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I — Tarım Sektörünün Önemi
Kuşkusuz bir toplumda ekonomik gelişmenin gerçekleştirilmesi
amaçlanan ve beklenen bir sonuçtur. Bunun da, sanayileşmiş bir
yapıya ulaşılmasıyla mümkün olacağı açıktır. Ancak, kaynakları bü
yük ölçüde sınırlı ve üretim yapılarının uluslararası işbölümü içinde
genel olarak tarımsal ve hammadde üretimine bağlı olduğu ülke
lerde tarım sektörünün ekonomiye egemen konumu hâlâ sürmek
tedir. Başka bir deyişle, ekonomik faaliyetlerin tarım sektöründeki
yoğunluğunun süregelmesi, tarımı bu ülkeler yönünden önemi ih
mal edilmez bir duruma getirmektedir. Zira, tarım sektörü çeşitli
yönlerden yaptığı katkılarla ekonomik gelişme üzerinde sanayi sek
törünün yanında yaşamsal bir rol oynayabilmektedir. Nitekim, geliş
mekte olan ülkelerin ihracatlarının büyük bir bölümünü tarımsal ni
telik li ürünlerin oluşturması, tarım sektörünün milli gelir içindeki pa
yının diğer sektörlere oranla yüksek olması, sürekli artış gösteren
nüfusun gıda ihtiyacını karşılaması, nüfusun önemli bir bölümün ta
rım sektöründe istihdam edilmesi gibi olgular, bu sektörün önemini
açık bir biçimde ortaya koymaktadır (').
(4 «Tarım sekt örün ün bu katk ıları yla ilgili olara k daha genişbilg i için» bkz.
Simo n Kuznets, «Econom ic Grovvth and The Con tribu tion of Ag ric ul tu re : Notes
on Measu remen t», Ag ricu ltur e İn Econo mic Development, der. Cari Eicher ve Lawran ce Wit t, McGravv-HİHCompanyg, 1964, s. 102-119. B. F. Johnston ve John W.
Mel lor, «The Role of Agr icu ltur e in Econom ic Development», American Economic
Revievv, Vol. Ll, No. 4, (Septembe r 1961), s. 581-89. Lawrance Witt, «Role of Ag
ric ult ure in Econo mic Develop ment - A Revievv», Journ al of Farm Economics, vol.
47, No. 1, (Febr uary 1965), s. 120-131.
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I! — Türkiye’de Tarım Sektörünün Sorunları
Tarım sektö rünün , diğ er geli şme kte olan ülke lerd e old uğu gibi,
Tür kiye ekon omis inde de büyük bir ağır lığa sah ip oldu ğu bir ge r
çek tir. Herne kadar Türk iye' de tarım sek törü , yıl lar dır ekon omiy e ege 
men elan konumu nu yiti rm e süre ci içe risin de bulu nma sına karşın,
yine de ekono minin etkin ve önemli bir sek törü ola rak varlığ ını sü r
dürm ekte dir. Zira, tarım sek törü nün bir yand an gide rek arta n ülke
nüfus unu besleme, öte yandan da sana yinin ge rek tird iği hamm adde
ihtiya cını karşıla ma ve ülkeye döviz kaz and ırac ak opti mu m kal ite
ve mikta rda ürün leri üretm enin yanında , diğ er sek tör le kayn ak ya 
ratma gibi işlev leriy le ekon omid eki önem ini hâlcı koru duğ u gö zle n
mekted ir.
Özelli kle gerek planlı dönem önce sinde , gere kse planlı dönem
içinde tarım sekt örün de büyük ölçüd e geliş me ler sağ lanı rken , buna
koşu t olara k mülk iyet yapısında da bazı değ işm eler orta ya çıkm ıştır.
Örneğin, ülke tarımın a yabanc ı sayıla n yeni ürün tür ler i ge lişt iril mi ş,
özel likle 1950 yılından itiba ren tohum , güb re gibi gir dile rin kullan ımı
yanında, hızlı makin eleşm e ve sulama ola nak ları nın yara tılm ası olu m
lu sonuç ların elde edilm esind e başlıc a etken olmu ştur .
Ancak, Tü rkiy e’nin sahip olduğ u kay nak lar daha fazla üreti m
yapa bilec ek kapa sitede olması na karşın, gerek kayn ak dağ ılım ın
daki deng esizli kler, gerekse sekt örün yapısı ndan doğan bo zuk luk lar
ile ekono mik güç lük ler ve yet ers izli kle r ve rim lilik artışını olum suz
yönde etkil eme kted ir. Niteki m, birim aland an elde edilm esi gerek en
verim i birk aç ürün dışında geliş miş ülke ler düze yine çıka rma k müm 
kün olamamı ştır.
Bu nedenle, Türk iye' de tarıma açı lab ilec ek top rak ları n gide rek
azalmas ı, başka bir deyiş le ek ileb ilir alan ların mar jina l sınırına va
rılmış olması, birim aland an elde edilm esi gerek en verim in en üst
düzeye çıkarı lması nı kaçın ılmaz kılm akta dır. Zira tarı msa l ve rim lili k
artışı, kendine yeten bir ekon omik büyü menin ger çek leş tiril me sin den
önce oluş turu lmas ı gereken önk oşu llard an bir id ir (2).
Öte yandan tarım sekt örün de ve rim lilik ile ilgi li soru nlar a ek ola 
rak, bozuk ve eşit siz bir dağılım göst eren top rak mü lkiy etiy le ilgi li
(2) William H. Nicholls, «The Place of Agri cultu re in Economic Development»
Agri cultu re in Economic Development, d,er. Cari Eicher ve Lavvrance Witt, McGravvHill Company, 1964, s. 13.
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bazı sor unl arın varlığ ı da açık tır. Nitekim, top rak ları n az sayıda ki
