*) Aras. Gör., A.O.Ziraat Fakültesi Tar ım Ekonomisi Bölümü/ANKARA
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siklikler, yatırım projelerinde sosyal fayda/masraf analizinden çok ekonomik fayda/
masraf analizinin dikkate al ınması, teknoloji seçiminde eko-teknolojiye gereken
önemin verilmemesi vb. faktörlerden kaynaklanmaktad ır. Halbuki geli şmiş ülkelerde
meydana gelen çevre sorunlar ının esas nedeni yanl ış sanayileşme ve hızlı ekonomik
kalkınma politikalandır.
İnsanlar çeşitli gereksinmelerini kar şılamak amac ıyla yaşamı boyunca do ğal kaynakları sürekli olarak kullanmışlar ve doğanın çeşitli zenginliklerinden faydalanılarak
gelişmelerini sürdürmü şlerdir. Doğal kaynaklarının sürekli olarak tüketilmelerinin bir
sonucu olarak kaynak tabanlar ında bir azalma eğilimi ortaya çıkmıştır Bu olgu
doğanın bir parçası olan insanın doğa ile ilişkilerinin bir sonucu olarak sağlanan dengenin bozulmasına neden olmu ştur (20). 20. yüzyıl boyunca tarım ve sanayide daha
fazla üretmek ve dünya piyasalar ında etkili olmak hedefi, liberal ekonomik politikalar
ile sürekli olarak desteklenmi ştir: Ayrıca, geleneksel tarım yöntemleri yerini, biyotekrıolojide meydana gelen gelişmelerin bir sonucu olarak yeni teknolojilere
bırakmış ve doğal ekosistemlerde önemli de ğişiklikler olmuştur. İnsanlar, doğa ve
doğal kaynaklar ile ilişkilerinde uzun y ıllar boyunca doğanın kendi kendine yarattığı,
geliştirdiği ve sürdürülebilirliğini sağladığı ekosistemleri tahrip etmi şlerdir. Özellikle
1960 yılından sonra ABD, Japonya, İngiltere ve Batı Avrupa ülkelerinde h ızlı
endüstrileşme ve modern tarım teknikleri, toprak, su, besin maddeleri ve havan ın kirlenmesine neden olmu ştur. Bu yeni teknolojilerin yaratt ığı atıklar doğa ile
bütünleşmediğinden çevre sorunlarının boyutları her geçen gün artımştır.
Dünyada doğal kaynakların kirlenmesi ve azalmas ı öncelikle gelişmiş ülkelerde
ortaya çıkmış ve bu ülkeler kirletici üretim yöntemlerini geli şmekte olan ülkelere
transfer etmek gayretleri içine girmi şlerdir. Çevre kirlili ğinin ana kaynağı özellikle
endüstriyel faaliyetlerdir. Bu incelemede, tar ımda üretim faktörleri kullan ımının
çevreye olumsuz etkileri ve sürdürülebilir kalk ınma olgusu Türkiye Tar ım ekonomisi
açısından irdelenecektir.
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2. TARIMSAL KALKINMANIN HEDEFLERİ VE MEYDANA GETİRDİĞİ
ÇEVRE SORUNLARI
2.1. Arazi Kullanımı

1990 yılı verilerine göre ülkemizde tar ım yapılabilecek arazi miktarı 27.8 milyon
ha., çayır ve mera arazisi 19.7 milyon ha. ve orman arazisi 20.2 milyon ha.'d ır. (Çizelge
1). Nüfusun hızlı bir şekilde artması, doğal kaynaklar üzerindeki bask ıyı arttırmakta ve
toprakların kullanımı ile ekolojik denge üzerine olumsuz etki yapmaktad ır. Nitekim
1950-1990 döneminde ekilen tarım alanı % 91.2, nadas alanı % 11.98, bahçe bitkileri
alanı % 149.59 ve orman alan ı % 93.89 oranında artmış olmasına karşın daimi çayır
ve mera arazisi % 47.84 oran ında azalmıştır. Türkiye tarımında mekanizasyon seviyesindeki artış ve tarım tekniğindeki iyileşmeye bağlı olarak nadas alanlarının daralma eğilimine girdiği ve daimi çayır mera arazilerinin sürülerek tarla, arazisine
dönüştüğü dikkati çekmektedir. Örne ğin 1950 yılında Türkiye'de traktör say ısı 16585
adet iken 1991 y ılında 702.822 olmu ştur (Çizelge 2). Bu geli şme ekoloji ve gen kaynakları açısından bazı sakıncalar doğurmaktadır.
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Çizelge 1: Türkiye'de Arazi Kullan ım Durumunda Meydana Gelen Geli şmeler
(1959-1990) (1000 Hektar)
Işlenen Alan
Bahçe Bitki. Çayır ve Mera Orman
Alanı
Ekilen Arazi Nadas Alanı
Alanı
Alanı
Yıllar Miktar İndeks Miktar İndeks Miktar İndeks Miktar İndeks Miktar İndeks
9868
15305
15591
17908
16372
18149
18781
18995
19036
18868

Tilda ve
YuzWırrığ
ıçndekl
oran ı (%)

100,00
155,10
158,00
181,48
165,91
183,92
190,32
193,89
192,91
191,20

24,25

4674
7959
8705
6025
8188
5771
5574
5179
5234
5324

100,00
170,28
186,24
128,90
175,18
123,47
119,26
110,80
111,98
111,98

1468
2060
3043
3597
3615
3563
357
3589
3627
3664

100,00
140,33
107,29
245,03
246,25
241,71
243,32
244,48
247,07
249,59

37806
28658
19718
19718
19718
19718
19718
19718
19718
19718

cy
a

1950
1960
1970
1980
1985
1986
1987
1988
1989
1990

6,84

4,71

100,00
75,80
52,16
52,16
52,16
52,16
52,16
52,16
52,16
52,16

10418
10584
18 273
20199
20199
20199
20199
20199
20199
20199

100,00
101,59
175,40
193,89
193,89
193,89
193,89
193,89
193,89
193,89

25,96

25,35
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Kaynak: Anonymous, Tarım İstatistikleri özeti (1942-1963), DIE Yay ın No: 464,
1964, Ankara, S. 3.
Anonymous, Tarım İstatistikleri özeti (1990), DIE Yay ın No: 1525, 1992,
Ankara, s.l.

Çizelge 2:

Türkiye Topraklarının Sınıflar Itibariyle Erozyon Tehlikesi
Erozyon Tehlikesi

Arazi
Sınıfları

Rüzgar
Erozyon

Su (ha)

Miktarı
(ha)

Oran
(%)

ŞiO
ddrta
etli

Şiddetli

Çok
Şiddetli

I - IV
26546585
I-VIII
51250542
TOPLAM 77797127

34,1
65,9
100,0

13780260
1812215
25592475

2177270
26257668
28434938

1930 15859360
13219548 41289431
13221478 57148791

Toplam

Toplam
Erozyonlu
Alan
(ha)

(ha)
15859460
41289431
465913 57614804

Erozyon
Alanların
Ar. S ın.
Itibariyle
Or. (ha)
59,70
80,56
74,06

(1) Rüzgar erozyonunun etkili oldu ğu alanlar arazi s ınıfları itibariyle elde edilememiştir.
Kaynak:
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İlhan Akalan, Türkiye'de Toprak Erozyonunun Boyutları, Sorunları, Çözümleri,
Toprak-Çevre-İnsan Sempozyumu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas ı.
1991, Ankara, s. 3-5•
Anonymous, Türkiye'nin Çevre Sorunlar ı, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yaymı,
1991, Ankara

Çayır ve mera arazileri ile, tar ımsal faaliyete uygun olmayan alanlar ın sürülerek
tarıma açılması uzun dönemde daha fazla sosyal ve ekonomik avantaj sa ğlamayacaktır.
Türkiye'de toprak kullan ımı ile ilgili en önemli sorun erozyon, tarım dışı arazi kullanımı ve toprakların sanayi atıkları ve çeşitli kimsayal maddeler ile kirlenerek potansiyel verim güçlerini kaybetmeleridir.
Toprak varlığının azalması ve verim, gücünü azaltan 'en önemli faktör erozyondur.
27,8 milyon ha. olan tarım toprağının 16,4 milyon ha. çeşitli şiddetlerdeki erozyon tehlikeleri ile karşı karşıyadır (28). Erozyon, topraklar ın yanlış kullanımı ile yakından ilgilidir. Örneğin, 1-4. sınıf arazilerin % 59,74 ü su erozyonu ile kar şı karşıya iken 5-8.
sınıf arazilerde bu oran % 80,56'd ır. (Çizelge 2). Genel olarak türkiye yüzölçümünün
74,06'sı orta şiddetli ve çok şiddetli su ve rüzgar erozyonu ile kar şı karşıyadır. Erozyon, hem fiziksel toprak kay ıplarma ve hem de bitki besin maddelerinin azalmas ına
neden olarak toprak verimliliğini azaltmaktadır.
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Erozyonun esas nedeni toprak, iklim, topo ğrafya koşulları ve bitki örtüsünün
yanında insanın kendisidir. Erozyonu önleyici toprak i şleme ve diğer tarım teknikleri
uygulanmadığından erozyon hızlanabilmektedir (28). Erozyonu yava şlatabilmek için
uygun toprak i şleme, ekim ve dikim yöntemlerinin kullanılması, tarım işletmelerinde
uygun münavebe plan ının uygulanması, toprak ve su kaynakları kullanım planlaması
çalışmalarına ve havza düzenleme çal ışmalarına hız verilmesi tar ıma uygun olmayan
arazilerin ağaçlandırı lması, rüzgar perdeleri vb. önlemlerin al ınması gereklidir.
Örneğin, sadece rüzgar perdeleri ürünleri, şiddetli rüzgardan koruyarak tah ıllarda % 2530, meyvede % 10-40, sebzede % 50-70, yem bitkilerinde % 100-200 oran ında üretim
artışı sağladığı bildirilmektedir. (30)
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Bir taraftan topraklar erozyon tehlikesi ile sürekli bir bask ı altında olmasına karşın,
diğ er taraftan yeterli bir drenaj sistemi kurulamad ığından yaşlık önemli bir sorundur.
Işlenen arazilerin yaklaşı k 1,1 milyon ha. bu sorun ile kar şı karşıyadır. Bu sorun
yanlış sulama teknikleri ile de yakından ilgilidir.
Çizelge: 3 - Türkiye'de işlenen Tarım Arazilerinin Sorunlar ı itibariyle Dağılımı
Arazi s ınıfları (bin ha.)

Arazi

Sorunları

1.

2.-4.

5.-7.

Toplam

Sorunsuz A.
Erozyon
Yaşlık
Uygun
Olmayan
Toprak

4779
-

11416
998
4395

5009
81
1021

16425
1079
5416

TOPLAM

4779

16809

6111

27699

Sorunlu Arazilerin Toplam
içindeki Oranı (%)
1.
95,33
-

2.-3.

5.-7.

Toplam

53,01
4,63
20,41

10,73
0,17
2,19

6,53
22,43
1,47
7,39

78,05

13,09

Kaynak: Necmi Sönmez, Çevre, Toprak ve İnsan, İnsan Çevre Toplum
İmge Kitabevi, 1992, Ankara s.41 ve s. 46'daki veriler kullan ılarak
düzenlenmiştir.
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Üzerinde tarım yapılan toprağın, amacına ve özellilderine uygun olarak kullanılması hem 'gelişmiş ve hem de geli şmekte olan ülkelerde gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Şehirleşme, sanayile şme, turistik ya vb. nedenlerle tar ım toprakları amacı dışında kullanılmaktadır. Bu süreci yasal düzenlemelerle yavaşlatmak
olanaklıdır.

Çizelge 4:
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Türkiye'de başta Çukurova olmak üzere Gediz, B ıırsa, Menemen, Salihli, Adapazarı, Söke, Aksu, Düden, Porsuk, K.Menderes, Bornova Kazova ve Düzce ovalar ı
büyük miktarda sanayi ve kentsel yerle şim tarafından işgal edilmiştir (19). Ülkemizde
yaklaşık 1148639 ha. alan bu şekilde tarımsal faaliyet için kullan ımdan
alıkonmaktadır. Bu miktarın % 24,9'u yerle şim alanı, % 64'ü toprak sanayi ile taş ve
kum ocaktan, % 9,2'si sanayi tesisleri, % 1,2'si hava alan ı ve % 0,7'si turizm yatınınına
ayrılmış durumdadır (Çizelge 4). Bu şekilde tarımsal üretim alanı tarım dışı kullanıma ayrıldığından, ekonomik yönden bir kay ıp, özellikle besin maddesi üretiminde
bir azalma ve gelecekte tedbir al ınmaması durumunda açlık tehlisesi söz konusu olacaktır. Çünkü arttınlma olanağı çok sınırlı olan verimli tarım arazileri -hızlı nüfus
artışına karşın- giderek azalması nedeniyle tarımsal üretim düşmektedir. Böylece bir
yandan yüksek verimli topraklar elden ç ıkmakta ve diğer yandan daha az verimli alanları üretken hale getirmek için daha fazla yat ırım yapılmakta ve bu topraldann sahibine
getireceği rant da azalmaktad ır. Bu durum bir kısım üreticilerin i şsiz kalmalarına veya
yeter aile geliri elde edememelerine neden olmaktad ır.

Türkiye'de Tarım Dışı Amaçlar ile Kullanılan Tarım
Topraldarmın Miktar ve Oranları

Kullanım Şekilleri
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286.331
105.303
14.035
8.196
734.774

1.148.639

esl.

TOPLAM

cx,..N

Yerleşim Alanı (67 ilde)
Sanayi Alanı (39 ilde)
Hava Alanı (22 ilde)
Turizm Alanı (17 ilde)
Toprak Sanayi ile Taş ve
Kum Ocakları (39 ilde)

Oran (%)

Alanı (ha)

•

100,0

Kaynak: A.R.Brohi ve M.E.Tugay, Tar ım Toprağı ve Korunması, C.Ü. Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Say ı: 2, 1986, Sivas, s. 224-227.
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Tarımda amaç dışı arazi kullanımını sınırlamak amac ıyla 1989 yılında bir
yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yöetmeli ğin bazı maddeliri 1990 ve 1991'de iki
yönetmelikle değiştirilmiştir. Ancak toprakların korunmasında yasal düzenlemeler
başta gelen ko şul olmakla birlikte, bu düzenlemeler di ğer politikalarla desteklenmedikçe fazla bir önem ta şımamaktadır. 1990 ve 1991 yılında yapılan
düzenlemeler ile sulam!' 1., 2., 3. ve 4, sm ıf arazilerinde baz ı sanayi dallanna
ayrdabilmesine olanak verilmiştir. Bu son düzenlemeler, 1989 yılında çıkarılan Tarım
arazilerinin Amaç D ışı Kullanımına dair yönetmeliğin işlerliğini ortadan kaldırmıştır.
Tarım arazilerinin kullanım politikasının hedefleri; toplum yarar ı sağlayacak
sağlıklı ve dengeli bir kentle şmeye olanak verecek, toprak spekülasyonlar ın'
önleyecek, kırsal kesimden kente göçü s ımrlayacak ve nüfusun bölgeler aras ı
dağılumnı dengeleyecek, topra ğın verimli olarak i şletilmesini sağlayacak ve tarım dışı
sektörlerin toprak talebinin öncelikle verimsiz arazilerden kar şılanmasma yönelik
olmalıdır.
2.2. Tarımda Girdi Kullanımı
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Tarım kesiminde yaşayanların yaşam düzeylerinin iyileştirilmesi, daha iyi yaşama
olanaldarma ulaştırılması ve besin maddeleri üretiminde kendine yeterlili ğe
ulaşılabilmesi için tarımsal üretimde teknik ve teknoloji kullan ımının
yayg ınlaştırılması gereklidir. Tarım işletmelerinde toprak sem ıayesinin verimlili ğini
ve üretilen ürünlerin kalitelerini yükseltebilmek için gübreleme, ilaçlama ve sulama gibi
kültürel işlemlerin yapılması gereklidir.
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Türkiye'de tarım alanlarının marjinal sınırına ulaşmış olması nedeniyle birim alandan en yüksek verimin alınabilmesi için modern girdilerin yeterli ve dengeli bir şekilde,
tekniğine uygun ve zaman ında kullanılması gereklidir.
2.2.1. Gübre

Dünyada son 35-40 yıl içerisinde kimyasal gübre tüketimi 9 kattan fazla artm ıştır.
Kimyasal gübreler II. Dünya Sava şından sonra sağlanan üretim artışlarında büyük rol
oynamışlardır (2).
Türkiye tarımında 1950 yılında son dış yardımların da etkisiyle sürekli artan gübre
kullanımı , verimlilik üzerinde en etkili faktörlerden birisidir. Yap ılan araştırmalar;
bilinçli bir gübreleme sonucu çe şitli ürünlerde verimin %40-80 aras ında
artırılabileciğini göstermiştir (1).
1950 yılında 43 bin ton olan kimyasal göbrü kullan ımı. 1991 yılında 9.509 milyon
tona ulaşmıştır. bu dönemde gübre kullan ımı 221.14 kat artmıştır. (Çizelge 2).
Türkiye'de hektara gübre kullanmu 81.2 kg'd ır. AT ülkelerinde i şlenen tarım alanının
hektar başına gübre tüketimi 717.1 ile 78.1 kg aras ında değişmektedir. (5). Bu
ülkelerin iklim ve toprak yapı sı ve tarım teknikleri, Türkiye'den oldukça farklıdır.
Türkiye'de gübre tüketimi AT ülkelerinden (Portekiz hariç) dü şük olsa bile gübre
tüketiminin bölgeler itibariyle da ğılımı oldukça faklılık göstermektedir.
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Diğer bölgelere oranla göreli olarak geli şmiş tarım bölgelerinde gübre daha fazla
tüketilmektedir. Bu miktar Akdeniz'de 107,9 kg/ha, Karadeniz'de 85,7 kg/ha. Marmara'da 84,2 kg/ha, Ege'de 76 kg/ha, Orta Kuzey'de 69 kg/ha, Kuzey do ğu'da 63,5 kg/
ha, Güneydoğu'da 61 kg/ha, Orta güney'de 55 kg/ha ve Orta do ğu'da ise 48 kg,/ha'dır
(12).
Gübre kullanımı daha çok kıyı bölgelerinde ve belirli bitkilerin gübrelenmesi ile
başlamıştır. Gübrelenmede amaç, bitkilerin topraktan ald ığı besin maddelerinin tekrar
toprağa verilmesi ve böylece toprak verimlili ğinin korunmasıdır.
Türkiye'de baz ı bölgelerde yapılan bilinçsiz ve aşırı gübre kullanımı doğada toprak
- bitki - su dengesini olumsuz etkilemektedir. İşletmede gübre optimal düzeyde kullanılsa hile diğer faktörler istenilen düzeye ç ıkarılamadığından gübrelemeden beklenen
avantajlar sağlanamamaktadır. Işletmelerde minimum durumda bulunan üretim faktörü
işletmenin faaliyet sonuçlar ını en fazla etkiler ki bu faktöre minimum faktör dominant ı
denir.
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Özellikle kıyı bölgelerde ve sulu tarım alanlarında endüstriyel bitkiler, sebzeler ve
seralarda aşırı gübre kullanımı hem kaynak kullanım etkinliğini azaltmakta, hem çevre
kirliliğ ine neden olmakta ve hem de ürünlerde birikim yoluyla insan sa ğlığı açısından
zararlı ve tehlikeli olabilmektedir. Kimyasal gübreler, çevreye olumsuz etki yapmayacak ve üreticiye en yüksek avantaj ı sağlayacak biçimde tüketilmelidir. bu durum
öncelikle tarım 'arazilerinin gübre gereksinimlerinin gerçe ğe uygun bir şekilde belirlenmesine bağlıdır.
Dünyada sanayileşmesini tamamlamış ülkelerde çevre kirlili ği en önemli sorunlardan birisidir. bu ülkelerde özellikle belirli alanlarda gübre kullan ımının
kısıtlandığı dikkati çekmektedir. (Örne ğin Brezilya gibi). Ancak geli şmekte olan
ükelerde ve Türkiye'de kimyasal gübre tüketiminin optimal seviyeye kadar artaca ğına
dikkat edilmelidir.
Çevre kirlenmesi ile bozulan doğal dengenin yeniden kurulmas ı oldukça güçtür ve
ilave masraf yapmay ı gerektirir. Kimyasal gübrelerin bilinçli bir şekilde kullanılması
koşulu ile doğal denge üzerinde olumsuz etkiler yapaca ğı beklenmemektedir. Gübre ile
toprağa verilen bitki beyinlerinin çei ştli yollarla yeraltı ve yerüstü sularına
karışması na birçok faktör etki etmektedir. Kaldi ki dünya ortalmas ından daha dü şük
gübre tüketilen ülkemizde bu miktar ın biraz daha azalt ılmak istemesi tarımsal
üretemin büyük ölçüde gerilmesine neden olacakt ır. Ayrıca kimayasal gübrelere alternetif olarak öne sürülen çiftlik gübresi ve ye şil gübre de yalnız başlarına ekonomik
bir bitkisel üretim için yeterli olmayacakt ır. (32).
Çiftçiler gübre kullanımı ve özellikle topraklar ın isteklerine göre gübrenin verilmesi
konusunda bilinçlendirilmelidir. Ayr ıca yeraltı ve yerüstü sularına karışan azot ve potasyum gibi elementlerin sularda amonyum nitrat ve nitritlere dönü şmesi nedeniyle
canlı varlıldarmın azaldığı ve doğal ekosistemlerin bozulduğu da gözardı edilmemelidir. Böylece sularda ki canl ı varlığı ve insan beslenmeshıde en önemli protein
kaynağı olan su ürünleri arzı korunabilecektir.
Türkiyede lokal alanlar hariç a şırı dozda kimyasal gübre kullan ıldığı söylenemez.
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Ükelemizde 1990 y ılı itibariyle tarıma verilen girdi stilwansiyonlann ın %93.3'ü kim
yasal gübreye yap ı lmıştır. (15).Gübre kullan ı m ı n ın artorılmasıyla birim alan veriminin
artunlabileceği gerekçesiyle gübre sürekli olarak sübvanse edilmi ştir. Genel olarak
çiftçiler 1 TL lik gübre masraf ı yaparak 5.8 TL l ık ürün elde etmektedirler (24).
ülkemizde bitkisel üretim miktar ının %33.87 sinin gübreleme ile sa ğlanan verim
artışından kaynakland ığı bildirilmektedir. (31).
S ürdtirülebilir tarımsal kalk ınmanın sağlanmas ı ve çevre kirliliğinin belirli seviyenin altında tutulabilmesi için ciftçiler, kimyasal gübreler ile birlikte organik bitki
besleyicileri kullanmalar ı yönünde teşvik edilmelidir. Tarım potitikları organik bitki
besinlerini daha çok kullanmaya ve kimyasal gübreler ile iyi bir kompozisyon
sağlamaya yönelik olmal ıdır. Gübre sübvansiyonu özellikle pazara yönelik tar ım
işletmelerinde gübre kullan ım ın ı teşvik etmektedir. Ancak baz ı tarım bölgelerinde
kimyasal gübrelerin çevresel zararlar ı nı n, sağlayacakları verim art ışı ile karşılan ıp
karşılanmad ığına dikkat edilmelidir. Bu nedenle özellikle entansif tar ım tekniklerinin
uyguland ığı bölgelerden ba şlan ılmak ko ş ulu ile tar ımda organik bitki besleyicilerinin
kullan ım ının yayg ınlaştırı lması gereklidir.
2.2.2. Tar ı msal Mücadele ilac ı
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Geli şmekte olan ülkelerde mücadele ilaçlar ının sürekli olarak devlet taraf ından
sübvanse edilmesi, bu ilaçlar ı n kullan ı m ını antı rin ışt ı r. Kimyasal ilaçlar dünya ti
caretinde yaklaşı k %10 oran ı nda pay almaktad ır. (2).
Bitkisel üretimde verimlili ğin yükseltilebilmesi -diğer tarım tekniklan yan ındaetkili bir tar ı msal savaşı m sistemine ba ğl ıdı r. Hastal ık ve zararl ı lar ile etkili bir
savaşım yap ılmad ığı zaman ürünlerde %10-60 oran ında kayıp olabilmektedir. (8)
.Türkiye'de mücadele ilac ı kullan ım ı 1950-1991 döneminde %273.68 oran ında artarak
35500 tona ula şmıştır (Çizelge 5). Etkili madde olarak 10-12 bin ton kimyasal ilaç kullanılmakta ve hektara dü şen etkili madde miktarı ise 550-600 gram olmaktad ır.
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Türkiye'de kimyasal maddeler ticaretini etkili bir şekilde kontrol etme olana ğı bulunmad ığından, bu .alanda riskleri de ğerlendirmek için gerekli altyap ının bulunduğu
söylenemez. Bu nedenle insan sa ğlığı na ve cevreye etkileri denenmi ş ilaçların kullanılmas ı ve ilaç ticaretinin iyi bir şekilde kontrol edilmesi gereklidir.
Özellikle 11. Dünya savaşından sonra tan ın ın entansifleşmesine paralel olarak kimyasal preparatlar yoğun olarak kullan ı lm ıştır. Ancak geli şmi ş ülkelerde ilaç kullan ım ı
Türkiye'ye oranla oldukça yüksektir. Örne ğin, ABD'de etkili madde olarak 3514 g/ha,
Almanya'da 2546 g/ha, İsviçre'de 5146 g/ha, Polanya'da 7479 g/ha ve Japonya'da 5811
g/ha ilaç tüketilmektedir (18). Genel olarak Türkiye'nin ilaç kullan ımı bakım ı ndan risk
s ınırın ın altında olduğ u söylenebilir. Ancak , Türkiye'de kullan ılan tar ı m ilaçlarının
yaklaşık %70'inin Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde kullan ı lması (8) nedeniyle
bu bölgelerde özellikle pamuk, turunçgiller ve serac ı l ıkta bat ı standartlannda ilaç kullanıld ığı söylenebilir.
Pestisid, intektisid ve herbisit kullan ı m ın ın çevreyi kirletti ği eskiden beri tart ışılan
bir konudur. Yak ılan araştı rmalar mücadele ilaçlar ı n ın yoğ un olarak kullan ım ı n doğal
dengeyi bozdu ğunu, yeni sorunlar ın ortaya ç ıkınasınO neden olduğunu, hava,su ve top67

rak kirliliğine yol actığını ve besin yoluyla da insan sağlığını olumsuz etkilediğini
göstermiştir. Diğer yoğun ilaç kullanımı, zararl ı populasyonlarında seleksiyon dirençli
popülasyonların oluşumuna neden olabilmektedir. Bu durumda daha fazla ilaç kullanılmakta veya yeni preparatlar ın geliştirilmesi zorunlu olmaktad ır (8)
Çizelge 5: Türkiye Tarımında Girdi Kullan ı m Düzeylerinde Meydana Gelen
Gelişmeler (1950-1991)
Traktör
(adet)
Miktar

Indeks

1950
1960
1970
1980
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

16585
42136
105865
436369
583940
612731
637449
654636
672845
692454
702822

100,00
254,06
638,32
2631,11
3520,89
3694,49
3843,53
3947,16
4056,95
4175,18
4237,70

Miktar
43
106
2214
5968
7252
7691
9046
8119
9070
9509
8981

Indeks

Miktar

Indeks

100,00
246,51
5148,84
13879,07
16865,12
17886,05
21037,21
18881,39
21093,02
22113,95
20886,05

9500
14700
50804
39000
55000
37000
41000
38000
35000
35000
35500

100,00
154,74
534,78
410,53
578,95
389,47
431,58
400,00
368,42
368,42
373,68
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Yıllar

Kimyasal Gübre (1) Tarımsa Mücadele
(1000 ton)
Ilac (ton)

Sulanan Alan
(1000 ha)
Miktar
220,4
275,7
938,8
1780,2
1895,8
2420,4
3044,7
3037,1
3207,5
3108,4
3674,0

Indeks
100,00
125,09
425,95
807,71
860,16
1098,19
1381,44
1377,99
1455,31
1410,34
1666,97

(1) Kimsayal gübreler, gübre e şdeğeri maddesi olarak verilmi ştir.
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Kaynak: Anonymous, Tar ım Istatistikleri Özeti (1942/-1963, 1990), DIE Yay ınları,
Ankara, (Çe şitli Sayfalar)
Anonymous, 1991 Genel Tarım Sayımı Köy Genel Bilgi Anketi
Sonuçları , DIE, Yayın No: 1550; 1992, Ankara, s. 20-50

Anonymous, 1992 yılı DSI'ce işletilen sulama Tesisleri De ğerlendirme
Raporu, DSI Işletme ve Bak ım Dairesi, DSI Bas ımevi, 1993, Ankara, s. 7
Anonymous, Tarım ve Köyi şleri Bakanl ığı , APK Dairesi Kay ıtları
(Yay ınlanmam ış).
Anonymous, Y ıll ık Programlar (Çe şitli Y ıllar), DPT, Ankara.
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Tarımsal üretimiiı hastalık ve zararl ılardan korunması, ülkemizde uzun süre sadece
ilaç kullanımı olarak algılanmıştır. Ürteciler bu amaca yönelik olarak bilinçlendirilmi ş
olmasına karşın son yıllarda bu ilaçların insan ve hayvan sağlığına olan zararlı etkileri
anlaşılmış ve alternatif sava şım yöntemlerinin araştırılmasına büyük önem verilmiştir. Bazı hastal ık ve zararl ılar ile mücedelede biyolojik ve kültürel yöntemler kullanılabilir. Tannmsal üretimde kimyasalların kullanımını belirli bir seviyede tutarak
biyolojik ve kültürel mücadele yöntemlerinin geli ştirilmesiyle hem çevre ve do ğal
kültür bir ölçüde korunmuş olacak ve tarımsal faaliyetlerin do ğal denge üzerindeki
baskısı, entegre mücadele çal ışmaları çevreye olan etkileri hafifleyebilecektir. Kimyasallar kullanılarak yapılan mücadele ve özellikleri yan ında sermaye yoğun bir nitelik
taşımaktadır. Emeğin göreli olarak fazla ve ucuz oldu ğu Türkiye'de biyolojik ve
kültürel yöntemlerden de faydalanmas ı hem bireysel i şletme ekonomisi, hem tüketciler
ve hem de ulusal ekonomi aç ısından bazı avantajlar sağlayacaktır. Böylece normal
düzeyde kimyasal kullan ılarak üretilen ürünler ile çiftçilerin ulusal ve uluslararas ı pazarlarda rekabet şans ı artabilecektir.
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Tarım ilaçlarının ruhsatland ırılması , pazarlanması ve uygulanmas ı yasalarla belirlendiği gibi, bunların muhafaza edilmesi, kullan ımdan artakalanlar ının ve ambalajlarının imha edilmeleri de yasalar ile düzenlenmektedir. Ancak, bu yasalara uymayanlar için verilen yapt ırımlar zaman almakta veya etkin bir şekilde
uygulanamamaktad ır. Böylece hem tar ınm ilaçlarının yanlış miktar ve şekildeki uygulamaları ve hem de çeşitli kal ıntıları doğal çevreyi olumsuz etkilemektedir. Aynca
üreticilerin büyük bir ço ğunluğunun tarım ilaçlarının çevre kirlili ğine neden olabileceği
konusunda yeterli şekilde bilinçlenmedikleri dikkati çekmektedir.
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Tarım ilaçları kullanımından kaynaklanan çe şitli çevre sorunlarının çözülebilmesi
için üreticilerin bilinçlendirilmesi, Tarım ve Köyi şleri Bakanl ığının bazı yasal ve kurumsal düzenlemeler yapmas ı ve bu düzenlemelerin uygulanmas ı için etkin bir denetim
mekanizmasının kurulması sürdürülebilir tarımsal kalkınma ve doğal kaynak taban ının
korunması açısından oldukça önemlidir.
2.2.3. Sulama

Türkiye'de yap ı bakımından yağışlar bitki yeti ştirilmesi için yeterli olmas ına
karşın, yağışların mevsimlere dağılım ı ve vejetasyon devresi içinde dü şen miktarı yetersizdir. Yağışın mevsimlere da ğılışı nda dengesizlikler nedeniyle bitkilerin gereksinim duyduğu suyun bitki kök bölgesine yapay olarak verilmesi gerekir. Ülkemizde
toprak ve su kaynaklar ı arasında bir dengenin var olduğu söylenirse de, baz ı havzalarda
bir dengesizlik vard ır.
1950-1991 döneminde sulamaya aç ı lan alan 16,67 kat artarak 3674 bin ha.
ulaşmıştır. Ekonomik olarak sulamaya aç ılabilecek alanların % 43,2'si sulanabilmektedir. Sulama, bitkilerin geli şmesi ve verimini yak ından etkiler. Sulu tanmla
uğraşan üreticiler ürünlerin yetersiz miktarda sulanmas ının verimi azaltaca ğını bilmesine karşı n aşın sulaman ın verimi azaltabileceğini pek düşünmemektedirler. Fazla
miktarda toprağa verilen su, topra ğın yapısını bozmakta, çorakla şmaya neden olmakta
69

ve ayrıca fazla su toprak alt ka ımanlarına doğru süzülerek taban suyunun yükselmesine
neden olmaktad ır. Bu şekilde süzülen su çe ş itli kimyasal maddeleri de taşıdığı ndan
yeraltı suyunun kirlenmesine neden olmaktad ır.
Aşı rı sulama topra ğı n tuzlanmas ına da neden olabilir. Ayr ıca sulama alanlar ındaki
geliş melere parelel olarak girdi talebinin düzeyleri ve nitelikleri de de ğişmektedir.
Kuru tarı m alanlar ının sulamaya aç ılmadan önce yöre çiftçilerinin sulu tar ım konusunda eğitilmeleri gerekir. Kuru alanlar ın sulamaya aç ılmasıyla yörenin ekolojisi
değişmektedir. Bir de a şırı sulama ile topraklar ı n verimliliği azalabilmekte ve doğal
kaynaklar etkin olarak kullan ıtamamaktad ır.

