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GİRİŞ 

J.'oprak-insan ilişkisinin ilkel toplumlardan günümüze u::;s

nan YE In sal özellikleri, bazı ülkelerin ekonomilerine tarıcıH:~al ni

te~.ilc veren bir olgu olarak göze çarpmal:tac1ır. 

Özellikle gelişmekte olan ülkeleri tanımlayan ekonomideki 

tc:c2:u,ısal nitelik,ihracatın tarımsal ürü:ı:üerden oluşması,tarJJlL:.JBl 

cel.irlerin Milli Gelir içerisindeki payının öteki sektörlerden 

fo,zla olması ve nüfusun önemli bir bölüınünii.n tarımda istihdar,ı e-

c-~ilmesi gibi sonuçlar doğurmaktadır.Bu sonuçlar gelişmekte olc:c:. 

ülJ~eleri, ekonomik gelişmelerini hızlı bir sanayileşme ile gerç:~ek--

1 ec: ·c inn ey e yön el tm ektedir • 

~}:onomik gelişme sürecinde Türkiye Ekonomisinde de gorülsn 

·c.:c:-tJJ:cısal nitelik önemli olmaktadır • .Ancal:,-GaJ..~ımın ekonomi içert-

f:::ir.:.rl o öteki sektörler d en daha büyük olmasına karşın, buradaki ö

nemli c1a:::·boğazlar ,söz konusu sektrrün d:onomik gelişmedeki yeri:· i 

alr:ı2,f3ını ve hızlı bir sanayileşmenin geı"çekleştirilmesini engel-

J3u nedenle,ülkemizde planlı kalkırıma döneminde,hızlı bir 

·ı . s a~ı<~~~/ ı e,:;;m en ın zorunluluğu yanında,tarımın ekonomiyi destekle~.:e-

eeL b ir s ektör olarak gelişmesi ve s ür C:3'id en tarımsal darboğaz

la:..~ın ekonomik gelişme üz erindeki olumS"LlZ etkilerinyı giderilme-

si anaçlanmıştır. 

'Li'lkenıizde sanayi önceliğinin kalnü cC.ilerek hızlı bir sa

ne.yilec;menin amaçlanmasına karşın,Lkonomil{ Gelişme Teorisinin ö

nGı:üi to.::~tışma konularından birisini oluıjturan,ekonomik geli:?me

ci.o tar:ıı-:1 y3. 'tb. sanayi önceliği sorunu, tL:< gelişmekte olan ülke-



~ (''ı ·: 1 . t~. 
~ - '-' _,_ \ ·- ........ 

- 2 -

ve ülJcemizde e;üncelLL,-~ini lwrru,ıa}:tadır ~ 

T'arım ve sanayi önceli,·_;i sorunu, teoride r"_en,;esiz \al'::ınma 1cav-

:.~::-,,-:ı içerisinde yer- alm,ı_1~t2 ve bunun bir uy,7U.lcıxıasını oluş·curmakta-

·,' ı:' • ( ;t;:) :lenr~esi z J:;-_al'~:ım.ia ·ce zi ~ ;r,elişnıiqliJ( düzeyi d'l:ifrLiJ( olan üll<:ele...,. 

~~·:i n ··;enellikle tfuüüııde ··:ör1Uen teknoloji düzeyinin düsü.l( olnıası 1 ser--

m2ye ye 0ersizli:.:,i ve rf,erekli sa~rıda ,r.:iri·:;ümct bulurunaması _.c;ibj_ ol,ı::;ul2r 

neclerüyle? e\~onomiı:ün türı1 se;~:törlerüıin aynı ancLa ,-~elü_;ıt;j_rilemiyece~:i 

ekonominin tüınsektöTlerinin ~ürlikte _r;elü;·-

bu iki sektörden hanc::Lsine öncelü~ verildi, ·,i 

::;::.u_,-~:n~ e};:onomil~ !';elişmenin daJ:ıa kolay başla-cılabileceLi ve;'a sürdürüle--· 

tü le ce .~,i oJ_ıuaJ~:tadır o 

~~\:onomik r,;eli~iJile s·l_].recinde tarrumsal üre (.;imin nrttırılrııası zorun-

:~_u::ı.utu neC:_eniyle? tarır,ı seJctörüne öncelik ver:i_lmesi r-:ere\:ti ~ini savuna·! 

-u~:. :.ca·c çılcır, tarımc_a sermayenin marjinal verirıılilit)_nin yt'J:seı( olc1u, :.unu 

J'u r~örüc1'Lu1. j_~arçısınr~_a olan ve sanayi önceli.:~ini savunan iktisE,t...,. 

·ılar c::_a? tdrli·tsal üre·cinıin artması zorunlulu2,unu kabul e emelerine ~:.:-ı.r·-

ekonomik ~~eliÇHi1enin ill;: kO:]UlU olarak r Örmektec_irler · 

Iirbj_rlerine kan;ıt olan bu iki e·örü'::2ü.n dı0ında? tarım ve uaııc)ri 

EJeJ.ccörleri arasınd.aki ı~ar:~ılıklı et>ilesıimlere önem verere)i:s<:ma.yileqııwyi 

Sdc'~ece bir sonuç olarale }cabul eden iktisatçJ_lars söz l::onusu seJ;::_;ö:c<'_o::' 

arc.-..rE1'~-cı bir denr;e ku:~ulmas:ı_ zorunlulu2unu savuorna,;.;::tadırlar. 

ruTacJ.a sözü e . .lilen .'~ö:ı.~-u~üerin ilk iktsi? yul::arıda belirtti üıiz 

r~i b:i.? :~.i.rbirlerin:i.n kaı~~atı 9 sonuncusu ise, iki sel{[:; ör arc:wın.:ia deıır~o 

\:UTU11Dasını s<cvunan bir :.örüş olar::;,::: ,r,~örülmekcoc.ir. Buna kar!]ı11~ e;erre'·:-

-~;o il> :U.~i r,·örL-: sacleco ~ür1ürlerj_nin e 1;:siJ:i:leri. ,j_ tarı1amlamz;.kt:ı., son 'ö..,. 

-,~-·L.; ~~ .; c• G 1-JU S ele'· o· 'rleı'r, en 1Jı· "~i ':ll, ':1 o··--ı e- :··ı ı· unu·'-ula"·~ak 
....... ···:; ,_1_ "-' ') " ..L- V .)_ ~ .!. - .• l - .l L. .ı.J. . V . . .J.. h<OO 9 

e ·c: ::i.:r.1 ı._i.T biç:ünC:_e b;'ı:~:latılamayaca._.Lll_ veya 

'(;.,.J':~~;:·o·n·o~·;:LJ:;:·-·:;:el'.i_'·;me süreci_ncıe, uy·ulanacak :yatJ_rım pro,:ieleri:t1in se:;.Lıj_n~ 

'··.t.c ı· >·ı· ay-~J ()'ınu-::ı ' ~ c>-'-ao '·--ulJ anı lu"' ı ''ı bı· lJ. "'ı·c·Le 1·-·'-ecıı· r T>ııırılar ··ıoliti1F .ı.._. l. _ :_.).L J: .· j_..:.:;ı lı ı::;, _._,_ .-C __ ; __ , -.I .. L.• ....... ı.J e .L~..!..- -? .'. , .. ---~-

ve tekni::: yacırım '::J_s-c<·islarıclır, Iu ,rr;rujll .no_ırma 1Jj_çiminc1e, ·~.e ~r'eli 

ve c'J.enwsi.z büyitne ve tarım ya da sanayi önceli. i kuttasları? poJ_i.,.. 
-i-'ll" '·-ıc<+a"'lar "ne-~ı·c··;YıC~e ı .... 1T' 0 arunalr-'-a·"ı--~ "U lı-ollUQ~a avrı·n-LıJı '~ilr·j_ V- ..... 'i.. . ·'· ı.....ı v u ı. ".s J. _ ı..::ı ~t • .ı._:_ L _:::.c: J..'u .. _ .. 1~ .. U •~!. J_ • .. L ./.... · t) .ı. lı -- !.J... '-

j_çL.-ı .~.':;:z. Vura.l ~.A-VA~~. )::'.a:0~ı.ı:-.. ı!Jl. ;~l,j_i_t.e.r;L.e,r.~~".d.ef1~ D.o->,:)F.u.s.<eı.;ı ___ ?~'p;~c~_c~~L~1.a11ı.a_-
y_a1 ':::,İ.':~.:LA. Yayın ,:.;·o. 27-4. (İstanbul~ıc::;), s. J-62., 
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;:; ~-:.c~-~-~:. ~~ı oıı1eyeceğini savunmaktadır .AyrıciJ. ln .. -c.~adaki tüm görüşler 9 

s.::.,_n.::.<.:-i ö:ıceliğinin kabul edildi~i durınnc~a?·carım sektörünün gıC:.a 

ms.c~(clc:ı..~i,işgücü,sermaye ve sanayileşmenin uyarılması konularınca 

çc·~i-cli lcatkıları olabileceğini ve bunL-.:.·ın sağlanması 0 erekti,;i

ni vl.J.j_~c,ulamaktadırlar. 

,::cli~mekte olan ülkelerin çoğunh.'.~L.-mc1a insan kaynaklar-ı 9 

·cc:~~-"ıı:f:ıc\1 ür et imi yürü tm eye yeterlidir • .;:o ~-~ı~ak kaynağı is e 9 ür e tim 

·co\ııi: .. lerinin geliştirilmesine bağlı olc:.:.:-ç:tlc yeterli olmaktadı::c. 

J:~c-ciJJ fattürleri içerisinde en önemlisi olan sermaye kaynakları 

Lı e ı:::.; o;_,~· edilen ülkelerin genellikle ti.5Jıı-;;~:nc18 yetersizdir ,Bu n ed en

leı rJ:~o~,onük gelişme sürecinde tarım se~.:-c(:.TtÜ:Ün geliştirebilmebj_ 

V8 uc:. eLli :katkıların sağlanması konusunc1a,bu sektördeki serma~"e 

ı,r.~-cc~:.:·ı:..ıııı. arttırılması, g başka bir ,-[oJri,:;le,tarımın :binansnıarıı-

ııı:·l i::ci~_e;~tirilmesi zorunlu olmaktadır • 

.L·c:~rımın finansmanında,bu sektörc~e~::i sermaye birikimi o:L: .. _

:Lla1.:1<:~:·:ı:;,ıın gelişmekte olan ülkelerin tüınünde çok sınırlı olmacı 

ne,-~ eni;;rl e, tar11nsal kr ed il er büyük b ir önetıı ımzanmaktadır .Bu LU::ç-

le:c"'-~o::i -L;arım üreticilerinin ek sermaye,lıatta sermaye sahibj_ o:ı 

~-~ar:; L:.ı~ı :I ollarından biri olan kredi, ür e-ci cil erin..:.-- toprak 9 araç, .. e

:cc(],:;ret:ılik,tohumluk,gübre gibi girdileri elde etmelerinde öJ.ıeDı.lı 

olr:ı.::.'t~:tL':C.::.ır.liu anlamda tarımsal krediler,ü::;_~eticilerin üretirt fak

·cöı'lc:;,~ino sahip olmasında ve üretimin arttırılmasında önemli bir 

a:ı.·o.ç o~!_c:.ı:'ak ortaya çıh:mBktadır.Ancak,ta:~ıncal kredilerin sadece 

·l:,::- c;ciı:ı mııacıyla kullanılmadığı b ilirunek'c oc~ ir .Bu durum, s öz konusu 

ülLole:ı.:in tar11n sektörlerinde ve ezellili::le CL'ürkiye Tarımında yer

aJ_a.n C::.a.:ı.~boğazların etkileri ile bir ars.J~', c,elerek,tarım kreo.ile

:ı.~inin ~~c~ıc~ilerinden beklenen etkinliği cuc:termesini engellenıe~;:·ce-

c:~ Ü' • 

~ianayileşme konusunda kesin karaı~ını vermiş olan ı.rürkiJe

c~e,-cc·.:::..·ıı~~ual kredilere ayrılan fonların,-ce~,: başına tarımın e:,eli:;

ncc. i:ü sc..1ğlayab ilecek düz eyıde arttırılıiıas ı, sanayil eşmeyi kaçın.ıl

rı.tc:::::.; ~Ji:c biçimde engelleyecektir.Ote yanC~c:~~ı,tarımın finansmanıncla 
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o:.·c<'·a çıkan darboğazlar 9 tarımsal kredilc:;:cin yetersizliği,c"lenc,etiiz 

da ,ıl ımı ve etkinlik sağlayamaması gibi s o::..·lınlarla b ir araya Gele

:.."ck,iJu r3ektörün sana;yilegmeye yapabilecc~i l;:atlcıları azaltmaktad.ır. 

Liz bu çalışmada yapabildiğimiz ;_:_c··_;.ı.rıyla 9 ik:tisat teorisi

ni:ı olC:.~ul;:ça yeni bir dalı olan ekonomiL: c:_-:;lis:me teorisi içerisin

C:~e to.rtır]ılan tarım ve sanayi sektörleri b:Lıceli~i tezleri ve sana

yi ö~·l celiğind e tarımın katkıları konula:..~ ı:.ccJ.a dağınık olan görü:şl e

:!.' i ·co:_•l:::ı-caya ve aralarındaki köprüyü toplu ola:r·ak incelemeye ça

lıccı\: .Lu n edenle ,yukaıı1ıda l:v6\zü ed il en ~~o~rc.üardaki teorik tartı;;;;r-

d[:.~~a: .. :ı,sa:dece tarım ve sanayi sektörleri ö~ıceliği tezlerinin sı

ı-ıı:cl;:·:~·ı içerisinde tutmak çabası ile to::_Jl&Jarak,sanayi ttnceli{!,in

C.c ·c::·~:_~ıj~un katkılarını belirleyecek ola:J.,-c;:,ı~ım sektörünün fineJ1E

·ıo. __ oJ_,:::.:aLları ile birleştirdik,:Daha so:c:L"C:c ise,Turkiye TarımınCa

Li :i i~ıc:~ıısman olanaklarını ortaya koyar al;:~ sanayi öncelikli eh:onc.ı-

J ~ik c,·:::Iicmıeyi amaçlayan ülkemizin tarımın(a ,finansman açısınC:lan 

va:,"cl2:L1 Garboğazları inceledik.Son olarale Ca,Türkiye nin sanayi 

0nc cl iLli ekonomik geli ;gm esinde, tarım s c:~-·co:rünün öteki s ektöı~l e.c z~ 

o=.a::. :.:c~:clalarını sağlaya b ilmesi için, bu s cl;::törün gelişme ,seı" c~ l > 

::·i::.~j- v::taya koymaya çalıştık. 

.. 

Lu çalışma üç bölüm olarak düşünUlr.lü§tür.:Birinci böltür; te

o:.'iL ça·cıyı oluştururken ,son iki bölüm l:om.mun 'I'ürkiye ile ilcili 

·ı..ı.;;· c_,ulamasıı .l..Olmaktadır. 

Ç;alışmamızın birinci bölümünde ilL olarak,de;mgesiz kalkın

n.ıa L:av:.'arııının bir uygulaması olan tarım ve sanayi önceliği tezle

:;,:·i,r.Jz,:ıo.;:.'"i önceliğinde tarım sektörünün l:~c:.-c~::ıları ve ekonomik t:,e

li:}nc fJL_l' ecind e, bu iki s ektör arasındald c·ckil eşimler genel hat

l2:!.'ı3'lc:ı ele alınmıştır.Daha sonra,gelü~:Fıc:.:;~te olan ülkelerin ta

rıı:ı. sel;::·cü:L'lerinde üretim faktörleri olara: .. : işgücü ve toprağın ö

ııo::.ıli l~ısıtlar oluşturmayacağı varsayımıJla,sermaye faktörüne 2-

-~ı:;.:·lı~: veı~ilerek, sanayi öncelikli ekonom il;: gelişmede, tarımın ye

:ı.~i::li bcliTleyecek olan,bu sektördeki fiü<:::.nsman olanakları ince-
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il:inci bölümde ilk olarak,Türki;y-e ~~'ar·ınıının finansman ola

ıı,::·~ıc:~:: ı incelenmiş 9 daha sonra, teorik b öLcıııc1 e yapıldığı gibi bura

('_a c~a,-cc,J.'ım sektorü:hün finansmanında krc(ilc:cin önemi ortaya Aon

mu;} ve ülkemizdeki tarımsal kredi uye:,-ula:ı1ası ayrıntılı olarak in--

e: cl C:J:lYJ i,'] -c ir • 

(]alışmamızın üçüncü \ilümünde ise~·ca:c-Jin:unızda finansm.e.n 

ac:ı;_;ı~ıCnn ortaya çıkan darboğazlar ayrı:ı:ı-cılı olarak incelenerekt 

tu.:.:'ı}_:ual kredilerin etkin olarnamasına ncc,en ulan sorunlar vur 2;-ı_;"

lmı.ı:,ayv. ç:alışılinıştır.Bu bölü:ınde daha sönra,çalışmanın teorik ça

tısııı.ı oluşturan birinci bölümde incelenen tarımın katkılarının, 

ül::ci.i~::,C.e ne düzeyde sağlandığının birçol~ çalışmac.a ölçülmüş ol

w:.ı.uı ~ıeC.cniyle,aynı yola :;idilmemi;;>~bUı.lc:ı_:,::. ;y-eı~ine söz konusu 1:eat

~alc:~:.-ı::.1 yeterince sağlanabilmesi için 7bu se:~törün gelişme gerek

le:..~ i o:.'taya konmuştur .Buı~ada son olara}.c ı ~.\:~:ckiy e Tarımındaki f i

ı-ıa:ısı.ıcı.::: olanakları, tarımın darboğazları ve; [;8lisıme gerekleri a-

') ı;_; ı~:.( an irdelenmiştir. 

Sonuç ba§lığını taşıyan bölümde Ce,gerek teorik ve gerek

s o '.:l.L·J.ciye açısından incelenmeye çalışılnn konulanın öz eti yaın

lc~:..'c:,~,:~ı}la;,_;ılan sonuçlar belirtilmiş ve bu aracla,günümüzde ülkemi

z L:. c:~o:cı.oııük gelişme hız ını büyük otancla c·clcil e;y-eb il ecek düz ey d e 

önerı ta:_: ı_ an, tarımın finansmanı ile ilısili sorunlar vurgulanmaya 

çalıc;ılrıııştır. 



BİRİNCİ BÖLÜM: 

SANAYİ ÖNCELİGİNDE TARllVI SEKTÖRÜ VE TARTIJIIN 

F İNANSfi~ANI 



A • Ti\.B.Df! ve SANAYİ SEKTÖRLbRİ ONCELiGİ 

Az gelişmiş ülkelerin ekonomik gelişmesinde tarım ya 

sanayi sektörünün öncelifri 9 konusunda herşeyden önce bazı noktalPTL"' 

sı, çı klı,a-a kavuşturulması perekmektedir. ( 1). 

Ekonomik gelişmede 9 tarım ve sanayi sektörlerinden han-

gisine öncelik verilmesinin gerekeceği sorununa ilk bakışta, r:>an~~y:i. 

sekterünün büyük üstünlüklere sahip olduğu görülmektedir. ( 2). Bu t's··

tunlük9 özellikle uzun dönem gözönüne alındıi>:ında daha belir,r:in oi_TL<aJ.-:-

tadır. 

Az geli~;;miş ülkel6rin ekonomik gcılişmösinde 9 uzun di:'ıncm-

de sanayi sektörüne öncelilc veri~_mesi zorunlu görülmesine karr~}ın 9 C'i\:o--

:;_c-,,ük gelüşm~..~nin henuz ilk adımlarını atan ülkelerde 9 belirli bir cu-: __ 
neni kapsamak koşuluyla tarım sektörüne öncelik verilebilir.(]). Bu da 

ancak bazı koşulların varlıpı durumunde:-ı. ön8rilebiliro Orneğin 9 ::ıc·~z ko

.nusu ülkelerde üretime açılmamış büyü:t tarım alanlarının bulunm;~_sı. du-

rumunda9 tarım sektörüne önculik vorilmt'::si mümkun olabilir. Fakat uzun 

Clönerrıd(:; amaç 9 sanayi sektörünün geliştirilmesi olacaktır. 

bt8 yandan, birçok gelişmekte olan ülkenin yapısına uypun 

bir sanayilesme yöntemi 9 tarıma ve doğal kaynaklG-ra baf.lı bir sanayi

leşmenin benimsenmesi biçiminde olabilir. :'3öyle bir durumda, sanayı 

sektörü önc81iP:e sahip olmakla birlikte, tarımı ve doğal kaynakları 

tamamlar bir biçimdu olacaktın 

( 1 ) 'rarım ve; sanayi sektörlerinin önceliği konusunda, çalışmR;nızın 

p:iriş bölümünde belirtildi@:i gibi 9 bir sektöre önem veril(Jj ;:;i_ ~~a

man ött:ki sektörün ihmal edilmemesi gerektiği unutulmamalır:,ı.ro 
Bu nedenle~ günilmüzde sadece tarım ve sadece sanayi tartı:cw,~ı,;::_;ı 

yerine nt~ kadar tarım 9 ne kadar sanayi tartışması yanı1nLakta
dır.Bu konuda ayrıntılı billlgi için Bkzg Vural SAVA'9, Kalkı:;JL.!::
Ekonomisi9 Bursa i.T.İ.Akadem~si 9 Yayın No.6. (İstanbuld.97,;), 
s. 132..,.139 
Nicholas KALDüR, St rat egic Factors in Economic Devolorırnc;nt; C JT'-· 

nell University Press. (NewYorkg 1967), s.54 
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Söz konı_·c-m ss..nayiloşme yönto:ninin kabul edilmesi, sana~ri 

sz;ktörünü.n yanında... doğal, kaynakların geliştirilmesine yol açacaktır. 

Ba~ka bir doyi9le, tarım ve sanayi sektörleri arasında bir tamamlaş-

ma ortaya çıkacak fakat sürükleyici sektör s<:-mayi olacaktır. 

Sanayi sektörüne öncelik verilmesini isteyen görü~l0rir 

k~ır:~ısında9 tarım öncelif'ini istoyon görüşler 9 Şaşlıca iki rq::rub8" .:. \;(.'].·· 

larak incelenebilmektedir.(4). Birinci gruptaki görüşl8r genal ol~rGk, 

önce tarım sektörünü golis;:tirip 9 daha sonra gelis;en bu sektöre ba,":i_:ı_ 

oLirak ::>anayi sektörünü geliştirmeyi amaçlarm'tktadırlar. İkinci P:r~.:ı. 

ı- o _, __ ]_ e;örüqler ise' tarım sektörüne büyük bir öncelik vererek uzun döne~-

de dı:; <3ko.nominin bu sGktöro bağlı kalarak gelişmosinj_ savunmaktad::r-

lar. Buradan açıkca anlaşılabilece~i gibi 9 birinci gruptaki g~rU:~1cri 

tarım <3ektcrü·:1G öncelik vororı gbrU;~;:ler olarak tanımlamak zordur. ;-;un-

lar sadece lCJ_sa dönemde tarım önc.:üiğini savunurl8.rk::;n 9 uzun cl i)tl~,~n~d:.:; 

sanayi önceliğini kabul etmektedirler. İkinci gruptaki gör~isler ise 9 

el;:onominin hem kısa dönomde hem de uzun dönemele tarım sektöriJne h~~.r.J_ı 

o::.aro.k p;nlLJmesini savı .. nıduldarından, kabul edil0cJilirliklerini (:ine:::.·::-: i 

ölçüde yitirmektedirler.(5). 

Aşağıda görülebileceği gibi 9 tarım ve: sanayi soktör1orj_-

.:.ı::..rı özollikl8ri çok kısa bir biçimde de olsa, incelendiği zaman bF ik:L 

3ektörün arasında bazı önemli farklılıklar gorülrnektodir. Görülen b'.<. 

f2rklılıklar golişm0kta olan ülkelerde tarım sektörüne mi yoksa a?·,~vı 

~J.::Oktc:rüne mi öncelik verileceği sorununa ışıl-e tutmaktadır. Fakat f?,z 

u.z c nce belirttiğimiz gibi 9 tarım sektörü bnceliği, güdülon amac rı, 

Jı olarak farklı biçimler alabilmektedir. Ayrıca, gelişmektc olar J .. --

_____________ , _____ _ 
( 3 ) Bu a§amada t<:Lrıma vorilecek önceliğin en önemli nc:)deni 9 ge. :ı.:_ F'~-<''· ·· 

te olan ülkelerin temel hedeflerinden birinin, gıda maddGl~r~ 
arzının arttırJ.lması olması gerekti{':idir. Bkz. UJ.HTED NA'J:IO?T~:' 

World Economic Survey 1959. (NewYork:l960),s.l7 
( 4 Erol MANİSA1l 9 Gelişme Ekonomisi, İstanbul Üniversitesi YR •ı1 

No.2042. İktisat Fak. Yayın Noo354.(İstanbul:l975}s.99 
( 5 ) Tarım önceliğini savunan görüşlerin ikinci grubuhd<?, rer al·":;_ 

gc;rü~üerin kolaylıkla kabul görememelerinin nodeni, tarı.m v 
nayi s~ktörlerinin özelliklerine baflanabilmektedir. 
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sektörüne verilmesi gereken önccli~in sınırlarını ve koşullarını b0-

lirlemoktedir.(6). 

Rİ 

Bilindi~i gibi, sanayi sektöründeki üretim, t0r~msf ~r -

J:;iminin tersine 9 artan veriml0rin saf:;lanmasına uygun olmaktadır. 1~yrJ 

c~, burada bir tiretim faktörü olarak toprak, tarımdaki kadar öncm~j_ 

ol JJarnakt.,::ı.dır. 'l'eknolo jik geli şmc açısından, sanayi sektörü y0niJ j_kı-,:ı.:·~.n 

gcrçeklc1?tirilmE;S ine ve uyarlarunasına uygun bir yapıya sahipt~r. .t',,::ı.:::::'n.·-

da üretim faktörleri ve öteki girdilerin ço~itlili~i açısından sı~ır-

l~lık çok az olmaktadır. Arz esnekli~i açısı~dan ise, sanayi sektörü 

ürotimirı.in arz esnoklil?;i yüksektir. Ayrı cr.ı \.:\..retim miktarının piy;: ~~;:), ko-

s:ı.ülarına göre arttırılmcı. ve azaltılma olasılığı bulunmaktadır. 

Az ö~ce belirttipimiz gibi, snnayi sektöründe geliRen 

-c ;;k.nolo j i ilc birlikt c: 9 Arta . .n V e::.~:i.mler Kanunu işlemokt edir. Arta-c-l V 2r:im-

1e:·rin ort?.ya çıkma.sı ilc, ölçc:ğc- göre arta:,:;, getirirler, bu suktöri.~n 

ana öz8lliti olmaktadır. Bu durv~da, birim r2tırıının sa~layaca{ı ı~~tn~ 

de~ter 9 tarım sekt0ri!no oranla saiE:ı,y;t sekto:r.ü.n.de çok daha yliksektir. Sa-

n:c1]i suktörilndoki gircb. 9 ç:ı.ktı ilir_;ıkileri c'c ,:;konomi içersinde özcll:Lk--

le dikey b~tunleşmelero olanak yaratmakta ve yatırımların birbirleri 

UzE~rindl; goli;:;d;irici edikiler yapmasına nocL;.:ı olmaktadır. (7). 

( 6 ) Y.S. BRBNNBR, Agricu~ture and the Dcvolopm(;nt of Law Incomt~ __ ç;o_:ı;::E:. 
t . I t. t + f S . 1 '"'t :ı. ( r·ıh H P . • 11 ""0'2:1) rıes ns ı UvO o· ocıa ;:; uaıes. 1 e _ague, arıso ur J 

s.l48. 
( 7 ) James M.BUCH/ı.NAN 9 W.m.Craip: STUBBLı-~BIT,TE, ıı Externality",, _:r;;_:::s~:::_;~-~ 

rg}c~ New series, Ciltg29(1962) s.371--8l.Yenic1cm basJ_m. nc~:Jl_:~~" ...... , 
in Wolfare Economics Ed.ARROW, SCITOWSKY. American Econon~ · 
Association Series(London~l972).s.l99-212. 
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Bu et,kilcr teknik bütünleşmeler ve bu bütünleşmeler dıf?ında ortc:}r.·:ı. qı

kan dışsal ekonomiler bi çiminde ikiye ayırmak mümkündür o ( 8). Bu ilü 

tür bütünleşme 9 ekonomik gelişme üzerinde; e;tkili olmaktadır o 

Buraya kadar sözü edilen özelliklerin dıf;ıında 9 s:=:tnr,yi 

S8ktörünürı gelişmesi sonucu, c~korıominin du~er sisteminde ortay'"' ÇJ.ks-

cak dcğü;meler 9 ekonomik geli şmcyi olumlu yönde etkilunıekt edir. i)zcl_-

liklc 9 sanayi sektörünün geli~?r,K.siylc birlikte, ekonomik ve sosv·a:t_ 

öre:ütler r.:;olL:~nwkte 9 böylc:ce c:; konomik gcl;j::f;:mc hızlamnaktadır. Du:c::'/'1D 

sözü edilen gelişmenin etkinlik oranı, tarım sektöründe çok dnhn 79~ıf 

olmaktac:l.J_r. ( 9). 

ltLrJ.:t11 l{GS5.n çiz{~ilorle birbirlerind_en ayırn12uk zondtır. Tüm1.:1.~rle ~3DJ."1.Ft~,rj_ 

toplurr:mna c1onür]me amacını güden bir politikanın yanınd.a 9 tarını"' ·J.)yc.-

lı sanayilerin geliştirilmesi politikası da, sanayi öncoli~i bjcimin~ 

do tanıınlanabilmekted.ir. (10). Burada sıralayaca@;ımız sanayi cincJ1::i. ·i 

p:ı,;rckçolori bu görüşlerin tfu.nUnü kapsamaktadır. 

Daha önce sanayi sektörünün özelliklüri ilc ilnj_L:i_ :_ •~-

rak yaptı~ımız açıklru1aların ışı~ında, sanayi öncali~inin ge~ekç:.l ·-

rini incr:ılemeden örıcn, ekonomik gelişme k'_:vrmmını tanırnlamammz :r.,:·~:· ::/-

mektE;dir. Ekonomik geli(}Ii.lGnin, buradaki am8..cımJ_za uygun çok kJ_se f:~_:c 

tsnJ.mını yaparken şunu söyleyebiliriz. Ekonomik gelis:me 9 ::ıotsmcôi' ::1 

o larak gurcksinrne duyulan ve duyulacak olan mal ve hizmetle:ri'ı ijr::d~i-

1-.::rek, ekonomi içerifünde kişi başına diif:,ıo.n üretimin vey-a üretir;. le:.-

( 8 ) T'. SCITOWSKY 9 " Two CÖncopts of External Economies 11 Jo,E:Tru:]._ .. ..?...:'C 
Political Economy, Cilt. Lxii(l954)s.l43.,Jamus E.NEADE n :ı:;;xccr
nal Economies and Disoconomics in a Competative Situatj_onr; .. :Scc
nomic Journal Cilt.62(1952)s.54-67.Yoniden Basım Roadinp:_co~n71~1-· 
fare E~~n~~oooo 9 s.l85-l98. 

( 9 ) John. 1\'IoBREWSTER, " Traditional Social Structures as Bc:ı.rricrs, 

to Change ıı, Ap.;ricul tural Developmcm~ and Economic Grovr~2--~- E'C:.. 
Herman Ivl. SOUTHWOR·rH. BrucE: F. JOHNSTüN. Cornell Uni verr:ıi-c;7 Proı:Y3 

(London: l974),s.66-98. 
( lO ) E.MANISALI 9 A.g.e, s.95 
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pasitesinin arttırılmasıdır. (ll). 

Ekonomi!{ geli şınoyi Y'.;.kar:ı.daki gibi, en basit anlam :ı.. i1o 

kişi başına düşen ürotim miktarının arttı:r:ılması biçiminde ·to.nın.l.e.çl;ı.. ... 

{.e~ımız zaman, uzun dönem içerisinde sanayi sektörü, tarım sekt~r·Ç.nc 

oranla çok büyük olanaklara sahip olmaktadır. 

Sanayi öncoliğinin en önemli gerekçesi bu sektörün .sc,.t::ı.:o 

oldu,??,u ni telikscl faktörler olrnaktadır(l2), Gelişmekte olan ülkr.' 1,(:':;.":Ln. 

çof'unlu8,unun 1-carma ekonomik yapıya sahip olduğu göz önüne alındı,~;J. zr:.

,·,ı;:ın7 bu ülkelerde, piyasa ekonomisinin etkinliği önem kaza.mnakto ... --:-:.:u·, 

Dilindiği gibi, ekonominin dinamizmden yoksun olmasJ., geliqmc:kt c .; -,_: ··1 

ülkcL:;rin özelliklerindon bir tD.nesini oluşturmaktadır. Bu ülkc~ı.crr.::c.:: 

:3t<:::.tik yapı ôzclli,S'i' gonel olarak tarım sekteründe rsörülmektcd ::.::c(J.3 :ı. 

Söz konusu ülkelerde bile, sanayi sektörü girişimci yaratmal~ t oknü: 

v.:; yönetsel bilgi d uzeyini yüksel tmek, ekonomik örgütle §me:ınin ç:;·:::L~ · ··· · •·· 

sino ortam hazırlamak gibi üstünlüklere sahip olmaktadır. 

Gelişmekte olan bir üll{edo 1 sanayi sektörü ü:ro[;i.rrı:Lu:i_j·,_ 

p:~:tyri Safi malli hasıla içerisindeki payının a;rtmELsı ile birlikt :') 7 - 1 ·o·-

noı::lidd-ci girişimcilerin sayısı artmakta, tcl(nik vo U,önetsol ıw.Clrc>ı.~ 

rın yctişmr~si hızlanmakta 1 bilgi düzeyi ;yükselınokt o, p:.1.rasn.l ve 1~1 '.li 

brp,ütlor gelişmektodiro Tüm bu faktörler ekonomiye dinawik bir ıd:~;c

liJ\: kazarıdırırken, aynı zamanda, kamu kosimi ve özel kesim dahr:-, ot~::i..:1 

p.;0lir:,ınc olanaklarına kavuşmaktadır o Günümüzde, söz konosu ülkelcrd:: 

c1-ı::onomik geliçmı,jnin sağlanması konusu, eskisinden farklı. olarak s(J..de .... 

co sc~rmaye birikimi ve sermaye gereksinimi açısından ele al:ınmam:3.kt~~, 

ekonominin dinaınik bir yapıya sahip olup olmaması önom ka~anmaktu .. d:ı.r. 

( ll Bu tanıma bn,Vlı olaral-c :_ı:elişmokto olan bir ülke, k0ndi l:r:iyül;: ... 
lüğü oranında üretim alanlarının çe şi tliliğini a;rt-tır,:ü.:iTz;ccl:-.. 
tir. brneEin Kıta Çin'i a~ır sanayiden, nükleer enerji alaDJ~t 
kadar büyük bir çe şi tliliğe sahip olurkon, drtha küçük bir üll',:·:ı 

( 12 ) 
( 13 ) 

sade c e belirli ür ot im alanlarında kalacakt J.r. 
E. MANİSALI, A.g.c, s.97 
Eugeno STALEY, The Future of Und9rdovolopcd Countries_1_ c·ouJ.'~

cil on Foreign Rolations. ( NewYork:l961), s.2. 
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Sanayi önculiginde sanayi sektörü gelişti~i Z8~Rn,ssk-

törler arası ba~lılık nedeniyle, bazı dışsal ekonomilorin ortay·ı aık

ması bnc!mli bir e;erckçu oluşturmaktadır. Golişınel-ete olan ülkcl•:!l"du :·:: .

nayi yatı.rımları 9 yatay ve _dj_kc;;y bağlılıklar yoluyla birbirL ::cL-::·l. to .. -· 

n'lr:unladıkları gibi 9 birbirlerine uzmanlaşmış işgücü 9 pazar v~; n.ı_t··· . ~ı 

hizmetleri biçimlerinde.~ dışsal ekonomiler sağlayabilmokt ·:rJ-Lr ( 10) , 

Gelişmekte olan ülkelerin, dıs; ticarotto kar~:ıl -ı: t -' ., 

rı sorunlar, sanayi önceliğinin başka bir &erekçosini olıı.;_?turFı. ı:·[:.:ı·'J.:'. 

::)öz konusu üll-colorde 9 sanayi önceliği dıç ticaret açısındr1n büyüJ.c: c'-

~:ı.Gm taşımaktadır. Bu ülk;:;ler 9 genellikle tarıma ve doğal lwy:;:ıtü:-ı:.::.-·?J 

dayalı ürünleri ihraç etmekt o 91 sanayi ürünlerini i thal etmc;kt cdi:.~ıor. 

Ayrıca, bu ülkelerin tümünün dış ödemeler dengesi açıl-c verrnekt0d:i.r. 

Böyl<.~ bir durumda, gelişmekte olan ülk0l•c)rin tarım önc\_;lijü al tınc:.r:, 

ihracat yapılarını geliştirme olanakları çok kısıtlı olmaktadır(l5). 

Sanayi önceliğinde iso 9 bu ülkelerin, özellikle i thalatı ikanıe i..'C:c:i_ci 

sanayile~me politikası ile daha önce ithal ettikleri sanayi ür~nJ.ori

ni ülke içinde üretmeleri mümkün olabilr;;cktodir. Böyle bir poJ.i tikıı, 

gelişmekte olan ülkenin, ithalat yapısınJ_ uzun dönemde deftis:tir(_;:cc;Jc 

sanayi malları i thalcı.tının azaltılmasına olanak sağlayabilmokte·:U_r. 

YukarJ.da sözünü ettiğimiz bi~imde bir sanayi cnccli[:i, 

tı.zun dönoınde bazı sanayi dallarında gelişme sağlayarak, sangy:i_ UrF:. -

leri ihracatına olanak yaratabilecektir. Buradan anlaşılabilcc( .f';i. ?i--· 

bi, dış ticar8t açısından sanayi önceli~i ilk olarak, ithalat tizcr~.r-

do etkili olmakta, daha sonra ihracat üzerinde olumlu ctkilor -,r '~-.ı:,_·, 

Llükt edir. 

Sanayi önceliğinin en önemli gerekçelerinden birisi &t 

istihdam sorunu il,:; ilgili olmaktadır. Geliçmekt e olan ülkc1·:~rc'1 :·. ··-

( 14 ) 
( 15 ) 

Vural SAVA9 9 Kalkınına Ekonomisi .•... , s,l37 
A.g.e, s.l37 
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fus artış hızının yüksek olduğu ve gizli i~::sizliğin y9:1rrı:ır o10:Jfrıı l::d . .,. 

li.rurıoktediro SC5z ko.nı.ısu ülkelorc18, hor ;yıl iJüyük miktarda yeni istih-

dc-:1.m olanaı~;ı yaratılnv:ı.Dı r;orekm·:h:todir. Yu:r-i istihdam olanaklarıı:nn. \t;;ı·-

ratılınası konu.sunda, tarım önccli~~i ile bir çc5züın aramak yararsı::r. ol

maktadır. Çün1cü, tarı:n soldörüxıJ::.:: gerçokic büyük bir gizli işsizl:.U-;: 

bulundu{0J._ kabul odilmckt :.;dir ( 16). Böyle bir c.urumda JODi istihdrurı. oJö3.-· 

nakları 9 sadeco sanayi sektöründe yapılrı.c~·,~ı.r. ;yatırıml8.rla yaratıl:::.bilu-

ccktiro Ayrıca 9 ::se:Lj_;;:l;n sanayi sektörüne lJrı.t·lı olarale yeni hiz,r.rıct al%~~.n,-

ları doğacak ve..~ fazl2d.an bir miktar işgücüne istihdam olana1Ç';;ı sa.0·L.ı.na-

caktır(l7). 

C. TARH!f S0K1:10HUN1gr ÖZELL LKLEHI vo ONCELİGiNİN G BKC.!2:--
·' 

LBRİ 

Tarım sektörünün üretim açıs.ırı.dan en önemli özcıll:Uh., ~'ı:rz 

<:::snekliğinin düşük olmasıdır o Tarımsal üretimde; 9 tom el ürotim i':J';:t (~:c·(:.i 

olan toprağın başka bir deyişle, dogal kaynakların sınırlı olması, üre

tim miktarını zorunlu ol9.rak sınırlamaktadır. Bulirli bir ülkc~d(; do.~ al 

kaynaklar sınırlı olduğu için, üretimde kullanılan öteki üretim f',·.J'ti~r-

luri olan s·,:rmayo ve işgücü arttırılsEt bilr::: 7 ürotim miktnrı sın:_ı:-J J. 

bir ölçüde yüksolmcktodir(18). 

( 16 ) Ragnar NURKSE 9 " Excess Population and Capital Constructir:ınıı, 
Malayan Economic Reviow 9 Kasım 1957 s.l ve 3-5 dc:m özut:ı..: .:;r.::n 
Gerald M.lm~nm, " Labor Surplus on the Land" LcadinP: Isf:Fı.es üı 

Economic De~..s:.l2..E.ment. Oxford University Prc:ss.(London~1)75). 
s.146-149. 

( 17 ) Burada ilk a:;.amada 9 sanayi scktörü.ni.in f"Olişmesinin istit:.(.,::ı 
arttıracağı bülirtilmesine karşı~1, bazı iktisatçıl-::ır bı.jn\.:m ~".op_.,.,. 

ru olmg_dı,~.~ını sa.vu~nmaktadırlar o Bl-ez o Akın İ.LKIT·J? Kalkın~m~-i, \TC; Stt.-
nayi Ekonomisi İstanbul Univ6rsi tc:si Yayın No. 1973 fiZ:t:'.s:ıt; 
Fakültesi Y~yın No. 343. (İstanbul~l974) 9 s.227-230. 

( 18 ) C o E. BI SHOP 9 W .D. TOUSSAİ..NT, Introduction to AgFJ~cu~~::~J: .. _::~_C:?!I::~~~
mic Analysis.(NewYorkgl958),s.35. 
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Tarım r:ı.::h:töründe, ı;~tetim tldcniklerinin geli ştirilebilme 

olanakları da sınırlı olmaktadır. Bu sektörde, sanayi semtöründe ol

du2;u gibi 9 qok golişmi•<! üretim "c:.:knikleri kolaylıkla uygulanamaz. T:::ı,

rımda makinele;şme 9 gübrelome gibi yönteml•Jrlo üretim arttırılabilir

sc de bu sınırlı bir ölçüde mümkün olabilir(l9). Oysa, tarımsal tr::-· 

tüı.ün bir başka önsmli özelliği 9 ürotim rrüktarının büyük ölçüde iklim 

k·:ışullarına batlı olmasıdır. Sulama tcknikl8ri ilu iklim koqullarınd~ın 

clop;acak etkilori azaltmak söz konusu ise de, bu etkilerin tümün:ii·ı_ or

~;adan kaldırılması mümkün dcğiJ_,_;_ir(20). 

Bu nedenle iklim koşulları, tarımsal üretim üz Hri:nt"c, ct-

lüli olmaktadır. Böyluco tarım ürünlEırini•1 iç ve dış pazarLırdrıkj_ :::·i-

ycLtları dov:ımlı dalgalanmalar göstermektedir. Üretim miktarı V·.: -~i: ,;ı;.-

J.arda ortaya çıkt:m bu dalgalanmalar, dış t:i_caret açısından oluı~"Csu~::. ·:ct

kiler yapmaktadır(2l). 

Ekonomik ·gelişme· sürecinde te.rım sektörüne- öncelik 

vurGn förüşlsr 9 bazı gc:;nel de?'erlondirme.Lei·u baj?,l_ı_ ,1lara.ıc ortay1:1 :~:c---

nulmı.)şlardır. Tarım ÖI).celiğini savunan gc'rli~üor daha önco bulirtti-· 

2imiz gibi, temoldG bazı önemli farklılıklar göstormektcdirlcr. Uzı~n 

dö.numde do tarım öncoliğini savunan förüşten, uzun dönem içe:rü,·in.clc 

tarım s<::ktörünü bir basamak yaııarak, sanr]yi öncolif,ini savunan rrhri.;-

8C kadar, birbirlerindan ayrı çok sayıda tarım önceli~ini savw18~ fM

rüş bulunmaktadır ( 22). Bunların yalıında tarım örıG e,~}i:'üni savunrr r'r·ı:::ı.;:e

la birlikte, tarıma vu doftal kaynaklara day2lı sanayi dall2rına önc~

lik verGrok, gelişt irilmc:s ini savunan görüş, söz konusu iki o.yrı ,r:rc-

( 19 ) I!largeret CAı:sTICK, The: JEconomic3 9f Agricul turoJ. Studies ın 
Economics.J.Ed.Charlc::s CARTBH. (London~l970) ,s.86. 

( 20 ) 
( 21 ) 

22 ) 

Erol MANISALI, A.g.e,s.86 
Gülten KAZGAN, Tarım Ekonomisi vo İktisadi Gclism~, T2rı~ Eko
nomisi Ders Notları, (İstanbul:l970), s.251. 
Erol I•lA.NlSiü~I, A.rı:..e,s,85. 



rüşü birleştiren bir ni tc lik ta::;ımaktadır. ;)izim ortaya koyrrı.e,ya ça-

lıçtı~ımız tarım öncGli~inin gcr.kçelcri, tüm bu görü~ler içj.n fark~ 

lı düzeylerde de olsa geçerlilik ta0ımaktudır. 

Horşeydan önco, gelişmekte olan tilkolerde tarımsal ürop 

tim miktarı, sanayi sektörü üretimine orruıla, daha küçük yatırıml~rla 

hızla arttırılabilinir(23). Başka bir dcyiçle, bjrim yqtırımın, ·~~rım 

$ektöründ(:'J yarataca@:ı ürotim artışı, sanD-Yi SGktbründc.n daha yüke.ul: 

o1rı:ıaktadır. Gulişmukto olan ülkeler sermayo birikimi açısından bJ,;ük 

kısıtlar ile karşı karşıya bulunduklarına göre, tarını sc:ktörüne· yr:.pı-

lacak küçük miktarlardaki yatırımlar bile 9 sektörün özelliği .;ıHl•~::ıü:r-

le hızlı bir ürotim artışı saFlıyabilocoktir. Böylece, kaynakların 

tarım SE:ktörüne nğırlık vc~rilerok dc~lh tılrm:ısı, ekonomide daha hJ.i:.LL 

bir gelişmeye yol açabilocoktir.(24). 

Tarım öncelif;inin bir başkn ,ç;;c:rokçesi, p;elişmektc o1 ;,n 

üll\:olorde, sc:ma.yi sektörünün gerGksindip:i girişimçi ve yön(~tici kadr.:.ı·-

l~rın ve bilginin eksikli~i olmaktadır(25). Bilindigi gibi, savnyi 

scktöründoki giri~.imlor bolirli bir bilgi düzeyimi ve yotit?miş bL·· 

yönetici kadroyu gerektirmektedir. Geliçmekto olan ülk8ler 9 sadece 

sc;rmayo arzı açısından değil, aynı zamanda, r,irişimci ve ~rönottci 1c:=ı,l·

ro arzı açısından da olumsuz ko~nülar içerisindedir. Oysa tarım so;lc-

tc)runün gı:;reksindi[;i girişimci vu yönetici miktarı, sanayi sektcriJJw 

oranın çok azdır( 26). Teknik ve yönetsol bilgi düzeyi düşük olnn 1 :i~i-· 

ler do, tarımsal üretimi yürüt o bilirler. Buna karşın sanayi seldö:r.ü.n

dc özellikle büyük ölçekli yatırımlarda, bilgi düzeyi yüksek tokııik 

( 23 ) UNIT~D NATIONS, r.ieasurc~s for Economic Development.! (NmnrYorlo-:~ 
195l)rs.29. 

( 24 ) IL B. CHENERY 9 
11 The Rol o of Industrialization in Development 

( 2 5 ) 
( 26 ) 

Progr~nns 11 American Economic Revicw. Papers and Procee,}.inp:s. 
Cilt xLV No.2(Mayıs,l955),s.49-70,Yonidon basım, The Ecoı:ı.2..= 
mics of Undordovolopmont. The Oxford University Pross.(London: 
l96l),s.450-471. 
John M • BREWST.l:~R, A. g .m. 
Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz. Ergül HAN, Türki;o 
nayiloşmo Sliroci ve Stratejisi, ~.İ.T.I.A.Ynyın No.205 
(Eskişchir:l978),s.l6. 

do sa ..... ----134 
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Ve yönotsul kad.rol:tra VO girişünci.loro gcr2ksinme duyulmaktadıP. '~·Y:r'l.,. 

me-şık biçimlcrdo olmakt::ı,dır. İki sektbr ;].r,:Lsında~ bu açıdmı ort::ıy~:t. çı-

k::ın farklılık, tarım önce;liğini savu...rıanlar için bir p;erokçe olustur-

n:ı:::ı.k-G ad ır. 

Tarım 1-5ncoliğini savunan gc5r:) .. qlcrin bir gGr~;kçüfÜ de: b.ı~·~ 

la artan kırsal nüfusun, tarım sektörüne yarıılan yatırımlar ve veri ... 

lon önom il(' yerinde tutulmasıdır. Böyle c", ekonomik geli ~<mü süre e in ... 

de, s:.ı.nc:tyi sektöründ,; büy(j_k bir j_i;Jsizliğin ortayn çıkmrı.sın:ı. en,::ol olu .... 

nacağJ~ savunulmaktD.dır. Buna kerEJın, ekonomik gelişmenin saf;lana1')il

mosi için tarımdan sanayi sektörüne işgücü aktarımıııın olmqsı gerek-

tiğ~i bilinmektedir. Bu yüzd.·en yukarıda sözünü ettiğimiz gcr2kço il<: 

ç~ lü;:en sD.nayi sGlctörünü:.--ı ü;ıgücü gereksiniminin saf1lanmr:ısı ilc i.lt:ili 

porokço d.e.ha büyük önon:ı ta:}ımaktadır. 

Burada sözünü ettiğimiz gerekçeele, tarımın sanayi s .~:E

ti-:iri5nc j_§giicü amtarabilmosi için, tarıma öncelik verilerek, tarımf'J."Jl 

ür0timin arttırılmasının zorunlu olduğu savunulmo.ktadır(27). 

Tarım sektörüne yapılan yatırımların ni tcliği bir bn;:o'ic:ı 

g0rokçoyu noden olmaktadır. Buno. :3:öre, tarım sektörüne; y:~ırıı1P.cr:ı.k T::~.tı-· 

rımlarda ithalatın payı genolliklo sanayi soktörüno ya-pılacak yatırırn

lC\rr.\ oranlD. çok dür:;ıliktür(28). Gc~Lişmekte olan ülkolGrin dıç.:.: ödc;;ıc ;·l.:i.ç

ll,Jcleri göz önüno alındıf':ında 9 tarım öncoliğinin, dış ödorıHüer d.::;ng.;si 

açısındrtn yararlı olac8}'·ı söylunG bilir. 

( 27 ) 
( 28 ) 

Vural SAVA'9 9 Kalk:ı.nma ~:konomisi ••.• 9 s .134. 
Bu gerckçode sanayi soktbriindo kullanılan teknolojinin d:·,J.ır:ı. 
modorn olduğu varsayılmaktadır. 
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B.::ısıka bir g~~:rvkçc, tarımsa.J. ÜTünL,:rin tı:ü.: bi iL:· iJ.,cd

li olmakiadır. Golişm0kto olan ülkelerde artan gelirleri0 birlikte, 

t:c:trımsal ürün talc" bi artmaktacı ır. Ayrıca, söz konusu ülkolordo, ;ı.ü-

fus artıo hızının çol{ yük,suk c;Loası, talebin daha ds1. hı.zlı artm.·:sı

na ':1Gc1en o1mnktadır(29). Guliş.rnc..kto ole.n ülkclordn hizlı nüfus ni-t:l:;ıı 

y::,hında p:ıdct mr>,ddJLc·ri t-tü-ep esnekl~iLğinin yüks-ek ctlmas~. 
1 

~·. t. .. . 
· ·-. · · · arımaa ure ımın 

örwnüni arttırmaktndır. Bu gerokçodc~ önorn verilen konu, tarım ()ne.;-

liJ:~;ind,::;n çok gcolis;.ı~Gl.;:tu clan ülkelerde 7 turıı:n suktörünün ih•.-ı:ı-c:ı..l c:clj 1--

···ıcr•wsi iJ.c ilgili o1xrı.nktadır. Hızlı nüfus artışı nedeniyle 9 söz }:onu--

Tu ülkeler 7 öncr.nli busJ.emucı sorunlarıyla karşı kar~ıya ks.lnbilrn.•,:}r·!:; o--

dirL:r. Gcrç..::kton ch' günümüzde açlık sorunu birçok r,olismcld\~ ol'"\:-ı 

ülkede önGmli boyutlara ulaşmıştır. 

G~~li'>w-ıckt;; olan ülkelerin ihracatlarını.n, t;:ı.:rım i)r\.: .. J·-

leri ihracatının çok sınırlı olması, tarım öncali~ini savunan ~örf~-

1crin bir b2.şk2 garukçosini oluşturmaktadır. Bu gerckÇ3.Yi savun-:;,rıL>

ra göro, söz konusu ülkelerin ihracatları.nı artırmaları anc"lk tr::nJ;ı· 

saktörüne oğilmoleri ile mümkün olabilme:ktodir(30). 

Tarım ve sanayi saktörleri önceliklerinin dayandırıl-

dıkları gerekçeler incelenirkon görüldüğJ c;;ibi, söz konusu solctör1c-

rin önc,üi,{çini savunan görüşl<:;r birbirl(~rinir.ı karşıtı olmaktan çe:.{ 

tamamlayıcı nit o lik tnı_;ıımaktac1ırlar o Bu nedcnlG daha önce ~;~~~ıü·t tj_-

{i:ir::ı.iz gibi 9 t2.rım ve) sanayi önceliği konusundaki trırtıçıım~lar ,o:t>rı-15-

müzdc yön dotiştirmişlerdir. ) 

Ayrıc<:lı ekonomik golişm.c günümüzele sanayilc~fmıc i}_ . .; öz··· 

dos görülmemuktodir. bte yandan, az g0li~miş ü,kelordo üretimin ~U-

yük çapta tDrım sektöründe toplG..nmış olmc:ısı yanlız oaşına fakirli{hn 

2 9 ) Bruce F .JOHNS'rON. Herman M. SOUTH'; 10RTH 9 
11 Ap::riculturc-tl Dsvulc:o

rrıont ~Probloms and Issuos. 11 Agricul tural Dravclopmont r:md ··-~qpı:ıı:2.
mic Growth. Ed. Hormc:m J\L SOUTI-I'NORTH. BHUC:G F • .JOHNSTON. Co::.: ·::ıuJ.l 
University Pre:ss (London:l974)s.l-20 

( 30 ) Gül tcn KAZGA.N, Tarıır1 Ekonomisi __ vc __ ~..;:~.s. 87. 
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ve tarımsal nü:fusunW&. toplam nüfusa oranını.rı ;y-üksekliği, fakirli.~in 

nr-.::deni olmakt~:ı.n çol-ı: b'!.r sonucudur( 31). T:::ı.rımsal nüfusun fakir oldu.~Q;ı.:. 

durumda, tarım dışı nlifus da küçük ve düşük bir yaşama düzeyirıo srüüı:ı 

ol:<crüdır. Tarımsal nüfusun ze?ıtin olduğu ,=ı.urur.ıda ise, tarım dıç,:ı nu.,.. 

fuş, hom zongin h0rn do büyük olacaktır. Ayrıca, ekonomik gclisrrı<.:: ve 

scı,nayilc;şmo büyuk ornncln tarı;~ilsal geliı:;mıvvt.; baf:lı olmaktadır. 

Ekonom.il-: geli~;:nenin sanayilc~şnıc: ilo özdsş görülm:.:~~.r,r...;e;ıi--

n:Ltn geroksinmelerinin karşılanrrı.<:~sındn.n VO {-'uliÇIDi.JSindon b~cşk:J. an}J'cn'l~· 

l':cr trışımr:tsı olr;:ıaktadır o Ekonomik geli şmc bir yandan tüm sosyal V.f 

eleonomik sistonün yukrı.rı doğru yor doğiştirr:nosi olarak tanırıü:nnırkcn 

( 32) öte ya:nd::U1 birç:-ık yc::nilq.rn.:; ere{ine ·ul··::t.şılması olarak k;.ıl::n.ı.J. , fti-

lo bilmokt <;dir o Bur2drıJci yonilc ·:;mo ereklüri, verimlilikteki artı ~:·lPJ:> 9 

sosyal ve ekonomik oşitlik, y~~j bir bilgi düzeyine ulaşılması,ör:~t

lorin ve c5rgütloşmonin geliştirilmesi ve davranış biçimLTinin i;{j .. -

lo~mıc;?i ~:ri bi konulardem ( 33) oluşmakt•::ı.dır. 

Yukarı de.. açıklamaya çalıştığımız gibi 9 ekonomik [(('.:_i :ı_ :-.~mı. 

:2.1"cc1ece sanayileşmu kavramının içGrmemokte, daha geniş bin anln.n~ t~ ':. -· 

fuakt~dır. Ekonomik gelişme ~tirecinde san~yi önceliği kabul tı~il0iq 

olsa da, daha önce be.lirtti&:imiz gibi snıftGce sanayi scktörüniin r;nclj_p.,.. 

tirilmc:sinin amaçl~:marak 9 öteki sektörlerin i1ırnal odilmomo:3i gı .. :V.'Uk·-· 

r(ıo~kt o elir. Az geli şrıüş ve gelişmekt o olan ülkelerin ya}:lP .. f?ık tün:ı .:_rıijn 

t'?:.rımsal bir yapıya sahip olduğu düşünülürse 9 scıdeco sam~.yi sokt('rü-

no verilon af:ırlık il.,· okonomil( P-elişmcn.in saf:laruıw.sının ne denli 

31 ) 

( 32 ) 
( 33 ) 

Gerald M.WIEI.rm, 11 The ~noaning of Economic Devolopmont" G.r!I. 
MEIER 9 Loading Issuos Lı. Economic Development ••• s. 5-S 
Gerald M.kEilm

9 
A.g.m. · · 

C.E.BLACK 9 Tho D;y-nam_ig:s of Modc!E~]:..~atiol2:.!. (NewYork~l966) 9 

s.55. 
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rrüç bir iq olduğu ortflyn çıkmaktadır. Bu .rı,;de:;nlc 9 söz, kont::.su t.Ulrr'1.cr

d.o samıyi önceliğinin kabul edilmasi durunıunda bil8 9 tarım soktcrF 

ve bu sektördeki golii}me büyük bin önem t<:ışıyacaktır. Bu rrçıde,.n. s<::ı.

nnyi öncelikli ekonomik gelişme sürecinde tarım sektöründon önemli 

kz~tkılar beklenmokt edir. 

Tarım soktörünün ilc;ride açıklanacak k:::ttkılA.rı sr~f'(l.'~·.;n::_~ 

olması gerektiği açıktır. Ayrıca, tarım sektörü_ gelişme süreci iqc)r±-· 

sinu girdiği z.aman, tarım dışı soktörierle ·sürekl·i :fi-{Şkflerde ··bvlunm':tk 

dururrıundr::. olac8J'":ınc1a.n 9 tarım ve sa:o.ayi soktürleri arasınd:J. birçok ko-

rıLlda karşılıklı etkileşimlt:r ortaya çık:ıcc1.ktır. Ortaya çıkan bı.1. •-t~:i

lGşimlcrin boyutları, tarımın sanayiye yapnbilGce~i katkıl~rın gücU-

nü. b•.;lirleyccol{tir. Bu nedenle, okonomik gelişme sürecinde tnrır:ı.ı_n :::·~::--

nsyi sektörüne yapabilece~i katkılardan söz otmeien önce, bu iki 

c-3cktör arasındaki karF;ılıklı etkinleşimlorin ineelemnesi yr-:ı.r::~rıı olJ'·-

cn.ktır. 