şinin elin de top lan mış olması top rak ve insan fak tör leri arasın daki
deng enin gid ere k bozulm asına, başka bir deyişl e mülksü zleşme ol 
gusu nun orta ya çıkma sına yol açmıştı r. Bu nedenle, tarım sek tö
ründ e ve rim lili k ile ilgil i soru nları n yanında, mülk iyet dağılım ındaki
eş itsi zlik lerd en kayn akla nan sor unl ar da mutla ka .çözümlenmesi ge
reken so run lar ola rak kabul edilm ekte dir.
A - VERİMLİLİKLE İLGİLİ SORUNLAR
1 — İçsel Sorunlar
a — Makinalaşma
Tarım sek tör ünü n çağd aş tarım tekn iğin e uygun olara k dona tı
mının, üret im artı şla rı ile üre tici ler in gel ir ve sosyal refahı üzerinde
etk in bir role sah ip olduğ u bir gerç ekti r. Zira tekn oloj i, tarımsa l kay
nak lard an bir inin kıtlığı durum unda , bu kıtlığı dengeleme k suret iyle
üre timi n ma rjin al ma liye tini az alt ab ilir ( 3). Gelişmiş ülkele rin bugün
tarım da ula ştık ları yüks ek düzey ile kişi başına ürün miktar ındak i
artı şın ana kayna ğını, tarım da hızlı makina laşma oluş turm uştu r (').
Tü rki ye ’de Cum huri yetk en itiba ren tarım sektö rünün çağdaş
tek no loj iyl e dona tımı temel amaç olara k kabul edilmesine karşın,
sağl ıklı bir geliş men in kayde dilme si mümkün olmamış tır. Özellikle,
1850 yılın dan sonra Mar sha ll Plan ’ının sağladığ ı olan akla rla hızlı bir
ma kina laşm a har eke ti yaşan mış ve 16 bin olan tra ktö r sayısı Planlı
dön emi n başınd a 42 bine ulaşmı ştır. Tra ktö r sayısında görüle n hızlı
art ışla r. Planlı dönem in içind e de devam etmiş, sırasıyla I. Plan dö
nem inde 61 bin, II. Plan dönem inde 134 bin, III. Plan dönem inde de
376 bin gibi old ukç a yükse k rak aml ar ofarak ger çek leşm iştir (5).
Bunu nla bir likt e, tra kt ör sayısı süre kli bir artış göst erme sine ve
dola yısıy la tra kt ör le işlenen alan her yıl geniş lemes ine karşın, ta 
rımsa l ara ç ve gere çler in sayısı hâlâ çok yete rsiz bir düzeyde bu(3) Montagu e Yudelman, Gavan Butler ve Ranadev Banerji, Technologi cal
Change İn Agr icul ture and Employment in Developing Countries, Development
Centre of The Orgoniza tion for Economic Co-operation and Development, Paris,
1971, S. 9.
(4) Yuj iro Hayami ve Vernovv W. Ruttan, Agric ultur al Development an Inter 
natio nal Perspective, Baltimore - London, John Hopkins Press, 1971, s. 72.
(5) Cengiz Akın, Planlı Dönemde Tarım Sektörünün Gelişimi (1963-1980), Ta
rım ve Orman Bakanlığı Yayın No: 5, Ankara, 1982, s. 99, Tablo 44'den.
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lunm akta dır. Nitekim , 1979 yılında Tür kiye 'de 100 hek tara düşen
tra kt ör sayısı 1,58 iken, bu rakam Yu nan ista n'da 3.32, Yu gos lavy a'da
4.88, İtaly a'da 8.02, Batı .Alm any a'da da 19.37'dir (°).
b — Tohum
Su, gübre ve trak tör den sonra tarı msa l ver iml iliğ i art tıra n en
önemli girdi tohumdur . Yapılan ara ştır ma lar, Tü rk iye ’de iyi nit eli kli
ve yükse k verim li tohu mlar ın tah ıllar da % 20 - 100, serad a dom ate s
ye tiş tiri cil iği nd e % 400 oranın da bir üreti m artış ı sa ğla ya bild iğin i or 
taya koym uştu r (’).
Planlı dönem in başında 100 bin ton ola rak belir lene n tohu m he
defi, 1870 yılına kada r süre kli artış gös tere rek 460 bin tona yü ksel
miştir . Ancak , bu dönem içinde 1967 yılı har iç sür ekl i plan hed efle 
rinin geris inde kalınm ıştır. Bu olum suzl uk 19 73 -74 yılına kad ar sü r
müş ve plan hedefi anca k bu iki yıl içind e aş ılab ilm işti r. Oysa 1980
yılında 195 bin ton elan plan hede fine karş ılık, 48610 ton tohu m
dağıtı lmış ve plan hede finin anca k % 25’ i ge rç ek leş tir ile bil mi şti r (").
Bu veril ere göre, tohum üretim i henüz ihtiy acın çok ger isin de bul un
makta dır. Bu durumd a tohum ihtiy acı yalnız kendi katkıs ı yönü nden
değil, diğe r gird ileri n sağla yaca ğı katkıy ı ger çek leş tirm esi yö nü n
den de önemli bir sorun olar ak orta ya çıkm akta dır.
c — Gübre
Kuşkusuz, yoğun bir gübre leme işlem inin tarım da büyü k bir ve
rim artışın a yol açtığ ı açıktı r. Nitek im yapıla n bir ara ştır ma ya göre,
Orta Anad olu'd a buğda y verim inin, kuru tarım da bitki - besin mad de
si olar ak deka r başına 5 kg. fos for ver ildi ğin de % 25 - 35, sulu ta 
rımda ise aynı mik tar fos for ve 6 kg. azot ve rild iğin de % 30 - 50 ar a
sında bir artış göst erd iği sapt anm ıştır. Yine aynı ara ştır ma yla, Tra kya
ve Marm ara bölge sinde yoğun bir güb relem e faa liye tiy le buğd ay
verim indeki artışın % 50 - 80'e yük seld iği göz len miş tir (”).
Planlı dönem in başında 107 bin ton olan güb re tük etim i, büyü k
(°)