2.2.4. Di ğerleri
Tarımda üretim faktörleri kullan ım ı ile birlikte, baz ı tarım teknikleri ve endüstriyel
faaliyetlerin, tar ımsal üretim miktar ve kalitesini s ın ırlayıcı etkilerden söz edilebilir.
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Tarı mın entansifle şmesi ve özellikle tar ı m teknolojisinin iyile şmesine parelel olarak batakl ıklar, sulak alanlar gibi do ğal kültür alanlar ının kurutulması , hem flora ve
fauna aç ı sı ndan ve hemde do ğal güzelliklerin korunmas ı aç ıs ından sakıncalar
doğurmaktad ır.Bu alanlar mümkün oldu ğunca korunmalad ır. Bu alanların tarımsal
üretime ayrılacak alanlar haline getirilmeleri için kurultulmalar ı veıslahı uzun vadede
çeşitli çevre sorunlar ını doğ uracakt ır. Türkiye'nin floras ı 9000 ve endemik bitki varl ığı
ise 3000'i bulmaktad ır. (22) .Ayn ı şekilde ülkemizde önemli bir yabani hayvan topluluğu vard ır. Doğal kültür alanlar ının kirlenmesi, kentsel ve evsel at ıklar ile tar ımsal
ilaçlardan kaynaklanmaktad ır. Ayrıca doğal yaşam ortamlarının bozulmas ı , orman
alanları ile çay ır meralar ın azalmas ı endemik bitki türü ve yaban hayvanlar ın sürekli
olarak toplanmas ı ve avlanmas ı ekolojik dengeyi olumsuz etkilemektedir. k ısaca,
ülkemiz flora ve hamsi kirlenmekte ve bozulmaktad ır. Bu alandaki yasal ve kurumsal
düzenlemeler de yetersizdir. Ayr ıca etkin bir denetim mekanizmas ı da kurulamam ışur.
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Ayrıca tarı mda toprak i şleme ve münavabe planları ndaki eksiklikler de çevre sorunlarına neden olabilmektedir. Özellikle ikinci ve üçüncü ürün tar ımında toprağı n kısa
sürede i şlenmesi ve ekim yap ılabilmesi için tarlan ın tay durumunun iye olmas ı gereklidir. Eger tarlan ın tav durumu uygun değ ilse, tarladaki an ız yakılmakta ve yakma
sonrası gevşeyen toprak istenmektedir. bu uygulama , topraktaki organik maddenin
miktarını azaltarak , toprak verimlili ğini düşürmekte, erozyonu da haland ırmaktad ır.
Ancak bu sorunlar çe şitli uygulamalarla ve önlemlerle ortadan kald ırılabilir. Örneğ in,
eğimli alanlarda eğ ime dik toprak iş leme ile toprak erozyonu azalt ılabilir, iklim, toprak
ve pazar ko ş ulları nı n uygun oldu& alanlarda üretim plan ına yem bitkileri al ınarak,
erozyon azalt ılırken topra ğın organik madde içeri ği de yükseltilebilir.
Sanayi kurulu şlarının hammadde, pazar ve di ğer faktörler nedeniyle belirli
bölgelerde yoğunlaşmas ı toprak ,su ve hava kirlili ğine neden olmakta ve negatif d ışsal
ekonomiyi yaratmaktad ır. Endüstrilerin ohışturduğu artıkları azaltacak sistemlerin yetersizliği, arı tma tesislerine gerekli yapt ırı m ı n yap ılmaması ve bu konular ile ilgili
yatırımların yetersizli ği sanayi kuruluşlar ın ın bir kirlilik faktörü olmas ı na neden olmaktad ır. Ancak bu tür kirlilik bu incelemede analiz edilmeyecektir.
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Tarımsal üretimin girdi kullan ımıyla arttı rılmas ı nda, bu girdilerin en uygun kullanım seviyelerinin (girdi entansitesi) ara ştı rılmas ı , çevreye olan olumsuz etkilerinin en
aza indirilmesi ,bu girdilerin üretimi ve tüketiminin belirli ilkeler ile düzenlenmesi
sürdürülebilir tarı m açıs ından gereklidir.
3. TARIMSAL KALKINMANIN MEYDANA GETIRDIĞI ÇEVRE SORUNLARININ VERIMULIK ÜZERINE ETKILERI VE SÜRDÜRÜLEBILIR TARIMSAL KALKINMA
Türkiye'de ve di ğer geli ş mekte olan ülkelerde tar ımsal kalkınmadan kaynaklanan
çevre sorunlar ının temelinde tar ı m politiklarındaki eksiklikler vard ır. Tarımsal
üretimde ye ıcrlililige ulaşmak amac ıyla arazi ve girdi kullan ımı nda eksiklikler, çevre
sorunlarına neden olmaktad ır. Bugün AT ülkeleri , ABD, Kanada gibi ülkelerde besin
maddeleri üretiminde kendine yeterlili ğe ulaşılm ış ve üretimde girdi kullan ımındaki
artışın bir sonucu olarak üretim fazlas ı sorunu olu şmuştur. türkiye'de ise henüz birçok
besin maddesi üretiminde yeterlilikten söz edilememektedir.
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Türkiye tar ım ında kapitalleşıne süreci yani sermayenin toprak ve i şgücü yerine
ikame olması ve verimlili ğin yükseltilmesi öncelikli hedeftir. Her şeyden önce
kalkınmadan kaynaklanan çevre sorunlar ı bir yandan verimlili ği olumsuz etkilenmckte ,
diğer yandan kullan ılan girdiler için yap ı lan masrallara karşın, yaratılan üretim
artışın ın yeterli olup olmad ığı da bilinmemektedir. bu nedenle besin art ışının güvence
altına al ınabilmesi için çevre korumaya önem veren bir tar ım politikası izlenmesi
şartt ır.
Avrupa'da 1970'den•sonra ıüketcinin gıda maddelerinin insan sa ğl ığı üzerine olan
olumsuz etkilerine kar şı bilinçIenmi ş , modern ve entansif metodlar ile üretilen g ıda
maddelerinin çevre koruma anlay ışı na uygun olarak üretilmedi ği ve bunların insan
sağl ığı na olumsuz etki yapacak kal ı ntı lar içerdi ğ i çevreci kurulu şlarca toplum bilincine
yerleş tirilmi ştir.
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Böylece entansif tar ımsal alternatif olarak, organik tar ım teknikleri ortaya
çıkmıştır. Organik tar ı m tekni ğinde kimyasal maddeler do ğada bulunduğu şekliyle ve
doğan ın dengesini bozmayacak ölçüde kullan ılmaktad ır (17). Bu sistemde kimyasal
maddelerin yerini doğal maddeler almakta, gerekli oldu ğu yerde, zamanda ve yeterli
miktarda kimyasal maddeler kullan ı lmaktad ı r. Böylece tar ı msal faaliyet do ğa ile
uyumlu olacak ve do ğan ın biçimlenmesine olumlu etki yapacakt ır.Organik tar ımda;
ürün rotasyonu elle ot mücadelesi, topraks ız yeti ştiricilik, zararl ılar, ile biyolojik ve
kültürel mücadele yap ı lmaktad ı r. Toprak canl ı larm ın korunması ve verimlili ğinin
yükseltilmesi amac ı yla , tarımda kimyasal maddelerin kullan ım ının belirli bir seviyede
tutulması , hayvanc ı l ıkta büymeyi düzenleyici ve yem katk ı maddelerinin kullan ım ının
s ın ırlandı rılması na gidi l ınclidir.
tarımsal kalk ınman ın çevresel olumsuzluklar ile kesintiye u ğramadan
sürdürülebilmesi yani insanl ığın bugünkü gereksinmelerinin gelecek ku şaklarınkinden
fedakarl ık yapmadan karşılanabilmesi (27), ekolojik dengenin bozulmas ın ı önleyecek
,doğal ve yapay çevre aras ında uyumu sa ğlayacak sürdürülebilir bir çevre politikas ı ile
sağlanabilir.
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Çevre koruma harcamalar ı ile verimlilik aras ındaki ilişkiler sürdürülebilir kalk ınma
aç ısından yaşamsal öneme sahiptir (26).Tar ımda verimliliği yükseltmek için yoğun
girdi kullanımın ın ,çevre ve verimlilik ili şkileri, sürdürülebilir kalk ınma ve rasyonellik
ilkeleri ile uyumlu olmas ı gerekir.Çünkü çe şitli ülkelerde yap ılan araştırmalara göre,
çevre koruma harcamalar ı n ın işgücü ve toplam faktör verimlili ği üzerine de negatif etki
yaptığı belirlenmi ştir (26).
Tarımda sürdürebilir kalk ınma sağlanmasında, üretim sürecinde al ınacak çevre koruma önlemleri büyük önem taşımaktadır. Bu önlemlerin bir sonucu olarak kaynak
dağılımında optimaliteden sapma olabilir ve mevcut.s ınırlı kaynakların bir kısm ı çevre
koruma için ayr ılarak ve doğal olarak ayn ı miktardaki kaynaktan normal seviyeye oranla daha az ürün elde edilecektir. Böylece tar ımda faktör-ürün ili şkisi etkilenecek ve azalan has ıla yasası nedeniyle tabi optimum noktas ına daha az girdi kullan ımı ile
ulaşılacaktır. Ayrıca diğer sektörlerin olu şturdu ğu negatif d ışsal ekonomilerin de etkisiyle birim alan veriminde gittikçe bir azalma e ğilimi, kısmi ve toplam faktör vermliliğinin azalmasına neden olacakt ır.
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Genel olarak çevre korumaya yönelik yat ırı mlar toplum sa ğlığı ve refah ı ile sosyal
nitelikteki yat ı rı mlar olup sermaye-Has ıla katsay ısı düşüktür. Dolayısı yla bu tür
yatırımlar ancak uzun dönemde ülke ekonomisine katk ı sağlayacaktır.
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Çevre korumaya yönelik al ınan önlemlerin maliyetinin oldukça yüksek olmas ı ve
dolayısı yla bu önlemlerin önemli miktarda kaynak talep etmeleri nedeniyle çevreyi kirletmeden kalkınmanın sağlanmas ının ulusal ekonomi aç ısından daha avantajl ı olduğu
açıktır. Türkiye'de doğal kaynakların korunabilmesi için büyümeden vazgeçilmesi ve
sahip olunan üretim ve tüketim düzeyi ile yetinilmesi (limits of arowth) şeklindeki
görüşleri benimsemek hemen hemen olanaks ızdır. Türkiye'de h ızlı nüfus ve ekonomik
büyüme sonucu hergün varl ığını biraz daha fazla hissettiren çevre sorunlar ı ,
sürdürülebilir kalk ınman ın önemini artt ırmaktad ır.

4. GENEL DE ĞERLENDIRME

Tarı msal üretimin uzun dönemde sürdürülebilir olabilmesi için doğal kaynakların ve
özellikle toprak, su, çay ırmeralar, orman alanlar ı ile gen kaynaklar ının korunmas ı gereklidir. Bu amaçla özellikle mevcut do ğal kaynakların vekirlenme boyutlarının envanterinin ç ıkarılması gereklidir. Bilim ve teknolojide meydana gelen de ğişimler sonucu elde edilen yeni teknolojilerin tarı mda kullan ılması ile bu faaliyette do ğayı
kirleten bir nitelik kazanm ıştır. Ancak doğal kaynakların rasyonel bir şekilde kullan ılmas ı ve besin güvenliğ inin sağlanması için tarımda sürdürülebilir tarım ile organik
tarıma yönelik politikalar benimsenmelidir. Tar ımsal destekleme politikalar ı
yönlendirilirken, çevreye de gereken önem verilmeli ve organik tar ım yöntem ve teknolojileri de destekleme kapsam ına al ınmal ıdır. Ayrıca üreticiler ve tüketiciler çevre
konusunda gönüllü çevreci kurulu şlarca bilinçlendirilmelidir.
Türkiye, toprak ve su kaynaklar ı yönünden zengin değildir. Ayrıca verimli topraklar ın kent, sanayi, turizm ve altyap ı yatırımlarında kullan ılması nedeniyle ortaya
ç ıkan. refah kay ıpları na katlanmaktansa, bunlar ı önleyici tedbirlere kaynak ay ırmak
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daha ekonomiktir. Bu konudaki yasal düzenlemeler de yetersizdir. Ülkenin do ğal kaynakları ulusun ortak mal ıdır. bu nedenle doğal kaynakların kullanımında gelecek
kuşakların gereksinimleri dikkate al ınmal ı.
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Çevre kirlili ği tarımsal üretimde verimliliği ve üretimi azaluc ı etki yapacak ve uzun
dönemde besin güvenli ği sorunu doğacaktır. Bu nedenle; tarıma uygun olmayan arazilerin erozyondan korunmas ı ve çölleşmesini önlemek amac ıyla ağaçlandınlmalı,
mevcut çay ır-mera ve orman alanlar ı korunmalı, verimli tar ım arazilerinin amaç d ışı
kullanımı önlenmeli, sulak alanlar ile batakl ıklar gibi doğal kültür alanları olduğu gibi
korunmal ı tarımda en uygun düzeyde girdi kullan ımının sağlanması konusunda
çiftçiler e ğitilmeli, büyümeyi düzenleyicilerin kullan ımı sınırlandırılmalı, kimyasalların üretim ve kullan ımları etkin bir denetim mekanizmas ı ile kontrol edilmelidir.
Böylece tar ım politikaları tarımsal kalkınma ile çevre aras ında bir uyumun
sağlanmasında etkin bir araç olarak kullan ılabilecek ve doğal kaynaklardan rasyonel bir
şekilde kullan ılması sağlanacaktır. Ekonomideki k ıt kaynaklar ın sadece k ısa vadeli
üretim artışı amacıyla değil, orta ve uzun vadede verimlili ği koruyacak şekilde
tarımsal kalkınmaya ayrılmalıdır. Tarımsal kalkınmada esas amaç; kaynaklar ve
gelişmenin sürdürülebilirli ği ile kalkınma ve çevre koruman ın proje ve uygulama
aşamasında birlikte ele al ınmas ıdır. Orman alanları doğal kültür alanlar ı, çay ır ve meraların azalması , doğal kaynak taban ın ın sürekli kirlenmesi ve azalmas ı , tarım dışı
rektörlerin olu şturduğu kirlilik iklimin ve dolayısıyla ekolojinin değişmesine, yaşamın
niteliği ve niceliğinin olumsuz etkilenmesine neden olacakt ır.
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KOOPERATIFÇILIK SAYI: 106 EKIM - KASIM - ARALIK 1994

T.B.M.M.'NİN TARIM SEKTÖRÜNE VE
KIRSAL ALANA YÖNELIK ÇEVRESEL
SORUNLARA YAKLAŞIM BIÇIMI
İsmet TAY Şİ (*)

A- GİRİŞ

cy
a

Bilindiği üzere, insanl ığın çevre sorunlar ına ne denli büyük önem verdiğini
kanıtlamak amac ıyla Birle ş miş Milletler teşkilatının öncülüğünde 1972 y ılında toplanan Stokholm Konferans ın ın başlangıç günü olan 5 Haziran günü, bu örgütçe al ınan
bir karar uyarınca "Dünya Çevre Günü" olarak saptanm ış ve bu günün tüm ülkelerde
Dünya Çevre Günü olarak kutlanmas ı karala ştırı lm ıştır. Ülkemizde özellikle 1978
yılında Çevre Müsteşarl ığının kurulmas ından sonra her y ıl 5 Haziran günü Dünya
Çevre Günü olarak kutlanmaya ba şlanmıştır.
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Bununla ilgili görkemli kutlama törenlerinde yap ılan konu şmalarda, genellikle
çevre kirliliğinin ve çevre sorunlar ın ın önemli boyutlara ula ştığı , doğal dengenin ve
çevresel de ğerlerin korunmas ı gerektiği vurgulanarak havanda su dö ğülmekte, tekdüze
konuşmalarla mangalda hiç kül b ırakılmamakta, konuya bürokratik miyoplukla
yaklaşılarak çevre sorunlar ı terimi ağızlarda tatl ı bir sakız gibi çiğnenmek suretiyle
lafla peynir gemisi yürütülmeye çal ışmakta, çözüme ili şkin bayat önlem ve öneriler dizisi temcit pilav ı gibi sürgit öne sürülmektedir.
İşte; bu nedenle, çevre sorunlar ın ın içeri ği ve kapsam ı göz önüne al ı narak,
ülkemizde bu sorunlar nedir, ne de ğildir? konusu üzerinde tekdüzelikten uzak, bütüncül
bir yaklaşımla durmakta yarar vard ır.
Genel boyutlar ı yla çevre tan ı mı ikiye aynlır. Bunlardan birincisi, insanlar ın, hayvanların ve bitkilerin do ğup büyüdüğü, gelişip serpildi ği, fiziksel biçim, biyolojik
geli şmelerini etkileyen ve bunlara komuta eden, bunlar ın doğayla ili şkilerini kapsayan
"Doğal Çevre", di ğeri de, insanların ruhsal yap ılarını n geli şmesine, ruhsal ve kültürel
dokularının bezenmesine, insanları manevi olgünlu ğa eri ştirecek toplumsal yeteneklerin kazan ılmasına büyük etkisi olan "Sosyal Çevre"dir.
Öte yandan, bir de eskilerin "mesele, bat ılılam ise «problem» dedikleri «sorun»
sözcüğü vardır. Hemen herkes tarafından her gün bol bol kullan ılan bu sorun sözcüğü,
(*) Tanm ve Köyi şleri Bakanlığı , APK Kurulu Ba şkanl ığı Mevzuat ve Kurıluşlar Dairesi Ba şkan Vekili
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düşünülüp çözülmeye, konu şulup bir sonuca baglan ılmaya değeri ve gerekliliği olan
bir durumu ifade etmek için kullan ılmaktadır.
"Çevre" ile "Sorun" sözetiklerinin pe şi sıra ve yan yana gelmesi ile olu şan "Çevre
Sorumu" ya da "Çevre Sorunları " deyimi, insanlar başta olmak üzere tüm canl ıların
içinde yaşadığı dogal ve sosyal ortamda, dü şünülüp çözümlenmesi zorunlu çe şitli
değer ve gereklilikleri kapsayan çok geni ş bir anlam ı ifade etmektedir. (1)
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Sözlük anlam ındaki tan ımı böylece ortaya konulmaya çal ışı lan, çag ımızdaki sosyo
ekonomik ve teknolojik evrim sürecinin ve uygarla şma deviniminin bir türevi olarak ortaya ç ıkan çevre sorunlar ı deyimi, 1920'lerden bu yana insan, hayvan, bitki, toprak ve
su gibi yerüstü kaynaklar ı ile yeraltı doğal kaynaklarının bilinçsiz, geli şigüzel, hoyratça ve hovardaca kullan ılmasından kaynaklanan sorunlar ı kapsamakta ve bunlar
aras ındaki iç ili şkileri derinligine inerek geni ş bir bakış açısı içerisinde enine boyuna
incelenmesini öngörmektedir. Özellikle, 1960'l ı yıllarda dünyada gittikçe yo ğunlaşarak
doruğa varan çevre sorunlar ı nedeniyle, ekonomide, tüm ekonomik u ğraşı dallarının
kaynağının ekoloji Oluşundan ötürü bu bilim dal ın ın kapsam ı içinde yer almaya
başlam ış ve günümüzde de buna siyaset bilimi boyutunun eklenmesiyle "Ekopolitik",
makina-insan-çevre uyumunun yasalar ını bulmaya çal ışan "ergonomi", Biyoloji - Tıp Mühendislik dallarında ekonomik bütünselligi kavray ıcı "Biyomedikal Mühendisli ği"
denilen bilim dallar ı bile türemiştir.
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Genellikle bugüne degin yaz ılıp çizilenlerden anla şı ldıgına göre, çevre korunları terimiyle daha çok fiziksel ve do ğal çevreyi içeren bir anlama ag ırlık verilmekte, sosyal
çevre kavram ı ise boşlanmaktad ır. Oysa, sosyal çevre kavram ı hiçbir zaman
yadsınamayacag ı gibi, yapısal ve kurumsal olarak do ğal ve sosyal niteliği içermeyen bir
çevre sorunları kavram ı da yetersiz kalmaktad ır (2). Çevre sorunlar ı, ne tek başına su,
hava ve toprak kirlili ği, ne de sosyoekonomik açıdan yalnızca bir sektörün ve bir alan ın
sorunları değildir.
B - ÇEVRE SORUNLARININ AYRIMI

Bu nedenledir ki; evrensel düzeyde çevre sorunlar ı , Birleşmiş Milletlerce
Çekoslavakya'n ın başşehrinde May ıs/1971 de toplanan "Prag Kollokyamu"undan beri,
biri alan, di ğeri de sektör sorunlar ı olmak üzere iki ana kategoride toplanmaktad ır.
Bunlardan "alan sorunları" fiziksel ya da ba şka bir deyi şle doğal çevreyi içeren ve
bu çevre üzerindeki sosyo-ekonomik ve teknolojik nitelikli yogun bask ıları kapsamakta
Dlup, bu da kentsel ve k ırsal alan sorunları diye ikiye ayr ılmaktadır.
"Kırsal Alan sorunlar ı" kırsal nitelikli yerle şmelerin ve bu yerleşim merkezlerinde
yaşayan kırsal nüfusun tüm teknik, sosyal ve ekonomik sorunlar ını içermektedir. Bunu
fiziksel ve ekolojik çevre, bürokratik nitelikli merkezi yönetimin k ırsal alandaki sorunlara yakla şım biçimi ve kırsal yerle şmelerdeki toplulukların ve yönetimlerin teknik
ve sosyal alt ve üst yap ı sorunları olarak degerlendirmek mümkündür.
"Kentsel Alan Sorunlar ı " ise, kentsel yerle şme merkezlerinde, sa ğlıklı , düzenli ve
planlı bir kent dokusunun ve toplumun olu şturulabilmesi için kentsel teknik ve sosyal
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alt ve üst yap ı faaliyetlerini, mekan boyutunu içeren fiziksel planlama çal ışmalarını
bürokratik ve demokratik yönetim sistemi yakla şımı aç ısından merkezi yönetimin kentsel alanlardaki ve kentsel yerle şmelerdeki sorunlara yakla şım biçimi ile kamu
yönetiminde yetki devre ilkesine dayanan ve demokratik yerinden yönetim sistemi
içerisinde coğrafya ilkesine göre yerinden yönetimi içeren kentsel yerle şmelerdeki yerel
yönetim örgütlerinin sorunlar ını kapsamaktad ır.
Öte yandan, "Sektör Sorunlar ı " da, ekonomik faaliyet kollar ı açısından tar ım, sanayi
ve hizmet sektörlerini ve bu sektörlerin alt sektörlerine ili şkin sorunları kapsarnak üzere
üç ana başlık altında toplanmaktad ır (3).
Bunlardan "Tarım Sektörü", bitkisel ve hayvansal üretim, ormanc ılık, su ürünleri,
bal ıkçıl ık ve avc ıl ı k gibi ekonomik faaliyet alanlar ını içermekte olup, uluslararas ı
sosyo-ekonomik göstergelere göre ülkeler de, milli gelir ölçüsü ya da aktif nüfus ölçüsü
gibi ölçülere dayan ı larak tar ım m ı , yoksa sanayi ülkesi mi diye de ğerlendiriltneye
çal ışı lmaktad ı r.
Milli gelir ölçütün° göre ülkemiz, bir sanayi ülkesi imi ş gibi bir görünüm içinde ise
de, asl ında aktif nüfus ölçütüne göre bir tar ı m ülkesi özelli ği göstermektedir. Bu ne-
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denle, ülkemiz ekonomisinde ve kalk ı nmas ı nda tarı m sektörünün pay ı ve katkısı
büyüktür.
Tarım sektörünün sorunları içerisinde, yukarıda değinilen ve k ırsal alan sorunları
olarak dü şünülen sorunlar ile tar ı msal planlama, üretim, örgütlenme, donat ım ve pazarlama faaliyetlerinin tüm sorunlar ın ı n yan ı sıra 'mikro düzeyde içe ya da d ışa dönük
tarım politika ve kararlar ın ın oluş turulmas ı da yer almaktad ı r.
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• Dar kapsaml ı bir tan ı mlama ile imalat sanayii, geni ş anlamda ise, tar ım dışında
kalan ekonomik, faaliyet şeklinde tan ı m lanabilen sanayii sektörü, ekonomik faaliyet
kolları aç ısı ndan istihraç (madencilik ve ta ş) imalat ve in şaat sanayileri ile bu sanayilerin yer ve teknoloji seçimi, lisans, patent, know how ve finansman sorunlar ını ve
çevresel etki irdelemesini, emek yo ğun, sermaye yo ğun, teknoloji yoğun sanayi
seçenekleri aras ındaki politik tercihleri içermektedir.
Gelişmekte olan ülkemiz, milli gelir ölçütüne göre her ne kadar bir sanayi ülkesi
görünümünde ise de, genelde bu görünüm lisans, patent ve know-how anla şmaları ile
d ışa bağı ml ı , montajc ı sanayi deviniminden öteye bir anlam ta şı mamaktad ır. Bu da, bu
sektörümüzün nesnel ve önemli bir sorunudur.
Sektör sorunlar ı içerisinde üçüncü sektör durumunda olan hizmet sektörü ise, ekonomik faaliyet kollah aç ısından genelde elektrik, gaz, su üretimi ve sa ğl ık hizmetleriyle, ticaret, bankac ı l ık, sigortac ı l ı k, ta şı nmaz mal sat ış ları , taşı ma, ulaşım, ha- •
berleşme faaliyetleri ve genel hizmetler ile iyi tan ı mlanmayan ve iyi belirlenemeyen i ş
kolların ın ve bu i ş kollar ı nda çal ışanlar ı n tüm sorunlar ı nı içermektedir.
Genel boyutlar ıyla ve çok yönlü olarak dü şünüldüğünde, görülüyor ki; çevre sorunları yaln ızca bir sektörün ya da bir alan ın sorunu olmay ıp, ülkemizin kalk ınma
sürecine ve uygarla şına devinimine mekan boyutunun ve çevresel etkiirdelemesinin eklenmesini öngören teknolojik, ergonomik, psiko-sosyal ve biyo-medikal özellikli
çabalar ın tümünü simgeleyen bir y ığın katmerle şmi ş sorunlar ın türevi niteli ğindeki so- •
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runlar demetini içermektedir. Özellikle bizim gibi azgeli şmişlik giysisini sırtından
çıkarıp atmaya çal ışan ülkelerde bu sorunlar ın çözümlenmesinde sosyo-ekonomik ve
teknolojik yön ile yasal yetki ve yaptırımlarla donatılmış örgütleşmeye ilişkin yapısal
ve kurumsal bozukluklar ağır basmasına ve bu nedenle de altından kolay kolay
kalkılması olanaks ızm ış gibi olumsuz bir imaj yarat ılmaya çalışılmasına karşın, çevre
sorunlarına yaln ızca hava, su ve toprak kirlili ği ya da yaln ızca sektör ve alan sorunlar ı
açısından bakanlar bile, sonuçta az çok ortak bir noktaya gelebilmekte ve azgelişmişliğimizin başlı başına bir kirlilik ve ülkesel düzeyde bir çevre sorunu oldu ğu
yarg ısında birleşebilmektedirler (4).
Ç- T.B.M.M.'nin ÇEVRE SORUNLARINA YAKLA ŞIMI
Çevre sorunlarının önemli boyutlara ulaştığı ve yoğunluk kazandığı günümüzde,
T.B.M.M.'de ister istemez bu sorunlara duyarl ılık göstermek amac ıyla 1985-1986'l ı
yıllarda bir Çevre Sorunlar ı Komisyonu oluşturmuş ve bu komisyonun başkanlığını o
zaman Konya Milletvekili, daha sonralar ı Çevre Bakan ı ve şu anda da Bak ırköy Belediye Ba şkanı olan Say ın Ali Talip ÖZDEMIR yapm ıştır. Bu komisyon, ülkesel
düzeyde çevre sorunlar ını belirlemeye çal ışan bir rapor haz ırlam ıştır.
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Daha sonraki y ıllarda da, Anayasan ın 98. ve T.B.M.M. ktüzüğünün 102. ve 103.
maddesi uyarınca, ülkemizin halen sahip oldu ğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve sonuçlar ı ile bu konuda alınması gereken tedbirleri saptamak
amacıyla T.B.M.M.'nin 16.1.1992 tarih ve 155 say ılı genel kurul kararı ile 11 üyeden
olu şan bir T.B.M.M. Çevre Ara ştırma Komisyonu kurulmu ştur "(5).
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Isparta Milletvekili Say ın Ertekin DURUTÜRK'ün Başkanlığında oluşan bu komisyon yaklaşık ikibuçuk y ıl kadar süren ara ştırmalar sonunda bir rapor haz ırlam ıştır.
Bu raporun nihai şeklini verebilmek için de, ilgili kurulu şlara bu raporun o kuruluşlarla ilgili bölümünü göndermek suretiyle söz konusu raporun ilgili bölümü
hakkında o bakanl ık ve kurulu şun görüşlerini bildirmeleri istenilmi ştir. Bu cümleden
olarak, söz konusu raporun "Çevre ve Tar ı m" başlıklı bölümü de Tarım ve Köyişleri
Bakanlığına gönderilerek, Tar ım ve Köyi şleri Bakanl ığı nın bu bölümde de ğinilen konulara ili şkin görev, yetki ve sorumluluklar ı dikkate al ınmak suretiyle saptanacak
görüş ve önerilerinin bildirilmesi istenilmi ştir (6).
Söz konusu raporun çevre ve tar ım başlıklı bölümünde, tarım sektörünün mevcut
durumu, bu sektörün yol açtığı çevre sorunları ve öneriler ad ı altında 3 ayrı alt bölüm
halinde tarım sektörü ile çevre sorunlar ı aras ındaki ili şkiler vurgulanmaya
çal ışı lm ıştır. bu ilişkilere, söz konusu raporda a şağıdaki biçimde yer verilmi ştir (7):
D - T.B.M.M. ÇEVRE ARA ŞTIRMA KOMISYONU RAPORUNDA TARIM
SEKTÖRÜ
1- Sektörün Mevcut Durumu:

Tarım sektörünün temel dayanaklar ı toprak ve su kaynaklar ı, hayvancılık, bitkisel
üretim, su ürünleri ve ormanc ılıktır.
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Hızla artan ülke nüfusunun beslenme, bar ınma, giyinme gibi temel ihtiyaçlarının
karşılanması zorunluluğu tarım sektörünün geliştirilmesini, yeni teknoloji ve girdilerle
desteklenmesini zorunlu hale getirmektedir.
Gelişkin bir tarım sektörünün varl ığı temel gıda maddelerinin ve endüstriyel bitkilerin niteliklerinde ve miktarlanndaki art ışa bağlı olarak sağlıklı ve işgücü yüksek,
kendini besleyebilen bir topluma ve güçlü bir ekonomiye imkan sa ğlayacaktır.
Tarım sektörü çevreyle do ğrudan bağlantılı sektörlerin başında gelmektedir. Çevre
kirliliğinin sektör üzerine olumsuz etkilerinin yan ısıra sektörün de çevre üzerine olumsuz etkileri bulunmaktad ır.
Sektör tutarl ı bir tarım politikası eşliğinde doğal kaynakları koruyacak, dengeli ve
sürdürülebilir kalk ınmayı sağlayacak ve çevre ile uyumlu olacak bir şekilde
geliştirilmelidir.
Birleşmiş Milletler Çevre Kalk ınma Konferansı'nda tarım ve çevre ile ilgili olarak;
arazi kaynaklarının entegre bir şekilde planlanmas ı ve yönetilmesi çerçevesinde, al ınan
tavsiyeler a şağıdadır;
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Hükümetlerin ba şta tarım alanları olmak üzere, tüm arazi kaynaklar ının sürekli ve
dengeli kullan ımını ve yönetimini desteklemek üzere ekonomik ve hukuki te şvikler
kullanması, arazi yönetimi için yeni metodlar ın tanıtıldığı pilot projeleri, arazi kaynaklarına ilişkin bilimsel araştırmaları desteklemesi ve karar verme düzeyinde halk ın
katılım ını sağlaması gerekmektedir.
Sürekli ve dengeli tarım ve kırsal kalkınma için ulusal politika eksikli ği yalnızca
gelişme yolundaki ülkelere mahsus de ğildir. Tarım politikaları dış ticaret, yard ımlar ve
vergiler gibi ekonomik unsurlara göre tekrar gözden geçirilmelidir. i.
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Dünya nüfusunun yaklaşık altıda biri ve gezegenin toplam kara alan ının yaklaşık
dörtte biri (3.6 milyar hektar) çölle şmekten etkilenmektedir. Yoksulluk, toprak veriminin düşmesi, mer'a alanlar ının, tarımsal arazilerin ve sulama alanlar ının zarar
görmesi çölleşmenin getirdiği sorunların başlıcalarıdır. Öncelikli eylemi gerektiren
alanların tesbiti için, çölle şme ve kurakl ığa maruz olan alanlar hakk ında detayl ı bilgilere ve izleme sistemlerine ihtiyaç vard ır.
Tarım kimyasallar ının daha az kullan ıldığı tarım teknikleri (ekim nöbeti, organik
gübrekeleme gibi) geli ştirilmelidir. Yoksul kırsal nüfusun marjinal arazileri kullanmalarını önlemek amac ıyla küçük sanayiler, bal ıkç ılık, köy bazında üretim ve turizm gibi iş imkanları yaratılmalıdır.
Pestisid yönetiminde do ğru etiketleme yap ılmalı spesifik zararl ıya yönelik ve kullanımdan sonra zarars ız hale dönüşen pestisidler kullan ılmalıdır.
Çiftçilerin planlama sürecine kat ılmaları sağlanmalı; arazi kaynaklar ına ilişkin veriler sistematik biçimde toplanmal ı ve dağıtılmalı , hem yerel hem de ulusal seviyelerde
tarımsal planlama organları kurulmal ıdır.
2000 yılı itibariyle, arazi bozulmas ının boyutunu ve ciddiyetini ara ştırmak üzere
ulusal arazi kaynak ara ştırmaları yapı lmal ıdır.
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Mevcut hayvan çe şitliliğinin envanteri hazırlanmalı, ıiskte olan türler tanunlanınali
ve koruma proğramları başlatılmalıdır. Su kaynakları için mevcut kurumsal ve hukuki
yapı güçlendirilmeli, uygun politikalar belirlenmelidir.
Mevcut su kaynaklarının toplam miktarı belirlenerek, gelecekteki potansiyeli tahmin edilmeli, mevcut kalite durumu tesbit edilerek, rasyonel su kullan ımı için bilimsel
veri tabanı oluşturulması amacıyla su kaynaklarının miktar ve kaliteleri
değerlendirilmelidir.
Su kaynaklarının entegre yönetimi için ulusal eylem planlar ı hazırlanmandır.
Insanların gün geçtikçe artan ihtiyaçlar ı, tarımın gelişmesi ve ormanların yanlış
yönetimi. (yetersiz yang ın kontrolü, aşırı ağaç kesimi, hava kirliliği, bazı ekonomik
teşvikler) gibi faktörler ormanları tehdit etmektedir. Mevcut ormanlar ın korunması ve
orman alanlarının arttırılması için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde acil uygulamalara ihtiyaç vardır. Koruma alanları oluşturulması ve genişletilmesi, ormanlar
üzerindeki baskıyı azaltmak üzere yeni orman alanlar ı oluşturulmalıdır
2- Sektörün Yol Açt ığı Çevre Sorunları:

- Erozyon
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a) - Toprak ve Su Kaynaklar ının Kirlenmesi
- Gübreleme
- Tarımsal Mücadele ilaçlan ve Geli şmeyi Düzenleyici Maddeler (Hormonlar)
- Tarım sektöründen kaynaklanan atıklar ve katı atıklar
- Kirlenmiş sularla sulama
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- Emisyonlardan kaynaklanan hava kirlili ği sonucu oluşan kidenme
- Anızın yakılmasıyla oluşan kirlilik,

b) - Topraldarm Amaç D ışı Kullanılması:
- Tarım topraklarının kullanım kabiliyetine uygun olmayan amaçlar için kullanılması
- Tuğ la ve kiremit üretim sektöründe I., II. ve III sınıf topraldarm kullan ılması

c) - Toprakların Yanlış ve Yoğun Kullanımı:
- Çay ır ve mer'aların takibi ve aşırı otlatılması
- Toprakların yoğun tarımsal falaiyet sonucu verimsizleştirilmesi
- Ormansızlaşma, erozyon, kuraklık ve çölleşme,
- Toprak düzenleyiciler ve iyileştiriciler (metil bromür).
- Sulak alanların kurutulması,
d) - Su ürünlerinin zararlanmalar ı:
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- Mevsim dışı avlanma
- Yanlış teknikler ve araçlarla avlanma
- Su Kaynaklarının ve su ürünlerinin ekolojik dengesinin bozulması.
- Tarımsal faaliyetlerle flora ve faunaya zarar verilmesi.
- Hayvancılık ve besicilik tesisleri ile bunlar ın işlendiği tesislerden kaynaklanan
çevre sorunları.
3 Öneriler;
-

Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımına Dair Yönetmeli ğe işlerlik kazandırmalı ve yaptırım gücü olan bir şekle sokulmasına çalışılmalıdır.
Köy Hizmetleri Genel müdürlüğü'nün Türkiye Toprak Potansiyeli Etüdleri ve Tarım
Dışı Arazi Kullanım Planlamalan üzerinde çal ışmalara h ız kazandırılmalıdır.
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Tarım topraklarının amaç dışı kullanımı yasaklanmalı ve kullanım önleyici
yaptırımcı tedbirler ve yasal zorunluluklar getirilmelidir.
Çevre Bakanl ığı tarafından taslağı hazırlanan Toprak Kirlili ği Kontrolü
Yönetmeliği ile ilgili çalışmalar hızlandınlmalıdır.
Toprak tahribatı bakımından önemli etkisi olan toprak hammaddesine dayal ı tuğla
ve kiremit tesistelirin belirli yerlerde olu şturulan merkezlerde toplanmas ı, bu tesislerin
bulunduğu iyi sınıflı toprak yerine 5, 6, 7'nci s ınıf toprakların kullanımını sağlayacak
teknoloji oluşturulmalıdır.
Tarımsal girdilerden gübreler, tarımsal mücadele ilaçları, hormonlar ve toprak
düzleyicilerin kullan ımının kontrol altına alınması ve izlenmesi gerekmektedir.
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Sektörel nitelikli atıkların bertarafı, depolanması ve yok edilmesi işlemleri planlı ve
uygun yöntemlerle, özenle seçilmi ş alanlarda olmalıdır.
Turistik yapılaşmalarda önceden belirlenmi ş kapasite kullanma limitlerine bağlı
kalınmalı ve imar plan değişiklikleri ile özellikle sulama yatırımı yapılmış alanlarda
genişlemelerine izin verilmemelidir.
Toprak kirliliği süratle izlenmelidir ve koruycu önlemler al ınarak hukuki
düzenlemelere gidilmelidir.
Ağaç kesimleri önlenmelidir.
Arazi üretim planlamas ının akılcı ve etkin bir biçimde yap ılabilmesi için üretimin
denetlenmesi, ülke ihtiyaçlar ının dikkate alınması, ürün desenlerinin belirlenmesi, gerektiğinde çiftçilerin düşük faizli kredilerle desteklenmesi sağlanmalıdır.
Biyolojik mücadele ara ştırmaları ve istasyonları desteklenmeli ve te şvikler kapsamına alınmalıdır.
Tarım alet ve makinalar ı ve toprak işleme teknikleri, toprak karakterlerine göre
seçilmelidir.
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Ekolojik koşullara göre optimum i şletme büyüklükleri sulu ve kuru koşullar için
ayn ayrı belirlenmelidir. Miras yoluyla arazi parçalanmalann ı önlemek için gerekli
yasal düzenlemeler yap ılmalıdır.
Sulak alanların korunması yönetmeliği acilen hazırlamalıdır.
Kirlenmiş yeraltı suları ve yüzeysel sular ile tar ımsal sulama yapılması
önlenmelidir.
Erken ve aşırı otlatma önlenmelidir.
Tezeğin yakılması önlenmelidir.
Çiftçiler eğitim çalışmaları ile bilinçlendirilmelidir.
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Orman köylüsüne parasal destek ve krediler sa ğlanarak ormanlar kor ımmalidır.
Içeriği belirsiz antım çamurlarm ın topraldarda yığılması, depolanması ve
gübreleme amacıyla kullanılması önlenmelidir.
Tarım Bakanlığı tarafından çeşitli bölgelerde yürütülen uçakla tar ımsal ilaçlama
konusu büyük önem arzetmekte olup, bu uygulaman ın durdurulması gereklidir.
Yapılacak drenaj çal ışmalarında ekolojik dengenin korunmas ı dikkate alınmalıdır.
Kirlilik önleme ve izleme çal ışmalarında teknolojinin en son olanaklar ından faydalanılmalıdır.
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Kurumlar arasındaki koordinasyon güçlendirilmelidir.
Daha önce de ğinildiğ i üzere, bu rapor, Anayasanın 98. ve T.B.M.M. İç tüzüğünün
102 ve 103. maddelerine göre olu şturulan T.B.M.M. Çevre Araştırma Komisyonunca
hazırlanmıştır. Anayasanın 98. maddesine göre, Meclis ara ştırması, belli bir konuda
bilgi edinilmek için Meclis adına yapılan incelemeden ibarettir. meclis İçtüzüğünün
102. maddesi, Meclis Genel Kuruluna olu şturulan Araştırma Komisyonunca
hazırlanacak raporun Genel Kurula sunularak rapor hakk ında Genel Kurulda görüşme
açılmasını öngörmektedir. 103. madde ise, T.B.M.M. Başkanının teklifi üzerine Genel
Kurulca oluşturulacak araştırma komisyonunun üye adedi, çalışma süresi ve Ankara
dışında da çalışıp çalışamıyacağı hususlannın saptanması ile bu komisyonun görev
ve yetkilerinin nelerden ibaret oldu ğunu belirlemektedir.
E- TARIM VE KÖYİŞLER İ BAKANLİĞİNİN T.B.M.M. ÇEVRE
ARAŞTİRMA KOMİSYONUNUN ÇEVRE VE TARIM BÖLÜMÜNE İLİŞKİN
GÖRÜŞLERI

T.B.M.M. Çevre Araştırma Komisyonu Raporunun yukar ıda değinilen "Çevre ve
Tarım" bölümü başlığı altındaki konular Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca incelendikten sonra bu Bakanl ığın görev, yetki ve sorumluluk alanma giren ve sektörel
açıdan anılan raporun "Çevre ve Tarım" başlığı altındaki bölümünde yer alması gereken önlem ve öneriler dizisi bir yaz ı ile anılan komisyon başkanlığına bildirilmiştir
(8). Bu önleni ve öneriler a şağıdaki biçimde vurgulanm ıştır:
Raporda değinilen tedbirlere ili şkin hususlarda doğrudan sorumlu bir kuruluş be83
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lirtilmediği için görev dağınıklığı söz konusu olacaktır. Bu nedenle, konudan doğrudan
sorumlu üst düzeyde bir birim olu şturulması ve bu birimin diğer ilgili kuruluşlarla
yoğun bir koordinasyon içinde çal ışması hususuna raporda yer verilmelidir.
Tarım ve Çevre ilişkileriyle ilgili olarak yoğun bir araştırma başlatılmalı,
araştırmalar için yeterli kaynak aynlmah ve bu konuda yeterli teknik personel
görevlendirilmelidir.
Raporda değinilen hususların büyük çoğunluğu Tarım Reformu uygulamas ı ile
çözüme kavuşturulabilir nitelikte oldu ğundan, konuların daha etkin bir şekilde izlenmesi için 3083 sayılı Tarım Reformu Kanununa gerekli ilaveler yapılması hususuna
raporda yer verilmelidir.
Bilindiği üzere, toprak, insano ğlu tarafından doğal ve yapay yollarla üretilemeyen
tek milli servettir ve bu servet tüm milletindir. Bunun için kamu yarar ı ilkesi
doğrultusunda toprağın koruma ve kullanma dengesinin sa ğlanması önem taşımaktadır.
Bu nedenle, VI. Beş Yıllık Kalkınma Planının 1994 Yılı icra Planının 41 numaralı
tedbir maddesinde de değinildiği üzere tarım alanlarının tarım dışı kullanıma tahsis
edilmesi ile ilgili mevzuatın yeniden düzenlenmesi hususuna raporda i şaret edilmelidir.
Ulusal düzeyde, kalkınma planlarında yer alan Tarım politikalarında uygulamaların
çevre üzerine etkisi dikkate al ınmalıdır.
Doğal Kaynakların korunmas ı ve -kullanan' için, Tarımsal projelerin çevre etki
değerlendirilmeleri, fayda/masraf analizleri yap ılmalıdır.
Su ürünleri istihsal sahalar ı kirlenmeye karşı korunmalıdır.
Tarım alanlarındaki endüstriyel kökenli hava kirliliği zararlarını önlemek amacıyla,
hava kirliliğini önleme yönetmeliğindeki hava kalitesinin mnhafazas ı için gerekll
önlemler alınmalıdır.
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Birinci sınıf tarım arazileri içinde ve su kaynaklar ı çevresinde sanayi tesislerinin kurulmasına kesinlikle izin verilmemelidir.
Ülkemizde başta kamu kurulu şları ve belediyeler olmak üzere birçok fabrika ve tesiste arıtım tesisi bulunmamakta veya yetersiz ant ım tesisleri bulunmaktad ır Bu gibi
kurum ve kurulu şların arıtım tesislerini biran önce yapmasına raporda yer verilmelidir.
Sulak alanların kurutulması önlenmeli, buradaki ekosistem komunand ır.
Su Ürünleri stoklannın korunması ve kaynakların rasyonel işletilebilmesi için, su
ürünleri avcılığına getirilen yasaklamalann kontrolu aç ısından, ilgili kuruluşlar, başta
kontrol teknesi olmak üzere, araç, gereç yönünden güçlendirilmelidir.
Mevsim dışı aylanmanın önlenmesi için, balıkçılar arasında oto-kontrol sistemi kurulmalı ve bu sistem yasal meyzuallarla desteklenmelidir.
Su ürünleri stoklama zarar vermeyecek, uygun avlanma teknolojilerinin tesbiti konusunda araştırma çalışmaları yoğunlaştırılmalıdır.
Bütün gelişmiş ülkelerde de uyguland ığı gibi Türkiye'de de takip edilmekte olan
entegre zirai mücadele kavram ı içinde yer alan ve ilaç tüketimini azaltabilecek olan al84

ternatif mücadele yöntemleri (Biyolojik mücadele, biyoteknik yöntemlerin kullan ılması
vb.) geliştirilmelidir.
Herbisidlerin ve Pestisidlerin daha etkili bir şekilde kontrol edilmesi için ülke genelinde hizmet veren konu ile ilgili referans bir kurulu ş kurulmalıdır.
Hastalık ve zararl ılara karşı dayanıklı bitki türleri geliştirilmelidir. (Islah
çalışmaları)
Türkiye'nin ekili, dikili alanları ile göl, akarsu ve içme su kaynakları gözönüne
almarak pestisidler risk durumları açısından değerlendirmeye tabi tutulup "Türkiye Pestisid Kullanım haritası" hazırlanmalıdır.
Ilaç uygulamalarında uygun ilaç, uygun alet, uygun zaman, uygun doz ve hedeflenen zararl ı seçinıine gereken özen gösterilmelidir.
Çevreye olumsuz etkileri az olan yeni pestisidler yeni formülasyon çe şitleri yeni uygulama teknikleri geli ştirilmelidir.
Her kademe pestisid kullan ımında eğitime önem verilmelidir.
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Raporun 38. sayfanın 5. parağrafındaki ilk cümlenin "Tarımda kimyasalalların hiç
kullanılmadığı (biyolojik mücadele, genetik mücadele, dayan ıklı çeşitler, biyoteknolojik mücadele, kültürel tedbirler, organik gübieleme gibi) veya az kullan ıldığı
(entegre zirai mücadele, tahmin ve erken uyan) yöntemler yaygmla ştınlmalı ve desteklenmelidir." şeklinde düzeltilmelidir.
Yine 38. sayfadaki 6 nc ı parağrafın "geniş etki sahasına sahip olan kimyasal ilaçlar
yerine zararlıya özel ve kalıcılık süresi daha az olan ve daha çabuk parçalanan ilaçlar
seçilmelidir." şeklinde değiştirilmelidir.
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Sayfa 38 parağraf 9'daki ilk cümle "Mevcut hayvan (böcekler dahil) ve bitki
çeşitliliği envanteri hazırlanmah, nesli tehlikede olan türler tesp ıt edilmeli ve korunmalan için uygun pro ğramlai hazırlanarak uygulanmalıdır" şeklinde ifade edilmelidir.
Ticari kimyevi gübrelerin aşırı ve sürekli kullan ımı sonucu toprak ve dolayısıyla
doğada kirlenme meydana gelmektedir. Bunun önlenmesi ya da etkilerinin bir miktar da
olsa azaltılması için bu gübreler yerine hayvansal ve bitkisel kaynakh organik
gübrelerin kullanılması sağlanmalıdır.
Çayır ve meralann tarla açma ve a şırı otlatmalarla yok edilmesinin önlenebilmesi
için T.B.M.M.'de olan Mer'a Kanun Tasar ısı öncelikle çıkartılmalıdır.
I, II. ve III. sınıf tarım arazilerinin şehirleşme ve sanayi tesisleri kurma gibi
gerekçelerle yok edilmesinin önlenebilmesi için Türkiye'de mevcut bu gibi tar ım arazilerine ait harita ve paftalar ın çıkarılarak, bunların tanm dışı amaçlarla kullan ımının
önlenmesi amacıyla bir yasa erkinde tescili yap ılmalıdır.
Doğadan ticari amaçlarla yap ılan bitki toplama ve sökümlerle meydana getirilen tahribat, toplama ve sökümü yapılan bitkilerin kültüre alınıp, üretilmeleri teşvik edilerek
önlenmelidir.
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Türkiye'de kullanılan kimyasal pestisitler, Bitki Geli şmesini Düzenleyiciler (BGD)
ve yapay gübre tüketiminin bugünkü seviyede tutulmas ı ve hatta azaltılması için kısa,
orta ve uzun vadeli hedef ve stratejileri belirlenmelidir.
Çevre doğal düşmanlar, yaban hayatı, balansı ve ipekböceği üzerie olumsuz etkilerinin daha fazla olmas ı nedeni ile uçak ile yapılan ilaçlamaların, önce ULV tipi
ilaçlardan başlamak üzere, bir pro ğram dahilinde 3-5 y ıl içerisinde tedricen
kaldırılması, bunun gerçekleştirilmesi için çiftçilerin mücadelede kullanacaklar ı yer
aletlerini alabilmeleri için kredi kolaylıkları sağlanmalıdır.
Fazla ilaç kullanımını bir ölçüde te şvik eden devlet ve devlet yardımı halinde
_yapılan ilaçlamalara son verilmesi, bu mücadelelerin çiftçi veya çiftçi kurulu şları
tarafından yapılması, böylece "ilaçlama yap ılmasını teşvik ve telkin eden politik
baskılar" önleyecektir.
Kimyasal pestisitler, bitki geli şmesini düzenleyiciler ve mümkünse yapay gübreye
uygulanan sübvansiyon ve desteklerin azalt ılması ya da bunun ilaçların risk gruplarına
göre yapılması veya tamamen kald ırılması gerekir. Kimyasal ilaçların gümrüksüz olarak ithal edilmesi ve ilaç kullananlara ödenen vergi iadesi ödenmesi sa ğlanmalıdır.
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Kimyasal ilaçlar ve BGD'lerin satılmalan ve kullanılmalannda, tıp ve veteriner
ilaçlannda oldu ğu gibi reçete mecburiyeti aranmal ıdır.
Biyolojik mücadele, biyoteknolojik mücadele, genetik mücadele, dayan ıklı çeşitler
ve sağlıklı bitkisel üretim materyali kullan ılması, kültürel tedbirler vb. gibi kimyasal
mücadeleye alternatif olan mücadele metodlar ının daha yaygın olarak kullanılması
teşvik edilmelidir.
Doğal bir olay olan ve çevreye hiçbir olumsuz etkisi bulunmayan, ülkemizde 1960'l ı
yıllardan beri uygulanmakta olan biyolojik mücadelenin daha fazla te şvik edilmesi ve
desteklenmesi gerekir. Bunun için Adana ve Antalya'da kurulu bulunan faydal ı böcek
üretim tesisleri (insektaryum) nin modernize edilmesi, kapasitelerinin artt ırılması, diğer
yerlerde de küçük çapta üretim tesislerinin kurulmas ı için gerekli bütçe ve personel
desteğinin sağlanması, diğer taraftan polikültür tar ımın ve ağaçlandırmanın (meyve ve
orman ağacı) teşvik edilerek do ğal düşmanlann korunması gereklidir.
Halen faydalı böcek satın alarak kullanan üreticilere vergi iadesi ödenmemektedir.
Kimyasal ilaçlara uygulanan desteklerin azalt ılması veya tamamen kaldırılması, bunun
yerine biyolojik mücadele etmenlerine en az % 50 oran ında destek verilmesi gerekir.
Ülkemizin biyolojik çeşitliliği, doğal zenginlik ve gen kaynağı olan faydalı, nötr ve
zararlı böcekler ile yabancıotlar, virüs, bakteri ve mantari hastal ık etmenleri ile bunların
antagonisti olan epifitik ve endofitik mikroorganizmalann korunmas ı yanında, bunların
yurt dışına çıkanlmasını engellemek için gerekli yasal düzenlemeler yap ılmalıdır.
Bunlara ait örneklerin saklanacağı Bitki Koruma Müzeleri kun ılinalidır.
Türkiye'de faaliyet gösteren zirai ilaç firmalar ının, kimyasal ilaçlar yan ında biyolojik preparatlar, peromonlar ve cezbediciler gibi çevre dostu ilaçlar ı üretmeleri veya
ülkemize getirmeleri sağlanmalı ve teşvik edilmelidir.
Çevreci bir mücadele metodu olarak kabul edilen ve özellikle uygun alternatif
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mücadele metodlann ın birbirini tamamlayacak şekilde kullanılmasına imkan veren Entegre Zirai Mücadele Ara ştırma projeleri ve uygulama pro ğramlannın geliştirilmesi,
yaygmlaştınlması ve desteklenmesi gerekir.
Organik metodlarla üretimin teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekir.
İnsan ve çevre sağlığı bakımından son derece önemli olan tar ımsal lcimyasallann
kalıntı durumlarının açıklığa kavuşturulmasına yönelik ve tecrübeli eleman
yetiştirilmesi teşvik edilmelidir.
Tarımsal mücadele ilaçlarının satışından kullanımma kadarki devrede bilinçsiz
kişiler yerine daima ehliyetli ki şilerin devreye sokulmas ı ve bu maddelerin kullanılmasından sonraki devrede de çevreye etki bak ımından izlenmesi imkanlar ının
sağlanması teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
Raporda geçen tar ımsal mücadele ilaçları tabiri, biyolojik ilaçları, gübre tabiri de organik gübreleri kapsamas ı nedeni ile raporda, tarımda kullanılan kimyasallar, tarımsal
mücadelede kullanılan kimyasal ilaçlar, yapay gübre tabirlerinin kullan ılması daha
uygun olacaktın
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F - KIRSAL ALAN SORUNLARI
Yazımızın başında da değinildiği üzere, evrensel düzeyde çevre Sorunlar ı
Birleşmiş Milletlerce 1971'de Prag'da yap ılan "Prag Kollokyumu"ndan beri biri alan,
diğeri de sektör sorunlar ı olmak üzere iki ana ketigoride toplanmaktad ır.
Bunlardan "Alan Sorunlar ı" fiziksel ya da başka bir deyişle doğal çevreyi içeren ve
bu çevre üzerindeki sosyo-ekonomik ve teknolojik nitelikli yo ğun baskıları kapsamakta
olup, bu da kentsel ve k ırsal alan sorunları diye ikiye ayrılmaktadır.
Öte yandan, "Sektör Sorunlar ı" da ekonomik faaliyet kollar ı açısmdan tarım, sanayi
ve hizmet sektörlerini ve bu sektörlerin alt sökterlerine ili şkin sorunları kapsamak üzere
üç ana başlık altında toplanmaktadır.
Bunlardan tarım sektörü, genelde bitkisel ve hayvansal üretim, ormanc ılık, su
ürünleri, balıkçılık ve avcılık gibi ekonomik faaliyet &Harun içermekte olup, uluslararası sosyo-ekonomik göstergelere göre, ülkeler de milli gelir ölçütü ya da aktif
nüfus ölçütü gibi ölçülere dayan ılarak tarım ülkesi mi yoksa sanayi ülkesi mi diye
değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Milli gelir ölçütüne göre ülkemiz, bir sanayi ülkesi
imiş gibi bir görünüm içinde ise de, aslında aktif nüfus ölçütüne göre bir tarım ülkesi
niteliği göstermektedir. Bu nedenle, ülkemiz ekonomisinde ve kalkınmasında tarım
sektörünün payı ve katkısı büyüktür.
Kırsal alan sorunları ise, kırsal nitelikli yerleşmelerin ve bu yerleşim merkezlerinde
yaşayan kırsal nüfusun tüm sosyal, ekonomik ve teknik sorunlar ını içermektedir. Bu
da, fiziksel ve ekolojik çevre, bürokratik nitelikli merkezi yönetimin k ırsal alandaki sorunlara yaklaşım biçimi ve kırsal yerleşmelerdeki toplululdann ve yönetimlerin teknik
ve sosyal alt ve üst yap ı sorunları olarak değerlendirilebilir.
Görülüyor ki; tarım sektörünün sorunları içerisinde, yukarıda değinilen ve kırsal
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alan sorunları olarak dü şünülen sorunlar ile tarımsal planlama, üretim, örgütlenme
donatım ve pazarlama faaliyetlerinin tüm sorunlar ı nın yanı sıra makro düzeyde içe ya
da dışa dönük tarım politika ve kararlar ının oluş turulmas ı da yer almaktad ır.
Bu açıklamalardan sonra denilebilir ki; T.B.M.M.'ni temsilen 11 üyeden olu şan
"T.B.M.M. Çevre Araştırma Komisyonu" tarafından T.B.M.M., adına haz ırlanan raporun "Çevre ve Tarım" bölümünde, konu sadece tar ı m sektörü açısından ele alınarak
yuvarlak laflarla bu sektörün mevcut durumu yans ıtılmaya çal ışılmış, sanki tüm çevre
sorunlarına tarım sektörü neden oluyormu ş gibi bir yaklaşımla tarım sektörünün yol
açtığı çevre sorunlar ına ağırlık verilmi ş ve öneriler bölümünde de baz ı bayat öneri ve
önlemler dizisi sıralanm ış olup, k ırsal alan sorunlarına yeterince ağırlık verilmediği
gibi tarım sektörünün tar ımsal planlama, üretim, örgütlenme, donat ım ve pazarlama faaliyetlerinin tüm sorunlar ının yanı sıra makro düzeyde içe ya da d ışa dönük tarım politika ve kararları nın oluş turulmasına da pek değinilmemiştir.
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Oysa, tarım kesimini içeren sosyo-ekonomik, sosyo-ekolojik ve teknik sorunlar ın
çoğu insan - toprak - su - bitki ve hayvan ili şkilerine dayanmaktad ır. Bunların içinde
toprak ve su önemli yeri al ır. Çoğu çevreler bunu yeterince alg ılayamadıkları için tarım
sektörünü ve kırsal alan ı içeren sorunlara ya bürokratik miyoplukla ya da dürbünün
tersi ile bakma al ışkanl ığındad ırlar. T.B.M.M. Çevre Ara ştırma Komisyonu tarafından
hazırlanan ve tar ım sektörü ile çevre sorunlar ı arası ndaki ilişkileri belirlemeye çal ışan
"Çevre ve Tarım" başl ıkl ı bölümünde de bunu izlemek mümkündür. Zira, toprak ve su
anayasal özgürlükler gibidir. Elden gitmedikçe de ğeri anlaşı lmaz. Bu nedenle k ırsal
alan sorunlarının kulak arkas ı edilmemesi ve bo şlanmaması kaç ınılmazdır. Toprak ve
su öteden beri kritik ve stratejik bir unsurdur.
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T.B.M.M. Çevre Araş tırma Komisyonu tarafı ndan haz ırlanan ve incelenerek görü ş
bildirilmesi için Tar ı m ve Köyi şleri Bakanl ığına gönderilen "Çevre ve Tar ım" bölümü
sektör sorunları aç ısı ndan ele al ınıp, tarımla çevre sorunlar ı arasındaki ilişkileri belirlemeye çal ıştığı için Tarı m ve Köyi şleri Bakanl ıgı nca an ı lan Komisyon
Başkanl ığı na gönderilen görü ş yazısında da konu do ğal olarak tarım sektörü aç ısından
sektöre! bir yakla şı mla ele al ınm ış, bir dizi ek öneri ve önlemlerde bulunulmu ştur.
Dolayısıyla alan sorunlar ı üzerinde yeterince durulmam ıştir. Çünkü, kırsal alan sorunlarını n birçoğu Tarım ve Köyi şleri Bakanl ığı nın dışındaki kurulu şların formel
görev ve hizmet alanlarını , ilgilendirmektedir.
Genel boyutları yla ve çok yönlü olarak dü ş ünüldüğünde, çevre sorunları ülkemiz
aç ısından yalnızca bir kesimin veya bir alan ın sorunu değildir. Azgeli şmişliğimizi simgeleyen düzenden kurtulmay ı amaçlayan çabaların tümünü içermektedir. Bu çabalar
için de kırsal alan ve kesimde yap ılacak olan düzenlemeleri içeren yönetsel, örgütsel,
yasal, yapısal, teknolojik, sosyo-ekonomik ve sosyo-ekolojik çal ışmalar önemli
giri şimler olarak yer almaktad ır.
Gerek T.B.M.M. Çevre Ara ştırma Komisyonunun söz konusu raporunda, gerekse
Tarım ve Köyişleri Bakanl ığı n ı n an ılan Komisyon Başkanl ığına gönderilen görü ş
yazısında, konunun sektör yakla şım ı ile ele al ındığı na, özellikle tarım sektörü ile çevre
sorunları ilişkileri üzerinde sektöre' yönden a ğı rlıklı biçimde duruldu ğuna ve kırsal
alan sorunlarına pek eğilinmediğine ve yeterince bunun üzerinde durulmad ığına daha
önce değinilmişti.
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Oysa, kırsal alan sorunları, kırsal nitelikli yerle şmelerin ve bu yerle şme merkezlerinde yaşayan kırsal nüfusun (toprak soyla çiftçi ve köylü) tüm sorunlar ını
içermektedir. Bunu da, a şağıdaki biçimde, kırsal alanda fiziksel çevre sorunlar ı,
bürokratik merkezi yönetimin k ırsal alandaki sorunlara yakla şım biçimi ve kırsal
yerleşmelerdeki toplulukların ve yönetimlerin sorunları olarak üç aşamada ele almak
mükündür (9):
1. - Kırsal Alanda Fiziksel Çevre Sorunları:
- Jeolojik ve Jeo-dinamik yap ı
- Morfolojik topoğrafık durum
- iklim koşulları ve teknolojik gözlemler
- Yeraltı ve yerüstü suyu ve su haklar ı
- Diğer doğal veriler
- Arazi kabiliyet sınıfları
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- Arazi kullanımı ve kullanış haritalannın yapımı
- Arazi çeşitleri
- Genel Kültür Arazisi

- Kültüre elveri şli olmayan arazi durumu
- Kültüre elveri şli arazi
- Tarla arazisi

- Bağ - Bahçe arazisi
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- Akarsulardan enerji üretimi, sulama ve ta şkın koruma amacıyla yararlanma
- Orman alanı ve ormanların korunması konusu
- Köy tipolojileri
- Su ve kara hayvanları avcıhğında, biyolojik dengenin idamesi
- Kırsal alanda köy - orman ilişkisi
- Tarımsal ilaçlamalann çevreye etkisi
- Çayır - Mer'a durumu ve bunlar ın tahribi
- Arazi işletmeleri ve tipleri
- Hayvan potansiyeli ve otlatma durumu
- Tarım arazilerinde mülkiyet durumu
- Gübre kullanımı ve mekanizasyon
- Topraksız aile ve toprak reformu konusu
- Kırsal alan değişimi
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- Tapu - Kadastro ve sınır uyuşmazlıkları
- Toprak erozyonu ve korunmas ı
- Toprak kaynaklarının ayrıntılı envanterinin çıkartılması
- Sulama ve arazi ıslahı sorunu
- Tarımsal arazi ve kıyı yağması sorunu
- Içme ve kullanma sularının kalite normları
- Nadas alanlarının azaltılması
- Arazi koruma ve kullanma dengesinin sa ğlanması
2. - Bürokratik Merkezi Yönetimin K ırsal Alandaki Sorunlara Yaklaşımı

- Merkezi düzeyde izlenen köy katlama politikas ı
- Merkezi düzeyde izlenen k ırsal örgütleşme
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- Merkezi düzeyde izlenen k ırsal imar ve iskan durumu
- Devletin köye yönelik fiziki planlamay ı ve çevre düzenini içeren plan üretimi
konusu
- Devletin köy yerleşim alanlarında konut üretimi kararları
- Doğal afetler ve köy yerleşim alanı seçimi
- Devletin kırsal alana yönelik yasa üretimi
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- Devletin kırsal alanda örgütleraras ı eşgüdümü içeren hizmet üretimi
- Merkezi düzeyde k ırsal arazi düzenleme politikas ı ve kırsal planlama
çalışmalarının entegrasyonu
- Kamusal - Tarımsal kurulu şların taşrada lokalizasyonu ve donanımı
- Köy vakıf arazisi i şletmesi

- Köy okulu uygulama bahçesi tanzimi

- İmece
- Muhtaç asker ailelerine, dü şkünlere ve yaşlılara yardım ve sosyal güvenlik
sorunu
- Köy yönetimlerinin akar ve giderlerinin saptanmas ı ve bunların mevzuata
uygun defterlerinin tutulmas ı ve köy bütçesinin yap ımı.
- Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla savaş ve sağlık ocağı ve personeli
- Kooperatifleşme sorunu
- Arazi mülkiyeti (parçalanma - birle ştirme) sorunu
- Gübre temini ve gübreleme
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- Zirai ilaç temini ve ilaçlama
- Tohumluk ve dam ızlık sorunu
- Köy yönetimleriyle bucak ve ilçe yönetimleri aras ındaki ilişkiler (Yönetsel,
örgütsel, işlevsel).
- Köy tüzel kişiliğinin yapısal sorunlar ı
- Muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi ve çal ışmaları
- Köy derneğinin yapısal kurulu ş ve işleyişi
- Köy tüzel kişiliği ve köy derneği üzerinde vesayet sorunu
- Sağlık hizmetlerinin köye iletilmesi
- Nüfus planlamas ı
- Genel nitelikli hamam ve çamaşırlık yapımı
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- Köylerin mali idari ve teknik gücünü aşan görevler sorunu
- Yöreler arasındaki dengesizlikleri gidermek için bölgesel geli şme planları
hazırlanması
- Bölge planlama teknik ve yöntemlerine göre bölge ve ait bölge s ınırlarının nes
nel olarak saptanmas ı
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- Saptanacak bölge ve alt bölge s ınırlarına ve Anayasal kurallara göre ta şrada
bürokratik kademelenme
- Geri kalmış yörelerde özel kalk ınma planları uygulanmasını içeren örgütler
arası eşgüdümün temel ilkeleri
- Kırsal alana hizmet ileten bölge ve alt-bölge kurulu şlarına yerinden yönetim
örgütlerine yetki devrinin ölçütleri
- Kırsal alandaki bucak ve köy yönetimlerinin etkinli ği
- Merkezi düzeyde kırsal alandaki yönetim birimlerinin vesayeti
- Tarım ürünlerinin desteklenmesi ve pazarlanmas ı
- Kırsal alandaki yönetimlere teknik ve mali yard ım konusu
- Bölge ve alt-bölge geli şme erkezlerinin seçimi ve geli ştirilmesi
- Kırsal alanda tarıma dayalı sanayiin teşvik ve subvansiyonu
- Yöresel kullanmada köy katk ısının temel ilkeleri
- Kırsal alanda belediye örgütü kurulu şu ve işleyişi

3. - Kırsal Alandaki Yönetimlerin Sorunları:
3.1 - Teknik Altyap ıyı içeren Sorunlar:

- Yol
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- Su (içme, sulama ve kullanma)
- Elektrik
- Isınma (Yakacak ve yapacak orman ürünleri ve tezek yalc ımı)
- Kadastro ve tapulama
- Kuru ve suluda teknik tar ım yöntemlerinin benimsetilmesi
- Zootekni ve bitki yeti ştirme sorunları
- Ağaçlandırma çalışmaları
- Yöresel konut tipleri ve yapımı
- Köy yerleşim alanı sınırı ile tarım alanının belirlenmesi
- Köy meydan ı, cami, pazar yeri seçimi ve yap ımı
- Köy-imar Planları yapımı
- Bitki ve hayvan sağlığını koruma teknikleri
- Doğal afetlerden korunma önlemleri
- Sıhhi ve fenni W.C. yap ımı ve kanalizasyon sorunu
- Köy orta mal ı mer'alann kullan ım ve korunması sorunu
- Ahır ve ağıl yapımı ve ayınmı
- Taş ve kum ocakları sorunu
- Orta mezarlık tanzimi
- Koru ve orman alanlannm korunmas ı
- Köy kuruluşu ve sınırları
3.2.- Sosyal altyapıyı içeren Sorunlar:
- Okul yapımı, eğitim ve spor

- Köy akarlarm ın toplanması
- Çiftçi mallarını koruma
- Okula gönderilmeyen çocuk sorunu
- Salma ve toplanmas ı
- Sağlık ve çevre sağlığı sorunu

Kırsal alanda fiziksel alan düzenlemesini gerektiren nedenler olarak da, ülkemizde
izlenen sağlıksız kentleşme, plansız sanayileşme olgusu ile büyük ölçekli kamusal
yanninlardaki artışlar, son yıllarda kıyı bendlerinde görülen turistik amaçl ı ikinci
konut yerleşimleri ve düzensiz yap ılaşmalar ile büyük kamusal yatırımların ve tesislerin bir çekim merkezi haline gelmesi nedeniyle çevrelerine ba şkaca faaliyetleri de
çekerek yakınlarındaki tarım arazilerinin tarım dışı amaçla kullan ılmasına ve tarımsal
amaçlı sulama şebekelerinin birer - ölü yatırım haline gelmesine yol açan olumsuz etkileri de sıralamak mümkündür.
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G - İRDELEME