II - SANAYİ ONCr_;LIGİNDE TAHIM-SANAYI ETKILE~H:TI VE T\RINDA~T T;E;{-

A • TAR.IE VE SANAYI SEKTÖRLERININ KAR~ıiLIKLI ETKİL:~\il.I,'Tı:::-

RI 

Az gelişmiş ülkelurin genel olar~k tarımsal bir y~pı~~ 

S•:üıip olmnları, bunların sanayj_ öncc;liğini kabul ottiklüri durum 

kar9ıl"lstıkları sorunır-ırın on onemli nodc~J.i olmaktadır. Tarımsal Y'l.

pm, ülkedon ülkuyo b~zı farklılıklar gösturmektadir. Orta VG.Günoy 

,":.murikr-ının bazı ülk,;lerindo tarı.msal ni}fusun toplam nüfus içe;ric:3in·-

clcki pn.yı çok yüksGk dcJ[ildir. I•'akat yin;) aynı bölp,ode yor 2cla;1 i-:1-::ı.z:. 

ülkelerde v 8 Afrika ile Asyanın az gelişmis, ülkGlGrıimdo, nüfusun hti-

yük bir böHimü t.::ırım sdd örü.ndG yaşamaktadır ( 34). Bu farklılı.kl:_r 9 

( 34 ) Bruce F, Johston.Horman Iv1.SOUTHWOHTH, 11 Agricultural Dcvcln:'
mcnt Problems •••• ıı 



tırım ve öteki saktörler arasındnki karşılıklı etkifuoşimlarin vo t~

rımzal gc.üı::3mc' sürç:;cinin üz,~rin~:~c önemli bir etl{iyc so1ıiptir( 35). 

Az gcli:smiş i.ilkel_crin, bıiyt~k bir olasılıklrı on ya~~"·-

rı-:ı.rı özı::lli,~i olan hJ.z,lı nüfus 'trtışı ekor:ıornik gelişm0 üz,(c:rinctc-o. çok 

ön,:;mli bir otkiyG szüüp olm::ıktadır. Az ge:: li i]IDi ş ülkelerde nüfus ',7 ı ·ı_.

(1::;:, fo 2-3 hntta %3 9 5 orru-ılarında artmakto.d.ır .. Günümüzün p-clişmis- Ul

J~o1 ·:.::rinde 9 c"t-ıha öne o % l-l 9 5 oranındaki nüfus artı~;ının 9 nüfus r<ı:t;--

Lı,mcısı oL1rak kabul edildiği düşlinülürs0 9 bu oranların nn :~wc~ n.r vük--

sok olduf;u anlRşılabilir. 

Bilindiği gibi 9 yüksek nüfus artış hızı, ()konomi):<: ,cr,_;j_:i •. ;~

mu yi iki açıdan yavaşlatmaktadır. İlk oln.rak, p:ıda madch'lJri rın:~ı-.ı 

ly_~.:şl::-ınr;ıçtaki düzoyini konumak için bile, yılda % 2-3 or.::ıJı.ınd.cı :,:c·:,

rnro~k zorunda kalmaktadır. İkinci olarak, yüksek nüfus artıs. bızı ~- sl-co

Yıom.inin tarımsal yapıdan l<:urtu~up ekonomik olgunluğu botimleycn ·r 'ı!i 

bir yapıya geçebilmesi için gerekli olan yapısal de~işmeyi zorlastır

ıllr'..ktcı.dır( 36). 

ı . Karşılıklı Etkileşim Türleri 

Ekonomik gelişm\~ sürccind.C: 9 ;:Jüyük bir nüfus ve: yli1->:(·JcL 

nitfus artış hızınD sahip olan tc~.rım scktc;rü ilo, tarım dışı sektör--

~ . ~ V .::J k • Lar urasınna, aşa~ıua ı noktal~rda karşılıklı etkileşimler o I'-G ,0,_.~\/1;,. 

çıkı:ı;:.ktadır( 37). 

( 35 ) Bazı çalıçmc:üara göre Dünyada 1 9 3 I'hlyardan fazla insr:,n ~'~: ç:Li'J
lik kesimde yrıqcw.ne"ktadır. Kırs::-ll kc:simd;;; yasay8.n bu insnc.J.~ll' 

P.ncak konc1i. k,~ndilc;rinu yutcrli c1.::.bilmci-::t::;chrlr.:;r. Bu in ''l-1-

ların büyük bir bôliimi_i_ T',rı aç 9 yn.rı tok yasamaktadırlı:-u "Dün
Ye,, nüfusunun Jo 60 ından fazlnsını oluşturan Asy0. vo Afrilin kı
taln.rı, Dünya tarımsal ürotiminL:J ancak % 30 unu sa{:le.m<:-ı.kt::
dır. Bkz. N. Georgescu R6EGEJ.'·J 9 

11 Economic Theory and Apr:::.ri.an 
Economics" Oxford Economic Papers._ Cilt 12, No.l (;;ıubat~l960),, 
s.l-6. Yenidon basım, Leading Issues in Economic •••• s.&&-72 

36 ) Bruce F. JOHNSTüN, Herman t.1. SOUTHWORTH, "Agricul tural D·.·'rlc::' 
mcnt~Proble:;ms ••• " 

( 37 ) . J ohn.W oWIELLOH 9 " Towards a Theory of Agricul tural Devclopmc:nt" 
Agricultural Dovelopment and Economic ••.•• s.21-60. 
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İlk olarak ekonomik gelişmu sürecinde turımdan, t~rım 

clL)ın::ı büyük bir i;:::gücü nkımı olmaktadır. Bn. akım sonucunda, şohir-

1crc1c~ srwıca f1rkm işgücüne 9 gerekli gıcl2, r:ı.ı.c1delerinin arzı soru.nu 

ortQyq çıkmaktadır. Bu soruna,ekonomik geliome sürecini ineeleyon b8-

zı iktisQtçılar büyük bir önem vermoktedir.(38). İkinci olar~k tnrım 

UL}JJıda yemi i.stihdr' .. m olanqklarının yaratılrnası sr:;rmr:cycmin büyük bı:i::r 

oranda artmasJ. ile sa~lanabilmoktcdir. Tarım sektörü, gelişmekte olan 

i.\J.kclerir en önemli se:.ktörü olar:,_k bu sorn.u:qcnin kaynağını oluç.turmc:k-

k; r:h.r o Avr!.ca 1 bazı iktisat çı lar 9 sermaye: m·::ı,1larını ür ot on trı.rım 'll ş ı 

suktbrl,;r in, gıda mcı.dd<ıle;ri talo b inin kar~}~ .. l~:ı.rı,_masını da 9 t~ırımô.::· n rc
len bir sormaye katkısı olarak görmektodirlcir(39). Üçüncü dlarak, ta-

rım sektörü, tüketim malları ..... "ı .:./.için-ı- ı 
sanayıının urun er-ıt 1 gerol-c ı o. 2n pr!Zf'-· 

rı oluşturabilmektJdir. Son olarak da yüksek bir verimlilifo ula~ro~k 

amctcını güden tr:1rım sektörü, tarım dışında ürotilE~n girdiler,,:; ha}"JJ. 

c· l:rmld ad. ır. 

Uygulanacak bir samıyi öncelipi poli tik;::ısının, tarım -.r 

t:1rım dışı sektörler arc;ı.sında işgücü akımı istihdam olann.kL=ırı 9 · ~c.i ·. --, 

msddoleri talebi ve pazar oluşturulması konularında ortaya çıkan bu 

dört tür etkileşimi göz önüne alması gerokm0ktedir. Aşa{2:ıda sözü '~o~.

lün;bu sorunla ilgili matematiksel modellerde 9 kullanılan basitleP~i-

38 ) Bu konudaki çalışınalara örnek Bkz. John C.H.FEI, Gustav R.;\JTIS, 
Development of the La bor Surplus Economy g Theory_~l]-c1 Polic:.'.:.ı.. 

Yalo University, Economic Growth Ccntre (Homewood Illinois; 
1964), William H.NICHOLLS 11 An Agricultural Surplus ns a F::ı.c

tor in Bconomic DevelopnLmt" Journr:ü of Poli tical Economy 
Cilt.7l,(:;?ubc:d-; 1963,s.l-29.Dalc W. JORG-ENSON ll The Dovolo·;)m-:nt 
of a Dual Economy" 9 Economic Journal Cil t. 71 o (H:~.zir~:m. 1961), ':1. 

309-34.GustEw RANIS, John C.H.FEI. 11 A Theory of Economic D,;vc
lopmcmt" .Am_g_r__i.ç_g;ı:ı ~c.Q~Jomi.ç _ Rçvi.ow Cj_lto51 (Eylül 196l~s.533--65 

39 ) Bkz. B.li'.JOHNSTONil Agricultural Productivity and Economic D,:;v~~

loJ:ırilGnt in Jape,11 ll Journal of Poli tical Econoırıy Cil t 59. 
(Aralık 1951) 9 s. 498-513. W .Arthur LE1iVIS " Economic D• .. vc lc:prrent 
with Unlimitud Supplics of Labor 11 The ~ilanchest;:;r Sch(JOl 

Cilt:22 (Mayıs 1954),s.l39-91. 



rici varsayımlar so_nucu 9 ;::tki.lc~,,j .. rr. türlurinin ancc:ck 1Jir vc;yc:. i'<:i. -:::;--·,_-

ne:; sine dikkat ÇGkilü bilmektedir. Söz konusu modollerde en çok i l,o·i-

lcnil~:-;;n konular iso, if;lgücü akımı ve şehirlordeki istihdam 0lc~ncı 

rı olmaktadır. YukarıJa açıklanan karşılıklı etkileşim sorunun8 h·kı~ 

sçıları 9 kabaca Fei-ranis modoline uy,çı:un olanlar VG Jorp::enson ı:ıcJ.ı ·ı :i

ne: uyrrun olanlar biçirnindc ikiye ayrılrı.bil:!lc:kt"·dir( 40). 

Foi-Ranis modeli (41) ekonomik gelişmeyi bRzı safh~l~

ra bölmektedir~ Bu model Jorgenson'un mod~linden sadGcu ilk safh(, 0 

:.yrılm:-:vktadır. Foi-RF-lnis, toknoloji düz0yi de{hşmose 1;ilc• 7 tarır::'.··: 1.d. 

iş;;ı;Ucünün önomli bir bölümünün, ürctimd., bir azs.lma olm;ücsızın, bu 

suktörden çokilobil0c0~ini kabul etme:ktcdjr. Başka bir ~oyi~l.0, t~-

rJ.md;ı üretk·sn oln:ıayo.n nüfusu bealPyc:m ür0t:i.m miktarının, bu nüfus c:c; •.. 

hirl0ru yerleşse du yino y~terli olabilocc~ini varsaymcktJdır. Y ~a~lc 

pör~, tarımda böyle bir artık sa~landı~ı stiroco, gıda mR~dclori kısıtı 

clm::ıyaca&:ı için, u ko nornik guli şmo 9 şehirJ '~rcleki istihdam olr:.nc"kl crı--

nın artışına baf.~lı olaro..k devam c;deccktir. 

İlk bakışta Fei-Ranis'in görüşlerine ~~ro, tarı~s' 1 ür0-

tim artı~ı tamamen kullanıldıfı sürece, tarım sektörü ekonomik P8lts

rHıyu işgücü katkısının. dışında, çok az katkıda bulumnakt8.dır(42) .NJo-

dulin, tarım dışındaki sermaye kıtlı~ının ekonomik gelişmeyi sınır-

L:~ndırdığını ileri sürmesine karşın, burada işgücü akımı sad(-3C C: istj h-

c~am oL::ı.naklarına bağlı kalmaktadır. Tarımfl;·ın aktarılr-m i şgticti., do .. ~Tv-

d.rm doğruya, gerekli sermayenin bir bölümU.nü ürettifi için, bu i~:·ı:rü

clinün tükettiği, tarımdan aktarılan gıda maddeleri, tarım suktöri..inü!'~ 

( 40 ) 
41 ) 

John W.MBLLUH, A.g.m. 
FBİ-RANIS, Development of the Lc:ıb(;ur. • • . RANIS-FEİ 9 " /ı. ;~r:ıc, ... 
ory of Eccnomic ••• ". 

( 42 ) Çalışmamızın daha sonraki bölümlerinda incolonece~i gi~i t~rı~ 
s oktörü ekonomik geli s;noye birçok katkıda- bulunmn.ktadJ.r. :::':>:~·, .·· 

Bu çalışma, s. 23-30. 
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doprudan scrrrı::ıyl' krvtkısını oluşturmaktadı:c. Fakat bu gt:rüs~ün zayıf 

t::ırafı 9 tsrımın E)konornik gelişrnoyG katkısının Ş(~hird<:Jki ir,şgücüniJ bı: s-

leyon gıda maddeleri miktarı ilo sınırlandırılmış olmasıdır. Bu madol 9 

tarımda ortay2 çıkan Urotim artı~ının, n3sıl tarım dışına aktarıl~bi

luc,_:pinu önem vormomcktc:dir. Ancak püçlü bir kamu yönetimi 9 çok i:zunli 

bir vc;rgi politikası ar~ı.cılı,9:ı ylrı. 9 yeterli miktarda pıda madde; si :-ck

t:cırımı sa/5·l;~wu.bi1ir. F'c:ıkat 9 hatalı tarım poli tikalg,rı vo adil olr:ı•:!.V·"L.n 

v :c,-:ı:i uyp·ulamr'.l::ı.rı bu. çabal::trı boşu çıkaro.bi1ir. 

Foi-Rani3' in tersin8 Jorgcnson 9 tsLrımdrm şehirlere yi:)nc-· 

Lm işgüeli akt?crırnının 9 trırınısal ür0)timdo bir düşmey<-:; nn<l~n oldtı{ı;nı:' 

iL;ri sU.nrıı:;;kt<:dir(LiJ). Böyı,~co 9 ·"'ertan ş,:hir nii.fusunun bcslcrım· sc:>cu--· 

.-ınnun crtr:y:~ı Çlf\:::ı.caf'5ını bclirtmc:kt0dir. li!Iod,;lo görG, ekonomik P'c1:·: ·.:.: 9 

;c;- 0.:cc se rEı,:ıyc ln tlıt;ı tarcıfındc.n değil 9 ,;;_ynı zanıanda Ş·:Jhirlcrcl., ki. J.·:• · 

c~;tir. Tarımda t~knolojik gelişme olmadRn sormaye birikimi söz k~~usıl 

riJn.Un b.orn kt.,ndini 9 hom de büyüyen şehirlcr·i beslc.m'~'si m:Jmkün olm;-)''-,__ 

Jorgenson'un bu p:örü~;ü 9 bazı istatistiksul çrüı;~:;m.':l ı:_'-

d"- knnıtlan:nıaktadır. Gerçekton bazı çalışm::ı.lrı.rda 9 t~"'rımsal nüEu.scF.:. >r·, 

t~:~.rımdti nüfus yoğunluğı_;mun çok fazla olduğu ülkelerde bile~ 5 t~'.rım 'rıı 

bir miktar işgücünün çukilmc;sinin tarımsal Li.rctim miktarını azn.l t cı ::c-ı 

ort;lyn. konmuş ve işgücünün marjinal ürünLinLi,n pozitif oldur:u istcctis

tiksel olarak kanı tlaruınr.;;tır. Bir başka çn.lı;;;ınada da teorik olrtrn_l, 

2tıl işgücü stoku ve üretimde:; yer ah:m iqf~·:ıc~~r/t.in pozitif marjinctl i~rü-

nu s.rasınde" görülen çel i ~}ki incelemaiştir ( 44). 

Yuknrıcla sözü edile~~'· çalışmalrırın ışığında kr:l.bul edil'-~

bilGn Jorgonson modsli, daha önGGsiz buzı ~çılardan g0çerli görülnokto

dir. Jorgenson tüm t2rımsal nüfusun ancak kendisine yetr;rli bir ür:e.tim 

( 43 ) 
( 44 ) 

~ı:tlo W. JORGENSON 9 A.g.m. 
John W. MELLOR 9 A.g.m. 
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düzciyinde YPşndığını v;;-~rsaym~ıktadır. Eğer durum böyle olsaydı t;:ırını 

s0ktöründon aktarılabilocak ürün miktarı, sadece ürotimdeki artı~ 

miktarı kadnr, ya da tarımdan aktarılan nüfusun tükctti.?ri kadar olrı-

lJilirdi. Fakat ist"""tistiksel çalışmalara gc5ro 9 düşük gelir düz,eyindo-

ki üUc?lorin kırsal kc.:.':ıLılGri udz;ki kişiL;:r. yaşamak için gcrcklj_ cm 

sektör büyuye:;n tccr:u:ı (0cışı se:kti.:';rl,.;re dest• .. k olmak için vürp.:ilcndirebil-

n., .. ,ı,+,,c.·ıı· r( 4h \J 
... I.L\.,. .. .l'\ .. V ,_, :.. '.) o 

dccl! L;;c;üci.l cı.kt.'3.rımı ·z.:;_nusuna önem vermcdzt:dirlor. :Gu konud:ı. sorı..n-~, sr-:t---

'.Lc1; teknolojik c.1ü:.:.>or5. sabit bir t::ırıms'"',l yo.pıdan 9 ta.rımsrü ürc)t:;m 

nıik'ti:1Tl nı dü~;l;trnE;Q c'n 9 işgücünün öteki S ckt crlcr\'3 aktRrılıp 9 2.ktFl!'J J .',--

~,_;.::ıiL cu(ci 9 n:.ısıl sc:rın::ıyc aktarımının sa[l':'.mabiloceği ve bunl::ı-rı J t.rrı·· 

rıi koşı._:ıJ.Lır al tındn y8-pıl:?bilc:c,;~-i önemli olmaktadır. 

Bu soruların y:mı tları 9 genol olarak tarım scki:;i.J:'·Lrı•~ _ 

tu1:ır. 

2 • KarşJ.lıklı Etkilcşimlerin :::ıonvçlcı,rı 

nin karşılıklı olarak birbirl(;ri.nin ürürl~-'rine goroks-inmc c1uymn1 .:c·J. 

V(; lirünlurini pazarL:y ı!Jilmek r.ı:ıc: cıyla 'hi.r tıi rlurine: arz -.;tm cl eri 9 c'.'>-

b-,\ ö~ıco sözünü 0tti[Laiz i§gücü akımı clJ_ç.~Lnc~aki karşılıklı otkil-- :::;.~_:c-

leri ortay~:t çıkarar:-:ık 9 bazı bnemli sonuçLır doğurmaktr:ıdır. Gorç~5kt·:m 

sc'z konusu etl{iluqünLr iki sektör arasınC,o,ki iç ticnret h.c:tdlGri;'1i ve 

sormayo da~ılımını ctkiloyebilmoktedir. 

( 45 ) A.g.m. 
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Bilindi 1~i pi bi, tarım ve san::tyi sektörleri birbirJnri :;

don kc~sinliklo farklı ürünler ürotmektodirlor. Bu iki sektörün t.ir(;t:; ''··-

larinin farklı olması nedeniyle, ekonomik gelişme sürocindo ür0tj 0 

t;nktarlcırı arasındaki oranın değişmesi durumunda, iç ticaret hr;c~n ;J:· ~-

QG~işmckteJir. Sanayi sektörü gıda maddesi ürutmcdifi i~in, bu s~kt~-

rün f.>; li şmosi doe;8.l ol:s,.rak gıda maddoleri ve tarım::JcÜ hn.mm.::ıdd c~ t !} c: e,,_,-

ni ~rttıracaktır. Talep artışı karşısında tarımsal ürotim yeterli bir 

J.rtış s;.ığlc:~yamadığı zaman, .iç ticaret hadleri tarım yararım~ doj'~:i_,.:.;c~:]'~-

tir. Böyle cu, S8,nayi sektörü lirctimi bir cluro.klamayla k:ırr:;;ıl't.,-;."'·.cn.ıc-Jır. 

Bı.:ı. durum s;ı,nayi sektörünün geli~?r;ıosinin, tctrımdaki e:clis-;moy::: '.Jr:tfl ~-: 1_:·-

{i:J_nı savunan görüşlcrdc·n birinin dnyanak noktası olmaktadır. Ayrıc\, ~.:rJ. 

konu. z2~m:::ı.n içerisinele sanayi vn tarım sektöründeki atılımlan_n nede: :1 

birbirl~rini izledi~ini vo tarımı durgun olan ülkelerde sanayi soktö-

rünün neden polişmcdi~ini açıklamaktadır(46). 

Burada sözü edilen iç ticarat hadlGrindeki ds~işmcl0r 1 

t::Lrım ve ~~anayi ili §ki sinin bir .sonucu olrn:ücto.dır. Bunun dı';.ınris, ,, :c;-

nomik golif]mc stirocindu bu iki sukti:ir aras:::.nllaki ort:--,y::ı çıkrtn J:;::·n~~: ılJ.l:-

lı ctkile;r;ümlor, scrmr:ı.yc; fa1ctörünün a•••••Ei dağılımını d~:. r':'v: J~j f:'-

t j_rmokt e dir. 

Dc,hn öne u .sözünü ettiğimiz, F ei-Ranis vcı ,J orpenson mo c": c;l:.... 

lerinin her ikisinde d0 9 ekonomik gelişmad~ ortay::ı çıkac2k tir tık2-

nJ_klı{:';ın, iç ticare:t hadlurinin tarım yararı:1cı def'işmosi il1:, kc:rli:'Usj

ni göstereceği ileri sUrülmoktedir(47). J2u modclloro c,örc, buyük l::ıj_r 

cü~-:ı_sılıklc,, bir miktr:,r tarımsal artık vo.rolmadan, okonornik geJ.i;::.ıfı:·n:i_rı 

devam etmesi durumunda, tarımsal ürünlerin fiyatları, tarıır. cl.ışı "J.:. 

fiyatlarına oranla artacaktır. Ayrıca, tarımdaki teknolojik geliFc~ ~o-

C' .. c;niylc dG iç ticarGt hadlı..~rindo tarım yararına bir de(dşrne söz kC'1c.l-

su ol~caktır. Fei-Ranis modelinde, e~or başlangıçta tarımsal artı~ oc~ 

( 46 ) W. Arthur LEWIS-A.~.m. 
( 47 ) RANIS - FEI, " A Theory of Economic o o o 

11
, &ale \IV. JORGZ"·TS:J.·- 9 

A.g.m. 
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İç ticarut hadlerinde, tar+m yararına bir d.c~işmcniJ0. 0kq"" 

Borr;:i .. k gGlişmeyo \iç açırlan ~ararı oıı:nakt@.dır ( 48) ~ İlk:: olarak bu dc.!:f.'Y·j_p:.ıno 

k:i..:~ü başına dU..şorı. go:)..iri, tasarruf oraı:n düşül$; oları. b~r so'k:tör yr:ı:.['·<'l1.r:ı.; 

n~ yeniden da~ıt~caktır, Fakat, ortaya çıkan oransal fiyat artı9l~~rı, 

tn.rımsf'\1 üretim mikt:-:ı..rının artm::::.sına neden olursa, iç ticrtrGt hR.dL;r'.1 

osl:ci dururm.;ı.nB, dönobilir. Ayrıca, iç ticarot h::ıdlurinin CJ,cğ:işm0s~ ~1.'' 

ortc,~ra çıkan tarıms2.1 gelir artışları yüksek oranda vorc~ilerıdirj.J .. ,/Ji-· 

~ .. irsc oldu edilen g<,;lirler tarım dışında kullanılarak söz konusu z;ı~""'ı-:..r' 

;c~z;al tılRbilinir. 

İkinci olarak, tr;ı,rınısal ürün.lı,.;:r'in iç piyasa fiyc"Gl e::.rı:ı<:ı.,, 

c1":ıki qrtışlar, bu ürünlerin ihraç oı.:::,naklarını azal tırkon, i thsLln.t:uu 

r:ı..rttırabilecoktir. Bu durum, açıkça anlaşılabileceği p.;i bi, tarım seJt~..,. 

törünün dış ödomelor dongQsino katkısınJ.. ve ihracattan sap·lane.n r:clir .... 

leri azaltacaktır. 

Üçüncü olarak, gıd'a maddc:;lr...;ri fiyatlarının artması, iliı,.,. 

rımd.~:.J.d i~q;ücünün, tarım dışına akımını kı sı tlayacakt;ır. Runu ön.lemok 

için tnrım dışı ücr2tlorin arttırılması, girişimcilerin vu i~verunlc~ 

rin karlarını c:ı.zal tae ak ve böyluce ekonomik golişmo yavaışlaya~alctır 

Bilindii";i gibi, ekonomik guli ;}me süreeind0 kaç::ı..ım.ılma~ ~..,., 

ln.rak, tcırım sektörünün toplam üre,timdeki payında bir düşme, tarı n Ç,.J_..., 

f'l soktörlori.n pa;ylarında bir yükselme ortayo.. çıkmaktadır, Hı..,ma kr:ı,r ... 

çın, tarımdan tarım dışına olan sermaye aktarımının kısa dön8IDdQ en 

yüksek di.izoyc ulaştırılması, ekonomik geli0me hız;ı,.rı.ın on yü1csok dU~;;,c;yr, 

( 48 ) 
( 49 ) 

John W,MELLOR. A.g.m. 
Burada da, işçi ücrctJ,prin:i,.n. a:rtarak, karıarın a,zalrnas:ı. c:.ı<' 
dah8. önce sözünü ettiğimi~ türde bir yeniden gEılir d~;'}2ı1J.nn nı· .. 
taya çıkmaktı3. ve gelirıer, tasarruf eranı düşük olan bir p·r·!' 1 ı 

yararına yenidon dağılarak ekonomideki tasc~rruf oranı d,_:_,-.·,,ı,_:;Jt

tedir. 
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ulr~iJmrısı sonucu doğurmamaktadır. Tarımın gelişmesi tüm ukonorr.in:Ln 

gulişmosino katkı yapabilir. Fakat 7 bu sektörün gelişınasi için do, 

bur8-ya. belirli biçimlerde sermaye akımının olması gereklidir • ./\.ktc:~-

rı lması p_;eroken bu sermaye unsurlarının y2-~oıları v:J miktarlt=ı,rı 9 ül-· 

k'.:::nin ekonomik gclişmi§lik düzeyine baf'~lı olaral\: oluşan krJ.rma~:ık 

faktörlere ba~lı olmaktadır(50)o 

Ekonomik açıdan, sektörler arasında s•Jrmayc fnktc:·r'JnLJ.;cl 

r.~J.ğılımını 7 karşılıl\:lı ge ni dc~nmo oranları l:ıelirlcmekt eel. ir o Din:-v;j.J;: 

bir yapıda varolan dışsal ekonomiler vo üretim sürecinin yapısı,t·ı

rırr:ı c1ır:n sektörlerde yapılan yeni yatırımların g·eri dönme oran.lrcr:J_·;:ın 

toplEı.m yrıtırımlar arttıkça artm:::ı,sı sonucunu dof_ıJ.rmaktadır. Bu rı_uruı~ı, 

:Jr.ı.znn tarım suktör!ind,; d.:; ort8,Ya çıknbilir. Genellikle~ ge.lenoks<'- '>l :c 

t:->"rıms::ü y·~tpıya s:::thip olu.n ülkelerde, tarıma yatırılan marjinc~ı. ~;(~--

maycnin geri dönme oranı 9 daha gelişmiş i:Jir tarıms ::ı.,l yrrpıyn. f-3;:ı.t~ j_]J 

oh:ı.n ülkelere oranls' 9 dahc:t hızlı bir düşnw gösterecektir. Fp,kat ~-,ı 

f:o"\3lişmcktc olan ülke lerde, geleneksel tarımsA.l yapıyD kar~;nrı 9 ın :,-c·-;~--

ncü ys.tırıml.arın geri dönım; orr,nı hızla c1ü.şmemckt edir ( 51). 

Sermaye faktörünün sektörler arası dağ:ılımı_ u(~iz, ··· -

rüırıdı[:ıncln 9 farklı kı tlıktaki kaynakl<i.rd.~m sn.ğlanan, farldı sc r.· ---

YG biçimlerine dikkat etmek gerekmektedir. Ayrıca, bir sektöre ,n, 

knynak sa~lanabilmoktadir. Örnc~in 9 tarım sektörü öteki soktörl0ro ,rı-

( 50 ) UNI'l'.SD N.tVl'lUNS, EC1'Ui'l;; 9 ?rop:rc.-cmi.u-.~.!; 'I'ochniy_uos ~or Eco.g.~.~~i~~?~S: 
Dcvo]_..opm_cnt 9 Hoport of the First Gr u un of Expert s on I'rc:r::r·arrı

ming Tcchnic~uos 9 (Dc..np1cok~l960) ,s·.8-l3,dc:m özotloycn, Ger·ıJ..c1 
M .M...GI.Lm 9 "C[!.pi tal Accunıilation rmd Development" 1 IJ.Ja.d~..;l!.-L~_Ism.:ı.

~tn ~c o.~ıor,!:_:ic ••• o s. 16 'J-1 7 3. 
( 51 ) John iiV. WIBlJIJUR, A. g. m. 
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s;ıttlamaktadır. Bir noktaya kadar 9 akte"rılan gıda maddGlori 9 tccrJ.m s ck

töriince sa{üanan tarım dışı mal ve hizmetleri finanso etmektedir.J>'r·.ic-~t 

~konomik gelişmenin baş~rılı bir biçimde sürdürtilebilmosi için, tsrım 

f:HJkt örtinde n yapı lan parasal aktarırnların Önemli bir böl timünün f.'~Ulj_ f01 n1C-

yi uyarıcı yatırımlara yönetilmesi gerekmek-tedir. Aynı zam~nda trı.rı-

ının, ihracata ybnalik malların üretimini arttırarak, önom taşıyan m~l-

l::ı-rJ.rı i th:üatı için gerGken döviz i sağlaması gerekmektedir( 52). 

Ekonomik geli~mc sürecinde tarım ve senGYi ssktörlGri 

rtYTtsı Gtkilc::şimler konusunda yapılan çalışmal'lrın biiyük bir bC5J ürı1~ , V'· 

-' 1.rımla.rın. on önc::mli miktarının, kamusal planlama sürecine bn/):·lı oL:rt 

c~EJ.r sanRyi~o' yapılaccı.{(ınJ_ kabul utmekt edirler ( 53). Buna karşın br'.'ZJ. 

?3lişmekto olan ülkelerde, tüketim malları sanayiina varilecek a 

:_l.ldo., tarım dışı sektörlur daha kolay ve daha hızlı goli~obilir> :;:·. 

tür ülkGlcrdc 9 tarım sektöründe verimliliğin ve gelirlerin ;;ı,rtmr ı:;:].? 

tcr·ırn dışı sektörlerde yapılacak yeni yatırırnlar için bir tcmul ol:.u ·::;:•_--

:,·c, ;,ilmcktodir. Böyle bir durumda tomol sorun 9 sermayenin ve~ alt ,~:ı::ı.. 

hizm(ıtl0rinin kısıtlılı~ı do~il,tüketim malları sanayiinin ürü~ı~~~ 

için yet8rli büyüklüktc bir iç piyasanın bulunmamasıdır. 

Bura.dq çbzüm 9 toplan1 nUfusun büyük bir bölüinü .. nü .. J1t;p..t-u.-

rc:.n tarımsal nd.fusun reel satın alma gücünün yükseltilmesi ol<,ı.cak':;~Lr. 

3c.nayi mr:ı.lları için tarım sektöründe oluşan pazar, aynı zamanda t'J,rıu·-

cla YI-.Jr :J,lan f~irişimcj_lori sanayi yatırımln.rına yönlondirebilir. Bu 

d.urum aynı biçimde 9 yabancı özel yatırımcıları da tüketim m8.11:-ırı sc:-

--·--"-·-----------
/ ( 52 ) Duraya kadar yrıptıf:ımız Fı,çıklaEıalarda, tarımın sorm9şe i'.:Jct;!;r·i 

açısından, öteki sektörlerin dustetine grireksindi~ini ileri sUr
rnek, tarıma net bir serm:ı;ye faktörü akımının olmr:ısı gerekt:i..(üıi 

sr:wun.mak biçiminde anlas-;ılmamalıdır. Aynı zamanda, tarın:ıın öte
ki soktörlorc scermaye lmtkısı yapması goroktif:;ini savumTL~lk 9 ta
rımın zorunlu scrmaycı ginlilerincl.on yoksun kalm:::ı.:3ınJ. isteGJul·= 
dc&;:ilclir. 

( 5 3 ) .John W. IVLSLLOR 9 A. p:. m. 
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.n'"lyiino girmoyc özendirecektir. Buradan nnlr:ı.şılabil cc e ği gibi, ss.np,.yj 

ör~celil1'i k.'J,bul odilmi~~ olsa da 1 trırıma akan sermaye 9 golirlE.~ri art-

tırm::ık yoluyla öteki soktörlcrC!.0ki yatırırnLırı olumlu yönete otkile--

;·fe l::i.l u c cktir. 

B.- SANAYi ONCBLIGI.ND.L:; TARIMDAN BJKLENEl\TLER 

ı . Gıda Maddeleri Arzının Arttırılması 

Gelişmektc olan ülkelerin bi.iyüJ:e bir çoğunlu{~J:Jd"l? nc;l.:ı.·· 

(;ın ve kötü beslenrnenin bir sorun olarale ortaya çıktız'::i;ı bilinı•1elctu-

dir. ÖzGlliklc; nüfus artışının fazla olduğ"u ülkelerde, bu sorunn.:'

öncmi daha da büyümektodir. 

Ekonomik gelişme sürecinin başlangıcında var o1'ın f.,,ı 

snrun 1 gelişmişlik düzeyi yüksoldikçe 9 başka bj_r deyiclc ülkJ 

s·::m::>oyiloştikçe 9 dhha büyük boyutlara ulaşm:].ktrıdır( 54). 

Bilingiği gibi 1 başlangıçta ti::;.rım sektöründ(; çrılı~ı:·ın ki··· 

f?ilerin bir bölümü, ortaya çıkan işgücü aktarırınıncı bağlı ol:1r:--ık 9 :::ır-ı.,

nayi sektöründe gıda maddeleri talep edon kişiler durumuna pcümoktn-

dirler. Tcırım sektöründe genellikle 9 çok s~~.yıda gıda maddesini tc:,rı.·ı-

sında vo avinin bahçusindo üretonler, bu olanakları sanayi sektöri_irı-

deki yerleşim alanlarında bulam:::',n-ıaktadırlar( 55). 

Ayrıca 9 büyüyon şchirler 9 sayıca artan sanayi kuruLw-· 

J.'~lrı ve gelişen altyapı 9 tarımsal üretimde kullanılabilr.;c ok t opr';,.}l,"

lr~rı azal tmakto.dır. Bunun yrmında tarım üreticilerinin bir bölümi_;. 9 ''l-· 

54 

( 55 

W. W. ROSTOW. Cl.1hc St age s of Economic Growth ~ A Non C mı:;,muni st ~ r
nifcsto. Cambridge U ni vorsi ty Pross ( London~ l 960 ~s. 22. ----·
Akın ILKIN 9 A.g. m. S 9 135 
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da maddeleri ürotim:i- yerino sanayi sektörü için tarımsal hrrr:oırrıe,d.·~ u le;.,. 

ri üretmeye başlamaktadır. Bu golişim gıda madd(-3leri sorununu 1)üytLt.,.,. 

mektedir. Bunların dışında, sanayi sektöründaki pelir-;mo nodvnj_~rle 9 

bu sektördeki gelirler ve gıda maddeleri talebi artmaktadır(56). 

Tarımsal yapıda gıda madd0leri ürotimini arttır~r~k, 

bu taıep artışını kar~}ılayacn.k yönde bir ge:lişmo sağ:lr:-mamazsa~ ç}rJJ''· 

önce sözünü ettittimiz gibi~ iç tic.-:ı,ret h:Jdleri tarım yararınn d·.(ri~;.,.. 

rrıoktc ve tüm ekonominin golişm~_;si yavaşlnynbilmektcdir. 

Kısnca özetleyecek olursak 9 ekonomik gelişme sürccindj 

ilk olarak tarım c1ı~;11 nüfusun vo ikinci olarak tarım dır:;p. nüirl.ri :.t 

artı~ına bağlı olarak pıda mn.ddeluri tr:ı.lcbi artmakt.:=ı.dır. Bun;:ı, k'ı.rr;an 9 

tn-rırrı üreticil(~rinin bölümünün gıdrr madclclori dışınc1c•.ki ür<!tiı:' (l:ı,lle:ı.-..,. 

rına kaymaları nedeniyle, eıda maddeleri arzı yetersiz k~babilmc.k

t~.;;dir, Böyluce bu gelL1im, iç ticaret hacllerini tarım ürüülori y··:ı.r··

rına dc~iştirerek ekonomik gelişmeyi engcllemektedir. 

Bu nedenle, tarım sektörü goli::;:e:rck gıda m'lddulc:,rini 

üreton üretici sayısının azalmasına karşın, gıda maddelori arzını 

arttırabilirso ekonomik golişıneye önemli bir katkı yapabiloco~tir. 

2 • Tarımsal İhracatın Arttırılması 

Gelişmekte olan ülkolor açısından, ekonomik galişmanin 

sağla.nabilmosi için gerekli olan ürü.nlerj_n i thalat yoluyla kar:::n1an

ması, önemli bir sorun oluşturmaktadır. Söz konusu ülkelerin hüyUk 

bir bölümünün kendilerine gerekli döviz;L, tarım ürünle::ri ihr:tc;.ı..ncl<·,n 

sağladıkları bilinmcJ:):todir ( 57) ~ Ekonomik pe::: li şmu sürecinde, y2.tıt'ım 

( 56 ) Nüfusun yıldc:ı % 2, 5, kişi başına pülirin % 2 arttığJ.nı v:·:.rs:·-ı.-
yarak gıda mac.clelt3ri talo bini.n gelir esnekliğinin O, 75 ,Jl(:ı_ı.:ı.f"u 

durumda p.ıda maddeleri talebi yılda % 4 oranındn s.rtac·\~rtı:c. 
Gerçektt.m, 
Gıda maddülori talebindeki yıllık artış : Gt 
Yıllık nüfus artış oranı,: n 
Gıda maddoler~ talebinin gelir csnektiği:e 
Yıllık gelir artış oranı:y,ile gösterilirse, 
Gt:n~ ey, olacağından Gt: % 4 olacaktır. 

( 57 ) Bu konuda Türkiye' nin ihracat g-olirlorini incelc:vocc:l:: c1:.J..~C''' 
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m~:ülarının, arn malların v0 hammc.vldelurin i thsll edil.::.i}ilmosi, c1övi~ 

sağlan.rna olanaklarınn. 1xı)tlı olmaktadır. G unellikL;, bu ü!k(dcr için 

iJir darboğaz oluşturan dış ödemolar sorunu, ekonomik gelişmeyi onvul

l;.;y,3n önemli bir ctkun olmn.ktndır. Dış ödemeler sorununu ortac~.an k).l·· 

ıl:',.rmı::tk için? dış y:::ı.rdımlar, işçi dövizleri ı::;i bi olasılıklar bulunm.2.e:ı,. 

l<a.r::;:ın, tomol koşul ihracatın arttırılması olmaktadır"' 

Günümüzün gelişmekte: olan ülkelerinde, ihracat bir lç;:ı.ç: 

ür0.i1G baf:lıdır. Petrol ve bazı değerli mado:n kaynakln.rına sahip ülke~· 

lc:cj_n dışında, golişıTıokte olan ülkelerin ihraç ürünleri, .genellikle 

t~::trımsal ürünlerdon oluşmaktadır. Bu ned·snlo, ekonomik fSüli::;ımo sürc:cj

rü:ı başlangıcında, sanayi sektörü ürünlerinin ihraç olasılıjh bulwy,ıe"-

dJ,t-ından, t~ırım sektörünün üretimini arttırabilecek bir biçimcJ..:; ,çolic;:;

m,;si gorekmektuc1ir. Fakat bu konuda, yukarıda açıkladıf/ımız p:i bi? c; ko-~ 

11or:ıik golirymişlik düzeyi yükseldikçe tarım ürünlerine olan ülke içi 

t~lebin yanında, bazı noktalara dikkat etm~k gerekmektedir(58). 

ilk olarak, dış pazarlarda tarımsal ürünle:::rin fi;yntı·~ .. :r:ı. 

scmn.yi ürünlerinin fiyatlarına o:canla daha az yüksE::lnwkt0dir. B8.çk::-

:.Jir deyişle, dış ticA.rot hadleri pünümüzdu tarım ürünleri zt..:ı.rrırınr:ı. -::ıj_r 

d~..ığişrnc r:östormoktodir( 59). İkinci olarak 9 günümüzün gelişınisı ülk.üe-

rj_nin tarımsal ürün tale-plerinde önemli dep:i§mGlor ortaya çıimnısıtrr:>. 

OrnoP,in, teknolojik ;:r.oli şmc sonucunda hammadde gereksinimi r.:ızalm::ıktr. 

v::, bu urü.nler yerine sentetik vo yapay nr:ı.dd• . .::lor kullanılmflktn qyr:ı..c-ı., 

nüir düzeyleri yükseldikçe rr,ıda maddeleri tcüebi oransal oLır:'ık !".z,:t~-

maktQdır. Son olarak da, daha önço sözü edildi~i gibi, tarımsal üroti

rnin do~al koşullara ba~lı olması n8deniyle ihracat gelirleri istikrar-

lJ, olarnamaktadır. 

( 58 ) 
( 59 ) 

tüm ihracat golirimizin yaklaşık ~ib 70 inin tarımsal ürünlcr:i.n 
ihracınde:m sa{danc1ı:?;ını görebiliriz. Bkz. İktisA.di Rf:l.-por 1 977-J 
Türkiye 'l'icarot Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsnlc.rı 
Birliği, ( Ankara:l977)s.49l,Tablo.445. 
Akın ILKIN 9 A.~.m,s.l35 

Dış ticaret h::.:.cl..lerindoki doğişmelor konusunda Bkz., Gül tc'1 JG~Z
GAN, Tarım Eko_nomisi ••. e ,s.20l.-226. 
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Yukarıda o.çıklcLmın durum, e:linümüzdo gemcil bir kal;ul rı:c5·-

rc@omoktodir. Bunun nodoni uluslararası ticare:tto yukarıdakilerden 

farklı gelişimlar ortaya çıkabilmektcdir. Örne~in gelişmiş ülkcılorin 

sanayi sektöründoki üretimlerinin artmasına bL::ı..ğlı olarak, bu ülk,;lc

rin hammadde gereksinmosi artmıştır. Öte yandan, tüketici pcJ .. ir1cri

.nin artması nedcniylv öz0llikle tüketim s·:ı.,n~yiinde daha d.cfurli r:>l.<ın 

do{),al ürünlurin yoe~la:rır;ıcsi ~ tarıın ürünleri t··üübini arttırmıştır. Bu

.nun karşılı,<J;ında~ bu ürünL::rin 9 arz esn0lclip·inin az olması n·:::clcmi yl.;, 

ürotimlerinin yeterli bir düzeyde arttırılm?,ması sonucunda, tarınt U··~ 

rünü ihraccıtcısı l.Hkl::';lorin yarr_\rına bir {',elir-;> im ortayo. çılDTI.1. ~}tı.r o 

Bu oluJnlu gelişmelere ba{;lı qlarak, tarımsal ürutimin 

arttırılabilmesi ~o çoçitlondirilmosi durı~rrunda, ~olişmokto olan ül

kc:lerin ihr~ıcrıt gelirJ.;;rini arttırarak, c:k()nomik golüymo içi.n zorurı~ 

lu olan dc5vizi sa(rlama olasılıklarının bili.lunduğu savunulabilmoktc_:.:1i:c. 

Kısaca özetlersek, tarım tirünleri ihracatının artmnsı, 

dconomik golLjm8 süroci içe;rdıs indeki bir ülke; nin golirlorini vo S"".~·-

ladıı~ı döviz miktarını arttırrıın.k yoluyla önemli bir ka tkıdr:ı b•.ı.lv.::.E:ır:Jc-

tır. Bu yolla artan gnlirlc,r ülke içorisinchı sermaye birikimi h~_r·.~ı..~·:~~-

dırnrcüc sanayi saktöründe yatırımların artıncısına ola,nak yar~::tırkcn, 

s:;ıf·lmı.an döviz miktarının artması, ülke dışından yapılabilGcek itlı'".-· 

Lttln, yemi toknolo j inin ülkoyc: girmesine ne d un olmaktadır. 

3 • Tarım Dışına Aktarılan İş~Ucü 

Ekonomik gelişme sürecinde tarım ve tarım dısı sektör

ler arasında, daha önce sözünü ettiğimiz biçimlcrdo ortaya çıkan ct-· 

l:üluşimler sonucunda t~:,rımdan, tarım dışınc.. büyük bir işP-;ücü akımı ol·

c1utu bilinmektedir. Sözü edilen ~i..şgücü akımı bazı sorunlf-lr dop:urm8.sı-

na k:.ıarşın, ekonomik gelişme sürecinde, büyüyon tarım dıc;ıı sckt()rlcrin 

Erercksindi[:i işgücünü karşılayarak, ekonomik golişmoyc önemli bir 1-c'.t-

kı vanabilmoktedir(60). 
u '· 
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Tarım sektörünün i:~gücü knyıı:ı.(-;ı olması ve isıgücü r;oruk-

sinimini karşılayabilnh:si iki n,.;(l.:;no bağ1r::~ncıbilir. Bu nedenlerin hi-

ri.ncisi ~ ekonomik gc:liroiffiG sürecinin bA.~_?lane-ıcında 9 tarımda gizli iş~ 

sizliğin bulunmc:ı,sı 9 ikincisi ise 9 sanayi scJdörünün p;olişmesine lJ.-o,.{tJ..ı 

ol::?,rak tarımda daha moclc;rn bir üretim biçir"ıi lcullanılarak 9 doJJ.:~ az, ış-· 

vücüno goroksirımc chışulması oımaktadıre Sr:.n:ı..y:i_ sektöründe ücrotlcrin 

{\:,nr_:ıliklo c1ahfl yüksek oımc:ısı 1YJ ::'okımı kohı.ylaştırmaktadır. 

T~t.rımc1an 9 tarım dıs;ıına is;gücü aktarımı 9 bir P.çıdn,n sc:r-

kt ] k l ı ı d . ı ı . ı . ç.. ı . . . . . . . ı - .. ı . , 1 m,_.,_yo il arımJ_ o .. ara,.. DJı.:ıu e .. ı ooı ıro un"!:1.ı 9 ışgucu ça ıfiabı 2c,_,_,c cı.J·-

rv.rna goleno kadar bolj_rli bir harcam·:wı gerektirir o Bu nedc~nıo 1 H~!:ı:ı.ı-

cünün aktn.rılclıcı tarır:ı dı9ı Süktörlor 9 bir harcama yctp:r.:ıadan brı. Ü"r::-ü--

cüno sahip olmakt;::ıdır(61). 

Ykkr.1rıda sözü edilerı iki rıodonG. bal;;lı olarak ortn;yr1 ÇJ.

kcuı işgücü akımı gclL:.un sanayi sektörünün geroksindi 1~i büyfU: mik'c:'T-

daki işglicünü sağlaynrak 9 ekonomik gelişmvJ.o işgücü açısından ort :.y.--ı, 

bir clarbot?;az çıkmasını cngollemcktodiro Böyloce 9 işgücü açısından ::ıLe 

kısıtla karşılaşmayan sanayi sektörü gelişmesini sürdürebilmoktodir. 

Bı . .ırndnn anlaşılabilocoisi gibi, tarı.m sektörü aktardığı işpücii ilc; t;~~

rım ~ışına ço~ önemli bir katkı ya~abiımektcdir. 

4 . Sormaya Birikiminin ve Aktarımının Arttırılması 

Tarımın geleneksel yapıdan modorn bir yapıy~ poçmosı ıle 

sormaye:nin bir ürotim faktörü olarak önem kazanmaya br:ı .. şladığı bilin-

.cwktecliro Geleneksel tarımsal yapıda 1 sermctyo stoku ve golirlorin T':

tırımlara yönolon bölümü k~tçük olmaktadır. Çok zaman, tasarruf ve yc•.-

tırıma göstorilon iste;ksizlik ve düşük gelir düzeyi bunun nedeni oln.-· 

rak kabul cdilmoktodir(62), Ayrıca, çok za:r.:ıan tasarruf ve yntırımln

rın9 öncGliklo tasarruf, yatırım ve tüketim eğilimlerinin, daha scnrn 

( 61 ) 
( 62 ) 

Akın iLKIN, A.g.~9 s.l85-187. 
John W.M0ııor. A.g.m~ 
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yatırımların raarjinal v.~:rimliliğ:ini.n f'on . .kaiye.nu old'IJ.{h..ı. unutulmr'ıJ:::tEL..,. 

dır. Gol8nokSt.31 tarJ_ı~tsal yr'-pıcla, tcısarruf vo yntJ_rım oranlarının cl:U-

şüklüğünün nedeni 9 bir ölçl'ı.rlo ürGtimdoki vorimli1iğini.n düşük olın.rv:ııı-.

üır. Fakat, trı.se::orruf oranının düşük olrrtRsı hur zamcu:ı tasarruf ol·\xlf',.:tf..,. 

Lırı:.1.ın. çok az olduğunu bc.ılirtmez. Çünkü t:ısarruf olanaj.!ınr:" s·•.hiı:1 

ol.an bnzı kişilor tr:ısr:ırruf yapm(:tyabilirlcr. Bu durumda 9 tarın:d-:cJ-"i ser"'" 

m.ayo birikimine hcın t1::ı..s::1.rruf olcı":nakları hGm ele bu olanaklc:trın hn.n-·i 

ko~ull2rda satlanGbil8ca~i açısından bakmak gorokir. 

Gelanaksel tarırnda 9 yatırımların vcrimlili~inin dtiAük 

:: lmasının nodcmlcrinclon biri, sormayG meJ_l..,"rının çoğunluj7:unun clo ~;rı.ı-

Can dJ~ruya i0g~cü tarafından tirbtilmosidiro Böylece, iş~licü vurim-

-ı l''l 
-'· ·'- . 1ilii'ti düşük olclu[sunc"!.::.-::,n yatırımlcLrın verimliliği de: dü:]ük olmr:,lct·-· 

latırımların varimlilitinin düşük olması~ın bir bn~kn ned .ni c~, 

lanılan t0knolojinin.. geri olrn.':ı.sıdır. I~'akcdi, tarımın golcncks-:.·:1, ·'r~;,·''JJ_ ... 

clan modern bir yo.]Jıy~::ı.. geçmesi 1 buradaki y:ıtırımların vorimlilj_};:J.::.::r:Lıı\11 

::a artmasına. nedon olmaktr:ıdır. V0rimlilili: artışı da, t2.sarruf orc·ı·ı:ı .... 

nı arttır:::ıbilrnekt0dir. Böylece, tarımda saf;lanan gel ı şmc:ı ilc sc:.'r;n .. --

yunin m~r~inal vorimlili~i ve tarımsal gelirler artarak, bu sokt~r-

c~,cki tasarrufların v;,'j yatırımların artma.~n sonucu ortcı-ya çıkmc~l;::·t:.1c~J.:;:-. 

Buradan anlaşılabilGcoğ·i gibi, tarımdR sat:lanan r~clL'

mG golirluri ve taso.rrufları arttırmas:ı. nedeniyle bu sektördeki ser

maye birikimini arttırabilmektldir. Scrrrı~yo birikiminin ço~almPsı 

iso, tarımın, tarım dışına aktsrdı~ı sermny0 miktarının artması~~ 

neden olmaktadır. 

Yuknr:~da açıklacl:ı..[c,ımız biçimdo tarımın, tarım dışın~ 

yatırımlar vu sormr:ı.yG r:ıalları olarak yD.ptJ,/'\ı sermaye aktarımın ~.rı"1.

nında, sanayi sektdrünün gıda maddcüori telobinin kar;wılanması(63) 

( 63) B.F.JOHSTON, 11 Agricultural Proc1uctivity anel Economic. 11 'd. Art
hur LEWİS, ll Economic DC;:Volopmont wi th Unlimi ted ••. ll 
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ve işgücü akt2trımını.n sq,elarınıası da ( 64) trıı.:rımın sermay'·' l~il"ctkısı o:J.c>

rr?.J;: kabul cdilobilmektt:ıdir. 

KısacR özetlc:rsok, ekonomik gelişmc3 j_lç tar:ı.m soktöriJ.n-

r~ünülürsc, tarımda sermay0 birikiminin artması ilu, sann.yi sGktör·ano 

~J.l'>I-bo..rıhm sermaye miktn.rının artaeağı ve bu yolla önemli bir J.ı:.-ıtkı 

sn{r,lrmacağı ortaya çıkmaktadır• Ayrıca, bu yolla gelişen tnrımın, Urc ... 

tim artışı ve işgücü oktarımının arttırılması ilo sa~lqdıfı katkıl2r 

C,2üFı. önemli boyutlara~. ulaşmaktadır. 

5 • Sanayileşmenin Uyurılınası 

Tarım sektörünün p:c;lişmesi, sc-mayi sektörü ürii:rılcrin;c: 

olcm talC::bi g0nd. ol::~rn.k iki yönelun etkj.lc:rı.cld·:.:dir. Ilk olarr::ı.k 9 t1~ .. rı"" 

rr..ın gelişrnosi ile, doi:1i"'udan do[Ş,ruya tarıms<.'.l üre;tiındc: kullo.nıl 'ln i.~·'1n::..: ... 

yi ürünl0rirün talebi artı;ıaktac.1ır. T;:ırımsal üretimin makinoloş.m0si, 

t:t:ıJ:ctör, kamyon, biç(~r döver ve su motorlr.:>,rı gibi ürlinlorin ts le b:Ln:i. 

:ır tt ırırkıJ:n 9 ilaç ve f.i,i.bro pi bi ürünlerin dahrı.. büyük miktr-rlarc1f't kul

lanılması, bu tür ürünleri üroten sanayi d~llnrının gelişmosine ol~n~k 

hr;ı_zırlamaktadır( 65). 

İkinci olarak, tarımsal ürt:::tir:tıcloki vorimlili{hn artm~ıs:ı.., 

bu sektördeki nufusun rr.elirlorinin yüksolm~.:sini ve f.!idorek d.ahcı. çol-;; 

r:3rmı::ı.yi ürünü srttın alabilGcek düzoya ulaşmctlnrını sa((lnmakt~cl.ır~ T~ .... 

rımsrü ürctiındoki vorü:ıliliğin artması ya:rı.J.nda, tarıı-nsal ürünlerin 

p::ızrırlan::ı.n miktarı ne kadar artarsa, tarım U.roticilorinin satın ;:ıla

bilocoı7:i ürünlor o k~~.c'l;:ı,r çoğalmccktadır. Gclişmokto olan ülkolcrd~J,ni.:!·· 

( 64 ) A. Ii.ıKIN, A.p;.o, s,l85-l37. 
( 65 ) Yusıf A. SA.YIGH, " The Placo of ·A~ri:eu1 tU're ·in Eeo'no-mic bcivBlop· 

meut ;Lnnd Economics A uarter lv J ourmü of Planni:r_ı,g ~ Housinp: __ ·'1~ 
Public Utilities Cilt xxxv. No.4 Kasım 1959)is.297-305 1 dcn YG
niden hasım: Land and Agriculture 2 Articles and Papcrs Cilt II 
Economic Duvolopmont Institute, IBRD (Washington D.C.~l96l) 



- 3S -

:fusun çok büyük bir bölümün tarımda ya;:3nmns:ı.. nedeniyle:, sanayi ti:r\5.n-
, -

lerinG olan talep yete:rsizliğini ortadan kcüdırEcak tük çözürn, yuk...,.

rıd;::-, söziinü ettiğimiz gibi, verimliliğin artması, tarımsal ürün1u;ı:;i.n 

pnzCLrl::ı.nabilme olanaklarının goliştirilmosi ve buna ok olarr.ık, t·-ı.rJ,JIP 

suktöründe ge;lir d•ı[;ılımının dahı:c adil bir duruma petirilmosid.:Vr, 

.. ı . 
run~ vrıno 

Bunların dışında, tarım sektöründeki reli~~me, tarım ij,,.,. 

dayalı ssxı2yi kolları için büyük bir önem taşımaktRdır. Trı_..,.. 

rıma da.alı s8nayi kcllarının kullandıtı tarımsal girdilerin tiro·tirn 

miktarları arttırılmndan, bu sanayi kollarının gelişmesi beklenumez 

(66). 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan nnlaşılace)h r:l i"~:i, 

r•,.:lişurı. tP~rım SE)ktörüncl.\:; sanayi ürünlerin<; olan talebin artması j_ı_.:: 

s-ı.ıJ.r~,yi sektörüne: onumli bir katkı yapılmaktadır. Gcrçckt0n, san'..~'i 

önceliğinin kabul edildiği golişmcıkte olan ülkelerde, sanayi scl<:t:;y.:;._ 

nun başlangıçtnki on önemli sorununun iç p.'l.znrın yGterli büyüklU 

cluf:u bilinmektedir. Bu nedenle, tarımın sn.nayileşmeyi uye .. rarak .s 

J.adığı katkı burayçt kaclar sözünü ettiğimiz ti"toki katkılar gibi, Çf'k 

önomli olmaktadır. 

( 66 ) Akın ILKİN, A.f!,.c,,s~l77. 



A • TARIM SBKTÖRlJNDE SEID!IAY.E Vi:; FDfAN8r;TAN SORUN\J 

1 • T<::ı.rımda Sormaya Sorunu 

Tarım suktöründo yar alan va tarımsal lir8timdo kullGnı-

ır:u.ı toTJrak vo işgücü :l.J_~:;ınclaki tum vnrlJ.k1: ·.r bir ürctiın faktcirü r:-1:-ı:G 

sormn.yoyi oluşturmcı,kt;::/lır. Genel olarak t·Jrı.ms-al ürotimdeki tüm -~r::,ç 

:":.;ru çler 9 maldnalar 9 bi.nalar 9 h::-,rvanlsr V(~ para, se:rmayu olaro..k k~·,f-yul 

ur'J .. ilmokt ·Jc1ir. Söz kc nusu varlıklcırın anc;''k tarımsal ür ot im.dc kı_ı.lhı.n--

dıJ.d::n·ı zaman surmayc· olarak knbul ecUliJ? 9 tükutimo yönelc1ikL:rin.'~' 

sc;r.maye: sayılmarn.l.l:::crı gorokmaktodir. Bunlccrın dışında, tarJ.msal üro-

tirnda büyük önem tRçıyan toprak, dotal bir varlık olmnsına karşın, ~~r~ 

k::.r;şılıtJ:ıhcl':ı alınıp satılması nodc.:niylc 9 bcczı iktisatçıl:-:ı.rca surm -ıx-~ 

faktörünün içurisino sokulmaktac1ır(6?-). 