FAO, Production Yearbook 1980, vol. 34, FAO, Rome, 1981, s. 261-63.

(7) Osman Tekinel, «Türkiye'nin Tarımsal Üretim Potansiyel i ve Üretimi Ar t
tırma Olanakları», Türkiye Tarım Seferberliği, Ankara, 1981, s. 75.
(") Cengiz Akın, a.g.e., s. 80, Tablo 37’den özetlen miştir.
(°)
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Cengiz Akın, a.g.e., s. 70.

bir art ış gös tere rek 1965 yılında 803 bin tond an 1970 yılında 2.214
bin tona , 1980 yılında da 5.963 bin tona ulaş mışt ır (Io). Anc ak gübre
tü ke tim ind ek i bu hızlı artı şla ra karşın, üret imde sağla nan art ışla r
aynı orand a gerç ekle şme miş ve gübre açığı ith ala t yoluy la ka pa tıl
maya çalışı lmışt ır. Nitek im, 1965 yılında 376 bin ton olein üretim
hacm i 1970 yılında 785 bin tona, 1980 yılında da 4.232 bin tona yük 
se lm işt ir ("). Bu raka mlar a göre, Türk iye hâlâ Avrup a ülke leri ar a
sınd a en az gübre tük ete n ülke durum unda bulun makt adır. Örneğin
Tür kiye , hek tar başına gübre yönünde n F. Alm any a’dan 17 -18 ,
Fr an sa ’dan 9- 1 0 , Bu lga rista n'da n 4 -5 , Yugos lavya ve Ispa nya’dan
da 2 - 3 kat daha az gübre tük etm ekt edi r ('-).
d — Tarımsal Mücadele ve Koruma
Tür kiye tarım da ver iml iliğ i olumsu z yönde etkiley en unsu rlardan
bir ini de ürün has talık ları ile zar arlı lar oluş turm akta dır. Nitekim , Tür 
kiy e’de tarımı yapılan 60’a yakın kü ltü r bitk isi, 500’den fazla hastal ık
ve zara rlını n teh didi altın da bulu nm akta dır (ıs). Zaman zaman salgın
der ece sine varan has talık lar, ürün lerin tümü yle elden çıkmasına ne
den olac ak kad ar etk ili olm akta dırl ar. Bu hast alık ve zara rlıla rla ye
te ri kad ar müca dele yapılam aması neden iyle yıllık asgari ürün kaybı
nın hub uba tta 6.4 milyo n ton, meyve ve yaş üzümde 1.6 milyon ton,
sebz ede 632 bin ton, diğ er tarl a bitk iler ind e de 312 bin ton olduğu
tah min edi lme kte dir ( 14).
Bugün, gerek tarım sal ilaç tük etim inin , gerekse hasta lık ve za
ra rlıl ar a karşı alınmış olan önlem lerin yet erli olduğ u söylenemez. Ör
neğin , 1950 yılında 9.5 ton olah tarım sal ilaç tüke timi , sırasıyla 1960
yılın da 23.425 toncı, 1970 yılında 50.804 tona, 1979 yılında da 81.214
( l0 ) Sezai Bayraktar, «Türkiye'de Gübre Talep Tahminlerini Etkileyen Faktör
ler ve 1990 Yılına Kadar Talep Tahminleri», Türkiye’de Gübre Sanayii’nin Sorunları
ve Çözüm Yolları Semineri, Ankara, 1981, s. 52-3, Tablo 1-2'den.
(" )

Cengiz Akın, a.g.e., s. 73-4, Tablo 35.

(12)

Kemal Oskay, «Bitkisel Üretimde Gübre Gereksinimi», Tarımın Sorunları
ve Tarımsal Üretim Planlaması Semineri, G.H.B.P.A.K. Genel Müd. Yayın No. 69,
Anka ra, 1980, s, 1.
( l: i ) Akif Kansu, «Hastalık ve Zarar lılarla Savaş Yoluyla Bitkisel Üretimin
Artt ırılm ası Olanakları», Türkiye II. Tarım Kongresi, Ankara, 1981, s. 256.
(’ ■) Talip Öden, «Bitkisel Üretim IPanlamasında Zirai Mücadelenin Yeri ve
Önemi», Tarımın Sorunları ve Tarımsal Üretim Planlaması Semineri, G.T.H.B.P.A.K.
Genel Müd. Yayın No. 69, Ankara, 1980, s. 1-2.