Bir genelleme yapılarak denilebilir ki; buraya kadar yapılan açıklamalarda, çevre
sorunlarının tanımı, çevre sorunlarının ayrımı, T.B.M.M. Çevre Araştırma Komisyonu
Raporunun tarım sektörü ile çevre sorunlar ı arasındaki ilişkileri kapsayan "Çevre ve
Tarım" bölümü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığnın anılan raporda yer alan tar ım sektörü
ile çevre sorunları arasındaki ilişkilere ilişkin sektörel içerikli ek görüş ve önerileri ile
kırsal alansorunlan ve ayr ımı üzerinde ayrıntılı biçimde durulmuştur.
Amlan komisyon Raporunun "Çevre ve Tar ım" bölümü incelenip irdelendiği zaman
aşağıda vurgulanan hususlar kendili ğinden ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki;
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1- Bilindiği üzere, Birleşmiş Milletlerce 1972 yılında toplanan Stockholm Konferansının başlangıç günü olan 5 Haziran günü, bu uluslararas ı örgütçe "Dünya Çevre
günü" olarak saptanm ış ve bu günün tüm ülkelerde Dünya Çevre Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştı. Stockholm Konferansının onuncu yılı olan 5 Haziran 1992
'de Brezilya'da Birle şmiş Milletlere üye ülklerin Devlet veya Hükümet Ba şkanlarmm
katıldığı ve "Zirve-1992" diye an ılan "Dünya Çevre Konferansı" yapılmış ve bu konferans sonunda dünya kamuoyuna çevre sorunlarının önlenmesiyle ilgili ortak bir bildiri
yayınlanmıştı. T.B.M.M. Çevre Araştırma Komisyonu Raporu incelendi ğinde, bu raporda yer alan çevre ve tar ım ile ilgili önlem ve önerilerin bir kısmının, söz konusu
konferansın sonuç bildirgesinden esinlenen al ıntılar ve aktarmalar oldu ğu
gözlenmektedir.
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2- Vurgulanması gereken diğer önemli bir nokta da, söz konsu raporun yakla şık 2.5
yıllık bir çalışma süresi sonunda haz ırlanmış olmasıdır. Bu raporun sadece 3 sayfalık
bölümü de, tarım sektörü ile çevre sorunlar ı arasındaki ilişkileri içeren bayat ve
yıllardır dillerde peleseng olan önlem ve öneriler paketini kapsamaktad ır. Ne ilginçtir
ki; günlük masrafı 10 milyon lirayı aşan T.B.M.M. adına 2.5 yılda hazırlanmış olan bu
rapor, yüce Meclis ad ına hazırlanmış, cüce, güdük ve havanda su döğücü türden bir
rapor görünüinündedir. Bu raporun, tar ım ve çevre sorunları arasındaki ilişkileri kapsayan 3 sayfalık bölümü, kamuoyuna ciddi bir araştırma ve inceleme ürünü olmamasının ötesinde, rapor yazma teknik ve metadolojisinden uzak, soyut ve yuvarlak
laflarla dolu, dostlar al ışverişte görsün kabilinden haz ırlanmış izlenimini vermektedir.
Bu ne denli hızlı bir çalışmadır ki; anılan Araştırma Komisyonu 2.5 yılda 3 sayfalık
bir metin hazırlayabiliyor. Sanırız ki; bu konuda uzman olan bir ki şi söz konusu 3 sayfalık metni rahatlıkla bir günde haz ırlayabilirdi.
3- Anılan raporun çevre ve tar ım bölümünün, mangalda kül bırakmayıcı türden
soyut ve yuvarlak laflarla de ğil, somut bazı çözümleri ortaya koyucu yakla şımla ele
alınmış olması beklenirdi. Örne ğin, erozyon, ormansızlaşma, kuraklık ve çölleşme konusu. Bu konuda, gerek akademik, gerekse bürokratik kurulu şların yetkililerince,
önemli toplantı, konferans ve seminerlerde 40 y ıldan beri "Her yıl bir Kıbrıs kadar
toprağı= erozyonla denizlere gitmektedir" tekerlemesi söylenegelmektedir. Bu raporda da, erozyon, ormans ızlaşma, kuraklık ve çölleşme konularına soyut bir biçimde
değinilmiş ve somut hiçbir çözüm getirihnemi ştir. Gönül isterdi ki; ülkemizde kaç milyon hektar erozyona u ğramış arazimiz var. Bu arazilerdeld erozyonu önlemek amac ıyla
yapılacak teraslama ve ağaçlandırma çalışmaları için 1994 birini fiyatları ile yaklaşık
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kaç trilyon liralık meblağa ihtiyacımız var? Bu ihtiyacı karşılamak için devlet
Bütçesine her y ıl ne miktarda ödenek konulmas ı gerekir? Bütçeden ayrılacak
ödeneklerle erozyonu önleme konusu kaç y ıl sonra çözüme kavuşturulabilir? gibi sorulan yanıtlayıcı somut verilere dayal ı çözüm önerileri getirilebilsin... Bunun gibi, raporda değinilen diğer konularda da somut verilere dayal ı öneriler getirilebilirdi. Bu nedenle, söz konusu rapor böylesi somut çözüm önerilerinden tümüyle yoksundur.
4- Gerek T.B.M.M. Çevre Ara ştırma Komisyonu raporunun "Çevre ve Tar ım"
bölümünde, gerekse Tarım ve Köyi şleri Bakanlığının, anılan Komisyon Bakanl ığına
gönderilen görü şlerinde konunun, tar ım sektörü aç ısından ele al ınmış olduğu ve kırsal
alan sorunlarının çözümlenmesine ilişkin önlem ve önerilere yeterince a ğırlık verilmediği ve boşlandığı gözleniyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca, Bakanlığın
görev, yetki, hizmet ve sorumluluk alan ı dikkate alınarak, konunun tarım sektörü
açısından sektörel bir yaklaşımla ele alınması ve kırsal alan sorunları üzerinde pek durulmaması doğaldır. çünkü, Bakanlık adı üstünde "Tarım Bakanlığı''dır. Köyişleri ve
köy hizmetleri ile ilgili kurulu şlardan birisi olan "Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ğü" bu
Bakanlıktan alınarak başka bir Bakanlığa (Devlet Bakanlığı) bağlanmıştır. Ayrıca,
kırsal alan sorunlar ı ya da kırsal bölge ve altbölgelerde yer alan k ırsal nitelikli yerle şim
birimlerinin ve bu yerleşim birimlerinde ya şayan kırsal nüfusun sorunlar ı, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı dışındaki birçok kuruluşun formal görev ve hizmet alanlar ını ilgilendirmektedir. Ama, T.B.M.M. Çevre Ara ştırma Komisyonu Raporunun söz konusu
"Çevre ve Tarım" bölümünde, konunun tar ım sektörü aç ısından ele alınması, kırsal
alan sorunları bölümünde değinildiği üzere, kırsal alanda fiziksel çevre sorunlar ı,
bürokratik merkezi yönetimin k ırsal alandaki sorunlara yaklaşım biçimi ve kırsal
yerleşmelerdeki nüfusun ve yerel yönetimlerin teknik ve sosyal altyap ı sorunları olarak
vurgulanan kırsal alan sorunlar ına veya kırsal alanın sorunlar yumağına yer verilememesi büyük eksiklilctir.
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5- Ayrıca, T.B.M.M. çevre Ara ştırma Komisyonu Raporunun söz konusu "Çevre ve
Tarım" bölümünde, kırsal alan sorunlarının çözümlenmesi için yap ılacak olan veya
yapılması gereken düzenlemeleri içeren yönetsel, örgütsel, yasal, yap ısal (yeniden
yapılanma), teknolojik sosyo-ekonomik ve sosyo-ekolojik çal ışmaların ne yönde, nasıl
ve neler olmas ı ve bu konularda ne gibi girişimlerde bulunulması gerektiği konularına
da yer verilmediği görülmektedir.
6- Yine, söz konusu raporda, yukar ıda değinilen ve tarım sektörünün sorunları
içerisinde kırsal alan sorunlar ı olarak dü şünülen sorunlar ile tarımsal planlama, üretim,
örgütlenme, donatım ve pazarlama faaliyetlerinin tüm sorunlarının yanı sıra, makro
düzeyde içe ya da dışa dönük tarım politikası ve kararlarının neler olmas ı gerektiği konularına açıklık getirilmemi ş olması da bir eksiklik olarak yorumlanabilir.
7- Sözkonusu raporun "Çevre ve Tar ım" başlıklı bölümünde, tarım sektörü ile çevre
sorunları arasındaki ilişkilerin, tarım sektörünün mevcut durumu, sektörün yol açt ığı
çevre sorunları ve öneriler adı aldında 3 altbaşlık halinde ele alınmış olmasıdır. Sanki,
tüm çevre sorunlar ına tarım sektörü neden oluyormu ş gibi bir yaklaşımla tarım
sektörünün yol açtığı çevre sorunlar ına ağırlık verilmiş olması da diğer rektörlerin
tarım sektörüne olan olumsuz etkilerine yeterince a ğırlık verilmemesi de çok ilginçtir.
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Bu nedenle, söz konusu bölümde "Diğer Sektörlerin Tarım Sektörüne olan Olumsuz Etkileri" altbaşlığı halinde bir altbölümün yer almas ı ve bu olumsuz etkilerin bu altba şlik
altında somut biçimde sıralaması gerekirdi.
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Sonuç olarak denilebilir ki; evrensel düzeyde bitkisel ve hayvansal üretim, ormancılık, su ürünleri, balıkçılık ve avcılık gibi ekonomik faaliyet dallannı kapsayan
tarım sektörünün sorunları, sadece bir sektörün ve bir alan ın sorunu olmayıp, özellikle
bizim gibi azgelişmişlik giysisini sırtından çıkarıp atmaya çal ışan ve kalkınma
sürecine ve uygarlaşma çabalarına mekan boyutunun ve çevresel etki irdelemesinin eklenmesini öngören teknolojik, sosyo-ekonomik, sosyo-ekolojik, ergonomik, psikososyal, mediko-sosyal, ekopolitik ve demografik özellikli çabalar ile bu sorunlar ın
çözümlenmesinde önemli rolü olacak yasal yetki ve yapt ırımlarla donatılmış
örgütleşrneye ilişkin yönetsel, örgütsel, yasal, yap ısal (yeniden yap ılanma) ve kurumsal bozukluklar ın tümünü simgeleyen bir y ığın katmerlemniş sorunların türevi niteliğindeki sorunlar demetini içermektedir. San ırız ki; konuya ister sektör, isterse alan
sorunları açısından bakanlar bile, sonuçta az çok ortak bir noktaya gelebilmekte ve ki şi
başına milli gelir ölçütü yakla şık 2.000 dolar civarında olan ve aktif nüfus ölçütüne
göre bir tanm ülkesi özelli ği gösteren ülkemizin azgeli şmişliğinin başlı başına bir kirlilik ve ülkesel düzeyde bir çevre sorunu oldu ğu yargısma varabilmektedirler.
KAYNAKLAR

1- İsmet TAYŞİ - Çevre Sorunları Üzerine, Ziraat Mühendisli ği Dergisi, Sayı: 70,
Ankara-1972, 5.17
2- Ismet TAYŞİ , Türkiye'de Fiziksel Planlamayı İçeren Alan Düzenlemesi ve Buna
Ilişkin Mevzuat, İller ve Belediyeler Dergisi, Say ı: 449, Ankara-1983, 5.1142
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3- İsmet TAY Şİ, Çevre Sorunları Kimin Sorunu?, Ziraat Dünyası Dergisi, Sayı:
331, Ankara-1978, S. 21
4- Ismet TAYŞİ, Çevresel Değerler ve Örgütlenme, İdarecinin Sesi Dergisi, Say ı:
31, Ankara-1992 S. 49.
5- 22.1.1994 tarih ve 2119 Say ılı Resmi Gazete.
6- T.B.M.M. Çevre Araştırma Komisyonu Başkanlığının 17.6.1994 tarih ve 10/612 sayılı yazısı.
7- T.B.M.M. Çevre Araştırma Komisyon] Raporu, Ankara-1994, S. 37-41.
8- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 8.7.1994 tarih ve MKD- G-3-01-94/1294 say ılı
yazısı
9- İsmet TAY Şİ, Türkiye'de Alan Düzenlemesi ve Bunu İçeren Yasal Çal ışmalar,
Başbakanlık Çevre Müste şarlığı, Tarım Topraklar ının Amaç Dışı Kullanılmasının
Önlenmesi Semineri, Seminer Dizisi: 8, Bursa, 15-20 Aral ık-1982, S. 100-103.
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ÇORUM - ÇANKIRI
KIRSAL KALKINMA PROJESİNİN
ÇANKIRI SÜTÇÜLÜĞÜNE ETKİSİ
Y.Doç. Dr. Abdi KARACABEY
Hatice OGUZ
1- GİRİŞ
Ülkemiz ekonomisinde, tarımın nispi payı, giderek azalmasına rağmen, önemini
muhafaza etmektedir. Günümüz Türkiye'sinde 57 milyona ulaşan nüfusun % 41'i kırsal
kesimde yaşamakta ve bu insanlar geçimlerinin tamam ına yakının' tarımsal faaliyetlerden sağlamaktadır (Anonymous 1991 a).
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Tarımsal üretim faaliyetleri bir bütün olup, bunun içerisinde hayvanc ılığın ve
özellikle süt üretiminin önemli bir yeri vard ır. Sağlıklı bir yaşam, ancak yeterli ve dengeli bir beslenme ile mümkün olacağından, hayvansal proteinlerden özellikle sütten yeterli oranda yararlanrimal ıdır.
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Türkiye'de ilk defa Kırsal Kalkınma Projesi olarak uygulanan Çorum-Çank ırı Kırsal
Kalkınma Projesi (Ç.Çankırı K.K.P.) si Türkiye ile Dünya Bankas ı arasında 23 Nisan
1975'te imzalanmış ve 25 Kasım 1975 günkü Resmi Gazete'de yay ımlanarak 7/10861
sayılı kararname ile yürürlüğe girmiştir. Ancak kurulu ş aşaması bir yıla yakın bir
süreyi kapsadığından, Dünya Bankasınm onayı ile proje çalışmalarına 1976'da
başlanabilmiştir. Projenin 1981 yılında bitmesi öngörülınüşse de, mevcut kredinin
tamamının kullanılamamış , altyapı kuruluşlarının yatırımları tamamlayamamış
olması vb. bazı faktörler nedeni ile bu süre 30.6.1984 tarihine kadar uzat ılrinştır.
(Anonymous 1981 a).
Projenin mali portresi 161.6 Milyon US. Dolar olup, buna ait 75 Milyon dolar ın
Dünya Bankasından sağlanan kredi, 86.6 Milyon doların da iç Kaynaklardan
karşılanması öngörülmüştür (Anonymous 1976 a).
Proje ile, kırsal kesimde yaşayanların sosyo-ekonomik yönden kalland ınbnan,
tarımsal üretimin artınlarak halkın gelir düzeyinin yükseltilnıesi, küçük çiftçiye yönelik
tarımsal hizmetler ve altyapı yatırımlarının geliştirilmesi amaçlanm ıştır.
Bu amaçlara ulaşmak için yerine getirilmesi gereken şartlar şunlardır.
a- Üretimi artırmak ve dolayısıyla gelir artışını sağlamak için tarımsal yatırım hizmetlerinde:
- Hizmet içi eğitim ve danışman tedarikini de kapsayan yo ğun bir yayımm
geliştirilmesi.
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- Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası (T.C.Z.b.) vasıtasıyla çiftçiye kredi temin
edilmesi.
- Yaklaşık olarak 12.500 hektar arazi için yeni sulama tesisleri kurulmas ı ve yine
yaklaşık 75.000 Da sahada tarla içi geli ştirme hizmetlerinin yapılması öngörülmüştür.
b- kırsal altyapı tesislerini geli ştirmek için de:
- Yeni köy yollarının yapılması ve mevcutlarm bazılarının iyileştirilmesi.
- Yeterli suyu olmayan 120 köye içme suyu sağlanması.
- Elektriksiz 270 köye elektrik temin edilmesi.
- Sosyal tesisleri bulunmayan 63 köyde baz ı sosyal tesislerin (köy konağı, hamam,
çamaşırhane) kurulmas ı planlanmıştır.
Tarımsal yatırım ve hizmetler ile do ğrudan çiftçilerin üretim faaliyetleri hedef
alınmıştır. Bu hizmetler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ziraat İşleri, Veterinek İşleri
ve T.C.Z.B. Genel Müdürlükleri tarafından yürütülmesi dü şünülmüştür.
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Kırsal altyapı hizmetleri ise Çankırı ilinde bulunan Devlet Su İşleri (DS İ), ToprakSu, Yol-Su-Elektrik (YSE), Toprak-Iskan ve Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.
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Tarla bitkileri ve hayvansal üretim art ışmı sağlıyabilmek ve projede öngörülen
üretim hedeflerine ula şmak için yoğun bir yayım faaliyeti gerekti ğinden, yalnızca proje
sahasındaki yayım hizmetleriyle uğraşmak üzere bir yay ım servisi kurulmu ştur.
Projenin sağlıklı yürümesi için de önceden bu i ş için yetişmiş ve yetiştirilmiş elemanlara görev verilmi ştir. Bunlar formenler, ziraat teknisyenleri, ziraat mühendisleri ve
konu uzman ı kişilerdir.
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Bu çalişmamızın amacı Türkiye'de ilk defa uygulanan böyle bir K ırsal Kalkınma
Projesinin özellikle konumuz olan Çank ırı Milin sütçülüğüne etkisini, proje öncesi,
proje dönemi ve proje sonras ı verileri değerlendirilerek ortaya koymaktad ır.
2- KAYNAK ARAŞTIRILMASI

Konumuz hakkında çeşitli kaynakların tarih sırasına göre kısa özetleri aşağıda verilmiştir.
(Anonymous 1976 a) da Çorum ve Çanku ı illerinin genel özellikleri incelenmi ş, bu
projeye neden gereksinim duyuldu ğu anlatılmış, projenin mali portresi ç ıkarılmış, hedefler belirlenmiş, nasıl uygulanacağı da ayrmtılanyla verilmi ştir. Ayrıca proje ile süt
üretiminin Çorum-Çankırı illeri için yıllık % 3.9'1uk bir artışla 10 yıllık bir dönemde
47.000 ton kadar arttırılması hedeflenmi ştir. Çankırı ili için süt üretim artışı ayrıca bir
rakam olarak verilinemi ştir.
Proje hedeflerinin başta gelenlerinden birisi bölgede uygulanan yalda şık % 46'lık
nadas alanının % 6'ya düşürülme çalışmalandır. Bunun için de münavebeli ekim sistemi içerisinde yem bitkilerinin ağırlıklı olarak ekilmesidir. Proje ile Macar fi ği, yonca
ve özellikle korunga ekim sahalar ı artırılmaya çalışılmış ve bunun için de dışarıdan,
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özellikle Macar fiği getirilmiştir. Yalnız talep fazla olduğu için çiftçilerin ço ğunluğu tohumluk temin edememi ştir. (Anonymous 1978).
Proje faaliyetleri sonucu çiftçiler, hayvanc ılığın ıslah edilmesi gereğinin farkına
varmışlar ve proje kredileri; hayvanc ılığın ve ahırların ıslahı, hayvanlara yem temini
hususlannda önemli bir rol oynam ıştır (Anonymous 1979).
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1974-1978 yılları arasında Çankırı ilindeki süt üretiminin türlere göre art ış oranı
koyunda % 4.30, kı lkeçide % 8.60, tiftik keçide % 4.8, s ığırda % 8.7 ve mandada % 2.5
olarak gerçekleşmiştir (Ashfag, 1980 b).
1980 yılı Temmuz ayına kadar Proje hedefleri içerisinde olmamas ı nedeniyle projede hayvan alım kredileri kullandınlmamıştır. Ancak hayvan alım kredilerinin kullanımına imkan veren Ziraat Bankas ı Genel Müdürlüğü protokolünden sonra hayvan tedarik etme çal ışmaları başlamış ve Devlet Üretme Çiftliklerinden getirilen Malya
koyunu, Holstein düve, Montofon sığır dağıtımlan yapılmıştır (Anonymous 1981 a).
Projenin başarıya ulaşması ve çiftçiye yenilikleri kabul ettirmede en büyük etken
zirai krediler olmuştur. Kısa vadeli krediler projede öngörüleni oldukça a şmasına
rağmen orta vadeli krediler tasarlanan düzeyin alt ında kalmıştır. Bunun nedenleri ise 4
ana noktada toplanmaktad ır.
a) Gerek çiftlik alt yapı tesislerinde, gerekse alet ekipmanda fiyatlar ın hızla artmas ı
buna karşılık Ziraat Bankas ının şube limitinin sabit kalmas ı ihtiyacı
karşılayamam ıştır.
b) Banka faizlerinin % 24'e ç ıkarılması talebi düşürmüştür.
c) Bankanın güvence olarak tapu istemesi nedeniyle (Örne ğin 100 dekar gibi)
başlangıçtan itibaren bu seviyenin altında arazisi olan bir çok çiftçi bundan yararlanamamıştır.
d) 1980 yılında orta vadeli kredi i şlemlerinde özellikle ah ır ve ağıl tadilatlannda
nisbeten küçük meblağlarla yapılacak işlerde kontrollu kredi projesi aşırı derecede
ayrıntılı olduğu için çiftçiye bıldrinhk vermiş ve çoğunun vazgeçmesine sebep
olmuştur (Anonymous 1981 b).
Çankın ilindi 1977 yılında 1000 kadar kültür sığır mevcut iken, 1980 yılı sonunda
kültür sığır sayısı 6 032 ve bunların iyi denebilecek melezlerinin say ısı da 18.000 olarak tesbit edilmi ştir (Anonymous 1981 e).
Projenin koordinasyonu başlangıcından sonuna kadar bir sorun olmaya devam
etmiştir. İl Danışma Kurulları ile Merkez Koordinasyon Kurulu, Türkiye'deki teknik
hizmetlerin yapısal oluşumunu tümüyle koordine edecek yönetimi gösterememi ştir
(Anonymous 1982 a).
Acartürk (1983), ülkemizde yeni uygulanan bu tür ilk projeden olumlu neticeler
alındığını belirtmiştir. Ancak, kırsal kesimin kalkınma problemlerini halletmek için tek
çare olmadığını sadece bir araç olduğunu vurgulanuşlir.
Islah çalışmaları neticesinde et ve süt üretiminde elbette bir art ış olmuştur. Yalnız
yüzde olarak çok yüksek oranda olmam ıştır. Et ve süt artışı sığırlarda % 5-7 oran ında,
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küçükbaşlarda ise % 2-3 oran ında artmış olduğ u tahmin edilmektedir. Bu art ış
çiftçinin hayvanma balummdan, iç ve d ış parazit ilaçlarını zamanında düzenli kullanmasmdan ve elinden geldi ği oranda hayvanlar ı dengeli beslemesinden kaynaklanmaktadır (Anonymous 1984).
Projenin yarım hizmetlerinde hedeflerden birisi de Çank ırı ilindeki nadas alanlarının % 40:dan % 6'ya düşürülmesidir. Proje uygulaması neticesinde Çankırı ilinde
nadas alanları 1983 yılında % 24'e dü şürülmüştür. Mevcut tarım tekniklerine göre
kıraç alanlarda nadas ın % 15-20'nin altına düşürülmesi sakıncalı görülmüştür (Anonymous 1985 a).
Proje ile çiftçilerin kısa ve orta vadeli kredileri kullanmalar ı sağlanmıştır. Kısa vadeli kredi ile tohum, gübre, hayvan yemi ve yakıt temini için proje dönemi boyunca
10283.405.000.- TL. kullanılmış ve bundan da 165.499 çiftçi yararlanm ıştır. Orta vadeli krediler ise tar ım aletleri ve ekipman ile yeni hayvanc ılık tesisleri oluşturulması ya
da mevcut tesislerin tadilat' için kullan ılmıştır. Orta vadeli kredi olarak
1.530.850.000.-TL. proje dönemi boyunca kullan ılnuş ve bundan yararlanan çiftçi
sayısı da 6.548 olmuştur (Anonymous 1986 b).
TSEK Çankırı Peynir ve Tereyağ Fabrikası 1974 yılinda faaliyete geçmi ş, 1988
yılına kadar çal ıştığı dönemler içerffindeki en yüksek alumn ı 1977 yılında
gerçekle ştirmiş ve 3391 It/gün süt alımı yapılmıştır (Anonymous, 1989).
Ülkemizde süt sığırcılığının geliştirilmesi, yerli hayvan ırklarının yerine kültür nin
damızlık sığırlarının ikame edilmeki için yurt dışından ithal edilen süt s ığırlarından
1987 yılında 250 adet, 1988 yılında 298 adet Çankırı ilinde dağıtılmıştır. (Anonymous, 1990).
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Çiftçinin öz kaynağmı harekete geçirerek tar ımsal faaliyetlerini geliştirmek için
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu'ndan (KKDF), sabit yat ırım tutan üzerinden % 30
oranında prim ödemesi yapılmıştır. Çankırı ilinde 452 adet büyük ve küçük baş besi,
24 adet süt sığırcılığı ve 23 adet süt koyunculu ğu işletmesi prim ödemesinden yararlanmıştır (Anonymous, 1991 b).
3- MATERYAL

ve METOD

3.1. Materyal

Araştırmada materyal olarak D. İ.E. tarım bölümüyle yapılan sözlü görüşmeler ve
kayıtlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (T.K.B.) ile Çankırı Tarım İl Müdürlüğü kayıt
ve brifing raporlan, Devlet Planlama Te şkilatı (D.P.T.) kayıtları, A.Ü. Ziraat Fakültesi
tez çalışması, proje döneminde görev alan teknik elemanlar ve formenler ile sözlü
görüşmeler ve projeden yararlanan i şletmelerden elde edilen anket bilgileri ve di ğer
benzeri kurulu şların çeşitli yayınlarından derlenmiş verilerden çalışmamızda yararlanılmıştır.
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3.2. Metod

Türkiye genelinde olduğu gibi Çankırı ilinde de süt üretimi koyun, keçi, inek ve
mandadan sağlanmaktadır. Yıllık süt üretimi hakkında değişik kuruluşlardan farklı veriler elde edilmektedir. Bunun nedeni de yıllık süt üretiminin hesaplanmas ında yararlanılan birim başına verim, dişilerde doğurabilirlik oranı vb. ölçütlerin değişik
düzeylerde ele alınması oluşturmuştur. Bu nedenle ara ştırmada D. İ.E. verileri esas
alınmıştır.
Araştırmada, Çankırı ilinin sütçülüğü üzerinde projenin etkisini tesbit etmek
amacıyla Çankırı Sütçülüğü 3 dönemde ele alınmıştır. Bu dönemler proje öncesi 4 yıl
(1972-1975), proje dönemi 9 y ıl (1976-1984) ve proje sonras ı (1985-1991) y ılları olarak ele al ınmış, proje öncesi dönemde hayvan cinleri, süt üretimi, yem bitkileri
üretimi, çiftçi say ısı, fabrika yemi kullan ım durumu, krediler, Bütün pazarlanmas ı,
mandıra ve fabrikalarda işlenen süt miktarları araştınlnuştır.
Proje döneminde ise proje ile yap ılan çalışmalar ve sütçülü ğe etkisi ortaya konulmuştur.
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Proje sonrasında ise uygulamaların nasıl devam ettiği incelenerek, önceki
dönemlerle bu dönem değerleri karşılaştırılarak mevcut durum tesbit edilmeye
çali şılmıştır.
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Her üç dönemin istatistikleri uygun çizelgeler ve diyagramlar halinde verilerek
dönemler aras ı farklılıklann net olarak görülmesi sa ğlanmıştır. Ayrıca proje
döneminin etkisini ve daha sonraki durumu ortaya koyabilmek amac ıyla, projeden hayvancılığı teş vik etmek üzere verilen krediden yararlanarak ah ır tadilatı ve yeni ahır
yaptıran 25 çiftçiye anket çal ışması yapılmıştır.
4. ARAŞTIRMA SAHASI HAKKINDA GENEL BILGILER
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4.1. Konumu:

Çankırı ili, 40-41 Kuzey paralelleri ile 31-34 Do ğu meridyenleri arasında bulunmaktadır. İç Anadolu Bölgesinin kısmen Karadeniz bölgesine geçi şinde yer almaktadu. Doğu - Batı doğrultusunda uzunlu ğu 128 km., geni şliği ise 72 km.'dir.
Yüzölçümü 8.454 km2 olup, Türkiye yüzölçümünün % 1.2'sini olu şturmaktadır.
Doğuda Çorum, Batıda Bolu, Kuzeybatısında Zonguldak, Kuzeyinde Bartın ve Kastamonu, Güneyinde ise Başkent Ankara ve Kırıkkale illeri ile komşudur. (Anonymous
1991 b).
4.2. Doğal Durum:

İç Anadolu Bölgesinin kuzey geçit kesiminde yer alan Çank ırı ilinin, arazisi 4. jeolojik zamanda te şekkül etmiştir. ilin !aklım 650-2565 m. aras ında değişmektedir.
Merkez ilçenin rakımı 750 m.dir. (Ayhan, 1984).
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4.3. Yerleşim:

Çapkın ilinin Merkez ilçe dahil 14 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler sırasıyla; Merkez, Atkaracalar, Bayramören, Çerke ş, Eldivan, Eskipazar, Ilgaz, K ızılırmak, Korgun,
Kurşunlu, Orta, Ovacık, Şabanözü ve Yapraklı'dır. Bu ilçelere bağlı olan 477 köy bulunmaktadır.
4.4. Nüfus:

1990 Genel Nüfus sayımı sonuçlarına göre Çankırı dinin toplam nüfusu 279.129
dur. ilin yüzölçümü 8.454 km2 olup, il genilinde nüfus yoğunluğu km2 başma ortalama
33 kişidir.
5. ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Proje öncesi dönem olarak 1972-1975 y ılan alınmıştır. Bu dönemde Çankırı ili
nüfusunun yaklaşık % 73'ü bir başka deyişle 33.037 çiftçi ailesi kırsal kesimde
yaşamakta, tar ım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.
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Proje öncesinde Çankırı ilinde nadas alanı 104.000 Ha ve bu alanın toplam ekili
alanmdaki pay ı % 40 düzeyindedir. Proje dönemi boyunca yap ılan çalışmalar neticesinde nadas alan ı 66.700 Ha düşürülürken, toplam ekili alandaki payı da % 25lere
düşürülmüştür. Nadastan kazan ılan yaklaşık 38.000 Ha alan, kuru tar ımın ve
münavebenin gereği olarak fiğ-konınga, nohut ve mercimek gibi yemlik ve yemeklik
baklagil üretimine aktanlm ıştır.
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Çankırı ilinin proje öncesi dönem, proje dönemi ve proje sonras ı dönemdeki hayvan
varlığı Çizelge 5.1'de verilmiştir. Çizelgenin ilk kısmında her yaştaki mevcut hayvan
sayısı, ikinci kısmmda ise sağılan hayvan sayılan verilmiştir. Bu dönemlerde en fazla
hayvan sayısı koyun ve sığırda görülmektedir. Kıl keçisi beslenmesi il düzeyinde az olmakta ve gittikçe azalan bir seyir göstermektedir. Proje öncesi dönem olan 1975 y ılında
toplam hayvan say ısı 837 310 adet iken, proje dönemi başlangıcında 861.810 adet
olmuş ve projenin esas bitim y ılı olan 1981 y ılında 1 063 380 adete ula şmıştır. 1984
yılında ise 772 040 adete inmi ştir. Proje sonrası dönem olan 1985 yılında 777 520 adet
iken 1990 yılında 610.140 adete dü şmüştür. Sağılan hayvan sayılanna baktığımızda
ilk sırayı koyun almakta ve daha sonra inekler gelmektedir. Çizelge incelendi ğinde
proje öncesi dönemdeki toplam sağılan hayvan sayıları ile proje sonras ı dönemdeki
sayılara birbirine yakın olduğu görülmektedir.
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Çankırı ilinin proje öncesi dönemi, proje dönemi ve proje sonras ı süt miktarları
Çizelge 5.2'de verilmi ştir. Çizelgede görüldü ğü üzere en fazla süt ineklerden elde edilmektedir. Proje öncesinde toplam süt miktar ı 1975 yılında 58.940 ton, proje
başlangıcında toplam süt miktar ı 60.295 ton iken ilerleyen y ıllarda muntazam art ışlar
olmuş ve 1981 yılında 74.175 tona yükselmi ş, 1983 yılında ise 56.375 tona ani bir
düşüş göstermiştir. 1984 yılında ise yeni oranlara göre süt verimi hesapland ığı için
önceki bulunan 57.470 ton süt de ğeri ikiye katlayıp 108.757 ton olmu ştur. Proje sonras ı
dönemde 1990 y ılında 91.685 tona dü şmüştür.
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Çankırı ilinde proje öncesi dönem, proje dönemi ve proje sonras ı dönemdeki
üretilen çe şitli türdeki sütlerin toplam süte oranlar ı Çizelge 5.3.'de verilmi ştir.
çizelgede görüldü ğü üzere oranlar yıllar itibariyle farklı değerler göstermekte ve en
fazla süt üretiminin % 79,67-86,83 aras ında değ er gösteren inek sütü oldu ğunu
görmekteyiz. Koyun sütü ise % 10,19-8,23 ile inek sütünü takip etmekte, manda, k ıl
keçi, tiftik keçi ise geri kalan % 10'luk bölümü olu şturmaktadır. Manda sütü oranlar ı %
7,80-3,84 arasında oran göstermiştir. Tiftik keçi % 2,25-1,04 aras ında ve kı l keçi de %
0,09-0,04 arasında oran göstermi ştir.
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Çizelge: 5.3 Çank ın ilinde (1972-1990) Y ılları Arasında Üretilen Süt Miktar ı (ton)
Yıllar

Koyun
Sütü

Kılkeçi
- Sütü

Tiftik keçi 1
Sütü

1972
1975
1976
1980
1981
1983
1984
1985
1990

5 610
5 755
5 855
7 110
7 335
7 440
9 286
9 263
7 550

50
40
45
55
75
80
69
63
40

1 240
1 310
1 355
1 455
1 670
1 000
1 354
l 349
960

s

İnek
Sütü
43 880
47 075
48 215
56 320
59 925
44 565
92 625
92 214
79 610

Manda
Sütü

Toplam
Süt

4 295
4 760
4 925
4 845
5 170
3 290
5 420
5 457
3 525

55 075
58 940
60 295
69 785
74 175
56 375
108 757
108 376
91 685

Çankırı ilinde (1972-1990) Yılları Arasında Üretilen Süt Miktar ı (ton)
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Çizelge:5.2

a

KAYNAK: DİE Kayıtları

Toplam süte oranı

Koyun
Sütü

1972
1975
1976
1980
1981
1983
1984
1985
1990

10.19
9.76
9.71
10.19
9.88
13.20
11.16
8.53
8.23

Kılkeçi
Sütü
0.09
0.07
0.07
0.08
0.10
0.14
0.10
0.06
0.04

Tiftik keçi
Sütü
2.25
2.22
2.25
2.08
2.25
1.77
1.77
1.24
ly.04
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Yıllar

İnek
Sütü
79.67
79.87
79.97
80.71
80.80
79.05
82.65
85.2
86.83

Manda
Sütü
7.80
8.08
8.00
6.94
6.97
5.84
4.32
4.98
3.84

Toplam
Süt
55 075
58 940
60 295
69.785
74 175
56 375
57 470
108 757
91 685

KAYNAK: D İE Kayıtları

103

5.1.1. ÇEŞİTLİ SÜTÇÜLÜK SEKTÖRLER İNİN DURUMU:
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6. SONUÇLAR

cy

a

Çankırı ilinde, elde edilen sütleri de ğerlendirmek amacı ile Türkiye Süt Endüstrisi
Kurumu (T.S.E.K.) tarafından 01.01.1971 tarihinde Çankırı süt fabrikasının inşaatını
başlanmış ve fabrika 02.01.1973 tarihinde i şletmeye açılmış , 02.01.1974 tarihinden
itibaren süt alım işlemine ve faaliyetine ba şlanmıştır. Fabrikanın yıllık kapasitesi
6000 ton ve günlük kapasitesi de 20 tondur. Fabrika sütü, peynir ve tereya ğına işlemek
için kuruknuştur. (Sadiki, 1975). Çank ın süt fabrikası yeterli süt bulunamadığı için
1992 yılında faaliyetine son verilmi ştir. Çankırı ilinde süt işleyen işletme olarak iki
özel işletme vardır. Sevil Süt ve Süt-San i şletmesinin işledikleri süt miktarı günlük
1000 kg bulmaktadır.
Çankırı ilinde içme sütü yapan tesis olmadığı için tüketiciler içme sütü ihtiyaçlar ını
çiğ süt olarak karşılamışlardır.
Içme sütünde olduğu gibi yoğurt üretimi yapan i şletmeler bulunmadığı için genelde
aileler ihtiyaçlarını karşılamak üzere evdeki olanaklar ı ile yoğurt imal etmişlerdir.
Bazı pastaneler de 10-15 kg'lık bidonlarda yoğurt yaparak satmışlardır. Üreticinin evde
yaptığı ihtiyaç fazlası yoğurt ise bez torbalarda suyu süzdürülerek torba yo ğurdu haline
getirilip, semt pazarlar ında satılmıştır.
Çankın ilinde üretilen Bütün ençok değerlendirildiği ve fazla yayg ın olan şekli peynirciliktir. Çankın süt fabrikas ının işlediği peynirler dışında üretici sütünü kendi
yöresel küp peynirine i şleyip semt pazarlarında satmıştır.
Çankırı ilinde süt üreten hemen hemen her aile gerek kendi ihtiyac ı gerekse satmak
için bir miktar tereyağ üretmiş ve ihtiyac fazlas ı tereyağun semt pazarlarında satmıştır.
Tereyağ üretimi genellikle biriktirilen ihtiyaç fazlası yoğurdun eski tip el yayıklannda
yayıklanması ile elde edilmektedir.