Bunlo.,ı'"\o.. bnğlı olareı.lc 9 sGrınayo doğruc.1an tülrc:tin1G ~:,r~-::, ~1\) l.-

tilnwyon 9 gclocoktoki ürotim miktarını arttırabilmü};: am::ıcıylcı. ür;_,+;:i;o .... 

du do{crudan vo dolctylı olarak kullanılan mrü VE: hizmet stoku oı:-,r··': 

t~nımlnnabilmoktedir. Sermayenin on önemli özelli~i, ~elocuktuki 

tckimc yardımcı olması ve hemen tükctilmoc1cn geleceğe dönU.k olar ··::r 

kull<::mılmn.sıclır. Bir başka açıdan, sermaye; stoku elde bulunan vc:-ırl.].J~--· 

lar, kqynnklar, verim sa~layabilocok öteki mallar ve golocakteki hiz·-

:1ıctl or ol argk tanımlr-:mmaktaclır ( 68). Buradr,ki knynaklar vonullikl n rvk ,' ... 

di vari1ı.cı.klardan oluşm:_ı_ktadır. li' akat bazen bilgi 9 yetenek v0 uz,m~·,,:ı1ıl'r. 

gibi maddi olmayan varlıklar sorm~ye stokunun içorsinu sokulabil:aJkt~-

67 ) i brahim AKSOZ 9 Zirai Krr,,Ji A tatlirk Uni vursit esi Yayınl~rı 
No.227, ( Erzurum~l972),s.l. 

68 ) Raymond FIRTH 9 " Capital 9 Saving and Credi t in Poasant Soci<::ti-
os~ A Viewpoint From Economic Anthropology 11 _Capital Saving ~nd 
Credit in Ponsant Socioties, Studies from Asisp.,Oceania,Thc 
Caraibbcan and ~hddleAmorica 9 Ed.Raymond FIRTH, B.S. YAL'BY 
(London~l964),s.l5-34. 
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<:lir. Bu. tU.r macld.i olmayD.n varlıkların rı.iktarL'trını belirlomek, bunlr-ı.rı 

nFı.:~ ~1 i vr:trlıklrı.rls:. karşılaştırabilir bir duruma r:etj rmük çok zP,l'Y\_:-:ın bir 

bilocckll!ri mal ve hizmetlerin bekl0nen de~orlorino ba~lıdır. Ancak, 

s(·:z konus-ı.1 W'ı.rlıkhı.rın sürekli olr:ı.rak e.rz ü<'lilchklı;,ri bir pazc.>r hulu.n-

d.uğrı. durv_,_.:Jl:=ı.r(uı· dutr~:;rl•:.:rinin sfı:ptrcrımn.sJ_ mümkün olmnktc··hr. Tsrırn s ·:{-· 

törünQe tir~timdc kullunılan girdi v~ ar~ç gereçlerin arz edilditi sü-

r<)i:'::li :_ıir _pc"cz::~rın ·:.:rulunrnn.mns_ı bu s~;:::ktCirdcici. sormn,yu stokun1JJ1 kc~=dn o-

sc.~rınayc 
.tJ •. • ••••• 

kuJ..L::ınl.lm'l.Sll ıl•.j rrn::;n:kll11 

t<-5rlurinc onınır:-, d.ahn kıt oldu{?:und'.1n kı..:ı.lL:ınıln.n ;;k S8r;;c--ıyo 9 tonrr-ıJr ve 

1 lrlJ:lavlıkl~J if:;;gücü vcri.nlili(iini yüksel t•.:'r<::::l·
1
, üreticinin gelirini "rt:ı:.rmakt•'vhr •. 

12~ t cj prr~lc kı.ıllG .. r.ı.rti'~~~.k ür t; t inı.l ç; rini 3rt t ırr:ınk i ~3 t crn ckt \.: r.lir 1 cr. BtJ il{ i 

1Yl tlr.t; . .... :r· ı:rıı n.rttırn~.r::.k c1r~lı~~~ ff1.z.l[:. ü.ret~Lır: rtı~tJ_şı 

lücck fonl:::r ·:ılcc;.rak, üç biçirı.c:'ı.e crtf.w~:: ç:ı.kı~ınktvlır( 70). En· ilkel cko-

( 69 ) İbrs.him AKS~iZ" Türkiye T3.rımının Kror}i Sc;runlnrı ve Çcizüm Ynl
l<:ı.rıa rrü.rkiyr.:-; T::;.rımınd:''t S<.;rr,J::'tyc Vt:.! Kr0:di Sorunları, Türk Zirno:'t 
Yüksok f:[!_ühendisl._ıri Bir li ll-i Yn.yınLtrı (Ankr:.ra ~ 34 Genel Kurt:tl), 
3 o l-6Lt-. 

( 70 ) B'y-":ıond. FITITB, A.g.m. 
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·ı:ı:ı:ü!.r y:c;}lcl·ı, bile 1 sc:rm~1yc faktt~rü bu üç ı-üçin:ıi ah~bilr:o.kto vu btı 

r-:scr ,;k s in:·~ e: artnnkt rl.dır. 

Tarımsal ürctimdü de aynı durwn stz komJsu 0lmnkt~dır. 

içletmusinın net kszancının f~zı~ c~nası gerekmektedir. Bilin~ifi ~i-

( 71 ) 

72 ) 

( 7 3 ) 3 ilc1o ( ,., • "E:l •v ) 
J?,rzıncan- •r?ıurum ~ 1-l.,ur.ı 



I.""l··ıtmel···""ı·n "''·r"""y·· "'t" 1" 1 ·-·r.,,.,.,ıı·ı v·· >:!f·· t..: d . ..ı \.·.ı... oc; ,;.~:ı·:.v ~..: .... o U!.}.._}_,_ı. ~ı. .... _ ... _; i:;c1irlvrinin, 

t:Lm:in sürc~ürUlmosinc yote:rli rılmn.clı{:ı VCj s·.::rr:ı;:::yo s:::ı.flnn·~}:j_'i e:cc-}:: ··-., --

kn.yn.:tkJJ'._n} ·ır:ı s::ı.J']..:l.j.Jf'ı:ı.sı zurunludur. 

runlu[~vnu (~uyrın ir~;lotmclcr yc;;r almaktadır. Son gruptc is<.: 9 y.•ı.::::ncı 

bulunruı işlotrnulor knpo~runnktaaır. 

Bu pruplar içerisind.o, sermaye: gc:rcksini:mlori :::çışın-

dr-:tı:1 en iyi duruınd::::. olan i:c~lotmsl•.c;r bininci grv.ptcı. bulunmn.ktr·,;:lJ.ro Ei.ç 

mosini koneli k:::ıynrıklıırından sağlayabilGn bu tür işlctmvlor, finn.ns-

mc-ın açısından güçlü bir yapıya sahip oldnklcı.rı gibi 9 sermaye biri-

kimi sn),i;layrıbildilclcri oranda, ol::ı.{';ar: dışı zarsı.r12.rclan Vi..' ,:_;korı.omilc 

d2.lg2.ltul!nalardan etkil~.nmem(~k"ie~-~rler. Bu o.ç-~an, sözü edilen işlet

rnelol" • on.l.l.şm.!t. o.l.anlarıııdn da.h:ı .Qlt d11VX't\.nl.ş sorbetliği.nc s~hi}' ol .. 

. ' . ·. . - \ 

y qnlan bir arGı.ştırmanın sonuçlarına göre, it;iL:>tmt: hnş:.:ı~·-ı •':~

r~'.nısal geJ.ir 9 ortalama 4, 847 olurken, dekar ::;:c.cjl110. 6~c Tl," 
mu~:tur. Bkz .İbrahim AKSÖZ, Zirni Krc:c1i. ~~· 4. 

( 74 ) ::~:'AOo Now.~pp;:_o~s_h to Agricult~!_ô-1 9ryclit. (Rc;r·ın.: l964}s.3. 
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İkinci vo üçüncü gruba giren işletmeler ise 9 vorj_mli bir 

biçimde çalışabilmek için yabancı sermaye kullanmak zorundn knJ.mr:tktn..,... 

dırlar.Gelişmekto olan ülkelerin tarım sektörlerinde bu tür _islctmc>

lur çok büyük bir sayıya ulaşmakta ve t.üm suktörün çok önemli bir hö

lümünü oluşturmaktadırlar(75) .. 

Bu nedcmle, tarımsal üretimde gerekli sermayenin s~ ~lan

mnsı için yukarıda sözü edilen ikinci yöntem, başka bir deyişle, krE)di 

çok büyük bir önem kaz.·-ınmaktadır. 

B • TARDilDA SERIIIAYE BİRIKİNll 

ı . •:rarımda S ermaye Birikimi Sorunu 

Genel olarak tüm dünyada, kırsal toplamlardr:ı.ki sorm··':;r;; 

miktarı az olmaktadır. Bunun nedeni 9 kırsctl nüfusun ekonominin öt ckj_ 

suktörlorine oranla daha fakir olmEısıdır. Fakirlik nE~deniylo tarırn sc;};:

törünün tasarruf ve sermaye biriktirme or::'mı düşük olmetktadır. GU.::.ıiJnlXz--

cl n tarım ekonomisinin en önemli konularından birisi 9 tarımsal nüfur3'in. 

pelir ve tasarruf miktarlarının nasıl yükseltileceğidir. 

Tarımde .. {rÖrülen düşük gelir düzeyi ve c1üşül{ sorrn~--::·,~r::_·, J~'lil::~-· 

tf:l,rı ortaya çıkan bazı sorulara önem kazr:mdırmaktadır( 76). Bu sor: .. Ür'r 

şunlar 0lmaktadır! Düşük golir ve sermaye biriktirme miktRrların:ı.n yc.

nında hangi ekonomik ve sosyal koşullar yer almoktadır? Sosyal :ycı..:::ndr 

ne tür gelişmeler sağlanabilir? Sermaye miktarının artması sosyal ilj_ş

kileri nasıl otkileyecektir? 

Bu soruların tümü gerçekton önomlidir.Çünkü, tarım sek

töründeki sermaye miktarının artması, beklenmeyen etkiler yaratabilmek .... 

( 75 ) Necati L1UTLU 9 Tarım Kesi:ninde Krodilemenin Genel Görünümi5. ve 
Bazı Görüşlor 2 DPT.Sosyal Planlama Dairesi(Ankara~Mart 1974).: · 

( 76 ) Raymond FIR'l_lH 9 A.g.m. 
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1.-:ıi ~c~; ~{j_nı:L 
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Bı.ı ctçıilr:ı.n, lJir s:JS~ff'~l sU.rcç {{Öri_i.tıUxni.il:J.C S'"·:lı_i\1 n1r:.JJ. i::,··~::·~~· .. :.,-

rJ_-:-J.ı-ı· F~cr·:"""'.·•.~.--.. J\f(: ı""'..; ,. ... ı· ;.o:-i ~'"nı· r:r···.~ı; (--ı·ı-~~·i.··1r..ı.ı·(·ı n·; nı'l :-ij1r.-~:.-l~ .-· .. -~ 
~- • .ı.l.. ..__ ,.,..~- Li.L.J ... :.. . .-!.:.ı'.::--··\_.. -9ı ..... _..ı .... J .... • ...J..ı..., ... ..ı •• '...' ...... :...\.•. ~.-.l. 

" ·- - "' B. . ' . . .,.. . ., ( ·- r ~ 
~ • 1arımcta 0crmayo . ırı~ı~ı ~2yn~KLMrı -,~; 

J3:L~li nClj_ ği p;i bi lJkoı1orrıi le {~E~ ı i ~}~;ır: 9;;L"i..ıc1.s ı tJd;·· Jci bi J:-- ·U.J_J-::c~ö.ı..~ 

kullanılan sermaye miktPrının arttırılabilmesi için herşJy ~enöncG 

-----------------
( 7'7 ) 

\ • l 

( ~-, ·:.' ) \ , ,.; 
( 79 ) 

::ı.z r_ı.rtrii'-1-f:>ı cl.n. tükotinı r: •. :ı::u;;ıJcar;lık:ı . .r:trını ön:;!Dlj_ ()Jçi_;,_,~c ;.--t!ô .. 1c~r.(:k
tıo:(:i.r. 

Ii>~-·~ro.~o nci F IR'1H, f_,_. p:. m • 

Çrrl ı -.rrı-,mı•·d ~, S8"Y'ri''"'Y 0 hı· rı· kı' mı· kfl.:.>,rn::ı.klflrını trı.rım S okti::Sr'U. ::ı C_::.-Cf·C-- 9•!•i.o;l ;(_o -"'-• _;ı..-: .•. \:• ·-· • 
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Öze;l tasr:ı.rruflar, kamu girişimleri, enflo.syon V<J nyni v:ı-,1 ._..., 

tırımlar biçiminde dört ana gruba ayrılabilun iç sermaye birikimi kay

n~klarının (80) arasındr~ sözü edilen özel tasarruflar ve ayni yatırım

lar tarım sektörü açısından daha büyük önem taşımaktadır. Bunun ncJL.:-

ni, söz konusu kaynakların tarımda sermaye birikimi sağlayabil.üF:si ~L--

çin öteki sektörlerdün önemli bir katkı bcklEmmcmGsiclir. 

a o bzel Tasarruflar 

(:.ıi.J_rncsi için, bazı biruy ve örgfjtlerin tülc(~tirnlorinden dnha frtzl .. :. r·cl:i_.r· 

uldu etmeleri ve bu gelir fazlalrırını üretken yatırımlara yöneltmeleri 

:r~- d'1 y.cı.,tırımları yap:::,c~:ık kişilere aktarın,;ı.1!'1rı gerekmc;ktc~dir. B·u k':yn;_ıo

Fın s2ğladı~ı yararların büyük olması için, ilk olarak, gelir da~ılı-

nnnın adil olmaması gerekmektedir. Çünkü düşUk gelir düzeyine srıh.i·i:ı o-

Lın gelişmekte ohın ülkelerde, ancak kişi bc:.ı.şına ortalama ,q:clirirı çok 

üzerinda gelir elde eden kişiler, yatırımlara yöneltilebilecok fuiktGr

larda tasarruf yapabilmoktediro İkinci oiliarnk, yüksek gelir eldi~ odcn 

lö.şilerin, tasarruf ve yatırım arzularının bulunması ger\.:::kmckt o·J.:Lr. Son 

olarak da özel tasarrufları bir araya getir,)rok, yatırımlara yon::Jl tcbi

lccek mali aracı örgütlerin gelişmiş olması gereknıektediro 

Bu üç koşulun birincisi 9 gonul olarak tüm gelişmektc .:ılc~n 

ülkelerde karşımıza çıkmaktadır. Buna karşın 9 ikinci ve üçüncü kJ$Ul 

:~ıu ülkelerde bulunmamaktadır. 

-· . ~ . -: :.l.· 
' 

sından ihrdelc:rken 9 sadecu Q:zel tasn.rruf ve ayni yatırımln.r1. ~~n-

celcmoyi yet(~rli bulduk" Bunun nedeni, çalışm.amızı sadeec t~crJ.rn 

sektörünün s;:ı.ğl::ı.yabilece:ği sermaye birikimi ile sınırlnndıY':"lns 
olmamızdır. Buna karşılık ekonomik ge:lişme teorisinde, bü.üı(~j ?;;i 
p.:ibi, sermaye birikimi kaynakl~ırı ilk olarak, iç kaynaklro.r v~ 
dı$ kaynaklar biçiminde ikiye ayrılmaktadır. Daha sonrn, ~i.:~ h·:·:r
n?cklar, tasarruf 9 iddihsr.ın çözülmusi ve enflasyon biçir~ı.i "'d ; 
gruplandırılmaktaclır. Dış kaynaklar ise, yabancı özel yr,tJ_:;:-·J.r:ıT -~··· 

dış borçlar 9 yardım ve hi belerden oluşmaktadır o Bu konudc··. '·.yrı .. n
tılı bilgi için Bkzı Vural SAVAŞ 9 Az Geli:şmi:ş iVIcmlokctl, T:l._ 
Kalkınmanın Finansmam.., (Doktora Tc:zi) .E.İ. T.İ .A. YeLyın No 17. 
( Eskişehir~ 1963 J s.67-150 

( 80 ) Eue:ene STALBY, A.g.e,,s.266. 
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L1. Ayni Yntırımlr:cr 

l{·Tr'ıı:1, bunL·rın kı:ı.lln.nılı:ıb.sı hGr. Z8 .. :ınn zorunlu ··-lmn:ns.k-t.'lclı:c( 82) o BL:· . 

lı ı' r·i "Ir ı' ·ni 0 :1 o·lonınıc:•-'- ır( 8 3) ··-- _, __ t._ J ·- _,_ o -~~-·· c.ı. ;.... ı:.,J lı • .. o 

l-cc1~.y1ıklc'. 

s~:j>·le,Y•J.mn.mn.ktf:~dır. Bu nGdonle, p.:ent:ü ol:.'.rı:ı,k golisırr.~okt .:; c·1nn Lllk;;l.:·T

dc, i.ükG içi scrmG.yG l)irildminin arttırJ_lm>ı ol:::ı.sılığının çok ':Z ,-:_.ld"i.J.--
' 

,~-:u.nr!. in·:ı.n.nılmakta<:tır • Bu p.:örüşün d~ı.yana:y:ı, s öz, konı:ıs1...ı .. ülkcl or(L:· t cıT.JJ .. "'"'1 

çok az olmasıdır. 

( 8J. ) 
( 82 ) 

( f33 ) 

I~.,~.o,. s.268 
Orn•;;ğin, s~1d0eo yöresel olnmıkl~!.rd.e .. ;:ı y:·:~rc~rL:ı.nJ.J.:cn'Ak y8pıl.:n 

alt yapı yatırımlilrındb.. 
Eug\mc ST AL EY, A. g:,. o., s. 2 72. 



l't·.:)il,_;cck yeni .sormc:ı,yu birikimi kayno.kl:ıTJ. gözelen knçırılm"'Lktrıdır ( 84). 

Du k~.l.ynaklar şunlarchr ~ İlk oli:,rak 9 gciliişmoktG olan ülkoler<J.c y;:ı.r·:ıtı

lcm büyük g<:;lirlc::r çok küçük bir sosyal p-rubun eline goçmokto vo ürot-

kd1 yatırımlarda kullanılamamakt-:ı,dır. BüyL;co, öneı:ııli iJir gelir r::iJ·;:t.:~.-

tih;w~'3i 9 nüfusun lJüyUk bir i:::·ölümünün 9 ttiketim harc8.malc.rını kı sı tl"'.ı;~·:;,~ 

rJ.nr1 sor:r:cli.".YC birikiminin artmasını s~J.ğ:la;)m}Jilocl:ktir. 

İki~vıci ols.rak, polişmcktc olan ülkGlorin birçoğıJ.Y.tr~ . .-·. tz) __ ,J --

l:t.nılan üretim tokı-üklerinin çok ilkel olduğu bilin:mckt e; dir. Bu ıı_-:_·ıc:;.-· 

lcrl; basit ve ucuz ly:ı.,zı ürotim t~.:~kniklorinin sokulması, üretir;; ·n:L ~-':f-

rırıı kıs~ı dö.iıcı:ıc1o (.}rıcrnli ·bir ölçüdo arttJ.rr~lJilJnoktc~Ctir o Drtha. i\ri ~-' r\.;--

tirn t,;kniklc:rinin kulLunlması ile srıp~ln.n;:ın üretim artısa scrm· y .. •:ı.·. I':.-

kimi için ôncı.cıli bir k;c.ynak oluşturmaktadır. 

Son ol:::ırak, özellikle tarım alanlarında nüfus yo/:ı. n1t~-' "Le-

nun fazla oldu;su birçok g<Jlişr.Lclkt o olan ü1Lado, dahe~ c5nc o sözü , ; :t_c'. i.-

~. . ı . .. . l. :ı:--. . .... f 1 b 1 ı t d B ı 1 -{r'l eı ::ıı, onum ı llJJ.r ışgucu az_ :-:-tsı u unnı~.l-1\: a ır. u ncc.cn_ 0
1 

{'T~ ·c· 

msdduluri ürGtimi azsltılmadan bu bölB8lcrdeki 

_.[y-i ,.,ı· r ··oı' çı' ıncır:. 0rr:r-ii·tı·c;ru·,ıı' 8 ol>-~n tarım'-' r':,-,~r·-lı ~ . • _._ Li- ,, .__ V \...1 ~- _-. Vı.. \:..;: .• J. ·~.::. c;t, C . '..·'·' ... _, .1,.
1
_1 · .(.. 

işgücü aznltıl~t"linir. 

n.U ktülan8.r>dc ürctirn.lorini vo s;:;rmn..y,; biri.kimlcrini artltırc"'chi1:L.rJ. :;r. 

Yukarıda sözü cdili;;n kayn;:;.kl~ırın sonuncusunun do{'-rudru 

tarım soktbrii il,_; ilişkili olduğu açıkça ortadadır. Ly:ın:u~'1 9 

ilk iki k?Lynak aynı l:ıiçirnc1c to .. rımla doğruc'Lı.n iliçkili olm:::ı.kt'lr.i J. :·,i\ ~-'~L-

ln .. şılrJ::ıi 1ccoği ilk kaynakta sbzü eelilen adi olmEı.y'ln {J:Jlir ı-

lımı gelisınaktc olan Ulkolorin tarım saktörlerinde kolaylıkla ~örülo

bilmaktadir. İkinci kaynak olarak sözü edilan ilkal ürotim tok~iklc-

ri ise, genol olarak gelişmoktu olan ülkelerin, sadecu tarım soktör-

lorindo kullanılmaktadır. 

( 84 ) A.g.o~s.263. 



.. Lj:·, s ..:·:r,:·ı" ,;-,_, v.8reksi:niml·crini- kendi k·tynr::.klarJ .. ncl<:.uı kB.rşJ,lr:;tyo..ri::.am·-ı.kt ~ .. ?E'-

1.-:.:r. Bö;rL:c .;; 9 t2rını ür::d;icilcrin .. in s<:~rmayc. gcrc:ksinimlcri.':lin k~ı.r::-nı·· -· 

·::.'::.:. ... ıms~~ü krt:.dilon çok büyük bir önera to.şımal~to.üır. 

C • TAHIIıllSAIJ K.tı:EDİLER 

1 -· T':'t.rın1s8J .. Krecli Goroksin:iıri:ı.i 

a. Tarımsal Kr8dilcrin Önemi 

Tr:ı.r:ımsc.l üretimde sormrıy~ eksikliğini t.:ı.rın..mlamn.k için lcul-

.L 1 .. · · ~ h .. l ··1· + . 1 ı . ~-· . ' . k ..::ı • /<>.cll · 1 ' .ı:uı:ı .... n.n yn!)n.rıcı s0rmayuy8 uan. oncc 'u :ı .. r ... ı cı;::J .. "ı:JJ.g,r;;;• .. ll vcrı·mo.K-

t " . ·;;- ... -~ . 1 • • • •• , ~ • ,._ .. • • - k ·ı ·ı . ı . ' . . :U.J.r. J:~r~Ju.ı 9 ~.nçımı ve O\ıemu aurumu r.:;ozonu.nc c:u.ınnra .. 9 o•.;..ı .. ır. ı ~=ı ır 

süre sonund::ı kull2.rı.mo. boclc;li il o birlikte, gcvi orlomc ko~ulu .. k-ı. bul c-· 

(!j_J..c;rcJ;:, lxJ.şkasına 2.it bir mal ya c1a par:::ı,yı kuLL:-cmmak 1::-:içiminch~ tnrn.m-

ı~_ıırn.:-:,kt:~ı .. dır(35). Bu tanımda üç koşul bulunmaktadır. Bunl':lrın birj.nct-

si, ::;ir kişiye ait wırlı{:ın bir baı:;;ko. kişinin vordcsinj_nü (;r:Lni k~:rPJ_-

1cv:;~Y'.k için kullan:ı:lm:ı.sı. İ!üncisi belirlenon sü.r..:) so:;_v...rıda 9 V?.ı~ııt:i:ın 

r•r;ri öderı..mcsi.Üçüncüsü, kullanmr:ı. kqrçılı[:ınd.:ı. bir hcdc,ı cdcn.ı-n.osid.ir. 

Kıs::wn kroüilor, kullanma izni verilmesi 1 n.lınan VG..rlıf!ın f'C;ri ci o en-

:mosi ve nyrıca bir bGdel ödenmesi biçimindE; üç koşula brı.,',:lı olnr1.k 

ulınıp, verilmoktedi~. 

Başlaneıçta., c.l.oğe.l yıkımların doğurduğu zn.rarl'·.rın kıı.r

r,ıılr:ı..nmr-,sı arnncının taşıyan krediler, ekonomik değişme ilo birlikte ni

telik do~iştirorok, gelişmiş ve celişmuktG olan tilkolerde çeşitli alan

larrln büyük ı;oiktarlardr;.. kullanılmaya bc:ışlanaııştır( 86). TarJ.rnsal kredi-

( 85 ) 
( 86 ) 

İbr~him AKSÖZ, 8irai Kredi •• o.,s.6. 
Akın İ-LKIN, A • g. e-, s .18 3. 
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ler, tarımsal gelişmenin snğlr-ınmasınc1c. olduğu kad::::ı.r tüm ekonominin 

polişmesj_nde önemli bir rol oynamaktadırlar. Tarım soktörüniJn kr. '~.i 

gereksiniminin ke-rşılcı_p.<ıbildiği ülkül(;rde, tarım kolaylıkla vo hız-

ln p:olişirken, bunun'. 1. karşıl2,nr:tmadıği. ülkelerde p;cri ks.l-

mıştır. Bu nedenle 9 tarımsal krediler, gerek r,olişmiş vo goroksG p:c

lişmckto olan ülkelerde 9 tarım sektöründeki üretimi arttırmny~-~ ve b;_;ı_ 

sGktördeki yaşaı:ün düzeyini yüksol trıwye :ı':rırclımcı olan en önomli f[!};:-

törlerden biri olEl"'~ktadır. 'J\ırımsal krt:;diler, tasarruf olanaklr.rı 

sınırlı vo bu nodcnle sermayı:c birikimi olanakları kısıtlı olı:ı.:n "t'-

lişmekt e; olan ü1kGl(:rdo, dahc:!, büyük önem taşımn.ktP..clır. 

Tarımsal kredilerin kullanılması, islotmelerin -u_ro-tım 

:11iktnrlarının ve V<~rimlil iklorinin yük~'3 olmesine yardımcı olrıır:kt·~.>:_=,_r. 

Kredi clo.nnklo.rının yetersiz nlduğu durumln.rda üretim faktc'rLn'i 

sermqyc kıtlığı n..:;deniylo etkin bir biçi.mcle kullanılmamakt-~'.dır. Yc;

torli kredi saf':l:J.Xabilen üreticiler, ürotim faktörlerini c1rı.hn ,_,tkin 

bir biçimde birleştirerek gelirlerini arttırabilmaktodir. Ayrıc·~, 

tnrımsal krediler, tarım politikasının uyp:ulanmasındc~, t?..rım r :fo:ırm

l'J.rının gerçekleştirilmesinde ve tnrımın goliştirilrnosinclo ctkj_;ı 

bir rol oyn:Jc1ı[i·ınd~3.n kcLmu yönetimi açısından büyük önem t'lşı:rr.".,kt'-c-

dır(87). 

Günümüzde örgtitlonı"'Jl1311liş Jcrodi kaynn.kLırınca s::ı.p~Lı.n.~~n 

tarıms.rı.l krodilor çok zsman ilkel ekonomik sistemlordeki kro1li l·3r-

don farklı olm:ınnktnc1ır. BunP, karşın, kr(_;;di örgütlerineo sağln.n'ln 

tarımsal krodilc,r, krc:dileri n vorilmc vo (_!,eri ödenmelelji- aç-Jı_h"~J?ınd,q,n 

do.ha ileriduki bölümlordo inc.:loneceği gibi farklı olmaktadır. 

( 87 ) FAO • Ar:ricultur?t.l Crodit Thrc.ugh Cooperatives and Other 
Institutions (Romagl965~s.5. 
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1J.Tarımsal Kredi Gereksinimin.in 1~eCenleri. 

Yukarıda sözünü ettiğimiz gi:.~ :L 1 tarım üreticileri gerek

li oJ. an sermayeyi tasarruflc.rı ile sapJ. c:cyamadıkları durumlar d cı 9 

1::ı~eci talep etmektedirler • .Bu açıdan 9 üı· e ci cilerin gerekli s erma-

JG~'j_ tasarruflaı~ı ile sağlayamamalarının nede:::ıleri ,aynı zamandc:, 

krodi ta:.ebinin yada gereksiniminin ne;:[onlerini oluşturmaktat"1 ır. 

J.'aı'ım i.}letmelerinde kredi gereksinimit-ü doğuran nedenler ,genel 

olaı·oJc c:.ört gruba ayrılabilmektedir (88) .Bunlar sırasıyla? 

i.Ekonomik ve sosyal nedenler ı 

iio-Doğal olaylar i 

iiiı.-Hastalık 9 zararlı ve hayvanlaı'ın neden olduğu zare::cla:W, 

iv.·Harpler ve göç gibi nedenler olmaktadır. 

Tarımda kredi gereksinimini doğuran yada arttıreıı üe 

deıüe:~'in en önemlileri,ekonomik ve sosyal :nedenlerdir.Bu nectf;Jı--

ler in başlıcaları 9 tarım işletmelerinin çoğunluğunun yeterli bi.-J.

ytiJ:l:L:Lkte olmayışı ve sermaye yetersizliJi,piyasa için üretim 

ve ver~nliliğin arttırılına arzusu,veraset ve intikal işlemleri

nin düzenlenmesi ve tarımsal ürün fiyatlarındaki dalgalanmala_;_· 

gibi?olb~lardan kaynaklanmaktadır. 

Herşeyden önce, gelişmekte olan ülkelerde tarım işletme

lerinin çoğunluğuıbir üretici ailesine yeterli geliri sağlaya~ak 

G:-ü"jü.klükt{;~olli-a.-cJ·I}akt.a-&it :·.:..'C-) .Bu nedenle, ·ur eticil er gelirleri

ni a:'ttırabilmek için işletmelerini büyütmek zorundadır .Bu,yE:-

\, -· 
( .)İtı~ahiın .. AKSÖZ,Zirai Y,.redi •••• ,s.6-ll. 
(.:::~)1963 yılı istatistiklerine göre Iürkiye'deki tarını işletr.ıe

lerinin% 99 9 5 ini kLi.çük tarım işletmeleri(l..;.5t)Hektar,% 0,5 
ini de orta ve büyük tarım işletmeleri (50fHektar)oluşt:.u'
ı;ıal;:tadır.Küçük işletmelerin% 67 9 6 sı ua, 10 hektardan kU.çük 
olmaktadır.Bu büyüklükteki işletmeler ortalama olarak 6 ki
cd olan üretici ailelerinin zorunlu giderlerini karşılaJe.
calı: kadar gelir sağlayamamaktadır. 



ni toprak satın almak · .. yeni toprak kiralaıuakıa müm.Lün olmak-

tadır.İoletmesini genişletemeyen üreticilerin ise,gelirlerini 

aı:ttırabilmeleri için 9yeni girdiler kullanmaları zorunludur .Bun

le:"'::·ın tümünün gerçekleştirilebilmesi elele edilecek ek ssrmayeye 

ba:;lı olmaktadır.üreticiler bu ek sermayeyi kendi· kaynakların

dan sağlayamadıklar ı durumlarda krediye b.aşvurmaktadırlar. 

Bunun dışında,tarım işletmelerinin verimli bir biçimde 

çalışabilmeleri için yeterli miktarlardc"!. işletme sermayesine ua

hip olmaları gerekınektedir (~~).İşletme ;Jermayesinin yetersiz ol

duğu durumlarda ,üretici verimliliği art-tırıcı teknikleri vY.gLıl c:c

y8J',ıaclığı gibi ,yapılması zorunlu işleri'. 'j~flo.11a.M~tadır. 

r.carım işlstmel~.:;rinin çalışma alanlarına bağlı olarak ba-· 

zı farklılıklar göstermesine karşın,bir tarım işletmesinde VE:

ri.üıli bir üretim için,toplam sermayeilin ;~ 25'ini toprak,% 25' 

ini bina 9 1~ 25'ini hayvan,% lt'unu alet VC3 makina% lO'unu har::.

madcle ve% 5'ini de nakit sermayesinin oluşturması gerelrnıektd--· 

dir(. 9\'.) .Buradan anıaşılaf il eceği gibi 9 toplam s ermayenin yarJ_

EııEın ii]letme sermayesinden oluşması gerelrrı.ıoktedir.Gelişmektc 

olan ülkel,3rde,tarım işletmelerinin çoğunda işletme sermaye.s:L 

eksik olduğu gibi, bu s ermayenin yukarıda sayılan ltii:rler · · arf.l

sındaki dağılımı::: gerektiği iol4~ivtde. dc[;ildir. 

'I·opraga ayrılan s ermaye oranının yüksekligine ke.rşın 7 

topr al: golit;;tirilmesino ayrılan sermaye oranının düşüklüğü, t~>

r ım iı]l e tm el er inin esks.:tans i~- Çal I§ tığını-~&r tay a _koy a.rlc en;. al8t 

ve makinalara ayrılan sermaye oranının c1üsıüklüğü,makinalaşma

nı~" yetersizliğini ortaya koymaktadır C92.) .Ayrıca hammaddelere 

(9tı)Metin TALİM, "Türkiye Tarımında Sermaye ve Kredi Durı,ı..rnun'.Li.tr·
kj_ye Tarımında Sermaye ve Kredi Sorunları.T.Z.Y.M .. B.Yayı:r,-
ları(Ankara:l976)~.ll2-131. 

C'JI')İbı"ahim AKSÖZ ,Zirai Kredi •••• ,s.8. 
(::31..) İbrahim AKSÖZ, "Türkiye Tarımının Kredi Sorunları ve •••• ;ı 
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sxrılar.L sermaye oranının ve nakit ser'IJ1a;y·o oranının ystcr~h;lj __ ~ı-· 

' ·.$tarım işletmelerinin maddi olanaklarının kısıtlı olmasınırı 

sonucu olmaktadır. 

Tarım işletmelerinin,işletme sermayesi miktarının kısıt-

lı olması ve bunun dağılımının istenen biçimde olmaması,söz 

:rn:ı.sl:t ii}lctmelerin verimli bir biçimde üreti.TD. yapmalarına eng 

olmcıktadır.Üretimin daha verimli bir biçimde yapılması için;iJıJ 

i:_:;l elin el erin kredi kullanarak s ernıay e yapılarını güçl endirm,.=J .. '.:··· 

Tarım işletmelerinin yeterli büyüklükte olmamalarınır. ,.:r,· 

sen~1a;ye yetersizliğinin kredi talebine E::x1en olması, ·- bu t.c:~-

lcbi arttırmasına yolaçan önemli başka 0ir olgu/.:: ,üreticilm J.ı,_ 

:pi,';"apa için yaptJ.kları üretimi arttırrcı . .:. ai zuları olmakts~dı:::·. l:ı

kel toplumlarda ve küçük aile işletmelerinde pazar için üretir;l-

do ·bullınulmadığl·~ · ~ ; ve üretimde sadece üretici ailesinin ge-

r oks iniı:ü er i göz önüne alındığından, büyük miktarlarda s erma;:r GJ i) 

ilı:lii;;-aç duyulmamakta idi.Buna karşın, ekonorük gelişme ile bir-

lil:to t1:.'oticiler ?sadece kendi gereksir::.moleı'ini karşılamak için 

ürc;·'cimi bırakarak,piyasa için üretime bo.şlamışlardır.Günfunüzün 

b:~=rül;: ·brım işletmeleri ,sadt.ce piyasaya yönelik üretimde bulW:J.-
• 

ma};:tadırlar. 

Bilindiği gibi,ancak kendisine yGtorli bir tarım i;üst

mesindc üretilen maddelerin bir bölümüıı.ün pazarlanabilmesi i·-

çin,üretimin eski düzeyine oranla arttı::'ılması gerekmektedir. 

Jr etimin arttırılması is e, toprak geli~]tirilmesini ,yeni makinn

la~cın vo tekniklerin uygulanmasını ve verimliliği:.· arttıraco.k 

önlealerin alınmasını gerektirmektedir .Ayrıca ,nüfus artı9ı :ClC

dcniylo tarım işletmelerinin daha entam3if çalışmaları zoru.::.!-

1-~.üuğu,sermaye gereksin:Lınini arttırmaktadır .Bunun dışında, ·;c .. :ı.-·ı;ı 

• 
i~.:lot::ı8lcrinde gelirler ,mevsimlere ve aylara göre dalgalanmc. 

göstorcliginde:n,çiftçiler gerek üretim vo gerekse tüketira içi:.c1 7 

--



r.ıar·c~;JU.~- cer·.:::ksiruneleri karşılamakta güçl'CL<~ çekmektedirler C9~'1). 

:_-:·:ır,ı bu ncc:tenlerl: :.bağlı olarak,günümüzde tcn ... ıni ii]letmelerinin 

lrrodi c;oreksinimleri ve talepleri artmaktaC.ı.:i.'. 

Li:l.indiği gibi,gelişınekte olan ülkolerde,toprak sahiple

r i:;:ü~-ı ôlt:_,11.ü durum1mda, çok zaman tarını j..~ü etmelerinin toprak bü

tünlü~:l.;. bozulmaktadır~Öliim sonucW1da,topra}dar varisler arasın· .. :· 

ıxı.;y·J.a:_:;-;;ırıldığından ~ bnnların her b ir ine o:Li:) en toprak parçası ve 

i.:~J.c-~:-::e sermayesi yeterli büyüklüğe sahip olmarrıaktadır.J3u du:r·uı!i.

c'i.cı ~';ö::~ ::oıı1.ı..su variısler,topraklar:ı.nı ve i::;let:cıe sermayelerini bt\.-

y1.Lıııck amacıyla kredi kaynaklarına başV\ll"mak zorunda kalmakt:-ıc~ır-· 

nıı1 ()(·~ c:ı.1el) ilmesi için kredi kaynaklarındt1rı :;aı~arlanılması zorl~ı-ı-

J1tı.::'aya kadar stı.yılanların dışı..."'lda ,le.:' cü i gereksinimini ert-

tırc\:1 :)~ .. (.::Ica bir olgui,..: ,daha önce sözü edilC.:LJ·i gibi, tarıl:ıs::ü ur ·.rı 

fiJı.:ı-::ı.::~ı~ındaki dalgalanmalar oL"Uaktadır .BrLindi?:;ti gibi, tar::ı.:J.ıse.l 

i~:::·~ü: :Ci:::a:da:ı.·ında ortnya çıkan düç>meler,i:}letaneler:i.rı gelirlerini 

ünou: .. i oJ:anda etkileyobilnıekte;dir.Bu nedc:mlo,işlet:ınelerin kô.:rlı

-~- ı 1 ,. ·'(•ı·;~-·-r .. :ıl "rı bu f;;rı::ıt d'u.··~n·elerın· .::. ba:J· ... nı1 .~.~ ~lrı·:···l<·h=·u·~ır~ t .. ,let·-·,·cl ,.-_,_ - .: ..... \..,_ L;....., 1.,.~·----'--ı. J -'-V......, ~ .1. W "'o...L...:.~......... V--· .Q ...... V~ • •r:;: JJ.lV...ı... V 

rin ,fi;:n:ıt c:üşmı;;lerinden zare.r görmemeleri içiı"i ,ürünlerini fiyr::d:;

J.arı:.:: ;;·ii},:seleceği döneme kadar ellerinde hı:tmaları gerekmek-t-:a_:.__ 

B:.;;<Lc biJ.' cJ.urumda,bu içletmeıer.a.radaki süre içerisinde krocii

lc:r·-~Cıt yaı~arlanmak istemektedirler. 

2. T&rın:sc::l Rredi.. Kayneklar:ı.: 

Tcu:ıin üre-ticilsri çok sayıdaki ka;:rn<~klardan kredi se)t-

1:-L,·caL-Gc:~:LJ.:..'ıar .Kredi k~ynakları çeşitli açılardan sı:nıflanclırıl-

rr . \1 

-{tt3.) j,.br~-4m Aı<...sôz, T~rki-;1c, TntıYVt•""'"' Krel~ - -- • 
C9'f)AJ.i 0Lı.TiJ~"EN ,Tarım Ekonomisi ve P l · -~ ilcası 't:Sursa Uni.versi to

si Yayınl.ar•"3,.001.005. :Bursa :1977) ~ :::.182-183. 
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mn.ktc:ıJır.Ln çok kullanılcm sınıflandırma 1 1c:Todilerin örgütlenmiq 

ve örgütlenmemiş 9 ye·~a. bireylerden ve örgLi.tlerden sağlanan kred.i

lcr,biçiminc1e olanıdır~Bu:::'ada l?.ÖZÜ edilısn iki tür siniflandırma 

ara::nncln kolaylıkla anla:;:ılabileceği gibi ,i'arL:lılık bulunmamak

tadır .13 ir eyler d en alınan krediler , ör gü tl onm emi:::; la' ed il er i, ör gli t

lerc~en alınan kredilerde,örgütlenm 'i.ıf .· !·;:rc'clileri oluşturmaktadır" 

Bmın kar~ıın, bazı kaynaklarda ör gü tl enrni;,':! krcdil er ayırımına sa-

deco t2rımsal kredi sağlamak amacıyla kur·.ümuş örgütlerin krecd-

leri alırımakta,örgU.tlenmeıni§ l':rediler ay:ı.rımınaca bireylerin y2-

nınc1 a , tom el amaçlar ı tarımsal kredi s ajl a::ıc:ık olmayan fakat kredi 

ve:c·en örgütlerin kredileri:: 

nakla:cını bireyler ve kredi örgütleri olaral<:: iki temel gruba c:.-· 

yırıyo:-cuz. 

a • :D ir ey ı er 

Bireylerden alınan krediler, en eski ve yaygın olan tc.~~:' 

olmaktadır .l(redi örgütleri kurulmadan önce, tarım üreticileri F::t:c--

dece !Jireylerden borç alnrak kredi gereksinimlerini karşı1untıkt•,.;y

dılar.Gl)_n"Jnüzde kamu yönetimlerince,her ülkede kredi örgütle1'i 

kurulnn.:ı.c: olmasına karşın, tarım kredilerinin en önemli kcıyna,ğını 

yine: bireyler oluşturmaktadır.Bireylcr(~on alınan krediler ve· 

borçlar,genel olarak akrabalardan,büyük toprak sahiplerinden, 

tüccarlardan ve faizle borç para veren ki:_;ile:-cclen sağlann~aktadıı-. 

(J1S )Du t·Ur krediler, çok zaman .-karşılıkJ.ı ,rsiiven ve anlaqmaya 

oa[;lı olmaktadır.Bireylerden sağlanan krediler ,örgütlerden sa,ğ

lanan kr odil er e oruıla daha esnek olmakl c. b ora·ı:~ er 9 bazen tarafl::ı:c 

arasında anlaşmazlıklara neden olmaktadır. 

Akrabalar arasındaki borçlanmalar çok !?~aman faizsiz olnla

sına t:argın,öteki bireylerden alınan la'·ec.lilerd~ faiz oranı yti.k

sck ve ödeme koşulları ağır olmaktadır (J~6) .Bireylerden sağlanan 

(~~~)~'A~,Agi'~c~tural Creclit Through ••••• ,s.23. 
t9b_,)""•c:,•e .. f;,.a_ · 
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mal b iç im in d e ola b ilrrı e}:;:t cd. ir .• Kredi kr1ynağı 

ola~~·ctl:;: bi.ı-·eyler tırasında kapsanan tüccar ve satıcılar ,bazan biT 

lcredi ka:n~ağı olmaktan çok mallarını satınc:k amacını güden 'birı::.:~,-

1 eı~ ol U}), tarıı11 ür.eticilerinin gereksindiği ·l;ük.Jtim !llallarını vs 

ür~.ı-ci~. :c,::.~uçlarını kredili olarak satmaktaci.=..:c·laT (.~J.). r:.unl.::t:c, t.·:. 

:cını. ·u.·!>f;~L::.;j_sinin ödeme yeteneğini göz önüne almadan .m.ümkün olch~·"' 

ğu ~::o.c.~G . ...:· çok ınal satmak amacını gütmekteö.iJ:-·ler.A,yrıca ,borci.u-~ ge

ri ö(Len::·oıT~G olasılığını düşünerek çok ;yül::s:3k faiz talep etmeLt:':-

I;j.:ceylerden alman krediler genellikle kıso. vadeli ol::·'J_:::--

do:i.l8l~::::..i ~"lmaçların gerçekleştirilmesine geı;,onıernektcd.irler.Ayrıo::. ~ 

h.-r ot i ve:.:· eı-ıin ölümü .'fe. :~a cr.al i durumu.."'lun bo::; ulı:;f:~sı d ururnı..ında rj oı~

CUl1 ~~o~:.Gn öcl.ennesi iste:nmGktedir.C anda ·iireticinin ödeme yetene-

ği U:f.Tı.).::: • .:leğilse güç durıu.c.a düşebilmekted.i:c.L-u.nların dıç;ında,bi·-

re;y-lc '~r:;ı-.:. sağlanan kredilerde ko~ulle.rırı 'J.;:rg1m olmadığı dur1.un-

J3j.reyl(:.I'den sağlanan kredilerin,b'lU"Et"'/::'. J:;:a.dar sayıı.an sc.-

1<::ıncalai ınn ve kamu yönetimleri eliyle b::c, i örgütlerinin J:ru.rul-

n:uş olr;ınsına karjın,tarım üret;icilerinin 'Li:cc;;rlerd0n kredi almo.

v·ı ,,:.: .. ,l,.·;,,,.,r.lr-...-·ı·n· ı·n U'""denl"''"'ı· borçlanm.ad~•\--; l·nl .-:;o;rl ık formalitE"'';:-..... " ı._..,. ... ..._ .. ı.,..l-0. ..• ·.\..; ç..L. '-' ~ ' _ . l O.L-·- .... ~-~--C.,/-· -··' .. C· .., .. J •. .._.. 

ri.i.1 a::::.ı.::;ı, kredinin istenildiği anda sa~·lD.:.10:> ilmesi ve alıneı: 

kr e•: .. i:J.i.n ı:;OI'i ödeme· dışında bir yük"J.inlülül::: ~log·u.rmaınası gibi et-

ke.:l2. cc· olr::•o.ktad"l.t {.:'!f<.f,) _., 

b .Kredi Orgütleri 

:ıarım üreticileri serrr..aye eksikliklerini tamamle:mak a;;:. 

macı~-~.n 1.: ir eyler in dışında ,kredi örgütle:çinc1en yar ar ıc~Iınıakt a-

,_ .. ··---·-----(:!j}f ) İt·::." 2,i:..ir.rı ıi.KSÖZ , Zira i Kredi •••• , s. 19 • 
( Cf«.) :;:-,):-·::.~ı).i?:J AF.BÖZ "!fiirkiye Tarımının :Krci~~i Soru .... "1ları ve •••• ;ı 

r~'llA·'3·j'Y\, 



dırlar.Bu örgütler yasalar ve yenetmelü.L.:ırle kurulmm:; kredi ı---
~ -J ~· 

-
lemlcı:r·ini belirli kurallara göre yürüten kamu örgütleri -v;e ;j_ 

zel örgütler olmakta,faiz oranını istedikleri gibi değiştireıne

mcktoc1irlcr.Örgütlerin kredilerinde~faiz cıranı genellikle birey

lerden saıS·lanan kredilere oranla daha düşük olınaktadır.TarJJn ü

rc-ticilerine kredi sağlayan örgütler niteliJ.deri ve işlevleri 3-

çısınuLn önemli farklılıklar göstermektedirler .Bunları başlıca? 

kaau <;s.rımsal kreG.i örgütleri,tarımsal kredi kooperatifleri 9 ö::~ol 

b:::mlm ve örgütler ve merkez bankaları biçiminde clört gruba ayıı"

mB.k rrrfunl;:i_in olmaktadır (l Cp) ~ 

i···Kamu Tarımsal Kredi Örgütleri 

Bu gruba tarımsal kredi sağlamak a.sacıyla doğrudan 9 

do(;ruya kamu yönetimi eliyle kurulan .f8' da sermayesine kamu yön(;

timiründe katıldığı örgütler girmektedir.Birçok ülkede bu amaçı::~ 

kurulr;m~) bankalar bulunmaktadır.Bu bankalar ,ticari bankalar gibi 

çalı.'Jmil1arına karşın ,_temel olarak tarım ür eticil erine ür et :ir;~ Jcr:· c::-

disi sa,slamak amacını gütmektedirler (lOJ ), 

Ül~wmizdeki örneğini T.C.Ziraat Bankası 'nın oluşturduğ·c: 

söz l:onusu örgütler,tarım üreticilerine aşağıdaki nedenlerle :u:'c,

di vermektedirler. 

I)Üreticilerin bir tarım işletmesine sahip olmaların~ 

da işletmelerini büyütmelerini sağlamak. 

II)Üreticilerin işletme sermayesi eksikliklerini tai'11arr~la-

mak. 

_ III) 1'arımsal üretimde verimlilit:;'i arttırmak ve ürünlerin 

niteliklerini geli;;ıtirmek. 

IV)Tarımsal ürünlerin pazarlanrrıasını kolaylaştırmak ve 

pazarıanan ürün miktarını çoğaltmak. 

(lOO)JY~\'0-ıAğricul tural Credit Through ••••••• ,s. 26 • 
(lO f) A. T .~.'lOSHER 1 A.9 ."e" J s 1 ~ı 
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..:.:u tür örgütler, örgütlenme ve çalı:yııa biçiıuleri açısından 

~l.J.\ed er.ı1 ~~ll;: eye ayrılıklar göstermekt edirl e.ı::'. G-c;nel olarak tüm ül

kclc:cclc:,l;:ı~edileri üreticilere daha kolay ulaş-c-ırabilmek içir1 1bv. 

org<·t.;ıc:::·in ülkenin çeşitli yerlerinde şubelc;ri bulu..l1Illakt3dır. 

ii.Tarımsal ~ooperatifler 

Torırn ür eticilerin kendi aral::rırı.de. kurdukları, ba '__:ı. --

s ız .,/d. - J.a. kamu yönetimini:ı;ı kontrol <.J. a1 tınds. çalı~an tB.rı.:. 

')J·~:cı_ üJ.Jcs:l. erde, genel ekonomik kalkınn'lE:ı. _;_:Jl&nlarının b irçoğun-

da 

e-~iJ:i:ı_ ::_::c:ıç olarak görülmektedir. 

Di:c-çok ülkede,tarım üretic.:ileri ku(ncre.:!Jifler biçiı1.linde 

l:.-1rla :JD-:_\:1.::-:iTIH:--ı,ya çalışmaktadırlar- Koopere:~i:fl er genellikle, ucuz 

1-:::cc(,:ı_ c;a;~~1anı;:::.ası,tarınısal girdilerin satın ::ılın_,_'llası,tarL.'TI ürün-

le::· L:n.in i~_::J..onmesi ve pazarlanması gibi boli:cli c:::maçlarla ku:t1Jl

rc: .. k·c:::.:·,:.ı· (J 02) .Bu amaçların herbiri için .:::vrı,ayri kooperatifler 

b ir arada izleyen kooperatif-

J. -__,r ~=-~;-~::'1-Ü ;::_·o ilm ektedir. Tarım ür et i cil er inin J;. . .c eci i s ı ğlayab ilm. elr 

için [;j_:: o.::caya gelmeleri,küçük,küçük kredi -~.o1eplerinin birle;:

tiri:L::::si ve toplu olarak sağlanması yönünden ;yararlı olmakta

c.:_ır.s_•oplu olorak sağlanan krediler ,koopcre:cifle:;.~ aracılığıyla 

çok [~;c; 'biT fr::.rkla üreticilere aktarılc:.bil..rııektediı"'. 

Gorckl i girdilerin sağlanması amacı ilc kurulan koo:per·:ı

tifleı"' ,ıtı.r:ı.li açıdan üretici birimlerine o~:anJ .. a dahr, güçlü ola.ctı''

lo.rı:rıüan ,;;·arcr sağlam.aktadırlar.Böylece tarım üreticileri gerek

sindikleri girdileri,toptan ve daha ucuz bir biçirilde sağlayabil

ı:J.cL:·c cüirlor. Tarımsal üri.~.nl er in pazarlanması amacıyla kurulan ko-

(l()'l)Ali- ÖZGÜVEN,A~9ie.'/ s .. i?-3 



peratifler ise aynı biç:i.lı'lde,üretieilerin pazarlık güçlerini art-
> 

tırmaktaü.ırlar .PiYasa koşullürına gere satış yapmak ve gerektiği 
-

zaman ürünleri depolamakla,swz konusu kooperatifler ürünleri da--

ha i;;ri değerlendirebilmektedirler. 

Kooperatifler aracılığıyla,kredi sat!;lanmasında bazı aır.aç

lar L';'Ltc1i..L:Lmektedir .Bu amaçlar şöyle sırala;:ıabilmektedir (lö.:B). 

I) ~J:lasarrufu özendirerek serma,ye arzını arttırmak, 

II}Bölge dışarısından yeni sermaye arzını arttırmak, 

IIl}Kredi dağılımını daha dikkatli yaparak ve verilen hr2-

diloi'i sürekli kontrol ederek,kredilerin ô.aha etkin bir biçiınd,::; 

kull:mılmasını sağlamak ve böylece riski azaltmak, 

I"V)Yeterli miktarda karşılık gös-tererek,kredi alanların 

risk ini az-al tm ak, 

V} Kredi maliyetlerini mümkün olduğu kadar düşük düz e,:;r

de tutmak. 

I~edi kooperatifleri,verdiklBti krediler için gerekli o

lan sermayeyi üç kaynaktan sağlamaktadırlar.Bunların birincisi~ 

kooperatif üyelerinin katılma payları ve yedek sermaye olmakta

dır. :lkincisi ,kooperatifler e ya tırılan mevduatlardır. Üçünçüsü is e, 

krecli vermek amacıyla kooperatifierin ba:~?l{a l{aynaklardan sağladı

ğı borçlardan oluşmaktadır. 

Gclisımekte olan ülkelerde ,kooperatifçilik genellikle faz

la gcli;mıediği için ,kooperatifler aracıJ.ı3ıyla kredi sağlanması 

pok yay gınla.şmamıştır .Bunun nedenlerinin başında ,kooperatifler :Lı:: 

mali açıc~an zayıf olmaları,kooperatif yöneticilerinin tecrübesj::;~ 

olması ,ü.;:,re sayılarının az olması gibi konular yer almaktadır (10.4). 

(103";I~or .. ı::cc BELSHAW "Cooperative Cr ed it ".IJ'occedings of the In·-· 
teı~national Conference on AgTicul tur al·- and Cooperati ve Cr o
di t ı. Cil t .ı. ( Californj.a :19 52) , s. 371-37 2 • 

(10_4)İbral1im AKSÖZ,Zirai Kredi •••• ,s.22. 



Ayrıo<: . .l ~ ·l;o.r'J.Eı üre~icJie.rinin arasinda kooperccif'çilik fikrinin geli.:g

:r:~e~:::L·d:cJ_ uzm1 bir süreye bağlı olması ,kredi olanaklarının yetersü:

li:;;J_,:;:ı"ı:~C:~i örgütlerinin iyi örgütl·enmemiş c·lmaları,ve kredilerin 

geri öt::i.crıLc oranlarmın düşük olması gibi ıH.:dcnler ,kooperatifler 

ara.cılı;,i;ı;{lt.t kr~di sağlanmasının yaygınla::,:ı;ıarııasında etkili ol.r:ak-

Gm1el olarak,üretim kredilerini etkin bir biçir.o.de kullana

bil.c:ı <~o.:cıı::: ürı:.ticileri.."lin çoğunlukta brı.lı.J.r.tdu[~u ülkelerd8 ve bölge

ı~.Çl~ .. ,kooperatifçilit~L"l ba~arıya ula.ştı~;ı u:öı'ülebilmektedir (105), 

Bll Ec>i_cn1c,kredilerin etkin bir biçimde J.~:ul'lanılamaması,geli§mek

te olr:::ı uı::::olı:;rde kooporatifçilik için en önem.li engeli oluştm·

mr.;.!:::t<:-u",ır.i\yrıca1söz konusu ülkelerde,kredill::C'i:n geri öden .. rıı.e oran

lc.~cı::.un ···il;ıük olması nedenj_yle,ticari bank~'.lar~tnrım sektörüne 

ıwız.;.-ı:.~:::.n kı"' edi verm&~ekted!rıer .Böylec.;;, b n ülkclı::rde kooperatif

çili[;.;l:':::. ve kooperetiflE:r aracılığıyla ta=-ıınsal kredilerin geliş

mos~:. ,kmr,_u yönçtiı"'linin yard:ı.nıını g8r ektirmei.~t od ir. 

Gelişmekte olan ülkelerde,koopere.ti:fleT oı-·acılı:~tıyla veri

len ·t;:'.::'ıı'lı.sal kredilerin gelişebilmesi için,l-:muu yönetim.inin ön

dc:ı:.'].il:: yaı;ı:-tas.ı. ,yönetirıı~kont:rol, teknik ya:cJırn_ ve m::.ıli güç koı~:u.l:::.-.. 

:r- ında ~:-u.ı"'üı:ın.cı. olması ve tarım ür eticil erinin e:;i timine önein. VGI'-

:::tlec::.. ~;··J:cu.nlu. olmaktadır.Kanıu yönetiminin Jar··tığı ınali yardJJıüar 

koo_po::."'atifle.r· geliştikçe geri .i:id.enebilinir.:E''akat 1 tüm bunları ger

çeklc.~;i;i:~'ıüek için kamu yönetimi müdahales~ı.ııin gereğinden fazla 

olı:'lası, koo}jeratifleri gerç ektEı ortadan kalCLı:ı.:·:11D..i>.ta, sad ec e isim 

olaJ.:·ak vr:rolnıala.arıa neden olmaktadır (106) .Bu durumdaki koopera-

tifle;:· b il' tür kamu örgUtti niteliğini ta;:ı;'Daldan öteye gid emer;.~ ok-

teüirlel". 

(1C5)A. "c'.EOSHER)::A:~g 4 e./ s- 14 '+ 
(1,06) 1:. GLiı1,gör URAS ,.Yılmaz KARAKOYüNLU., 'rar:L;ı IC:c ed is i Sorunu ,DPT 

Yr:yın No. 77f;-İED. 270. (Ankara :Nisan l96S), s .13. 



iii.Gzel Orgütler, 

Bu gruba,özel sermaye sahipleri tarafından anoni.rc 

şirl:ct ;)içiııünde kurulmuş ve çalışma alanla:.-ındnn biri tar E.-

sal ~~To(~i olan crgütler girmektedir.Bu tür örgü-Glere örnel-r ola

ra1-:1ijJotelc bankaları,ticari bankalar,tasaıTuf' sandıkları ve (3i

gorta ~~!irketleri gibi örgütler gösterilebilmektedir. 

~icari bankalar,uzun vadeli kred.ilGJ:.'don çok,kısa vadel.i 

kredi1crle tarını üreticilerine yardımcı olmaktadırlar .Fakat1 bu 

barü:alcı.:r· ,ticaret ve sanayi sektörlerine sağlaC.ıkları kredile::::·c:_eL 

daha fazla kar elde ettikleri için~tarım sel'.:törüne daha az krsca 
vermcü~tec1irler~Ayrıca ,bu örgütlerin uyguladıkları faiz oranıı::~rı 

oldukça ;yUks ek olmaktadır ~Bunun dışında yukarıda. ye:ı. alan öteki 

ör sütler ,sadece ipotek karşılığında to.rı<'TL s ektörüne kredi sağ-

iv .Merkez Bankaları. 

Birço}:;: gelişmekte olan ülked o merkez bankaları, t::t:c :ı ... 

sal L:ccCi u;ygulamalarını geliştirmek amacıyla çalışmalar yaı:.iıı,.·:~k-

tac~ırlar .. l'.lerkez Bankaları tarımsal kredilere,tarımsal kredi c::r-·

gütlerini finanse etmek ve tarımsal senetlorin reeskontunu J:.· 

mak biçiml·erinde katkıda bulunmaktadır (lO•.?). 