313

tona çıkmış bulu nm akta dır (ls ). Son yılla rda görülen art ışla ra karşın ,
halen Tür kiye 'nin tarım sal ilaç tük eti mi old ukç a düş ük bir düz ey
dedir. Nitek im, hek tar başına ilaç tük eti mi Yu na nis tan ’da 7.5 kg. ve
İtaly a'da 5.5 kg. dolay ınday ken, Tü rki ye ’de anc ak 2 kg. ka da rdı r (l0 ).
2 — Dışsal Sorunlar
a — Sulama
Su, tarım sal üretim artışın ı etkil eyen en önem li gir did ir. Bugün
Tür kiye 'de 28.5 milyon hek tar tarım ara zisi nin 13.5 milyo n hek tarı
sula nab ilece k durum da bulu nma ktad ır. Oysa, havz aları n su ola nak ları
dik kate alındığ ında sula nab ilec ek topla m araz i mik tarı 8.5 milyo n
hek tar olup, bunun da anca k 1/5 kadarı su lan ab ilm ek ted ir (17).
Türk iye su kayn aklar ı yönün den oldu kça zengin bir pot ans iye le
sahip bulun mak tadır . Nitek im, yıllık su lan ab ilir su pot ans iye li 9.4
milyar 3 yeralt ı suyu olmak üzere topla m su pot ans iye li 104.0 mily ar
m3 't ü r ( 18). Bu potansiy elin 21.6 m3 ’ü tarı msa l sulam a ile, hiz met ler
ve sanayi kesim inin ihtiy acı için kulla nıldı ğı düşü nülü rse, halen mev 
cut su pota nsiy elini n anca k % 20'sind en yar arla ndı ğı orta ya çıkar .
Bu sonuç, Tü rkiy e’de tarım ın henüz kuru tarım niteli ğin i sü rdü rdü 
ğünü ve sulu tarıma geçiş i sağ laya cak tesis ve kap asi ten in yete rli
bir düzeyde bulunm adığını orta ya koym akta dır.
b — Kredi
Tarımda ürün ve ver iml iliğ in, dolay ısıyla da çif tç i ge lirl eri nd ek i
artışın kullan ılan serma yenin büyü klüğ üne bağlı oldu ğu açık tır. An 
cak, Tür kiye 'de tarım sal işlet mel erin büyük çoğ unl uğu nu küç ük öl 
çekli işletm eler in oluş turm ası ve çif tç i tas arr ufları nın old ukç a sınırlı
olması, sermay e biri kim inin yara tılma sını büyü k ölçü de gü çle şti rm ek 
tedir . Bu nedenle, işlet mele rin serm aye sind eki yet ers izlik , kred i yo 
luyla kapa tılma ya çalış ılma ktad ır.
(,s ) Tayyar Bora ve Nafiz Delen, «Türkiye'de Bitkisel Üretimde Tarımsal ilaç
Sorunu ve Öneriler», 2. Türkiye İktis at Kongresi Tarım Komisyonu Tebliğ leri, Baş
bakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Yayın No. 1783, Ankara, 1981, s. 810, Tablo 1.
(1G) Ahmet Şahinöz, «Tarımda Üretim ve Verim liliğin Arttırı lması», 2. Türkiye
İktisa t Kongresi Tarım Komisyonu Tebliğ leri, Başbakanlı k Devlet Planlama Teş ki
lâtı Yayın No. 1783, Ankara, 1981, s. 1029.
(17) Erkan Benli ve Abdurrah im Korukçu, «Türkiye Tarımında Sulamanın Yeri
ve Önemi», Tarımın Sorunları ve Tarımsal Üretim Planlaması Semineri», G.T.H.
B.P.A. Koordinasyon Genel Müd. Yayını, No. 69, Ankara, 1980, s. 1.
(10) IV. B.Y.K.P., s. 340.
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Tü rkiy e'd e tarım sek törü ne kred i, sağlay an en büyük kurulu ş
T.C. Zir aa t Ean kas ı’dır. Bunun yanında, bu banka tara fında n fi 
nans e edile n Tarım Kredi ve Tarım Satış Koo per atifl eri de üre ticil ere
kred i açm akt adı r. Ziraa t Bank ası'nın tarım sekt örün e açtığı kredi
mikta rı 1873 yılında 13.4 mily ar lira iken, 1980 yılında 17.3 milyara,
1881 yılınd a da 290 mily ar liraya yüks elmiş bulu nma ktad ır (10). Ancak,
bu rak am lar hem kredi ihtiy acın ı karş ılam akta n uzak olup, hem de
kre dide n yar arla nm a konus unda büyük eşi tsiz likl er göst erme kted ir.
Zira , dağ ıtıla n kredid en gen ellik le büyük işlet mel er yara rlan mak ta ve
bu nede nle de küçü k işle tme ler kredi ihtiy açla rını örgü tlenm emiş
kre di piya sası nda n sağlam a yoluna gitm ekte dirle r. Örneğin, Adana
ovas ında küçü k işletm eler, yıl içinde kulla ndık ları kısa vadeli kredin in
% 58.3 6'sını bank a ve koo per atifl erd en, % 41.64’ünü de örgü tlenm iş
kre di kay nak ları nda n sağ larla rken , bu ora nla r büyük işletmelerd e sı