Bu çalışmannzda (Ç.Çankırı K.K.) projesi ile amaçlanan hedeflere ula şılamadığı
görülmektedir. Bunun sebepleri;
a- Genel Faktörler:
- Yatırımların yıllık tahsisatları zamanında ve tam olarak verilememesi ve baz ı
bürokratik engellerden doğan gecikmeler proje maliyetini yük şetnıiştir. Bu durum dış
kaynakların da planlanan biçimde kullanımını aksatmıştır.
- Bazı yatırımlarda zamanlama ve koordinasyon hatalar ı yapılmış, aynı zaman di
limi içinde birlikte gerçekle ştirilmesi gereken hizmetler yerine getkilememi ş, yetki ve
sorumluluk konusunda baz ı örgütler arasında anlaşmazlıklar doğmuştur.
- Karar alma ve uygulama konusunda a şırı merkeziyetçilik nedeniyle baz ı sorunların zamanında çözümlenmesi gerçekle ştirilememiştir.
- Öngörülen elemanlar ın ancak yarısı sağlanabilmiştir.
- Kredi uygulamasında bazı aksaklıklar olmuş, bazı yasal ve bir kısım kişisel uy104

gulama farldılıldan nedeniyle yöre üreticisinin gereksinimi tam olarak
karşılanamam ış tır.
- Projenin varlığından dolayı bölgede normal bütçeden yap ılması gereken
yatırımlar kısılmış, genel bütçe yatırımları düşük tutulmu ştur.
- Ülkemizde gerek il bazında, gerekse ülke bazmda verilen rakamlar ın sağlıklı olmaması; Bazı üretimlerin tahmininde yararlan ılan faktörlerin zaman zaman de ğişmesi,
eldeki rakamlarla sağlıklı sonuca ulaşmayı engellemiştir.
b-

Yöresel Faktörler:

- Alınan kredilerin amaca uygun kullan ılmaması, başka alanlarda kullan ılması.
- Geleneksel üretim ve hayvan yeti ştiriciliğinden vazgeçmeme
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- Ürettikleri ürünün de ğerlendirilememesi gibi faktörler say ılabilir.
Bu çalişmamızda Çankırı ilinin sütçülüğünü incelediğimizde öncelikli hayvan
sayısına bakarsak proje döneminde 1976 y ılında koyun sayısı 441.430 baş, kılkeçi
sayısı 4.400 baş, tiftik keçisi sayısı 185.990 baş, sığır sayısı 204.590 baş, manda
sayısı 25.400 baştır. Proje bitimi olan 1984 y ılında ise koyun say ısı 450.830, kılkeçi
sayısı 3780 baş, tiftik keçisi sayısı 139.710 bay baş, sığır sayısı 165.790 baş ve manda
sayısı 11.930 baş olmuştur. Görüldüğü üzere genel olarak hayvan say ılarında azalma
meydana gelmiştir. Proje dönemi içerisinde hayvansay ılan zaman zaman art ış
göstermiş isede, 1983 yılında yoğun bir şekilde yaşanan kuraklık ve yay ım faaliyetlerinin etkisi nedeniyle yerli ırkların elden çıkarılıp, daha az sayıda kültür ulu ve
melez Irklarına yönelme sonucu say ıca azalma olmu ştur. Kültür ırk' sayısı 1977'de
1000 iken, 1980 yılında 6 032 adet ve melezlerin say ısı da 18.000 adete ulaşmış,
ancak daha sonraki y ıllarla ilgili kültür ve melez sığır sayılan incelendiğinde kültür ırlu
sayısı 1990 yılında 6.254 adet olurken melezlerin say ısının ise 25.461 adete ula ştığı ve
melezlerdeki artışın daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu olumlu geli şmelere sebep
suni tohumlama ve orta vadeli kredinin kullan ılmaya başlanmasıdır.
Proje dönemi başlangıcında toplam süt üretimi 60 295 ton iken, proje sonunda 108
757 tona çıkmıştır. Bu artışta 1984 yılındaki Genel Tarım Sayım neticesinde hayvan
ırklanndalci değişimler belirlendiği için süt verim miktarlar ı değiştirilmiş, dolayısıyla
süt üretimindeki artış başlangıçtaki miktarın % 80'i olmuştur. Bunda tarımsal üretimde
özellikle yem bitkilerindeki artışın fazla olması ve hayvan beslenmesinde fabrika yemi
kullanılması da etken olmuştur.
Ancak T.C. Z.Bankası tarafından verilen ve süt üretiminde önemli rolü olacak orta
vadeli kredilerin kullanımında banka tarafından 100 dekarlık arazinin ipotek edilmesinin şart koşulması, bundan dolayı toplam arazinin % 52,15 ine sahip ve toplam
aile sayısının % 92.15 ini oluşturan büyük orandaki çiftçi ailesinin orta vadeli kredilerin kullanımında banka tarafından 100 dekarl ık arazinin ipotek edilmesinin şart
koşulması, bundan dolayı toplam arazinin % 52.15'ine sahip ve toplam aile say ısının %
92.15'ini oluşturan büyük orandaki çiftçi ailesinin orta vadeli kredilerden yararlanamamasma neden olmuştur.
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Kooperatifleşme desteklenmedi ği için üreticilerin koordinasyonu arzulanan derecede olmamıştır.
Proje döneminde süt üretiminde hayvan say ısındaki azalmaya karşı % 80'lik bir
artış gerçekleşmiştir. Ancak bil amaçlanan değerlerin çok altında kaldığı için projenin
çankın sütçülüğüne etkisi kısıtlı olmuştur.
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TARIM İÇIN MEVCUT KAYNAKLAR
Yer yüzünün , hava, ate ş (enerji) ve su gibi kaynakları
geniş olmakla baraber sabittir. Buna mukabil biyolojik ve
sosyal kaynaklar henüz limite yakla şma durumundan çok
uzaktadır.
Yazan : Roger Revelle
Çeviren: İsmail Orhan Türköz
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İnsanlar için gerekli g ıda kaynaklan tartışılırken, genellikle, doğrudan doğruya
tarımda kullanılan kaynakları düşünme eğilimi hakim olmaktadır. Gıda maddelerinin,
sadece, başka bir işleme gerek göstermeden yenilenebilen, bir bölümü çiftçiler
tarafından yeti ştirilir. Çiftlik ürünlerinin pek ço ğu, gıda maddesi olarak
değerlendirilmeden önce, depolama , ta şıma ,dağıtım, pişirme gibi işlemlere tabi tutulmak durumundad ır Böyle olunca bu başlık altında sadece çiftçiler tarafından kullandanlan değil, aynı zamanda, g ıda maddeleri sisteminin bütününde kullanılan kaynakları düşünmek gerekmektedir.
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Diğer yandan, insanlığın gıda maddelerini elde edebilece ği , gerçek veya potansiyel,
diğer yollan da hatırlamak yararlı olacaktır. İnsanların, tanım öğrenmedikleri eski devirlerde kadın ve erkekler hayatlarını, diğer hayvanlar gibi, yabani bitkilerin yenilebilir
kısımlarını toplıyarak, güçsüz hayvanlar ı avlıyarak, balıkları yakalıyarak
sürdürmekteydiler. Gerekli kaynaklar s ınırlı ve basitti : Ok ve mızraklann uçuna takmak için çakmakta şı veya diğer elveri şli taşlar, içine bir şey koymak veya balık ağı
olarak kullanmak için bitki lifleri, kap kaçak için kil, pi şirmek için odun, alet ve balık
oltası yapımı için de kemikler kullan ılmaktaydı.
Halen , dünya balıkçılığında uygulanan usuller g ıda üretimindeki bu eski metodlara
benzemektedir. Bal ıkçılık, mevçut dünya nüfusunun protein ihtiyac ınm % 10 unu
sağlamaktadır. Bu oran fakir ülkelerde biraz daha yüksektir. Fakat, toplam g ıda enerjesini sadece küçük bir bölümü balıkçılaktan gelmektedir. Gelecekte, bu oran ın daha da
azalması muhtemeldir. Devaml ı bir şekilde korunabilecek bal ık üretimi, muhtemelen,
mevcut üretim miktarının iki katından fazla değildir, buna mukabil bu art ışı
gerçekleştirmek için gerekli kaynakların, özellikle yakıt enerjisinin miktarı oldukça
yüksektir. Deniz tarımı veya okyanus çiftçili ğiyle durum değiştirilebilirse de bu kaynakların yakın gelekçekte g ıda maddeleri üretimine önemli bir katk ıda bulunması muhtemel gözükmemektedir.
Bundan 50-100 y ıl sonra ki nüfus bir tarafa, e ğer 2000 yılmda 6-7 milyar aras ında
bir miktara ulaşacak olan dünya nufusu, yeterli bir şekilde beslenecekse, tar ım
üretiminde çok büyük bir art ış gereklidir. böyle bir art ışın gerçekle ştirilip

gerçekleştirilemiyeceği, çiftçilerin kullanabilece ği kaynakların miktanyla, bunların ne
dereceye kadar verimli bir şekilde kullanılabileceğine bağlıdır. Kaynaklar tabii ve sosyal kaynaklar olmak üzere iki büyük katagoriya ayr ılır; birinci kategori biyolojik ve
fizik kaynakları içine alır.
Eski Yunanlıların ; toprak, hava, ate ş ve su olmak üzere dört gurub içinde mütalea
ettikleri fiziki kaynaklar, çok büyük miktarlara ula şmakla beraber, sabittir. Di ğer yandan, çiftçilerin yeti ştirdikleri bitki ve hayvanlar ı, gıda sisteminde çok geni ş bir rol oynayan mikrop ve diğer organizmanları içine alan biyolojik kaynaklar için bir miktar tesbit etmek ve s ınır koymak sözkonusu de ğildir. tarım yatırımları için gerekli sermayeyi,
çiftçilerin mesleklerini ifada yard ımcı olan sosyal müesseseleri, insan eme ği ve
hünerini, geçmişte tarımda büyük değişiklikleri gerçekle ştiren gelecekte daha büyük
değişikliklere sebeb olacak olan ilmi ve pratik bilgileri içine alan sosyal kaynaklar da
esas itibariyle s ınırsızdır.
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Thomas Malthus, "Nüfusun ilkeleri" (Principle Of Population) adl ı eserinde, insan
nüfusunun, daima, g ıda maddelerinin tayin etti ği bir limite kadar artaca ğını ileri sürer.
Malthus, bu limitin tar ımın kullanabileceği kaynaklarla tayin edildi ğini düşünmüştü.
O, kullanılabilir kaynak stokunun arttınlabileceğini, gelişen teknolojiye parelel olarak
tarım ürünlerinde de bir artış sağlanabileceğini de idrak etmi şti. Buna mukabil Malthus
tarım ürünlerindeki artışın, insanlığın üreme potansiyelinden dü şük olacağına inanmaktaydı. Kaynaklarla, nüfus aras ındaki ilişkiyle ilgili bu fikirler, çağdaş düşüncede
bugün bile hala etkisini sürdürmektedir. ben, burada Maltus'ün nazeriyesinin z ıddmı,
yani, "gıda maddeleri üretimini , insan nüfusu taraf ından tayin edilen limite kadar
arttırabilmek için, kaynaklar ın etkin bir şekilde kullanılıp kullanılamayacağını" incelemeye çal ışacağım. Fakat Bundan daha önemli olan bir mesele, "Dünyada mevcut
bütün fakirlerin hayat standard ını yükseltebilmek için , g ıda maddelerindeki artış
hızının, nüfus artış hızını geçip geçemeyece ğidir." Böyle bir geli şme, muhtemelen,
doğum oranını azaltıp nüfus artışını durdurmanın temel şartıdır.
Gıda sisteminde kullanılan kaynaklar, tabiatta mevcut olan ve şu andaki teknolojiyle değerlendirilebilecek durumda olan şeylerin tamamını içine almıyan dar bir
çerçeve içinde tan ımlanmalıdır. Zira kaynak kavram ının, kıtlık ve değerlilik unsurların' da ihtiva etmesi gerekmektedir. kaynaklar, muhtemel bütün amaçlarda kullanılabilecek kadar çok miktarda bulunmad ıklarmdan dolayı, bunların hangi amaçlar
için kullanılacaklarma dair bir seçim yap ılması zorunludur. Bu anlamda ,tarımdaki fiziki üretimin sadece baz ı unsurları kaynak olarak mütalea edilebilir. Mesela foto sentez
için, güneş ışığı ve karbon dioksidin mevcudiyeti şarttır., fakat bunlar k ıt değildir,
bunların toplam miktarı insanlarca önemli ölçüde değiştirilemiyeceği gibi belirli miktarlarmın belirli amaçlara kontrollü bir şekilde tahsisi de güçtür. Yeryüzüne dü şen
enerjinin ancak 200.000 de biri insanlığın değerlendirebilece ği gıda enerjisine dönü şür,
ve atmosferde mevcut karbon dioksidin sadece onbinde üçü her y ıl geçici bir süre için
insan metabolizmas ında kullanılır ve sonra tekrar atmosfere verilir. Dolay ısıyla bu
sınırsız fiziki kaynakların ekonomik yönden kaynak olarak kabul edilmesi doğru
değildir.

İnsanlık, kömür, petrol ve tabii gaz yakarak atmosferin karbon dioksit oranm ı dikkatsizce yükseltmekte; muhtemelen, bulutlarla kapl ı alanı arttırarak, yeryüzüne dü şen
güneş ışığını azaltmaktadır. Eger, fosil yakıt kullanmada mevcut e ğilim böyle devam
ederse, gelecek 100 yıl zarfında havadaki karbon dioksit oranı beş veya altı katına
çıkabilir. Bunun dünya iklimi üzerindeki etkisi gere ğince bilinmemekle beraber g ıda
sisteminde önemli mahzurlar do ğunnası muhtemeldir. Ancak , fotosentezin verimliliğinin, yani ,yeryüzüne dü şen güneş radyasyonlanndan bitkiler taraf ından kimyevi enerjiye dönüştürülen miktarın, muhtemelen havada mevcut karbon dioksitle
orantılı olarak , artacağı kesindir. bu durumda, baz ı tecrübelerin de gösterdi ği gibi,
başka bir sınırlayıcı faktörün bulunmad ığı çevre şartlarında, fotosentez yoluyla ürün
elde etmede sınırlayıcı faktör, havadaki karbondioksidin mevcudiyeti olacakt ır.
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Havadaki iki önemli element olan molekül halindeki oksijen ve hidrojen bitki metobolizması için çok önemlidir, fakat bunlar karbondioksitte oldu ğu gibi, atmosferedeki
halleriyle ekonomik bir de ğere sahip olmadıklanndan, bir kaynak olarak
düşünülemezler. Yeryüzünde mevcut bütün hayvan ve bitkilerin solunumuyla, her y ıl,
havada mecut oksijenin sadece be şbinde biri kullanılmakta ve bu miktarın hemen
hemen tamamı foto sentez yoluyla muntazam bir şekilde havaya geri verilmektedir.
Bütün biyolojik olaylar sonucu, havan ın azotunun, muhtemelen milyonda biri kullanılmakta ve bu miktar da karma şık bakteri faaliyetleri sonucunda havaya geri verilmektedir. Ancak , havan ın hidrojenini , di ğer elementlerle birle ştirip bitki metabolizmasında kullanılan maddeler haline getirip tesbit eden biyolojik ve kimyevi
işlemler bizim tanımladığımız anlamda kaynaklar ı kullanmaktadır.
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Toprak, su ve enerji gibi di ğer kaynaklar miktar itibariyle s ınırlı ve ekonomik bir
değere sahiptirler; dolay ısıyla bunların, insanlarca, önceden dü şünülerek verilecek bir
kararla bir kullan ıma tahsisi zorunludur. Toprak derken, esas itibariyle, zirai anlamda
üzerinde tarım yapılabilen (Üzerinde bitki yeti ştirilebilecek bir toprakla kapl ı olan
alanlarla , hayvan otlatı labilecek toprakları muradederiz. Ancak toprak ayn ı zamanda,
bitki besin maddelerine veya çiftlik alet ve makinalanna dönü ştürülebilecek olan fosfat,
potas ve metallerce zengin kaya yataklar ını da ihtiva edebilir.
Su fotosentez için gerekli kimyevi maddelerden biridir. Su, g ıda bitkileri tarafmdan
su kullanımı esas itibariyle soğutma ve büyümekte olan bitkilerin çe şitli parçaları
arasmda g ıda maddelerinin taşınmasında bir ortam olarak hizmet etme, şeklinde ortaya çıkar.Bu taşıma, buhar basıncındaki değişiklerle gerçekleştirildiği için sonuçta
yapraklarda büyük bir evopotranspirasyona (terleme) sebeb olur. mesala, bu ğday, çeltik
ve mısır da bir tonluk yenebilir tane elde edilirken binlerce ton su terlemeyle havaya veilir. İnsanlar tarafindan kullan ılan mevcut suyun önemli bir • bölümü tar ımda
değerlendirilir ve dünya nüfusunun önemli bir bölümü için su kıt bir kaynaktır.
Tarımda kullanılan en önemli enerji tipi, fotosentez i şlemi ile kimyasal enerjiye
dönüşen güneş enerjisidir. Bitki ekim alanlarına düşen güneş enerjisinin sadece % 1
kadarlık bir bölümü insan gıdası olarak değrelendirilen maddelerin olu şumunda kullanılar. Tarım araştırmalarmın belki de en önemli konusu bu oranı yükseltmektir.
Bakteri ve mavi-yeşil algleri içine alan ve hücre çekirdekleri olmayan bir organizma
110

olan prokaryotelerin dışında hiçbir hayvan veya bitki hava azotunu tesbit etme yeteneğine sahip deği!dir. Baklagillerde fotosentez yoluyla de ğerlendirilen güneş enerjisinin bir bölümü, karbon hidratlar halinde, "Rhizobia" ad ı verilen ve baklagillerde simbiyoz hayat ya şıyan bir bakteriye aktanl ır. Bu bakteri, karbon hidratm içindeki
hidrojeni havanın azotuyla birleştirerek amonyağa dönüştürür.. Tesbit edilen bu azot da
bitkiler tarafından, mükleik asit, proteinden ibaret olan, klorofil olu şumunda kullanılır.
Diğer bakteriler de azotu tesbit etmek için art ık maddeler içindeki enerjiyi kullan ırlar.
Mavi-yeşil alglerde, güne ş enerjisinin fotosentez yoluyla kimyevi enerjiye
dönüştürülmesi ve havanın azotunun tesbiti ayn ı organizma tarafından gerçekle ştirilir.
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Modern yüksek verimli tarımda, bu biyolojik tesbit i şlemleri baklagillerin dışındaki
bitkilere yüksek verim için gerekli olan azotu sa ğlamaya yetmemektedir. Bu durumlarda, tabii gaz veya diğer fosil yakıtlar kullanılarak, içlerine azot tesbiti için gerekli
enerji depolanm ış bulunan, azotlu kimyevi' gübreler kullanılmalıdır. Hem, bakteriler
yoluyla tabii olarak hem de kimyevi imalat i şlemiyle, tesbit edilen her azot birimi için,
aynı miktar, yani kilogram başına 15.000 kilo kalorilir, bir enerjiye ihtiyaç duyuldu ğu
açıktır. Simbiyoz yaşamın hakim olduğu biyolojik işlemde gerekli enerji bitkinin kendi
elde ettiği sentetik üründen sağlamr ve bu durum tohumunu almak için ekilen soya fasulyesi ve benzeri baklagillerde verim dü şüklüğünün iyi bir açıklaması olarak kabul
edilir. % 30-40 protein ihtiva eden s oya fasulyesinin her bir tonu için, baklagillerle simbiyoz hayat süren "Rhizobia" bakterisi taraf ından 100 kg azotun tesbiti ve bu i şlem için
de 400 kg karbon hidratın ihtiva ettiği miktarda bir enerjinin kullan ılması gereklidir.
Tabii' gaz ve nafta yüksek oranda enerji ihtiva etti ği için kimyevi yolla azot tesbit
işleminde fosil yakıtlar kullanılır ve azotlu kimyevi gübrelerin kullan ılması halinde
100 kg azot elde etmek için, sadece, yakla şık olarak 150 kg yakıt kullanılır. Mevcut,
yüksek petrol ve tabii gaz fiatlanna ra ğmen, bu miktarda bir fosil yak ıtın maliyeti,
gübreden dolayı elde edilen ürün değerinin onda biri kadardır.
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Bütün Dünya tar ımında bitki metabolizmasmda kullanılan toplam tesbit edilmiş
azotun, sadece % 30 u sentetik olarak tesbit edilmi ş azottan olu şmaktadır. 1974 yılında
40 milyon ton sentetik olarak tesbit edilmi ş azot kullanılmıştır. Diğer tahminler
yanında E.I. du Pont de Nemours and Company'den Ralph W.F. Hardy'nin bu konuda
yaptığı tahminlere göre tarım topraklarında biyolojik tesbit yoluyla y ılda 90 milyon ton
azot tesbit edilmektedir. Bu miktar ın 35 milyon tonu kültürü yapılan baklagillerce,
dokuz milyon tonu baklagillerin d ışındaki bitkilerce ve 45 milyon tonu da devaml ı
çimler ve çayırlık alanlarda gerçekle ştirilmektedir. Muhtemelen y ılda 45 milyon ton
kadar bir hava azotu da y ıldırım, ozon tesiri ve orman yang ınlarını da içine alan yanmalarla tesbit edilmekte ve bu azotun bir bölümü yeryüzündeki tar ım topraklarında depolanmaktadır. 2000 yılına kadar tarımda, yılda 160 milyon ton kimyevi yolla tesbit
edilmiş azot kullanılacağı, 1974 yılındakinin dört katına tekabül eden bu miktar için de
yılda 250-300 milyon ton fosil yak ıta ihtiyaç duyulaca ğı tahmin edilmektedir. Bu miktar yaklaşık olarak, bu günkü yak ıt tüketiminin % 4 üne tekabül etmektedir. Ton
başına 200-250 dolar olan 1976 "tesbit edilmi ş azot" fiyatları yla toplam azotlu gübre
maliyeti 32-40 milyar dolara ulaşacak ve bunun içinde fosil yakıtlann payı 15-20 milyar dolar kadar olacakt ır. bu miktar bile, gübre kullan ımına bağlı olarak elde edilecek
300 milyar dolar değerindeki ürün artışının küçük bir kesri olacakt ır.
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Tarımda, sulama amacıyla suyu pompalamak, tarlayı sünunek, ekmek, ürünü hasat
etmek, çiftlik girdileriyle ürünü nakletmek ve di ğer amaçlar için mekanik enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Ilkel tarımda, mekanik enerjinin önemli bir bölümü insanlar ve
hayvanlardan sağlarım, modern tarımda ise bu enerjinin temel kaynağı ya fosil yakıtlar,
ya da hidroelektrik enerjisidir. Cornel Üniversitesinden David Pimentel ve arkada şları,
kimyevi gübre ve sulamada kullan ılan pompalar da dahil olmak üzere, çiftlik alet ve
makinalannın etkin bir şekilde kullanıldığı gelişmiş ülkeler tarımında dünyanın
hemen her yerinde temel tar ım ürünü olarak kabul edilen g ıda tahıllannm üretimi için,
gerekli fosil yakıt enerjisinin, bu tahıllann ihtiva ettiği enerjinin yarısına eşit olduğunu
göstermişlerdir. Ancak, geli şmiş ülkelerde, tah ıldan ziyade et, yumurta, süt, tereya ğ,
peynir de dahil olmak üzere hayvani ürünler, g ıda sisteminin ana unsurudur. Hayvanlar,
yedikleri yemlerin içindeki enerjinin sadece % 10-20 gibi küçük bir oran ın' yenilebilir
hayvani ürünlere dönüştünnektedirler, ayr ıca hayvanların bakım ve muhafazas ı için de
önemli miktarlarda enerji sarfedilmektedir. Böyle olunca, Pimentel'in belirtti ği gibi,
gelişmiş ülkeler tarımında süt, yumurta, et üretimi için harcanan enerji genellikle yenilebilir hayvani ürünlerin ihtiva etti ği enerjinin bir kaç katıdır.
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Halen fosil yakıt fiatlannm yüksekli ği ve yakın bir gelecekte bunlar ın tükenme ihtimali, gelişmiş ülkelerin enerji yoğun tarımlannın devam ettirilip ettkilemiyece ği ve
dünyanın diğer yerlerine de götürülüp götüremiyece ği gibi ciddi bir sualin ortaya
çıkmasına sebep olmaktadır. Bununla beraber, modern yüksek verimli tar ımda ihtiyaç
duyulan enerjinin önemli bir bölümü, belki de tamam ı, esas itibariyle, çiftçilerin kendilerince sağlanabilecektir. Zira, bir ton tah ıl elde edilirken, tah ıllann ihtiva etti ği enerjiden önemli ölçüde fazla enerji ihtiva eden, insanlar tarafından yenilmiyen bir iki tonluk bir bitki artığı da elde edilmektedir. E ğer bu enerjinin sadece yarısı bunların
fermantasyonu yoluyla metan veya alkol üretiminde de ğerlendirilebilseydi, kimyevi
gübre üretimi için gerekli enerji de dahil olmak üzere, modern tar ımın enerji ihtiyaçları
tamamen kar şılanabilecekti.
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Hem ilkel hem de modern g ıda maddeleri sistemlerinde, gıda maddelerinin
işlenmesi, dağıtımı ve pişirilmesi için sarfedilen enerji, g ıda maddeleri üretiminde sarfedilen eneıjiden çok büyüktür. Mesela Hindistan'm kırlık yörelerinde,. bir kilo pirinci
pişirebilmek için, pirincin ihtiva etti ği enerjinin iki katı kadar bir enerji sarfedilmektedir. Wisconsin Üniversitesinden John S. Steinhart ile ,Carol E. Steinhartem
tahminleri, pimentel'in çiftlik enerji sarfiyat tahminleriyle birle ştirildiği zaman,
ABD.'de çiftlik dışında işleme, paketleme, ulaştırma, dağıtım, soğutma ve pişirme
işlemleri için, çiftçilerin ürünleri elde etmek için harcand ığınm iki katı kadar bir enerjinin kullanıldığı ortaya çıkmaktadır.
Hem gelişmiş hem de geli şmekte olan ülkelerde uzun dönemde bütünüyle g ıda sisteminin, bitki üretiminden daha ciddi problemler ortaya koyaca ğı anlaşılmaktadır.
Tarımda üç önemli biyolojik faktör; (1) Bitki ve ehli hayvanlar ın gen depoları, (2)
Çeşitli mikroorganizmalar, (3) Topra ğı aktanp havalandıran toprak kurtlan, böcek ve
diğer daha büyük organizmalard ır. İnsan gıda sisteminde rol oynayan hayvan ve bitt"
kilerin sadece küçük bir kesri ehlile ştirilmiş veya kültüre alınmıştır. Esas itibariyle
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bunlar; Bitkilerden (1) Tah ıllar, (2) Yemeklik olarak kullan ılan balclagil taneleri (3)
bazı yumru bitkileri (4) Sınırlı sayıda sebzeler (5) Kabuklu ve kabuksuz meyveler; hayvanlardan (1) Gevi ş getirenler, (2) Domuzlar ve (3) Kanatl ılardır. Bu bir kaç ehli
çeşidin bazı özellikleri nesiller boyu devam eden kontrollü yeti ştimıeler sonucu
oldukça geliştirilmiştir. Özellikle hastalık ve zararlılara dayanıkhlık yönünden bunlar,
vahşi orijinlerinden oldukça farkl ılaşınıştır. Modern tarımın önemli problemlerinden
birisi, ehli çeşitlerin gen depolannda yeterli bir farkl ılığı koruyarak, değişik salgın hastalıklarla dünyanın çeşitli yerlerinde yeniden ortaya ç ıkan zararlılara karşı dayanıklı
yeni çeşitler geli ştirebilmek için vahşi akrabalarının genlerini muhafaza edebilmektedir.