Günüınüzde bile, bir ülkenin tarım s ektörü açısından 9 ÖJ:'t-;i.i t-· 

lerce saClanan krediler kadar ,bireylerin sağladıkları tarırn.sal 

kr ccJ.il cr: de· vn,eiJı.li .. ·.0lmaktadır~Bj:r·' tar1.m- fueti~!i~i:.:_!l~-in~~birden 

fazla l:rec!.i kayna.ğının bulunması ,üreticiye s oç im olanağı ss.,t,lı::-

dı(_,ı e;il)i,h-redi örgütleri arasında da bir rekabet o:çtamı olus;

t-u.rm~::J::tauıı~.Bu rekabet ise,üreticilere çok zaman yarar sağls.ya-

b ilm el~t cd ir • 

3. Tarımsal Kredi TürJ. eri. 

Tarım sektöründe 1rredilerin~genel olarak ya üretken e-

(la'+)İl)rahim .AKSÖZ,Zirai Kredi··• ,s.24· 



-se-

maçlarla ~-a,_<ta tüketim amacıy+a talep edill,ı.ekte olduğuP-1~L.<Jahı;::_-~npe 

belirtmic:tik.Üretken amaçlarla talep edilen l;:rediler,birkaç a<;ı

dan bazı ti.trlere ayrılmaktadır.Bunlar genel olarak, ,kredinin sü

resine? amacına, gösterilen karşılıklara ,krediyi alanlara ve kr eC:~ i 

veı~en2.ere göre farklı biçimlerde yapılan sınıflandırmalar ol:rrak-

tacl_ır (lOB). 

a.Sürelerine Göre 'rarımsal Krediler. 

Tarımsal kredilerin sürelerine göre sınıflandırılması

nın bazı sakıncaları olmasına karşın, oldukça sık kullanılmaktE~.

dır.Sü:c"eleri,ya;.da başka bir deyişle vadeleri açısından tarımsal 

krediler ,kısa,orta ve uzun vadeli olarak üç grupta incelenmek-cc-

dirla.;. 

i.Kısa Vadeli Tarımsal Krediler~ 

Bu gruptaki krediler,kısa sürcde,en çok bir yıl i

çerisj_nde sonuç verecek yatırımların finarısmanında kullanılc.:ı,r,_ 

krodilerdir.Bunlar en çok bir yıl süreli olarak alınırlar ve 

saptanan süre sonunda geri ödenirler.Kısa vadeli krediler genel 

olaral::: dört amaçla talep edilmektedirler (ıoq) .Bu,.'1lar ilk olE .. · ·· 

ta~::JIJ iglet-rrıesinin işletme giderlerinin finansmanı amacıyla,i ..... 

kinci olaTak1 işletme ailesinin geçim giderlerinin karşılanmasıL-

da7üçüncü olarak,süresi dolan eski borçla:cın ödenmesinde ve so:o. 

olara~;:, elde edileri ürünlerin pazarın uygun olduğu zamanda pa:~.--:ı·-

lanmasını sağlamak &uacıyla kullanılmaktadır. 

Kısa vadeli krediler, genellikle ir~üotme sermayesini ar-G-

tırrc1ak ar:ıacıyla açılmaktadır.Böylece bu krec1iler üretimde kulL::

nılan girdilerin satın alınmasında,işçilik giderlerinin karşı

lanrııaDında,besi hayvanlarının satın alınm.asında,bina,makina ve 

(lO<ö)A.~9'~ e.~ 1 .s.19 .. 
(109 )TAC, C,ool?erati ve Thrift, Cr edi t and i!.lai'keting in Economical1y 

undcrdeveloped Countries,(Roma:l96l)?s.33· 
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araç ve gereçlerin tamir ve bakım masraflarının karşılanmam.:nda kul ... 

lanılmaktadır. Bu kredileri yukarıda sıralanari amaçlarla kullanan 

üreticiler, iki konuya önem vermek zorumladırlar( 110). 

İlk olarak üretici, işletme giderlerinin finansmanında sa~e

ce kısa vadeli kredilere bağlı kalmamalı, kendi tasarrufları ile :b~·" 

letme sermayesini arttırmaya çalışmalıdır, Başka bir de~işle,kren-i ı''"" 

üreticinin işletme sermayesini oluşturmaktan çok, bu sermayeyi tam.Etm·· 

lamaya ytınelmelidirler. İkinci olarak, bu krediler, en çok bir yt.;.l 

içers~nde üretim artışı sa~layabilecek işlerde kullanılmalıdır. Ör

neğin, hasattan hemen sonra ödenecek kredi tohum ve gübre satı:.1 ~:ı,~_:ı.n

masında kullanılmalıdır. 

Kısa vadeli krediler, orta ve uzun vadeli kredi gerektirP~ 

a.Lanlarda kullanılması durumunda, üretim ve gelir artışı uzun bır su..-

rede sağlanabileceğinden, üretici aldığı krediyi ge:rıi ödemede güçlük 

çekmektedir. Ayrıca, üretici kısa vadeli kredilerde daha çok faiz ö

demek durumunda kalmaktadır. Geri ödeme zamanının, gelir artı~ının 

sağlanmasından daha önce olması durumunda üretici aldığı krediyi es

ki gelir düzeyinde geri ödemek zorunda kalmaktadır(ll,). 

Tarım sektöründe, ürünlerin elde edilmesi genellikle mevsim

lere bağlı olduğundan, üreticiler arada geçen süre içersinde geçim 

giderleifrini, ya daha önceki tasarruflarından ya. da aldıkları krediler-

den kar~ılanmak durumunda kalmaktadırlar. Geçim giderlerinin karsı

lanması amacıyla alınan kredi):er, fazla olmanıalı ve işletmenin yıl

lık gelirinden yapılan tasarruflarla ödenebilmeillidir. Alınan kredi, 

bu biçimde geri ödenmezse işletmenin finansman durumu bozulrnaktadır, 

( 110 ) 
( ı:ıı ) 

Bazı durumlarda,. tarım üre.tioileri birikmiş. borgil.ıa~in:;ı:~ cd·s-

İbrahim AKSÖZ, Zirai Kredi ••••• ,s.28~ 
İbrahim AKSÖZ," Türki·):e Ta.rımı.nın Kredi Sorunları ve •• "'' 

' 
·,-· 



m ek için, L:ısa vadeli kredileri kullanmak zoru ... rıda kalmaktadırlar 

(112) .. :Bu .:~urum gelişmekte olan ülkelerde ::'ık sık ortaya çıkmak .... 

t3.liır.1iç_ı·ım üreticileri,kredi örgütlerinden aldıkları kredileri 

1;cri öc:.enıek · iç"in bazen tüccarlara ve başka biı'eylere borçlanm.e.k

t-ac1:ı.ı:·. :::ı öz kon us u durumun ortaya çıkmas ının ;ı edenler i? tarım s ekt ö

rünün yc~tcrince gel~şınemiş olmasına bağlı oJ.:,ı2J:ctadır.Üreti.ı11in ge

niı~ı ç::ıpta c1oğal koı;ullara bağlı olması nedcni;;rle,l:t.reticiler b.s.

zan -b ekle.J.ikleri gelirleri elde edememekte ve aldıkları kredile-

ri, kenc'-i "tc:tsarru..-<e:.:!.arı ile ZB.Ldnında geri ö(l c;yememckted irl er. Üre-

t:i..l"ll :~~i~darının ve fiYatların düşük olduğu 9 haotalık ve doğal .s

fetlc:.'in ortaya çıktığı dönemlerde bu .araa,J1a bo:cçlanınak olağan 

k<:U's;ıJ.c.'cLca da1bu yolun alışkanlık haline ge·:.rcı.c;mesi gerekmekted:j..r • 

. s.:::::·ıın. ilreticiler.inin elde ettikleri L~::::,ünleri ,fiyatların 

vy ,:;. . .:" ~.: 1C:t u.:_;·u zamanda pazar lay ab ilm el er i, onla::: ın finansman d urum

lnı·ı :ı.:=- c :\;akından ilisıkili olmaktadır.ÜrcticiJ_er bu amaçla kredi 

EÜ'1 :J.:~J.c:~:;:·ı c~lrrumlarda ,zorunlu giderlerini kr ;;;di ile karşılayarc.k, 

ürı.üı .. LF.:c:ı.:r:d fiyatların uygun olduğu zamana ke.c.ı.a:c bekletebilmekte 

ve "Gl.ÇJ..cce fiYatların yükselmesinden doğacc:,J;: l;:azancı elde edo

:~-; ı"',,,\--:; -c.c~ -;-~.,·ı er lı l,) 
u - -~"·" · .. ,~. - u ........ ..ı.. 1. ~ • 

ii.·Orta Vudeli 'rarıınsal Krediler. 

bu tür tarımsal i:;:rı:.:diler ,yapıl:::n-ı ~'D tırınıların bir . 
yıı,·,:~ı:. ,:_c:.ct,beş yıla kadar biı.~ süre içe:::.'i; . .:i.ıcle gelir artışı 

sa[;:i.[;;~/<:üıiJ.GC8ği durumle.rda kullanılmaktr•. vo y:mellikle bir ile 

b c~; ;·:.ı cı::· asında vadeli olmaktadırlar (l:l!t). 

Orta vadeli tarJ.msal krediler, top.ı:''1k gel isıtirilmesi, sulL

ma sistenlerinin kurulması,meyvalık ve sebzo1ik1orin düzenle:n.me-

s i ve (~f!.>::J.:iılık hayvan ,makina ve araç-ger eç: sa tın alınınası ama .ı-

. (l J2.) İb::·al:d.:n AKS ÖZ ,z i.rei Kı"' edi; ••• •, s. 28 • 
(ll3)1'AO,_Agricultural Credit Througlı ... a.29. 
(Ltltli~. g. ~· 1 s. 34 • 



cıyla };:ullanılmaktadır ~Bu tür yatırımların üretim ve gelir artı-

şı :::ıa[S·lamo.ları için bilindiği gibi, en az birkaç yıl beklemek [;('··· 

rekli ol~aktadır. 

Bu gruptaki kredilerde,alınan kredi satın alınan araç;g0-

rccin ya da yapılan yatırımın verimli olduğu süre içerisinde go

ri ödcnebilmelid'lr.Bu açıdan, orta vadeli kredilerde vadenin saJ!

ta:rırnası oldukça güç olmaktadır. Vadenin beliTler:uuesinde en iyi 

yön·ccı:tl, çiftçinin öda.'TI.e yeteneğinin ve yapılan yatırımların ss 

la;y-aca,~ı gelir akışının temel alınması olmaktadır. 

iii.Uzun Vadeli Tarımsal Krediler 

Tarım s ektöründe ,uzun vadeli krediler genellikle 9 tc.

;:;;ınanıaz malların satın alınmasında ve gelir artışı sağlaması i

çin uz1..m süre beklenınesi gerekli olan yatırımların finansmanınd.2, 

kullanılr:ıaktadır(1J5) .Tarım işletmelerinde; yeni binalar yapılrrı:::

sı ve tLre"Ciin tekniklerinin sürekli olarak geliçtirilmesi ı uzun 

döne.ıııde önemli gelir artışları yaratabilmektedir.Uzun vadeli 

krediler bu amaçlarla kullanıldığı zaman,gelir artışı genellikle 

kroC.~L maliyetinden çok daha yüksek olmaktadır. 

Bazı durumlarda, tarım üreticileri.- eski borçların ödennıesi 

için uzuı1 vadeli tarımsal kr ed il ere başvu:cr,ıaktadırlar .Bu n ed cml e ı 

bu tür krediler uzun vadeli kredilere oranla, vadeleri ve 1wçul

ları ııyc,ı.,m olmayan kısa vadeli kredileri geri ödemek amacıylc. 

kullanılmal{tadır.Böyle bir du.rumda,uzun vadeli kredilerin,kısı=.~ 

vadeli borçların ederınıesinde kullanılmasının çiftçiye bazı 8Ç;J.~

larclan yarariıolmaktadır.Uzun vadeli kredilerin bu amaçla kulla

nılması bi::ı.~ yönden ödeme süresini uzatarak işletmenin o andn.L.i 

yülct5 .. nü azaltırken,bir başka yönden,faiz masraflarını azaltmak-en-

(llS)~~.o.EEAilY ,H.R.jENSEN ,:Barın Manageınent Economics, (NewYork:: 
1954) ?s.607. 
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dır. ::\iıil.::-t.~, genellikle uzun vadeli kredilere e f'aiz oranı daha dü

şüx olı:ı:l~,·ta.dır (ll-6) . 

·c;::ım vadeli krediler d e vade, çok zamarı b eş yıldan daha u

zun oluaktadır. Tarım üreticilerinin bu tüı:' kredilerde ,aldıkları 

Lrcz:',:L r;ıiktarına dikkat etmeleri gerekmektec1ir.Alınan kredinin 7 

is;lc:;j_;,_c::ıin sağlayacağı kar ile ödenemeditf:i durv .. ı-nda,işletme serca

;:rosini ka.yb ed eb ilmektedir .Kredi taksi tl eri ı i.jletmeı::in gelirin

G.oD.~·~ .. ı'ctim giderleri ve ailenin geçiın giö.e:cleri ayrıldıktan son

rs l::alan gelirden öden eb ilmelidir. Çok zaın<:.cn ,:;·ıllık gelir d en bu 

gi(~(;:cler ayrıldıktan sonra fazla bir miktar kal:r;ıayacağı için,bu. 

tt~J:> :<r--:xlil. e:cd e yıllık taksit miktarlarının düç;ük ve vadenin uzun 

' .. crıın işletmelerinin gelirleri ,do{;al koşullara bağlı ola

r nk 7ı· .ö.an,yıla değL~iklikler gösterdiğinden,üreticilerin iyi ü

rün ;;·J.J.laı·ıı1da daha fazla ödemed e bulunmaları ,kötü ürün yılla

rı::u:.alci oC:!. enıe güçlükler ini az al ta caktır .iı.y1"ı ca, gerek kredi ör

t:;ütleJ:'i ve gerekse üreticiler açısından En. i;'{ i yol ,üreticinin 

J.:ısa,orta ve uzım vadeli ~{redi gere}:.sin.rııolor:Lninbir arada i:i.1Ce

lenc:.::ol<,-ü:·G·c.icinin ödeme yeteneğine göre bir ödeme planı hazır-

,o .Aınaçlarına Göre: T:...rımsal F.redil ;;.;r • 

1i'arımsal krediler amaçlarına görc,ürct:inı kredilGTi, 

tanı~;.,:;i:cJaz :·:ı.al kredileri ve kooperatifiere <>cqılan J!.ı"ediler ola-

raJc, ;_:·_çe a;rrılarak incelerı.ınektedirler. 

i. Ürcetim Kredileri. 

J3u tür krediler~tarım işletmeıeı~b1in i§letme serma

Yel o:t i:~. i arttırmak amacı~rla alınan kredilar-den oluşmaktadır (1 l'f) 

.. ' 
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Alınan üretim kredileri tohum ,yeni ve gübre satın alınması ı işlet

menin zorı.ınlu giderlerinin karşılanması 9besi ve iş hayvanlarının 

satın c:ı.J.ım:nası ,ürünlerin depolama giderlerinin karşılanması ·\- :; 5.

raç, gc:ceç ve makina satın alınması gibi konularda kullanılmaktG-

dır. 

ii.Taşınamaz Mal Kredileri; 

Bu krediler,tarım işletmelerinin çiftlik sermayesün 

(sabit sermaye)arttırmak amacıyla kullanılan uzun vadeli kred.il·::r 

olmet1:tar~ır.Taşınamaz mal kredileri toprak satın alımı,bina yaının_? 

ve :ı:r~ın alımı, toprak gel ii} tirilmesi ve suJama sistemlerinin 

ku:r·ulması gibi konularda kullanılmaktadır (1 lS). 

iii.Kooperatiflere Açılan Krediler. 

Bu krediler ,her tür tarım koopcratifl erine açılan J\:re

dilerden oluşmaktadır.Kredi örgütlerinin kooperatiflere verdiği 

uzun va(i eli krediler ,krediyi alan tarım kooperatifinin türüne vo 

amaçlarına bağlı .olarak . kullanılmaktadır. 

c.Gösterilen Karışılıklara,Kredi Kaynaklarına ve Borç A

lan1ara Göı~e 1'arımsal Krediler. 

Yukarıda sözünü ettiğimiz biçiınde,tarımsal krediler vE.'-.· 

delerine ve amaçlarına göre sınıflandırıldıvıarı gibi,gösterilen 

karoılıklara, kredi kaynaklarına ve borç alanlaı~a göre 

b iç iml eJ:'d e sınıflandırılmaktadır (1 .19) • 

farklı 

Gösterilen karşılıklara(teminatlara)göre tarımsal kredi-

ler 3 teminatlı ve teminats ız olarak iki grupta incelenmektedir. 

Bur2cla ,1cargılık olarak tarım işletmesinin tac:ınarnaz malları ve 

(ll9)İ1n·alıim AKSOZ ,Zirai Kredi •••• ,s.30-31. 
(ll9)Cf:a:;__~ıı:ısal Kredilerin sınıflandırılmaları konusunda Bkz .]'ri tz 

lniUIUı..l1K,Bkonomi Politikası Dersleri,Çev.Sabri ÜLGENER,Tu:r~ 
gut riÜI':Elı(İstanbul:l945) ,s.2'7l-2'76.ibrahim AKSÖZ,Zirai Ere-
g i .• lt ·~ ' s • 31-3 4 • 
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i§lctne sermayesine ait mallar kabul edilaokte<lir.Ayrıca taksi-tli 

alış veı'iı:;lorde,satın alınan mallar kar·;:,ılıl: olarak kabul edile-

b ilmel{tec1 ir. 

Talep edilen karşılık ;:-;,iktarı ,kredi örgütünün izlediği po

litiJ-',.:a ile,kredi alan üreticüıin mali duru.Inuna göre değişmektec'ıir. 

Kısc, va\J.uli kredilerin bazan karşılıksız olarak verilmesine kar

]ın,uzun vadeli krediler çok zaman,taşınc:~maz ınal i:poteği karşılı-

ğırıda verilmektedir. 

K:cedi kaynaklarına göre tarımsal J<::redilerin sınıflandırıl

masında, c.~:rabalardan, öz el b ir eylerden, tüccarlardan, kooperatifler-

d sn, tic ar et bankalarından ve ~:r·c:rtg(rı:tJ..:ı.erind. en· sağJ':anEtri ·kr· 8dil er

·d-±çim~inde fa~k1:i: 2türler s~' :l:t~'ai:Q-l(i:nAJ<,1;'ild:i.r. 

~-~arıihsal kredilerin borç alanlara göre sınıflandırılm::ı .. sJ.x:··· 

ice,bitki yetiştirenlere,hayvan yetiştirenlere,bitki ve hay-~ 

van Jcd;ic;tirenlere ve özel gruplara açılsn krediler biçiminc~G 

farklı h:r edi türleri ortaya çıkmaktadır. 

4. Taı'ımsal Kredilerin Kullanılması ve laiz :. 

a.Uygun Koşullarla l<Tedi Sağlanms Zorurıluğu. 

Alınan kredinin, işletmenin geliqmeE; :Lne ve tarım ür e"ti

cis inin yar;; ama düz ey inin yü}:s elmes ine yardımcı ola b ilm es i iç ir:ı., 

uyglli1 2.,.:o;p.ülarla sağlanabilmesi ve etkin bir biçimde kullanıl::.

bilmesi gm.'ekrnektedir (12.0) .Bu konuda üreticinin bilgisi ,yetene

ği,ilgili ÖT:§,rütlerle işbirliği düzeyi ve itibar d-urumu etkili 

olmakGadır .. E..redi ile sağlanan yabancı sermayenin işletmeye yük 

olmaması için de,ödeıne koşulları ve faiz oı"anının uygun ol~ııesı 

(12:0) İ"brah:im AKSOZ, "Tarımsal K~lkınmada Kredinin Onem:i ve I'ür
kiJec.lek:i Uygulama"Milli P!r-odutiv:ite lvierkezi Dergisi,Oilt 
III 9 Sa-;;-ı. 7 (Ankara :Kasım, ısıwe$) 



c.,y-j_·ıca,:L~;lotmede sağlayacağı gelir artışı ile kc:mdini ödeyebilme

si ;c:..-' c;lG'lC~.;:tGdir .Üreticinin ala b il ec<;ği YT(;di milctarı, onun öz 

sermc;;·c (lliTumu,işletmecilik yeteneği ve itib;::,rı ile yakından i

lL;ıl.::i1i olduğundan üreticinin bu yön::;_erini t_;üçlendirmesi gerek-

~-;c:_rııu üreticisi aldı;ğı kredıl.yi iki biçimde kulla:ru:nak du

n.u:rrı.u · .. ;:tü ır .tı"etici bu kredi;yi ,~a işletme gi: erlerini karşılamak 

için ya~da i§letme sermayesini büyütmek için lrullanacaktıroKredi-

nin i~;J_ etme·,, e zarar verınem es i ve üreticinin If:ı.şaırıa düz ey· ini ytik-· __, u ~· .;;l 

se1-~cbtlmosi için aşağıda sıralanan konula::..~o dikkat gösterilmel.i--

dir (121). 

i. I'o..r ed i gereksinim i iyi tahmin cO. ilrrı el i ve nz sermaye 

ilc o:c.::-:.;:0-ılı olarak kredi alınmalıdır. 

ii.Alinc:n kredi 7 taksidini ve fai:t;iEi Larşıladıktan son-

ek bir gelir sağlayabileceği alanlara yatırılmalı-

iii. İşletme sermayesi yetersiz olan ii::.?(fCici ,sermaye du-

rt~mmıu. (;Gli;~tirinceye kadar büyük yatırıııü-aı--dan ka·;;ınmalıdır. 

iv.LrediYi geri öderken zorlukla :~ar;_Jılaşmamak için,iş-

lei:Lıo ~~c.:1i::ı.:lcri gerçekçi bir biçimde tahmin c(~ilmelidir. 

v. Verim sağlamayacak harcamalar ve ttiketim giderleri, 

krec~:i. -i., oı~çıa:cını ı"\demeye ayrılan gelirden ı~:r;ı.rı:;>ıla:ı:;m:ı.~ı.aJ.:tdu-" 

vi.Uygun bir geri ödeme pl~nı yapılrıalı ve alınan kre-

vii. 1l1arım ve kredi örgütleri ile i:;ıbi:cliği içerisinde 

- ' l ı -ça.tı:]r;ıa;y-a çaoa ıarcanma ıctır. 

viii.:?rediler sadece tek bir kredi örgiiti.ir1den sağlanma-

lıdır. 

(J.ll):::·.AC,r;_cı;v Approach to •••• ,s.ll-14. 
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ix.Son olarak,riski azaltmak için UrUnler sigorta c;tti

rilncliclir. 

b.Kredinin Alırınıası ve Kullanılmasındaki Kurallar. 

Tarımsal krediler,sınırlı sermaye ilo çalışan tarım 

reticilcı~i için başvurulabilecek en önemli 1mynaklardan birisi 

olmasına karşın ,alınan kredilerin etkin bir biçimde kullanJ.lmo.sı 

kolo.y olmamaktadır.Bu nedenle 9 bazı üreticiler aldıkları JrxE<: ... Je:;:-·

d en bü~f"tE:ı:: yararlar sağ1arken 9 bazıları başarısızlığa uğraına:ktc~ :·l~L -· 

lar. 

Tarnısal kredilerin, verimli b ir b içimde kullanılab ilmcı.:d. 

için, l,~:~ccicinin kredi almaya karar vermeden önce bazı konulnr ı 

inco:ı&.ıesi gerekmektedir .Kredinin alınması ve kullanılmasınd<:i ö

nem ve:-ilıilosi zorunlu konuları üç grupta toıJlayabiliriz .J3u ~;:onu-

lar :~:uyl c sıralanabilmektedir (122.). 

i.işletme için borçlanmanın doğru olup olmadığının ve 

borçlaıma zamanının saptar.ı.rr"usı. 

ii .. :B orçlanılacak n:ıiktarın saptanmar; ı & 

iii.Alınan kredinin kullanılış yerinin belirlenmesi9bor

cur: öc1emnc "biçimi ve vadesi. 

i. İşletme İçin Boı~çlanmanın Doğru Ol urJ Olmadığının ve 

Borçian1:ıs Zamanının Saptanınası. 

Bir tarım üreticisi için,kredi almadan önce önem ""~/8.- .. 

rilmesi gereken ilk konu,borçlanmanın işletme için doğru olur 

olmaJacaL;ıJ:ıın saptanmasıdır eBu açıdan.Jüretici kredi almadan ba

zı l::onulc.rda kesin kararlar verebilmelidir.İlk olarak9üretici-

nin aldıL;ı kred.inin sağlayacağı sermaye ile işletmede yapacaıJ;ı 

yatJ.T'ıır:., i~c7letmenin gelirini arttırarak,yaşama düzeyini yük.'> tJ .. ·-

(::..2.2)İbrahim AKSÖZ ,Zirai Kredi •••• ,s.8l. 



cc:JJ..lc:::,:;:.:;::::_ciir? lkJ.Uci olarak,yapılan yatıı.,ım sonucunda gelirde 

o.cta..ya çıkan artışımaliyetlerdeki art:ı.şı karşıladıktan sonra,ge

riyo bil~ gelir kalacakrnıdır? 

Yukarıdaki soruların,yanıtlarına bağlı olarak,eğer alınan 

lr·.-. -~ .. : ...• c• 1.- r1 unı . · .. 
.ıw. c,_,_ J._, ... ı . .:J ~'- ~..Lur u .. · . goz önüne alınma'k koşıüu ile,işletmede daha 

i;y-i :<.::· c~onge sağlar ve işletmenin net gelirini arttırırsa,borç

lan:~:~:,·_:: o~:ı:-u olacaktır.Başka bir deyişle,kredinin kullanılması 

S 0TillCtL1C13. n et 

ka ı-• cı l ' .. ,, ·" l '---'··arı ............ ':;---~_.,_, ..... :.._ .. ~ ... u .ı. 

gelirdeki artışın,kredinin ana :parası ile faizini 

sonra ek bir gelir _sağlaması gereknıektedir.Kredi-

nin ;:;Ta::.·G.ı-- ss._ğlayabilmesi ·için,gelirdeki artışın giderdeki art::ı.ş

tan fs,~ la olması gerekınektedir • .i;.ğer alınan kredi, gelir artışı i-

1 e b:·.~'-']ıla:ıamazsa borçlanmak yarar sağlamayacaktır. 

:·:r,::·cli alırken,borçlanına .. · · -zamanl.< bi..iyük bir önem taşıru:ı.k

tadır .l·iyc·cıarın devamlı olara~ yükseldiği dönemlerde kredi al

mak :raı'a:clı olmaktadır.Çünkü böyle bir donerııdo,üreticinin krGdi 

say es iııc1 e s.ldığı malların f iyatları, faiz ore.~~ından daha fazla 

artabilı,;_el:~todir.Lu nedenle,genel f:iyat diize;:rinin yeni yükselme-

ye bcı.:)ladı,~ı dönemde,borçlanmadan dogan rü.::l: (:.ugük olmaktadır • 

.Bı.:ı.na lı:c~r::;ııl.ık,fiyatların yükselmesinin sona erc:iiği dönemlerde, 

borçlarunanın doğuraca.ğ:ı. riSk artmaktadJ.r.Böyle dônemlerde,üreti

cileı· aldıklarJ. .}a'6dj.nirı faizini bile öde;.-·-:~ra.eyecek duruma düş-

m ek-Li oc": J.ı' ı er. 

ii.Borçlanılacak Miktarın Saptamü<:csı. 

Alınacak kredi miktarı,i9letmenin üretim kapasitesi

ne, u:~ o :.:icin in işletmecil ik y-eteneğine, işletmo:ı:lin s ermaye durumu

na, c;eço:-..'li ve gelecekteki ürün f.iyatlarına baj;lı olmasına kar

şın,böl[:;oc~en,bölgeye farklılıklar göstermektedir.Bu açıdan,alı

naca]::: .l::::ı"'odi miktarını saptarken, işletmenin büyüklüğü, toprağın: 

ver ir,! lilig:t-; i~l.~~Uı · :S:ermtş~;,·1i~,lierimd ek:'{. vcP:f~larüi:üri 
.d~işme o.ıas:ı.lığı gibi konular incelenmelidir. 



B2.~n krodi örgLitleri verilecek lu·adi mi};:tcırını beli:-:l.::;.ı·

ken~if)lGtmcnin de1'2;erini temel alarak,toplam işletme değerinin 

% 50-75 'ine kadar borçlanmanın doğru olacağını kc:ıbul ederler (1.2.3) 

Bu nedenle~ kredi örgütlerinin çoğu, ver eb il eceldcri krediye b ir 

sınır lwymaktadırlar.Bu biçimde bir sınır konması ,her zaman ~:.~n1s.:t.

lı o1.J.u.rrıı..nktadJ.r.:., Çünkü fiyatların düştüğü dönemlerde, üretic5.1 eı' 

işlctue Ce&;erlerinin yarısından daha küçük kredil·3ri bile gc.'i 

ödeycıncc!.ikleri halde,fiyatların ~~ükselditği döneıı.üerde,çok c' 

büyiik lereelileri kolaylıkla geri ödeyebilmektec1ir1er.Bu 21eder:1~? 

üreticiler alacakları kredi miktarını saptarkcn,sermayenin v2rin:.~· 

li1i(~ini ve fiyat değişmelerinden doğabilecek riski göz önüne c:l-

malıc1ırlar .Fakat f iyatlar daki ve verimlilikteki değişm.el er i göz 

önüne alan üreticiler,çok zaman kredi maliyotinin,kredinin yarcı,~· 

taca{~;ı gelir artı.şına eşit olduğu :noıttaya kadar borçlanmak iste-

ıneıııeL:t ec1 irl er .. 

Borçlanılacak miktarı:1 saptanne:;_sıncla,marjinal maliyet Vi3 

marjina: .::;elir analizlerinden yararlanılmaktadır(12~).:Eiakat ser

mayenin Har j inal verimliliğ·i ve faiz oranı karşılaş<tırılırke~1 ~ ·cs

rını vo tarım dışı yatırımlar arasındaki farklılıklar göz önüEe 

alırı.rnaı:::-Gs.c1ı:ı..-ı. 

Alınacak kredi miktarının belirlenmeoinde,işletmenin ö-

deıne l;:a:ı;ıasltesi önem kazanmaktadır.Ödeme k8,pasi-'cesi,kaba olarak 

fşlet--rüede yapılabilen tasarruf miktarına bağlı olmaktadır. Verüı·

liliktc ve ürün fiyatlarında ortaya çıkan dür_;ımeler, işletmenin 

tasarruf miktarını etkileyebileceğinden,alınacak lrredinin 

tacaf;ı zelir artışı hesaplanırken sadece ola{kan koşulları 

T123).A·:s .. e .. .rs, a2. . . . . . 
(12~~~J3o:-cçlanılacak miktarın saptanrnasında,marJınal malıyet v': 

:ııaı:'jinal gelir analizleriden yararlanılması durumunda, b:crıL~ 
i~;letmesi sağlanan kredinin yarattığı marjinal gelir9kreC:,j
nln j,Jar j inal maliyetine eşit olduğu noktaya kadar borçlt.:.rı--
::n.aktac1 ır • 



verinılilik ve ürün fiyatı değişmelerini de göz ö:rüino. -almak. g.er.ek

mektec~ir.bıSer yapılan hesaplamalar sonucu.rida 7 elde edilecek gayri 

safi geli:r·c1en,işletme maliyetleri ve ailenin geçim giderleri (L·J.

şüldüJ:tcn sonra kalan miktaj_~ ,kredinin yıllık taksidini ve yıllık 

faiz ini öd e3r eırıiyors a, alınan .kredi üreticiye b ir yarar sağlamaya-

iii .. AlEıan Kredinin Kullanılış Yerinin :Selirlenmesi?J3or

cun Ôc~emı1e 13içimi ve Vadesi· 

Sermaye gereksinmeleri açısından, c;iri:;jimler birbirle: 

rinc~en a~':cılmaktadırlar.İşletmenin sermaye l1v..ı~umu. ·ve.. üreti.m.e 

ayrılabi1eceJ;: sermaye miktarı,girişim konusuııurı seçimini etk:U .. e

mekte(iı'.J3u konuda karar verilirken,işletmcnin öz sermayesi ;;'<::.

nındn ,l-:Tedi :ile sağlanabilecek yabancı sermaye miktarı,. göz o:... 

nüne alıruı:nktadır ~ 

İr}lc-cmede kullanılan tı.retim tekniği c.,·,ü:v~ .. ı~~:J.:tl.eri 

ve kredi ile ilgili kararları etkileınekt edir. Çlinkü ür et im tel',::rü;ği 

değişmektedir.Ifı.aliyetleri en düsıük 

düzeyde -cutmak için,en ekonomik üretim yönteminin ve tekniğinin 

seçilro.esi cercl-'Jnektedir. 

AJ.ırıacak kredinin geri ödenmesi açısından,girişimin b-;.!.;yük-

J:U.ğü.d .. e ' .. önemli olmaktadır.Üreticiler marjinal gelir,marjir:.ill 

maliyetten büyük olduğu süre.ce borçlanmaya devam etmekte ve mar-

jinal gelir,marjinal maliye'Le eşit olana kadar girişimi büyütme··

ye çalı.]rııal~tadırlar.Bu duruında,marjin~l gelir marjin~l maliyet 

esitliJ>i . .r-·irüdmin büyüklüg~ü ve karlı olarak :>.lın&bilecek kredi 
'":{ (...) IÜ :J 

:rr:ikta::cıııırı saJ)"tar .... 'l.ıasına yardım etmektedir s 

Üı' ,stiı:n sürecinin uzunluğu ve risk duru.rnu ·da .ikr':e1ii kararıa

rını etLileınektedir.Özellü:le,ancak kendisine ;yeterli küçük aile 

işle-Gmcl(:rinc1e~ilerideki yıllarda elde edilecek üretim miktarı

nın l;:e;_;i::::ı lıir ·b iç :imde kestirilemeınesi, veril ecek kararlar üz erin-
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de otl:i1i olmaktadır.J3u nedenle 1 ancak kendisine yeterli geliri 

el d e eel eb ilen üreticiler, riskten kaçınmalıdır. Çünkü gelirdeki 

herhangi bir düşüklük,üreticiyi daha güç duruma düşürebilmektc-::

dir .. Aynı biçirnde,sınırlı sermaye ile çalı;Jan üreticiler<. ·f3,~elLi"r 

elde etınek için uzun süre beklemeyi gerektiren yatırıı!llar yerine 

daha kıı:~a sürede gelir getiren ~atırl.IDları tercih etmelidirler. 

Bir tarım işletmesinin, en yüksek kEirı sağlamak ve topra

ğın verinliligini korumak için' çeşitli ürti.nlori yetiştirmek, veya 
Ç8§i-Gli ci:cişirrüere yer vermek zorunda olması necleniyle1 aldığı 
kredileı~i işletme gelirini en çok arttıracak alana yatırması r:;e

re1;:me~;::-coc1ir .. Alınan kredinin kullanılacağı ye:;:' in saptanmasında 

fırsat ;·~:aliyeti ya: da eşit marjinal getiri kurallarından fayda-

lanılrnal:.:tadır .Bu kurallardan yararlanılarc.:.J: cl ınan kredinin h<::l~ 

bir biriıü en yüksek getiriyi sağlayacağı alana yatırılmalıdır 

(l l5). 

Alınnn xredilerin geri ödenme biçimi ve vadeleri açısın

dan taıcJ.U sektöründe kullanılan krediler,tarım dışı sektörlerde

ki kr ed il erel. en önemli farklılıklar gös t ermekt ed ir. Tarır11da kı:.~ ·3C~i-

nin bazan tamamının belirli bir süre sonuncla,bazanda taksitJ.2r 

b iç :lııiinCL e öd enı."Tl.esi istenmektedir .Ayrıca 1 b elirli durumlarda tak

sit öc" ,::;ıt:Loleri 7 kredinin alınmasından birkaç yıl sonra başlamakta-

dır (1:2.6). 

~;:::ccc1inin kullanılacağı alanın saptarunasır:.da,geri öd.eı:rıe 

süresinin uzunluğuda önemli olmaktadır.Jdeme s·U.resi,biraz gLi.ven 

payı ile yatırılan kredinin sağlayabileceği gelir artışı ilo o

dene-bilecek kadar uzun olmalıdır • .Ayrıca ,ödeme planı .,kredinin 

(12..6) ı~ırsat maliyeti konusunda Bkz. A.K. \Jjı.SGUl:-:v:rA ,:D • Vi.PEARCE 1 Cös t 
B on efi·;; Analys is: Theöry and Practice ,Macl'·üllan. (London~ 
1973) ,s.48-49.E.J.MISH.AN,Cost Benefit Analysis,George Alle:n 
anü Unwij1 9 (London:1972) ,s.7}-78 • .Eşit Marjinfil getiri konu
Sl:ü.-ıda Bkz .. E. j. MISHAN 9A. f· e...') S~ Lı Cf-5'0 

(l2.611ln·o.h:Lm .iiKSÖZ ,Ziraı' Kred.i ••••• ,s.94· 
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diyi c;c::'i öC'.G'11ek için ürünü:rıü düşük 

malıc~ır.:..-1_,ı.J~c.lrıda sözü edilen u;:-nmru.n Eiağla:nınası,özelltkle tar:ın ·U·-

rün1. eı.·:.L fi:fa·;.ıarındaki mevs :i.nı.lik dalgalanmalara karşı ür etic:ı.l "'" .. 

rin ko~~· .. u-ı::,ıası açısından önemli olmaktadır" 

c. 'J:2rımsal Yı.redilerd e J:iaiz · 

i.laiz Oranını Etkileyen Ncdenlor. 

::Caiz bilindiği t.,~bi~kredi ale.n :,::ir:.:inin aldığı kredi

yi }:::·.,:ıı~:_z::.ııı:ı.ası karşılığında,:-;:redi örgiitüneı;;-a d.a kredi veren ki~i

ye c.v:.o<J.i(;i bedel ol.inaktadır.Başka bi· deyii;;üo,faiz sermayenin be-

lirli bi:i:· si.J.ı~e kullanılmasının karşılığıdır .• 

.. :·a:cJ.l!~sal kredilerde faiz oranını e-tkileyen faktörler~genel 

olarn>: ~.:eç ;~-c-Ll:pta toplanabil1Iıektedir.:Junlar ilk olarak,kredinin 

teknL: ;;-r~ı;ısı 9 ikinci olarak, kredi örgütü..."ltin izlediği politika ve 

son. .. J:1_::'.I'ak,elwnom1k,sosyal ve politü{ etkenlor biçiminde özetle--

.,_ .: ., c -' --1- r" .: -, (12.~"~ '. ne;,; .ı....: .... ·_:; .. vO~~.ı..I T)" 

2,J_~(~Cinin konusu,vadesi,miktarı,gösterilen karşılığın değe-

ri,sor·maye ve para piYasalarının durumu ve b1.mların iyi örgütle

nip, (:)~· ,::;c~·:;J. 'Z!nr:ıcıniş olmaları, L:r edinin teknik ;y-~,,~~ıs ını oluşturmak-ts.-

dır (14S). 

Ilir ·caı·ım üreticisine kredi verilirken,lrrcıdinin hangi a-
.. 

maçla }.~u.1lanılacağının,başka . .-D.ir deyişl~ kredi konusunun,kredi 

ör gCttüxıcc açık olarak bilinmesi gerekmektedir. Örne,gin, el d e edilen 

ürünlc::."':Ln raze:::rlanabilınesi için verilecek kredi ile,toprak geli;:

tirilıiıe:,;i için verilecek kredinin fe.iz oranının farklı olmusı zo-

ru.nlu olı:1ah:tadır ~ 

(l27J A.~i~~--~-s .35 _ -· .. _ _ _ --. 
(11:.S)Ulıec;ut r.ı.RAX1v'IOND, 11 Zil:'ai Kredi j:krazatınc.~a }?aiz Haddi Politi

kası11Ziraat Ban~ası,Not Der;gisj.,Cilt .2, s.7. 
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'ı'arımsal kredilerde ,kısa vadeli kredilerin faiz ors.nı 9 ge

nellikle uzu11 vadeli kredilerden daha yüksek olmaktadır.Uzun va

deli kro(ilorde faiz oranının düşük olmasının nedenleri~bu tür 

kr ed il eı~d e b ir im b aşına düş er: maliye tl er inin az oluşu~ kredinin 

genellilde lmrşılıklı olarak verilmesi ve üreticilerin uzun va

deli :~redilere yüksek faiz ödeyememesi gibi l::orn.üardan oluşmak-

tadır~Il'Jı1larlo. beraber~sermaye piyasasının gelir.m1emiş ve kredi 

ola~1ah:larının yetersiz olduğu durumlarda ~faiz oranı yüksek cla-

b ilmelccec.1ir. 

~:)aG·ınık,küçük tarım üreticilerine veı'ilcn kredilerdc,yö

netim. maliyetlerinin yüksek olması ·l geri ödemelerin zamanındz-=;. 

yapılmaması ve. . bunların geri toplanmasının güç olması neden .... 

leriyle,faiz oranı daha yüksek olmaktad.ır.Bu nedenle~bazı krsCi 

örgi1tleri verilen kredilerin miktarına göre,faiz oranı uygulan;.ak-

tadırlar. 

reı~edi örgütleriıkatlandıkları riskin tar.Jılığını alabi1-

mek i(; in bazan, gösterilen karşılığın delterine bağlı olarak de

ğiç;en faiz oranları uygulamaktadırlarourr:ı.eğin, ipotek karşılığı 

verilen bir krediye,daha düşük bir faiz uygulanabilmektedir. 

Son olarak,sermayenin kıt olduğu 9 geri ödeınede riskin fa:z-

la olrl u{j;u ve. kredilerin geri toplan.ırıasının fazla masraflı ol-

duıb;;u bölgelerde ve ülkelerde,faiz oranı genellikle daha yüksel-;: 

olmalctc:tdır. 

'J.:arımsal kredilerde,kredi örgütünün izlediği politika-cla 

faiz. orc:tı1ı üzerinde etkili olmaktadır.Tarımsal kredilerdeıkr3-

di veren öre::,-ütün sermaye durumu ·. ujgUlalıfuı-~f~idz ~bra:ıaı -ile. yer

kından ilişkili olmaktadır.Kredi drgütü,daha fazla gelişmek ve 

kayn2.l;:la:cını güçlendirmek amacı ile faiz or: anın ı yüksek tut e. b i1-

mektediroAyrıca, bazı 1'-...redi örgütleri. sürekli olarak kendileri i.-· 

le çalı,:;;ıan üreticiler için daha düşük bir faiz oranı uygula::.r;;-

-



b ilmel:t oci_ü'l er (1 ?..Cf). 

Son olarak~ tarınısal krediler deki faiz oranı, bazı ekonom il{ 7 

sosyal ve politik etkenler ·carafından et kil enmcktedir. Genel eıw.,.. 

nomik politika içerisinde,tarımsal kredilerdeki faiz oranı tarım 

politikasının en önemli araçlarından birisi olmaktadır.Tarımsal 

üretiı,li istenilen biçimde düzenlemek için,taı'ımsal kredilerden 
/faiz 

ve .. oranloTından yararlanılabilmektedir .Bir s ektörü verilen kredi-· 

leri arttırmak ve düşük bir faiz oranı uygulamak yoluyla özendir-

m ek ve tm s ektörün hızla gelişmesini sağlamak çok zaman mümktm 

olmaktadır (130). 

l'aiz oranların.:ın b elirlenmesinde sosyal faktörlerde etki

li olnıaJctç,clır(l3l) .• Devlet ve kredi örgütleri kredi talep edenle-

rin C:~-c:.:..-ıiiüa:."ını,sosyal amaçları açısından ön2rı:.li gördükleri V~ 

ilgi ç: eLi ci buldukları zaınan, bunlara daha düşük faiz oranlarJ. 

uyf}.lla::abilirler.Tarınısal kredilerdeki faiz oranları kamu yöne-

tiınleri.c1j.:r1, tarım s ektörüne verdikleri öne..ıne ve tarımın ülke eko

nomisine[ eki yerine bağlı olarak değişmektedir.ulke içerisinde cy

g;u.1:_m1an pnra··polsttik@s:;ı_.caa- 9 tarımsal kredilerdeki faiz oranı ii-

zeri:ac~e etkili olmaktadır.Aynı biçimde,lVlerkez Bankalarının re-

eslcont o:L'aEJ.arında yaptığı değişiklikler, taı~::::.msal kredilerdeki 

faiz o:::'arı.ını etkilemektedir. 

ii. ~farımsal Kredilerde F'aiz Miktarının Hesaplanma :Bi-

Ç iınl cı') :L • 

'.~aı"ırısal kredilerde faiz miktarı 9 üç yön.t eml e hesaplanmak-

tadır.::Stmlar,ana borç üzerinden faiz miktarının hesaplanması, 

kalan borç üz erinden faiz miktarının hesaplarınası ve iskonto 

(l:2.9LL):cc:Llürn AKSÖZ~Zirai Kredi •••• ,s.J6. 
(130) :r.Aı,thUi:' LEWİS ~Development Planning?The ::.:;ssentials of .2co

_gcı-ıic ::f'olicy~Unvin University Books. (Lonclon~l966) ,s •. 56. 
( 

":E J) ,, . ' ,_ .. T'AVl\''OND A 1 ...ı ı...;,:.et:.:;u·c liL • ..:C .11Vl J • ~.m.. 

/ 
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yöntern.i ile faiz miktarının hesaplanması biçimlerinde olmaktc.c~x ... 

(13.2). 

Ana borç üzerinden faiz miktarının hesaplanması yöntellıin

de,nna borç miktarı temel olarak ,alınmakte.dır.J3v.:rada taksitle ö

demeler ve borcun gerçek vadesi göz önüne alımnanıaktadır.örneğin 

tarım i.tr(/Gicisi 9 l0f"ı TL. kredi almışsa ve faiz oranı yıllık '}i; 20 

ise9L:ce\liyi üç ay sonunda ödesede.20 TL~,bir yıl sonunda ödessd:e 

20 Tiı. faiz ödemektedir .. Bu dı.ı:rumların birincisinde gerçek faiz o-· 

re.n::-:.. ;;:·ıllık r; 80 ol ur k en' ikinc isinde yıllıl\: >~ 20 ol.ıJJ.aktadır. 

ICamu yönetimince yönetilen kredi örgütlerinde bu yöntE'xn 

ı.:tyfr:.J.lmıri.:...t:C,:.B.l:tadır.it'akat çok zaman tüccarlar ve özel bireyle~:-, 

verdilderi J:redilerde bu yöntemle faiz miktarını hesa:plamaktr-ı-

dırle.r. 

!~alan borç miktarı üz erinden faiz hesapla:nıııaa.ı_,·YJÖ!İt:erri.:Ll"l

de~kredinin taksitleri ve gerçek vade göz g.,.,iJne.alınmakta ve :ı>.:.·· 

iz rıaciece kalan borç üzerinden hesaplanmaktadır .9rneğin 1 terJ.:r:.: 

üreticisi 100 1'L. kredi3-"i yıllık % 20 faiz ile almışsa ve kredi

nin ill:: yarısını altıncı ayın sonunda ,kalan ;;rarısını da yıl::ı:cı 

sonunda öderse,ilk taksit için 5 TL• ikinci taksit için ise 10 en. 
faiz öcle;yecoldir .. Bu dururi.\da üretici borcun tamamına 15 TL. faiz ö

dediği için,faiz miktarı ana paranın%- 15 i l:aclar olınaktadJ.r.Ka-·· 

mu yöne-~imince yönetilen !\..redi örgütl~~rinde, gc:;~ıellikle bu yi::öto' 

İskonto yönteminde ise,verilen kredinin faizi başta tF;

saplana~:nL ana paradarı düşül:nektedir.J3u yön·cem birçok kredi tü

ründe U;'/ ı::;ulanmaktadır.Burada ,üreticinin yıllık ~{, 20 faiz oranı 

ile 100 :J~L. k:ce.di aldığını varsayarsak~faiz ı-:ıc::.;ıin olarak alırw

cağı:ı::.cio.E üreticiye 100 TL.:,rerine,80 TL.ver'ilocektir.1rakat bu:ra-

' 

(132.) İt,ru.him l:ı.KSÖZ ,Zirai cledi •••• ,s. 37 • 
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da ele c;eçen 80 TL.'na karşılık 20 TL,~ faiz öc1onmiç.; olduğu için 
9 

gei'çek faiz oranı yıllık % 25 olmaktadır. Üreticiilin eline <.?ec en 
ı._,; ,J 

80 TL·. na ,;;rıllık % 20 faiz ödemesi için 9 faiz miktarının 16 ~~:~ .. 

olması ger olanektedir. 

::;.~':ontrollu tarımsal J/2redi 

~Uaha önce belirtildiği gibi,tarımsal kredilerin amacı 9 

tarım üre-cicilerinin sermaye eksikliklerini tarrıamlnyaral: 9 gelir-.. 

leı .... iYli arttırmak ve daha iyi bir yaşama düzeyine ulaşmaların:ı 

sag·ıacıaktır .ı·akat, tarım üreticilerinin gclirleri:cıi arttırab il~ 1 

için sadece sermaye eksikliğinin tamamlanması ·s-eterli olman.ax.:ta

dır .Bwnm rıc;deni 9 işletme gE?:lirlerinin arttırılabilmesi için, s cJ::'-

may e C:l::..oıl1clr,: ür eticil erin b ilgi düz ey inin 9 işl c/~oıı: el erin ör gU-t;lc:::n-

melerinin ve üreticilerin irjletmecilik yeteneklerinin geli;,;;tiril

mes inin c; er ekli olmasıdır (1§3). 

Goli,~;nekte olan ülkelerde,tarımsal J-crec1ilGrin üretimi::.1 

arttırılmasında etkili olmamasının nedenleri 9 verilen kredilerin 

yetersizliği,üreticilerin bilgi düzeylerinin dü9üklüğü,kredi ör

gütleı .... i ve üreticiler arasındaki işbirliğinin yetersizliği ol

mnk-GcJ~ır~ Geleneksel kredi :politikasının yaygın olduğu gelişmekte 

olan ülkclerde 9 kredi örgütlc:;ri sadece verdikleri kredilerin geri 

ödenmo (.:·:1 
.. asılıklarını düşünmektedirler.I3u ülkelerde kredi örgLit

l eri 9 to.:cıı:ı. üreticilerinin eğitimi, işletmelerin ;yeniden örgü tl en

me~3i ve l;:rec1ilerin kullanım yerlerinin denetlenmesi gibi önen.li 

konularla i1gilerınıemektedirler. 

Gelismekte olan ülkelerde kredi verilirken ,üreticini:rı ü--
~ . 

retim ve gelir düz ey i göz önüne alınmadığı ve i~xedide- sadece 

kargılı};:: a:c;;:ındığı için 9 etkin bir kredi uygulamasına geçilemen,r-::k-

(l '33):f'A.O 9 N evv A;pproach to Agricul tur al •.• s .12-14 • 
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t :eti ir~ .Ayr .ı ca' lo." :tll. i1t .er in ' gtır Ci- ö d errie _ Jro:Şhl.lar ı , ür c:tı cil er :tn- ~18;J;: ı E: ... 

r ine 1zy c;un olmayıp, sabit taksi tl er uy gular.JTI.aktadır .. Bu tür ülkel.:3r-· 

de,krcdilcrin üreticilerin gereksinmeleri oranında verilmemesi 

ve ...,-erilen l;::redilerin kullanım yerlerinin denc;tlenmesi nedenlE::

riyle,l::ı"ecliler yarardan çok zarar doğurabilmekteclir. 

S~arınsal kredilerin,gelişmekte olc:m ülkelerdeki tarını 15.

reticilcrince etkin bir biçimde kullanılmaması nec~eniyle,kontrol

lu tar:Lmsal kredi uygulaması ortaya çıkmıştır (13.~) .Kontrı.ollu to.

rımsc.l kreCli,tarım üreticisine kredinin yanında teknik bilg;i;_ 

veren1 k:ccc~inin üretimin arttırılmasında kullanılması ile üreti

cinin c;elir milctarını yükseltmesini sağlayan,bir kredi türü ol-

maktadıı" (1?S5). 

Kontrollu kredinin temel amacı ,üreticinin aldığı kredi. 

etkin bir ·biçimde kullanılmasını sağlamaktır.Bu nedenle kontrol

lu kredi,üreticiye kredi,teknik yardım ve üretimi denetleme hiz~ 

metlerinin bir· arada gi;türülmesini gerektirmcJı::tol1ir .. 
·' 

J:lax·ıms<=ü gelişmenin sağlanabilmesi için bilindiği gibi 7 

tarıms&1 ya;7ım 1 tarımsal kooperatifçilik ~tarımsal kredi ve tarım 

ürüııleri :;)azarlama hizmetlerinin birbirlerini tamamlayacak bi

çimde ,·,i:,:' eticiy o ulaştırılması gerekmektedir. Öz ellikle gelişmekte 

olan ül}::olerde,tarım üreticilerinin eğitimi bi.1ytü:: bir önem kazan

maktadı:c.0öz konusu ülkelerde tarımsal krediler~ancak üreticilc;-

r in alclı_l:laı"ı lrr ediler i, ür et imi arttırıcı ya tıı"ımlarda ve tarım·

sal ür c;·cirrı. ·celrwikler~nin gel i;;;tirilmes inde na s ıl kullana b il ecek

lerini ög::·onclHderi ve uyguladıkları zaman yaraTlı olmaktadır (l"J6} 

Bu nedc;nlo rkanıu yönetiminin tarım üreticilerinin eğitimine önem 

vermesi ve yayım örgütleri arasında işbirliği sağlanmasına çalış-

(J.jq). A- ~ .e./.s~ 5. 
(135)TaC:%:ill·. '~Cuınhuriyetimizin 50.Yılında T.C.Zi:raa~_]j_a.nka~-~ 

X923-197J.(Ankara~l973)ıs.l93· 
(13G)J:.·AO,_Co-perative ThriftıCredit. • • •• ,s.]2. 
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~r;.ası GC"-'Ckrllel:tcdir.:B-L-ı. zoru.nluluğa karşın özelliide geltşmekte o

lan ülh:olorc1e?tarımsal kredi ve tarımsal eğitirn örgütleri· birb~.P·

lerinden tamamen ayrı olarak çalışmaktadırlaı". 

Koırcrollu kredi uy gulEJ.ması ,kredi hizmetinin yanısıra, işS:_et

m.en.in j;Üaplc:ı.:t'1.1ıa:8 ~ . ."ı ve işletilmesi konularında' tüketicinin eği til

ınıesin:i; d E. j_ç:~n.ıok:b-Bdııf:('3<7) .. başka:., vU{~ a/eyi:Şle ;kön~~l1.u' 1~i .. ::a-§i

letmenin yeniC~.en örgütlenmesinc1e,yöneti..rıünde,modern tarım teknik-

lerinin -u;y-gulanmasında ve üretilen ürünlerin değerlendirilmesinde 

üretici ilc birlikte çalışılınası anlamına gelnc.l.·.:tedir. 

Kontrollu kredide,işletme ~e aile planları üretici ile 

kredi örc,ütür:ı.ün görevlileri tarafindan rirlikto hazırlanmakta

dır (13S) &:Du yılfullarda işletmenin üretim kapasitGsine göre,yapı

lacak icıler,bitkisel üretim planı~işletrneıfre yapılacak yenilikler 

ve üretim. ı;ıaliyetleri belirlenmektedir • .Daha sonra~ işletmenin kre

di gerol::sininıi . ~eski borçların miktarı ve ödeme zamanı saptanrnak-· 

ta ve 70:-ıi borcun ödeme planı hazırlanmaktadır .Kısacası ,üretj_;:~in 

ve kredinin planlanması üretici ve kredi örgütü tarafından bir---

ı ikt e ::ri.:i:i.:''ti ·cülm ektedir. 

Kontrollu kredide,kredinin alınışı,miktarı ve ödeme biçi

mi, gel oı: elm el kr ed il er d en farklı olmaktadır .Kontrollu kredi c:. ı.::, 

kredi çol;: zaman işletmenin tüm kredi gereksinirıli göz önüne alınn-

rak,uzu:.J. vac1E:ıli işletme planır.la göre hazırlanan yıllık prograrj' 

ve bütçelers göre yürütülmektedir •. Geri ödemede ise9sadece üretL· 

cinin öüer.ıe kapasitesi göz önüne alıruoa\dad.ır(l39). 

Kontrollu tarımsal krediler,geleneksel kredilerin sağla,y~a

madıkları lJazı hizmetleri sağladıkları gibi,bazı açılardan U..reL:i

cilere öz el yararlar sağlamaktadırlar (140). İlk olarak ,kon trollı 
1 

(13'1) 1l:oC.Z..Bc ~Cuınhuri,yetimizin 50 •.•••• 1S-194-
ll3'S) A. '.2 oT.~OSHffi J A. ~~e-., S>. llô. 
(l39)T.C.Z..B·, Cumhuriyetimizin 5) •• · •• ~s.l9~·~ 
(14-o)İbrc..lıim .L.KSÖZ ,Zirai Kredi ........... ,s.l0o-...L07. 



kredi, "c"~:co-'cicil er e teknik b ilgiyi götürdüğü giiJ i. 9üreticilerin ye-· 

;şanıa düze:;rle:.."ini yükseltebilmektedir.Kontrollu leredi ile sağlml'!.rj 

teknik. yard)l11 ,üreticinin modern tarım tekniklerini öğrenmesine, 

tarımsal isüetmelerin yeniden örgütlenerek kaynakları daha ~-Ji 

kullanabilmesine ve işletmer,::9e!'irL't\ltı yüksel tile'bilmesine J2.}' 

dınıcı olmaJ:t:::ı,dır.İkinci olarak~kontrollu kredi uygulamasınô.aı' -· 

ril8n kı~ediC:lo karşılıktan çok,üreticinin i;şlctuecilik yetene;<t-L 

göz önüne alındığından,karşılık gösterebilmeleri gU.ç olan tr.:.rJ.m u. 

r.e:ti.Gil.c::>i~· d e1 lrr edi hizmetinden yararlanab ilmol\::t edir .Ayrıca röt :.j-

ki kredi kaynaklarından yararlanamayan üreticilerin· koiLtr.oll u 

kredidon ,·ararlanmaları mümkün olmaktadır.I3u ·cu:r kredt ile 5üre•tj

ciler i,}letmelerinin planlanınası ve yönetimi ile ilgili teknih: 

yardımları alarak kazançlarını arttırabilmeliçl;e ve aldıkları kre

c1ileri ceri Öc1oyeb ilmektedirler • Üçüncü olarak, l;:ontröllu kredi 

sistenünde lrr edi, hazırlanan j_:şl etme planıarına gör e yeterli ınil<:.-:1 

tarda ve "L"!JT:Z"LlXl zamanda verildiği ve kredi kullcınıl!.ı.ı denetlendi

ği için,l.tretimde etkin bir biçimde kullanılmakta ve üretiBinin 

ür etiı1ü11in aı·trrasına yardımcı ola b ilmektedir .JJöı'Cl·J.ncü olarak ı kre-

dilerin zarııanında geri ödenebilmesi ve. geri ödemenin kolay olnıa

sı9hem la·od.i örgütü,henfle üretici açısından önemli olmsktadı:;:', 

Kontrollu l::redi ile sağlanan telmik bilgi·.ıve yapılan denetim ss,-

yesinde~ürcticilerin aldıkları krediYi etkin bir biçL.-rnde kullana·· 

rak 1 za~:ıaıuncla ·S'; eri ödemeleri sağlamaktadır .A;srrı ca, öd eıne planJ. ü ·

reticinin gelir durumınıa göre esnek olarak hazırlandığı için ı ~Ü'E

tici l.ıo:ı::cunu kolaylıkla ödeyebildiğinden~kontrollu kredide ceri 

ödennıo oranı daha yüksek olmaktadır.Son olarak,lwntrollu kredit'lt'\ 

b ır. 'o n,., l·-·., ,-·r.r ar-
. '-"':} -'-"-"' :; '" . .ı. da_ ,bu sistemde yeralan yöı"esel u.ygulamalm_" 

ile i.J_:c e-~ici1 or in eğitilmesi sağlarını.aktadır .. Kontrollu kredi 9 üre-

ticiye :rn.od ern tarım tekniklerini ve i;şletmecilik b ilgisini gött".r

düğü iÇD1,:;:Tedi kullanmayan üreticiler,. da-b..undar.ı;_-y.a:ı:'.:ar-:os,s.ğla;rc~h':Ld.-

mektediı"l e:c. 