rasıy la % 81.98 ve % 18.02 ol m uş tu r) 20).
c — Fiyat Politikası
Tarı msa l fiy at polit ikas ının gerek ekonom ik, gerekse sosyal ne
den lerl e tarım sek törü ne doğru dan ya da dolaylı olara k müdahale
edi lme sin in ve dest ekle nme sinin bir zoru nlul uk sonucu olduğu açıktır.
Zircı, tarı ms al üre timi n büyük ölçü de doğa koşu lların a olan bağımlılığı
ve tarı msa l ürü nler in tale p ela stik iye tini n düşük oluşu, üretim ile
ge liri n birç ok bel irsi zlik ve dalga lanm alar ın etkisi altında kalması
son ucu nu doğ urm akta dır. Bu nedenle bu oluşun üreti ci ve dolayısıyla
eko nom i üzer inde yara ttığı olums uz etk iler in gider ilmes i ya da azal
tılm ası, dev letin düze nley ici ve koruy ucu müdah alesini gerekli kıl
ma kta dır (21).
Anc ak, bugün Türk iye' de etkin ve sağlıklı bir fiyat lama pol i
tik as ınd an söze tme k mümkü n deği ldir. Bu konuda yanlış ve yetersiz
ola rak yapı lan uyg ulam alar yarar dan çok, zarara yol açab ilmek tedir .
Kuşk usuz , bu olum suz lukl ara yol açan en büyük etken, fiy at po li
tik ala rın ın bel irlen me sini n bilim sel esasla ra dayanma mış olmasıdır.
Şim diye kadar, bir maliy et araş tırma sı yapmad an tahm inler e
da ya na rak sap tan an fiy at pol itika ları , üreti mde karşıl aşılan dal gal an
mala rı önle yem ediğ i gibi, üre tici leri n gelir lerin de de yete rince bir ar 
tış sağl ayam amış , büyük ölçüd e aracı ve tüc ca r kazanç larını artt ı(lö ) Cengiz Akın, a.g.e,, s. 107.
(20) Mehmet Bülbül ve Nııran Bektöre, «Tarımda Kredi Politikası», Türkiye II.
Tarım Kongresi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara, 1981, s. 411.
(21) Dündar Sağlam, Türkiye Ekonomisi Yapısı ve Temel Sorunları, Sanem
Matbaa sı, Ankara, «t.y.», s. 131.
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rctrak pazar deng esini n bozulm asına yol açm ıştır . Nite kim , pam uk
ekim alanların ın ve üreti min doğal eko loji si dışına kaymas ı, çay ür e
tim inin işleme kap asit esin in üstün e çıkması , tüt ün de aşırı sto kla rın
oluşması, çel tik ve yağlı tohum üre tim inin ihti yac ın altı nda kalm ası,
genel olar ak yanlış fiy at pol itika ları nın son uçla rı ola rak orta ya çı k
mak tadır (22).
d — Pazarlama
Tarım sekt örü nün önemli soru nlar ınd an bir isin i de paz arla ma ve
onunla ilgil i faa liye tle r olu ştu rma kta dır. Tarım sek tör ünd e temel am a
cın birim aland an daha fazla ürün elde edere k üret im artış ının ge r
çek leşt irilm esi oldu ğu açıktır . Ancak , bu artışı sür ekl i kıla cak paza r
tale bini n oluşum u bir yandan fiy at isti kra rını , öte yand an da uygu n
ve etkin bir pazarla ma orga niza syon unu ge re kti rm ek ted ir (23).
Tür kiye 'de tarım sal üreti min gide rek geç iml ik nit eli ğin i kay be de
rek piyasaya açılmak ta oluşu nun ve nüfu sun hızla artış ının yanın da,
sanayi sekt örün de görüle n geliş mel er tarım sal ürü nler in paz arla nm asının önemini artt ırm akt adı r. Anca k, Tü rki ye ’de organiz e edi lmi ş bir
pazarlama faa liye tind en sözetm ek mümk ün değ ildir .
Bu nedenle, zaman zaman üret imde karş ılaş ılan düş ük re ko lte 
lerin ve bazı ürün lerd eki kıtlı klar ın temel nede ninin paz arla ma ve
bununla ilgili be lirs izli kle r olduğu söyl ene bilir . Zira, üre tic i pazarı ye 
teri nce tanım amak ta, ürünü nü pazara hazır lama faa liye tin de n uzak
bulundu ğu gibi, ürünün fiy at har eke tler ini de izley em em ekte dir. Do
ğal olarak , pazara ulaşan ürün mikt arını n arz ve tale p den ges ini ku
racak bir düzeye ulaşması mümkün ola ma ma ktad ır. Örne ğin öz el
likle hubub at ve ette paza rlanm ayan ürün mikt arın ın old ukç a yük sek
oran lara ulaştığ ı bir ge rçe ktir ( 24).
e — Enerji