cy
a

Havanın azotunu tesbit eden bakterilere ve mavi ye şil alglere ilâveten dünya gıda
sisteminde hayati önemi haiz olan di ğer organizmalar; s ığır, koyun ve keçilerin Rumenlerindeki bakterial flora ile çe şitli fonksiyon ifa eden mantar ve bakteri cinsinden
toprak mikroplar ve gıda maddelerinin fermantasyon yoluyla i şleme tabi tutulmasını
sağlayan mikroorganizmad ır. İnsan hayatında dikkati çeken simbiotik ilişkilerden birisi, insan ve geviş getiren hayvanlarla, rumen bakteriler aras ında olanıdır. Bu bakteriler, insanların sindiremedikleri selülozu, onların sindirebildilderi şeker ve karbonhidratlara dönü ş türebilmektedirler. Bunlar, aynı zamanda basit azotlu eriyilderdeii
proteinlerin yap ı taşları olan amino asitleri de imal edebilmektedirler. Sonuç olarak
geviş getiren hayvanlar üre gibi baz ı basit eriyikler yanında yedikleri çayır, yaprak, organik artık ve hatta insan hayvan d ışkılarından nitrojenli insan g ıdalar'
sağlıyabilmektedirler. Ilkel tar ımda ve mera hayvanc ılığında geviş getiren hayvanlar
aynı zamanda gıda ürünlerinin depolanmas ı ve nakliyesinde bir araç rolü de oynarlar.
Ayrıca, bunlar tarlaların iş lenmesinde gerekli mekanik enerjinin büyük bir k ısmını da
temin etmektedirler.
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Bir gramlık verimli bir toprak, onbinlerce tek hücreli hayvan ve alg hücresi, bir milyon mantar hücresi ve on milyondan fazla bakteri ihtiva etmektedir. Uzun zamandan
beri bakterilerin imal ettikleri enzim ve asitlerin, toprak minerallerinden fosfat ve di ğer
bitki besin maddelerini aç ığa çıkardıkları bilinmektedir. Ancak bazı mantarlann önemi
yakınlarda ortaya konabilmi ştir. Mantarlar ve Mycorrhizas denilen ve bitki köklerine
bağlı olan unsurlar ihtiva etmektedirler. Bu Mantarlar organik maddeleri ayn ştınp ortaya çıkan elementleri myceliumlanna dahil etmektedirler. Daha sonra mineral ve organik besin maddeleri mycorrhizaslar marifetiyle bitki köklerine intikal ettirilmektedir.
Nevada Üniversitesinden F.W.Wentin i şaret ettiği gibi bu. işlem (toprakların fena halde
ricamı§ olduğu bitki gelişmesinin, bitki besin maddelerinin ölü organik maddelerden
canlilara aktarılmasına bağlı olduğu, toprağın esas görevinin bitkilerin dik durmalarim
sağlamak olduğu) tropik bölgeler için özellikle önemli olabilir. Di ğer mikroorganizmalar; beta indoleacetic asit ve gibberallino gibi antibiotikler ve büyümeyi
teşvik eden organik bileşikler hasıl ederler. Went, kurak bölgelerde, kumlu topraklar ın
yüzeyindeki tabakalarının, mikroskobik mantarlar tarafından bir arada tutulduğunu ve
böylece erozyonun önlendi ğini ortaya koydu.
İnsan gı da sisteminde bozulmalardan dolay ı ortaya çıkan kayıplar fevkalâde
önemlidir. Zengin ülkelerde so ğutmayla bu bozulnaalann önlenmesine yetecek kadar
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enerji mevcuttur, fakir ülkeler için ise daha az pahal ı metotlann bulunmas ı zorunludur.
Bunlardan en yayg ın olarak kullan ılanı mikroorganizmalar tarafından gerçekle ştirilen
fermantasyon metodudur. Bu metoda göre fermentasyon sonucu, yenme zaman ına
kadar saklanabilecek azotlu maddeler elde edilmektedir. Fennanasyon i şlemi, ürüne
hoşa giden seçkin bir çe şni vermekle kalmay ıp ayrıca onun içinde B vitamin kompleksinin bir unsuru olan riboflavin ve di ğer vitamin mfictarlar ını da artım-. Doğranıp
tuzlu suda salamura edilen lahana (Sauer krout) ve yo ğun Amerikan beslenme sisteminde bilinen fermantasyon ürünleridir. Asya ülkelerinde de "tempeh", "ragi", "sufu",
"Ang-kah", "tea (çay)" "fungus" ''mizo" gibi fermantasyon ürünleri yayg ın bir şekilde
tüketilmektedir.
Yüzyıldan daha çok bir süre önce "Charles Darwin toprak kurtlann ın toprağı aktarma ve havaland ırmada oynadıkları role işaret etmişti. Onun tahminlerine göre her
beş yılda 2.54 cm. kal ınlığında bir toprak tabasas ı toprak kurtlarınca derinliklerden
yüzeye ç ıkarılmaktadır. Darwinin zaman ından bu yana topraktaki kurt ve di ğer küçük
hayvanların yararl ı faaliyetlerine dikkat eden olmad ı. Ancak son zamanlarda Nijeryada
bir gözlemci taraf ından, toprak kurtlar ınca, altı aylık bir bitki büyüme süre içinde,
yaklaşık bir cm. kalınlığında bir toprak tabakas ının dökülüp yay ıldığı tesbit edilmi ştir.
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Hemen hemen dünyan ın her yerinde tarımın modemleştirilmesi büyük sermaye
yatırımlarını gerektirecektir. Pek çok yerlerde nehir sular ını, sulama suyu olarak
çevirmek, depolamak veya da ğıtabilmek, amacıyla baraj ve kanalların inşaası nehir yataklannın ıslahı gerekmektedir. Di ğer baz ı yerlerde yağış ve akış haline geçen sularla
beslenen yeralt ı sularını değerlendirebilmek amac ıyla, motorlu pompalarla teçhiz edilmiş büyük kuyular açılabilir. Sulans ın sulanmasın bütün çiftlik arazilerinin uygun bir
şekilde drene edilmesi, bu amaçla gerekli toprak tesviyesinin yap ılması drenaj kanalları
veya yeralt ı dren tesislerinin in şaası zorunludur.
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Gelişmekte olan ülkelerde köylerin pek ço ğu çiftlik girdilerini getirmek ve ürünleri
pazara götürmek için çiftlikleri pazara ba ğlıyan yollara muhtaçt ırlar. Eğer toprak tesviye edilir veya belirli bir e ğime kavuşturulursa genellikle hektara verim artar. Ayr ıca
pek çok yerlerde ta şkınlardan kurunmak için akarsu kenarlarma koruma duvarlar ının
yapılması gereklidir. Geli şmekte olan ülkelerin önemli bir bölümünde depo olarak kullanmak üzere, rutubet ve zararl ı hayvanların sızma ve nüfuz etmelerini önliyen yap ılara
ihtiyaç duyulmaktad ır. Yüksek verimli çe şitlerin tohumlarını çoğaltmak için, bu dalda
ihtisaslaşmış çiftliklerin kurulmas ı da bir zarurettir.
Nüfus yoğunluğunun fazla oldu ğu fakir ülkelerde, gerekli tesislerin pek ço ğu pek az
ölçüde modern makina kullanarak, insan gücüyle yap ılabilir ve bu şekilde istihdam
güçlükleri de belirli ölüde hafifletilebilirse de, kimyevi gübre ziral mücadele ilaçlar ı ve
çiftlik alet ve makinalar ının imali için malzeme ve makina şeklinde önemli yatırımlara
zorunluluk vardır. Önümüzdeki 25 y ıllık bir dönem boyunca her biri günde 1000 ton
amonyak veya buna tekabül eden miktarda üre üreten 400 fabrikaya ihtiyaç duyulacaktır. Bunların toplam maliyeti hiç olmazsa 40 milyar TL.'na ula şacaktm 1967
yılında ABD. Başkanı Johnson'un Bilim Mü şavere heyeti; Asya, Afrika ve Latin Amerikada o zaman ekilmekte olan topraklar ın, bir milyar dolardan daha fazla bir maliyete
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sahip olan zirai mücadele ilaçları üreten fabrikalara ihtiyaç gösterdi ğini tahmin etmiştir.
Bugünkü (1976) fiyatlarla bu maliyet muhtemelen iki katına çıkacaktır.
Gelişmekte olan ülkelerin önemli bir bölümünü içine alan, tropik ve saptropik
bölgelerde, yeterli suyun bulundu ğu ve toprağın ileri derecede yıkanmamış olduğu yerlerde iklim senede iki veya üç ürün al ınmasına elverişlidir. Böylesine bir çok mahsul
alma uygulaması gıda maddeleri üretiminin artt ırılmasından başka istihdamı da
aritıracak ve dengeli bir hale sokacakt ır. Bununla beraber iki veya üç mahsul, ancak bir
ürünü hasat ettikten sonra di ğer ürünü ekmek için gerekli zaman kısaltılabildiği takdirde gerçekle ştirilebilecektir. Tarlalar ın süriilüp işlenmesini hızlandırmak için şu
anda hayvanlardan sağlanan çeki gücünün yerine küçük traktörlerin ikame edilmesi gereklidir. Ürünlerin yağışlı mevsimlerde hasat edilmesi halinde mekanik kurutuculara da
ihtiyaç duyulacaktır. Pakistan, Hindistan ve başka yerlerdeki tecrübeler bu tip çiftlik
makinalannın motorlar, pompalar ve kuyular için borularla merkezi fabrikalarda imal
edilmiş çelik ve diğ er metalleri kullanmak suretiyle, ta şra kasabalarındaki imalathanelerde yap ılabileceğini göstermiştir.
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İlkel tarımın hüküm sürdüğü yerlerde her köy, kendi kendine yeterlidir ve bunların
sosyal müesseseleri, ço ğu zaman adaletsiz ve farkl ı muamele yapmakla beraber, as ırlar
süren tecrübeler sonucu şartlara uydurulmu ştur. Modern tarımda ise; nisbeten dü şük
faizle borç veren, çiftçilerin tasarruflann ı yarirabilecekleri bankalar; çiftlik girdilerini
satın alıp dağıtmak ve çiftlik ürünlerini pazarlamak için kooperatifler; kirac ı ve
ortakçırilda çalışan çiftçilerle borca garkolmu ş küçük çiftçilere güven verecek bir toprak tasarruf sistemi; yeni teknolojilerin uygulamaya konmasmda yard ım edecek bir
yayını servisi; çitfçileri ürünlerini art ırmaya teşvik edecek hükümet fiyat politikalar ı;
çiftçilere ilâve bir teşvik sağlamak için tüketim maddelerinin da ğıtım ve satışında mekanizasyon; çiftçi çocuklarına okuma yazma ve hesap öğretmek için kolayca
ulaşılabilen ve gerekli elemanlara sahip okul; geleneklerin sert kabu ğunu kırabilmek
amacıyla şehirler ve kırlık yöreler arasmda haberle şme araçları gibi yeni müesseselere
ihtiyaç vardır.
İlkel tarımda insan gücü ve tevarüs edilmi ş basit hünerler üretimin belli başlı sosyal
unsurlarıdır. bu toplumlar, insanlar ve hayvanlar tarafından, gıda maddesi yetiştirmek
ve hazırlamak amacıyla, bitkilerin fotosentez sonucu üretti ği ürünlerden elde etti ği
enerjinin kullan ıldığı, üretilen bu gıda maddelerinin daha çok g ıda maddesi üretmede
gerekli enerji için kaynak olu şturduğu ve böylece sonsuz bir tekrar ın cereyan etti ği
kısmen kapalı bir ekosistemler olarak düşünülebilir. Bu ekosistem nüfus artışıyla baskı
altına alınıp zorlanmaktadır. Hindistanın kırlık yörelerinde kadın, erkek ve on
yaşından büyük çocukların gıdalannda bulunan enerjinin % 40'ının gıda sistemini muhafazada sarfedildiğini tahmin ettim. Tarımın modernizasyonundaki amaçlardan biri de
insanları maruz kıldıldan güçlüklerden kurtarmak, veya ekonomik bir ifadeyle tar ım
üretiminde bir faktör olarak insan gücünün önemini azaltmakt ır.
Bunu başarmanın bir yolu, bitki ve hayvan biyolojisi ile toprak ve suyun kendi aralarındaki ilişkilerle çevreyle olan ili şkileri hakkında ilmi bilgilerimizi artt ırmak ve bun, lan çifçtilerin kullanabilece ği pratik bilgiler haline dönüştünnektedir. Dünya çap ında
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bir tarım araştırma müesseseleri sistemi bu görevlerin ikisini de ba şarmada güçlü bir
mekanizmadır. Ancak böyle bir sistemin, temel biyolojik ara ştırmaları hızla çoğaltarak
desteklenmesi de gereklidir. Tar ımla ilgili biyolojinin; recombinant genetik teknikleri
marifetiyle; farkl ı, çeşit genlerinin melezle ştirilmesi; somatik hücre genetiği yoluyla
tek hücrenin özel bir kültürde geli ştirilmesi esasına bağlı olarak, bir büyük ihtiralin
eşiğinde olduğu kolaylikla ileri sürülebilir.
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Washington Üniversitesinden Virginia E.Walbot Recombinant ve Somatic hücre genetiğinin fevkalade büyük imkanlann ı iyi bir şekilde belirtti. Bu günün bitki yeti ştirme
proğramlarında zararhlara kar şı mukavemet, anormal s ıcaklıklarda yüksek büyüme
oranı gibi yararlı özelliklerin seçimi, on binlerle ifade edilen her türden bitkinin
yetiştirilmesini zaruri kılmaktadır. Klasik uygulamada, arzu edilen bu irsi özelli ği bulmak için, hiç olmazsa bir büyüme mevsimi ve bir tohumluk ırkını geliştirmek için ise,
birkaç yıl gereklidir. Somatik hücre geneti ğinde ise milytmlarca hücre bir tek test
tüpünde muhfaza edilebilmekte ve bir nesil için gerekli zaman ise ay veya y ıl yerine
gün veya saatle ölçülmektedir. Bir nesil zarf ında mukavim hücre elde edilebilmekte,
daha sonra seçilen bu hücre, bir kaç hafta içinde pek çok say ıda benzer hücre yaratmak
için (Cloned) Clone edilmektedir. Halen, havuç, tütün ve m ısır da dahil olmak üzere,
bir düzine bitki çeşidinde, bu seçilmiş hücrelerden veya bitki dokular ından bitkileri
aynen elde etmek mümkün olmaktad ır. Önümüzdeki bir kaç on y ıl zarfmda, tohumlar ın
içindeki protein miktar ve bileşimini, fotosentetik etkinliği, fotosentetik ürünlerin, yenilebilir tohumlarla bitkilerin geri kalan kısımları arasında bölümünü ve azot tesbit
etme yeteneğini tayin etmek amac ıyla, tahıl hücrelerinin içine özel genetik malzemeler
zerketmek mümkün olabilecektir.
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Son yılların en önemli bulu şlanndan biri, karbonun tesbitinde de ğişik bitkilerin
değişik fotosentez mekanizmalanna sahip oldu ğunun anlaşılmasıdır. Çeltik ve
buğdaydaki fotosentezlerde, üç karbon atomu ihtiva eden moleküller olu şturulduğu
halde, sorgum ve mısırdaki fotosentezlerde dört karbon atomu olan moleküller
oluşturulmaktadır. Bunlardan ilki C3 bitkileri, sonuncular ise C4 bitkileri diye adlandınlmaktad ır. C4 bitkileri yüksek bir fotosentetik etkinlik ve dü şük bir fotorespirasyon göstermektedirler; yani bunlar daha çok güne ş ışığı emmekte ve kullanabilmekte, buna mukabil güneş ışığının mevcut olduğu saatlerde oksidasyon
yoluyla, fotosentezle elde edilen ürünlerin daha az ını kaybetmektedirler. C4 bitkileri,
yüksek sıcaklıklarda özellikle başanlıdırlar, buna mukabil C3 bitkileri dü şük suhunetlere daha iyi adepte olabilmektedirler. Çöllerde yeti şen pek çok yerli çe şitler,
tekamül ederek geceleyin havanın karbon dioksidini alabilen üçüncü bir sistem
oluştunnuşlardır. bu sistem Crastulacean asit metabolizmas ı (CAM) diye bilinmektedir. çünkü bu sistem etli bir ot olan crassulaceae familyas ında keşfedilmiş ve
incelenmiştir. Bu mekanizma sayesinde bitkiler gün boyunca maruz kald ıkları su
kayıplarını önemli ölçüde azaltabilmektedirler. Genetik i şlemler sonucu (CAM) ve C4
sistemlerinin karekteristiklerini; veya bu ğday ve çekik karekteristikleri ile C4 bitkilerinin yüksek fotosentez etkinliklerini birle ştinnek mümkün olabilir, Uygulamalı genetik araştırmalarıyla 2000 yılına kadar tamamen yeni bitki çe şitleri geliştirilmiş olabilir. Yeni ideal bitki çe şitleri, bitkilerin yenilebilir parçalarını, mevcutlarınkinden iki
veya üç defa daha yüksek bir fotosentetik etkinlikle üretebilecek; kendi azot ihtiyac ını
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kendisi ve tercihan kök sistemi yerine yapraldarda, tesbit edecek; yenilebilir bitki
bölümlerinde, insanların ihtiyaç duyduğu amino asitler bulunacak ve bitki daha az su
kullanacak, yani, bugünkü tah ıllara nazaran yenilebilir her ürün birimi için terleme ve
buharlaşmayla daha az su sarfedilecektir. Ancak, bunlar bu günkü tahillar gibi görünüp
onların lezzetini haiz ekmek, pasta ve benzerlerini pi şirmede eşit ölçüde elverişli
olmalıdır. Zira, halk toplulukları= beslenme alışkanlıklarında muhafazakar olduklarını uzun süren tecrübeler yoluyla ö ğrenmiş bulunuyoruz.
Yukarıdaki misallerin de gösterdi ği gibi, tarım üretiminin pekçok unsurlar ı birbirinin yerine ikame edilir veya ara ştinnalar sonucu ikame edilebilir hale getirilebilir.
Farazi yeni tah ıl çeşitleri; yenilebilir bölümlerinde ayn ı enerjiyi ihtiva eden mevcut
çeşitlere kıyasen, daha az topra ğa, sulama suyana, azotlu kimyevi gübreye ihtiyaç
gösterecektir. Ancak, güne ş enerjisinin, dağılma özelliği dolayısıyla, küçük bir
bölümün fotosentezde de ğerlendirilebilmesi, ve bütün bitkilerin terleme-buharla şmadan
dolayı suya ihtiyaç duymaları sebebiyle hala, iyi bir şekilde sulanabilen ve tarıma elverişli olan topraklara ihtiyaç duyulmaktad ır.
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Ortalama bir insan ın günlük enerji ihtiyacı 2500 kila kaloriden daha az veya 700
gram buğday, çeltik veya m ısırın ihtiva ettiği enerjiye eşitfir. A.B.D.'nin orta batısında
(Midwest) hektara ortalama m ısır verimi 6000 kg.'dan daha fazlad ır. Bu aşağı yukarı
hektara günde 60000 kilo kalorilik gıda enerjisine tekabül eder. Di ğer bir ifadeyle,
A.B.D.'nin orta batı bölgesinde uygulanana tekabül eden bir teknolojiyle, yüksek kaliteli bir hektar çiftlik arazisinde 24 kişinin beslenmesi mümkündür.
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Diğer hususlar sabit kalmak kayd ıyla, dört milyarlık mevcut dünya nüfusunun, 170
milyon hektarlık bir tarım toprağmdan elde edilen ürünle beslenebilece ği basit bir hesaplamayla anlaşılabilecektir. Buna mukabil bütünüyle dünyada, halen yakla şık olarak
1.4 milyar hektar arazi insanlara gerekli gada maddeleri ve lifi üretmek için ekim
altında tutulmaktad ır. Yaşayan her 2.9 ki şi için bir hektar çiftlik toprağı mevcuttur.
Ancak fiilen ekilen topraklardan ki şi başına düşen miktarın sekiz kat daha fazla olmas ı
için pek çok sebeb mevcuttur. herhangi bir y ılda fiilen ekilen alanlar toplam ekilebilir
alanların yarısı ile üçte ikisi kadardır; geriye kalanlar ise ya geçici olarak nadasa
bırakılmıştır veya çayır ve otlak olarak değerlendirilmektedir. Kimyevi gübrenin kullanılmadığı yerlerde çiftlik arazilerinin önemli bir bölümü verim gücünü tekrar kazanmak amac ıyla bir yıl veya daha fazla bir süre nadasa b ırakılmak durumundadır.
Ekime ayrılmış alanların yaklaşık % 10'u pamuk, tütün, kauçuk, kahve, çay ve jüt gibi
gıda maddesi vermiyen bitkilere aynlm ıştır. Önemli büyüklükte bir bölüm de hayvanlar için yem üretimine ayr ılnuştır. Hayvanların bazıları çiftliklerin i şlenmesinde
gerekli mekanik enerji ihtiyacını/ karşılar; geri kalanlardan elde edilen ve tereya ğ, yumurta, süt ve eti de ihtiva eden ürünler insanlar taraf ından yenilir. Kanatlılar da dahil
olmak kaydıyla hayvanlar kendi yenilebilir bölümlerinde mevcut enerjinin be ş on kat
daha fazlas ına eşit bir gıda enerjisi tüketmektedirler. yetiştirilen gıda maddelerinin %
10 ila 20'si zarad ılar tarafından harabedilmekte ve daha küçük bir oran da tohum olarak
kullanılmaktadır.
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Farazi olarak gerekliliği tesbit edilen 170 milyon hektardan daha fazla topra ğın ekilmesi gereğinin temel sebebi dünyan ın büyük bir bölümünde verimin dü şük oluşutur.
Vasat bir Pakitsan veya Hindistan çiftçisi, ekim alt ındaki her hektardan altı ton yerine
bir tondan biraz daha fazla bir miktar bu ğday veya çekik kaldınnaktadır. Dünyanm
halen ekim altında tutulan topraklarının çok büyük bir bölümü, A.B.D.'nin Orta
batısında bulunan zengin, derin, düz ve kolayca sürülebilir topraklara nazaran tar ıma
daha az elveri şlidir. Bundan daha önemli bir faktör, ekilmekte olan topraklar ın yandan
fazlasına sahip olan geli şmekte olan ülkelerde, tarım teknolojisinin çok geri oluşudur.
Iklim ve toprak özelliklerinin önemi, A.B.D.'nin biti şik 48 eyaletinde üretilen ürünlerin
çiftlik değerlerinin farklılığıyla ortaya konmu ştur. Bu farklılık; İllinois ve Iowa eyaletin toplam topraklannm her hektar! için 130 dolar, Delaware ve Ohio'da 75-80 dolar;
Wisconsin, Missisippi, Güney Carolina, Georgia ve Tennesse'de 35-45 dolar; Bat ı Virginia, Montana, New Hampshire, Utah, New Mexico, Wyoming ve Nevada da 10 dolardan azdır. Kansas'ta, İndiana'dakinin hemen hemen iki misli daha fazla toprak elcilmektedir; fakat, Indiana'da elde edilen ürünlerin toplam de ğeri daha fazladır. Minnesota
ve Kuzey Dakota'da aym miktar arazide hasat yap ılır fakat Minnesotadaki ürün de ğeri
% 70 daha fazladır. Diğer yandan ekilen arazilerin hektan ba şına en yüksek verim; Florido, California, Massachuusetts ve Arizona'da al ınır. Toplam verimin 1470, 1700 dolar
arasında değiştiği bu dört eyalette toprak çe şidi, iklim ve ürün geniş ölçüde
değişiklikler gösterir. Portakal, greyfurt, domates ve şeker kamışı Floridanın belli
başlı ürünleridir; Massachusetts'de, cranbery kuru ot, tütün ve elma; Arizona'da pamuk,
marul, kuru ot ve bu ğday yetiştirihnektedir iklim ve toprak yap ısındaki önemli
değişikliklere rağmen uygun idare, yeterli sermaye yatırım' ve uygun pazar şartlarında,
A.B.D.'nin önemli bir bölümünde yüksek verimli tarım gerçekleştirilebilmektedir.
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Antartika ve Grönlandaki buzlarla kapl ı olan bölgelerin dışında, dünyamızın karalarla örtülü kısmmın yüzeyi 13 milyar hektardır. Bunun 2.6 milyar hektannda, suhunet senenin dokuz ay ında veya daha uzunca bir süre s ıfırın altında kaldığnıdan, tarım
yapılamaz. Toplam 1.9 milyar hektarl ık diğer bir bölümde, yağmur, kar veya toprakta
depo edilen sudan has ıl olan rutubet, ancak senenin üç ay ında toprak ve bitkilerin kaybettikleri suya eşit veya ondan fazlad ır ve pratik olarak buralarda hiç sulama suyu bulunmamaktadır. Binaenaleyh, sadece iklim, potansiyel olarak tar ım yapılabilecek alanları 8.5 milyar hektara, indimıektedir. 1967'de A.B.D. Ba şkanının Ilim Müşavere
Heyetinin teşkil ettiği bir panel, yoğun bir çalışma sonunda, buzlarla örtülü olmayan
toplam 13 milyar hektarlık alanın 3.2 milyar hektarmda ekim yap ılabileceği sonucuna
varmıştır. Snurlamalar, hem iklimden, hem de toprak yüzeyinin fiziki karakterinden
ileri gelmektedir. Panel, dünya topraklar ını 13 coğrafi bölgeye ayırmış, dünya karalannın % 75 ini teşkil eden altı grupta toprakların büyük bir bölümünün tarıma elverişli olmadığını tesbit etmiştir Üzerinde tarım yapılamayan en geniş alan, sathın
kayalık olduğu veya taşlık ve sığ lithosallarla örtülü bulundu ğu bölgelerden oluşur.
bunların toplamı 2.6 milyar hektardır. Üzerinde tarım yapılamıyacak alan çöller, 1.7
milyar hektarlık bir alanı kaplamalctadır. Serin bölgelerin ormanl ık alanlanndaki geniş
ölçüde yıkanmış, asit karakterli, genellikle kumlu podzol topraktan, üzerinde tar ım
'yapılamıyan 1.6 milyar hektarlık diğer bir bölümü olu şturur. Regosal diye adland ırılan
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0.7 milyar hektarlık, kumlu tamamen oluşmarmş, topraklarda da tarım yapılamamaktadır. Arktik bölgelerdeki 0.5 milyar hektarl ık tundralar da bitki yeti ştirilebilmesi
için çok fazla soğuktur.
Lithosol gruplarını ihtiva eden dağlık veya kurak bölgelerden sonra gelen en büyük
coğrafi alan latosellerle kapl ıdıır. Savanalarm knınızımsı kahverengi veya sar ımsı kahverengi lateritic topraklar, tropik ve saptropik bölge ormanlar ı bu gruba girmektedir.
Bunlar yeryüzünün en fazla sulanan ve y ıkanan topraklarını teşkil eder. Bunların pek
çoğu sadece fosfor yönünden de ğil, ayrıca, potas, kireç, mağnezyum sulfat ve nitrojen
bileşikleri gibi bütün diğer mineral besin maddeleri yönünden de fakirdirler. Latesollann ekstreın hali; kurudu ğu ve hava tesirine maruz bırakıldığı zaman tekrar
yumaşamayıp ufalanmıyacak şekilde sertleşen ve yüksek oranda demir ihtiva eden lateritedir. Üzerinde tarım yapılamayan Latasoller 1.4 milyar hektarl ık bir alanı kaplar,
ayrıca bu tip topraklar üzerinde ekim yap ılabilen bir milyar hektarl ık en büyük alanları
da içine almaktadır. Ancak, yüksek verimli tar ım yapabilmek için, bu topraklar ın nadir
mineraller ve asitliği düşürmek için kullanılan kireç de dahil olmak üzere çe şitli tamamlayıcı maddelerle desteklenmesi bir zarurettir.
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Geriye kalan tarım toprakları en çok orta boylam dereceleri aras ında yer alan, yan
kurak bölgelerle, yan yağışlı ve yağışlı bölgelerin çayırlık alanlarında yoğunlaşır.
Bunlar, buğdaş yetiştirihnesine elverişli çemozem topraklanyla, m ısır yetiştirilmesine
elverişli brunizem topraklandır ve toplam 0.5 milyar hektarlık bir alanı içine alırlar.
Kalite yönünden ikinci sırayı, dünyanın her yerinde nehir vadilerini kaplıyan, fiilen
veya potansiyel olarak tarıma elverişli olan ve miktarları 0.3 milyar hektara ulaşan
alüviyonlu topraklarla, miktarları 0.2 milyar hektar kadar olan a ğır bünyeli siyah renkli,
tamamı tarıma elverişli grumosol ve kırmızı terra roza toprakları alır. Bu sonuncu iki
gurup ılık ve sıcak, düzgün mevsindik yağışlara sahip iklimlerdeki lcalkerli kayalar ın
birer ürünüdürler. Çöllerle kapl ı alanların beşte biri ve podzol topraldann ın altında biri
tarıma elverişlidir. Bunların toplam miktarı 0.75 milyar hektara ulaşmaktadır. Tarıma
elverişli diğer toprakların toplamı ise 0.4 milyar hektar kadar olmaktad ır.
Bu, 3.2 milyar hektarlık tarım toprakları yeryüzündeki karalann % 24 ünü
oluşturur. bu miktar, halen ekilmekte olan alanlar ın 2.3 katına ve herhangi bir yılda ekilen toprakların üç katından fazlasına tekabül etmektedir. bu miktarın 0.3 milyarlık bir
bölümü tek ürün kaldınlsa bile sulama yapılmasını gerektirir.
Sulu tarım, insanoğlunun suyu, düşünerek kullandığı ana faaliyeti temsil eder, fakat
halen mevcut suyun, 1000 km 3'ü biraz aşan, çok az bir kısmı kullanılmaktadır. Nehirlerin debi toplamının % 4'ü ile halen 160 milon hektarl ık bir alan sulanmaktadır. Bu
miktar da ekilen topraklar ın % 12 sini teşkil etmektedir. Dünyanın geriye kalan 1.2 milyar hektarl ık ekim alanından her yıl yağmur veya kar şeklinde 10.000 km3'lük bu su,
buhar veya terleme yoluyla havaya verilir ve bu arada g ıda ve lif maddelerinin
büyümesine yardım edilmiş olur. Nehir sularının çok önemli bir bölümü insanlar
tarafından kullanılmaksızın denizlere karışır, kıtalarda buharlaşan suyun yandan fazlası, özellikle yağışlı bölge ormanlanyla, tropik bölgenin yan ya ğışlı savanalarda buharlaşan su, insan hayatında çok az rol oynar.
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Görüldüğü gibi sulama için potansiyel çok geni ştir; fakat nehirlerde ak ış haline
geçen suların, kıtalar ve her k ıtada değişik iklim bölgeleri arasında düzensiz dağılımı
sulama imkânlarmı sınırlamaktadır. Harold A. Thomas, Jr. Peter Rogers ve Ben, kara
parçalarının % 15 inden ibaret olan Latin Amerikan ın, akış haline geçen suların üçte
birine; buna karşılık kara parçalarının % 23 ünü- içine alan Afrikanın, aluş haline
geçen suların sadece % 12 sine; kara parçalar ının % 25'ini teşkil eden, Güneybatı
Asya, Kuzey Amerika, Meksika, A.B.D. Güneybat ısı, Mutedil Güney Amerika, ve
Avustralya'nın akış haline geçen toplam sular ın sadece % 5 ine sahip olduğunu tahmin
ettik.
Akış haline geçen suların düzensiz dağılımı sonucu, sulamayla birlikte potansiyel
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olarak tarıma elveri şli olan alanların yalnız üçte biri sulanabilmekte ve bu durum toplam ekilebilir alanların üç milyar hektara düşmesine sebep olmaktadır. Bu durum sonucu sulamadan dolay ı bitki ekim alanlanndaki toplam gayrisafi art ış, (yani, potansiyel
olarak ekilebilir arazi miktar sulama sonucu bitki yeti ştirilecek dört ayl ık bitki
yetiştirme dönemlerinin say ısı = Toplam ekim alanı) 1.1 milyar hektarla
smırlanmaktadır. Sulama olmaks ızın, yağışlı tropik bölgelerde 0.5 milyarl ık bir alanda
üç, yan yağışlı 0.8 milyar hektarl ık bir alanda iki ve 1.5 milyarl ık bir alanda da tek
ürün alınabilecektir. Böylece, sulamadan tar ım yapılabilecek toplam gayrisafi alanlar
4.6 milyar hektara sulamayla tar ım yapılabilecek alanlar da 5.7 milyar hektara (4.6 +
1.1 = 5.7) baliğ olmaktadır. Ancak bu toplamın 1 5 milyar hektarl ık bir bölümü, Jara
Adası gibi derin ve sulamaya yeni aç ılnuş bir kaç saha hariç, mevcut teknolojiyle geni ş
ölçüde yüksek verimli tar ım yapılmasının mümkün olmadığı yağışlı tropik bölgelerde
uzanır. Bu günkü teknolojiyle yüksek verimli tar ımın yapılabileceği potansiyel gayrisafi ekin alanları böylece 4.2 milyar hektardan biraz fazla olmaktad ır. (Tablo l'e
bakınız.)
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Gayrisafı ekim alanlarının yaklaşık % 10 unda lif, meşrubat için gerekli bitkiler vs.
ekilmesi zorunlulu ğu devam edecek ve yağışlı tropik bölgelerin dışında gıda maddeleri yetiştirilebilmesi için 3.8 milyar hektarl ık bir toplam alan kalacakt ır. Düşük kaliteli toprak ve düzensiz topo ğrafyanın, verimi A.B.D. Ortabat ısında elde edilen verimin yarısına kadar dü şüreceği konusunda yapılan muhafazakâr bir tahmin sonucu, bu
toplam ekim alanının da 11.4 milyar ton g ıda tahıl' veya enerji yönünde bunun
eşdeğeri olan ürünler yetiştirilebilecektir ve bu da; ki şi başına günde 2500 kilo kalorinin gerekli olacağı, zararlılarca telef edilen ve g ıda ihtiyacı için harcanan tah ıllarm
% 10 da tutulabilece ği varsaynnlyla 40 milyar insanın beslenmesine yetecektir.
Ekilebilen topraklardan başka 3.6 milyar hektarlık bir alan, hayvan otlat ılması
amacıyla değerlendirilebilecek ve yılda 25-50 milyon ton canl ı hayvan ağırlığı
sağlanabilecektir. Bu miktar 20 asrm sonunda beklenen dünya nüfusu için ortalama olarak kişi başına günde bir kaç gram hayvani proteine tekabül edecektir.
İklimleri, geniş bir alanda aynı topraktan y ılda iki veya üç ürün alınmasına elverişli
olduğu için en geniş toplam potansiyel ekim alanlar ı, yağışlı tropik bölgenin dışında,
sırayla; 1.1; 0.995; 0.715 milyar hektar toplam ekilebilir alana sahip olan Asya, Afrika
ve Latin Amerikan ın kalkınmakta olan ülkelerinde bulunmaktad ır. Bu potansiyelin ha120

rekete getirilebilmesi için mevcut sulama sistemlerinin modernize edilmesine ilave olarak 700 milyon hektarlık bir toplam alanda sulama sistemlerinin geli ştirilmesi gerekecektir.
Ayrıca, 1.5 milyar hektarlık bir toplam alanda; y ıkammş asitli toprakların ilave
maddelerle beslenmesi, azot biriktinue amac ıyla uygulanan ludas sisteminden kurtulmak amacıyla geniş ölçüde kimyevi gübre kullan ılması gerekecektir.
Kuzey Amerika Kıtası 695 milyon hektarla toplam potansiyel ekilebilir alan
yönünden Güney Amerikadan sonra dördüncü s ırayı alır. Bu yönden potansiyeli en
düşük ülkeler Avustralya, yeni zelanda ,Avrupa ve Sovyetler Birli ğidir. Yeryüzünün %
17 si gibi çok büyük bir ço ğrafi alana yayılmasına rağmen, Sovyetler Birliği Dünyanın
toplam potansiyel ekim alanlar ının % 8.4 üne, diğer bir ifadeyle 355 milyon hektarl ık
bir bölümüne sahiptir. Bu potansiyelin Güney Amerikada % 11, Afrikada % 17 sinin
halen ekim altında olmasına rağmen Soveyetler Birli ğinde bu oran % 65 tir. Halen Avrupa ve Asyada da Potensiyel tar ım alanlarının büyük bir bölümü ekim altındadır; bu
oran Avrupada % 61 Asyada % 43 tür.
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Ekim altındaki alanlarda nüfus yoğunluğu, kişi başına sırayla 0.23 ve 0.33 hektarla
Asya ve Avrupa'da en yüksek ki şi başına bir hektarla Avustralya ve Yeni Zelanda da
en düşüktür. (Tablo 2. ye bakma) Ki şi başına Sovyetler Birliğinden 0.94 Kuzey Amerikada 0.75 hektar tar ım toprağı düşmekte, Afrika ve Güney Amerika s ırayla:0.48 ve
0.43 hektarla orta s ıralarda yer almaktad ır. Eğer 2000 yılına kadar bütün toplam potensiyel ekim alanlarının pulluk altına alınması mümkün olsaydı, Asya, Avrupa ve
Sovyetler Birliğinde marjinal olmak üzere, her kıtada kişi başına düşen ekim alanları
yükseltilebilecekti. bu miktar, Avusturalya , Yeni Zelanda, Güney Amerika ve Afrikada
şimdiki miktarın üç katına yükseltilebilecekti. Dünya g ıda maddeleri üretimini
arttırmak için toprak ve suyun yan ında daha pek çok kayna ğı!' kullanılması gereği
açıkca ortadıdır. Yer yüzünün toplam üretim potansiyelini de ğerlendirebilmek için,
bütün kaynakların yeterli ölçüde mevcut olmas ı gerekmektedir. Aksi takdirde Justvs
von Liebig'in me şhur "minimum kanunu'na göre kaynaklardan biri s ınırlayıcı bir faktör
olarak otaya çıkacaktır. Bolca mevut olan kaynaklar ın pek çoğu kıt kaynaktan ikame
etmede kullanilabilirse de bitki ve hayvan metabolizmas ında fosrfor için bir alternatif
mevcut değildir. Dolayısıyla bu madde tarımda, kullanılan kimyevi gübreler için bu
temel unsurdur. Gübrede mevcut fosfor er veya geç topraktan kald ırılır, insan ve hayvan artıkları içinde kaybolup gider . Bunun tabii bir sonucu olarak pek çok ki şi, gelecekteki fosfat üretiminin yeterlili ği ile ilgilenmektedir.
1968 yılında gübre üretiminde 7.6 milyon ton fosfat kullan ılmıştır. 2000 yılında
mevcut olması beklenen 6-7 milyar insan ı besliyebilmek için, gübre içinde uygulanan
yıllık fosfor miktarını 30-40 milyon tono çıkarmak gerekebilir. Mevcut tar ım teknolojisiyle çiftlik veriminde % 100 lük bir art ışı gerçekleştirebilmek için gübre
tüketiminde % 270 lik bir artışa gerek görülmektedir.
Bilinen yüksek verimli fosfat kayalarmdan elde edilebilecek potansiyel miktar 18
milyar ton alarak tahmin edilmektedir. 21. as ıın başında beklenen uygulama oranlanyla
bu miktar 450-600 yıl içinde kullanılıp bitirilecektir.Düşük dereceli ek fosfat rezervlerinin mevcudiyeti de bilinmektedir. Bu rezervlerin, bu gün ekonomik olarak
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işletilebilen fosfor yataklarındalcinin sekiz katı kadar fosfor ihtiva etti ği maden
mühendislerince tahmin edilmektedir. Pek çok ülkede bunlardan da dü şük dereceli fosfat yatakları mevcut bulunmaktadır. Teknolojide gerçekleştirilebikceği bu günden tahmin edilen gelişmelerle düşük dereceli fosfat yataklanndan elde edilecek fosfor, fosforlu gübre fiatlarmda keskin ve h ızlı bir artışa sebeb olacak, tabiatıyla bu da gıda
fiatlarma yans ıyacaktır.
Sonuçta, topraktan bitki ve hayvan ürünleriyle kald ırılan fosforun tekrar tekrar kullanmak amacıyla yeniden elde edilmesi, daha ucuz olabilecektir.
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Gelişmekte olan ülkelerde, sulama ve yüksek verimli tar ım potansiyelini harekete
geçirebilmek için çok büyük sermaye yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktad ır. hindistan'dan 50 milyon hektar toplam sulanabilir alanda gerek duyulan sulama tesisleri
için gerekli yatar ım ihtiyacı tablo 3 gösterilmiştir. Gerekli sosyal alt y ıpınm
büyük bir bölümünün halen mevcut oldu ğu bu ülkede bile bir hektarlık bir alan için gerekli suluma yatırım' 1.000 dolar kadardır. maliyetin, Asya, Latin Amerika ve Afrikanın diğer Ülkelerinde de ayn ı olacağına dair pek de güvenilir olnuyan bir kabulle ,
bu üç kıtada sulama hizmetleri ve tar ımın modernizasyonu için, ileri derecede
yıkanmış Latas011arın kireç ve gerekli di ğer maddelerle zenginle ştirihnesi için gerekli
miktarda dahil olmak üzere 700 milyar dolarl ık bir yatırıma ihtiyaç duyulacağı ortaya
konmuştur. Eğer bu yatırunın 25 yıla dağıtılacağı farzedilirse, gerekli yıllık masraf
Dünyanın mevcut yıllık gayrisafi has ılasının % 1 ine tekabül eden ,30 milyar dolara
eşit olacaktır. Gelişmekte olan ülkelerde mevcut sermaye k ıtlığı dolayısıyla bu
yatırımm büyük bir bölümünün geli şmiş ülkelerden gelmesi gerekecektir. bunun,
tarmu modernize etmek suretiyle dünyada mevcut fakir kitlelerin, hayat ında değişiklik
yapmak ve muhtemel do ğum oranın' azaltman ın şartlarından birini gerçekleştirmek
için ödenen küçük bir fıat olduğu görülmektedir.
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Cetvel 3
Yatırımın Tipi

Maliyet
Milyar Dolar

Sulama kuyularının kapasitesinin saniyede bir milyon
feet küp artt ırılması
Kanallar ve sat ıhtaki depolama tesisleri

3.75
16.50

Kuyuların Elektrikle techizi

4.50

Toprak tesviyesi, meyil verilmesi ve drenaj ı

7.50

Gübre fabrikaları , yılda 550 milyon tonluk azot için

1.80

Sel kontrolu ve ana tahliye tesisleri

5.00

Araştırma ve yay ım; alet, makina, zirai mücadele

2.50

Toplam
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ilaçları için gerekli fabrikalar; pazarlama ve depolama tesisleri
46.55
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Uygun bölgelerde bitki verimlerinde önemli art ışlar sağlıyabilmek için önemli
yatırımlara ihtiyaç duyulacaktır. Yukarıdaki tablo Hindistanda 50 milyon hektarll ık bir
alanda tarım üretimini optimize etmek için gerekli yat ırım ın kalemlerini
göstermektedir. 2000 y ıl ında mevcut olaca ğı projeksiyonlarla tesbit edilen nüfusu besleyebilmek için Asya, Afrika, Güney Amerikada bu miktar ın bir çok katına ulaşan bu
yatırıma ihtiyaç vard ır. Ancak bu şekilde potansiyel olarak ekilebilir topraklar ın yılda
iki üç ürün kaldırılabilecek çiftliklere dönü ştürülmesi mümkün olabilecektir. Bu ölçüde
bir modernleştirmenin toplam maliyeti 700 milyar dolar ı aşacaktır.
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BÖLGE TANIMLAMASI
Hikmet KAVRUK *
GİRİŞ
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Dünyada hiçbir yer birbirine t ıpa tıp benzememektedir. Her bir mekan, bir di ğerine
göre bir çok farklı özellikler taşır. Böylece belli bir mekandaki probleme uygulanan
çözüm olumlu sonuçlar verirken, bu çözüm ayn ı probleme sahip bir başka mekanda
olumlu sonuçlar vemıeyebilir. Diğer taraftan, bu farkl ı mekanlar baz ı yönlerden birbirlerine benzeyen özellikler de taşırlar. İşte, sadece bu benzer özelliklerden dolay ı bu
mekanlar bir bölge olu şturabilirler.
Bölge kelimesi değişik yapıları ifade edebilmektedir. Bazen bir mahalleye, bir
kente, bir il'e, birkaç ilin ya da ülkenin birlikte ele al ındığı yörelere bölge denilmektedir, (1). Ancak bu yörelerin bir bölge olu şturması, daha doğrusu bölge olarak
tanımlaması rastgele bir iş değildir. Çünkü belli bir sınır içerisine sokarak bir yeri
bölge olarak tan ımlamak, burayı başka yerlerden farkl ı görmek anlamını taşımaktadır.
O halde bir takım ölçülerin esas alınması ve bu ölçüler etrafında benzerlikler ta şınması
gerekmektedir. Esas alınacak ölçütler çok çe şitli olabilir. En genel ifadeyle, do ğal ya da
beşeri ölçütler esas alınabilir. Coğrafi ölçü esasında birbirine benzeyen mekanlar bir
doğal bölge meydana getirecektir.
Ancak, doğal ortama insanoğlunun yoğun bir şekilde müdahale ettiği ve insanın mekana değil, mekanın insana bağlı olduğu iddia olunursa, doğal bölge kavramının da giderek değerini kaybedeceği söylenebilir. Bu açıdan, "Her bölgenin maksimum
kalkınMasının, tüm ülkenin maksimum kalk ınmasını sağlayacağı nı ileri süren doğal
bölgelere ilişkin düşünceler artık gözönüne almamazlar, özellikle Avrupa ülkeleri için,
doğal bölge kavramı değerini kaybetmiştir."(2) ifadesi anlaml ıdır.
Genel olarak bir farkl ılığın ifadesi sayılan "bölge", mü şterek veya birbirlerini tamamlayan özelliklere sahip fonksiyon ve ak ımlar yönünden birbirine s ıkı bir şekilde
bağlı coğrafi alanlar olarak tan ımlanabilir.(3). Fakat en genel anlamda bölge, " şehirden
büyük, ülkeden daha küçük mekan parçalandır."(4). Bölge sınırları ise bölgeden beklenen amaca, belirlenen ortak kriterlere göre de ğişebilmektedir.