ICoıı-l.:;rollu kredide,örgütün amacı,işletme ve aile planle.r:.. __ J_"" 

hazırlarıması ve uy gulanmasınd.a üretici ile işbirliği yaparak 1 iG

letınenin gelirini arttırmak ve çiftçinin yaşama düzeyini yükselt

mek olmaktadır • .Bu nedenle ,kredi M' gütünün görevlileri, tarla ürün

leri,ha;rv-ancılık,makine ve mali planların hazırlanınasında üreti

ciler c ;<{ard.ı:mcı ola b ilrnektedirl er .Başka b ir deyişle 9 işle tm ed e yc-ı.-

pılacalc işler ,üretilecek ürünlerin seçimi ,kullanılacak gübre mi1{:

tarları,yeti:;ıtirilecek hayvanlar ,yemleme biç:iıni,hastalık ve zarar-· 

lılarla ~ııücadele ve ürünlerin pazarlanması örglit görevlileri ve 

üreticiler tarafından birlikte pl~nlanınaktadır cı:~:>). 

lxedi örgütü görevlilerinin,daha önce sözü edildiği gibi 5 

hazırlanaü i:')letme planına göre verilen kredinin yerine harcarü_p 9 

har caı.'ll:ıadıCını d enetlemesi zorunlu olmaktadır. Gü.r ekli olara}.: ya-

pılan bL dcnetimle,verilen kredinin yerine lıaı1 canması sağlandı

ğınd.arı,irreticinin krediyi tüketirnde kullanınası önlenerek,kredi

nin ge-Lir artıçı yaratması sağlanabilmektedir .Bunların d:xşındn., 

kredi öı1 gU.tü c;örevlilerinin,kooperatiflerin yer aldıkları bölgo

lerde,l:::ooı-:ıeratiflerin yönetiıni ve geliştirilmesi konularında lwo

peratif 7öneticilerine teknik yardımda bulunınalf.lrı büyük yararlar 

sağlaınaktaC:.ır. 

l;:-:1 edi örgütü görevlileri ,yukarıda sözü edilen hizmetler i 

sağla.mak d uı..--uınunda olduklarından 1 bunların tarımsal üretim konu

suılda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaları,tarım sektörün~~r~ 

sorunlarına ilgi duyiiıaları ve tarımda çalışmayı s evmeleri gerek

mektedi:c.Ayrıca, bunların krediler ve kredilerin geri ödenınesi 

konularıncJ..s bilgili olmaları zorunlu olmaktadır. 

ICord;rollu tarımsal kredi uygulamasında,.çok sayıda uzman 

görevli~'e c;e.reksinm.e duyulduğu için,kontroll"l'. kredi örgütünü VG 

kredi 1:0rgLücnnasını genişletmeden önce görevlilerin yetiştiril-

(l. )A;; 'J:i ;l~IGSHEH, A ·S· e-,1 s. ll.ı'f. 
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mesine önG.ıı vermek ve örgütü yetişmiş görevli r:ıiktarı oranındE 

genişl c-~m el-:: ger e km ektedir. 

Ti} .. nı b-unların dışında,kontrollu kredi,lrrecli hizmetinin ya

nında, tarıı~L üte:~~~herine telmik bilgiy:ji d,e ~g.ö-tfu~dü_ğü J:i;ç;in _pahal_J

bir kredi olmaktadır (1Lf2) .Başka bir deyisüe,kontrollu kredide iki 

tür mc,J_iyet bulunnıaktadır.Bu maliyetlerin birinçi türü,doğrudan 

kredi i1o ilgili maliyetler olurken,ikinci türü,eğitim maliye-cL::

ri olı::.oJ::tadıı~_,:Bunların ikisini..de,. ::tarJJın. --ür~e'tl.cisine ytük:lem-ek fo:_~ 

oranını :;~ok yükselteceği için,eğitim maliyetleri bir yardım biçi

minde C.l.ü~:i.1nülerek kamu yönetimince karşılanmaldadır.Kontrollu 

kredi,ı)e:ı_lıalı bir kredi türü olduğundan gU.n-Liınüzde tüm ülkelerdeki 

uy gulc:Jiınlar ,kamu yönetimi eliyle gerçekleştirilmektedir.-

(1Lf2)F'A8,I:ew Approach to •••• ,s.;~. 



İKİNCİ BÖLÜM: 

TÜRT{ İYE TARTI>1ININ F İNANSIVIANI VE 

TARJI\IISAL KREDİ UYGULAlViASI 



I~TUHKİ":C,i ~'AHI1"v1INil~ J!'.İNANSIVlANI VE TARIJYlSAL KREDİ KAYNAKLARI 

A. GE::.::J:::L OL1illAK TÜRKİYE TARIMININ :E'İl"1ANSMANI 

Da;.ıa ilerideki bölümlerde ayrıntıLı. olarak o:ctaya konulaca,ğ::_ 

gibi,T-L"Lrk~re Tarımında sermaye faktörü,öteki üTetiın faktörlerint~ 

oranla llnLa kıt olmaktadır~Bu nedenle,ülkemizde tarımsal üretin~-

deki veriı:nlilik düzeyinin düşük olması,genel olarak sermaye ·y-e

tersizlicinden kaynaklanmaktadır. 

'I·ı::.~cımsal üretinl.in yapılabilmesi j_çin "bil:i.ndiği gibi,saor:;

ce topra:~ ve işgücü yeterli olmamaktadır.Bu üretim faktörlerinin 

yanında s ermaye faktörüne gerek duyulmaktadır.Doğal kaynaklar~ 
ı 

dan etkin bir biçimde yararlannıak,tarımssı.l yap:ı..daki bozukluklar'ı 

ortadan lmldırmak,üretiın tekn~l.klerini geli.ştirebilmek ve üreti:n·ı. 

miktarı ile veriı.11liliği arttırabilmek için,tarımda daha fazla 

sermc:.~ye kullar:mıak g•3reknıekted5r (1). 

'l'ctrımsal üretimde kullanılan sermaye: rııiktarını arttırabil-

rnek için iso,sadece iki yol bulunmaktadır(2).Bunların birincisi, 

(l)C.B~J3Ak1~~R 9 i 1Limited CapitalAsa Restraint on Agricultural Dc
velo~Jl:ıcnt 11 ,bconomic Development of Agricultu~ ,The Moderniza
tion of Tarmingylowa State University Press. (Iowa:l965) ,s, 
118-lJl. 

( 2) İbrc:,.::ıii:i. ATCSÖZ, 11 Türkiys Tarımının Kredi Soru:r1ları ve ... , 11Burada 
sözü c::,ilen iki yolun dışında,tarım sektö::cLmdeki sermaye :, ~ .. 

.. : :ihi1.\:tarı kamu yönetimince yapılan mali ;'lardımJ.arla da 
art·L::_r'ılabilinira:F'akat~mEüi yardım konusu tar:unsal fiyat ve 
destc1deme politikası ve tarımsal kredi politikası ile ilgilj 
oldu~~w:ıdan,ayr:ı bir başlık altında incelenmeıniştir.Tarıın E: el-\
törtl:ne JBJ;>ılan mali yardımlar konusurıda ayı~ıntılı bilgi içirı 
Bkz. ,AyLut I-lEl:1ERivlEJ\T ,Türkiye Tarım Sektörüne Yapılan iY.lali Yer--
dJJ;ıl<ır ve r .E. o. G.A. 'E. İ. T. İ. A,Yayın No o 6[-)/ 34- (AnkEı.ra :1969) __ c_.. __ 
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tarıı:n i;Jletmesinin elde ettiği gelirden yapılan tasarruflarla 

sermc;.ye birikinıinin sağlanması~ikincisi ise,ir]letme dışından ya-

bancı serı:;.ı.aye sağlanması biçimlerinde olmaktadır.Başka bir de

yişle,taı"ll'l. işletmelerinin gerekli sermayeyi r:ıağlayabilmeleri i

çin1ya tarı::n.da sermaye birikimi sağlanması ,ya::.da dışarıdan ta-

rımsal Jo..~GcJi sağlanması zorunludur. 

s:c.u~ım s ektöründe sermaye birikiminin sa[i·lanabilmesi için, 

etkin bir biçimde çalı::;;m:::tları ve net ka·-

zançlarının tasarruf yapabilecek k2dar fazla olması gerekrnelclio-

dir(3).·:c·ürlüyc tarımı için bu koşul göz önüne alındığında,tarı.m 

sektöı··Ur,ıüzi..l...ı.'1 gereksind:;i.ği sccrnayeyi kendi içerisinde yaratmasJ. 

kesinlil:lc olansksJ.z olM1NI'lSlr'\'4l karşın,oldukça güç olmaktadır. 

J·ıı,:em.izd e, öz ell.ikle küçük aile işle tm el oı"ind o yapılan te-

sarn.:ı.flcJ.ı~ıa,sc;rrn.aye birikiminin sağlanmasının c1aha giiç ve bazan-

da olan.aksız alnıasının nedeni,bu tür işletmelerirı gelirlerinii1 

üretici vo 3ilesine zorm1lu harcamaları için bile yetmemesi ol-

maktac:.ır. 

r~;_c::cl:i:r-8 Tarımında yapılan bazı çalışmalarc1.a(4) ,l-30 llei::-a:ı.:· 

arasında toprağa sahip olan tarım işletmelerinin yaşarnalarına 

;y et ec ek ge:L:l.r i el d e ed em ed ikl er i, 31-20r. D e kar c:::.ras ında topr "·ı 

olanla:"ırı ancak yaşarnalarına yeterli geliri elde e6.ebilecekleri 

ortaya L:oı1.ı.u.·~ısıtur. 

I~ablo~l 'e göre,ülkemizdeki tarım işletmelerinin~~ 96 ;i:1J_ 

(3)Bilind.i(;i cibi sermaye birikiminin sağlans.biln!.esi için teEel 
kociul? elele edilen gelirin,bir bölfunünün tasarrufa ayrılabi1'"-:
celc =ı::ac1ar fazla o;Lmasıdır. 

( 4 )Bu konudaki çalışmalara örnek olarak Bkz; DY~' ~Jürk..i..Köyillnd e lV;~

dernlo~.mıe =:ğilimleri Araştırı:nası,Rapor 1 ,Y~::.yırı No.DPT-8~0-
SF.0-198 (.L\nkara :1970), TAHD. BAKANLIG I, PLANLAMA VE EKONOMIK L
RAŞTLl1HtL.AR :DAİRESİ,Denizli İli Tarım İşlc(;m.eler~ Üzerinde 
Sosyo-l;;l:onomik Araştırma, (Ankara :196 7) ,Metin TALIM, "TürkiJ e 
Tar:ınında· Sermaye ve Kredi Durumun ,Tü:rkiye Tarımında Sermaye 
v.-3 ?red ı f1cn.mları, T. z .Y .M.Iiirliği YayınlaJ.."ı, (Ankara~ 34 • Genel 
~ul)s.ll2-13l. 
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T.A.ıa.~o: ~-~ _ .. .... H •• 

'l'arJ.lil -G~1irl~-~-j_ Yet.erlilik Durumu 

Toplam Aile Sayısı.l7441 

Ankete Katılan Toıılam .Aile Sayısına 

Oranı % 
Tarım Gelir i Ye tm ey enl er 52.1 

Tarım Geliri .Ancak Yetenle:r 43·7 

Tarım Geliri Artanlar 4.2 

KsynakzDPT,Türk Köyünd.e Modernleşme Eğilimleri Araqtırması Rapor 

l,Yayın N·6·.~PT-860..;.SPD-198. (Ankara:l970) 9 s•35· 

ya kcnc1ilerine yeterli geliri elde edemarnekte,ya 'd.a ancak yeter

li geliri sağla;ırabilmektedirler.Türkiye Tarımında 200 ~ekarın ü-
.. 

zerine~ e ·co:prağı olan üreticilerin tasarruf yapabildiŞ-i ::varsayım-

ia,l950,~963 ve 1970 l:arım ·.s.yımı sonuçlarinı incelersek,gene 

aynı el_;ilimi saptayabiliriz. 

ı AoLo! 2 . 
.2DO Dek..:arwı- Üz~~·4ı"\de ;-j opra~c. Ota" \.~le:t-.-vıeler 

20' Dekar~ Toplam İ.;ilctme Toplam l§let-

Üzerinde Toprağı Sayısı(b) 

Olan Işletme Sa-

yısı(a) 

1950 Tarım Saynıı 14?,800 2,527,800 

1963 •J:aı'ım Sayımı 1'1:,5~137 3,100,850 
·.:. 

1970 Tarım Sayımı 1 •. 7; 476 2,952,439 

me Sayıs.ı.n.u 

oranı o. xlOO 

b 

Kaynak~Mustafa RLTEN ,Tarım İşletmelerinin YGpısı,Yayın NooDPI'~ 

1306 -SPD ~ 255 (An 'kara :Kasım 1971), s. 76-80. 

Tarım sektörümüzdeki işletmelerin çok küçük bir bölümü

nün,tasarruf ~rapabilece~ kadar gelir sağlayabilmesi,sermaye bi

rikimi:;ıin çok güç olduğunu ortaya koymaktadır.Ayrı.ca T::ı.b1 o~~ .:ı.~ 

görülc1üğ~ü ve çalışmamızın daha ilerideki bölümlerinde incelene-



ceği gil:·i~ 200 Tiekarın üzerinde toprağı olan tarım işletrr..eleri E;E~

yısının, toıüam işletme sayısına oranı yıllara göre azalan bir e

ğilim gös t ernektedir ( 5). · 

1:ürl:::i;>re Tarımında gerekli sermayenin elde edilmesi için~ 

ikinci yol olan işletme dı§nndan yabancı s ermaye sağlanması ola

nakları 1:i.2 sınırlı olmaktadır (6). 

~0:.:cı:ım.sal üretimde genel olarak ,risk ve b elirsizliğin faz.L2. 

ve kar oı··orılarının düşük olmsen gibi öz elliklc;rin (7 )yanında, Tür

ki;:;re ~:ı:.J:'ıı;nncl.a ii.retimin çok yaygın ve dağınık biçimde yapılması 

(8)ve ör2;Ü-'Glenme güçlüğü,sermayenin tarım dıgı sektörlerden~ta

rımc:, al:ınası olasılığını azal tmaktadır.:Bu nedenle, gelişmekte olan 

ülkeleı~in genellikle tümünde olduğu gibi,ülkeı;ıizde de kamu yöneti

minin -G2.rır:La sermaye akımını desteklerılesi zoruıılu olmaktadır.IH5y·-~ 

le bir desteğin bulunmadığı durumlarda tarım üreticileri üretim-· 

ı er ini arttırmak için, gerekli. sermayeyi sağlayamaınakta )7~~-a: b i:r·-· 

birlerinC~cm farklı kaynaklardan sağlanan sermayeye bağlı hüura.k 

öde.'lle l:o:)ulları ve faiz oranları açısından u.yc,ım olmayan duruı:n

larla lcarr:;tıla0maktadırlar (9). 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan anlas;ılabileceği gibi~ 

tarım se2~·i.;örü.ı."le gerekli olan sermayenin sağlanabilmesi için ya-

(5)'J:<:,bJo:2·(:e görüldüğü gibi,20*Dekarın üzerinc\e ·coprağı oları 
tarr,n iol otmesi sayısının, toplam tarlin işl otmes i sayısına o
rc::mı,l950 de% 5,7 iken,l963 de %3,7 ve 1970 de% 3.6 olmuştur. 

(6)Bw.."adaki sınırlılık,ileride ayrıntılı olaral;: ineeleneceği gıcı, 
uy gı...m lwı:;mllarda yabancı s ermaye sağlarıması olanaklarıyla il
gili olmaktadır. 

(?)Tarımsal ÜJ:'etimin özellikleri konusunda :Bkz;l'.l~BUM.ARK,Ekono:~ıi 
Poli·cika;:ıı Dersleri,Cilt l,Çev.Sabri F'.ÜLGENEE ve Turgut ~.rü
K.EL ~ (İs tanbul ~ 19 4 5) s. 19 5-200. 

( 8) Türki,7 e Tarımında ür etimin çok yay gD1 ve dağınık olarak yapıl
dığının kanıtlarınıası için,tarım işletmesi sayısının göz önüne 
alır:ınası yeterli olmaktadır.Gerçekten r~ü:ckiyc Tarımında 3 i.Vdl-
yondaıı fazla tarım işletmesi bulunmaktadır.Bkz ;DİE,l970 Tarım 
Se;ı.-·ılill Sonuçları ve Necati IvJ.JTLU,Tarım Kesiminde KredilerDenin 
GGnol Gorünümü ve Bazı Gorüşler,.~T?T 1 SPD.(Anlmra~Iviart 1974) 

(9) rorı:::.hi..'11. AKSOZ ,Zirai Kredi ,AtatürK univ e.csi tes i Yayınları ,:r~ o 
227. (:Grzurum~l972), s .19. 



bancı s eı"maye;;,re başvurmak zorunlu olmakta ve tarım sektörüne y~:J.

pılacak se:-cmaye aktarımını karnil yönetiminin desteklemesi gereldi 

olmaktadır.Du hedenle 7 Türkiye Tarımının finansmanında,kamu örg'J.t

lerinin sağladığı tarımsal krediler çok büyük bi:r önem taşımaktc

dır. 

:D. }JüLEiSAL FRED i KAYNAG-1 OLARAK BİHEYLER 

l.Direylerce Sağlanan Krediler 

Ülkemizde,tüin öteki ülkelerde olduğu gibi,tarımsal kredi 

kaynakları genel olarak,bire.{ler ve kredi örgütleri biçiminde iki 

ana gr n b a ayrıl ab ilm ektedir • 

1.I:ürkiye 'l1arımında kredi hizmeti sağlayan bireyler arc:;.f;ın-· 

da ,akrabalar, aynı yörede yaşayan üreticiler, büyük toprak sahirı

leri?tüccarlar ve esnaflar,faizci ve tefeciler sayılabilmektec3ir. 

Kredi örgütleri arasında ise,T.C.Ziraat Bankası,Tarım Kredi :I·o<>

peratiflcri,'l1arım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ve Oteki 

Kredi Ô"':" {:~GL tl er i yer almaktadır. 

Türkiye Tarımında yapılan bazı araştırmalar tarımsal kTc

d il erin ,yalı:la;ıık yarısının bir eylerden sağlanuıt;-ını ortay e, ç:.;_lc~·, . ..c'-

makt·ac~ı:ı:· (lO). 

lu" ec"t.i Kaynakları 

r.örgiitlp:r 

Banka 

Koop. 

II .Bir eyl:@: :; 

Köyden başka biri 

Köy Ağası 

Tüccar ve ::Ssnaf 

l!'a iz ci ve IJ~ ef ec i 

Baı:;ıka 

Cevapsız 

TABL0:3 

28,.5 

16 ,8 

32,G 

5,1 

5,7 

7,8 

3 ,.9 

0,4 

44,5 

55,5 

ıoo 

Kaynak :JJPT ,:-t_ig'k Köyü:ı;ıd,e Modernleşme.· ••• , s. 72. 

(lO)DPJ:;,;~!.]:.')~ Köyünde Modernl~şme~ •• ,TARIM B~KAJ\fLIG·I,PLANLAlv.LA ve 
EKONOMİK· ARAŞTIRNlALAR DAlRES I, -D enüü i Il i Tarım ........ • 
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Tablo~ 3 de görüldüğü gibi,l968 yılında yapılan bu çalışmaya 

göre,taı ... ım üreticilerinin% 55,5 i kredi kaynat;ı olarak bireyler

d en yara:ı.'lanEaktadır .Buna karşın, 1'6 4 yılında Cent o tarafından ya

pılan bir çalışmada(ll)tarım üreticilerinin ancak% 36 sının kre

di kayno.t3·ı olarak bireylerden yararlandığı saptanmıştır .Burada 

yer s.lan -o ir c~rl e:rin yaklaşık yarısı ,akraba ve ;;ro.kınlardan olusmak-

tadır. 

T.ABL0:4 

Kredi Kaynal::larından Yararlanr::ın Tarım Üretici Sayıları 

Kredi Ka;[naJ.;:ları 

Bireylex:_ 

Akraba ,y -<kın 

Toprak S ahi b i 

] aiz ci r::.: cf ec i 

Tüccar ,~snaf 

Ticari Bankalar 

Kredi ÖrgLitlcri 

T.C.Ziraat Bankası 

Kooperatifl cr _.,..___....., ___ .... .. ~ ......... ~ .. 

To;pla.'il 

Üretici Sayısı 

265 

121 

9 

43 

87 

24 

444 

249 

195 

733 

c/ ;O 

16,5 

~ı 
60,6 

34,0 

100.0 

Kaynak.F'AO,S::ravelling S eminar on Agricul tural Crcdit and Coopcrs.

tives,(CENTO,Ankara:l964)s.37-33 den hesaplanmıştır. 

YuJmrıda sözü edilen çalışmaların arasında önemli bir çe

lişki gortilebilmektedir.Türkiye Tarımında kredi örgütlerinin ve 

0rgütler:Ln sağladığı krediler.·in sürekli bir biçimde gelişip yay

gınlaştıi~ı düşünülür s e ,196 4 yılında yapılan çalışmada, bireyler d en 

kredi sa(;layan U.reticilerin oranının daha yüksek olmasının gerek-

....,-----:--------(11 ).FAO,~.ire,voıı ing S eminar on Agricul tural Cr eel it and Cooperati-
~s C:~1·~·c['0, (Ankara :1964) 



tiği ortaya çık:maktadır~.l!akat 1buraya kadar sözü edilen çalışmala..,. 

rın 1 sınırlı lı ir üre-~ i ci sayıs::ı..nı kapsadığı. göz önüne alınırsa (l 2) 

bunlara dayanılarak genelleme yapılamayacağı fJOil.UCU savunulabil

mektedir. 

2.Di:;_~oylerce Sağlanan Kı'edilerin üzellikleri 

Ti.irki;)re Tarıınında,üreticiler kredi gereksinmelerinin bir 

bölümünt~ ;Jire;;rlerden karşılayabilmelerine karşı~ı,bu tür kredil.er Y 

to.şıdıl::lm::ı özellikler nedeniyle üreticilere fazla yarar sağlama-

maktadır .c·ıkemizde bireylerce sağlanan tarımsal kredilerdeki f3.iz 

oranları,örg.itlerin sağladı(ı kredilere göre genellikle daha yük

sek,vac~elor ise daha kısa olmaktadır.Böylece bu k.cediler,üretici·-

ye yara-:..·· roa;~la:,racağı yerd.e bazan zararlı olmakrtaılır .Bunun nede--

ni,bireylcrden sağlanan krediler kısa vadeli olduğundan,ürctici

ler bu la:.::;diye güvenerek uzun dönemde büyük yararlar sağlays.bı:~ e

cek y::ıtırım.ları yapamamaktadır.Ayrıca bu kaynaktan sağlanan kre

dilerC:.el;:i faiz oranının yüksekliği de,üreticiloı1 e önemli bir JÜl,.: 

getirmek'ceüir,. 

Bireylarce sağlanan tarımsal kredilerin üı"eticiler açıs.::.L··· 

dan öne.ı'rı.1.i se.kıncalar doğuran yukarıdaki özelliklerinin yanında 9 

bazı yararlı özellikleri de bulunmaktae ır (13). 

Bu l.;:redil er in sağlaruna3ı, örgü tl er in sağladıklc:;.rı kr eel iJ. C:' c 

oranla çok üahc:.ı kolay olmaktadır.brgütlerin kredilerinde aranı::::rı 

karşılıklar çok zaman bu kredilerde aranınamaktadır .Bu krediJ.erirı 

ertelen.mesi ele bazs.n kolaylıkla mümkün olabilmektedir. 

J3u:cac1a sözü edilen özellikler bazan üreticilere yarar sağ

layab ilfılcl erine karşın, çok zaman zararlı olınsJ:s::t2.dır ~ Tarlin ür eti

cileri bu kolaylıklar nedeniyle daha önce sözü edildiği gibi 9ü-

(12)Örne(;i:n;Cento tarafından yapılan çalışmada sadece 733 tarı:u 
üreticisi kapsanmıştır. 

(13) İbrahim AKS ÖZ, Zirai Kredi ••••• , s .19. 



r etken olma:ran a-rnaçla.ü..~ -dd.:::kredf: -ial€:pc.·etmek:te ve -l&-~..:.C~~Ferin b'"'S

OZJı l-çr:r·- ün ho:i·çdıann.tı:zyJ.:.- ~;ı.-~H:atrı.:ik ~'!'il e_,·~frrıl ektedir ı~er? 

C.TALHIS.AL :E:REDİ ÖRGÜTLERİ 

Ülkemizde tarımsal kredi sağlayan örgütlerin önemlileri, •· "; 

Ziraa-'e Br:,nkası,]:arım Kredi Koo:peratifleri ve Tarım ~ıatı:ş Koorr. ~c-· 

tifl er i olmal:tadır .Bunların dışında bazı bankalar ve Tekel Gen E::ı 

lViüdürlü[;ü,Et Balık,Kurumu ve :[opraksu Genel Mti.c1ürlüğü gibi biı".: .. :e;,. 

örgüt,-'carırrı. üreticilerine kredi hizmeti götürmektedir(l4) o 

Bilindiği gibi,yukarıda sözü edilen örgütlerin içerisindE; 

en öneı;ılisi :~:.C .. Ziraat Bankası olmaktadır.Oteki örg·ütlerin sa;_lla

dığı ki"'edi hiz.:ı:netleri genellikle sınırl.ı olmak'cadır.Bu örgütler 

çok az sayıt~aki tarım üreticisine yarar sağlamakl:;adır .. T.C.Ziraat 

Bankası ·ülkemizde örgütlenmiş en önemli kredi kaynaı??;ı olmasının 

yanında, furJJn 'Ei:'edi Kooperatiflerine ve :arım atış _:ıoperatj_fle

rine fon sağl&ması ve bunları denetlernesi nedeni;y-le,Türkiye T:~rı

mındaki örgütler.ı.miş kredilerin tamamına yakın bir bölümünü sağla

maktadır .. 

l.T.C.Ziraat Bankası 

a.Bankanın Geçirdiği Gelişim. 

Ulkem.izde tarımsal kredi örgütlerinin kurulması ile il

gili çalı:}Lıalar oldukça eski yıllarda başlamıs:tır .bilindiği si b i ı 

ilk kredi örgütleri Memleket Sandıkları adı altında 1863 yılıı1C:.c. 

Mi that I'a.)a tarafından kurulmuş daha sonra bunlar sırasıyJ.a i1Icna ·· 

fi Sandıkları ve Ziraat Bankası adlarını almışlardır. 

i·iierıılel{et Sandıkları, tarım üreticilerinin kredi sağlame:<.:ıll

da karşıl.s.otıkları güçlükleri ortadan kaldırmak smacıyla kurul

rnuştur.,O Gü.nlerde,kamu yönetiminin tarını üreticilerine kredi ~J"c,-

(14) İbrahi.-rn AKS ÖZ "Türkiye Tarınıının Kredi Sorunları ve Çözüm ·:;:ol-
le..rınrpürkiye Tarımında Sermaye ve Kredi Sorunları,T .. Z.Y,L 
Birlisi Yayınları, (Ankara: 3.1. Genel Kurul }s .l-6 4" 
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recek nali g[:lcc sahip olmaması nedeniyle,tarım sektörünün gereksin

diği kro'-1ileı·:L:ü,yine bu sektör içerisindrn sağlanmasının gerekti-· 

ğine inanılarak,bu yönde çalışılmıştır.Bu amaçla,gerekli se:rmaye

nin sağlarunasında ,üreticilerin işgücünden ve kamu mülkiyetindeki 

kullanılmayan topraklardan yararlanılarak 9 üreticilere yeterli mik

tarlarda ve dü1:,-:ük faizle kredi verilmesi düşünülmüçtür (15). 

Merıılcket S.andıklarının sermayesi,ilk a~ıa:nada tarım üreti

cilerin kullanılmayan kaıri.u topraklarında zorunlu olarak çal:ıştı

rılmals.rı sonucunda elde edilsn ürünlerin satı;:Jından sağlanmıştı:.."'. 

Bu yöntemC!_e,tarım üreticileri yerleşim alanları yakın.:ı.ndaki kamu 

topraldaı~ında tüm üretim araçları kendilerine ait olarak çalıı;;;mJ.:;ı 

ve elde ettikleri ürünün satışından sağladıkları geliri söz konu-

su sandJ.klara aktarmışlhrdır .Buradaki _b irarada çalışmada, tar:u:;ı ü~

reticilori arasında eşitlik kuralları geçerli olmuş ve her ürGti

ci ailesinin belirli büyüklükteki bir toprağı işlemesi zorunll-:. 

ol.ınuştur(l6). 

Ba:.)lane.ıçta büyük bir başarı ile yürütülen bu çalışma y m-

temi,uzu.ıı. si.Ire devam ettirilınemiştir.Daha sonra bu yöntemden vaz

geçilerek he:r üretici ailesinden belirli bir mi1rtarda ürünün a

lınm.asJ_ yoluna gidilmiş ve uzun süre,.Memıeket Sandıklarının ·~::;.,. -

mayes i bu ;yoldan sağlanmıştır. 

ifiertlleket Sandıklarının yönetimi,yerleşim birimind.eki oi

reyler tarafıno.an seçimle işbaşına getirilen ve ücretsiz çalışan 

4 bireyden oluşan bir kurul tarafınden yapılmıgtır.Bu sandıkla

rın hesapları Kasım ayı sonunda kapatılmış ve hesapların incelen

mesi,kazanoın saptanması gibi işlenler,yerleşim biriminin yöne

cisi basıkanlığında yöresel memurlardan ve halktan oluşturulan 

(l5)r:I:.C.Zo.B,Yüz Yıllık Teşkilatlı Zirai Kredi,~.C.Ziraat Bankas.ı 
Yayınları,(Ankara:l963~s.l02. 

(lfl) İbrahirü AKSÖZ ,Zirai Kredi ••••• ,s·.lJO. 
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bir jfu~i tarafından yapılmıştır .Sandığın masrafları çıkar:::J.u.:ı. _, ,_,, 

sonra lmlaı1 kazançlar,yöredeki altyapı hizmetlerine harcanm:ı_ş-l-::ı.: .. ~·. 

:Su sanc1ıldarın ucuz ve kolay kredi sağlanm~gll!rida'·ve;·ytsl!ımi:ftn -BkonG·

mik geli()l:ıcs:l.nde etkin bir hizmet sağlamaları nedeniyle,kamu ;:·c.· 

netimince kandıkların tüm ülkede yaygınlaştırılması kabul ediL;ıı~ -

tir (17). 

Ülke çapında yaygınlaşt;ırılan Memlcket Sarıdıkları 15--20y:.:...1 

süre ile l::uruluç amaçların eyg1.ın olarak hizmet e;örmüş1erdire1!'a:kat 

bu sandıl:la::L' ülkenin her yöresinde aynı gelişme;y·i göstermemiş r,; 

bunların ancak bir bölümü etkin bi:::· biçir.cı.de hizmet sağlayaoilm:i_ş

lerdiruiemleket Sandıklarının ülkeni'n her yöresj.nde ve sürekli. o-

larak bac:~:~:c~ııı olamamasının nedenlerinin başında?sandıkların mer·-

kezi bir sisteme bağlı olmaması ve tüm sandıkların yöresel örf -·v::; 

adetler içc:ı::'isinde, özellikle sermaye :payX:arının ödemnesi açısın-· 

dan far:t;:J_ı yöntemlerle çalışmaları gelmektedir .. A;ırrıca Memleket 

~a.rıdıklarınca mal sandıklarına geçici cıarak ya tırılan ürün b ec: el-

lerinin kamu gereksinmelerine harcanıp geri öderı...memesi v;:; bu san-

dıklar iı;;in ba:;üangıçta saptane.n yönetjJil kurallarının uygulanrrıe--

mı ş olmc:lJ..arı .r·elmektedir (18). 
-~ 

.Memleket Sandıklarından sonra ,1883 yılında 1\'i.enafi Sar: d ı:;L,-

rının kur"l-ı.lduı::;u görülmektedir,.:Sunlar gerçekte,yeni bir örgüt ol

maktan çol<: ~görülen aksaklıklar n ed eniyle Memleket SandıklarınJ.n 

yenid e,-.. örgdtlendirilmesi ile oluşmuşlardır. Gerçekten,Memleket 

Sandıklarının yeniden düzenlenmesi amacıyla 9 sermaye kaynaklarırnrı 

geliştirilmesi d.ii,şunülerek,l883 yılında .;.'.?ar VergiE:ine c;; lO c:,a-

nında 9 l'fıenefi E is s es i adı altında b ir zam yapılnnş ve o günden 

sonra,sö~:, konusu sandıklar l\'lenafi Sandıkları adını almışlard.J..r·. 

(1 7) T. C~ z.13, ,_91:\mhuriy etimiz in 50. Yılında r_r. C. Z il"' aat Bankası 1 T, C 
z ira.:ıt :Bankası Yayınları. 9 (Ankara :197 3 ),.s. 48. 

(18 )A~ ~. e,_.ys.S.2.. 
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'i eni k-urulan bu sandıkların, eskilerinin CJ.urur.o.una düşme:nol8-

ri için,y-ön.otim a,çısından bazı değişiklikler yapılmasında., yarsr 

görülmüc;tür .Bu sandıklar kamu yönetiminin denetimi altına alınrııış 

ve her 3 ayda bir hesap i-izetinin hükümete göndeı~ilme zorunluğu 

konulmı.ısıtur (19) ;,.Alınan bu önlemlere karşın, Menafi Sandıkları et

kin bir hizr:ı.et sağlayamadıklarından 15 .Ağustos 1888 de kaldırıla

rak,bunlaı'ın yerine Ziraat Bankası ku.rulmuştur .. 

15 A:Sustos 1888 tarihli kuruluş yasası ile,~'icaret ve r.~a-· 

fia Nezaretino -Dağlı olarak,lO Milyon 15.-ra sermayeli bir kamu ör

gütü olarak kurulan Ziraat Bankasının g·jrevleri l::ıelirlenmiş vo 

Banka devreelilen l.74lol95 Liralık sermaye ile çalışmaya başla-

mıştır (20). 

Daha sonra l)Hi yılında, ban:.mnın yasal ;y-apısı c1eğiştirilme-

den,banka;y-a 1::r8J.i işlemlerinde karşılıklar açısından serbesti ~8.

nınmı,<J,l::ı"edilerin kolaylıkla geri toplanmasına olanak sağlayac..:ak 

kurallar cetirilmiştir • .Ayrıca~banka iş1emlerinin harç ve resjm,,. 

lerden r:,_uaf tut-u.lması öngörülerek,k~rın dağı tııyı l:ıiçiın.ini yenid .. ~n 

düzenleyc:::ı bir y·asa çıkarılmıştır.Bundan sonra da,sözü geçen ya-

saya dayalı olarak 1917 Tarihli Banka Nizamuames i hazırlarun.:ı_~} '/C, 

19 24 yılına kadar önemli bir değişiklik olmaL1l'}tır. 

1923 yılından sonra,Bankanın yeni kurulan Cu.rnhuriyetin ge

reksiniınlei'ine uyması ve ülkenin ekonomik gelir_;ıme,sinde dah.a ,:,-tk:LI 

b ir göri.:L.ıi.tne kavuşturulması amacıyla hazırlanan yasa ,büyük Mill et 

Meclisinin 19 Mart 1924 tarihli toplantısında bonimsenmiştir.llıı 

yasaya göre tanka~bir kamu örgütü olmaktan çıkarak 30 Milyon TI;. 

sermayeli ve SS yıl süreli bir anonim ;;;irket c1u:J."1..:ımuna getiril:., 

miştir.Aynı ;yasayla ,bankaya tarımsal kredilerin ;:;ranında her ·'_;üc; 

bankacılık işlemi yapma yetkisi verilmiştir (21). 

(1~) İbro.hin AKS ÖZ, Zira i Kredi. •••• , s .131 · 
( 20) T. c.;~, .ıı. 1_Gu.mhuriyetimiz in 50. Yılında· • • • • 3 s • 54-55 • 
(2l) A.5.e;.J.s.5'""6, 
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!J Laziran 1930 da çıkarılan 1697 Sayılı Yasayla,Bankanın 

sermayesi 100 ldlyon TL .na çıkartılmıştır .Ayrıca, tarımsal kredi..,. 

lernede bacışıklıklar büyütülmüş ,rehinli toprakların ve taşınır 

malların sa Gl;Jında bankaya yetki verilmiştir.Daha sonra 719 32 yı

lında 2036 Sayılı Yasa ile bazı düzenlemeler yapılmış ve bu yapı 

ile Banlca,l937 yılına kadar çalışmıştır (22). 

12 Haziran 1937 tarihli 3202 Sayılı T.C.Ziraat Bankası Ya

sası,Bankanın gelişiminde yeni bir dönem açmış ve ona modern bir 

kredi örg'ti-Günün sahj_p olabilecc3ği çalışma olanaklarını ve gücü 

vermiştir.JJu ;yasadan sonra çıkarılan 34fı0 Sayılı İktisadi Devlet 

TeşekkUlleri Yasasının Ziraat Bankasıni da kapsaması nedeniyle 9 

Banka özerk bir kamu iktisadi kuruluşu olmuştur(23). 

Bankanın temel yapısını belirleyen l:ıirinci maddeye göre~ 

çok yönlü bir itibar örgütü olarak kurulmuş olan Ziraat Bankası? 

amacının gonel anla::nıyla ülke tarımına hizmet etmek olmasının ;ya-

nında9hc:c tür bankacıl:ı.k işlemini üstlenerek ülke düzeyinde çok 

yönlü b ir banlmcılık görevi yapmaktadır. 

Üllcemizin tarımsal yapısı göz önüne alınclı[;ında,Türktyeı 

nin bir kLiçük ür·etici ülkesi olması ve ekonomik gelişmenin,anc2jc 

ıruÇük tarım üreticilerinin gelişmesi ile mümkün olacağı ö.j§dnc. 

siyle,tarımsal kredi dağılımında ilk olarak küçük üreticilerin 

gereksinı;ıel.erinin karşılanması ve bunların örgü:clendirilmesi göz 

önünde bulunclurulmuı;ıtur .Banka kuruluş yasasınö_;J. küçük tarım ür e

ticisi tanımlanarak,hangi ko:gullarda bir üreticinin küçük üreti

ci olarak kabul edileceği b elirlenmiştir ( 24). 

Sözü odilen yasada,bankanın vereceği tarırnsal kredilerin 

temelinin ,ülke içinde ve dışında pazarları..uıası aümkiin olan 

( 22 )A. ~.e. ı.s. EiiJ. 
(23)İbrahiı':ll. AKSÖZ ~Zirai Kredi •••• ,s .. 132. 
(24)3202 :Jr:çılı T.ü.Ziraat Bankası Yasası,mad.3. 



tarımsal ürlınlerin üretimi olduğu,ta:rımsal amacı olmayan b ir k-.c E!-

di talebinin~..:::;österilen karşılık ne olursa olslm kabul edilemEr-ra-~: 
~- ' ; 

ceği kt.:u"c.ı.llaı·ı ortaya konmuştur.Teırımsal kredilerle ilgili bu fü)_

relların C:~ır:ıında 9 kredilerin amaçları da,üreticinin işletme serna--· 

;y-esi eksikljjderini tamamlamak,tarımsal üretimi iyileştirmek ve 

ver ir:ıl il id· in i ar tt ırmak, ür et i cil er in b i::-- ~arım ü:l ctnws ine z2h i·, . 
.,., -.ı'-

olmalarını ya da işletmelerini biiyütecek toprc;~;.: alabilmelerin~. 

sağlamak ve tarım ürünlerinin pazarlarunasını l;:olaylasıtırmak bi

çimler in d e dört grupta belirlenmiştir ( 2.5). 

Yasada tar11nsal kredilerin amaçları belirlendikten so:.ıra, 

bu konude. ikinci koşul olarak,verilecek kredilerin gerçek gerek--

s inm el e:.~ O 'l{JT gt.U1 olma s ı , ilgili Ür et i C inin Ür et liı.:niı.n O katk:;L ~a:pç Ci.l.J"-e"""" 

si ve üreticinin ödeme güçünü aşmaması gerektiğ·i belirtilmiş /G 

bankanın ki' edi kullanımını ctenetleyeceği ileri s"L":.:cülmüştür (2ı:;:) .. 

~J .Da~ıkanın Gunümüzdeki Niteliği ve Or güt Yapısı 

:;ıc.',ha önce b elırtild.iği gibi, T. C. Zir aa-:; Lankas ı Ivleml. c.::-

ket .Sanrlıl::ları ve JVlenafi Sandıklarının yerini almış bir örgU.t o.:~

ması n cd cmiyl e, çok uzun b ir geçmiş e sahip olmaL:tc.dır. GürıümüzCi t:: tı·.ı. 

tirgüt, tarım s ektörünün kredi gereksinimini karrp.lamaya ve kc::.ıntt ,yu--· 

n etiininin ta.rımsal kredi politikasını yürütme~r o çalıştığı g:;_b :~,b-

teki bankacılık işlemlerini de yapmaktadır. 

Ziraat Ee.nkası saşlangıçta lOÖ Milyon !.rL.sermaye ile k·:J.

rulmu~; o:ı.m.asına karşın,günümüzde 1~5 Milyar IL.ser'mayeye sahip 

olmaktadı:c.J3ankanın sermayesi,kuruluş-tc:. d.evir s.i.ın.an sermaye, 

toplanan arazi vergisinin% 6 'sı,yıllık devlet bi.:J.tçesinin% l 'i, 
bankanın net karından ayrılacak fonlar ve kamu yönetimince veri-

lecek olağanüstü ödenekler gibi kaynaklardan oluşınaktadır(27).i:ıun-

( 25) 3202 ·Sayılı T ,...c....z...irt Ec.,nkası Yasası ,mad .3. 
( 26,) T. C. Z .:e. 9 Cumhuriy et:iJiliz in 50. Yılında ••• • •. 7 s. 6 3 • 
(27)T •. C.Z.B. ,Yüz;,.;ılJ._ık Tes;kk!rf!tlı Zirai ... ·• •,?s.l53· 



ların dıc;ın.Ja,bazan da öteki bankaların sermaye sağladıkları bi

çimlerde (28 )s ermaye oluşturulması yollarına başvurulmaktadır. 

Biı' kaı12u iktisadi kuruluşu olan Banka,tarıınsal kredi dı

şında hGr ·ı.·u.r banka işlemlerini yapmak görev ve ;y-etkisine sahip 

olması ncc"leniyle,mevduat kabul edebildiği gibi ·carım dışı kredi 

hizm(.;tle:cilü de yapabilm.ektedir • .Buna karşın T.C.Zircat Bankası:L .. c.· 

gUnüıırtiz',r.1eLi işlevi,tarımsal üretimin,tarımsal pazarlanıanın ve t.s.

rıma dc;qalı saı12yilerin geliştirilmesi için gerekli olan k;redil6t'"i 

sal;Lcıi_Ci.:.k ve b-u amaçlara ulaşmak iç in gerekli ör ,:;Lttlsr i kurmak ~;e-

liştir~;.ıelc ve bu örgütlere katılmak biçimin~~ özetlenebilmektedir. 

T·.C.:6iraat Bankası'nın örgüt yapıs.::..n~~ .. Gcıwl l(urul,Fxedi-
,. ~ . ...: . 

ler YülG3GL: Hazı:n:ı. Kurulu,Yönetim Kurulu ve ~}enel T·i.Etü:r·lük gibi or

ganlar yer alm.r.:J{tadır (2~). 

Genel Ktrrul ,Büyük Millet lvieclisinin çe<:.;itli ~coınisyonları-

nın ii;;r·:~:.: .. cri ile,l:lar;ıbakanlıktan önerilen 5 ü3r.er~en ol~:.şn-.aktadır. 

Genel J-:1u~uı ,Bankanın en üst cl enetleme ve yönetim ort;<:ını olmakta ... 

dır. 

XrodilGr. Yüksek Nazım Kurulu, Ticaret Baka:n.ının başkanlığı 

alt:ı.nd~ ç:::..J..:ı..r;:an1 :I'icaret,G:ı.da ıliarım ve Hı::tyvancılıJ::: v:~ Maliye :Ba-

kanJ.ık1c~ı..,ı -'c-er:ısilcileri ile. ;Banka Genel ii~üdü:cü ve Genel Müdür 

Yarö.ıc.e:J.ların,-~LBD oluşan bir o!'gandır.Banka:hın, ';enel çalışma ve 

plasmarı ):ço0;J...,anunın ana hatlarının saptanması,kredilerin ür&-'cim 

konuları c:(;: ısından genel ekonomik ger ekler e ve i..i..:c eti-ci geı"' eks in-

meler:L.Yle 'lör·e da,ğıtımı,bu or,r..'an tarafından yaı.:ıılmaktadır. 
·-· ·-· .:;ı • -

T.C.Ziraat Eankasının yönetim politikasını sç,;:tamak göre-

vini yl.i.:c·ü·cerı. Banka Yönetim Kurul:u,bir başkan ve o sç-ı üyeden oluş

:makt::;,_dır. Ycnetiı·n Kurulu Başkanı, Ticaret Bakanınııı ör~ er isi 

( 28) jrno~;iı: --tahvil ihra cl., öteki bankalardan. -al ı:-ıan borçlar ve 
rec:::l;:ont cibi,işlemlerle de sermaye sağla:nabil'n:-ıek:tedir. 

( 29) ::ı;. c; •. c.~ .L. ,_ç~un1hur j_yetimiz in 50.Yılında ••••• , s .6 4-71 • 



f3.skanlar Kurulun.w,- kar.all--ı .V~ ·c~.mli%ıfbifŞklhiın:fu o:h~;hı.) 

ile tayin olunıicaktadır.Beş üyenin,üçü Ticaret,Gıc1a Tarım ve Hay-

vancılık ve IVmliy.e Bakanlıklarının en er isi üz erine Bakanlar Ku-· 

rulunca tayin olunur.öteki üyelerin, biri Tarım ~redi 'Kboperattf·

lerince,biri de Büyük Millet Meclisince seçilir.Ayrıca Genel JV.J.-

dür ,yönetim leurulunun üyesi olmaktadır. 

Genel r.J:üdürlük ise,merkezde bir Genel IVIüci.ür ve iki Gen81 

Müdür Yardımcısı ile gerekli organlardan oluşmaktadır. Genel Iv1ü

dür ,Bankanın en yetkili yöneticisi olmaktadır. Gsnel Müdür Yard::-~rıı·

cıları,r.:~icaret Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu k'lY.'El·· 

rı ve C1-unhurbaşkanının onayı ile tayin olunmaktadır. 

~:e.c.Z,iraat Bankası,tarımsal kredi dışında,öteki banka hiz

metler ini. ete YGpruıl; tiir --kamu .. iktiisadi'"~tu::.~üuşucöımag.ı~-tı:ecl:e:ıtiyl:e fi:U

kenin hemen her yerinde şubeler açmıştır.Banka:nın günümüzde 85C' 

nin üzeriı-ıde şubesi bulunmaktadır(3~).Bankanın bu kadar büyük ve 

yaygın bir örgütsel yapıya sahip olmasına karryın,kredilerin d€

netimi yeterince yapılamamaktadır. 

c.L&nkaca Verilen Kredilerin .Amaçları 

J)aha önce sözü edildiği gibi Banka ,kuruluş yasasındE~ 

belirlenen bazı amaçlara ulaşmak içi~ kredi açmaktadır.Bu amaç

lar, genel olarak b eş grupta incelenebilmektodir ( 31). 

İlk olarak,Banka tarım üreticilerinin igletme sermayesi 

eksikliklerini tamamlamak amacıyla kredi açmaktadır.Bu krediler-

le üreticilerin tohumluk,fide,güsre akaryakıt ve ilaç gibi girdi

lere yaptıkları harcamalar ile nadas,ekme,biçme,toplama ve is:ç.:_ 

ücretleri c;ibi konularda katlandıkları maliyetleri karşılamak 

( 30) 2:'. C,; Z ;.B. , Tc. nı tma Yayınları. 
(3l)AşaZ1ıda sıralanan ilk dört amaç 3202 sayılı T.C.Ziraat Ba::-ı-· 

kası Kanm.1u ile belirlenrniştir.Bu konuda Bkz;T.C.Z.B. ,Cunıhu-
ri;y-cd;imizin 50.Yılında ••• ,s.l42.Beşinci amaç ise,tarıın ürt:n-
1 e:c inin pazarlanmas ını geliştirmek amacını gerç ekleştirın e\: 
konusunda önem kazanmaktadır. 



c:cmacı c~i.(~t~j_me~;:tedir.,.Ayrıca,bu kredilerle,üreticilerin her tür ta

rım cı. ı e tl ei' i, tarımsal araç ve gereçler i sa tın EJ.J.ab ilm es in e yardım

cı ol uı-ı.r;ı.ası ar,ıaçlanmaktadır. 

İL:üıci olarak,Banka tarımsal üretinıi art:tırmak ve iyileş

tirmek 8.Ll<:~cıyla 1rxedi açmaktadır • .Bu lerediler, to::;n"a2ın verimlili7 

ğini ar·:;tırmc:l;:,ürünlerin çe,şitlerini ve nitelilüerini geli.:;tirmek 

için vm:':Lln1e:o:tcclir .. :Bu amaçla verilen krediler,kullarıılmayan top..:. 

raklaı·:.;_ :;·;:::~·arlanılabilir bir durunıa getirmek 1•::in Jra;ıılan toprak 

geliş-:_;:L~'il1.~'-CEdnin ve kullanılan toprakların veriiüiliğini arttır-

' . . ~ k . ı ı . ı· ·ı .. ' ., d k ı :rr.caK ıçın :ra;;:ı...Laca ış em erın ma ıye-ıc erının 1mr;:::ıı.annı.asın a _-u -

lanılma2;:-t.:ulJ.l".Ayrıca bu kredi1er,sulaına,kur:ıtmu ve uelleri önle

mek için c·c:ıre:_-;-"i i tesislerin kurulması, çayır ve '!:.cr 1 2ların gelic

tirilmesi ahlaçlarıyla da kullanılmaktadır. 

:Janl;.:::.ı üç'Li..ncü olarak,tarıın üreticilerini bir tar::ı.m işlet-

mesine salüJ;ı kılruak V:t!!.. işletmelerini büyütecek toı;rak edindir

m ek arE-~·.cıyla i.CL'edi vermektedir .:Bu kredilı.er ,yeni i;}l~tmeler kurul

ması ~e''Ja i:}l'::;tmelerin büyütiilmesi için verilcm ı~:reC'tilerden o

lus;ma}\.:·;~.::ı./.J.r.:U:.-ı.:.:ılar işletme içerisinde,işletme ile ilgili her tür 

b ina yo.:,.ıır,n, c1ogaı ve yapay ça;yırların oluştu.ı~-ı..uması, ömrü uzun o-

lan he:.:· ·(;L~.:~· makina satın alı.ı'Ilı,meyvelik,bağlıt:,kavaklık kurulması 

ve topraL ::;;:;l·~~ın alımı konult:...i.'J.nda kullanılmaktae ır~ 

1 )öı·c1ü:ncü olarak ,Banka tarım ürünler inin J_JP,:::.c..--:.rlannıasını ge-

<::..ı .. :::·_,·;ıJle. kredi ve.rme1i.:tec3.ir.Bu tür :;r·ec~ilsr,iç ve dıf:t 

pa za:;:·J .. :.:.'c~a, ;::;ü:..· c:\..li olarak ve büyük miktarlarda _po.z<:..rl~:··· ıab il en tüm 

tarıE -~'Lullo.;."inin ulaştırılm.ası,depolanması,i:Dlermıosi ve paket

lemn.esi e:il)i i;::lemlerin ya:p:ı..labilmesi ve gere~cci:~:i zarnanlarda ü

rü..J. fiJB.'~J-~;.:rı:.nn yükselmesi için,ürünlerin lJd;:le·cilmcsinde ge.re-

ken serrııa:rc:Lin sağlanması amacıyla verilmekted.iı·. 

i:lon olarak,Banka hammaddeleri ülke içerisinden saglanan 

tarıma rlı::(Fc.lı uanayilerin geliştirilmesi aı.ı1.acıyla kredi açmakta

dir .A:v-ı·ıca ,Banka bu amaca ula9mak için, gerekti,'::i;i zamanlarda bu 
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sanayilerin kurulmasına ve gelişmesine katkıda 1Julunmak emac.:ı_;;r·u: 

ortak olmaldadır .. 

d.Tıarımsal Kredilerin Verilmesinde ve Kullanılmasında Zi-

raat Banlmsınca Gözönüne .Alınan Konular 

JJanka kuruluş yasas.ına göre herşeyden önce 7 küçük tarJ.m 

üreticilerinin gereksinmelerinin karşılanması ve bunların örgüt··-

1 endirilmesi konularını göz önüne almaktadır. İkinci olarak 1veri ··

lecek kredinin gerçekten tarımsal gereksinmelere yönelik olması~ 

na, üçi.1.'1.cü olar ai::, kredinin veriliş amacına ey gıJrı c· larak kullan:·.l· 

reası ve -t.L~cciciye ek bir yarar sağlanmasına,dö:::.'clti.ıı.cü olarak,·L.ı':3··· 

ti.md e daha iyi teknikleri kullananların yeğlemı1es ine, b eş incj_ u.: ... ··· 

rak,verilen ~\:redinj_n üreticinin öıfteme gücünü aşmam.asına önem ve: . 

rilmektedir.Dunların dışında,tarım üreticisinin yeterli karşılık 

gösterebiLınesi,lı:redinin kullanılacağı alantn ve::cimliliği ve ~~.:.·e· 

ticinin öç~ e'·ne t"{ıicünün yeterliliği, kredi verilnesinde göz önün9 

alınan öteki konular olmaktadır(32). 

Zil'uat Bankası, verilecek kredilerin duyı.ılan gereksinjms 

uygun olm.asını ve yerinde mullanılmasın::ı. sağlamalr amacJ.yla ç evü'

me kredilerini, tarımsal üretimin gerektirdiği zc.un.anlarda takstt-

ler biçirııinc.1e parça,parça kullandırmaya özen göstermektedir .. iqr:~.

ca ,Banka akarye;Jn t ,yapay gübre ve hayvçcn yemi gibi girdileri.n 'JG··· 

terince lmroılan..rrıasına yönelik kredilerin ve uzun vadeli kredile-· 

( 32) Te C .. Ziraat .bankası Kurulu9 Yasasına göre, tarımsal kredi talep 
eden ·l.Lretici:::..erde aranan nitelikler şunls.rc..1ır: (Bunlar aynı 
zamı:ı.ılCla kr·edi talep edenlerde aran.:ln genel rd.telik1er olare:~z 
adlan<Iı:rılr,ıaktadır) 
l.T.C.Vbtanda§ı olmak, 
2.1/i:cdeııi hakları kulları.Jııak yetkisine sahip olmak9 
3-N:L:Lfusa lmyı tlı olmak, 
4. T2.rırı-ı. ü::c eticisi olmak, 
5.Ödcı~ı.e gücünü yitirmemiş olmak, 
6.Tefeci olmamak, 
7.Kredi:vi tarımsal amaçla talep ediyor olmak? 
8. T. C. z. .B. Yönetim Kurulu üyesi ya da memu.ru olma!:::.9,k ,Bkz, T ~ ,, . 
Z .B. )!.~~13-"iyetimizin 50. Yıl~_P:d~B:!. ·-~'s .161 . 



rin y:.:!:ci:nc lte::.:::..'canıTıasını denetleyer ek parça pa.;:'ça kü.llandırm ~.ya 

çalışnwL-t2G.ır e 

e.Ziraat :Bankasınca Verilen J<:redilerüı Üroticilere Ulc:ı. 

tır ılmE'. s ı 

T':J.rımsal Krediler, tarım üreticilerin e doğrudan ıftoğru;y~ 

ya d:~ t::.:rE.H3E<.l kooperatifler eliyle olmak üze:;_ 1:; L>-i yoldan ula::.; 

tırılır"a::t:e.dır ( 33). 

~:\::ı.:c-ır~ ı~r2di kooperatifi bulunan yörelorde,J;:cediler orte.k

lara iJ i-:. ]coc.<_'OI'a. ·cifler aracılığıyla dağı tılmalcs:::,:.J.ır ~E u yörelere. e; 

kredilGJ:' 1 :::oOJ?Cratiflere ortak olmayanlara banka eç~ ve maddi ter:: i-

nat k2ı~;"ılı~:ı verilmektedir.Bu uygulamada ,krecli ı\a_,:ı tılırli:erı on-

celikle o:ı..'·ca2darın gereksinrnelerinin göz önfuJ.o alı:.:..:·.ı.ası nedeniy

le;orta':'.a:::..~ın talepleri karf_;ıılanmadan ortak ol.:·a~>·a::ılara kredi 

ver ilm :_;n eı..:·c- eC:L ir: .. 

·_;:arımsal kredilerin doğrudan doğruya üreticilere ulaştı

rılması c.~lll'illı~lmda .Banka ;ür eticiJ.e..r\e karşılıklı ilir}kid e bulu..'1.

maktadıı"' .ü~-:~orıı:Lzde verilen tarımsal kredileri~-ı <:;ok önemli bir bö-

lilinü bu ~:·o ll o. -~}_reticilere ulaştırılmaktadır ~ 

2.~Cnı·ım Kredi Kooperatifleri 

:r;uııa önce sözünü ettigirniz gibi,t.::trım.r3al k:cedilerin bi:c 

bölümü Taı'ırı 1<2::-cedi Kooperatifleri aracılığıyla ·(;r,rım üreticile

r ine ı.:J.a;ıtı:cJ_lmaktadır ~ Ülkerrıizd eki ilk kredi öı~ 3,ü·cJ. erinin koorıe

ratif ·ui;;Lı:i.nde kur·ı,Um:ı,:ı,ş ol.m.alarJ..na karşJ..n,daLL2 -~~:orJJ.'& Ziraat 

.Bankas'ı!·ıı:::.ı '-·-,c:;:ulması ile kooperatifçilik yönt cr,ı:L terkedilmiştir. 

:b aka-t, ~;:\'_:;:·~:::i~·c I'arımında hooperatiflerin yararlı o1abilecekl eri 

rıu··;c,·i-ı,..,u··.L-.. ~.-.·.,.-.,1:· ıc0q J·.,ılında çıkarılan bir .,Yasadc:.L.i. 30~:T6, tı:ıarım kredi u ~ vı....ı...ı.. ·--R~ V-~'-'--·' '--" ..ı:.: 

-:--::~--.. -----
( 33) Ib:ce:üı:i.:~l A:LSOZ, Zirai Kredi. • ~.·,s .;137 • 



E; o o pera·cifl e:c.· i ve ~D arım satış KJopera tifl er i ~o.:u:L."c.Llmuç.tur CV-). 