Türk iye tarım ında ener ji kullan ımı son yılla rda gid ere k büy ük
geliş mel er göste rmes ine karşın, bu gel işm ele r me vcu t iht iya cı ka r
şılam akta n oldu kça uzaktır. Nitek im, 1980 yılı itib ari yle Tü rk iye ’de
üret ilen topla m ener jinin % 3.2’si sanayi, % 27.9’ u konu t, % 14.3’ü
(22l Oğuz Yurdakul, Süheyla Tekeli ve Osman Yavuz, «Tarımsal Fiyat Po liti
kası», Türkiye II. Tarım Kongresi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara, 1981, s. 434.
(23) J.C. Abbott, «The Development of Marketin g Institu tions», Agricultural
Developmeııt and Economic Growth, der. Herman M. Southvvorth ve Brtıce F.
Johnston, Cornell University Press, (Ithaca, New York), 1967, s. 365.
(24) Giılten Kazgan, Tarım ve Gelişme, 3. B., Der Yayınla rı, İstanbu l, 1983,
s. 278.
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ulaşt ırma sekt örü nde , % 17.9'u da ele ktrik san tral lerin de kul
lanılır ken, tarım sek tör ünd e kulla nılan ener jinin yüzdesi yalnızca
% 6. 7'dir (25).
Halen tarım sek törü nde tük etile n enerji miktar ı 1 milyon kvvh'ın
altın dadı r. Oysa, tarı md a ener ji optim izas yonu na ulaşab ilmek için
ele ktr ik ene rjisi tük eti mi nin üç katına çıkarılması zoru nlulu k olarak
kabul edi lme kte dir.
B-