(*) G.Ü. Iktisadi' ve Idari Bilimler Fak. Ar ş . Görevlisi
(1) Keleş , Ruşen; Kentleşme Politikası , Ankara, 1990, s. 209.
(2) Aydın, Tekin; Ülke Düzenleme Ilkeleri ve Yerleşme Sistemleri, Istanbul, 1972, s. 155
(3) Payaşlıoğlu, Arif; Merkezi Idarenin Ta şra Teşkilatı Üzerine Bir Inceleme, Ankara, 1966, s. 72
(4) Isbir, Eyüp; Ş ehirleşme ve Meseleleri, 2. Baskı, Ankara, 1991, s. 161.
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I- BÖLGE KAVRAMI VE TANIMLAMA AMACI
Herhangi bir beldeyi, bölgeyi ya da ülkeyi planlayabilmek bu plan üzerinde bir
takım yatırımlarda bulunabilmek, veriler elde etmek, hesaplar yapmak ve gelece ği tahmin etmek için o beldenin, bölgenin ya da ülkenin bir tak ıp kriterlere göre
tanunlanması gereklidir. Bu tammlama yap ılırken ortak unsurlara sahiplik oran ı esas
alınmalı ve bu esas ile di ğer benzeri belde veya bölgelerden farkl ılığı ortaya konulmalıdır.
Bir ülkede, belli ortak unsurlar ya da mü şterek ihtiyaçlar gözönüne al ınarak bir
bölgeyi tanımlamak ve böylece di ğer bölgelerden aynştırmak için ortak kriterler de tespit etmek gerekecektir. Bunlar iktisadi, siyasi, idari, bilimsel, sosyal, tarihi ve co ğrafi
kriterler olabilir. Ya da bunlardan herhangi birinin veya nüfus, kentle şme, eğitim, örf ve
adet gibi alt kriterleri de ölçü almak mümkündür. Burada önemli olan o bölgeyi hangi
amaçla tanımlamak istediğimizdir. Bu amac ı gerçekleştirecek kriter sonra seçilebilir.
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Ancak, Türkiye'de ulusal düzeyde planlama amacma yönelik olarak bir bölge
ayrımının gerçekleştirilememiş olduğu, uygulamaya yönelik giri şimlerde de her kurumun kendi yapı ve isteklerini gözeten bir bölgesel ayr ım benimsemiş olduğu (5) belirtilmektedir. Örneğin Imar ve Iskan Bakanl ığının benimsemiş olduğu bölgeler ile
Devlet Su Işlerinin benimsediği bölgeler birbiriyle çakışmadığı gibi 7 coğrafi bölgeye
de uymamaktadır. Aynı bölge varsa bile bölge kapsamı içindeki il ve ilçeler ayn ı olmayabilmektedir. Buradaki fark kamu hizmetleri aras ındaki nitelik farkıdır. Kamu hizmetlerindeki farklılık faaliyette ve teşkilatlanmada da farkl ılık yaratacaktır.
Dolayısı yla her bir kamu kurumunun de ğişik tür faaliyetlerinden ötürü bölge anlay ışı
ve bölgesel teşkilatlanması farklı olacaktır. Bu nedenle de "bölge kavram ı günümüzün
en hararetli tartışmalarının konusunu te şkil etmektedir"(6) denilebilir.
Bir ülkenin gelişmişlik göstergesi olarak bir endüstri ülkesi aç ısından kullanılan telefon adedi, elektrik harcamas ı, otomobil sayısı, tarımsal açıdan ise sahip olunan
traktör say ısı gösterge olarak ele al ınabilmektedir. Bu unsurlara göre o ülkenin
gelişmiş ya da azgeli şmiş olduğu söylenebilir. Aynı şekilde bir ülke içerisinde bir
" şehirsel merkezin ( şehir bölgesinin) ayrunla ştınlmasındaki kriterler objektif ve birbirleriyle kıyaslanabilecek türden olmal ı ve bütün şehirsel fonksiyonları kap-.
samandır."(7) ki kıyaslama sayısal olduğu sürece objektif olabilir. buna göre şehirsel
merkezlerin seçiminde kullan ılacak kriterler genel olarak şunlardır.(8):
1-Nüfus Kriteri (kendi ve çevresinin büyüklülderi),
2- Erişebilirlik Kriteri (ulaşım olanaktan),
3- Çalışan nüfusun sektörlere dağılışı ve endüstriyel, i ş yerleri sayısı kriterleri,
4- Bütün işyerlerine olan git-gel hareketleri say ısı,
5- Toptan ve parakende sat ışın yıllık kapasitesi cirosu,
(5)

Eraydın, Ayda; Türkiye'de Ulusal Kalk ınma Planlann ın Bölgesel Araştırılmas ına Yönelik Bir Yaklaşım, ank. 1983, s.
97
•(6) Aydın, Tekin; a.g.e., s. 52
(7) Göçer, Orhan; Ülke Planlama Ilkeleri, Ist. 1990, s. 159
(8) Göçer, Orhan, a.ge., s. 159.
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6- Sahip olduğu donatımlar, cinsi ve kapasiteleri,
7- Topoğrafya, iklim, coğrafi veriler, özellikleri,
8- Haberleşme,
9- Stratejik noktalara ve hudut bölgelerine ait özel kriterler,
10-Turizm yönünden bölgenin veya şehir merkezinin önemi,
Bu kriterler yard ımı ile şehirsel yap ılan birbirleriyle mukayese edebiliriz ve
seçebiliriz. Ancak, bölgesel yap ı esasında bakıldığı nda kriterleri daha genel düzeyde
ele almak gereklidir. Çünkü bir bölge içerisinde birbirinden seçecek kriterler olmas ı gerekecektir. Genel ölçüler olarak dü şünülebilecek bu kriterler iktisadi, sosyal ve
kültürehl, idari, siyasi, tarihi ve co ğrafi kriterler olarak sayılabilir.(9)
II- BÖLGE TANIMLAMASINDA ÖLÇÜLER
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A- İKTİSADİ ÖLÇÜ
Bölgesel yap ının tanımlanmasında yararlandığı= ölçülerden birisi de bölgesel
gelir kavram ıdır. Bölgesel gelir kavramı, bölgesel farkları ve dengesizlikleri
tanımlamakta kullandığımız en dolaysız ve kestirme yollardan birisidir. Gelirin
bölgeler itibariyle dağılımında görülen farklılııklar, ashnda birçok kriterin tek tek
gösterdikleri sonuçları özetleyebilir.
Serbest Piyasa Ekonomisi uygulanan geli şmekte olan ülkelerde sermaye birikimi ve
üretimde meydana gelen orant ısızlıklar, sektörlerin dengesiz büyümesiyle birlikte
bölgeleraras ı gelişme ve gelir farkl ılıkların' da meydana getirir.(10) Geli şmekte olan
bir ülkede bölgeler aras ında meydana gelen bu farkl ılıklar ülkesel kalkınmanın
önündeki en büyük engellerden bir tanesidir ve bu engel olu şturma durumu iç pazar ın
dengesiz büyümesi bunun sonucu olarak geni şleyememesinin yarattığı talep yetersizliği, bunun sonucunda üretimde art ış sağlayamama, sermaye birikiminin
yavaşlaması (11) ve büyük ölçekli i şletmelerin kurulamamas ıdır.
Bölgeleraras ı gelir farklılıklarının sebebi ise ekonomik olarak yat ınmlann kk maksimizasyonunu sağlayacak yerlerde yo ğunlaşması, iç ve dış tasarruflann
gözetilmesidir. "Gözetilen bu iç ve d ış tasarruflar gelişmekte olan bir ülkede üretimin
ancak belirli yöreler ve merkezlerde Yap ılmasını gerekli kılar. Böylece temelde tar ımsanayi ikilemine dayanan bölgeleraras ı dengesizlikler zincirleme olarak artmakta ve giderek daha belirgin hale gelmektedir." (12)
Türkiye'de bölgelerarası dengesizlikleri üç kümede toplayabiliriz. Bunlar fiziksel,
ekonomik ve toplumsal dengesizliklerdir.(13) Bölgelerarasmda fiziksel, ekonomik ve
toplumsal dengesizlikler bölgesel yapı açısından bölgeleri azgeli şmiş bölgeler ve
gelişmiş bölgeler olarak ikiye ayırmaktadır.
(9) Aydın, Tekin; as.e., s. 153
(10) Çezik, Asuman; Bölgesel Geli ş me ve Kentleşme, DPT Yayın ı, ank, 1978, s.l.
(11) ezik, Asuma; Kentleşme-Yerleş me Sektör Raporu, DFT 'Yay ını , Ank. 1982, s. 1.
(12) ezik, Asuman; Bölgesel Gelişme ve Kentleşme, Ank. 1978, s. 2
(13) eleş , Ruşen; Kentleşme, a.g,e. s. 249.
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Ülkesel kalkınmanm önünde büyük bir engel olu şturan azgeli şmiş bölgelerin,
gelişmişlik düzeylerinin yükseltilmesi bölgesel gelirin artt ırılması, bunun koşutu olan
altyapı hizmetlerinin bu bölgelere götürülmesi, k ırsal kesimde istihdamın arttırılması,
su ve toprak kaynaklar ının geliştirilmesi sonunda birim alandan al ınan üretimin
arttırılması dolayısıyla çiftçi ailelerine yeterli gelirin kazand ırılması ile mümkündür.
Bütün bunların gerçekleştirilmesi ise ancak bilinçli bir politikan ın uygulanmasına
bağlıdır. Bu politikanın adı bölgesel kalkınma politikasıdır.
Ülkemizde bölgesel kalkınma politikalarını gerçekleştirebilmek amacıyla çeşitli
dönemlerde bölge planlama projeleri haz ırlanmıştır. Bunlar;
1) Doğ u Marmara Planlama Projesi: Ülkemizde ilk haz ırlanan bölge plamdır.
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bal ıkesir, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve
Çanakkale'yi içine alan bu bölgede öncelik ilk dört ile verilmi ştir.
2) Zonguldak Projesi: Bu çal ışma Zonguldak'tan başka bölgelere nüfus ihracm ı
önlemek amacıyla gerçekleştirilen bir bölgesel plandır, sadece Zonguldak ilini kapsamaktadır.
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3) Çukurova Bölge Projesi: Bölgesel gelirin artt ırılıp bölge içinde daha dengeli bir
gelir dağılımının sağlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bölge, Adana, İçel ve
Hatay illerini kapsamaktadır.
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4) Keban Projesi: Keban Baraj ının yapımının ortaya çıkardığı sorunlar ve yarattığı
olanaklar, Elazığ , Malatya, Bingöl ve Tunceli'den olu şan alt bölgenin ve özellikle
Elazığ -Keban kesiminin gelece ğine bakmayı gerektimıiştir. Ayrıca bölgede baraj ın
yapımı yüzünden aç ıkta kalan 20 köyün aç ıkta kalan nüfusunun iskan sorununa çözüm
getirmek amaçlanmıştır.
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5) Antalya Projesi: 1960-1965 y ılları arasında Antalya, Isparta ve Burdur illerini
içine alan bölgede iktisadi, sosyal ve dengeli kalkmmay ı gerçekleştirecek bir pilot
proje hizmeti görmek amaçlanm ıştı.
6) Güneydoğu Anadolu Projesi: Fırat ve Dicle nehirlerinin aşağı bölüMlerini kapsayan ve 1980'lerin ortalar ında başlatılan GAP projesi, 70 bin kilometre kareden daha
geniş bir bölgede, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt illerinin bütünü ya da bir bölümü bulunmaktad ır.
"GAP, su depolama, enerji temini ve sulama amaçları olan geniş kapsamlı bir projedir. Projenin geni ş bir alanı kapsamas ı ve üretimde süreklili ğin sağlanabilmesi için
onu gerçekleştirecek olan insan ın ekonomik ihtiyaçları yanında sosyo-kültürel, ulaşım,
haberleşme vb. taleplerinde kar şılanması gerektiğinden entegre bir kalkınma projesi
şekline dönüşmesine neden olmuştur. Bunun sonucu olarak, yerle şim, eğitim, sağlık
ve ulaşım konuları da proje kapsamına girmiştir."(14). Anlaşılacağı üzere GAP
bölgesel yapıyı oluşturan iktisadi bir ölçü de ğil aynı zamanda sasyol, siyasi ve idari bir
ölçüdür.
7) Öteki Çalışmalar: Sözü edilen projelerden ba şka, Bayındırlık ve Iskan Ba(14) Tahaoğlu, Celal ve Baştepe, Erdinç; "Kırsal Kesimde Istihdam ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)", Istihdam
Yaratıcı Girişimler Teknolojik Yenilikler ve Bülgesel Gelişme Uluslararas ı Semineri, DPT Yayını , Ank. 1986, s. 28.
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kanlığı'nın varlığını 1984'e kadar sürdüren Bölge Planlama Dairesi, Konya, Kastamonu, Mu ğla, Trabzon, Çankın ve Rize adlı birkaç araştırma daha yay ınlanmıştır.
Bunların dışında Bakanlığın bölge planlama çal ışmaları arasında 1984'e kadar şu
etkinlikler yer almıştır:
a) Ülke 8 planlama bölgesine ve 16 alt planlama bölgesine ayr ılmıştır.
b) Kentlere olan nüfus alanlarının yurt düzeyine dengeli da ğilabilmesi amacıyla 24
bölge seçilmiştir.
c) Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarını kapsayan turistik, tarihsel ve do ğal bölgeler
tan ımlanm ış tır. (15)
Yukarıda sözünü ettiğimiz bu Bölge Planlama Projelerinden de anla şılabileceği
üzere ulaşılmak istenen maçların türüne göre de ğişik bölgesel yapılar tanımlanmış
ve bu bölgesel yap ıların fiziksel, ekonomik ve toplumsal yönlerden kendi kendilerine
yeter duruma getirilmeleri amaçlanm ıştır.
B- SOSYAL VE KÜLTÜREL ÖLÇÜ
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Belli, bir coğrafi mekan üzerinde bir bölgeyi di ğerlerinden ay ırd edici kriterlerden
bir kısmı o bölgeye özgü sosyal ve kültürel ölçüdür. O bölgedeki nüfusun yo ğunluğu,
kentleşme düzeni, e ğitim düzeyi, dil, din, gelenekler, örf ve adet gibi yap ıların benzerlik arzetmesi, bu yap ılar etrafında müşterek ihtiyaç ve problemlere sahip olunmas ı o
mekan üzerinde, di ğerlerinden farkl ılığı ölçüsünde bir bölgesel yap ı oluşturabilir.
Böylece sosyal ve kültürel ölçü esas ında ortak değerlerle "Bölge" kavram ından bahsedilebilir ve bu ortak unsurlarla di ğer bölgelerden aynşabilir.
1- Nüfus Yoğunluğu
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Nüfus unsuru, bölgeleşme hususunda bir yerleşme fonksiyonunu beraberinde getirecektir. Yerle şme ise bir kentleşme, yeni iş alanlarının oluşumu, istihdam problemini, idari teşkilatlanmayı ve kamusal hizmetleri beraberinde getirecektir.
Kentleşmenin bu belirgin özelliği belli bir nüfus yoğunluğunu ihtiva etmesidir.
Ancak " şehirleşme sadece demografik bir olay de ğildir. Bu demografik sürecin, iktisadi, sosyal ve siyasal boyutları vardır.(16)
Nüfus sayısı kadar yerleşme düzeninin de önemli oldu ğu, çünkü artan nüfusun bir
bakıma yeni tüketim ve kamu görevlerine bask ı anlamına geldiği, sonuçta sosyal, ekonomik, kültürel ve çevre sorunlarının ortaya ç ıkabileceği (17) belirtilmektedir.
Gerçekten de nüfus artışı ile bir taraftan istihdam sorunu ortaya ç ıkabilir ki sonuçta bu
sorun yeni iş alalan ve kamusal yatırımlar gerektirebilir. E ğitim, sağlık, güvenlik gibi
temel kamu hizmetlerinin sunumu ve gerekli te şkilatın kurulması da siyasi bir karar gerektirebilecektir. Nüfus yo ğunluğu belirli bir alan üzerinde yaşayan nüfus sayısıdır.
(18), şeklinde genel bir tanım yapılırsa bu belirli alan ın genişliği nüfusun sayısı ile
(15)
(16)
(17)
(18)

128

Keleş, Ruşen; Kentleşme... a.g.e., s. 256-259
Keleş , Ruşen; Şehirciliğin Kuramsal Temelleri, SBF yay ını , Ank. 1972, s. 169
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2- Kentleşme
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oranlandığıncla bölgenin genişliği veya küçüklüğü ortaya konabilir. Dar bir co ğrafi alan
üzerinde yerleşmiş yoğun bir nüfus genellikle kentlere özgü bir da ğılımdır.
Bunun iktisadi ve mali sonuçları yönünden de etkileri olacakt ır. Şehirlerin nüfusu ve
alanları büyüdükçe şehir hizmetlerinin birço ğunun kişi başına düşen maliyetinin azalmakta olduğu genellikle kabul görmekte buna kar şılık şehirsel nüfusun yoğunluğu
gereğinden çok arttığı takdirde alt yapı gibi belediye hizmetleri ile sağlık, eğitim vs.
gibi sosyal hizmetlerin maliyetlerinin yükseldi ği görühnektedir.(19)
Belli bir coğrafi mekanda yerle şme, o yerleşim alanının kaynak ve i ş hacmi
yapılarına göre nüfusun uğraşısını da ortaya koyabilecek ve bir kentsel bölge k ırsal
bölge ayınmma da imkan verecektir. Bu nedenle, "Yerle şmelerin kır veya şehir olarak
ayrımında fonksiyonlar ile yerle şmenin nüfusunun birlikte ele al ınması gerekir.(20)
Bir bölgeyi diğerlerinden ayıran kriterler o bölgede olan ortak de ğer ya da ortak prob
lemlerdir. Kırsal bölge, kentsel bölge aynnunda, bu kriterler nüfusun yo ğunluğu ile birlikte bölgeye özgü uğraşı alanları kente özgü i ş ve hizmet sektöründe olacakt ır. Bu konuda bir istihdam meselesi ortaya çıkabilir. "Kentsel istihdam sanayi ve hizmet
sektörlerindeki istihdam anlam ına da gelmektedir." (21)
Nüfus sayısına göre de bir bölgeleşmeye gidilebilir. 100.000'den yukarı nüfus baz
alındığında, üç büyük kent daha çok bölge merkezi niteli ği taşıyan kentsel bölgelerin
1980 yılında 28 tane olduğu belirtilmektedir.(22) Ayn ı şekilde nüfus sayısı idari
teşkilatlanmada da bir kriter teşkil etmektedir. Bir mahalli idare bilimi olan ve
yerleşim alanı yönünden belli bir coğrafi alanı gerektiren belediyeyi idari _bir bölge
kabul edebiliriz. Türkiye'de bir belediye te şkilatı kurulması için genel şart o bölge
nüfusunun 2000'i geçmiş olmasıdır. (23)
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Kentleşme, bir bölgeyi belirleme konusunda önemli bir luiterdir. Çünkü kentler
büyük coğrafi alanları kapsadığı ve bir bölgeye merkez te şkil ettiği için genişliği ve
karmaşıklığı esasmda da kentler kendi başına bir bölgedir denilebilir.
Kentler siyasal, fiziksel ve fonksiyonel aç ılardan incelenebilmektedir. "Siyasal
açıdan kentler belirli idari hudutlar içerisinde görev yapan ve belirli bir yönetime sahip
olan birimlerdir. Fiziksel anlamda kent, büyük say ıda ve değişik amaçlar için kullanılan binalar ile ulaşımı sağlayan yollardan oluşur. Fonksiyonel açıdan kent ise, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin yapıldığı yerdir" (24). Nüfus unsurundan başka, kentleşme sonucu oluşan kentlerin varlığı ile kentsel bölge kırsal bölge ayırımı da
mümkün olabilmektedir. Bu açıdan kentleşnıe "bir ülkenin yerleşmesi ve tüm üretimin
denetim ve dağılım= yoğunlaşması sonucu kentlerin niteliksel ve niceliksel olarak
büyemesi ve sayıca artması"(25) gibi bir yapısal değişmeyi içerecek biçimde tan ımların.
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

Keleş , Ruşen; 100 Soruda TUrkiye4de Şehirleşme, Konut ve Gecekondu, Gerçek Yay ınevi, Ist. 1972, s. 50
Tömertekin, Erol; Türkiye'de Şehirleşme ve Şehirsel Fonksiyonlar, Ist. 1973, s. 43
Çezik, Asuman; Kentleame...a.g.e., s. 59
Çezik, Asuman; Kentleşme...a.g.e., s. 55
Tortop, Nuri; Mahalli Idareler, TODAIE yay ını, Ank. 1991, s. 99
Isbir, Eytip; Kentleşme Metropolitan Allan ve yönetimi, AITIA Yay ı nı, Ank. 1982, s. 4
Çezik, Asuman; Bölgesel...a.g.e., s. 32
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Kentler hem bol miktarda iş ve hizmet alanı hem de sosyal imkanlar sebebiyle göç
çekim merkezleri olunca büyük şehirler oluşmakta ve giderek metropolitan alan
bölgeleri "nüfus ve ekonomik hayatın yoğunluk kazandığı ve bunun sonucunda da sosyal, ekonomik ve fiziki meselelerin ortaya çıktığı bölgelerdir." (26)
Kentleşme sonucu büyüyen kentler ayn ı zamanda bir bölge veya bir bölgenin merkezi yapısını teşkil edebilir. Çünkü kentleşme "Sanayileşmeye ve ekonomik
gelişmeye koşut olarak kent say ısının artması ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yap ısında, artan oranda örgütle şme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davran ış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol
açan bir nüfus birikimi süreci"(27) olarak tan ımlanır. Kentleşme esas ında yapılan bir
araştırmaya göre Türkiye'de bir bölge ayr ımına gidildiğinde iki tür bölge
oluşturulabileceği ve bu iki bölge arasında kesin kentle şme farkları bulunduğu (28) belirtilmektedir. Buna göre, Daha Fazla Kentle şmiş Bölgeler: Ankara, Çank ırı, Bolu,
Eskişehir, Konya, Afyon, Kütahya, Bilecik, Bursa, U şak, Izmir, Denizli, Aydın,
Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, İçel, Hatay, Sinop, Samsun, Trabzon, Rize,
Ordu, Giresun, Antalya, Mu ğla, Isparta ve Burdur. Daha Az Kentle şmiş Bölgeler ise:
K.Maraş, Adıyaman, Ağn, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Elaz ığ, Erzincan,
Hakkari, Tunceli, Gümü şhane, Tokat, Niğde, Yozgat, Kayseri, Sivas, Amasya, Erzurum, Van, Siirt, Urfa, Malatya, Mardin, Çorum, Mu ş, Nevşehir, Kırşehir, Kars, Artvin.
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Görüldüğü gibi kentler belli bir co ğrafi alan üzerinde kurulu bölgelerdir. Kentle şme,
nüfus yoğunluğ una, kente özgü ortak ihtiyaç, probleM, kamu hizmeti ve kentsel i ş ve
hizmet alanlarına dayalı olarak gelişirken büyüdükçe (metropolle ştikçe) nüfusu göç sebebiyle artabilmekte, mekan olarak da geni şlemekte, iktisadi ve mali aç ıdan diğer bölge
ve kentsel alanlara fark atabilmekte ve k ırsal bölgelerden kesin aynl ığını ortaya koyabilmekte belirleyici bir ölçü olmaktadır. "Sanayi devrimi ile hızlanan ve önceleri sanayi ülkelerinde daha sonra da bütün dünyada h ızla gelişen kentler, kent olarak büyük
sorun alanları görünümü vermektedirler."(29) Bu durumda mekan ve nüfus olarak
büyüyen kentsel bölgelerin kendilerine özgü ortak bölgesel sorunlar ının varlığını ortaya koymaktadır.
3- Eğitim Düzeyi ve Diğer Ölçüler

Eğ itim düzeyinin belirgin bir biçimde yüksek veya dü şük oluşu da o bölgeyi
diğerlerinden ay ıran bir ölçü olacaktır. Eğitim düzeyi kriter almd ığmda bölgelere göre
bir farklılık gözlenebiliyorsa e ğitim düzeyi yüksek veya dü şük bölge kavramlanndan
bahsolunabilir. Tek başına bu kriter yeterli olraayabilir. Çünkü, bir bölgenin e ğitim
düzeyi eğer yüksek ise orada kentle şmeden ve dolayısıyla da nüfusun yoğun
olduğundan ve bu yüzden eğitim hizmetlerinden gereği gibi karşılanabildiğinden söz
edilebilir. Hizmetler ve yat ırımlar talebe veya bölgesel baskı ve ihtiyaç şiddetine göre
(26)
(27)
(28)
(29)

130

Isbir, Eyüp; Sehirleşme...a.g.e., s. 117
Keleş , Ruşen; Kentleşme...a.g.e., s. 5
Çezik, Asuman; Kent Eşiği Araştırmas ı, DPT Yayını, Ank. 1982, s. 126-127
Görmez, Kemal; Türkiye'de Çevre Politikalar ı , Gazi Büro Yay ını, Ank. 1991, S: 16-17

olacaktır. Eğitim esasında kent ve kırsal bölgeler aras ında bir ayırım sözkonusu olabileceği gibi yöreler aras ında da bir dengesizlik görülebilir.
Eğitim kriteri esas al ındığında 7 coğrafi bölgede lise mezunlarının üniversiteye
giriş başarı oranları 1976 yılı itibariyle şöyledir.(30) Marmara Bölgesi % 21.8, Ege
Bölgesi % 19.3, İç Anadolu Bölgesi % 17.7, Karadeniz Bölgesi % 10.5, Akdeniz
Bölgesi % 10.8, Güneydo ğu Anadolu Bölgesi %8.9, Doğ u Anadolu Bölgesi % 6.6'dır.
Bölgelerarası bu dengesizlikle birlikte idari bölge diyebilece ğimiz iller aras ında da
farklılıklar vardır. Örneğin, 1973-1974 yılında zorunlu ve paras ız olarak ilköğretimde
yöreleraras ı eşitsizlik açısından bakılırsa "Hakkari'de her 1000 çocuktan 445'i ö ğrenim
görürken Denizli'de tüm ça ğ nüfusu öğrenim görmektedir."(31).
Aynı şekilde (1975 y ılı itibariyle) "okuryazarl ık oranı, ilkokullarda ve ortaokullarda okullaşma oranları bakımlanndan da Ege ve Marmara Bölgesi birinci
sırayı korumakta, onu okullaşma oranlarında İç Anadolu, okuryazarlıkta Akdeniz
Bölgeleri izlemektedir." (32)
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Görüldüğü üzere eğitim düzeyi bölgeleraras ı aynşmaya imkan veren bir kriter durumundadır. Diğer taraftan ülke genelinde veya bölgesel düzeyde e ğitim planlaması, insangücü planlaması, bölgelerin nüfus yap ılarıyla ilgili olmakla birlikte bu iki planlama
türü ile kalkınma planları arasında bir bağlantı düşünülebilir.
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Bölgeleraras ı ayırımı tanımlayabilecek bir başka ölçüt, dil olabilir. Özellikle küçük
coğrafi bölgeler esas ında yöresel dil veya ulusal dilden farkl ı bir dilin konuşulduğu
yerleşim yöreleri de, bu ölçüt esas ında diğerlerinden farkl ılaşabilecektir. Aynı şekilde,
gelenek, görenek, örf ve adetlerinin ortak bir şekilde diğer yörelerden farkl ı olduğu
bölgeler de bu etnik özellikler sebebiyle ayn şabilecektir. Bu özellikler belli bir bölgeye
has özellikler ise o bölgeyi bu esas çerçevesinde bölge olma niteli ğine
kav uşturabilecektir.
C - İDARİ VE SİYASİ ÖLÇÜ

Bölge kavram ının tanımlanmasında idari ve siyasi yap ı baz al ındığında ülkemiz
açısından merkezi idarenin taşra teşkilatı, mahalli idareler birimleri, 7 co ğrafi bölge,
serbest bölgeler, olağanüstü hal bölgeleri, siyasi seçimlerde olu şturulan seçim çevresi
bölgeleri, kalkınmada öncelikli bölgeler, merkezi idarenin birkaç ili içine alan koordinasyon birimlerinin çevresi, büyük şehir yönetim bölgeleri birer idari ve siyasi
bölge olu ştururlar.
Anayasanın 123. md.'si "idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla
düzenlenir" hükmünü koyduktan sonra "idarenin kurulu ş ve görevleri, merkezden
yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır" denilmektedir. Türkiye, "merkezi
idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu

(30) Mıhçı oğlu, Cemal; Eğitimde Ydreleraras ı Dengesizlik, SBF Yay ı nı , Ank. 1980, s. 9
(31) Adem, Mahmut; Eğitim Planlamas ı , A.V.E.F. Yayın ı , Ank. 1981, s. 150
(32) Çezik, Asuman; Bölgesel... a.g.e., s. 27
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hizmetlerinin gereklerine göre illere, iller de di ğer kademeli bölümlere ayr ılır." (Anayasa md. 124) Ayrıca Anayasa, kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum
sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezi idare te şkilatının kurulabileceğini
de hükme bağlamıştır. Buna göre Anayasa "hem mülki idare birimlerini, hem de bölge
yönetimini öngörmüştür."(33) denilmektedir.
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İli bir idari ve siyasi bölge olarak ele ald ığımızda bir yerle şim bölgesinin il olabilmesi için oranın coğrafi ve ekonomik durumu ile kamu hizmetlerinin gerekleri kriterine başvıırulmakta ve siyasi bir karar ile il haline gelmektedir. Türkiye'de 67 olan il
sayısı 100'e çıkanlmak istenmiş, il olabilecek yerle şim yerleri saptanmış, bunlardan
sadece Aksaray, Bayburt, Karaman, K ırıkkale, Şırnak, Batman, Bartın, Iğdır ve Ardahan il haline getirilmiştir. Idari ve siyasi bir kararla s ınırları oluşturulan ve bu
sınırlar ile diğerlerinden ayrılan iller coğrafi mekan içinde bölge niteli ği taşımaktadır.
Öyle ki nerelisin sorusunun cevab ı idari ve siyasi bir karar ile olu şturulan il bölgesinin
adı olmaktadır. Ancak bu il sınırlarının belirlenişinde gerçek göstergelere ve verilere
dayanılmayabilmektedir. Türkiye'de ki il s ınırlarının genellikle politik ve idari gereklerle saptand ığı ve ekonomik bütünlü ğün gözetilmediği bilinmektedir.(34) Bu
sınırların devletin idari anlay ışına göre yönetsel bir kademe olarak te şkilatlamak için
belirlenmiş olduğu söylenebilir. Bu nedenle "gerçekten, baz ı hizmetlerin etkin, verimli
ve hızlı bir biçimde yürütülebilmesi kalk ınmaya yönelik teknik hizmetlerin
gerçekleştirilebilmesi açısındal il yeterli bir alan olamamaktad ır."(35) Kamu
yönetiminin kurulu düzeni olarak şekillenmiş idari ve siyasi nitelikli il s ınırları ekonomik, sosyal, kültürel ve di ğer ölçüt ihtiyaçlara yetmemekte, ekonomik ihtiyaçlar
açısından temel kademeler merkez, bölge ve ilçe olarak belirmekte, il ise merkezi idarenin taşradaki ana genel yönetim kademesi niteli ğini sürdürmektedir.(36) "Bu durum
varolan yönetim yap ısının ekonomik ve toplumsal yap ıdaki değişmelere uyum sağlama
zorunluluğunu ortaya çilcamıaktadır."(37)
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Mahalli idare birimleri de belli ve ortak mekan ve ihtiyaçlar etraf ında oluştuğuna
göre il özel idaresi, belediye ve köy birimlerini ve birer bölge olarak kabul edebiliriz.
Burada bölge kavram ına esas te şkil eden ortak değer ve kriterler Anayasan ın mahalli
idareler tamm ında anlamını bulmaktadır. "Mahalli idareler, il, belediye ve köy halkının
mahalli ortak ihtiyaçlar ını karşılamak üzere, kurulu ş esasları kanunla belirtilen karar
organları yine kanunda gösterilen seçmenler taraf ından seçilerek olu şturulan kamu
düzel kişilikleridir." (Anayasa md. 127).
Türkiye'de idari bölge anlay ışı teknik olarak birkaç ili birden bünyesine alan geni ş
coğrafi alanlar olarak görülmektedir. 1961 Anayasas ı bölge idarelerine yer vermedi ği
için "asıl olan illerdir, bölge kurulu şlan ise belirli ve s ınırlı koşullarla çevrili bir istisnai durumdur" (38) şeklinde ortaya ç ıkmakta olduğu belirtilmektedir. Oysa 1961
yılından sonra bölgesel idareler o kadar artm ıştır ki, istisnai durumdan ç ıkmış, iller
üzerinde hiyerar şik bir kademe olarak belirmiştir (39). 1982 Anayasası duruma
meşruluk kazandırarak bölge idarelerine yer vermi ştir.
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
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Nen, Tayfur; Planlama Yönetimi, I.B.Yay ını , Ank. 1987, s. 45
Tüten, Şerif; Mahalli Idareler Düzeyinde Idari Planlama, TBD Yay ını, Ank. 1976, s.43
Ttlten, Şerif; a.g.e., s. 43.