~~'c:_'ır,ı -~[:._' eticil erinin sosyo ekonomik dL..ı:c.~<..u:ıları göz önüne a-

lına=-."a.l:,o~..ı..:,:ı_~_2.:rın örgütlendirilmesinde ve kooı_Jc::ı__";:::ı-ci:2le:cin kurı..~lj:ı- -

sında ZL'ca·~- Isonkasına görevl-.~r verilmiştir.TarıEı üreticilerü~iri 

koo_pe::..~.::~-L;iiloı"e üye olmalarını sağlamak amacıyls do.;.ı~oopEıratif · 1_,;;-· 

lunarı J\:i:._'clc::..'de:?tarım kredileı"inin söz konusv. ÖJ.."c_,ü-Gler aracılJ_--

ğıyla c~<\~ı-cımı ve üye olanl&rın gereksinimleriDe öncelik veril-· 

mesi kt..~ln::.=. /_ilmiştir .• 

L::i~:_'2c:ı.t L&nkası kooperatifçiliği ülke çcı.:ı_ıı~1da geli.;:tirııcıT 

iç in 5 b"L:L ö:c." cL~·cıer i kredilerle finans e ettiği gilJ i~ ıJunların ör e,tit-

1 erıdi:c ilnoo Lı( o iyonetimind e ve d en e tl enmes in( o :._;ö::. ev alE~aktad.:ı.r 

( 3 5) .• Bu a,;ıs.çla:cı gerçekle >;i tir eb ilm ek iç in,,BaııL:c.uııı ör güt yo.:;::·ı-· 

sırıda, b il" ~<ooıJera tifl er Müd ur lüğü kurulmuştur .lıu:~adan anli:ı.şıle -

bilece,:·.i e:,i"oi,tarım kredi kooperatifleri Zirc..a-c J_)aıü:asının yonc-

tim v:; c'_cjıo-~iründe çalışan L:redi örgütleri olnc.::_:~-G<:lC::.ır. 

"lc,:..·ıu (:i:· eci i ~ooperatifleri, ortakların ;::; ı:ııı"sız ve m-u~c e--

selsil ~~ofa:L.o·c1eri üzerine kurulmuşlardıroBöz konusu koopera-::;ii-·· 

lerin :~"L:ı.~:T~::..c:bilm.esi için gereken en az üye sayısı 30 olmaktadır" 

:Bu örg'v~"Clc::..",o::.:-·taklar arasından iki yıl süre ilc; ueçilen Yönetim 

1\.urula:cL~ca ~-ü:1etilmektedir (36). 

"'!; :c··ı:·.;_ ~xedi l(ooperatiilerinin ortaklaı~ına verdikleri. kre

dilerin L:="·ııa.:.ları,üyelerderı pay karşılığı alı:ııa;:-ı paralar~se._;ls.--

nan l;:,:_:c.;c~n'JlJ.ı-· ve Ziraat Iıanl::asından &lınan fo:·~ıaı-·D.an ol uşmalcsa,- .L 

d:ı.r ( 37). ~::oo ~;()j_ atifl erin işletme masraf'larının L:·_::':_; ılanab ilm es i 

....,----,.-------- _ .......... __ 
(34)Bu :\_.qJe::'c(:iflerin temelini 1929 Tarihli ve 1470 sayılı ·_uu.ıc_:~ 

Oıı..:.,- -:-,,~,--~-:~·' -~-,., a·'ır. Daha sonra 19 35 yılında 28 )6 Sa-'" ılı Tarını "'·.: v ,_ .. __ .... L. •.... va , _) J 

lCr e(~ i ::.~uo)eı"atifl eri Yasas·ı kabuı edilmis.:ti:i." .bkz .N ab i L ..J._,. ""'' -

ı:eca·ci :.-wCcl:G,belgin GÜN:Gr,I(azım OKSAY 9 KoOJ)C::L'a-Gifçilik Scı?_~~-· 
lc:ı.:.'ı ;.:·a;cj·cırması, Yayın N o .DPT g 78 5--SFD ~ 183 (L,_~;:ara ~19 7 2) , f:ı .. 51 ·· 
····-·~~-- , ... - ,._ ___ _._~-----
ta:."ıı~ı. ;;C'.-cıo Looperatifleri ise,temel niteli::J.e:cini 1935 Jj_--
lınc~a 2()3~- .sayılı yasayla kazanmışlardır .Bkz. 9iı.. g. e..1s, 2~:.1 -

(35)~.C.Z.B.ııa su görev kuruluş yasası tarafınr'.o.n verilmi:,;tı:.', · 
Bkz. 7 '~-·U.Z.lı. ,Yüz Yıllık Teşkilatlı•~•· ,s.l37· 

(J~)I~i:'bi DİNÇER ve ökk~~jA .. ~c.e,1 s.-112-::i2~. 
(37) A.':l.e.cı~·6"l 
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iç i.ı.'i. :::; ~L:c:~<.::c TI2crı.kası, bunlardan ür eticilere veın,··. i_· :i_ : .J7 ecdler e or mı-

la ,dahs. ; ··-·.:C;: i"Eüz almakt&dır.:t:ıöylece aradaki i'., .. iz fe.:ckı bu ör-

gütler:: ... ~ ~<:tz.ı-•_,.;ını olu~turmak-Gadır.:Kooperati:l:!.c:..·:.. -G,j e olan üre-

'l.:_;;ra kredi lıiz-

J. -·-. J.:.~ Sı;:.ti§ Kooperatifleri ve :Cirlil~lGi'i 

__ ;;:_:,_ı::: Scıtı~ Kooperat:ifleri ve JD,irliklo::·i~T.::.:cıEı Kredi ILoo-

perati~·:_ ;~·:i:--.:.Jı ;:anında,tarın:ı. üı...,eticilerini ü:c -'·,-'.-! 
_;_ :_,_., _ irrn ek 

_ ;_:ı_:;_' ı-ı e:: cktorür .. de, el d e eü ilen ürünlerin c~LLı 0 ir b iç in:ıö. e 

n,.rar;a.·ı-._~_:_,·: .• · __ ·_,:_·_>,.j_l.·ı_·, __ ;_r:•,'·.·:_·i_.rll'n,el"' az ı;,..,~-:·::ı,'ıT.• K··a·dr-ır o"ııeı-rı 1 J~ l'r,-·---,-, .,,ı . .,·ı'nrnelr+eı-.t' .u- .• -- ~ • IA.L~v _ ~ • ...:.. • -·--•-'.L·~uYi u ..L ~ L -~~.o 

dir .·_;::c.:_::_;J. 0~:.c:ı:Li b ölUr.ıılerde i::.!. eel endL.d ca i b i" -r;, ___ _.. ı::.; "cj c:·cicil er inin · .. .) ~ 

nını l:ıcJ.:lr:~:~cJ~·:Li ve tilketicilerirı talebine u_:·;1.:v. ıüteliktel<.:i u-

rü:rüe:ı."i --~:.·,·yc;'·;cleri,bir yandan, go.zar koı:;u.llarıııı ~-\i~l.melerine, öte 

yandç·ı·ı ~-·:.;·::;c:: li ı;ıç·.li güce sal1iJ) olmc;.larına ba~~.:;..::_ (j=;_ı:ıGktaclır. Ör e-

'1'.:-.:..oı::ı (:.'seli itooperatif1e:r-inde old\ığu ,:::_;i'.Ji,Tc:.:Lırıı Satı,ş Ko

opera·:.:;ii:'_ ::.. i:,,_-· e c-:. e, ür· etiGil er-i:n pazardaki çıL:.·:.. :c.:.:,:· ı::·1:ı.. korunrak ~ 

t . ·. -.··:--·ı~·. ' -~ rlenf> ·r· ol- "'re fı'yatlar:.i.~_;_ .'.;:·.~_;-Giciler acısın-arlm. .. ~::· .... ·- · ..... ı .. 1ı o. ege ..... ı .n ..... t~ • ., 

Cian da.ıc:. ·.;ı,·L,lli1 cı;.zeyde oluşmaısını saglanıak is; in ı·,:.,: eticilerin t~üç;-

1 er ü;/~ c:c1 ~-T.: . .-<.:,~'lanılması amaçla:rımıı; tır ( 38) • 
·rı --•ı • k ul , d n• ..ı... .Lı\.: (;:..':)-c\-: ... erın ur masınGa •a Lııraa ll J::l'-: :.:::.:;:ı :1

• 'or gü tlencl ir-

·nı·e,f·ı':<:::;ı,c::·;;cc1 "'lE· ~-.~5ı·t;nı açılarından önct.lük .ıv·ç:~·i;·:_:;_ -~:ı.r.(xünümüzde ......... ~.-- ........ _...... • wo ..a.,.ı..r.J - .... 

-:--~-·..._.....·- ·-·- -------
(38)~~-S--~_,:.~":.iı.:. J.~:urulu.ş amaçları konusunda ayrı·~·c::..lı bilgi için 

lL;:~;~ t4c-, ,9.e.. , s. 21 1 -21'2.. 
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Rı arık& o Ö'; >):ıu::nı ko opera tifle:ı."'in geli~;; tirilnıc.s i için çaba .t.<.~-

ınakta(ı:::.:'.Lu Jı~,_Gnle~'l:arım Satış Kooperatifleri ~--·icaret JJakanlı--

ğınca y0ns-:;i11ıcüerine karşın~Ziraat Bankasının Ceı1et:inü altır.L::.D.---

dırlar. 

yeleri,:Ji:ı: Tc~::ı:·ım Satış Kooperatifi kurabilmü-:·cc: 9 e:t~nı ürünü 

zarlayc:::.ı1 ~~ç Tc::ı:•J_m §atış l<'ooperatifi de bir a:ı."s:,-c-ı ~oelerek bir lhr

lik oluctı.E."'aiJilınektedirler (39). 

-~_i:_ .:cı~.: S cı tış Ro opera tifl er inin çoğunlu~u ,ü:r·iJ.nl erin d e1.:;o

lanması ve ic;lenınesi için modern bina1ara salü}_) clci.uldarı ts.ibi~ 

dırlar. i.~uo::.JCJ.'a:cifl er hasat zamanı 1 büylJJ~ mikts:clc-::.: (;.a ürün d c_pola

yarak ~ fi~-2 ·cı::~rcla ortaya çıkacak düşüşler e en.;cü ulwalctadırls.::· --

Ayrı ca~ ~_.o.::~_:;:·J.,_.r.ıa hizmetinin dışında koo)era tifl r:YJ.' ı üyeler ine ,~e-

r ekli -G-o.~ı-ı.:ll-~lul;: ı :sübr e ve tarım ilaçlarını da UC'{;uıı ·fiyatlarla 

u}. __ ,ul2ı ;::ı_,::a üreticile.::· 9 üriinlerüıi hasat uon:tası ::Carım Sa--

t:-ı_ş Xoo:_;c: ccL:lerine teslirr- etmekte~bunun kar.~ııı:~ıhda avans 

almakcC'.c~ı::.:·J_3.:,_' .1~ vans dışında 9 teslim ed il en ür''"' _ ·;J ec~ eli 1 ürünle-

rin tau.c..::jı ;::a·0ı:J.J.ıktan sonra öd.enmektcdir • .Lasala:::· kredi koo_~e-

ratifle:c·Lı::; e olan üreticilerin~satış koo:ı;ıe.~·z_·ciflerinede üye 

olmalo.r·ı:ı_ı ~.::;. ddirmektedir.:Böylece,kredi koo:;:)::-;::·atiflerine bor

cu olc:uı -:..~:-·:::·ci cil er in borçla:ı:ı ~kendilerine ya:ıı1acak öd emel er-::l en 

4 .lrc C;l;:i ~-;red i Or gü tl er i 

~::L.~o.a"C ı,ankası? Tarım Kredi Ifuoperatiflcri ve Tarım ::3o.-

( 39 )A. o.,. e. J· s .. 2J,2.. , 
( 40) ibı~~'.:.J.iı,ı. A:<s OZ, Zira i Kredi~ •• , s. ı 50. 



·-lot-

:}?anca:_~ ~LiciJ_GJ_'i İstihsal Koc:;ıeratifleri ve Çkç KCJo)eratiflerin

den ö_e · · _:_"<:.::_·:· c:~-ıabilmektedirler • .ayrıca,Şeker Fı:lb:::;.:,:;-.1<:-.rı A.;;;yı~, 

bğeba:c·l~·, __ ·._-;;-~_ı.~düer bankası ve liağçılar Bankası ;:ibi örgütler ve 

bazı ·cic;:ı:.... i bantalar sınırlı oı~anda tarımsal },~::·::(,i l:cizmeti sat,-

o. .... t: ... :tc<:.ı· l..kicileri Istihs~l Koo_peratii'lo:.·i 

Pz.:r·.cc.r üreticilerine yardımcı olmak z.: :.acı;yla 19 51 yı-

lında '-'o::.c:...- :...[~b:cikaları A.;~,nin önderliği ile :.,:L.:'-::ı.:'ulmaya başlanan, 

_J.?;:inca~:-- ::I:icile:_'i İstihs~l KooıJeJ:atiflerinin i._,lov1eı'i şöyle ô-

z etil.e~ıciJ il; lc:.:·c r.:;:'.ir ( 42) ~ Fancar ıir e tim miktarıııı, : ... ct"i.inc~ eki veriır-

lili(;;i <:1.:ı.:'"l;-cı:_·;::ıa~:S, ortaklarına her tür araç, ger o;,;, ~i::· c i ve i1:,5 hay-

vanlai'l s.:::)-" :.L~jasında yardımcı olmak~ ortaklaı ı:cı s:.:clama yatırım-

larıııa ~~<.:: ~:~::_ .a :Julunmak,ortakların tek ba.;ılaı'L .. :'. 8lc1e edemedik

leri ,,·ta'::~:.ı~<.a:cı almak ve bunların çalı§tırılı~: .. :c::..ııı sağlamak ve 

ortakl::.,_::.·ı:c .... :.'c.Cci taleplerine aı~acılık yapmak. 

:_ıu~: _. o~ı.usu kooperatifler,pancar üretici1<::i. i:ı:.~(sn kesilen 

payle.:-..<'.o. .::·~~:- "L:.1.ı~~U;itur ... eker l!abrikaları A.Ş. tE~~·;,'.:l::J..:üc~a.n alınan 

bir L:c::; ____ <.-.:~-:·_a,:;_:2.iıcar üreticileri kooperatife ..::_:i:.:,:.L için zorlan-

mı;; vr;; c:.··:.;:.:::.ı:: ps.yları pancar ve 9eker pirL.;ıl:::.:.:'i:ı(sn kesilmLı

tir .Bu 0~-· _;L~tle:...' ,pancar üreticilerine ya:ptıkl2,:-cı yaı·ü.ıınların dı-

dır. 

- . - ~. ~- ... ' 

- '-··~ .• \_.<... •• - :~-=·eticiler inin tümü bu kooperatil:. ,:c e ıi;)re olduk-

ları i~::L.1,T:c,~:ı:,( Kredi ıtoopera-::;ifleri bunlara ::_;a:c:cc:.:.~· üretimi i

çin krc\-~i vc::ııl~-~~ektedir .. Sdzü edilen pancar kou:_-,c .. ·atifleri,or

takları:ı.:·~ sc.( c ce aynı kredi yaı"'dımında bulun:":_&:..:-cC;., a;;rrıca or ts k

larıü ·co:;_!:~u )c:~=-·z,sa.l kredi taleplerine aracılı:.: :·c:;><.t::·ak onlara 

( 41) J:b:;_~.-._:ı:L;~ .L:. SGZ , "T-ürki.y e Ta,j_·ımının I<.red i .•.• :ı. 
(42).ôt-ı_ ::c,_·l~:_;;. c:::.;, rıntılı bilgi için .ı:;,kz. ,l~abi DÜJ·ÇEA. ve .öte-141(~-r,-

A -~·~ 5,':r~1~46 o. 



kefı. ı c.:ıl '···ı···'···'·:·,"-,., ( ~- 3) . ---··c .. ·.-- v ..... M....J..... "-i_ • 

~J. ":c.~;' >.ooperatifleri 

:Lı ı~ olarak 919 46 yılında kurulan r:;ay ı{ :;o:; sra tifl er i, ÇG3' 

üretimi:ıü c\:c"·~·t.;ı:;_~~üak 9 üreticilerin üretim ve tük·::/cirı:ı. mallanJ. ge::c~s~<:--

gelis ci--· 

rerek ve:c"irııliJ_i_"in arttırılınası ve üretimdeki ta._:;"ı}ların a:~s:ı.>= 

ması için ~,o:c (;~,:en önlemleri almak amaçlarıyla oı~·caklerına a~nl. ' 

ve paras2l ~ . .:r oC'. i yardımında bulunmaktadır. 

Ça~- K:uu :_-~c:ca tifl eri ortaklarına ayrı.± krc( i, c,'~dJr e olarak 

verilrne:.:·cc(:_i:;.". l\u örgütler ortakların yakla,;;ıJ:::: -~'L..ı~'üniin gübre ge-

r eks inir.-ıini sc:< arııaktadırlar. Çay Ko opera tifl eri c:, __ ala:r·ında b ].r 

birlik Lı.:ı.:·t~Ll~~;-.ıı;.: olmasına };:aı"§ın,gübre tüm koo~c:;_a·ciflerce top

tan sa,:J .. s.ııo. .. o.~~ 1 uı~taklara ma~:..iyet fiyatları üzo:::.-i:ı:H·en teslim e

dilmektoc~i:.".:::.c~:i.~c:.oal kredi iE?eıortakların üreti:ı:ılc ilt,ili :paraic;al 

gereksi:üı-~l::.ı.·i~li karşılamak amacıyla ve üretilecek çay bedelin

d en kes ilı~cL.: ~:o~-ıul uyla ver ilmektedir ( 44) • 

.0::::.:,_;:._ öücG sözü edildigi gibi,~ancar Ekici:' ~:::.i istihsal 

:Koo:pera ~,i:i:·::ı.o:·i o::taklarının,Tarım Kredi Z:oo_f)erz~·ci:ilerinden kre-

di alamai·.·.al2::. ıııı::;. karşın,G;ıay Kooperatiflerine ÜJe olan üreticiler, 

hem söz :u;;:t.:wu :woperatiflerden hem de T:ırıİn K:;::·e;(i Kooperati::::·:::..e

rinden ·:~_·oCi alabilmektedirler (45). 



-1Di.f-

'r,c.z ·:...,az.:t JJ<:mkasınca uygulanan tarınısal li:ro:·.' .. i=.c::.' ,Bankanın ku

rulu,şuııC:a;.ı ,:;~.:.~lu;ıüze kadar 1 günün koşullarına ba._).J. c,lerak değişik

ı ikler e U.:~;:...-';.:ı.ı.cı~J ·t.;ır .Daha önce sözü edildiği gibi ,:uEnkanın zaman 

içerisi.:i.lCG c_,::::i:cdiği en önemli deği.:_şiklik 12 ~:~aı~i;;:;c:n 1937 tari

hinde 3202 0<.'.~"ılı I asa ile olmuş ve bununla Ba~!.:~~l. a, tarını1a i;}:

gili heı' ·c~~:..· iaalj_yeti kredilendirme gt'>reıri öc:...•ilE1i)tir ... 

daha öncs :.;Jn;-~,~ı.t: ettiğimiz dört amacı göz önünC::; tutmakta ve ta

rımsal ~ .. :;:'( .. i:ıill eserçek gereksinm.eler:'lL.Ve teklli~.l: ~:0" ul]lara uygun

lUğ;UllU~-~- :.~J.:: .. ı i,) .. etmesine sağlayacağı yararı ve :::.."o( i talep eden

lerin ôl:.a·.~c :.)-~ı:,;lerini araştırmal-dadır • 

... \.::.~;:i~·· c · .' arımında uygulanan ~rımsa1 kı:' oc~ il Gl"' in tamamına 

yakın tLo ~Jul·~:Jx,.5.nün,T.C.Ziraat bankasınca sa,--'lc.:.ıc.ı.~ı bilinmekte

dir.Bu L:-.co(-.ilo:..· iki biçimde üreticiye ula;;.ma.~cc<.~·.ı:.· • ..ul.:ı.::üarın bi-

rinci c;::.:·ıı.~n:ı.:,::.u,J_;e,nkaca doğrudan doğruya ü.retici_~- o ~.-_:ılan krediler 

olu,itu:c'L.;ı.:..:; :cm, :.I:: inci grFhu,Tarım tc.redi ~oopera-~i:;.:ı s:;:· i ile Tarını 

:Batış ~<:oo)e:..·atifleri ve birlikleri aracılıgıyla vcr·ilen krediler 

J3~'.:·_ı.:~;:.·_cc.~ c~ oğrudan ,doğruya üreticiye açıl:::c:ı.-ı : .. :::.'ec~ il er a§a~ı

daki ,zib i -~~c e <:~'-:c ılarak incel en eb ilmektedir ( 46). 
'-' ~ " 

(.~C. ).aanl:;z;-::,oo:·udan doğruya üreticiye açılan :~~"·cz::.iler konusunda
ki a~- ı::· ın, S.:.(;. Z .B, 197~ -88 .hesaJ2 ·.i ılı Genel -~·::.!;~~::.;.l;;..u;;.;.c k.;,;_l!i...;-.·.;.a...ı;p._o;..r_u;;;;, 
(Aı-:~~:.,_:_-;:·_: ~-~77) adlı kaynaktan ya.rarlanılara 1:: -~~2.r8.fınuzdan ya
pıl: .ı;~: ·cı:~' • 
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ı . ~kl oıı c: :s el Rr ed il er 

2. ~oıı-~:.."ollu Rrediler 

3. u~::; o}_ Jf·u~ılardan "Yararlanılarak Açılan ~:i' -.::c. :Ll cr 

a. :>~vüTıe Eredileri 

;~_- o·cicil er in gereksindiği tohum, gü br o, ilaç 1 i id e ı akarya

kıt 9 işçi :L"c:..' cc i e:, i b i giderler ini 9 hayvan y et is "li i::· iciJ. erinin yıllık 

bakım ve beslonıne maliyetlerini,su ürünleri üre-cicilerinin çeşit""' 

li ür etiın ncesraflar ını karşılamak amacıyla ve o zrılın ürün b ede

linden ö("_ :;:"::ıcı,: lwf,;;uluyla, en çok b ir yıl vade il o açıl. an kred tl er-

dir ( 4 '7). 

b. :Jü::··l-Le ve Satış Kredileri 

~~o:ı_.ı:.."c:Ü< 1 hayvan ve su ürünlerinin üre-cicilerin elindt=n 

düşük fiycl;lc. ;;; ıbnarnası ,değeı~ fiyatı bulması ve )B.;::; arın canları--

masını bo:.::~cj~ıclcrini sağlamak için,ürün karşılı/_~ı açılan kreC:i

lerdir.l.l·c::. >:.:·ccilerin vadeleri :piyasa ko.şullarınc. ve karşilık_~~ös

ter'ilen -;;~:~"-~~\~J.1 r".ayanıklılığına bağlı olmaktaetı:t (L).8). 

c.: ono.tT,ı.a Kredileri 

.;:.. c(:icileri canlı ve cansız, insan _ :~e ~~aJ van gücüyl c; 

ya. :d~ ıı1o·C::J::~i e:~ çalışan her tür araç ve makinala:ca sahil> kılmak 2-· 

macıyla9 2 :U o 5 yıl arası vadeli olarak açılan L:..'cc1ilerdir (49). 

c~._;; __ :_:ı.: .s<:ü üretimdeki Verimliliği Arttı:::.'me.2 ve lyile§tir-

rnek Amacı~:.e:l lö:;:ıelik Krediler 

]Jt.,ı_ tüı· krediler 9 toprağın verimliliğini arttırmakıürü-

(4'7)T.C.Z~:S. ~"C]-;g_::ılıuriyetimizin 50 Yılında •.••• y8-l45-146. 
(i8)Jr,..g_.e..) :;, \4{:)' ı 
(49)T.C.~3.l.\. ı~~L-0yıllık Teşkilatlı •.••• ,s.l6J. 
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n ün ti.~J:',.'.:;ı-~~ ve ı-.:j_t eliğini iyileştirmek amac:ır. A. yö:·: e~L.~i.ktir _:;:;,rı ç ;ık 

20 Jıl ve .. ~· ol i o}.arak açılan bu kredile.,...., i;;:l P-mııe:yeı::. toı)rJ.kl::ı-rı .ra-

rarlı 'o i: , u:ı:·ıı.:·.-:.c::. t,etirmek, i;;şl en en to.praklar ın V:;:L' L;·~ini arttırmak 

ve su bas·· 

yapay ~~a~ .. ı.rJ.~.:.cı J·urffiak,gelio.gti:i:mek ve bü;;,rütüı-.;\ , __ ,Lı korıularda 

:ıkullanı:Lmaktadır ( 50) o 

e.Üretlci;y-ıi Lir 'lar d l§letmesine Sahip kılı;,ak ya·da J..ti
letme:,,i~.i :JJ'c~· ._~-~~ecek ~L'o:prak ..idiı:dirmek Amacına· _,:,,::,:..;li\: }~redile.:..~ 

:ı.;u ·:~t.:..' 1-<:redilerde vac-:_e en çok 20 yıJ. ,ı~~: -:~;,:ta ve b·u..ı.ı.lar 

r· · 1., • l--~ cı •ı ·. ~ , Cı .. tl 1 "· ul •d kul., ., ... , , ; ... •--~. 0 • .., ( 51) ,~. c:,erıe J.l.-..... "' , ., o. ... ıo.a oz e en en K'Jü ar a J.B.UlJ.•.·-' .. ucıc.ıı ,, .LB.-

rıın iç;lc<.;":ı.c;:.ıLıi:n sınırları içerisinde i~letme il·:, ~-ü(,rudan do,;:;

ruya ilj_~·:.::~J .. i .. c:;:· tür bina yaııım.ı,ıneyva f'idanL-.::..·ı~'-·c-.hçeleri;a-

ğaçl::!.l:L.:: :·:-,:·:··L:L.ası ve büyütülrnesi,üreticiler±n· kendi işletGee 

ri tOlJI'<..:.. :J.::·' .. .'L.J.:o. büyütülmesi . Ve parçalı to:;;:ı::-c .. :J.2:cın birleşti-· 

rilmesi. 

! ,. Tar. :ı.m Sana tl arı Er eel il er i 

ll 

Ur eticilerin .ürünlerinin ı)azara ula::;-~L J .. lLe.sından önce 

s tandardiz.asy(JjLıJ:m ,yarı maıı: .-.1 v.e manıu~ dur-~l ... ,c~ c_,E:iı i::c ilm es ini 

se~;lamak -._;-:·: ·:.:ı_ye;ı_ı_;_-:c ko;:;ullarda saklanması ile rasy-onel bir biçimde 

pazarlC;'Jf\d olanak1&r·ına kavu::;,;tu.rulması amacıylc; <:.:jı.ls.~-1 bu kredi

lerin vadcl--:::'i,v::::cildikleri konuya bağlı olarak de.~i~mektedir. 

Bu. k:re.d.llerin konusuna un,ni,gasta~glil-::o:c-;,ş.eker~bitkisel 

yar~le.o:' ;ffi 3T'"'Cl ve oc- eb•7 ı:> kor:ı.s e:rve1. er i 1 şa-re:p 1 i s_p; r+o 1 b ira 1 sebze ku

r uiJaıd J'bi tk..ls el Lif' sanayil er· i il e ülkede üreti1en ha•:uııaddeler :i 

bj:: Ltre.t.im .sllre.clnd.en sonra c'•a:t:ı.a de:~ erli bir mc::~dd..e. :"aline sokan 

{ 50)T. -c:z .B. ,;J-:..1: :J:ıuril etinüz in 50. "iılın9-J.:.:.:...:.!..!., u. =~,;.0. 
(5l)A--cı.e.l-.s.t~b-153· 
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öteki sz:.:.ı;::çilc::' 2,irmektedir(52).üte yandan .banLc:ı·car·ım üretici· 

lerine ve ·cc.:~Et<:'. dayalı sanayilere gerekli araç ~~,ı;:::lzeme ve maki-:

naları ül>::; i~~ind e ür et en gir i§imleri de. ~-i:;u 1 'Kred.il~erd-en ,yar-ar-1-arr-

C!.ır:m.akta,~:. ı: .. 

2.Tü:t·k:.f.y-::: ·J:s.rımında Kontrollu Krediler 

o.,l.t.:;:c:.izde Kontrollu I;redi Uygulamasıı:L.a Oner;ı Verilen 

Konular 

LHkemizC.eki kontrollu kredi u,ygularr.a:Jı,.ıl8:C~eyden önce 

üreticil~.~~"in c,~:ıtimi ile ilgili konulara önem vc::·ı:,_ıel~tedir(53) • 

Bu ıtüı' :::ı.'c:~.i ·L\-(;ulamasında 9 hazırlanacak planla~t."ı 'i..tı:etici 1-1;/()Lcla-· 

yacagınc".<:~~ı,i..'.;:e:,~::.J_anJa süresince üreticinin eğitil:-.ıooi kuralı kab1.ıl 

edilmiçrcL' .I>.: :~~:~::alın kabul edilmesi ile; kredi '-\:c.:_:ı.:i.lamasından 

daha fazla s -~J.~a tireticinin yararlanması ve tJ.::.."e·cicinin kredi 

örgütün:..~l1 Co:cıc<;i~:üne gereksinme duymadan üretiı;ıCe bulunabilmesi 

l::~i:ıci c.~:_arak,kredinin açılmasında üretici~ı.in mali gücü 

temel <:Üı!n~; ı~ G:L"ekli yatırırnillar için fon sağlaym::.a;;~an tireticil e

re krec~i c~~:ı2.ı,ıc.sına enem verilmektec1ir.l3u neclo:cüo~kendi olan8.k--

larıyls. r_; ü:: :. :o~ıt:.su ya tırımlarJ_ yap. b il en ve b e. .. -~;:a ~~aync::klarclan 

gerekli \:"oCi~·i sağlayabilen üreticilere kontrollu .kredi veril-

memekt eC. i:;.". 

~=v~·c:ı.·ullu kredi uygulamasında üçüncü olc.r,J;: 7üretic.inin 

kendi ol.<C\ö cc'.::~ .. __ ından mümkün olduğu oranda }aTe:'~-"lc.~:.ılması amaç

lanmıs;t::ı..:_'.i.;',1 ı.ı::oC·::mle,hazırlarıacak planlarda ür::;-~ici:cıin tüm ola

naklaı"ınE~., .. ·~-~·.:. ın uygulanmasına ayrılması, anca~;: ~Juınm yeter s iz

liği orc.!ıLı' ... .:o.,_ :::."r,di kullanılması kuralı konmus;tL.ıT .:Böylece üre

ticinirı ~.ıı::,li o~·-c:·.:..ıaklarının :tümünün tarımsal ü:c :::·cirııc1 e kullanıl.ma-

( 52 ).A. ~.e.,~ .. 153-15~ · 
( 53) ibı~G- in. L~ ':;JZ, Zirai K:r ed i •••• , ,.s. lll. 
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u~---~-~.:ıcü olarak, kontrollu kredid e amaç, :,:c· c;·~ici.nin ve işlet

menin d:LL'\.t-_'.ı .. :;.-ı\.m ::oeliştirilnıesi olduğundan,kre(_i:-. .ci::.-ı hazırlanan 

uzun val~c::ı_i :.l~:;:ıa göre işletmenin ,;:. ereksinimini ; :a:c ;;ılayabilecek 

miktarc~a v··L iLı.e:si kuralı kabul edilmiştir .Böyl oc s, L.cı:·eticinin 

aldıgı .. :..' :::;<,i:o·i ,-\..retimden ha ş ka ala.nlarda kullc:,~ıL:~;sı önlendiği gi

bi,üretici G:.:.:·:··_c l~O§ulları açıcından uy-gun oL,ı:_·_ ·, __ :;ı :-Tedi kaynaK-

larJ.:.ıa ');_: VL'.:.::<:c:_ tan kuı'tarılmal;:tadır .AyrJ.ca, tc:::.:. ın i. letmes inin 

ger eksi>' i i .· ·i:_-carda kredinin ver ilmesi ,üretj;c~~:,:i:ı:ı ek\ em e gücü 

tına a.:.·~::.::.~: ve -~_:.:·eticiyi güç duruma düşürmemek i'j~L· açılacak .kre

dilerde:, i_l :<:j•-:; .;elirinin i>;letınenin zor11ıılu c;i ·· :.:;~ .. 1 :.;:cini kar çı-

tici,y-e e:: 0 i::: r~.0lir sağlayacak G.i5 .. z ey de olma s ı ı.:v_ "CJ.-ıJ_ aranmakta-

dır. 

rekleri ~ .. c:·. ~:_c;_! •;,~ ulasılığından yoksun olmaları, :.ı~-< d~.. i;:,letmelerin 

ise ,p8.~::';. ;·;;::~l ;__;.:::· 31\S inmelerini kendi kaynaklarııldan ya, ·da yabancı 
kaynakL.:::', .c:·.ıı ;:;<. .. ~:ıayab ilmeler i nec~enl eriyle, ko.L.-~:-'ollu l:::.."ed il eı!in 

genel o::.c.:~:...·~-~:: cc··~a boy i~letmeleı"'e verilmesi aı::ı: c~::_d.U·'ı~tır. 

- -· · · .. k ·ı · · ---ı - kr ~·ı~--·-. · ··----.··- · ı·-ı ..J>,'·'--'-'ı.c:.r.a 1 e onomıı: Sv.ı.L-: . .ü a.cını eaı •:;.·.J.n ,:o . .ı.uım ,)' a 

çözeL1e~:·ccc': .:l.-'::·, _ _;,_ i::;letmelerin kvntrollu kredi :_:;.,~ı:nc~a bırakıl-

olme.~~-L; :.ı:: (:J<) <ünkü bu üreticilerin program.e. a.~.ı~-ı~ ssı bir yan-

dan,lG'c: :~_>:::.Lt ~sıi ödenıne orarunı dü~fu·U.rken ö<,e ;:·o.nG.an,kredi 

l .:,. :-~-•~J_erini büyük oi·anda arttıracak'\: ı:.:· .:uu nedenle ,söz 

. konusu .:. · · Chı·t; ew ı er 1 e 
~ -

d es te::.:ı :.;;:·,_~o;_; i ._c,~ıa yararlı olmc..ktadır. 

( 54 )A.~.~~; ~:ii :ı_-:-
'- .-· 
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Kredi Uy· :ulamasının ür.aüt o o ısı 

:~o~c.-c:ı..'ollu kredi uygulaması,Lsasları 'I'o"§bit Komitesj_: 

Ilçe Org~~tleri ve Ayırma 

Komitesi ;.:ı iç; .iı:ıi:ac: e ~r gü tl en d ir ilmiştir ( 5 5) • 

:.~:_.c::.;:;:_c:ı~_-ı '~.esbit Komitesi,N.Laliye,Ticaret ve (:ıda s_:arım ve 

Rayvancı:ı_ı~ ~ DeLanlıkları ile Devlet Ilanlama ·.ı_·e:):;:ilc tı 9 Amerü~an 

·ı ardım Ec~- o·ci v2 ı. C. Ziraat Barıkas ı t emsilcil e~:·:L :C. en ol u;_;, an 1.: r; 

kontroJhl u ı.~r ec~ i programının kurallarını ve poli-cil.:asını s aptsya--ı 

en üst o:·:,:::~ı olmaktadır. 
- "' 

t:{o:·:·~Gz öı' e;ütü, kontr o ll u kr ed il er i yürüt:·,ıol: için T. U. Z jı~a-

at Banka.sı Goı-ıc;l Tv,üdürlüğü, içerisinde kurulmw;,; :Jlc:.ı-ı I~ontrollu 

Zirai TCecl::ıııı-.·,_2. : :;_' edileri l\iüdtirlüğü adı altında i.:ıi::..~ orGandır, 

I~o: .. ~·c:.'oll u kr ed il er in amaçlarından b ir i ı t~:::.· 2·cicilerin eği

timi oldu~m-ı(aıı ~Gıda Tarım ve Hayvancı~_ık Bakanlı,:__ı:.:ıın olanakla-

rından yc.:·.::.·.:..l.::.:nılme.sı düşünülmüş ve bu örgüt ilo i,Jbirliği sağ-

lana b ilı::oci i~-in Koordinatörlükl er kurulmuştur.-~._;. Ziraat JJanka

sı Genel Mödü::ı:.'ll'c,§,ü ile Gıda Tarım ve BayvancılıL :DaJ.;:anlığı are.-
"' sındaki i:~~Ji:L'li~i,Kontrollu Krediler Proje ıtoorCincd;orü ve ba-

kanlık ~~ooı"(Lıe:.·corü tarafından sağlarımaktadır .Söz konusu :prog':'a

mın illo:ı..' c:_~:;o"'-inc~eki işbirliği ise,Proje ll. Koo:ı..~dinatörü ile 

Bakanlık il Kou~~jnatörü tarafın~an saglanmakta~ı~. 

Ziı"aat l.c.:1kası ile kontroQlu kredi örgi.;i_-L;-;,~~ a::ı:·asında çeli;;

kilere ~ıoc·.c~l o~'-: cU!iak için ve heri iki örgütün -ıJ.;;:-ı...uıı içerisinde ça-

lı smo.s~..L-ln_ · .. , --~ır amacı "le ko·.-,:.ı..rollu kredı"ln::L'_.;:• ııv;:c:ulandı0.3·ı ·~ "" __ ;::;.., __ ,_._c.(;':.cu . .:>. · ı , lılu - -- vv~ 

illerde.1:i :J2~~,l~2 Ludürleri Il Jrgjütünün başı oli:: .. :.c::.l~: l;:abul eelil-
ı 

miştir. < .. -:."ıcz~ -~t5ın ilçelerde söz !konusu :prograüıı 3~-(ü~utmek üzere 

bir or.ç:~~-L;l~J.~' ol"Ll,::turulması kabul 'edilmiştir. 
(__. .J 

:.:o::.L·c:ı_'cll u kredi uygulamasından yararlannz-~~..: üz er e baş v-u- en 

-,--,.-----------
( 5 5) I'. C. Z .:D. ,_;~nJ.öur iyetimizin 50 .-ı ılında •••• 9 s. l'.) 2-19 3 • 
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ür eticil cı'i~ı <.~'.::.;_~u.nı~arını incel emek amacıyla ,her il ve ilçede b ir 

.Ayırma _l(Drın_·crA..Ji oluşturulmuştur.l::u komite,yörc.·.::: :i Zıraat .Banka-

:U:.:.~.cı~'-=-' ,biri genel ,öte~;:i özel nitelLdc:...· i)içinıinde iki 

grup te. ·cc:__;~; ;:~::~~·o ilın"ekted ii~ lienel ıli tel ikl er, Z i:c.:.:.<:::i; lankas ı yas ala-

rına gö:":u ·c<.::. :.:.: .• sal kredi verilccek üreticilere>~ 2.:i:·c:cıa:n nitelikler 

(5h),özel :ü·L;c;lilder =i:se,kontrollu kredi alacc--.l.: L:ceticilerde ara-

1'""11 -· ·!· _,,--: .; 1 ."! ., ... , '.i-"" kt ct" ( ~1 \ 
..... & n ı ı.~~:;,. __ -'-· .. -'- ......... o ıı,.a a ır _, 1 • 

;~~.:.ı:ı·c:.~c-::.ı-,.:L kredi talep eC:~eı:ılerde aranan 0: ... (;l ~ütelikler 

şunla:ı:·(: <:,:ı olu_:ııPL-tadır ( 58). Gr e-Gicinin kendi oL: : .. : .. li::larının gerek

li ya ·(;ıı·ı:_üc~::·;;\ :·;- etmemesi ve· ,ç:::er'eks·indig" i kr eC i;.~ i ba ... cJra kaynaklar-
~~ ...._, .... ..., 

dan u,y:;-ıJı-~ ',~o~·,,-,:_ıarla sablama ol&naiSınııı bulurı.ı:..ı.:::.ı~'.ası,yöresind_e iıyi 

tanıne.rı bi:.·:i o::_:_ı<e~sı,tarım işlı:;·i.:;mesinde,kredi ö:.'-:.}:~ü ve Gıda I·arım 

ve .rta;rvc:~~::..:.;:;..::_ı~;: Ic: .. kanlığl. görevlileri ile i.;?biı~li:~iııi kabul ederek 

bunu y.;_L:··t..L·ccti]_ecek yeteneğe,bilgiye ve isteğe fJL ... i~·· olması,kredi 

örgütıc:..~i ile (Er.ı.a önceki ili;gli.:ilerinin güven vc:'ici olması,sade

ce k€.t"1.Ci :,:vllc.:..ıacağı toprak için kredi talep etr.:csi, i~lediği top

rağın ~; c;1i:ı.-ı::. ~) iı:, büyüklüğe sa:1ip olması. 

Yol ( 5S). 

i.~edi Taleplerinin lncelenmesi 

:.i' ec~ i için talep te bulunan üretici, va:c lıklarını, var 

olan bo:;.•ç:la~ .. ınıı1 miktarını ve talep ettiği krec~i mikt8rını göste-

~-~---····· (Si)Bb. ,JJ-u ~;Cll.şııı& ll~ilüaı,dilJDOt 32• 
( 57) I. o. z .D •. , cu:ı._ -~:11-urf. etlmiz in 50 .'lıl~nda ••••• , o • ıs 7. 
·, ·-· - -- ._. • E 
{ 58 )4. 9·e. 1 S •J9"1--1-9 • 
( 5!!) İbralliı:ı A2.CSüZ ,zira i Kredi •••••• ,s .116. 
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rir bir belg·o ile Bankaya başvurur.::Bu başvuru üzerine kredi tek

nisyeni~l:ı.'oc.1i talep eden üreticinin yt,lkarıda sösü eDilen genel ve 

ezel ni-cc:l.i::ı::xce sahip olup olmadığını,üreticini21 olanaklarının 

çiftlik ~ü--mlc::ı:ıasına uygun olup olmadığını,üretici ve ailesinin 

hazırlanaoc::l~ çiftlik planını uygulayabilecek du:cmi1c1a olup olma-· 

dıklarını ve Lı~edi gereksinimi ile kredinin ym .. '<-.ı~ sağlama olası

lığını a:.:a~~ -c-ı:_·ı:c .bu araştırmada, kredi teknisyeni banka kay ı tlarJ_r.i.

dan,yörec".cl:i üı~eticilerden ve tarım örgütleri 0ö:ı::·evlilerinden ya-

rarlanab iJ .. iı~. 

iı.~~·c.~o::tı:..'ı,ıa sonucunda,kredi verilmesi uyc;un :):ırülen üreti

cilerin IJa;~:vu.:'u b elgeler i Ayırma Romitesine e:;ö·c~.ı··l...l·c,r .Ayırma Ko

mitesince;~~:.;_~c-0ici hakkında kredi teknisyeni ta:.c~c.:ı::ınGan toplanan 

bilginin c1oGrulugu ve üreticinin nitelikleri tel~:.;_~aı~ araştırılarak 

kontrollu l~oc1i verilmesi karara bağlanır. 

ii. Ç)i:i.>clik Pl~nının hazırlanması 

:.:ı.~Gc~i talebi olumlu karşılanan üro·cicLlin işletmesi 

için ilL olc..ı'al:,çıiftlik planı taslağı hazırlanıı~.Lu taslak,kredi 

örgütü c;tccvlileri ve üretici tarafından birliL:-ce hazırlanmakta

dır. Ya:pılt..'.~l plo.:;.:ıın başarılı ola b ilm es i iç ir.., plc-.: :ıı1 inandır ı cı 

olması ve otl:i~1 bir biçimde uygulanması gerekti~iı1den,üreticinin 

bu plEinı ~J eı-ıi."i.s em es i gerekmektedir. 

']:acı c:,:: plana göre hazırlanan uzun vadeJ!ıi plan, i§letmenin 

kullanacc..~ı ü:c ct im tekniğini ,yapılacak ya tırımlaı"ı ve gerekli ge-· 

liştin,ıc i:vleı.,cle:.c~ini kapsadı6ından .. her§eyden öncc;,plan<."da y:.er .. .ala

cak korn.;ı.la:...~c:~c.'. c:~ı, eti ci ile görüş b irliğin e varmalc gerekmektedir. 

Ür eti ci il o :..:,ö:.:..·üso b irliğin e varılan konular iç er i::::.:ind e uzun va c~ e

li pl.Sıı ~ıa;..;ı2lanC:lıktan sonra ,kısa vadeli yıllı:;: :;_:ıı.anlar hazırla-

nır. iıllı:~ pi-a:nlar ;.birjeıtür--:_ uygulama .:q:ll8;n.ı <.Ol~Wl v.nd-eli 

pllf'"ıl,·_c:.>::_ -~'-·Gc""c ef=ler:ıeh. o: .y:ıJl- :oger~i:ti~Gk olanlar,ı~cu:k ·· 

:f.Şiilti.:?-i-r~~=-ı1. iç-eri.&-irfÖ;.e~-~-:i,rı ""l(_el;_g;i::d."ert-i-,""lk-...~ Gereksinimini ve ö-

den e co': bo:.c~çları gri st ermekted ir. 
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iii.: ::cC:.i Iv.iktarı ve Kı"'edinin Verilmesi 

~(o~!.tJ.'ollu kredi d e, i<?l etmen ı· n tuı·· n ı-ı c:,, ı· · e·"' e.K1 ~ ı·nıı·.,., ı· - - . b .i. ~ö l ü 

eLi açıl:.ıc.~~-~:.c".ıı·.':!.:.C.Ziraat Bankasınca kontrollu L:.:..·cc~i uygulamasırı-

da bL" --~-~-·c;·:~:~ci.y-e vmr:i.Lecek en fazla kredi mi.t-,:·; ___ J:·ı ~ 200.000 T.1 ola-

E'_;l::,._c::. 0ngorülen satın almalar knrşılı;~ı ca·~ıcılara ,yapı-

lan ı. _,,·ı re·· '·-:··-.• , . .,·ı ı ·'ında ı·<::: .---o"r 8'''1 o·.., e o" i' em e ··-r· ~·· ·: · · .. , - .. • ...... ı_-,_-, .A· ,'i .• -rıca .bu ı-J_._ı......;_ .... ~ ....... ·--: __ ...... _._ G . t.:sb -l.ı. c:;J. u ;ya.J:...._-L .... :~( ... : .. :...ıc..·. ; ~ 

öd emel c;~,~-· ·i _ı-cz::.ı C. eJ;il, taksit, taksit yapılmaktc: ... ··_::..: .. 

e. }(c.ı:-ı·c::.:'cllu Kredi :=·üı"'l er i, Konuları, Va( e:. Ol' i ve ı aiz Oran-

ları 

Ttı:c::i~-- e ~I arımında, T. C. Ziraat BankasıJ:ıcc. u. :.:::;<.Ll. anan kon-

troll-ı:~ '::::o·:·::_~_·:;:..:')l;:ontrollu zirai kalkınma krec.i~_.:;:~·i ve topraksu k-· 

red.ile:..':.. ~)i'~.:.:.::ı=.c:~inde genel olarak iki gruba c:v::..-ılc:Lilmektedir(6l). 

i. Kvı-ıtroll u Zira i K;;~llnnnıa 1.redil sı."' i 

.: • ..:.2;iraat Bankasınca yürütülen koıı·cJ:·ullu zirai kal-

kımna ~-:::..·c .i::: .. ~·: i i.n·eticilerin her tür yatırını ve i_.l:;tıne kredisi 

mayı ve c<:~ :i::.ı 1J ii' d enetim altında kullandırmayı c:;:ıE<:layan b ir :ı/tü-

r:ı.n 

6:..'.. J::.:,.·c,::~ler-,birim topraktan alınan verjj·_-i :;o,~s.ltmak bv.nla

r~eı"c. :·~:.::..':''i .i ~~irdilerin kullanılmasını ,ya·t;ı:.."ıı:cıL:~..:·ın yapılme.-v ,_ ~ 

sını ö3c~:.·i .. :..~:::;:;:,-0arım işletm·:üerini ekonomik t.~:ı.-ü..:sleı~ haline ge-

-'-ı'rmı::·~·- ··-··c--·l i .c.o·.L--~u·'.l."' en yenı·lı·~~lerin vararlılı·:.ı:.~- <.:c.:·cticileri i-Lı -.ı.:.. ~ .; ._.__ , .... --- _,_ '-) cJ .__. 

nan(~ ıra.:::·~:~ ;_.·,~~.:.J.a:...·ı kullandırmak amaçlarını g-J.-l;, c,: :tiı·. 

( ~ e) A. 9 . ~-./ ..s:r-2.3. 
(61 )iY\). ;:~_.·ı:.-:,_,,~ Jc.::-.rafımızdan yaınlEı;:tır. 

( 6 2) 'I·. C;.;~.:;,;. ,_C_ı..u;ı~::.ur iyetimizin 50 .lılında • •• • , s. ::LS 3 • 
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.:o:.::cı.·oıl--.:L zirai kalkınma kredileri birbi:i.'inc1en oldukça 

farklı i~~i c:.:~:·ı ·cürden oluşmakte.C:.ır!.buı:ılar kon·c::·c<:_lu tarımsal 

letme l~:-ccc'_ilr.:.;:ci ve kontrollu tarımsal yatırım k:codıle:ridir (63). 

:·~o~ı-c:ı:·ollu tarımsal i~letme kretii.ileri 9 taı·ıı~ı i~)letmeleri:Llin 

tohurrııcübrcı·.-oE,akaryatık~ve ÜJÇi ücretleri .::;i1Ji . ıllık i~;letmc 

maliyetle:· ini ~:2rşılamak amacıy-la üreticilere VC)~:ilmeLtedir . .0n 

tür k:ı:·2C.i1·::._ ü. vadeleri 9ürünlerin hasat zamanıııa :..·autlamak ':<::o~?U.-

luyla eü ~:o:~ ~Jir- yıl olmaktaG.ır. 

;:~o:ı·c::·(;llu tarımsal yatırım kredileri ü;; J ,-l..:;:·c;·l;ici::.1in tar ı:,.' 

is;letmesi içiıı c;erekli her tür yatırım i:SereksL~xı.oleı~ini karçıla-

mak amacıyla v·:cilmektedir.Bu tür kredileri 9 vc·ilCiLleri konular 

açısın(E.m J.;:onc~i içerisinde bazı gruplara ayırm&2;: üı.ümkündür(6~). 

Li:;:·inci g.cupta,tarım işletmelerinin gero~~sinC::it_i her tü::c 

tarımsal c.:lc-c ve makinalar ile damızlık,irat ve i_ıesi hayvanları-

nın saGL·.~ıı:"c::.r-...:ı için üreticilere verilen donatı;ıa '~:ccdileri yer sl

maktac1n~ .:L~~ıüa:ı.·c'.a vade 9 en çok 5 yıl olmaktadıı~. J..l(inci grupta yer 

alan~ ve::· :L.'J.l c:Lıc1iJ.:·nıe ve iyil e~ tirme kr ed il erinde, ü.:.: eticil erin top

rakları. :_ı"ı vo:..·:L.ı.liliğinin arttırılması ve ürü:cılc:.'i:n nitelikleri-

nı·n c:elı":··-·:-:-----;;.-,,~c.c;ı· amaçlanmaktadır .Bunların v-:-,.•" 0laı~ı· de.en çok Ö -L · ... ;' t.. ----- ____ j __ ,_,k" - e C:;L_ ,_. V ; 

20 yıl ınl'L.':·!~c-.c~ıı·.Son grupta ise~to_prak edindirjlC ve tesis krec~.i

leri ye-::..." a.1ı:la.ı~-:;.:::~cır.J:3u krediler ~üreticilere tc::,:cı1··L toprağı edin-

d irmek, i_~_]_ c·c:-.ıo ·c opraklarını büyü tmek, dağınık tOI):;,·aJ~ }Jarçalar ıın. 

birleE;t::~~:dcJ.: ve tarım işletmeleri için gerekli ulmı her tür y.J.t::.--

rllm c-e:c .-:-ı'.,,-;·-,,~, c·--: ''··:cı· nı· karsılamak amacı il e ver ilı;ıc;kteC: ir .bunla:L'da D V~--~ı-..) _,_ .... _..,,L -'-- ,.J '3' 

da vac1 e 9 :.;ll (~. uL: 20 yı.l olmaktadır. 

:::u::.::.-~rollu .zirai kalkınma kredilerinin lıc:ı.~ ı· ı-ı· +ııründ E'.< e; 
J..... u V'- . 1 ··' 

oranınC::.G. ı·o.iz "L-10-ôulanmaktadıreBu kredilerde 9 faü·, o:r·anına ek ola

rak 1~ 05 u: .. ~:ıı:·(a expertiz ve denetim masrafı ~~c:.:'=ılı~ı ®:y:g:ulan---
' ' .. o-·' d b kredı"lerde uygulanc:.m faiz oranı% m&;.c·c~:.c.ı::. -ce ;y-an an, u 

( 6 J) A .. q ~- rt··j ~. ıq s , 
/64) A•.,q .. e...1 .s.~OJ 
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9 olmakl;:~ bi:ı..'li::.~te,üreticilere rı. C~M.erkez Bankaı::ı:~(a olu;;;turulan 

Selektif :~_,c:".::.. ::orn:'ndfm% 1 ya_.da% 2 oraiıınc:l::- :ic.iz~3eri öden-

kt d
. t~ ,. \ m e e ır., u .:; i • 

:C·::" ;.:rediler,tarım alanlarında ya_vı.u·.<..:':n ::;ereken her 

tür top:c·a~;:l.:;l.l ~-~::G"ı:cımının üreticileree>Japı.Jı.~hilmesi:.::amacı..:.i1e·.-ye

rilmek"t;:(··L·. ·.:u::cc.ksu kredileri uygulaması ı:::160 _:_:<::ci.hli ve 7·~57 

Sayılı Yo.:..:c~~rc ~;öre 1.C~Ziraat .3ankası ile Topre;~,;_;:f..n .. :. c,,:mel lliüdür-

lüğü te.:..~c.:Zı~·c,:'..;:;:.:i. ~--urütülmektedir(66).Söz konusu yL~:_,ü·cnenin biçimi, 

yukarı~J <:..~.~i i:~i ö:c:· t;:.üt arasında imzalanrnış olan I>ro·coLol tarafından 

b el ir ı o• _; l :2.:~· -~:I.:."' • 

7<-:17 8-~-~--ılı lasanın 21.1Laddesinde,to:prall::cn.ı. ~,::i."'ed.ilerinin 

ııant;i ko .. ·.-:..:~~-;:.~:-<.a ı,:ullanılaca~ı açıklanmıştır • .du. :.::;."'c( i1er, genel o

larak tc; __ ı::..'c,~: ve su koru.ına,toprak geli;ıtll'ilmesi,-0u>:i.'al:.: birleşti

rilmesi,-cL:~·ı . .ı:ıı:·.l sulama,topral<: ve su tesislerinin 1)akııaı gibi ko

nularda ~:.:rC.J .. : ·.l·ıc:. ırılmaktadır. 

·~o):.:'o.:~su l;:r ed ilerinden ,yukarıda sıralane::~1 :~:onularda kredi 

talep e'''<::~:. ·V~~· o·cici tre üretici ;;rupları, Toprak ve s-~·- Kooı-.ıeratifl e-

ri ve "i.:n;ı:::ıJ.c~::..·ı:: l•il"'likleri,sulama,to:prak gelLşti:::.·ilı:i.esi ve toprak 

korunmaıcı ı i1o 5.J .. ::·.ili birlikler ,tarım koo::p:eratifJ..ı::):L'i ve birlikleri 

ve k(y ·cL:; ol ~~i~: ileri yararlanabilmektedir o 

ı ..ı. •ı _ _ı ı • ı .'1 ..J_ 1 
~:o~~:.,:ı: :c-~:. ::ı"' edilerinden yararlanmak tŞJeyeıı ı.ır:"~4~~1'"r~~kiZiraat 

Lankas ı ;~~u"l.J :::..; :I.:.ıc ya .da Topraksu örgütüne başvuı"':Lc:~;,:-Gaı~~ır .Rredil er, 

teknik grG;; m·.:.in ~"'o:praksu örgütünce yapılmasi, öc~ en e ;:;ücü, vade ve 

benzer Jw:rı1.:ıl.:~:..'ı:ı Da S.O.Ziraat Bankasınca sapta:::ı:·~zı.:.:.:ı ve uygulama

nın her i: :i 0:.'CL~·tçe izlenmesi ve denetilmesi l:o_,.· ... c~uyla kullandı-

rııma ı~-: .. r·dı-, for"' 
. .1:>. .ı<;", - .... 1 j • 

(6 5) ib:ı:'a ~:L:~ .. ;~·::~svz~,ıirai Kredi ..... ,s .124. 
(r;r:;) ır. J. ;._;.D. ,_l)}§.-08 Hesap r·ııı G-enel •••• , s~ 59 • 
(6 7) I. u.~: .B. , 0-...ı.:.,:lıu..::·iyetimiz in ;iO.Y ılında •••• ., 9 s. 2l .?.~ 

' ........ -... b .. ........... 
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i:o :::_-;:.~:::su \rsdileri karşılığında,öteki ta:cı:ıı 2;:redilerinde 

istenen l::a:ı.~;oılı];: türlerinden bi:L" yal da bir kaçı ~,::ı.bul ec1ilmekte

dir.Ancal:1·~:;~ o:'i:cıc~e topraksu yatırımı yapılan to~:::ı.'a~ııı .Banka adı

na ipotek el".iJ.:tcsi zorunlu olmaktadır (68). 

Bı·ı ~<:.."~::C.~ilerin vadesi ençok 20 yıldır • ..ı.:akc:.-t;~to_praksu önlem-

leri ile il~,i1i olarak sağlanan tarımsal alet ve ;,ıal;::inalar için 

verilen ~-::·::.( :L:i~., vadesi 5 yılı aşamamaktadır. 

U:;.:· tc~ ve lı.}·, un vadeli toJ:=:raksu kr eC:. il er ine~ c, ~,- 7 oranında fa

iz ·uyguııo,;E::...::-t;c__,:L~::· • .b.ncak,vac~ssi geçen kredilere, vaCeC::.en itibaren 

0
/;, 9 fa i:;-,, U_.- ::_;u~:-<.L1:L,lc_;:;.tadır .AyrJ_ ca, aldığı krediyi J Ol" in·: kullanmadı-

ğı saptan::ııı ~:JO:...' ç;J_ ·cG_ara da ayn .ı faiz oranı uy guJ_cı:.-u.ıal;:tadır. 

J\oCJ~;o:: o.·L;i~~ ı birlik ve ür eti ci gruplarına 2.\~ıla:n kısa va d e

li topral;:su : .. ::c'Gl.ilerinde de% 9 oranında faiz u.;;~~_uJ.c:c.unakta 1 ayr::ı.ca 

7~ 0 5 o:c~a l.ıilC:.C:ı. el..:s :pertiz ve d enetim masrafı alımüalcca&ır. Ot e ys,:--ı-

d.an,alC,ıl~L~--ı L:.:·ecLileri yerinde kullananlara 'I:.C.1.:e:r·kez bankasın

daki Sele:;:-l:;i:.l.' :.:::edi lanundan );~ ı ya da 5-G 2 oranı::-ıc~a fo.iz indiri-

mi yapılLL'_J:tz._c'ı:c' (69). 