MÜLKİ YET YAPIS IYLA İLGİLİ SORUNLAR
1 — Mü lkiy et Dağılımı

Tür kiy e'n in tarım sek törü nde gözlenen en önemli özellik insan
ve top rak fak tör ler i aras ında ki den ges izlik tir. Devlet Planlama Teş
kila tı tara fından yapıla n bir araş tırma , Tür kiye 'de 2.865 bin hanenin
topla nı ola rak 16.482 bin hek tar tarım araz isine sahip olduğu ve
hane başına orta lam a 56.8 dek arlık bir top rak büyükl üğü düştüğü nü
orta ya koy mu ştu r (26).
Aşa ğıda ki tab lo 1973 yılında Türk iye' de mülk topra kların ın ha
neler e göre dağılım ını göst erm ekte dir.
Tü rki ye ’de Hane Başı na Düşen Mü lk Top rak ları nın
Dağı lımı (1973)
To pra k Gru pla rı
(Dek ar)
1—
6—
11 —
21 —
31 —
41 —
51 —
101 —
201 —
501 —
1000 —
Top lam
To pra k

5
10
12
30
40
50
100
200
500
1000

Hane Yüzdesi i
%

13.05
12.28
19.17
12.05
8.92
7.35
16.72
7.00
2.56
0.64
0.16
Hane Sayısı ve
Mik tarı

Büy üklü kler ine Göre

A.Y.
Bir ikim i

Top rak Yüzdesi
%

A.Y.
Bir ikim i

13.05
25.43
44.60
56.65
65.57
72.92
89.64
96.64
99.20
99.84
100.00

0.81
1.91
5.72
5.91
5.94
6.35
.23.02
19.82
16.48
8.76
5.28

0.81
2.72
8.44
14.35
20.29
26.64
49.66
69.48
85.96
94.72
100.00

2.965.446

16.842.810

1 - 5 De kar lık Grup Bir Deka rdan Küçük Biri mle ri de İçer mek tedi r.
Kay nak : Okt ay Va rlıe r, a.g.e., s. 34, Tab lo 11-2a.
(25) Gü ngö r Yav uzca n, «Tarımd a Ener ji Kullan ımı», Tür kiye II. Tarım Kon 
gre si, Tarı m ve Orm an Bak anl ığı, Ank ara, 1981, s. 380.
(20 ) Okt ay Va rlıe r, Tü rki ye Tarı mın da Yapı sal Değiş me Tek no loji ve Top rak
Bölü şüm ü, DPT 1636-SPD, 307, Ank ara, 1978, s. 27.
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Yuka rıdak i tablo da yer alan ver iler in değ erle ndi rilm esi so nu cu n
da iki temel özel liği orta ya çıka rma k müm künd ür. Bun lar; cüc e ve
küçük ölç ekli işlet mel erin tarım a egemen olması ve top rak üzer inde
mülk iyet dağılımın ın büyük ölçü de eş itlik ten uzak bulu nma sıdır . Ni
tekim , Tür kiye 'de top rak sah iple rini n dö rtte biri nde n fazla sı 10 de
kardan, % 13.5'i de 5 deka rdan küç ük top rağ a sah iptir. Bun ların el
lerind e bulunan top rak mikt arı ise topla m top rak lar ın anc ak % 2.72'si
kadard ır. Öte yandan, topla m hane lerin % 0 8'i, 500 dek arda n büyü k
top rak lara sahip olup, topla m mülk top rak ları için dek i payl arı da
% 14.1'dir. Buna karşıl ık, 1000 deka rdan büyü k top rağ a sah ip ola n
lar top rak sahi pler inin yalnız % 0 16'sı kada rdır. Payla rına düşen to p
rak payı ise % 5.3’dür.
2 — Topraksız Aileler
Türk iye' de top rak mül kiye tinin yapısın da gözlen en bir diğ er
önem li olgu da, top rak sız çif tç i aile sayısının büyü k m ikt ar lar olu ş
turma sıdır. Gerçe kten de, özel likle, tarım sal üret imd e çağ daş girdi
kullanım ının yaygın laşma sı ve üret imin pazara açılm ası ile kırsal yö
rede hızlı nüfus artışı topr aks ız aile sayısının gid ere k artm asın a yol
açm akta dır (27). Niteki m, 1963 yılı tarım sayımı sonu çlar ına göre
% 9.06 olan topr aks ız aile (işletme) oranı, 1973 yılında birb uçu k katı
bir artış la % 13.9’a yük selm iştir . Nüfus u 2000’den az olan yerle rde
ise bu oran % 39.3’e çıkm akta ve top rak sız çi ftç i ile tarım işçi si to p
lamının oranı %21.85 'e var ma kta dır (2“). Bu sonu ca göre, tarım ke
simin de çalışan her 5 kişide n biri nin top rak sız oldu ğu açık bir bi
çimde ortay a çıkm akta dır.
3 — Tarımsal Toprakların Parçalanması
Tür kiye ’de tarım işle tme lerin in gös terd iği bir başka önem li öze l
lik de, tarım işletme lerin e ait top rak ları n büyük ölçü de parçala nm ış
olmasıd ır. Başta, Meden i Kanun 'un vera set hük üm leri nin yanın da,
tarım kesim inde gele nekl ere olan bağım lılık ve top rak sah iple rini n
yok sull uk yüzünd en top rak ları nı sat ara k eller inde n çık arm alar ı, to p
rakl arın çok parçal ı durum a gelme sinde büyü k rol oyn am akt adı r. Bu
oluş ise, tarım sal işlet mel erin önemli bir bölüm ünün yet erli ge niş likt e
(27) Yakup Kepenek, Gelişimi, Üretim Yapısı ve Sorun larıyla Türkiy e Ekono 
misi, O.D.T.Ü., ik. ve İd. Bil. Fak. Yayını, No. 46, Ankara, 1983, s. 320.
(20)
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Oktay Varlıer, a.g.e., s. 45.