Günümüzdeki bölgeleşme eğiliminin coğrafi konum, idari yap ı ve kamu hizmetleri
durumu gibi temel koşullardan çoğu kez uzak kaldığı söylenebilir. Çünkü, "...değişik
ve bir yönüyle anlams ız adlaudırmalarla, bölgeler için farkl ı şerleşim yerlerinin
seçilmesiyle, görev s ınırlarının sadece ilin sınırları içinde kalmasıyla (Beden Terbiyesi
Bölge Müdürlükleri), hatta bir ilçenin içinde bile birden fazla kurulu şlar halinde bulunmalanyla (Orman Bölge Şeflikleri) tam bir karga şaya yol açılmış (40) olduğu belirtilmektedir. Bu karga şa bölge idaresine izin veren 1982 Anayasas ıyla da giderilememiş, sadece mevcutlann durumu tescil edilmi ştir. Bu bölge kargaşası doğal
gözükmektedir. Çünkü, bölgesel kurulu şlar belli kamu hizmetlerinin görülmesi
amacıyla ve bu hizmetin il sınırları ile bölünmesinin sakıncalannı önlemek için
düzenlenmektedir. Bu nedenle "Bölgesel kurulu şlar birbirinden çok farkl ı bir düzen
içindedir. Kurulduktan alan farkl ıdır. Bir kısım bölgesel kuruluşlar yalnız Türkiye'nin
bazı bölgelerinde vardır. (Örn. Vakıflar Genel Müdürlüğü) Bir kısmı Türkiye'nin
tümüyle ilgilidir (TOPRAKSU, Karayolları gibi). Bazıları il sınırlarını esas alarak
birkaç ilin tamamını kapsamaktadır. Bazıları ise il sınırlarıyla bağlı olmaksızın konuları ile ilgili yerlerden göreviyle ilgili s ınırları saptamaktadır. (Örn. Orman genel
Müdürlüğü bölgelerinde orman s ınırları esas alınmıştır )(41)
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Diğer yandan baz ı hukuki ve teknik zorunlululdar bir taraftan da il sisteminden ve
valinin otoritesinden kaçma eğilimleri sebebiyle ülkemizde ya da il sisteminin uygulandığı diğer ülkelerde birçok merkezi idare birimleri bölge kurulu şları oluştururken
il sınırlarıyla bağlı kalınmadığı da (42) görülmektedir.
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Ülkemizde bölgelerin belirlenmesi ve bölgesel planlamanm yap ılabilmesi için gerekli olan "plan bölgeleri" henüz kesinle şmiş değildir.(43) 7 coğrafi bölgenin haricinde
aynca idari ve siyasi nitelikli bölgelerin de olu şturduğu görülmektedir. Örne ğin DPT
planlama bölgeleri olarak şu bölgeleri oluştıırmuş tur.(44) Marmara Bölgesi, ,Zonguldak Bölgesi, Antalya Bölgesi, Çukurova Bölgesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi, Gaziantep Bölgesi, Diyarbak ır Bölgesi, Van Bölgesi, Erzurum Bölgesi, KebanElazığ Bölgesi, Ege Bölgesi, Trabzon Bölgesi, Samsun Bölgesi, Kayseri Bölgesi, Ankara Bölgesi ve Eski şehir Bölgesi gibi. Çeşitli bakanlıklar ve yatınmcı kuruluşlar
kendi faaliyet konularına, imkanlanna ve gözettikleri diğer ölçütlere göre bölgelemeye
gitmekte olup, "Imar ve iskan Bakanl ığı 8 bölge ve 9 alt bölge olu şturmu ştur" (45).
Merkezi idarenin ta şra teşkilatının üst kademeleri olarak olu şturulmak istenen
"Bölge Valiliği" sistemi de bir idari ve siyasi bölgelemeden geçmektedir. Bu sistemin
hareket noktası, Anayasanın "kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum
sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan merkezi idare te şkilatı kurulabileceği"(46)
hükmüdür. 1984 yılında KHK ile kabul edilen ve fakat yürürlü ğe konulmayan bölge valiliği sistemi uygulamas ı için 8 il belirlenmiştir. Bunlar Erzurum, Diyarbak ır, Adana,
Kayseri, Ankara, Konya, İstanbul ve Izmir illeridir. Bu bölge valiliklerine hangi illerin
dahil olacağı KHK'de belirtilmiştir. (47)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)

Tosun, Mustafa, Türkiye'de Valilik Sistemi, TODAIE Yay ını, Ank. 1970, s. 77-83
Tortop, Nuri; Yönetim Biliminin Temel Ilkeleri, TODAIE Yay ını , Ank. 1990, s. 107
Payasl ıoğlu, Arif; ...a.g.e., s. 66-67
Isbir, Eyüp; Sehirlesme...a.g.e., s. 175
Demiröz, Nazif; "Bölge Valili ği Üzerine", Anam Idaresi Dergisi, C. 23, S:4, Aral ık 1990, s. 61
Çezik, Asuman; Bölgesel...a.g.e., s. 3
Bölge Valili ği Hakkında KHK, 4 Ekim 1983 gün ve 18181 sayılı RG.
Tortop Nuri; Mahalli Idareler...a.g.e., s.190-191; Demiröz, A.Nazif; a.g.m., s. 64-65
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Aynı şekilde idari ve siyasi bir bölge niteliği taşıyan Olağanüstü Hal Bölgesi de
özel bir kriter ele al ınarak bir co ğrafi mekanda bölgelenmi ştir. 8 ili kapsayan ve bugün
de faaliyetlerini sürdüren Ola ğanüstü Hal Bölge Valiliği, 1987'de çıkarılan 285 sayılı
KHK ile (48) kurulmu ştur. Buradaki bölge anlay ışı bölgeye özgü ortak ve belirleyici
unsur olan terör ve bunu önleme amac ı olan güvenlik hizmetleridir.
D - TARİHİ VE COĞRAFİ ÖLÇÜ
1- Tarihi Ölçü

Bölge kavram ının tanımlanmasında tarihi ölçü kavramından da yararlanmaktay ız.
Bugünkü önemli yerle şim birimlerinden birçoğu Osmanlı Kültürünün etkisi alt ındadır.
Öyle ki bu yerle şim birimlerinden çoğunda Osmanlı dönemi şehirlerinin üç temel ögesi
olan cami-pazar ve hamam ın bulunması bu durumu aç ıklaınaktadır. Ayrıca günümüzün
sosyal, kültürel ve ekonomik aç ılardan bölgesel merkez niteli ği taşıyan yerle şim birimlerimizin o dönemlerde de önemli yerle şim birimleri özelliği göstermeleri oldukça
ilginçtir.

2- Coğrafi Ölçü
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Aynca tarih kültür ve tabiat varl ıklarının korunmas ı amacıyla da protokol bölgeleri
oluşturulmuştur. "Protokol bölgesi: gerek tarihteki önemi ve ta şıdığı yüksek sanat
değeri, gerekse gösterdi ği karekteristik yerle şme düzeni yönünden bir kasaba ya da
şehrin öz karekterini te şkil eden ve ilgili kurulu şların katıldığı bir prntokolle tespit edilen mevcut yerle şme bölgesidir".(49) Görüldü ğü gibi tarihi eserlerin korunmalar ı
amacıyla da özel bölgesel yapılar oluşturulabilmektedir.
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Özellikle bölgelerin fiziksel olarak tan ımlanmas ında cofrafi özelliklerden yararlanılmıştır. Bir bölgenin co ğrafi özellikleri denildiğinde aklımıza o bölgenin
değişmez, sabit, hareket etmeyen unsurlar ının oluşturduğu fiziksel yap ısı ve iklimi
gelir. Doğal yapı ve iklim verilen yönünden uygun olan do ğa parçaları yerleşmeler için
çekici niteliktedir. Ula şım olanakları, stratejik önemi, su kaynakları, deniz kenarı
oluşu, şehirsel merkezlere uzakl ık durumuna göre de bölgeler nüfus bakım ından
yoğunluk bölgeleri haline gelebilirler. Ayrıca iklimsel özellikler buna bağlı olarak
oluşan bitkisel yapıda coğrafi bölgeler olu şturulurken kriter al ınmıştır. Aynı zamanda
coğrafi bölge sınırları belirlenirken dağlar, nehirler, göller sınırlandırmada kullanılmış tır.
Örneğin, Türkiye'de bölgeler arası iklim oldukça farkl ıdır. Buna bağlı olarak bitki
örtüsü de farklılık gösterir, yani "bölgesel yo ğunluk bölgelerini doğal yapı ve coğrafi
konum verilerine göre s ınırlamak mümkündür" (50). Su kenarındaki yerleşmeler su
kenannca uzayacaktır, deniz kenarındaki yerleşmeler denize yönelik gelişecektir.
Doğu Marmara Bölgesinin s ınırlarını, güneyde deniz, kuzeyde do ğal yapı
oluşturmaktad ır.
(48) 14.7.1983 gün ve 19517 Say ılı Resmi Gazete
(49) Isbir, Eyüp; Şehirleş me...a.g.e., s. 128
(50) Göçer, Orhan, a.g.e., s. 51

134

III - AMAÇLARİNA GÖRE BÖLGE TÜRLER İ
Bölge, esas alınan belli kriterler aç ısından benzerlik gösteren mekanlar ın, farklı
diğer özellikleri nisbeten gözardı edilerek "ortak kriterler" etraf ında genelleştirilmesini
ifade eden bir kavram olarak kar şımıza çıkmaktadır. Bölgeyi bir genelle ştirme olarak
ifade ederken, "bütün mesele hangi kriterlerden mekan bak ıldığıdır"(51) ki bu açıdan
bölge diyeceğimiz sahanın sınırlarını bu ortak kriterler belirleyecektir. Böylece
bölgeden beklenen amaca göre olu şturulacak kriterler ön plana ç ıkmaktadır.
Amaçlarına göre bölgeler üçe aynlmaktad ır. Bunlar:(52)
1-Homojen bölge (türde ş bölge)
2- Polarize bölge (kutupla şmış bölge)
3- İzlence veya plan bölge
Bölgenin bu şekilde üç türde ele alınmasında ortak kriter, ekonomik özelliklerdir.
"Bu üçlü ayırım, bölgelerin ekonomik analizinde konuya statik olan bir yakla şımdır.
Bu ayırım, belirli bir zamanda ve mekanda bölgelerin durumunu ortaya koymakta, ekonomik yapıyı belirli bir süreç içinde de ğerlendirmeye ihtiyaç duymamaktad ır"(53).
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Homojen bölge, özellikleri birbirine olabildi ğince yakın olan birimlerden olu şan
sürekli mekanlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yani bölgeyi olu şturan bütün birimlerin özellikleri bütüne ili şkin bir ortalamaya yalcm bir sonuç gösterir ve bu bütün
dışındaki diğer birimlerden bu bakımdan farklılaşır. Örneğin, iller, iktisadi, co ğrafi,
idari, tarımsal bir birlik teşkil etmek üzere suni bir şekilde yaratılmış homojen
bölgelerdir (54). Homojen bölgeyi olu şturacak ortak kriterler iktisadi faaliyetin şekli,
coğrafi durum, gelir seviyesi, üretilen mal ve hizmetlerin cinsi, nüfusun sosyal ve ekonomik özellikleri olabilir. Bu aç ıdan homojen bölgenin yapısını belirleyecek teknik ise
bölge ınuhasebesidir (55). Böylece bölgenin sahip oldu ğu ortak ekonomik de ğerler hesaplanabilecektir.
Polarize bölge, belirli bir merkez etraf ında kurulmuş olan ve bu merkezle yo ğun
ilişkileri esasında varlığını sürdüren, ancak merkezle tam bütünle şememiş mekanlar
topluluğunu ifade etmektedir. Merkezin çevresini olu şturan bu bölge içindeki mekanlar
merkezle yoğun ilişkisi açısından ve diğer bölgelerle zay ıf ilişkisi açısından bir
türdeşlik gösterirler. "Kutupla şmış bölgenin .(polarize Bölgenin ba şlıca özelliği
kısımlar arasında işlevsel ilişkiler olması ve büyük kent bölge merkezi, orta
büyüklükte kent, kasaba ve köy gibi bir yerle şmeler kademesine sahip olmas ıdır.
İngiltere'de Manchester Havzas ı, Kuzey İtalya, Paris ve Rhur bölgesi kutupla şmış
bölge ömekleridir"(56). Bir bölge içinde birden çok gelişme merkezi bulunabilir. Bu
gelişme merkezlerinin etrafındaki polarize bölgeler, merkezle yo ğun ilişkilerinden
dolayı diğer bölgelere oranla geli şmeye daha meyilli mekanlar durumundad ır.

(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)

Türkiye'de Bölge Planlamas ı= Evreleri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli ği Yayını , Ankara, 1993, s. 16
Keleş , Ruşen; Kentleş me...a.g.e., s. 209
Türkiye'de Bölge Planlamas ının...a.g.e., s. 17
Aydın, Tekin; a.g.e., s. 161
Türkiye'de Bölge Planlamasımn...a,g.e., s. 18
Keleş , Ruşen; Kentleşme...a.g.e., s. 210
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Plan bölge veya Izlence, belli bir bölgenin ekonomik kalkınmasını teminde, bölge
smırlarmı tayin edici bir araç olarak kullanılmakta ve milli kalkınma ya da bölgesel
kalkınma planlarına ışık tutmaktadır. Plan bölge bu aç ıdan, iktisadi kalkınma veya herhangi bir hizmet sunumu uygulamalar ının belirli bir bölge s ınırı içerisinde kararların
bütünlük içinde ve koordineli olarak gerçekle şmesini sağlamak için idari bir
sınırlamayla tanımlanmış bölgeler şeklinde ifade edilebilir.

SONUÇ
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Belli bir zaman diliminde bölge olarak tan ımlanmış olan mekanlar toplulu ğunun,
sürekli olarak aynı ortak kriterler etraf ında hep aynı bölgesel yapıyı koruyabileceği
düş ünülemez. Çünkü zaman içerisinde, her bir mekan de ğişime farklı farklı uğrayacak
ve ortak kriterlere uymayan özellikler gösterebilecektir. Dolay ısıyla Bölge kavram ı belirli bir zamanda ve belirli bir mekanda geçerli olabilir. Neticede, ortak kriterler
etrafında birbirine benzeyen mekanlar ın genelleştirilmesiyle anlam bulan bölge, zaman
ve mekan açısından geçici bir tammlamad ır.
Bahsettiğimiz klasik bölge s ınıflamasının dışında, başka kriterler etraf ında çeşitli
bölge çeşitleri oluşturulabilir. Örneğ in ekonomik gelişme düzeyine göre, geli şmiş
bölge, azgeli şmiş bölge, metropolitan bölge, fonksiyonel bölge gibi.

Konuya, kritere, zamana ve ölçe ğe göre değişebilen bölge kavramını oluşturan
bölgesel yapılardan hiçbirisinin tekba şına veya toplu halde bölgenin amacından
bağımsız olarak bölge kavramını tanımlamaya yetmeyecek.
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Zira sözkonusu herhangi bir bölge, bir iktisatç ı, bir toplumbilimci veya coğrafyacı
tarafından tanımlanma amacına göre değişen ölçüler kullanılarak herbiri tarafından çok
farklı şekillerde tammlanacaktır. Coğrafyacı mevcut durumun olanaklar ına uyan, hareket halinde olmayan güçleri ortaya koyan bir fiziksel bölge haritas ıyla bölgesel
yapıları tanımlarken bu harita sosyal bilimci ve lktisatç ı için yanıltıcı olabilecektir.
Bu unsurlardan birkaç ının aynı anda ele alınarak bir bölge tanımı yapılmasına gidilmesi durumunda belki bir sonuç al ınamayacak, belki de o bölge çok s ınırlı bir mekansal genişlikte dar bir şekilde oluşturulabilecektir. Bölgesel yap ıyı tanımlayan bu
ölçülerin birbirinden bağımsız bir şekilde düşünülmesi yanlış olacaktır. Çünkü biri
diğerini oluş turmakta veya etkilemektedir. Örneğin coğrafi yapıya göre, iş imkanları,
tarım sektörü ve kullan ılan araç-gereç ihtiyaç piyasas ı oluşturabilecek buna göre iş
bölümü uzmanlaşmaya gidilebilecek, bu u ğraşılar etrafında nüfus yoğunlaşacak,
dolayısıyla iskan ve işyerleri genişleyerek yayılacak, bir göç unsuru olabilecek ve yöre
şehirleşecek, şehirleşmenin getirdiği yeni yapı ile idari ve siyasi teşkilatlanmaya gidilebilecektir.
Sonuç olarak, tek bir unsur ele al ınarak oluşturulan bölge, tesbit edilen amaca hizmet, edebilir. Bunun d ışında aynı şekilde oluşan bölge bir başka amaca hizmet edemeyebilir. Başka bir amaçla oluşturulmak istenen bölge için konuya göre de ğişik kriterler tespit etmek gerekecektir. Bu nedenle standart ve her amaca hizmet edebilecek bir
bölge tammlanmasmdan söz edilemez.
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Işletmelerinde Inek Sütü Maliyeti ve
Üretimin Fonksiyonel Analizi.

ER Celal
VURDU Nuran

Temmuz-Eylül (105) 5-26

Bitkisel Yemeklik Ya ğ Açığı ve
Alınması Gerekli Önlemler

FIDAN Halil

Ocak-Mart (103)

40-49

GAP Illerinde Tarım Satış ve
Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Etkinliği ve Gelişme Imkânlan

GÜNDOĞMUŞ Erdemir
TANRIVERMIŞ Hanın

Nisan-Haziran (104)

78-86

Türkiye'de Ipekböcekçili ğinin Ekonomik Önemi, Kozabirli ğin Üretim
ve Pazarlama Faaliyetleri ve Kooperatif Etkinliğinin Artırılabilmesi için
Alınabilecek Önlemler
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Konu

Ay (Sayı)

Sayfa

GÜNDOĞMUŞ Erdemir
GÖNENÇ Sertaç

Ekim-Aral ık (106)

5-25

GÜRAN M.Cahit
KARACABEY Abdi
OĞUZ Hatice

Temmuz-Eylül (105) 121-138 Finansman Fonu Uygulamasının
Incelenmesi ve Değerlendirilmesi.
Ekim - Aral ık (106) 96-107 Çorum Çank ı r ı K ırsal Kalk ınma Pr
jesinin Çank ır ı Sütçülü ğüne Etkisi

KARAGÖLGE Cahit

Temmuz-Eylül (105) 75-90

Tarımsal Proje ve Proje A şamaları

KTZILOĞLU Semiha

Nisan-Haziran (104) 39-45

Türkiye'de Şeker Pancanrun Üretim
Ekonomisi, Şeker ve Şekerli
Mamüller Sanayi

KAVRUK hikmet

Ekim - Aral ık (106)

124-138 Bölge Tanımlaması

KOCATÜRK Murat

Nisan-Haziran (104)

46-61

Tanm Sektöründe Çiftçilerin
Örgütlenme Nedenleri, Türkiye'de
Örgütlenme Durumunun Genel
Görünümü ve Daha Etkin Bir
Örgütlenme Modeli Üzeri

cy
Temmuz Eylül (105) 62 74
-

pe

KUMUK Taner
ÖZERİN Güven

1980'den Günümüze Tar ım Sanş
Kooperatiflerindeki Geli şmeler

a

Soyad ı, Ad ı

-

.

Sözleşmeli Tarımın Yeniliklerin
Benimsenip Yay ılması Üzerine Olan
Etkileri; Salça Sanayiine Yönelik
Domates Üretimi Örne ği

KOÇOKKURT Mehmet
GÜZ Nurettin

Temmuz-Eylül (105) 91-104

Kitle Ileti şim Araçlarının Kullanım
Alışkanlığı Üzerine Bir Ara ştırma
(Gaziantep ve Sinop Pilot Bölgesi)

NAKIP Mahir
VARINLI Inci

Ocak-Mart (103)

50-56

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin
Tüketim ve Tasarruf E ğilimleri
Üzerine Ekonometrik Bir Çal ışma.

ÖZÇELEBI Ihsan
PEKER Kenan

Ekim-Aralık (106)

26-43

Elazığ Ili Baskil Ilçesi Kay ısı
Üretim ve Pazarlamas ında
Karşılaşılan Sorunların Çözümlenmesinde Kayısı Tarım Satış (Pazarlama) Kooperatiflerinin Rolü
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Ay (Sayı)

Soyad ı, Ad ı

Sayfa

Konu

ÖZÇELIK Ahmet

Nisan-Haziran (104)

ÖZÇELIK Ahmet

Temmuz-Eylül (105) 27-45

Türkiye'de Şeker Pancar' Üretim
Maliyet - Fiyat Ili şkisinin Analizi.

ÖZÇELIK Ahmet

Ekim - Aral ık (106)

44-59

Verimlilik ve Tar ımda Örgütlenmenin Verimlilik Üzerine Etkileri

ÖZÇELIK Ahmet
TURAN Ahmet
VURAL Hasan

Ocak-Mart (103)

7-26

Isparta Ilinde Gül Yeti ştiren Tarım
Işletmelerinin Ekonomik Analizi ve
Gül Yağının Üretim ve Pazarlamasinda Karşılaşılan Güçlükler.

ŞAHIN Y. Edis

Nisan-Haziran (104)

17-38

Kooperatif Grup Büyüklüğü ile Kooperatif Başarısı Arasındaki
Ili şkiler Analizi.

1929-1930 Dünya Ekonomik Buhran ın ın Türkiye Tarımı üzerine Etkileri.

cy
a

5-16

TANRIVERMİŞ Harun
.POLAT Ilk ay

Ekim - Aral ık- (106)

60-75

Türkiye'de Tarımsal Kalkmrrıanm
Meydana Getirdi ği Çevre Sorunları
ve Verimlilik Üzerine Etkileri

TAYŞI Ismet

Nisan-Haziran (104)

62-73

Arazi Toplulaştırmasının Yasal Dayanakları ve Bunu Içeren Uygulamalar

Ekim - Aralık (106)

76-95

TBMM.'nin Tarım Sektörüne ve
K ırsal Alana Yönelik Çevresel Sorunlara Yaklaşım Biçimi

Ekim - Aral ık (106)

108-123 Tarım Için Mevcut Kaynaklar

pe

TAYŞI Ismet

TÜRKÖZ I. Orhan
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TÜRK KOOPERATIFÇILIK KURUMU YAYINLARI: NO. 84

Türk Kooperatifçilik Kurumu Organlar ı
YÖNET İ M KURULU
Başkan :
Başkan Yardı mcısı :
Muhasip Üye :
Üye :

Üye :
Üye :
Üye :
Üye :
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Üye :

Prof.Dr. Rasih DEMIRCI
Gazi Üniversitesi I.I.B.F. I ş letme Bölümü Ö ğ retim Üyesi
Doç.Dr. Burhan AYKAÇ
Gazi Üniversitesi I.I.B.F. Ö ğ retim Üyesi
Kaplan YILDIZ
T.C. Ziraat Bankas ı Kooperatifler Müdürü
Doç.Dr. Kadir ARICI
Gazi Üniversitesi I.I.B.F. ö ğ retim Üyesi
Etibank Genel Müdürlü ğ ü I. Hukuk Mü şaviri
Yrd. Doç.Dr. Nevzat AYPEK
G.Ü. Ticaret ve Turizm E ğ itim Fakültesi Ö ğ retim Üyesi
Mete BA Ş ÇI
Türkiye Tar ı m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli ğ i Genel Müdür Yard ı mc ı s ı
Erol DOK
Ziraat Yüksek Mühendisi, I ş adam ı
Prof.Dr. Celal ER
A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkan 1
Dr. Ş enol ERDOĞ AN
Tar ı m ve Köyi ş leri Bakanl ığı Mü şaviri
Doç.Dr. Ahmet ÖZÇELIK
A.Ü. Ziraat Fakültesi Ö ğ retim Üyesi
Kamil ÖZDEM İ R
Pankobirlik Genel Müdürü
Dr. Ahmet TURAN
A.Ü. Ziraat Fakültesi Ö ğ retim Üyesi
Nevzat USLUCAN
Tar ı m ve Köyi ş leri Bakanl ığı TÜGEM Değ erlendirme ve Koordinasyon
Dairesi Başkan ı
Dr. Selim YÜCEL
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş .
Ş eker Enstitüsü Deneme ve Istatistik Ş ubesi Ş ef Uzman ı
Hayri YÜRÜR
D.P.T. Uzman ı

Üye :
Üye :
Üye :
Üye :

Üye :

pe

Üye :

DENETLEME KURULU

Başkan :

Üye :
Üye :

Nail TAN
Kültür Bakanl ığı Türk Halk Müzi ğ i Korosu Uzman ı
Nail ÇELEB İ
Tar ı m ve Köyi ş leri Bakanl ığı Ba şmüfetti şi
Dr. Mustafa DOYUK
Tarı m ve Köyi ş leri Bakanl ığı Mü şayiri

HAYSİ YET D İVANI
Başkan :

Nurettin HAZAR
Türk Kooperatifçilik Kurumu Eski Ba şkan ı

Üye :

Prof.Dr. Orhan ARSLAN
Tarı m ve Köyi şleri Bakanl ığı Müste şar Yard ı mc ı s ı
G.Ü. Eğ itim Fakültesi Ö ğ retim Üyesi

Üye :

Hüsnü POYRAZ
Türk Kooperatifçilik Kurumu Eski Ba şkan ı

Yönetim Kurulu Herhangi Bir Maa ş , Ücret ve Hakk ı Huzur Almamaktad ı r.
Kurum Organları n ı n üyelerinin isimleri soyad ı sı ras ı yla yazı lm ışt ı r.

TÜRK KOOPERAT İ FÇ İ L İ K KURUMUNUN YAYINLARI
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1163 Say ı l ı Kooperatifler Kanunun Uygulanmas ı nda Kooperatı fler ı n Durumu ve Sorunlar ı
(VII. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Tebli ğ ler)
Kooperatif Şirketler (Yay ı n No. 30)
Çe ş itli Ülkelerde Toprak Reformu Uygulamalar ı (Yay ı n No. 34)
Az Geli ş mi ş Ülkelerde Kooperatif ve Devlet (Yay ı n No. 36)
Kooperatifçilik ve Ilkokul (Yay ı n No. 38)
Kooperatifçilik Bilgisi (Yay ı n No. 40)
Büyük Ma ğazac ı l ı k ve Tüketim Kooperatifçili ğ i (Yay ı n No. 41)
Ekonomik ve Sosyal Geli ş meler Kar şı s ı nda Türkiye'de Kooperatifçilik Politikasi
IX. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi-Tebli ğ ler (Yay ı n No. 42)
Türk Kooperatifçili ğ i üzerine Dü ş ünceler (Yay ı n No. 43)
X. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi - Tebli ğ ler (Yay ı n No. 44)
Atatürk ve Kooperatifçilik (Yay ı n No. 45)
The Co-operative Movement In Turkey And Its Expocted Development (Yay ı n No. ,46)
Kooperatiflerin Vergilendirilmesi ve Vergi Sorunlar ı (Yay ı n No. 47)
Türkiye Ekonomisinde Tar ı msal Amaçl ı Kooperatifçilik I ş letmeleri (Yay ı n No. 48)
Kooperatiflerin D ış Ticaret Aç ı s ı ndan Milli Ekonomiye Katk ı lar ı (Yay ı n No. 49)
Köy Kalk ı nma Kooperatiflerinde Yönetim (Yay ı n No. 50)
Çorlu Ilçesi Seymen Köy Kalk ı nma Kooperatiflerinde Grup Tan ı m ı n ı n
Ekonomik Analizi (Yay ı n No. 52)
Vak ı flar Tüzü ğ ü (Yay ı n No. 53)
Kar ı nca Dergisi Kooperatifçilikle Ilgili Bibliyografya (Yay ı n No. 55)
XI. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi - Tebli ğ ler (Yay ı n No. 57)
XI. International Turkish Cooperative Congress-Papers (Yay ı n No. 59)
Türkiye'de Kooperatiflerin Verimli Çal ış malar ı Aç ı s ı ndan Yatay ve Dikey
Bütünle ş me Hareketleri (Yay ı n No. 60)
Tar ı msal Üretimde Kooperasyon ve Türk Tar ı m ı na Uygutanabilirli ğ i (Yay ı n No. 61)
Marketin Functions On Foreign Trade In Turkey And In The United
States Of America (Yay ı n No. 63)
"Dünyada Mekan" Konut Kooperatifleri-Seminer-Tebli ğ leri (Yay ı n No. 64)
"Altı n Bilezik" Esnaf ve Sanatkerlar Kefalet Kooperatifleri - Seminer Tebli ğ leri (Yay ı n No. 65)
"Bir Lokma Bir H ı rka" Tüketim Kooperatifleri - Semineri Tebli ğ leri (Yay ı n No. 66)
XII. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi - Tebli ğ ler (Yay ı n No. 67)
XII. International Turkish Cooperative Congress-Papers (Yay ı n No. 68)
Türkiye'de Tüketim Kooperatifler ı nin Bugünkü Durumu, Al ı nmas ı
Gereken Tedbirler - Ara ş t ı rma (Yay ı n No. 70)
Anadolu Bas ı n ı nda Kooperatifçilik (Yay ı n No. 71)
Bütün De ğ i ş ikliklenyle Kooperatifler Kanunu (Yay ı n No. 72)
Türkiye'deki Sendikal Faaliyetler Içindeki Tüketim
Kooperatiflerinin Durumu ve Geli ş me Imkanlar ı - Ara şt ı rma (Yay ı n no. 73)
Tar ı m Sat ış Kooperatifleri Birliklerinin Yap ı s ı ve Ilke Ekonomisindeki
Yeni Seminer Tebli ğ leri - (Kooperatifçilik Dergisi Özel Say ı s ı )
Türkiye'deki Kooperatiflerin Avrupa Toplulu ğ u Bünyesine
Entegrasyonu - Seminer Tebli ğ leri (Yay ı n No. 74)
"Kooperatifler ve Özelle ş tirme" Seminer Tebli ğ leri (Yay ı n No. 75)
XIII. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebli ğ ler (Yay ı n No. 76)
XIII. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi-Ingilizce/Almanca Tebli ğ ler (Yay ı n No. 77)
Kooperatif Yönetim Kurulu Üye ı erin ı n Hukuki Sorumlulu ğ u (Yay ı n No. 78) (1991 Y ı l ı )
1992 Kooperatifçilik Y ı ll ığı (Yay ı n No. 80)
XIV. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Türkçe Tebli ğ leri (Yay ı n No. 81)
XIV. Milletleraras ı Türk Kooperatifçilik Kongresi Ingilizce/Almanca Tebli ğ leri (Yay ı n No. 82)
Milli Hakimiyetin Iktisadi, Sosyal ve Kültürel Temelleri Sempozyomu Tebli ğ ler (Yay ı n No. 83)
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DERGILER

KARINCA

Adet (TL)
Adet $
Adet (DM)
Y ı ll ı k (TL)

50.000
2
3
600.000
(12 say ı ve Kar ı nca Karde ş )
Yayı n isteme Adresi
Tel
Faks

KARINCA
KARDE Ş
Kar ı nca'n ı n Eki
olup paras ı zd ı r.

40.000
20.000
40.000
40.000
20.000
30.000
40.000
50.000
40.000
45.000
30.000
30.000
40.000
60.000
60.000
40.000
40.000
20.000
40.000
60.000
60.000
60.000
40.000
60.000
40.000
40.000
40.000
60.000
60.000
60.000
40.000
50.000
60.000
50.000
40.000
40.000
60.000
70.000
80.000
90.000
90.000
90.000
60.000

KOOPERATIFÇILIK

COOPARATION
IN TÜRKIYE

50.000
3
3
200.000
(4 say ı )

250.000
6
10
500.000
(2 say ı )

: Türk Kooperatifçilik Kurumu. Mithatpa şa Cad. No. 38/A
06420 K ı z ı lay/Ankara

: (312) 431 61 25 - 431 61 26
: (312) 434 06 46
Yay ı n Bedeli yat ı rmak için Banka Hesap No: T.C. Ziraat Bankas ı K ı z ı lay Şb. 30440/4.5 - ANKARA
Not: PTT ile kitap yay ı n isteyenlerin; PTT masraf ı dahil yay ı n bedelini hesab ı m ı zayat ı rd ı klar ı na dair
makbuzlar ı n ı talep dilekçelerine eklemeieri gereklidir. (Beher kitap için PTT gideri: 5.000 TL.)