J .• Ozel ::.onlardan Yararlanarak Açılan Kre0.iler 

a.'~_:C!JVi~;: ve Geliştirme Kredileri: 

S::'er:vil: ve geliştirme kredileri,Dünya .ıA'c:ı2:ası ve ötelci 

dış kayna2~1z __ :c· i1e J:·.C.M.erkez Bankası ve T.O.Zi.laa·~ l~ankasının 

sağladı~·ı f0DJ .. c::c Jk:ullanılarak1 ~rı. c. Ziraat bankası -~araf ın dan uygu-

larunaktaci.ır. 

Bu :~:c·c(~ile:~ entansif süt hayvancılığı i;;::lc-~ı.ıelerinin ku-

rulrriası~l;:ü~r :, a~:vancılığının geliçtirilmesi,ihraco.-~a yönelik ya:J 

meyve ve seiJZC 1.)8.::1çelerinin kurulması tarım ürtinlm.:inin iç ve dır;; 

(6 8 )A 9~ e .1 s .. ı iLI-: 
( 6 9 ) A ·9''e.._,s. 2.25 
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pazarlar( o. -~ o,~o::' ± iy-a ta satışına yardımcı ola caL: -c os isl er in kurl-ll

ması ~tarım( c;_ öııcolik verilacek üretim dallarınc~a c,eli.~:mey-i sagla

yacak pro j oJ_ o:c i:.-ı finansmanı konularında kullanıhkl~tadır (7tı). 

~.:J.ZL"aa-c Lankasınca uyglllanan teşvik vc:; _:;oliçtirme kredi-

leri altı ~)-'"L~.j_i-Ga toplanabilmektedir. 

i.)33 Sa;y-ılı Yasaya \.:röre Açılan Rrediler~ 

i::i_. CJ~:; el ihracat .i:! onın1Cian AçılaP K:cedilor, 

iii.~_jıı-ba:cısif Süt Hayvancılığı Frojesi Ei"eclileri, 

iv.~o.~:; Sebze ve IVleyve İhraç ProJesi l~cCile:r·i, 

v. ~-&~:-van cı lık Projesi Kr ed il er i, 

vi •. :_;rta Vadeli Tarımsal ·:r.atırım KredileJ:'i. 

i.9J3 Sayılı Yasaya Göre Açılan KrediJ_o::' 

Lall:ınma planlarındaki h edefler e uy e:;-u.L ulaı~ak gel ii::-

tir ilmesi öncör~len sektörler içinfl967 Tarih ve 933 Sayılı Yasa 

ile :Bank2.nı:cı .::Tacı kuruluş olarak görevlendiril(i~i e:,eliştirme ve 

teşvik foıılc_:cı~ıdan,üreticilere açılacak kredile:ı."c1o k"Llllanılmak <>

mac;ıyla Ba:cıLaya 131 :Milyon TL .ödenmiştir. 

B-l:ı. fo~ÜC::.c:!.:C~an açılan ilırredilerde,kredinin vc:._ilc1iği alt seh:

törlere gö:-c"c-;4 4,5-5 ve% 8 oranlarında faiz uy~)-:.;._laıımatadır.Söz 

konusuL:co(_iJ_o::·c~e !-3 yıl arasında ödemesiz sü:ı.'"'e ln:ı.lunmakta ve va 

d e 2-10 yıl c::-c·.::·.sı::ıda d e~işmekte0.ir. 

ii.Uzel ihracat l!onunc~an Açılan Krediler 

Lu -cüJ..· krediler,·r.C,Kerkez -Lankasındaki özel ihracat 

fonu hesabı~ıL~an~i::tracata dönük :.arımsal gıda sanEçi·iAfa:" Te b-at sa-
1 

n aylinin --~=c .:::·ci:-ıi;~L:, geliştirilmesi amacıyla açılEıc:kcac1ır .. Im kredi-

(70 )Bu ko::ıuc~c::.' J3Jc~ :A .. 8• e.. ,.) . '22.1 239 ve T. C. Z .B. ,1976-88 .Hesap ••• , 
1 s.6J-70. 
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1 er d e ";-; 6 o::·;:c:.ıJ.ıc~a fa ı· z ınr ;:r
0
ulanmakta ve b ı·r ·,Tıl ·· · 4 ı ·· vv " u .. c;.;_ es ız yı r.. .. 

iii.E:-ıt2,nsif Süt Hayvancılığı Projesi ~G.·ccil2:ı::·i 

:E:ı-~ a:1s if süt hay van c ıl ı ğı pr oj es i , ~~'ı.>.:~s ö verinil i hay -

van türlc::·i .. ::.::.ı .~eliştirilmesi, öz el dam.ızlık ye·ci_<::_:_ iciliğinin 

desteklcr.:.:,:c:~i ve yem üretiıninüı i;letme içerisi:ı.:_-_: e ;;·apılması;;rla 

hayvans al ~.::..·c·~ :_;,J.in arttırılına s ı ama c ını g'J. tmekt Gl~ ir • 

. 8:...1 ·c-c::,: 'z·ec~ilerde,üretici ya da girişimci:cıin öz kaynak ltat

-~<.:ısı 'f; 20 '-~G .. :·· ...• ~,ük olamamakta ve ~: 9 oranınC:.a i'<..~L, u;yt:,ulanmakta-

d ır . .bu :::·o~- il. c in va d. el er i 1 ilk dört yıl ödem es i:~ oJ.: 

12 yıl 
., .. ' 

üı.j_.:.i.:.;' .... :-.;c·.: .ı:L.~. 

iv."::.a'_; l\~eyve ve Sebze Ihraç lrojesi Krec.ilc::.:'i 

Lı::.'ac edilebilir yarş n-ıeyve ve sebze ·<::·c-:~i.mini arttır-

ı:rıak,ürü-.::.ı(::ci ~ıa:.~'.rlama örgütlerind.e değerlendi:LT'-(.:::~: ve frigo.cifik 

ula~ım a~:'e.'-:lc.:.- ı;;'la il'.;.raç etmek amacıyla ,Lünya Ba~ı~~c:.::.:ından sagla-

nan fonlc_j:·la ~:.: . .'e8(i uygulamasına geçilmiştir. 

~'anında T. 

C. Zir aa·~: Bz:-~~1.~ ::...::.ı ının kendi kaynaklarından sa,ğlac'~ı ı J .. u7 IV~ ilyon IL 

L.tretici i.::i:;:Ii.~.i ve kooperatif gibi özel ve tUzel ~;:i;:;iler yararla-

nabilmek~:,".L,.:c:·~,ojelerde üreticinin öz kaynak 

oranın~ a u:.: .. ::.:-~e:. ve kredilerc1eki faiz oranı ?~ 3 ~ L:. L .. (~ 7; lC ara-

sında (:e· i :~s_--:;s(ir.Söz konusl). kredilerin vad.el·.:::-ı.~i9l-5 yıl ara-

sında öc.c.:m:;ı::;:;_:,_; ·.evre ile birlik-Ge 5-12 yıl arası::.'. 2 olmaktadır .. 

l>L-, :-~~OJ e ile sağla:nacak krediler i(;i:;:1 2'1'S, 5 lvıilyon 1'L. 

Di.üıya :tıcı::.:.:~;-;~,:.:..~_,_r~::ni,80 lV.i.ilyön 'J..LeZiraat bankasınC:~e.~~ olmale üzere toıı

laın 359,5 ~- il~~o~ı liralık bir fon oluşturulmuşt~...u--. 
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. lfayilan :.·ye..u.:Ş:ti~.Cil-:ig:i;ııkan~l.ltid::a" ::l.ça:lo.n. bu kred,ile:cdie 1 k·~.ç,.c: . 

konu .. ~ ı 1 ı d .. ., k k tk . , - '"' sunacgor o :i: a:2~: ı oran ar a oz 1cayna a ısı aranı:ı&ı;:·cs.uır. urneğin, 

köy alt :.~·-'C(~ilo:cinde,sulama 9 çayırlık ve boğa ye-G-ic;ci.ricilerirr16 

?~ 20 öz kaynak katkısı o.::a:nırken,besi-

cilik k:ro(iJ_e:L'inc,e a;~' 3& öz kaynak katkısı ananın2.lct2.C:.ır. 

vi.G::c'ta '/adeli Tarımsal Yatırım Kredile:c'i 

L11 l;:ı'euiler,ülkemizin tüm il ve ilçe: . .::::..":Lnc~e tarım ve 

tarımsal fJ,~~:.ıc:~~-i kollarında, ekonomik amaçlı ve bü,:--i.ü: kapas it el i 

işletmelo:c~i:..ı Ltı.:L'ulup geliştirilmesi amacına yöneleı~1 orta vadeli 

tarımse.l ~-;:<;:.:..::..'E:ı };:redisi taleplerini karşılamayı lıeC:.ef almak-::::-:ı.dJ_r. 

J.Jc.:ı~::c.~:a \)oıocu olmayan her tür girişimciniıı 9 l kilyon TL-

amacıyla açılan bu krediler, çok sıkı 11 ir incel e.üı0l~en sonra ver il

mektedirlc:..' .:Du '::redilerde, ö~ kaynak katkısının o:ı.ı az ~·~ 30 ol.ıD.S.f:Ll 

koşul u '-"-~-'2.:ı.~-~~-;:-c<:: ve vade ,yapılacak yatırımın kD.::..~ıılı~ına · g;·r e 

saptanma:cc-:·_(.ı:;.o. ·uy t:;ulanan faiz oranları is e % 10 9 ) il e ~s 1~ ara-

lJ • ~-~o ~~ı:~ al.:: ve Tarım li eformu Rr ed il er i 

:Du ·c·,_:..-- Lrediler genel olarak üç grupta iı:c.elenebilmek

tedir (71) .:Gi:,..'iı:::.ci grupta,yü.cürlükten kaldırılmı._: o=.z.n 4750 Sayılı 

Yasaya gü:;__~c vc::;:ilmiş olup,vadeleri doldukça geri öC:.enmesi sürege

len kreC'.ilo:c: 1 i~:iD.ci grupta,l757 syılı ·asaya ~.:.ö:;_··e toprak ve ta

rım refo::ı.~m.u oöl:::.,osi dışında açılan krediler,U"ç-c~.nct:. G:L"upta iseıl757 

sayılı yao:_:~JG. _·,öı"e reform bölgesindeki ~.oprak ve T:<..~::ı.·ıııı RE:formu 

J[oo:peratif~L.clı~ c>;ılan krediler yer almaktadır. 

Yu~:c:cıC.2. sozü edilen ilk iki gruptaki kreC~ilerıkuruluş-'l-

narma ve i:~:ıo·cuo lz..redileri olarak iki türden olu,~ı_.ı_:;__~:.~en son grup-

(7l)T.C.~.D. ,1S76-88.Hesap Yılı •••• ~,s.67-68. 



taki kre ... i:'-'::;:L' ı~·ıllık i,şletme kredileri,drmatma Li."'::::'.ileri 7 yapı V7' 

tesis bTec"L.o:;:i ve tarımsal sanayi kredü.eri biçi:.·.iıcde c1ört tür-

o.~-· :i:.::).~ or,undan Açılan I\rediler 

I>u foı~Cen tarım üreticilerine açılan l:r iler genel o

" larak altı -:;-:_L<..oıı olus;maktadır (72) .. bu krediler [oı:.··::..·.:.:;ıyla ~b'=tsi hay

vancılı~ı, ·cilı'ıı.ısul mücadele araç ve tesisleri, t::;_"'aLtor; topraksu; ba-

lıkçılık 1 VC -.-· ""l·:ı -i 
,.i '·-'· .:._:.. 

ver ilı:.u e :: -:; o:~ .. :J.:: • 

arazi açma kredileri isimleri a,_;_tında üreticilere 

:~·-· :.J:~ ~ı :Lr:JJra.ı1 lanundan Açılan ICrediler 

_ :ü;;· i.:. ı eri ve Kooperatifler .Bakanlı_~~ı v~ i aliye .Bakan

lığınıı: ir;-~e;_i ile 'l'.C .. Ziraat Bankasında bir ö2~eJ. islmn fonu o

luşturulr:.ı::.:.c_-cı.:.:;.:·.l!t)_ fondan,köylerde yöresel ko.Jull::.~.:·e. lJ~ftun sıhhi 

ve ucuz l;:u:n~ cıa:', i.;letme yapıları ile sosyo-e";:uı~(li!'.i~;: aıiaçlı yapı

ların ya:;_:ıı:_;:-_~ıiJ.Lı.esine yardımcı olmak amacıyla ,tredl açılmaktadır 

(7 3). 

e. 'IcLe:Llik ve ·Yemlik Kredileri 

:;-_;.,_l };:::..·v::_iler,doğal afetler nedeni,yle 'J~ 50 üi~1 tLzerinde 

ü.rün kaybı:.ız.' u·_:J:'a;:ran üreticilere verilmekt~dir (7 ~-). 

f •... ..:~~- ıı;,ot:,l Köy Xalkınma KooperatiflerL1e L~.ılan Krediler 

:u-,~. :._:;_'cc~ il er ,Köy ı,ıeri ve Kooperatifl G.' I·akanlıtf,ı büt

çesine l;:o:ı.ı.:2..:.:ı..:. öC:.erıekten yararlanılarak, ı 3rımsB.l KO~,- ·xe.lkınma 

p~_oopera-::i:i:':. o::· L:drı yapacakları özendirici ni teli]:· c e::~ i ya tırımıara 

verilme~~-:;::,;.:.L: (75). 

(72 )A .(j.e., J:Sı ~1( ... /,6,. 
(7 3 )A. S· e. J .s.~7<J· 
(74)A • ..g.e ... .ı s .. 7l.. 
( 7 5 )A. !) • e. ı. ,-;s.+ 1 • 



-120-

&:; • : __ 'o::~_niıl uk Krediler i 

'-~.C.Z~_raat Bankasının kuruluşundan bu ya;:.:.a birçok defa 

ür eticil e~." c >r,_:c .. i niteliğinde tohumluk dağıtımı yapılmıştır. Günü

müzu e is e ,:Uec:·ıka 'fşr el ~omisyonlarınca, tohum sa:.Slsçamayacak d u:;_~·um-

da olducu GCC.J)tc. :.1an ür eticilere tohumluk kr ed il eı~ i ve:rilmekted .:..:~. 

Tolw.:.·.ü uLlar satın alma b ed eller i üz er ind cıı. ür eticil er e 

verilmekcc,~"a~ıılan tüm harcamalar tohumluk masrafla:cı içerisj_nde 

karşılanrııL-cl=·~aC:.ıı~ .Eorçlandırma mü tes el sil kefal ctl e yapılmakta ve 

kredilerin vc:(ele:r·i yerel yönetim örgütlerince sc:::.~ı-camnaktadır. J-:

reticile~cc~c:;.ı vac.1e sonuna .. kadar faiz alınmamakta eser vade aş:.;.lır·

sa,vadedeü ~;o;:~ı"a). 6 faiz alınınaktadır(7C.,). 

B.TAlll1I :.ı~:;;Di KOOPE.RATi.l!Lilii Vb TAhl1~ SAT·I,~ LUVfi.:.:LLATİE'LI:Hİ Vii 

J3LLLİ1J":ı=.cİ JüLACILIGIYLA AÇIJjAN KJiLDİ TÜJ:tLK,İ 

ı. -~a::ır:ı ::,.:;_"ecd Kooperatifleri Aracalığıyla Lçılan Kr ed il er 

J3ilinc1ii;i gibi,özellikle kısa vadeli tarımsal kredilerin 

en iyi da;~ı-cır,:_ yöntemi kooperatifler aracılığıfla olmaktadır. Ko

operatifle~i yUnotenlerin tarım üreticisi olması ve ortakların 

ekonomik c."LL"1.;ınlarını yakından bilmeleri,kredilerüı yerinde ve öl

çülü klülanılm;::,sını sağlamaktadır (77) .Bu nedenle ı i.üic:emizde tarıw--

sal krecJ.i ;~o~-ı_usunda çalışan [arım Kredi Koopera<ıiilerinin geli.}-

meleri cceı:.d;cLlc:;~mliş ve aşağıdaki tabloda görüldü~·-L;L gibi ,bu (SrgiJt

l:.B:r'L-.blı:::. U:.;:r;:o. yay gınlS1Şı:ı:l.C-~tır. 

1·. ,_;. Zi:caa·c lıankası tarafından 1'arım KreC:. i Koo~eratıfl or i-

ne,2836 Sa~-ıJ.ı -i-asa ızyarınca ortakların tesis 9 C::.o~.c:~·cn~a ve çevirme 

kredisi, csc::·cLr~Lıı:::elerini karşılamak amacıyla krcc~i s.çılmaktadır 

( 71i ) I'. U.~ • J3 • 0~~ı:,.l[,ı.:tnrr iX et im iz in 50. Yılında ••••• , s. 24-3-24 5. 
( 77) Z. Gö1,:o.lj) ~ ."'jTLl İlVJ., "Tarım Kredi Kooperatifleri ıı, '-~ürkiye S::o.rıi~LJ.~-i-

d a S e·,oı;; -,-,_- r, ve:· Kredi SoruRları, T. Z. Y .lVl.B ir li.·." i I o.y ınlar ı~ (J,_ıı~~c:,-
..;;;;...;;..;.__;:.... _... J •. J..L~ . ..._, . '--' 

kara :j~f. Gr,!_~-c:l Yurul) s_. 6 4-79. 
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(78) ,.:arı~~- I<:~_·c;~~i K.oo:peratiflerine ayrıca~hizmet !Ji::.ı2.larının yap-· 

tırılması a: ,,.,_cı~~::, yönelik in.şaat kredisi açılm2.::tcı.:.~ E". 

lıllar 

1)33 

1351 

1971 

l ''7rı 
.) 1 c::. 

TABLO; 5 

.. ai·ıı:ı_ :. Tedi Kooperatifler inin Gelişın es i 

Loo~;eratif 

. ~~z~----ı __ s_ı ____ _ 

658 

591 

526 

:: ~34 

:tCo opera t if 1 eşm iş 

lT" S 
ı.'...OY . .91'-~----

24-7 5 

-~22] 

(,;:._:·-Gak 

::.ayısJ. 

ıoı. 535 

(:i.-, ,..rcı9 
J -·-- • _.1 

}_ 57 5 

2035 

4758 

10. 2) 3 

16.6 53 

21.471 1.305.357 

2040 21. 5 54 

J:'aynak; J.:. J.' . L. ,g_ı:ımhur iyetimizin 50. Yılında. ' • ·-·~·-. , s. 250. 

talepleı'i:.ci :: .Jı::~i kaynaklarınden ve T.UoMerkez B2nlcD.sından sa2la-

nan reesLGil·~ ,l2naklarından yararlanarak karşıl~~2~taCır. 

;.::_;;~·.ı~:::.::. K:c·c.;(i Kooperatifleris'I.C~Ziraat Ba;_,_-: ... ·.~ ı:c.~·~'an sağla-

dıkları : . ..::.'c<.il.o::'in yanındc: rc.lenmiş sermaye_özkc-(:::ıc.~: ve yedek ak_-

çe gibi ~:o~·.ı.C.5. -·c. sal olanaklarını da kullanara~~ u~:: ·c,ç;.klarına kr e-

Gilnl:ttrıuzd e Te.rım Kredi Kooı~era tifl er ine e ~L· c.;·c:J..ci:::.. er e 

dır (79). 

~~ .. L: :;:;_:;,··:·c:~ ı t: (Çevirme) Kr ect is i
1 

c. ·::·c( ... evirnıe)Kredisi ve 

c. -·~;_·,.:.<::::..n Lredi.si olmak üzere dört tLiı:· ~.::~c-::/i açılmakta-

(7S)I~ati .ô:.ô-ıçEIZ.."'~ ö~e.kilel/A.9.e,s.82• 
(79 )A.s .e .,.s.,'/2. 
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Çev:;.:c·do ~:::.,edilerinin sözü edilen üç türü c".e,2,enel olarak 

bir yıl v:::'.l.eli olarak açılmakta,donatma kredile:ı.'i ise,en çok 5 

yıl vadeli u=:.;_:.:c~aı;: ve taksitlerle geri ö6enme ko~uJ.u~·ıa verilmekte

dir.:Cona·c,~n :::c'C(.isiyle ortakların,traktö-r,biçer Cc<;.er,iş hayvanı 

ve öteki -~:..:_ :.. .. .s:..l araç, gereçler i ala b ilm es i sa:)-c.ıı;;:a;;;-a çalış ıl·-

maktadır. 

bilmektc vo ~n-ı.:c-:ı.lm için gereken fonları yukarıda ,<_;(;;_;·G.ııii ettt~in:iz 

gibi Y Z irac.rc l.ıa.::..2.:<:.sından % 5 faizl e...-.:ll.ma\ktc.. ve o:ttakl.ar:ına. %. 9: f1ıiz 

2 •. L'2_:.;:.·ır_ı Sc::~ tış Koo:pera tifl er i Aracılığıyla .L-::;:ılan h.redil er 

':la.::..:· ıL:. S a.tış Ko.o:peratifl er i b ilindi~i gibi, l."2_l;:eıniz in ta

rJJTI.sal üı··:::·~iııi:t"ıC:~e önemli yeri bulunan bazı lirü~Ilo:c:in,iç ve dış 

:pazarla:L'C.2.Ji::i s·~":c"cJr. ve satışını ülke ç:ıkarlarına uy e:,un b ir biçimde 

sağlamak &J2cıyla çalışmaktadırlar • 
.. 

Söz"i.~ G(:~ilen ko~:perati:.flerin kuruluşunda c;oz onüne alınan 

amaçlar (80) ,o:~·ta\:ların ürünlerini sürekli bir biçjjjJc1e :pazarla;y-a

bilmek,t"r-l.: LJ_o:·i eserektiği zaman işlemek 1 iç ve Z:,ıc J_Jazarlarda a

racıların sc.<. ·.~.lc..;.(ılüarı k~rları ortaklara kazancı:.cab ilm ek, aşırı 

fiyat c~ale:;aJ.c,~;.:n<'Jzr-ını önlemek ve ortakların ü::ce·c~ .. :on amaçlarla 

talep e·ctil:::1o:L'i araçları ucuz fiyatla sağlamak biçimlerinde özet-

ı en e b iln.ı e~~-c oC.. i:;:· • 

i::J.c::·ım ss.·cı;s Kooperatifleri yukarıda sıralo.n<:.:~:n &ınaçlara u

laşmak içL. c__·z:;:.,_ o::c:indikleri ka2Tnakları T. C.Ziraa·c l.ıankasından ve 

bazan ö·;~~~:~i ba~"l;:alardan sa,;;lamaktadırlar.Ayrıca 9 bu kooperatif-

ler yuka:.ı:'ıl 2~.i a.I;ıaçlara ulaşmak için,gerektiği z:~:d::m alcl.ıklar·ı_ 

kredileri o:.'ta.Llaı~ına aktarmaktadırlar. 

':,:'.':J.Zi:caat Bankası 1 Tarım satış Koo:perati:Cls:ci~-:ı.i:n kredj -~:u.-

-----·- --·~·----
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le~~ erini, kendi ~aynaklarından, T.C. Merkez Bankasından sa~lanan 

r(.'i.'3S ;ont olaııaldarından ve bazHn da özel fonlardan yararlanarak 

k< ,r;:,nlamr'J;:tr~,dır. T. C. Ziraat Ba,n.lcasınca söz konusu kooperatifiere 

Fıçılaı:~ kred.iler, amaçlarına Vü kullandıkları yerl\'ıre p:ör2 ba.zı 

ttirlors ayrılruaktadırlar. 

Bu kr~:;clilerin türleri si::iyle sıralana f:)ilmckti:•d:Lr ( 81). 

a. Ortak RGhinli Krediler. Ortak~~ard,g,n alınan ürü:ı:.ılerin. kar-

;::.J_J_ığındn Vt3rilecek avansların iidenn.ıesi amacıvla veri.hı:eL::ted.jr. 

b. Ortat: işl<::tmc-:: Kredileri. Ort:_Lkların ürünlerinin ı:ıe.zar-

c. İth2lat Akredifiti Kredileri. Kcoperutifler tarafından 

iirf5D.lerin j_ç;l~nrrwsi için goreken bazı ~irdile:rin i thal edilr:ıiıilrhe-

si ::ı.ro·:ı.cıyl:"!, verilmr:::kt e eLir. 

d., Tesis Kredileri. Ürünler:i_n i 0lenc bilw::-si i çin f-"0Tek:::::ı n.:·: o 

duyuL;,n tesislerin kurc.lması, makinaların alınma2ı V(3 depolarJ.n ya-~ 

?l.Lması amacıyla açılmaktadır. 

: :)ü bazı br?ütLJrdc {?:erektiği zaman. pay alabilmeleri amaeJ.yla V(?ril·-

~; i'b1Ü!:ı.rcL:; ~ ;!iyasa fiyatlarJ_nın dcstekl(:'.,nmcsi amacıylc:, yapıLıcak n,-

lıı.j:t~ır J_Çl11 CtÇJ.J.rn;:ıktadıro 

P'. Piyas;'~ Alııiıları İ çin Rehiı.1.li I şletr::-tc Krodileri o Bu krGd.i-

lGrdc p:Lyas::.;. alı:rr:ları için, g8rcktiği zamanlr:.:.rd<:ı- açılm~ı1-:tadır. 

h. Yeddiemin Kredisi. Stok edilerı ürünlerin "TJ,:;z~':trl~:ı"ma ma.li-

~l.:tıa.cıyl<::. 8-(,:ılmu.ktadır. 

( 31) ;,_A•9-·'t!~,s.219-220. 



--~l.:_:ı_~;dyc i'arımında ·.r.C.Ziraat Bankası,~· CH~. K.'edi Iivope

ratifleri VG Ta:cırıı Satış Kooperatifleri ve .Birlü.:leı~i dı~:: 1da ta-

rın:sal }::redi sa,~1ayan örgütler~daha önce sözü edi1c':.iisi giti,etkiıı 

E~ficile:ci i_;::-ciiı.sal K.ooperatifleri,ve Ç;sy !:i.:.oopE:ratifleri biçL.ııle-

temel cvls::_:j_ ·L;arımsal kreci hizmetleri ile il:i_~.::~-.ili olmamflB.:arıa 

l~:arşın 1 ;:;ıın::: 1ı b i:c oranda kredi sağlamaktadırlar (2-2) .Burada ikin

c:i {:;r'Ul:ı·c.s: c.~i:~c-. e,::ilen XrgUtlere örnek olarak 7 :;e>(eı-- iabrikaları 

rıcar bc';,:c:~_ -L;j_c::· :..-:'_ 'banke.lar .ıla ·.tar.ırn. s.ekt~h~t:.no kredi vermekted.iF·. 

ı er .i' s.·-:-~: i:u:-:1. •:::·ın. verdikler i kr ed il erin, toplam -;;a::-. ınısal kr ed il er 

içerisinc.~c\:i o::anı çok sınırlı olmaktadır. 

··-. .. ~-, .. 1 • ("1'"\ ... .,. r r'! , d..: -ı,...,.,,... • .. .:.:-' _...J,_, -, • r;o. 1-taporui:La r:o:::'G7_;·ı.n4ıye .ı_arırrııncı.a uygu.Ldnö.n Kre '.L..!-"2- ::uı i'' ::, r ölıLı-. 

raat Bc::-:.:::ı.kası t<:'Tofından karşılanırııştır (83) .Bu:ı:·a(a:n r.::.::ıla:;_;ılabile-

C cf{ı' ;:c-i'·,·i ·;·-.;:-_:)"'-ı(ia sıralanan tüm kredi örrutleri -ile ticari ban-~t_J t:,;;.-ı.."-'- i\.' \ ~ ........... .J... ..J.. ... - • c -

l~alar1.rı. '~ ;' ~:-: ·. ::: <ı tar ırnsal kr ed il er toplam -- ~-.......... -'.(. .. -.... ...... ,__._) ' ' . ' tarıLıSEÜ J-credilerin 

-:--:------:-.. ----
(82)TU.l'i:Xü GÜl-ID;:, :.irkiye Tarımsal :Kredinin Organiz<:ısyonu",Türki-

... . .. .,. , . ,...., 1 ,,ı ('' ··:· ·c·-'rl.,.,. ''a ;le ·.:.<::'-~8:!:~-a Sermaye ve _(\reeı.ı oorun arı,ı..L • .ı..,. e.u-L ıgı ı. -
,;rınJ.arı-(L.:nLaı'a: 34. Genel Kur-..ı2.) ıs .80-112. 

Kr e,:ı ı· ı er ·;\·:-;; r·: ·, . ·,'ı ü <+ü ı 7 -
~ J .... v ....... -.J- ...ı.... ' -
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I j_- ·I · TU.·'' TT·;·-,,.;' ':' :• ·, ' ·!-;- ., ., .. , ... T• !ı -u· nr '"'UL A ;.,, '· ';r 'Tfl-::: T' . .L.~ ·ı·,_', ı· ı: '.J..'~ t.;.;.L ~> '·i .ı.·"'" 
~-····-·Ü·''--•• .W ...• c ..• ' ".-l.l\_,_...U ; .L \.Z J:U~.ci.b .t:\...Ll.ı;:LL./ • -• .v.J.L ,.tU, 

daha önceki bolümlerinde beli::ct:Ll.c'~ii:I,i gibi,ır, c. 
açılan krediler iki biçimde üı'e·:.;ici~re ulaşmak.;.. 

tadır.Bu.,·~:J.t:::.·ı~~. "L:ii::.:ir.ı.ci grubu.ı.ıu,c~oğrudc~n doğru;y-a 'L~:c.'e·~·iC:i,Ye açılan 

kredile:::'in i\::Lnci grubunu da, 1)arıın Kredi Kooperatifleri ile Tlrım. 

~ .itış Kooı:ıc.:ı'atifleri ve ))irlikler inin aracılığı3rla o.çılan kredi-

lerin olı::.;y>ı..·:.:;:ı,ıo.sı nedeniyle,Bmıkaca açılan krec~i2.c::'irı tü .. ınünü gös-

terebilı::.;]:: için,ilk olarak,sözü edilen krediler. .. . ;_ toplu ola-

re:k el6 alını:ıı,.] .,/e aşağıda Tablo:6 da Baıııkaca ç.:e;:·i·l~li yıllar içe

risinde aç:.lan krc7)di miktarları verilmiştir .. Daho. ilo:cicl.e ise, 

farklı tiç:L~-.;lo~.~de üreticilere uJ.::ı.şan ·bu kredileri:."!. -~;tu:ı türleri

nin çeşitli ~.-ıllardaki yılsonu toplamları ve elC:.c c<.ilebilen ve

rilerin j_·;:ıin vc:cdigi son yıldaki ger:ı i::'\denrn.e durı.ı;-ıı.l::-:rı ile son 

yıl iı;.:E~r.L:·;:i.Lcl.\.; ~,:-a:ı;,~ılan işlemler,ayrı başlıklar altı::.ı::Ls. incelen-

miştir .. 

;.ı:aiJlo:G i"ı.a görüldüğü gibi incelenen döneiııc.1c?T.C,Ziraat 

Dankasınc:,: :.:··.'_:ı=;.<:.w:1 kredilerin genel toplamında sü:;..'ckli bii· artış 

ortaya ~;;:.L:r:ı~) ve;; 1967 yılında yaklaşık 5 kilyar ·~:L., olan kredi 

toplanıı,ıs·76 ~"ılınüa 35 Milyar TL.nı aşmıştır. 

J3mJcr• cc:~ C. oğrudan doğru,y·a üreticilere a·~ıL.m ·'· ::::-- u1il erin 

her üç {;:L"'tü:n.m.urı ·~oı:.lamları. .,önemli üranc1a art.:.::.:.:...;:;·cı:r.:.G-elenek-

sel :P.red:L:.e?.:in ·(;oplamı 1967 yılında ybklaşık 2 l:IiJ.yar TL,l976 

yılında ico ;;-a'·.:lr.tıık 6 Milyar ırL.olmuştur.ı.rabloG.a güriilı.iL-ğü gi-
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bi 1 geleı:.eku cl J.~:;.n ec~ il erin içerisinde en önemli ye:ri çevirme kredi-

leri olmal::tac~ır .~; ö?.; konusu kredilerin 1 geleneks el :.cr ed il er topla.mı 

içerisindeki ı<wı ;L S::i yi aşmaktaüır. 

T. G.!::Lı'aa.t :ı .... ankasınca açılan kontrollu k.roc1i1erin toplamı, 

1967- yılında :'".:::.'J.c~.~nk 3~. 5 Milyon TL. ,197ı; yılında ise ;>rakla,~ık 

677 Milyon ~'L.olr,J.U~jtur.Bu grupta ,y-er,klan krediler söz konusu dö

nem içeri;3iııc.'.e sÜi'8l·di olarak artmışlardır.Özel tonlardan açılan 

krediler toplm. ı ise,l~F:7 yılında yaklaşık 78 IVIi1Jon TL,olurk3nı 

197r:: yılında ;;-alclasıık 5t.:;8 Milyon TL.na ulaşmıştır.Bu grupta ;;·er

alan kredi türleri:Lıde,aç:ı-Ian kredi miktarları yıJ..::~an,yıla öna.11li 

değis;meler gö:::d;crmişlerdir ,, 

BaEJ::acc, açılan kredilerin genel toplamı içerisinde çok ö

nemli bir ;:;-oı' t-;.rcan Tarım Kredi ve Tarım Satış KooıJeratiflerince 

açılan kre(iler toplamı da 9 ele alınan dönem içerisinde çok öne.:ml~. 

h ir. artış Gösternü::,:tir ,.Bu grupta yu- ölan, Tarım K:cedi Koope:ı:-'atifl c __ 

ri aracılıc_;ı;{la açılan krediler 91967 yılında l ,6 Eilyar TL .1976 

yılında yal;:la;::ıL 6 1uilyar TL.olmuşturoTarım Satıs.: }'cooperatifleri 

aracılığ:ı,:;rl.::-:, açılan krediler ise,l967 yılında 1.2 I\ülyar TIJ.olu:.n ... 

~{:Em,l976 yılınDa ,22 l\Ulyar TL.na ulaşmıştır. 

ı. GcloLeLs el Ki' ediler 

a • Ç evi:cr:ı e I-IT ed il er i 

:Bu ıcı·ec:'cilerin,l95l,l96l,l97291975 ve 1976 yılsonu to:ı;ı-

lamları,aşa?sı(la '.ra·lJıo:7 de görülmektedir, 

~~o:;)ıo :'T c~e lJ.lS.öllll :t<lJ;üam..U.ax:!'ı._.gf)riJil...e:ı::ı. çov:J.rme kredile

rinde 9 19 76 ~·-ılı iç eri s inde aşağıda Tablo :8 de gör:L:i.l 0..11 işlemler 

yapılmıştır. 
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TABLO!? 

Yıııar, 

1951 

1961 

1972 

1975 

197r.: 

Çcvi::·.::·,:e K:.'edilerinin Yılsonu Toplamları 

Yılsonu To»l~}~!-~TL) 

225.597.227 

506 ·158·959 

2.816.814·990 

3. 9 09 • o 5 5. 36 4 

4~832-777.861 

"([c,·;r k. •-(-i) l(">!.)-j '9'"1 1972 ıll .. .;_ ' TC r.• ·;· !"<-,---.'··· ••'•r t··- 'c·'-, ~-"''v na . ,...... • _.__, __, -, -'- t> , y aı ı ıç ın, -" • :tJ .. .J:J. '-'-~.!:~";.HUX ı;;· e ıın.ı~ 

50;:ı:-ı,ıınua.. •.• ••• ,s.l46 • Grafik No: 2. 
i 

(2) .iJ75,l976 yıllari l:çin,T.c.z.BI ~1976-:..30.Lesap Y1lı • ., 

s.48. 
TAEL0~8 

197f. Yılınc'.a Çevirme Kredilerinde Y-apılan İşlemle:.' 

1975 Yıl::; onu ~:o:;ıla.JT;.ı 

197c Yılıı:ıe.E Açıl;;~::1 Yeni Krediler 

1976 Yıl L.'1.d a Ge~~ i Ödenen Krediler 

1976 ·ı-ılınc1u Ya.i;;ılan Düzeltmeler (.if) 

197h Yılso:m.l S.'o:;_)lamı 

1976 Yıl:Jonu Tim~·çl u Sayısı 

..-ı_ı·r B·orç·' .,.,~,..~ ·,·.ı-; •. "''n .D ; .. t_ U..; Gı ~-' •• /ı. ı j ~.ı. .ı. 

Ortalama Vs.C. e 

Ortalama E'ı:ds V. a:::ıı 

Ortalama Kredi Ivıikt_arı 

3. 9 09 • o 5 5-· 36 4 

3. 8oq '7'·rr .. -ı=<4 • u.i v,ov 

3 ,. 26 5 • 5 ,'_il ~ 3 3 7 

4 83 ,... '7'7'7 061 • ı::. 1 j 1 • ü 

1.341.346.140 Kişi 

3-156-

47 4 €:ı'iin 

,,: 9.14 

(.&)Lu l~ade.nlri. yer· aldığı yukarıdaki tabloda ve (: .;;:~~,& sonraki 
teblolarda :.>özü edilen kalem.d.e,y::.l içerisinde _;:\Jz konusu lr..re
di ile i:.i.c;ili faiz yenileiJle ve devir masrai'laı'ı ile düz el tr:ı.e-
1 er y sr ai.r..~a::tadır 

Tr k r-·· " .... -~ "1 ~ ,-,6 f"> 8 H Y 1 48 49 n.ayna :~~.l..f.;,.b.,..t.'ji -o. esav ı l.·~···,s· - .. 
Çevi::·;;,c J:::."ectilerinin 1975 ve 1976 yılların~:~ulr.i geri ;·,_ 

elenme dv.r·,}.ı:ılaı~ı ile ilgili olaral-t vadesi dolmayaıJ. 1 Vadesi geçen 

ve taki:pt:e:.:i ~:::.:·ec.:::.ıer toplamları ise,aşaJıda. Tnblo:9 da ,gcrül-

:w. skt ed ir ~ 
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Çevirme I(redilerinin Geri Öderıme Durumu 

~"Toplam 

Vr on il e" 8 
ur· c:tnl al' ı 

Toplanı 

Kredilere Ad:Ma 

- - ~ r~ 1_9~6 
(o .· .. 

_ Oranlari Oranları ~~ 

Vadesi Dolrı:ıayan ~ 
. . . 

Jü·edi To:)lnnı 2. L~-3('~.160.568 62 3.1C5.136 .159 27.7 

Vadesi Geç e11. 

Kredi ·Toplamı 488 .. 712.661 13 6 59 • ·~ 86 .. 9 lı- 3 
.. 
! . J4.,J 

Takipteki Ri' e-

dil er '.roıılnmı 990~182.135 25 l • Cf 7 , S 5 Ji, • 7 59 7.8 

Yıl Sonu ICl' e-

di Toplamı 3·9 og. n55. 346 
. ' 

ıoo 4~832.;777 .. 861 ··- 23J; 

Kaynak~ ::r. C. Z .B .19 76.88. Hesap Yılı •••••• , s. 48 'd en hesapları...ınıştır . 

rr. U.Zi:caat Bankasınca tarım üreticilerinin t~retim gid•;. 

lerini karc<ılanak amacıyla açılan çevirme kredileri to:plaroı.ı~;; '} · 

karıdaki "i:iablolaı~da görüldüğü gibi ,1976 yılı so::ı:nm(a 5 J1:j_l"f: __ ·· 

TL.ı.na yaklaçırııı0tır.Aynı yıl içerisinde yeni açılan çevirme k:t'E>· 

disi ise,3.G Hilyar TL.na ulaşmaktadır.S'5z ko:mmu leredilerde v:r

talama vnc!.e 475 c,iin olurken ortalama faiz oranı~: 9.14 <Jlrıuş~ur. 

Bunlara kaı~sıın 1 bir riireticiye(borçluya)düşen orto.:Lmaa kredi nı.k··· 

tarı ise?anca~ 3.15' TL olmaktadır. 

Çevi:L"Ele leredilerinin geri ödenme durumları göz önüne a

lındığı zarıan ise,Tablo~::J da görüldüğü gibi,l975 ve 1976 yı::'...la·· 

rında,bu l:ı..,ocJ.ile::cin sırasıyla % 38 i ve % 36 sı vadeleri sonun

da geri öClene::'.G•ü::,ıtir.Ayrıca 1975 yıl::!..na oranla 1976 yılında;. 

çevirme k:rcc1i1eri toplam.ınc:layakla:şık '}6 23 artıq olı:ıasına ka:c;1ın? 

~radesi i::D"ecen r;evirme kredilerinde % 34·9, takipteki çevii\ID8 h::.:'e-
:,) .;.ı .:ı 

dilerind.e ise~:, 7.8 artış olmuştur. 
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b .S-L~ı--ti.m. ve Satış Kredileri 

0ürü.ııı ve Satış Y,redilerinin çeşitli yıll&:cclaki ;pıscı:ı:_u 

toplamları-, e.c:a[~·ıda Tablo~ lO da görülmektedir, 

Tablo:ın 

ve Satış ;Kredilerinin Yı1~cou .. ~ '.2oı:l.:r:üarı 

Yıllar --- . 
1951 

ısıGı 

1S'76 

Yılsonu Tr1plamlcç:·ı '"L 

26. C72~ 065 

21 e .r:ll., 247 

72.7"7·~04·~8 

60.180.110 

. 2.;.2. 447.268 

Kaynak: (1)1951,1961 ve 1972 Yılları için,T.C.Z.J3.Uı..>.nüıuriyetimi

zin 50 •••••• ,s .146-. Grafik , o • 3 

(2)1975 ve 1976 Yılları için,T.C.Z.B.l9l.6.!.:Jp .• Hesa;pYılı 

....... ,s.50. ~.......__ __ 

i"u:·<arıda çeşitli yıllardaki yılsonu to:plt::.r:::!'arı görülen 

sürüm ve s atı;:; l:r edilerinde ,1916 yılı içerisinde a;:,ağıd&>'Jt.a:bİJ.ö·!:-11 

d-e ;ô:_,ı:.J-€:rı -iŞ:kmzler yapılmıştır-. 

s-Uı~i.t:ı ve 3atış Kredilerinde 1~75 ve 1976 yı~larında geri 

öd enme d."L:l"l:rm, aı:;ıağıda Tablo; 12 d e görüldüğü gibi oJ_muş tur •. 

•:::a:"ı::-~ ü:ceticilerinin pazarlama olanaklarını geliştirmek 

amacıyla -~.C.t:ıi:;..'aat Bankasınca açılan sürüm ve sa-tı::;; ikredileri., 

197F ;rılına k;:.:r:_ar sürekli olarak artarak 1976 ·yı1ı:ı.ıda yaklaşık 

21r2• 5 Ivülyo:n ~i:'L.na yükselmiştir.l97( yılı içeri::.:LıJ.s açılan ye-

ni sürüın ve ;:,;c~-:;ı~-; la-edileri miktarı ise 231.4 .i\iilyoıı 'llı,. olmakta~ 

dır~Aynı yıl ı:.ıo·.n.mda,b)l kredile:r·de ortalama vade 570 gün,ortala-

f · ....- ., o 28 1m tur· B ·r borçlıı7a du··~---~-~,..,_. _,_.)··-·v.·:-ı'ür~ ve satı ~ ma aız c:.~ anı > .L.:;~ ·• -o uş - · •. ı ""' ~ -- - " 

kredisi niJ:t2rı ise,).36J TL olmaktadır., 

1 
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TARLO:ll 

19 7~ YılınC.a 8\_L:c"'t.inı ve Satış Kın ed il er in d e :tapılan tJl eml er 

1:.:;75 fılsoıı:..:L ~oıüa.YLı hO.ı8o.ııo 

1J7i':: Yılır:..c~a ..:\.çılan Yeni Krediler 

197'- Yılıı:cı::~.:::: G·ori Odenen Krediler 

l"J7r:. Yılındc;, -ı~~_.ılan Düz el trneler 

197ç;; Yılsonu Toplamı 

lJ76 Yılsonu Tiorçlu Sayisı 

231.351 ~ 079 

58.128.143 

9.,044.222 

Bir borçl u;:;• sı. :DU::; e:ı.;. Ortalama Kredi Miktarı 

Ortalama Vac':. e 

2·:.2.447~268 

26.753 Kişi 

3· 369 

570 G-ün 

% ı o. 28 Ortalama Faiz Or·anı 

Kaynak:T.C.,Z.L. ,ıs7r-; .88.Hesap Yılı ...... "-~~.~"s.so. 

T.AFLO ~12 

Sürii.ın vo Satış Kredilerinin Geri Odenme Durumu 

1975 Toplam 

Kredj_lere 

Oranı 

1J76 T.Pplam Artme• 

lZ:c ed il er e Or aıı:. 

Oranı 
..;,.;._.._..._ ..::..::....::;;.:;;;;.:;:;~-- ----

Va d es i I.Jolmayaı.1. Eı~ edi 57 o ·~5"' ~ 7f39 9 5 233.624 • 310 96 3r·7 

Toplamı 

Vadesi Goçon =~r·eCli 

To:planu. 

Taki:pt eki ı<:r oC:~ il er 

Toplamı 

Yıl sonu ~{:c o( i ~.oı_:ı·-

lamı 

ı 3 

2.114.374 ı 

~o.ıs~.ıı~ i~~ 2~2-4~7.260 ıoo 

Kaynak~T. c.z .. B. ~1976. 88 ~ Hesarı Yılı •...•• , s,. 50 'd 3T· hes s :::ıl annı-ı"' +'"" 
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8üz Lo~·~usu h:redilerin 1975 ·lle 197(. yılla:cınc~aki ger-i ··dcn

::r.e durv .. da:;:·ı.ıi...ı ihe;iki yıl içerisinde açılan yeni iredile:r. '"8 

yılson'.l to:üaı;üa:;..·ı arasında çok büyüJc farlüı.lık olmz,.sı neder..~_yle 

anlamı ı b ir u o:ı u ca ulaşmak mi,imkün olnamaktad ır. 

, __ .Dorıat:cı_a Kredileri 

Dona·Cı:ıa :Kredilerinin. çeşitli yıllardal;:i .·: y4Lsonu tf~.· 1-s.IL ·-

ları Tablo~ lJ ele görülmektedir o 

TAJ3LO:l) 

Do:na·Q.ııa Y,Xedilerini.n. Yıl.s~u Toplamları 

Yıllar -·--
1951 

l_/l 

l./?2 

101.22 ).,45'7 

50 .. ~ 31 "13 '"'. 

ı .123 .. 7Sl • .:~78 

2 .. 264.25~·497 

).Ol 7. ]J..J. .. 33r 

Kaynak: (l)lS5l,l961 ve 197~ Yılları Için,T .. G~ZcB. ,_Umnhuriy_.?_!iıni

~-:i]L]O •••••• , s .146. Gr af ik No./;. 

(2)l:J75 ve 197G Yılları Için~T.C.ZwB. ,1976 .C8eHesap Yılı -.....--- .... 

Yı.:ı..l>:2.rıdaki çeşitli yıllardaki yılsonu to:)2.:=müarı g::·rülen 

donatma :>xoc~ilc.:ı'inde,l976 yılı içerisinde aşa(;ıCe . ."Tabib--1"4---d.e .. -

-ğürtd':(ff-i"s ı ertıl er yapılmı§ tır • 
. ,,,:;:_ k:~edilerinde geri ödenme durunıu icG,c:..,;_:;ağıda Tab-

lo: 1.5 d e (;,Ö:2ülmektedir. 

1..:.·.,:;.;~::_ı ... aa:t :Bankasınca ts.rıın üreticilerirdn,ür-stimde kul-

lanaca>laı. ... ı u.::..,ac: ,,gereç gereksi:rımelerini l~ar§ıla~11a:: an;ac:ı.yla a-., ~ / 

Ç·ılan ·'o·~····>····' -~·ı-·pr\:ı_'lerı· to·'··l""ymı rrı.,blo •13 de c·ö···i1l·~~-u~.:;; ;:ribi ı:J···76 · ~-- .~. ... <-. u.:.ı .. •-··· l~ .......... ~ . l.-' CA&. '.J..Ct. "- O .J.. v- t..... b V\. O ' 

yılında 3 ~~:i.~l.y.ı:.~ T'l.nı aşmaktadırol976 yılı i·:;;e::'iuind.e açılan 

yeni dono:c;n:J. :.G.'ec1ileri ise 1.7 lVIilyar TL.,na ulac.::w.k-Gcı.dır • .Aynı 
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yıl içerioinde,bu kredilerdeki ortalama vade 760 .;iin~ortalG..L:ı.:o. ı.:>

i21 oranı % 9 .S'7 olınuştur.Buna karşın bir borçluy-a r~.üşen ort21 :ın-: 

kredi ıniktarı ise,24.3h7 TL.na ulaşmıştır. 

TABLO:l4 

197ç:; Yılınc.~a .'.JoJ·1atma Kredilerinde Yapılan İşlemler 
; 

1975 Yılsonu To~üanıı 

1976 Yılırıch:.: Açılan Yeni Krediler 
1 

197r-: Yılınd& Gc:c:L Ödenen Krediler 

197fi Yılında Ya::,nlan Düz el tıneter 

1976 Yılsonu S~o)lamı 

197~ Yılscnu Borçlu Sayısı 

Bir Borçh.:ı;:;ra __ :n.<} e:n Ortalama Kredi 

Miktarı 

Ortalama Vaue 

Ortalama l:'ai::, 'Jra:ı::a 

TABLO:l5 

2.2f4.250.497 

l .. '(t1rh .817 .OJ[) 

l.2.c5.549~809 

27lo547G610 

3. ~""'l 7 • 39 4 • 3 36 

24.307 

760 Gün 

% 9 .. 97 

llonatrııa Kredilerinin Geri Ödenme Durumu 

Vadesi 1975 Toplaın .fırtına Toplam 

Kredilere Kredilere Oranla:;-: 

Or~-s:..::ı;...._ ______ o_r_a_n-"ı _____ _ 

Vadesi Doluaymı 

Kredi Toplacn 1.885.721.249 83 2-541,.,,817.064 04 35 .... 

Vn.d es i Geç un 

Kredi Toplamı 233.825.107 ıo 9 

Takipteki I~r edi-

ı er Toplar:ıı 7 192-480.991 7 Jl. 3 

Yılsonu Jixecli 

Toplamı 
'') -. ..J _ _) ·. 
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:,_ıc·~~atYJia l:::cedilerinin geri öden.me durumları göz önüne a·· 

lı...YJ.dığı ::::cüırm ise 71975 ve l'J76 yıllarında :-.u ki'eCi1o:cin s_:.rEiS.:>Jr

la 7~ 17 si ve~-~ 16 sı vadeleri son'-ında geri öderıc:•ıemi.ı;ıtir<Gu:::'i 

:·o.e.r~s .. ~-~::::.~en l::ı-·cC.ilerin oranında ortaya çıkan bu küçt~k düşmerı.j_Yl 

yanınc[a ~ i::i -~-ıl a:.:·asında yılsonu kredi t';plamlarınO a % 33, .. 3 ar

tı§ ol&kcı:ı., va( cle:cinde geri ödenemeyen kredileJ:'in n:üktarların-

daki arcı,:;; (~~aJ.1.a az olmuştur .. 

m€k .Anıacıııo. Yöno1ik Krediler 

.D·,_ı ·ct.u:-· J-<::redilerin çeşitli ,yıllardaki ;;rılsonu toplanıla-

rı,'::ablo:l6. ('la .·:ört.l.mektedir 

TABLO:l6 

Verilnleh.cU,.~:_"e ve iyileştirme l{redilerinin Yıl.:!>Onu. 1'o:;;,lamları 

Yıl_2 

1951 

1:)61 

1972 

1S75 

197' 

Yıl§_O!]-U Tcp~_amları TL 

12. 77(, .. ~ 51 

1 ;~ • 2f 4 , 3 3S 

16.688 .. JJ9 

1;2. 331., 37') 

ll. 545-838 

Kayrı&~{; (1 )lS 51 ,1961 1 ve 1972 Yılları için, T. C o Z .B. S~l::rnhu;ı:'iY~.t~i-

zirı ....... , s .146. Grafik No~ 5 
--···· 1 

(2)1975 ve 197F Yılları için,T.C.,Z.B., ,1976.38.be~~?.E.J~~.lı. 

Yt:Gca:tı,:Ca yılsonu toplamları görülen veriJılend.irme ye iyi-

leştirme ı;:ı~oc~ilc;:;,"'inde 197n yılı içerisinde yapılan i.;üe.ınler a;;a

ğıda ,;"bablo~l.7. ~de ~;-;rülmektedir o 

VorimlGJ.1L1irme ve iyileştirme kredilerinele ge:r·i ödeme du

rumu ist:,a(;a_:-ıc:ı_a l'ablo:ı8 de görülmektedir, 



-ı-as--

TA.BLO~l7 

l976 fılıncl.a."/o:;."'·iı.ılendı"rme 'fP. ry· ı·ıes~;ı·rme Kred··ı·l c'~-'~'·' e "-ap-lan ' _._... - ·;o - --'- ..L.L.L\.c J. -·- ., 

İ§l err:l •3r 

1975 Yılc: ~:u. s:.·cıplamı 

137c y·ııınC.a .Açılan Yeni Krediler 

Yılınc1a Geri Odenen Krediler 

Yapılan Düzaltıneler 

ı. 91F. .rı· ..!.., ,.., c··--,,, i;"ln ·. ;l arnı 
.L ~ ···- V... - ..._. -~- ... -

1J7c, l"ı1so:rıu Bo).:-çlu Sayısı 

12 .. 331.370 

L.)l4 .. 271 

3, 51J .ı o.:;. 

819" 303 

ll. 545.,830 

3 .. 883 Ki;;i 

.bır i.Jo.r:·çlu,:/·a ~;_:i5~ıen Ortalama Kredi Miktarı 2~97 3 

1217 

Ortalama :D\.i.i~ ü::anı 

Kaynak;f.;J.::.,.r. ,1976 .. 88.Hesap ••• o. ,s,.5,+-55. 

TABLO:l8 

Verimleıı(d:r·nıG ve iyileştirme .KredilE:rinin Geri Uc1e:.u;1e Durumu 

Toplam Topl8jü Artma 

Kredilere Kı.· ed iJ. cı~ e Oranları 

1975 ~an :ı. 1976 Oranı 

Vadesi UoL_ıayan 

ı::red.i .:eı_iil:ı..m.ı 3.b75 .. 891 31 3.1))7., 371 32 6 .. 1 

Va d es i G·GÇ~ •.:m 

3 580.822 5 

ı er To pla:-.ıı 0 .. 130 .. 669 66 r ~ 

Oj 9 .. 8 

Toplamı ın o ııt. 545.838 ıoo 
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Y'ıi"! IJı.ne. cD.a;;maktadır.,l97l: yılında yeni açılam bu tür k~.'\.~d..Lleri ı 

miktaı:·ı isG,2 Lilyon TL.na ulaşmazken;geri ı·den:nıo Eil::tarı 3..,5 Mil 

y:m TL. n2. 2-':,:;·ı::Jdadır.~h.ynı yıl içerisinde,s'~z kcm.u3tl J:credilex-dE-'ki 

ortalar::a vaclc 1271 gün 1 ortalamc. faiz -:>ranı % 7. 31 o}.:rrı.usıtur ,.Bir 

borçlu;ra c.fl:~:cn ortalama kredi miktarı ise;ancak 2973 TL. olmakta 

dır .. 

·~c,rı_ıf·.c-1 ·u.::.'"'etimdeki ver:iiııl.iliği arttırmo.l-:: vıa iyileştirmek 

amacına :,.<-.:;ıclik kı·edilerin geri ödemE durumları i:ı:ıc.slenecek olur

sa1Tablü!:i.U dıa gorüldüğü gibi,l975 ve 1~7r: yılla:;..'"'ın:-La bu kredile · 

rin sırası;.<L~:' ~~; 69 u -:~e % (;8 i vadeleri sonunda g•Jri ödeneınemiş

tireAyrıca,yılsonu kredi toplaını 1970 yılında e.üc:ı~ıü::_~ olmasına 

karşL.ı., ve.:-::~ o:J i :;oç en kredi toplamında büyük b ir aı·-~ı::,; olm u;; tur .. 

e.l"i"reticiyi Bir Tarım İşletmesine Sahip :Kılmak ya da iş

letmesirıi ::Sü~rü-Gecek Toprak l!iQ..indirmek Amacına Yönelik Yı.rediler 

Bu >:ı"' ediler in çeşitli yıllardaki yılsonu toı1lamları, 

T·ablo ~ 19 Cu r.<~j::_'"f.Umektedir. 

TABT J:19 

Toprak EC~indirme ~edilerinin Yıls.ö.,U;ıl Toplamları 

tııın·-. 
-'--~ 

1951 

1961. 

1975 

1976 

!.!±~2!!E~.:E;tamla~' ı TL 

15. 520.,06 2 

7 4. 46J -.9 53 

2)4.160 .. 978 

278 .. 688 .. 894 

298 Q ·:'24 ~ 768 

Kaynak~ (l)l951,196lve 1972 Yılları için,T.C ... Z".B' ,cuı-·1-ıuı~~yetimizi:t]; 

:J .153. Graftk No o fi. 

(2)1975; vs 1976 Yılları " • m C Z .B lC' '7 -- C• •:· T1 Cl C! ,., ıçın,.ı. .. • .. • 1 ';J/'-'•uu •. uc;...;a,t-··~,.,s ... -·· .. ··•~~·•· 
:JU • 



Yı.,ü::arıc:tcı. yılsonu toplamları görülen arazi edindirme ~e te-

sis krediloı,inc~etl97ı;t yılı içerisinde aşağıda gökcGrilen işlemle::-o 

yapılmıgtıı". 

TABL0:2~ 

1976 Yılında :;oJ)rak Edindirme Kredilerinde Yapılan J>jlernler 

1975 Yılsonu Toplaıııı 

1976 Yılınca Açılan Yeni Kred.iler 

197() Yılında (}0]2 i Ödenen Krediler 

197ı; Yılı:ı:ı.c.~a Yc::t~nlan Düz el tıneler 

1976 Yılsonu ·~:oplamı 

1~76 Yılsonu Borçlu Sayısı 

Bir Borçlı_;ı;;ra D-L< ·;:n Ortalama Kredi ILiktsrJ. 

Ortalama VaC c 

Ortalama ~Caiz O~_'anı 

278. 6C\LL 89 4 

83 .. Ccn .892 

83.699~661 

J9. 227.643 

29 8 • o 2 4 • 7 6 8 

44.247 Kişi 

67 30 

1217 Gün 

% 8.11 

Kaynak: T. C. Z .B. ,_1S76. 88 .Hesrtp Yılı ••••• .!., s. 56-57. 

A:cazi edi.udirme ve tesis kredilerinde go:ri ödrune dururı.ıu 

ise,a~]ağıc1a. Tablo: 21 de görüldüğü gibidir. 