bulunm ayan, old ukç a dağı nık ve ekon omik olma ktan uzak birer iş
letme duru mun a gelm esin e yol açm akta dır. Nitekim , 1970 yılı tarım
sayımı son uçl arın a göre, işle tme leri n % 14.6'sı tek parça, % 32’si iki üç parça, % 21.2’si dö rt-b eş parça, % 19.8'i 6-9 parça, % 12.4'ü de
1 Ove daha çok parç alı top rağ a sahip bulu nma ktad ır (29).
Görü ldüğ ü gibi tarım sek törü , bir yandan ver imli lik artışını en
gelleyen, öte yand an da mü lkiy et dağıl ımınd aki eşi tsiz likle rin sonucu
olar ak orta ya çıka n çok sayıd a soru nla karşı karşıya bulunm aktadı r.
Kuşkusuz, tarı m sek tör ün de üret im artış ları nda ki yete rsizliğ in, başka
bir deyi şle düş ük ve rim lili ğin ve sekt örde görüle n nispi yoks ulla ş
manın bir neden i çağ daş üret im yönt emle rinin uygulanaımaınası ile
gird i kul lan ımın dak i ye ter siz likl ers e de, temel neden top rak mülk i
yeti dağılı mının eş itli kte n uzak olmasıdır.
Sonuç ola rak , yuka rıda özetle nen sorunl arı ortada n kaldı rma
dan ve kalıcı çöz üm ler geti rme den tarım sekt örünü n ekonom iye bek
lenen kat kıla rı yap abi lme si mümk ün deği ldir. Bu nedenle hem verim 
lilik, hem de mü lkiy et yapıs ıyla ilgi li sorunları n çözümlen mek üzere
bir lik te ele alınm ası kaçı nılm az olma ktad ır.
III — Çözüm Yolları
Tarım sek tör ünü n soru nlar ının çözümü ne ilişkin öne riler şöyle
sı ra la na bi lir :
Ve rim lili k soru nuy la ilgi li soru nlar ın çözümün e ilişki n önerile r;
— Tüm tarım sek törü nü kapsa mak üzere bir üretim planlaması
yapı lmal ıdır. Böylece , topla m talep karşısında hangi ürünün
ne zaman, nered e ve ne ölçü de üreti lmesi gere ktiği bel irle
nerek top lam arz ve tale p dengesi kurulm alı ve tarımsa l üre
tim plan ları ulus al kalkınma planla rının bir parçası olara k ele
alın ara k ara ları nda enteg rasyo nun sağlanm asına çalış ılma 
lıdır.
— Ha zırla nac ak üret im planl arınd a sapta nan hedefl ere ulaş a
bilm ek ama cıyla gere kli olan tarım sal girdi optim izasy onu
ge rçe kle şti rilm eli dir . Tarım sal gird ileri n sağlanm ası ve dağ ı
tım faa liy etl er iyl e ilgi li olar ak kamu kuru luşla rı ve tarım koo
pe rat ifle ri aras ında işb irliğ i olan akla rı arttı rılm alıd ır.
(29) D.İ.E., 1970 Genel Tarım Sayımı Sonuçları, Yayın No. 904, Ankara, 1979,
s. 28-31.
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— Tarımın doğa ve biy olo jik koşu llara olan bağı mlılığ ın az al tıl
ması amacı yla gere kli önl em ler alınm alı ve böyl ece üre timd e
karş ılaşıl an bel irsiz lik ve risk unsur u asg ariy e ind iril me lid ir.
— Tarım sekt örü nün finan sma n soru nun a ive deli kle çözü m ge 
tiri lmelid ir. Bunun için; önc elik le tarım sek törü ne kred i sa ğl a
yan kurum ların kayna k yapıla rı güç len dir ilm eli, kred i m ali ye t
leri asga ri düzeyde tutu lma lı, kredi dağı tımın da önc elik küç ük
üre ticil ere veril meli , tic ari bank alar ın tarım sek tör üne daha
fazla kredi açma ları sağla nmal ıdır.
— Destekl eme polit ikas ı, üre tici ge lirle rini art tırm ak ama cıyl a
değil, ters ine mal iyet leri azal tma ve üret imi art tırm a yö nü n
de uygula nmalı dır. Şimdiy e kad ar uygu lanan des tekl em e po 
litik ala rı geli r bölüş ümün ü düz eltm ediğ i gibi, ter sin e daha da
bozmuş tur. Zira, ürün ve gird i bazında süb van siyo nla rda n her
üret ici üretim pota nsiy eli ile doğru ora ntılı pay aldı ğınd an
büyük üre tici ler daha fazla, küçü k ür et ici ler ise daha az pay
alm akta dırla r. Bu nedenle dest ekle me pol itik ası , kayn ak da 
ğılımının bir aracı olar ak düş ünü lme lidir .
— Tarımda etkin ve orga nize bir paza rlam a sist em inin olu ş
turulm ası ger çek leş tiril me lidi r. Tarım da arz ve tale p den ge
sinin kuru lmam asın daki ana nede nlerd en biri nin de paz ar
lama aşamas ında orta ya çıktığ ı açık tır. Nite kim, üretim bö l
geler inde arz fazlal ığı neden iyle sto kla r oluş urk en, bu faz 
lalıkla rın pazara ulaştı rılam amas ı hep dağıt ım mek aniz mas ın
daki aksa klık ve yet ers izli kle r sonu cudu r. Tarı msa l pa za rla 
ma siste mine sür ekl ilik ve işle rlik kaz and ırab ilme k için çe şitl i
pazarla ma hizmet birim leri arasında koo rdin asy on sağl anm alı
ve genel olar ak bu hizm etler in yür ütü lme sin de paza rlam a
koo per atifl erin den yara rlanı lmal ıdır.
— Tarım sekt örü gelec ek yılla r içind e de eko nom inin yine önem li
bir sekt örü olar ak varlığı nı sür dür ece ğine kuşku yok tur. An 
cak, tarım sal ver imli ği dolayı sıyla üre timi n sür ekl i düşm esin e
neden olan sözko nusü soru nlar a kalıcı çözü mle r ge tir ilm e
mesi duru mund a sek tör kendi nden beklen en etk inl iği gö ste 
reme yece ktir. Oysa, dışa açıl ma kta olan Tür kiye ek on om i
sinin ihra cat kalem leri içinde önem li bir yer olu ştu ran ta 
rımsal nit elik li ürün lerin süre kli üre tilm esi ger ekm ekt edi r.
Uzun dönem de bu sü rek liliğ i sağ lam ak anca k, tarım se kt ö
rüne daha fazla yatırı m yapıl ması yla mümk ün ola cak tır. Bu
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nedenle , tarı m sek tör ünü n topla m sab it sermaye yatırıml arı
için dek i payı, sek tör ün ekon omid eki önemin e parale l olara k
art tırı lmalıd ır.
— Tarı msa l yayım ve eği tim faa liye tler i geni şleti lmel i ve hız
land ırılm alıd ır. Tarım da top rak ve su gibi kayna kların etkin
ve rasy one l ola rak kullan ılama ması nın temel nedeninin çif t
çile rin tarı ms al eği tim düze yleri nin yete rsizli ğind en kayn ak
landığı unu tulm ama lıdır .
— Ür eti cil eri n üre timd e karş ılaş aca klar ı olum suzlu klard an etk i
lenm eme leri ama cıyla tarım sigo rtası sistem i kurums al yön
den gü çle nd iril me li ve uygula ma alanı gen işleti lmeli dir.
— Tarı msa l hiz me tler de bir büt ünlü k oluş turm ak, tarıms al pol i
tika lar ın etk inl iğ ini art tırm ak ve tarım sal bilgi ve hizmet akı
mını hızl and ırma k amac ıyla her türl ü tarıms al faa liye tler üst
düzey de bir örg ütü n büny esind e orgni ze edilere k kaynak is
rafı ort ad an kald ırılm alıd ır.
Mü lki ye t yapı sıyla ilg ili soru nlar ın çözümün e ilişkin öner iler ise;
— Önc elik le, deng esiz olan top rak mülk iyeti dağılımının yeniden
düze nlen mes i yolu na gid ilme lidir . Başka bir deyişle, mülkiy et
yapısı na doğ rud an müdah alede bulun mak üzere etkin ve ge
niş kaps amlı bir top rak refor mu hazırla narak , topraks ız ve
yet erin ce topr ağı olm aya nlar topr akla ndırı lmalı dır.
— Top rak refo rmu uygula ması, tarım sektö rünü n yukarıda özet
lenen sor unla rını çözüm leme k üzere alınac ak olan önlem 
lerle bi rli kt e yür ütü lme lidi r.
— Top rak refo rmu uygu lamas ında koo pera tifler den yara rlan ıl
malı ve bunu ger çek leş tirm ek üzere çok amaçlı hizmet gören
top rak refo rmu ko op era tifle ri kurulma lıdır.
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