T.J.Ziraat Bankasınca açılan arazi edinclirıiıe ve tesis 

kr ed il erinin 1976 yılsonu toplamı~ Tablo: 19 da görüldüğü gibi, 

yaklaşık 300 Iiilyon TL.olmuştur.l976 yılında ye:ni açılan bu ttj_~(' 

kredilerin rııiL:tarı 83.8 Milyon TL. ,geri ödenenlerin miktarı jse, 

83.7 Milyon Tlı .. olmuştur .Aynı yıl içerisinde,söz konusu kredilor

deki ortalmaa vac~e 1217 gün,ortalama faiz oranı 1~, 8.11 olmuş-lJur-

Bu kredilcrc~o,oir borçluyn. Jüşen ortalama kredi m.iLtarı 

cak 6 7 30 ~~L .olı;ıaktadır. 

ise.g,'1 ... 
. ' 

Arazi edindirme ve tesis kredilerinin geri ödeme dururıüı::ı-·-

rı göz önüne alınacak olursa, Tablo~ 21 d e görüldüij;ü ci b i ?197 5 ""'·" 

1976 yıllarıı:da bu kredilerin sırasıyla,% 26 sı ve ~; 23 ü va d c· 

1 er i sonuı:ıda goı~i ödenememiştir .Ayrıca 1 yılsonu k:.:.' ec~ i to:plam:ı .. ->-

1 
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.ki yıl arz:.sıncla ;:~ 7~2 artarken,vades~.nde geri öcleneme3ren kredj-

1 or d e t i::.· a<:~ r.h<mw olmuş tur • 

TABL0;2l 

r:Cop:r·ak .Jcı.i!.ıCirr;~c lb:·edilerinde Geri Ödenm.e Durunı.u 

Va d es i DolEı.aya:ı 

Vadesi Joçen 

ı er Toplamı 

Yılsonu Kredi 

11o:plamı 

Toplam 

Krediler Kro,:i.iler 

Oranı Oı"lar1ı -·- --
200.343-462 74 226.063.153 77 

33·363.860 12 27.486.798 9 

.37.183.011 14 39.004.954 14 

211.490.333 ıoo 29 2. 554.905 ıoo 

Artma 

Oranl<:Tı 

ı 7.6 

Kaynak:·~:. C. Z .n. ,:ı97~. 88 .Hesap Yılı •• • :..!..!. , s. 56 'dan hesaplanmıştır. 

f .·~:::~rııu Sanatları Kredileri 

:'a:n.n s~natları kredilerinin çeşitli yıllardaki yılsonu 

TABL0~22 

Tarım. fjc:,Il3·l;la::cı Kredilerinin YıltsÖV\.·ı.;l:. Toplanıları 

YıllLT' Yılsonu Toplamları ~'-I: 

1951 ı. 583.446 

196l 5.719.374 

1972 55.178.672 

1975 488.289.763 
1)76 681 .62la 8 58 

ı-··ayn"ı .... tı ,, "-~ .., -ı ··ı 
.r~ .... cı..o... \~) .• :J).L·..L'-,o ve 1972 vıııa · · 

' ~ '!i rı ıçın,T.C.Z.B .. Ch .. rılnn•.Pretım· ı·zı·n , 5 .., G f - . __ .. ~ L s .. t.. :; • -ra ik N o. 7.. --- -
( " )\ 1 n'.~ 19 7r.:: ~ ..ı..::J/:1 ve ..., Yıllar:ı.. için T.CoZ.B. 197r nn I:J 8 . ' , o.oo. ~esa.E.:_;·_,s.5 • 



Yu~ml~ıda ~rılsonU. tuplam.lar.l. görülen tarım san.::ı.tları kr ı· 

lerinde,l976 :~ılı içerisinde aşağıdaki işlemler yapılmıştır-. -

TA.BL0:23 

1~71 Yılında Tarım Sanatları Kredilerinde Yapılan İşlemler 

1~7;5 iılsonu TO~)laı:nı 

1~7~ !ılında Açılan Yeni ı..rediler 

197ti; Yıl:ınC:~a Ge:ci Ödenen Krediler 

197ti Yilında Yapılan Düzeltmeler 

1~7~ Yılsonu Toplamı 

1'f6 Yılsonu Borçlu Sayısı 

Bir Borçlu~y-a Düşen Ortalama Kredi 1\üktarı. 

Ortalama Vac1e 

Ortalama Faiz Oranı 

488. 289.76 3 

173-410•351 

51.970. 321 

71.89 2. 06 5 

'81 .6 21.858 

380 Kişi 

ı ·475. 269 

4055 Gün 

7~ 12 •. ~8 

Kaynak: T. c. Z .J3, ,197,6 .88 .Hesa~ YılJ. ...... , s ',58-59 

'I'aı~ım sanatları krediLerinde geri ödenıne durumu da,aşağ>

da Tablo; 24 ele c;örüldüğü gibi oım·aktadır. 

TABL0:24 

Tarım Sanatları Kredilerinin Geri Ödenıne Du.rumu 

~oplam 

Kredilere 

. 1975 Oranı 

Toplam 

Kredileı~e 

Oranı 

Vadesi Dolmcıyan . 

Kredi ·roplrunı 

V ad es i Geç en 

Kredi Toplamı 

Takipteki ICre-

diler Toplarıı 

Yılsonu Kredi 

Toplamı 

461.5~8.522 95 i.l8,287.747 91 

21.728. 21~ 4 3 

6 

.Artma 

Oranı 

ıo.g 

786 .lj. 

Kaynak: T. C. z .• B. , 197,. 88 .Hesap Yıl:ı • • ••••• , s. 58 1 i.1 811 hesaplanmıştır· 



-146-

r.r.C.Ziraat Bankasınca uYgulanan tarım sanatlar\ krediler7."

nin 1976 yı_lsonu toplamı ,t81~6 Milyon TL~ol.maktaC:Lır .Aynı yıl i

çerisinde ;yeni aqılan tarım sanatları kredilerinin miktarı 173~4 
J 

Milyon TL.na ulasıırken,geri ödenen kredi miktarı ancak 51.9 lllil-

yon TL.olmu;ıtuı--·.1976 yılında,söz konusu kredilerde ortalama v2:."' 
4055 gün,or-Galc.:i.ma faiz oranı% 12.68 olmuştu.r.Bi:r !:ıoı-·çluy::.. c"L~ 

ortalama k:red.i miktarı is e ,ı. 475. 26~ TL. olmakta ci. ır. . . 

Tarım sanatları kredilerindeki geri ödeme durumları ise, 

Tablo~24 de cörüldüğü gibi şöyle olmuçtur.l975 ve 1976 yılların

ııla ı,u krec~ilprin sırasıyla % 5 i ve% ~ u vadesinde geri ödene-

memiştir. 

2~Kontrollu Kl."ediler 

a.Kontrollu Zirai Kalkınma Kredileri 

ICon-'vro:tlu zirai kalkınma kredilerinin çeşitli yıllars 

gi;re geliş:illıi;as;s.guia Tablo~25 de görülmektedir. 

'l'ABL0:25 

Çeşitli YıllEcda Açıl~ Kontrollu Zirai Kalkıruna Yuoedileri 

Yıllar Açılan Kredi Miktarları (TL) 
1 

1964 4· 386.455 

1966 ~2.852. 29 o 
1968 2•4-513.628 

1970 375,495.176 

1972 703._D05.244 

Kaynak: 'I. c. Z .B., Cumhur:ijetimizin 50 •• ~ •• • • , s. 205, G:cafik: 2 

Yulca:('ıcla 1972 yılına kadar olan gelişimi göı-·ülen };:ontro~

lu zirai l~:alkıru.:La kredilerinin 1975 ve 1976 yılsoı~u toplamları 



J<o..,iroll'-4 2,~; KO..tka...,"""~ ~rc:c:l\l~r1,il"'\ Ger; ÖJ..e..,""'e D""'r-'-'..-yıu. 
n ·-~ 

~ 
'}':~ 

Tople>.M 4(redi_ 
T oı'faM Krecl ~ 

~ 

1915 l~c- Ora.rır 1916 lare. OrA~I 
Af'..(~a Or-.t'l(atrı 

Vad.~i Do~!:j-.-ı f(c::ool'\.{y-.pfl'-4. 
+o. '~:ı.~u 8~.~ 1 Oc!>. 2. S"'f • 3~5" s~.i. .S4 ,2. Zıra.l. lşlebme. l<'red;leA (ı<.z.i.K\ ' 

V~cles.\ Geç.e.n K.2.i.K. Toplo..vtt 
b· 983.31t.t" s.c.e 9. 3'-S". '3'(f 1-.s-

.:3'1 ·' 
ı 

T o.k,sitleAclil' .. l~...ı ~.2 .tl<'. ropla.ooHI 4~.f't8 - lOS. 't3~ - l S""f.l ! 
ı 

tOo.p\He...,di.r;l~ \fe Vadesi G-e4f-'& r"\ 
9.'13' ı s 2 . lt s-s- --K. "L, i .t<. , T opiQ"""'I - - ' 

IT '*-•pte. k~ ' t:=:' • .z.. t, ..c. Top fAI'VI, ~,. 9 So. '1~1 ,~.o 6. O {ıS. '+Cfl 4.s .2,. ~ 

T ~if'ic.do:. .. i 1 -.&.::.sa ı~d,;.--t'fe-..., . 

'u. <aı't 0,7 116, 83tı O. S' -K . .z..,i,K. 'TopiC!U'Vtt 

tEre~; öde""'"""~ OIQ..Stlıs' ~~..::r-ı 
~ .2. i, K, -, c-/-)1~..-vı' - - t7,SIS - -
K,2., i ,tc(, Y, l .S..OI"t'-" tD,of-.-lcv't , 1 . g .. '3 • 9iı t IDO. 12«t,SB3.7'fg 1 DO, sa.tt 

--

VAc:le.Ji. Dol.-cı.jA"" ~-lrolf'-4 
Zıt'~\ YQ..f,...,,_ .Krechl~,..; (K.Z."t.K) ~11. 7'ft .~lü> 85". :ı ıgo.s-'~ ,t.66 rrı.~ lt ~-.o 

Vo.d..ıı..s.; ~~""' t::.2. "'/,te: .-r~pQ.""""'' . S"l, 59& .2~:tj 1.1 6o. 9S'S'. '3'12 6.'f 1'8.! 

TOt\u.rt ı.tJ.:r;Jc,.t"\ lo!.z. V.~. IOflct.""' f"o. f13 1.~ t·. &~s. 3oo - 1-ı. J 

~~~-lle.-ıcdir;tb'\ \Je Vatde.J\ Gece,., 
1(. 2 .'J.K.. Tc::>l'f~....,, ' I03.0'l ~ 0 • .2. t-92: .'A":13 - /,68.:J 

1Q.. ki,<#4!!1c.; t.t, z. Y.K. t:;o(!'l'"'-......,.' 49, SlıS"".14 3 1.'1 ss. 3''1-.&2.J s-. g 1 ,, g 

K .z. Y. t<. 'J, 1 ~...ı'-f 1'""' p l~....-t 1-r. 
1.• 6(,1- • .9~f2.S23 IDi>, 9 ~<j •. _31.-8 .:132 ıoo. 42. J 

ı 

-t='.o m r" ll'""" .2 ,r~; -K~ l ~l--ı""'""" -tC.r.eJ.i 
?fiO .. -":/f:J~. Lt SC,,. - l-013.9&,2, 6go Lf3,0 ı ler;· Y~bP.,...:.,. TPıOf~...ı.!ıf-.rr - -

--- l 

KQ;~IIQ.k: 1· G.Z. S..J l!t-:l '· ss. He.S.Q.e Y'd~ ----- , .s .• 6'1 'de.., h~.so.p#o...,~ı-1i 1 ""· 
~ 

.. 
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.• 
T.C.Z,iı,aat Bankasmca uygulanan kontr<:>llu zirai kalkırurıa 

kredilerinin. 1976 yılsonu toplamı l Milyar TL.nı ac;mış bulunmak

tadır .. :Su .ıtoıüarnın çok büyük b ir b ölümünü kJ:>ntrolll:ı. ya tırını kr e

diler i olu;Tcı...tcı:w.ktadır.Tablo"26 da görüldüğü gibi~l976 yılınd(j, 
" i • 

kontrollu ~;ira i :'B.tırım kredileri. yılsonu to:planıı ~J 49.3 lllilyon 

TL. ol1ırl::o~:,~:orc·cı,ollu zira·i işletme kredileri to:)laı;u 124.5 IVlil-

KG.ntrollu zirai kalkınma kredilerinin her iki türünde de 

alınan krodilo:cin geri ödenme oranları,geleneksel kredilere oran

la çok yüL:sel:: olmaktadır.Yukarıcla~TB.bia:Q..b~~rül.(Iügti_ _gJibivt-v.ad-e

sinde geı,i öücmms;)ren kontrollu zirai kalkınma krcô.ilerinin oranı 

% 15 i geçneınek·'.Jedir. 

b.Topraksu· Kredileri 

ÇJO;]i-C;li, yıllarda aÇılan topraksu krediler·i rııiktarlsrı 9 

aşağıda j:ıai.:;lo :27 de görülmektedir. 

"X:ı,.llar 

19f;• 

19'2 

1964 

l9eıt 

1968 

1971 

1972 

TABL0:'-.7 

ÇeıJi"lıli Yıllarda Açılan Topraksu Kredileri 

Açılan Kredi Miktarlar~ -
722.15'4 

12,872.059 

38.118.613 

7 3. 883.156 

116.029 .ı 28 

168.743-273 

21 o • 6 6 2. o 29 

Kaynak: .r. c.z .Iı. • Cınnhuri;ıetimiz in 50 ••••• , s • 225 • 

YuJ~arıc1n 1912 yılına kad~r olan gelişi.ı"Tii e:;öı1ü1en to_praks-ü. 

kredileriilin 1975 ve 197' ;yl.lsonu toplamları ve :._;eri ödeme durum

ları,aşa2;ıc~a ~;a:Jıo:28 de görülmektedir. 



TABLO :28 

T opti;>.k:~~ -t:rc.d,"ter;tli..., Ger~ Öde..-ı~ .e .Dvro.~"""'"1~ 

r,.. ,.,;> 1~ 

1915 
T.opf~ ~~i· 

l9+b T "fOIQo.W1 0-edı' 
le/" e O rQ.o"\t ler... lO.ra"'ı 

,t.\.r~rvı ..... Oro..11 ı 

':"'o-de.=.~ j)ol"""".o..'jo.."' ıap;-o..k-~""' 
SS' .. 'llt2. 3L' l!? le h-v\~ 0-ecıt;(e,.-; (T, i, K,) - - -

\/Ade..s\ 6-c::..~e rı T, l, K. - - - - ! - ' 

T Qo.~ ;-u e..., d,· r·{l e.ıı"'\ T.I.K. - - - - -

T ~ "'-' p.Je k.; T. t.K. 282.958 100. t'8L,.lfo{, bS.'f :3~.8' 

1. j, k. Vılsc-'\~ lopl~l'\o'\IQ.rı 22>2. 598 loo. 2 6.9. "llt 8 JC)O, lt.6 
-

Vç.de.s.\ Dol,.......e>-~Q,""\ To('r-.~..._ 
'Yo...4ır.--. kre..::l, er; (T. Y. KJ l<tD. ~ ~t. tr 4J 86.4 '95". 262. 6~'3 8-:t.\ 39.0 

V~d e.s~ Gefe..., T, 'Y. k::. Jl, ı 1.3 .. s-:Jo b. s r+. 'i o«5 , ı s-Lt t.$ Sb. /:ı 
_ı 

1 o.. ~.s.:·He...ıd (r,'le,., T. '/. k::. Bs-ıt . &1 ~ S:2 3~D. 2t3 - ss-. s-
To.~siHe .. ıı:h/:le.., ve.. Vı:>...d~~ 

SoL Lto~ 3. \ 461. bsg 7.5 G-e~ ...-ı T. Y, K' . -. ·-

Te>-ki pt e k.. i T. Y. K , 9. 63 O.OB"f 5.9 ı o. 492 .19~- -
tı. " 9.0 
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Kon-tı"'ollu zirai kalkınma kredileri gibi il:i ayrı türü bu

lunan topral:su ~rredilerin1n,l976 yıls~mu toplamı 224.-3 Milyon TL. 

na ulaşmalc'c:..ı.D.ır.1.'o:praksu işletme kredilerinin 1975 yılsonu top

lamını olu.;;·cu.: .. -an yaklaşık 283.000 Liralık krediib.in tarrıa.rrıı vade-

.s inde t;e:~i öcl c:ı:u-,ı.eHıiş olmasına karşın ,1976 yılında açılan yeni 

topraksu i~}letme 1-Q:>ediler:i,.. nedeniyle ~u kredi tiiı:'Unde,,·, · vadesin

de geri öcleı"H:::o:tlGyen borçların oranı% 68.4 e düşmektedir.Topraksu 

kredilerinin çoL: önemli bir bölümünü oluşturan topraksu yatırım 

kredilerinele ise,vadesinde geri ödenemeyen kredilerin oranJ. an

eak,yaklaşık % 13 olmaktadır. 

:~3'.-:.:.:'o.}·a l>:adar ,yılsonu toplamları ve geri ö(.e:,~ -. d.urum.ları 

incele:ıen lwntrollu kredilerle(84)ilgili olarak,l976 yılında ;ya

:p:;ı.lan i,:;;;lc.~l:..;ı' c!,çıağıda görülmektedir. 

TABL0:29 

1976 Yılınc:.a ı·~:ont::..·oııu Kredilerde (Topraksu ve Koıd;:collu Zirai 

r7 alk· ' ... ,,.._ ı~.-o· ·-ı-:...,,~ + .. lemler -"'- ı.ı."liu.c<. / .:. ""-.c'-·-· "'-'-l J.,:,; 

1975 iıJ.BüHU '.i.'Oj_J}amı•· 

lJ76 Yı~- .. ı:;.J·.~~ A=;ı::ı_aı.ı Yeni Krediler 

39 )) ,.., r' .,:~3 
\,) • :-, , 1 i-;· • ::.r ı 

1976 rı..:...ıL .. ~. , .. ··::..lan 1üzel tıneler 

C 2 • ~- 38 Kiş i 

Ortalama VD.(~ r:; 

Ka,rnak ~~,.u.~, .1~. 1 ıs 76.88 .Hesap Yılı •••••• , s. 61-6 2. 

(84 ).t:u:üc.:c:ılaiJ iJ.. eceği gibi ,buradaki kontrollu krcc: i '.: ss;lı~J. al -tın
da kontrollu zirai kalkınma k".cedileri ve top~·-··.::.k.su kredileri 
bir çı.ru,~s Jc;:;..· almaktadJ.r. 



Kor,-t;:~'oll::L zirai kalkınma ve topraksu kredileri biç:L'1üL: .~. 

iki ayrı -t"Liı"c~cn oluşan ve T.C~Ziraat Bankasınca u.;:;-gulanan kont~ 

ro ll u krcc~il oriı: 1976 yılsonu toplamı Tablo ~29 da görüldüğü gi

bi 1 • 3 l\lilyar ~L.na ulaşmaktadır ;1976 yıl :ında açılan kontrollu 

kredi mik·cz.:~rı 677 Milyon TL.nı aşarken,.aynı yıl içerisinde ye .. :c._ 

laşık 399 Hil;;ron liralık kontrollu kredi geri öci.cnmi§tir. 

Kontroll1.1 kredilerde ortalama vade 1014 g'J.n ,ortalama f ni:-:: 

oranı % 9•63 olmu;:;tur,Bu kredilerde bir borçlu;y-a c.[u:;ıen ortalan:ı.a 

kredi miLt2:cı i~Je,20.f27 TL.na ulaşmıştır. 

3. Öz cl I onlardan Yararlanılarak Açılan Kr cc1 il er 

a. TG::;:vik ve Ge):iştirme Kredileri 

i.~~.C.Ziraat Bankası Kaynaklarından ve :Dünya Bankası 

E·onunda.ı."l Açıları Teşvik ve GE?liştirme Kredileri 

Bu lee edileriri türleri ve 1975,1976 yıll2.rındaki top-. J 

Lamları ~ a:]a:~ıda. ~ab lo :3• da görülmektedir. 

T. C.Zi:-caat Bq.nkası kaynaklarından v.e Dü..rıya :Bankası ]·onun

dan açılan -~eovik ve geliştir.me kredilerinde,l97G ;yılı jçpr;A;,,_ 

de aşağıda: Tabl<>:·;?l":de.'görü-l:en işlemler yaı.:ıılmıştır. 

T. U. Ziraat bankasınca öz el fonlardan yan:,::clanılarak açı

lan bir tes;vik ve·geliştirme kredişi "türü olan T.C.Ziraat .Banka

sı kaynalcl<:~::·ıı1clan ve Dünya Bankası :Eonundan açılan teşvik ve se-
liştirme l;:ı'oc.~ileıi~in 1976 yılsonu toplamı Tablo ;30 da görüldü

ğü gibi ,;yaLL:.ı.;-;ık 450 Milyon ':L;L.na ulaşmaktadır. 

1976 ;;rılı içerisinde yeni a·çılan teşvik ve geliştirme kre

dileri n:il::tarı ~--s]daşık 292 Milyon TL. ,geri ödenen kı""edi mik-tc.:::·~ 

ise,yakla;jıl:: 118 IVdlyon TL.olmuştur,Aynı yıl içcı·isinde T.C.Zi

raat .BanJ;:ası lcaynaklLrinda.n yararlanılarak açılan ·ceş..;ik ve ge

liştirme ~w.·od.ilcı·inde ortalama vade 1177 gün9ortalaı1ıa faiz oraLJ_ 
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1~ '·13,bir borçluya düşen ortalama kredi miktarı 111.902 TL,.ol-

muştur .Bunc:;. l:::a::..~sıın ,Dünya Bankası 1! onundan açılan kr ed il er d e o~c-t;:::.

lama va6.c S86 giin,ortalama faiz. oranı 'l; 9.47 7bir borçluya c:li§t::n 

ortalama ıa~ erli niktarı 94.384 TL. olmuştur. 

TABL0:30 

~;;eşvik ve Geliştirme Kredileri 

Toplam 

Kredilere 

Toplaı'1ı Artma 

K::c ed il er e Or <:1n::ı. 

1975 

En tan s if Sü:~ ü::ı.;;:-van-

ı
~ Tr,.-, • c ı ıgı .tU' ec. ı.J.. er ı 57. •27. 580 

Yaş Sebze ve I\~e:>ve 

;:ı:crt.ır:ı.Jn Kı"or_lileri 105.678.897 

Besi Hayvancılığı 

Tes is Krec~iJ. er i 

Koy Hayvccıcılığ·ı 

Yaş Sebze Me~rve Iş-

Oranı 1976 uı~anı 

31.9 73.406.067 

letme I'::cedileı~i 355.699 

Kırsal BÔlc;o ~:.:a::ı..lcın-

ma Kredileri 1.985. 302 

TOPL.Al\tl 

. , 

Kaynak~T.C~Z.B. ,~976 .88.Hesa;p, !J.lı •. u. ;s•iJ. 

119.3 

7~7 .g 

80.6 
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T.ABL0~31 

1976 YJ.Lı .. nc.a ~ııes;vik ve Geliştirnı-e Kredilerinde Yapıları. İşlemJ..e:r 

1975 Yılsonu ~oplrunı 248.899.410 

19 76 Yılında Açılan Yeni 

Krediler 

197€; Yılında Geri Ödenen 

Krediler 

197-' Yılında Yapılan Dü

zel tmeler 

1976 Yılsonu ~'~oıüaını 

291.700.817 

118.286.178 

27. 280.589 

49~-594.637 

T. C.Ziraat'Bankası D"Liı1;)'a bankası 

Kaynaklarından Açı- i;onunc1an .Açılan 

lan Kredilerde ru~euiler 

1976 Yılsonu Borçlu 

Sayısı 

Bir Borçlu;fa j..Jü;ıen Ortalama 

Kredi Miktarı 

Ortalama V;:ı(-:c e 

Ortalama l:;aiz U::."'anı 

1612 Kişi 

111.902 

ll 77 Gün 

% 6.1_3 

Kaynak:T.c.z.L.,~976.88.Hesap Yılı •••• ,s •• 3-64. 

1759 Kişi 

986 Gün 

ii.9 33 Sayılı Yasaya Göre Geliştirme ve 'J~egvik ]·on undan 

Açılan Krediler 

9 33 Sayılı Yasaya Göre lı..çılan Kredilerin 1975 ve 

197~ yılsonu to};laın1arı· ·şöyledir. 

TABLO: 32. 

933 Sa;/ılı Yasaya Göre Açılan Krediler 

1975 1976 Artma urar.ı.ı 

Tarımsal Geli::!ıne ve ıreşvik ]'onu 20.40l.J29 

Sanayi Gelic;ımc ve ~l'eşvik ]·onu 41.04J.:)24 

İ:b..racatı Geliç~irme ve Teşvik ]'onu -· -15.279 • 509 

TOPLAM 86. 2"3. 824·~ ..,,.,. 724.76 2 %-ll· •, 

Kaynak: 1. c. L; .B. ,.1976 .88 .Hesa;.~ _YJ.lı.· •• • _,s. 70·. 
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Du h:rc)c1ilerle ilgili olarak 1976 yılı içerisinde yapılan 

işlemler, a;ıa(,ıcia ~~ablo: 33 d e görülmektedir. 

TABL0:33 

1976 Yılınc~a 9 33 Sayılı Yasaya Göre Açılan Kredilerde Yapılan 

tşlemler 

1975 Yılsonu Toplarnı 

1976 Yılı:ncla Açılan Yeni Krediler 

1976 Yılırıc1a G-e:..· i Ödenen Krediler 

1976 Yılınc~.a Ya:::nlan :Düz el tm el er 

1976 Yılsonu 1'ojüamı 

1976 Yılson-tl Bo:cç1u Sayısı 

Bir J3orçl uya Dücı e:-ı Ortalama Kredi Miktarı 

Ortalama V ad e 

Ortalama !'aiz Oranı 

Kaynak:T.C.Z.E.,l976.88.Hesap Yılı •••••• ,s.70. 

86.203.824 

ll .641. 521 

2.16 2. 46 o 

76.724.762 

271 Kişi 

283.117 

9 33 Sayılı Yasaya f3öre, geliştirme ve teşvik fonuı1dan açı

lan kredilo::..~in 1976 yılsonu toplamı Tablo;32 de görüldüğü gibi~ 

76.7 iYiilyon :.2L.oJ.maktadır.l976 yılı içerisinde 933 Sayılı Yasa

ya göre yeni celic;:-cirme ve teşvik kredileri açılmarıış buna kar

şın,yaklaçık 11.7 N,ilyon Liralık kredi geri ödenmis;tir.Aynı yıl 

sonunda bir -oo:cçlu.:ya düşen ortalama kredi Uiiktarı 283 .. 117 TL.or

talama faiz o::-anı 1~ 3.99 olmu9tur.Yukarıda sözü ec1ildiği gibi, 

1976 yılı i•;;o::ı:'i;::;ind.e yeni kredi açılmadığından,l975 yılına g''re 

1976 yılsonu ~;:ı~odi toplamı önemli bir azalma göstermiştir~ 
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iii. ôs el İl:ıre.ç :ton undan .Açılan Kr e dil eı· 

0~;0l ihraç fonundan açılan kredilordı;;,1976 yılı içe

risinde a::;a~ı::_alci işlemler yapılmıştır. 

T.AJ3LO:J4 

1976 lı:_ı::-ıcln 0.s r;l lhraç E·onundan Açılan Yu-edileı·(: 8 laı:-,ılan İşleı;ı--· 

ler 

1)76 

197c. 

197(." 

197(, 

iılınc~u. Geri Odenen :Krediler 

·:::.aJ_>ılan Düz el tıneler 

i-~'CJ~)lamı 

llo:c(.Lu Sayısı 

., (;.-,... 50 
-'-•'~(~!.2 

"'7 '7'- r J07 .J•{()0•U 

5 Kişi 

3650 Gün 

~; J.6 5 

Ö:.:-;cl iil.:ı.. .. aç fonundan açıları 1-:redileriıı 1975 yılsonu toçl.?...ıLı 

yaklaşıl: 3~;. S i.Iilyo:ı::c TL.-1976 ;;rılsonu topl2l::ıı ya}:L· ·ık 37.8 t:il;ron 

TL. olmı_·u:;:-;:;ı..r-c. ~:a"i.,lo ~34 de görüldüğü gibi, öz el ihra c; io)::ı.undan 1976 

yılı iç~::.:ci:::Lı.llc yaklaşık 1.9 Milyon Liralık yeni l;::..~edi açılırken, 

aynı yıl i]e::L:incte 3.9 Milyon TL.ndan fazla kredi :;eri ödenmis:

tir • .Bö:-:rlece Li'.ı. 1:-.ı:·edilerde,l975 yılına göre 1976 ~rılı:ı.ıcla% .~.6 d-

ranında C-LLcırıo ol:ı!ıuştur. 

Sv::: !c:o:rn:-..::-:ıu kredilerde,ortalama vade 3650 gv.n,ortalama fa-

iz oranı ,:;, J.S5,bir borçluya di).s;en ortalama kredi miktarı ise, 

yakla.şık 7.5 Cilyon TL.olm.u§tur. 

1;. ~\)~):ı:.·o.k ve :l.arım Reformu Kredileri 

:'JC.J.~& önce belirtildiği biçimde,bazı ti..tr·lcre ayrılan 
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to~rak ve ·cs::ı.:·ım reformu ·kredilerinin .1975 ve 1976 yılsonu to_;_:l , .. , .. 

ları aşa,1ıda c~·örülmektedir. 

Io~Jrnk ve l'arim Reformu Kredileri 

1975 

re ver il en. ~;J_--. oc~ il er 
Vadesi Dolna:~an 

Toplam 
Kredilere 

Oranı 1976 

Tqplam 
Kredilere 

Oranı 

:Boı~çıu 

Sayısı 

Artma 
Oranları 

Kuruluş-Onarı:ıa 27.379.911 3367 17.896,.835 24.8 3883 
Vadesi Geçeri Ku-
ruluş-onarma 16.866.315 21•0 22•099•733 30•6 6910 
Vadesi Dolı~ıa;:ran 
Yıllık lql o-~-:;ıe 
Vadesi Geçen 
Yıllık I. ,.., ı e-'--.-_,"' 

•')--'-- VlJJ."' 

Toplam 

1751 Sayılı Yasa;;·o. d-öo.. 
re Açılan K::.--. e(lileı--. 

Vade_si Do:ı.ırıa:lan 

Kuruluş -0::-ıarı:ıa 44.467 4 378. 
Vadesi Geçen I::u-
rul uş -ü:rıarl"tıa 5·309ı383 

Vadesi ~Do}_:!.~C1J.ta11 

Yıllık I 711 o·lJrYj ("' 
ı::.ı- -~.- ._, 25.437·~21 

Vadesi Geçeı~ 

Yıllık İ c:.ı l ~-:,-:-. (") "":!_ ...... .. •J..ı..l.- 0.199. 501 

Toplam 

Üreticile:,.--.e .1\ .. çılan 
rr· • T • R r::r ed il cr i · 
Toplamı 

Koopera-cif~- eı· e Açı
lan T. T •I\ Le ed il o-
ri ' ~ . 

' 

Yıllık İ:]lo-GrH:; ::xe
dileri 
Dona tma :·::c ec1 il cr i 
Yapı '.:Cesi:::ı Kre:C~ileri..;. 
IT!r,rıms .--.ı ;·;,.,."\~~--ı· 1.r:,• __ r e.-J .. cı. QJ.. _.'-~.L.ı.ctv· 

T"i)plam 

44.4 19187 

52•7 484622·704 46 ~ 2 

6•3 15.o481. Ö48 14.'7 

30.1 18,5344420 17.6 

ıo.9 '22•710.084 21.5 

31~ .152 10.9 

319.152 10.9 
14-00,.000 47.6 

802.908 27.5 
397.~~~ 13.5 

2.9l!).c5o ıoo.o 

37 36 

'751 

4.6 '(7 

4-216 

43360 

2 

2 
2 
ı 

ı 

6 
T T R KrcC.ileri :Liop. 164.700.258 180. 280.69 3 43-3ı:;f 9·5 

Kaynak:T .. C.Z.B. ,1976.88.Hesap Yılı._ •••• 1 s.68 den hesaplanmıştır. 
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T.C.Zil'ao.t Bankasınca Toprak ve Tarım L.ef'o:c1n\,:. .lonvnd::::.n;; 
... 

rarlaııııcı·aı~ ;;,çılan kredilerin 1975 ı,ıe 1976 yılsouu ·toplamları 

Tablo:35 de e;ö:::·üldüğii gibi:sırasıyla yaklaşık 16.:; .• 7 ve 180. 3 - . , 
-ı'-

YuJ.c:::,:;:."ıü.a sözü edilen 4753 Sayılı .Y.asaya görG açılan le<~< d~ .. 

ı erin yu~~or{ı:i>t.op:l!ı.ml:ilr!.nda görülen dü;ımenin n ed eni, bu lrredr.:.. ?rj '1 

1.,1 .. 1975 ı.:o.r·ihli ve 1757 Sayılı Iasa ile uygu.l&nmanının durduruJ .. 

muş olıim;:nclır .17 57 5-'ayılı ·ı asa ile açılan kr ed.iJ. er ::.ıı ;y·ıısonu to.ı;

lamlarıni.1a iDe,i:menlli bir artma görülınektedira.Bu :-~~·c::c!iler·~ 197') 

~rılınd:..~ ,l:J75 ;:"ı1ıne. göre ~6 24.7 oranında a:ıetmıçtır" 

Y:ı~:.::~:c :::.: ,ai~i tablo incelendiğinc. e görül eb il ecsd;i gibi ~1976 

yılsonu toJ,:J.u:-,J.ı ::·,·aldas;ık 177 .. 4 I\~ilyon TL.olan 7 ·~t.~crc:.·..::i1Gre açılan 

to:prc..lr 104 .. 1 

TL.işle0no ;"-::eCdsine ayrılmıştı:r··.11.yrıca kredilcı·in -~)1lam olarak 

92.3 I,li1y·_,~-~ Li:ı:·c.l:ı..k bölümü,vadesi geçmesine .lmı·;:;ın .se:,:'i ödenme

mi.ştir .. l976 ~:-ılı sonunda 'bir borçlu üzerine a:i.lı]crı ort<üruna kredi 

miktarı ise 40JO I'Loolmuştur. 

c •. L. ı.·_,.:;:·o:ı:n.mdan Açılan Kr-ediler 

J:...I •.• Ionundan açılan kredilerin 1975 ve 1976 y:ı..lları-:~

daki :üı.ik-Gn.:.'laı·:ı..,aryağıda Tablo";36 da görül:rrı.ektec1ij.:. 

A.I.l'.~cı::.-·,::,;_nd.an açılan kredilerde 1976 yJ.J.ı içerisinde a;Ja

,S:ı..da '..:::.ı.".:.lo: 37 de s:ı:rc..lanan işlemler .yap:ı.lınJ.t~tır .. 

;ce:lC~i içe::.' isinde altı gı"'uba eoyrılan A. İ.~~:~.:ı..·onundan açılan 

k.ceclileri:.'l 1~:7•; ve 1976 :ı.tılsonu to-clamları ,Tablo: ~6 da aörüldü.ğü 
., ıt.• \ • - ........ .... ... 

··,·ı" bı" '·'ı-r•·.-,,,.,., ·.r; "'· val···!.::. ""l.'!r 25 rı "''ı" ~.L. yor· Ve 32 9 J.hı"' ··-o--' o . ' "' - U. oJ -,; .... c. '<.) _ _,_,_._, ':t ~ • ı .!.'!... ' ~ • .:..,,; ' J ~ ~d: .. olmuştur. 

1976 ;n.lı içc:-ci.sinde yeni açılan bu tür krediler :.ı_:·. ı:•il;:tarı ~yak-

i'L. , geı"'i ödenen kredi miktı::ı.rı is;_; ,yaklaşık 

faiz oranı % 4.1: 
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ve bir boı~çlu;:;ra düşen ortalame, kredi miktarı 8683 TL~olmuştur. 

Bu tirr :::red ilerde geri ödenme durumları yukarıda. '"t"Sb:lo)~ 

da görüldüğü. c;rbi,kredi gruiı:ı.una bağlı olarak önemli farklıl.ıklar 

gösterrııekt;eclir.brneğin;l976 yılında A.İ.D.Fonund.an açılan besi 

hayvancılı~ı l:-..cedilerden,vadesi geçmesine karrşın 0derınıeJ1 811 borç 

0~-::ını% 9 ol-ı.ırkon,traktör kredilerinde hu oran% 80 e u}!·şn:atta-

Jır. 

T.ABL0:37 

1976 Yılınci.a A.İ.D.]onundan Açılan Kredilerde Yaınlan İslemler 

1975 Yılsonu ':loplamı 

1976 Yılında Açı1an Yeni Krediler 

1976 YıJ_ınc1a Ge:ri Odenen Krediler 

1576 lılım:'..a Ys:pılan Düz el tm el er 

1976 Yılsonu ~oplam~ 

1976 Yılsonu bo~çlu Sayısı 

Bir Borçlu;::ra c1i..~qen Ortalama ~redi JY..iktarı 

Ortalama Vc,üe 

Ortalama ~'aiz Oranı 

25.673-573 

27.602.069 

21.918.754 

1.578.433 

32.9 35· 321 

3783 Kişi 

8683 

205 Gün 

% 4.11 

Kaynak:T.C.Z.L. 7 ~1~9~7~6~·~8~8~·~H~e~s~a~p._Y~ı~l~ı~·~·~·~·~·~·,s.65-66. 

d.üzcl İsk~n J:!·onundan Açılan Krediler 

0~el İsk~n E'onundan açılan kredilerle ilGili olarak 9 

19 76 yıl nıc1a aşa~,ıda. T::ıbl.ö. • .. 33 .. d eki :ii.Ş.l eı.nl.a:ır' .yaıJılmıştır. 

Bu tür kredilerin 197 5 yılsonu toplamı yaklaşık 43 o 4 

lViilyon TL oltı..:rken ,1976 yılsonu toplamı 82.7 Milyo~--ı TL .nı aşmış

~ll".,A\,~~ıa.a·Tıiblo:38 degörüldüğü gibi,l976 yılı i~:e.J.~isinde,bu 

fondan 3rakJ.a.şıl;:: 39.2 Milyon Liralık kredi açılırken ,ancak yakla

ş ık ı lVIil;rıon Iıiı'alık kredi geri ödenmiştir • .Bu krcdilerde bir 

borçluya c~Ü§ en ortalama kredi miktarı ise, 22.59 5 TL .. olmuştur, 
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TAT:3LO: 38 

L:ık&n J:ıom.ınc~an Açı ·.ar. K1'et.Ul er( e ıJ. ':"Jl 

: ~' - ...... :::; o::1u 

ı J 7' i ı.lınc1n Iu:; ılan Yeni ~Kr ed il er 

l97G /ı::;..:.:.;.-ıc~a Gcı:i bdenen Krediler ı. ''·• 5 --,-·- .. .,.'.):...; , )U J 

1971 YılLH.lc·. Yc.~pılan Düz el tıneler 

1976 Yıl::;oııu '"_o;r:l~.üllı s 2 ,. 7 <· ~ > ~ (, i 

1976 Yılsonu Borçlu Sayısı 36 c: A~.ş -;_ 

:Gir Bo.ı.:-~;J.<;.;,-a .Ji.;.:;;en Ortalama Kredi Miktarı 

Kc.yans:.ko~-~· .. ::;.~-, .. Iı. ,1,976_ .. 88.Hesa;p Yılı .•••• ,s.fjO. 
..... .. ... ·------

o.Yv :-::.'.liL ve Iemlik Kreclilerı 

Yr..;:;.:.eklik ve yemlik krediler:j. ile ilgilj_ ol< -ı:'--:~ 9 ..L91l. 

lı içerioinJ.e a,=aG,ıdaki işlemler yaı;ılmıştır. 

TJLBLO ~ 39 

, .. ·~· ~ ... ;.. 

1976 ..:.'ılLLC_._: Ye:!ıels:l.ik ve ieınlik Kredilerinde .ia;;_;ı~~cm Işlemler 

1975 YıL:;o:1u ~~oıüamı 

1976 '·_,_1J2li~a Aqılan -J. eni h ediler 

1976 "-ılıııC::.o. Geri Ödenen Krt;;diler 

1976 Yılında la:oılan Düz el tıneler 

1976 .ı:· ı::_ :=;o_ı__m ·:~o:pl81D.ı 

1976 ~ıloonu Borçlu Sayısı 

J3ir bO:L't;;:.L;.ıyG. :.>.~'}on Ortalama Kredi 1üktarJ. 

Ortalama .:.:'ai~:~ O:r·anı . 

162.674.653 

19 • ~~~ 5. )9 3 

561 

Kaynak~T.U.Z.:B. ,1976.88 .. Besap Yıl:ı •.••• 3 .. ,s .. 7l. 

TG: lo :3~' i~~a görüldüğü &ibi,yeı.rıeklik ve yt:.lik k".cedi1erirıin 

1975 yıl.so:;::,:,:~ -:_;c,:~;~'.a:r;;ı yaklaşık 162.7 tililyon TL. ~:~~)'76 ,/ıl.sonu to_p

lanıı yaL:~~;:::._;ıL 15::::.5 1Yıilyon TL.olm.u~tur.Bu kredilc:>in ;y·ılsonu 
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toplamlarıiıcla ortaya çıkan azalmanın nedeni 31976 yılında açılan 

yaklaşık ı.~ı Nİilyon Liralik yeni krediye karşın,l9 Iıülyon Lira

lık krecl:Ub.iı::. ge:.~i ödenmiş olmasıdır. 

1976 yılında bir borçluya düşen ortalama ;y-emeklik ve ;/em

lik kredisi miktarı 5'1 TL,ortalama faiz oranı ise ~~ 9.24 olmu.;;;

tur. 

f.Tarınsal Köy Kalkınma Kooperatiflerine Açılan Y.rediJ en~ 

'I<1r:u"ısal Jtey Kalkınma Kooperatiflerine açılan krediler 

ile ilgili olarak,l976 yılı içerisinde aşağıdaki işlemler yapıl

mıştır. 

TABL0:40 

1976 Yılıj.J.c1a s_;a:cımsal Köy Kalkınma Kooperatiflerine Açılan Kre

diler. 

1975 Yılsonu ~oıılamı 
-!~ 

1976 Yılınci.a Açılan Yeni Krediler 

-1976 Yılıı1cla Geıfri Ödenen Krediler 

1976 Yı1ınua Yapılan Düzeltmeler 

1976 Yılsonu To~;l:!lD.ı 

1976 Yılsonu JJorsüu Sayısı 

Bir Borçlt.:ı:fa JJ:L;;e..YJ. Ortalama Kredi lviiktarı 

49.631.326 

66.996.134 

9. 232 .. 723 

868.229 

108.26 2.96 5 

396 Kooperati .... 

19 3.691 

k n , ~ - 1~76 88 H Y 1 71 Kayna :l.t.~.u.l.)., ::. • • esap ı ı •••••• ıS• • 

iJ:ablo ~40 da görüldüğü gibi,tarımsal köy lmlkıDma koopera

tiflerine açılan krediler in 197 5 yılsonu toplaını ,~"al':laşık 49.6 

Iıililyoı. TL. ,1976 yılsonu toplamı yaklaşık 108 Milyon ~tL. olmuştur. 

:L976 yılı içerisinde yaklaşık 6.7 Milyon Liralık yeni kredi açı

lırken,ancal;: ;raJ.rJ_agık !" Milyon Liralık }cred.i gori öc~eruni;;.ıtir. 

1976 yılı sonunda,bu fondan kredi sağlam..ış.. ve henüz el

dığı kı"eüiJi geri ödememiş 396 kooperatj_f bulunmalctadır.Bu n,

llie ,19'76 yılsom.mC::a borçlu bir kooperatife düşen ortal·ama kredi 

miktarı l9).691 TL.olmuştur. 
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e;.I'oiıumluk Krediler.:i. 

·~~ohuı:.ıluk kredileri d.aha önce sözü edildi,ği gibi,tolı-u.ı~:i 

sağlayaına:racak c'Iurumda ölduğu saptanan üreticilere verilmekte

dir (85) .AaaJ:I:ci.aki tabloda çeşitli yıllarda açılan tohumluk kre

disi miktarları ve bu kredilerden yararlanan üretici sayıları gö

.,.,-ıqrn ektedir • 

TABL0:4l 

Tohumluk Yxedileri 

Yıllar l\'Iil.ctc,:...' (ton) :Bedel (TL) YararlanaT;. Bir Borçluya 
Üretici Sa- D1LJ en Ort. :e-::r e--

---- -Xl.§.:b d i Milf.i~_r ~ 

·1962 70.224 59 • 56 8 • 9 9 :' 29 3~821 202.74 

1964 54.122 48.327 .. 887 l5u·. 79 5 320.49 

i.966 60.547 57.307. ( 66 151.881 377.32 

l.:/8 53.9 26 56.676 .-s 24 151.137 351.,73 

197'} ~1-G. 07 3 59.6 50.071 138.466 430o79 

1972 )r""''' ~"'9 .){•))~ 50 .. 809.816 52-919 960.14 

Kaynak:T.o.z.n. ,Cumhur;i,Yetimizin 50 •••• ,s.244. 

B.TA.ı:tDl ICRWİ KOOPERATD'LERİ VE TARIM SATiç; KOOTEii.ATl.cLi1 ~ v: .. :ı 
BİRLİKLEl:1İ ARACILIGIYLA AÇILAN KREDILER. 

l.Tarıd K:ı2edi Kooperatifleri Aracılığıyla Açılan Krediler 

Daha önce sözünü edildiği gibi·;Tar:ım t(reC~i f(ooperatif'le:rt. 

ortaklar:ı::ıa açtlldarı krediler i,Çi..."l gereken fonları T.C.Ztra&t 

.ı3ankasından alınan kredilerden ve ödenmiş sermaye,ö;;~kaynak ve ye

d ek akçe gibi lcenCJ.i parasal olanaklarından sağla:;;~.aya çalışmakta

dırlar .Bu li:oc~)e::.."'.atiflerin (öz varlıkların) sahip olduğu parasal ola--

(85 )Bu kr cr:'~ il er Banka ca ol-uşturulan 450 IY.Lilyon Liralık fondan ~ tı- -
yıl 150 Mil~JOn L:i.ralık sınır içerisinde dağıtılmaktadır,L.,_.-6. 
T .. C.Z .. JJ. ,0l;ır_ü~,vı"iyetimizin 50 •••• •, ,s.244. --



Y::;_llar 

l:J23 

1933 

1951 
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TiillL0:42 

' . .'v}<.I:.llill Çeşitli Yıllardaki Özvarlıklax·: 

~~;:wj.ü:üt Yedek 

:iJdil o::-ı Ödenmemiş Akçe 

S o::.::,ı;:-ı;-;re S erma}" e 
-----~ ----~~~--

r: ,., () ("• ' 7 o v.uoG.Lt 2·999.948 ı~ı .. 710 612-.299 

2. 515.445 101.710 ı~ 235 .12J. 

7.272.860 5.1 75.~81 628.604 z,378.!;.CC 

J ,6L~ • 2-,&r 7 

],852~27' 

' o 087 9 '")() -L .. o . '-

l_/1 l22.~·:'.'{'.C,20 98 .. 481.973 41.947,210 ~8o07S.J4-~:- 208 .. 508.527 

1971 24).24-l .. GCO 2:~2.Jll.700187.715.3S2 Y'LL28::: .. 7077ll.348~805 

1.-'72 257.33'':-.G4.0 213.082.357309.763.90S 365.182.054788~028~320 

K~ ı:r ·~ ı . ,-:'' rr r;· ,~ ,~,, ... ı- ı,, . t " . ~- . 5 r.. ' '2 ı:: 7 ---vnan.:._,__.c. ..... __ ,._ı.,.,·..-!J..ı.ııH ........ ye ıını;r.,ın l.· ...... 1s. J. . - . 

T:.::~.:..:ı;ı. -:;:, e=di koopera tifl e:ri ,yukarıda yer zü;,<.n özvorlıkları:;:ı-

Bu ner.,c~üc,:JÖZ l;:om.::.su kooperatifle:ein ortaklai'J.llC. aç:t:.l-darı kre-

d il el.,.., c. e :letülcına1J il ecekl ari öz varlıkları, T. C~ Z irr~;:;.t :Bankasından 

ikreciilcc·ı:; r.:.:,:.G . ..:;ı;;'J_s. sağlanan fonlara oranla çok a~:~ cJ.mal'..:tadır. 

ri.::.:c1 ı: !. ::.:r oc1i kooperatiflerinin kredileıııed (; \:·:J .. lanab il eceği 

~.C ~Ziraa·l; Da:r:kası kredileri ve öz var lıklar i Tai.:Jlo :43 de g'·ruı-

n~ekteG.ir. 

};:rE:dilerin,çe:;;itli yıllardaki mi;:-:;a.:rları ise, 

d e görülm ektedir • 
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TABL0:43 

TarJllı J2l.~eui Kooperatiflerinin Kredilema Gücü 

T.C.Z.B'nclan Kr ed il em ed e To:plarn 

Sa(;lanan Kullanılan Kr ed il a'!l e 
" 

Yıllar Ki"" ed il e:ı..' Öz varlıklar Gücü 

1930 806.980 806.960 

1935 3.828.813 3·828.613 

1940 3-469 .. 9 53 3. 469 .g 53 

1945 40. G trG • 000 9 .994· 581 50~640. 581 

1950 99-530.200 30.096.935 129 .627.135 

1955 3 ') 3 rı 27 3('!~· 
L.. • C:. • V:J 7Ei.57"".655 399·. 797-964 

1960 428.Gl8.300 130.828.850 5 59 • 44 7. ı 50 

1965 350 .. 000.000 223.537ô668 ı. J7 3· 537.668 

19_7() 2.200.000.000 3i 4' 310.228 . 2. 56 4. 31 o. 2 28 

1971 2-340.000.000 390.063.098 2. 7 30.06 3. 09 8 

1972 2.800.000.000 422.846.267 3-222.846.267 

Kaynak~T.c.z.r .• ,Gı..mıhur;iyetimizin 50.Yı1ında •••• ,s.258. 

TABLO 44 

'J:.K.K.nin Ortaklarına Açtıkları Kredile:ı."' 

Bir Onceki Yıldan Yıl İçerisinde Kullandırılan Yıl İçeı~isinc.e 

Yıllar Devreden l~:_o_s.~;Llor Açılan Krediler I\redi To;plarnı Gc:r·i Ödenen /r-. 

lj31"· 

1J35 9·752.744 

19-~0 13-366.044 

194.5 28. 50L]..S;Ô2 

19J-.~ 118. Ol<·· 515 
~ı', ~t:i 328.9 40.469 

19r:o J,-77.972.708 

1~·( 5 850.7 4-4·· 240 

; 9' o ...... ' 2 • 3 o ı . ı 7 Lt. 3G 4 

1971 2. 4l4. JOJ. 04-4-

3· 463.458 

8.6 35· 527 

12.197.302 

53·~8. 517 

107 .8~. 317 

346 ·' 37. 56 5 

523.j85. 014 

9 32. 44 7. 6 ~<) 

1.667.244.273 

ı. 796.347.221 

3 • 46 3 • 46 8 ı . 5 2 2 • 8 07 

18.388.271 7.685.15-~ 

2 5. 56 3. 346 ll • 06 8 • 8 38 

81.603.499 32.604.092 

225.823.832 96.306.544 

675-578.034 3lli7.019.301 

1.001.657.722 472.459-086 

1.783.191.910 785.549·453 

3. 9 6 8. 718. e 37 ı. 5 5 <·. 415., 59 3 

4.210.650.2'5 1.943.139-47.3 

1372 2. 26 7. 51 o. 79 2 2.1l6 .6 3~ •• 6~ 4• 384.150-~0 1. 7S2 .. !:.ı~·?- C f, 

R-qr.~nak.;'I. c.. z .B. ,,et~k,-~ı:,::~ iY etimiz w s. o •••••• , s. 258 • 

~-
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--.···, ...... ·.-::ı. ... '~ ı· '.ı.··.···;~_,,:" .. "'.~·- er.o_ .. -~·.· ·_·-.:~·]__ ~.'",""-" ... ··· .. -.·,·.-·-·.· -)-,-, .. ·- , . ..,........., ı-·~· ,. , .. 
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·--~~ • r: .-. 7 .. 1' .r .-_; !:4 -~ ""t--.... ;:•, ... -:!. !rq_ ~=->·ı ı-ı c·: ~:. ·.·.· ·. Q ··• : .... , -; • ...... ·· - VI'-....._. ...-""""V ..ı..,.~..._ __ ..ı;a..'-..r.- _ _ _ 1_.,.-·1...:..:, ~-~.-:~ ... :·:, •. ~ 

Genel 

Toplaır.:::ı. 

. _,, c.·ı75 ..:; ,~re.n:2 . 
..... -,., ... ~,......·--~uo-.•:.-ee•- ·-...-... ~:;,;...,, 

tı'f', c.rı' c!O!'Y'-l g ..... :•ab-ı :; l 2''; 316 50' -- ~-· a. _ _:... ...... t.:•:> .. ı. ......· • ......._ U ,, .. 4 ··ı::5 3"'5 ., ... 
• ,.. .} 1.! - c:.. o .)-:. _) 

....,.. ~· k .. . 

..uuny 9 .tl an as ı .t;'On re:~--

dan ~S.çılan T-:K.,IC. 

Cari Hesabı 

TOPLAM 3 .l2b ~ 316 " 50. 

1aks i tl end ir il en ' ..• 

Genel Toplanı 

96.7 1 o 5 5 ~ 1. 4 ~·· /' .. , 
~ " , j•-f . o ,:::u .J 

. ;Jı: d ' . 

() r·, ;.) 
..:.J f .:.U 

Tüı:··:ı.,:;-.l Lı-·oc1i kooperatif'le:cinin kredi.leme cüc<~,:::;:::..;T:an 

29 ~-6 

sinde s·c.reL:li 'bir gelişme göstererek 9 Taolo~43 de :.crülc1üğü cı.bl, 

1972 yılıncca 3·2 Ivdlyar Tl,.na ulas.:rııştır.Aynı yı::.. iç:;;.:.:oistnde 

T·ablo~44 z'~ı.:;; _,i}ı.~üıi:ügü gibi,yeni açılan krediler 2.1 ~.,ilyar TL.n.ı 

1::37 2 Jılır1da ,yukarıd.a sö~::.ü edilen J .. 2 Iviil:;aı~ IJ.rcı.lık l<..r e--



2.:.Cw~ıı:ı. E;c:ı.-~·ış Koo:pexati!ler1 ve JJirlikJ.eri Araoıl..:ı.ğ.:ı..:/2--. 

çılan Krediler. 

Ta::·J..l;ı .Satış Kooperatifleri de TırJ.lil t('reC:i (ooperatiflc;::·:;_ 

gibi,orta};:Jb.arına açtıkları krediler için gereken fonları T_.C.Zi

raat Barlkasından alınan kred-ilerden ve kendi parasal olanakl.:.::.:·ın

dan sağ·laLt&ya çal:ışmaktadırlar.Tarım Satış (oopeı·s.tiflerinin '-~' ~~ .. 

Ziraat Baiıkasından sağladıkları fonlar ve ortaklarına açtıkları 

krediler,aGnL;ıda Tasıo;46 da görülmektedir. 

T.AlmOı46 

T .• S .• K.nce i'.C.~jiraat ~ankası.."ldan Sağlanan I!onlar vo Ortaklara 
'-

Aç ılan Krcdil er. 

-:.L'.c.z.B.q:a~ Sağla- Ortaklara .b.çı1an YıJ_sonu. 

Yıllar la:nan Icmlar 

1937 2.305,0G~ 

ı 9 4 O 16 • 07 2 • G.OO· 

1945 30.000.000 

1950 4o.ooo.ooe 
ı955 200.000.000 

l9~~ 000.000.000 

ı965 4G5.000.000 

ı970 2 •. 3oo.coo.ooo 
ıq7ı ~ ~s~ nıu~n oo• - 5•.) _,. ,) u. _ı;.ı 

1972 3.5ıs.ooo.ooe 

1973 4.627.371.000 

. Krediler 

2.305.006 

ı~,.o~~·ooo 

30. 700._000. 

·ı 72.080.000 

6 26. ooo. 000 

1.]61.830.079 

9 09 • ı 9 7.; 7 3 7 

3.19.3.156·.ı35 

3• 208. ~55. 46.0 

4.048.730.-32ı 

5.500.215~969 

. 
Kaynak;~ Cuı:.ılwi' i:r c:.d::Lıııiz in 50 •••• !. , s. 218_. 

Tonlamları 

3.888.255 

7.436.327 

5.963. 46 4 

~:: 26 • 6 7 5 • 6 7 6 

~n 3. 553.350 

3.6 56.348.870 

4.Lj.J{.089.705 

5.505.196.027 

\arın Satış ~oo:peratif1erinin toplam kredileıne gücünün 

çok önemli bi:c bölümü,Tablo~46 da görüldüğü gibi,~~.G.Ziraat 

Lankasıncla:::1 sn:-:;ıanan fonlardan oluşmaktadır. T. c. Zir o. at :Banks.sı:::L-

dan sağla:1ar.ı.. fonlarm 1975 ve 1976 yıllarındaki durumu sövl """; ..;-.., 

·; "•• 
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T.ABL0:47 

T.S .K. nce 197 5 ve 197e da T. C. Ziraat "lj3.nkasından &a[,lanan ]·onlar 

1975 

S .s .K. ve Birlil;:-
leri Cari Eeso.bı 2.152.67 3.213 
'I. S. K. veB .I; es -c ele-
leme Kredi1c:ci 

Genel 

Toplam 

Oranı 

8.0 

1976 

Genel % 
Toplam .Artma 

Oranı Oranı 

Cari Hesa-bı 19.646.703.819 73.0 20.217.645.566 65.9 2o9 
Vadesi GeÇen :L. 
S.K.ve B.Borçlaı'ı 263.684.571 1.0 693.361.011 2.3 163.0 
Vadesi Geçen T.S. 
K ve B DestcL:la"'lle 
Kredileri Boı'qları 4 .. 827. 7 49.984 17.9 7. 47l.G 34.158 24.3 54.8 

Gen el cr o rıl aın. 26:...89 o. 811 • 57 8 
.\ ' 

Kaynak:T.c.z.n. ,1976.~8.Hesal? Yılı ••••• ,s.89. 

C.ÖTI!ICİ Iü\JlOİ ÖRGÜTLERİNCE AÇILAN KREDiLER 

ı.Pancar Ekicileri İatihstn Kooperatifleri 
o 

Pa:n8a:c ikicileri lstihsal :Kooperatifleri ortaklarına aç~-

ti:kiari kcecliler için gereken fon'ıarı,çeşitli banl:c.lardan(87) 

TürkiYe ŞeJ:Gll 1'abrikaları Anonim Ortaklığıhdan ve kendi öz var

lıklarınC::e:m 2:o.:r-c;ılamaktadır .]'akat, söz konusu koo~)eı·atiflerin ö

denmiş serr.·ı<.t;;relerinin çok büyük bir bölümünün iştira}-ıere yatı

ıfrılrrıı:ş oLı.ası (8S)ortaklara açılan kredilerin yabancı kaynaklar

dan sağ·larıan fonlara bağlı kalmasına neden olmalctadır. 

A;~:2,_'~ıc~a ..,. ablo4'4'8 .. d-tF·faıYcar Ekl~iıeı·i İ~-tih 3al' Koopera't1.fie

rinıin 1967 ~/ılııı:·laki öz varlıkları görülmektedir. 

sPw1~-;Eki~~-. İs:tihs-~1:· ·Koop~e:-tS.tl er-lıı~': Öİ-t'akiahtıa··· -
ak:~i?~Yila::: -aınac-ıyla sağlad-iR:lari:· ~-ea±~mikt~.ii.im~ -ve kaynaklar{·~·· 

-- · .· az.:EıfsJ.(ta Tablo ~49 .. ·&a -~~örü~fu-ek-t·edir • · · · 

(87)Ör:neL;in<2• İs; :Bankası ve Şekerbank. 
( 88 )N ab i DİHç,J1_,: ve ôt:c:.k.iW-i':A~~·~~-... ,s. 46 4 • 



TABL0:48 

rraallhu"' -ı-: "1':1c~ ı·.., eı1 ·-· "".,....., a e· T ı ~ v J.:J l -'- .. , •,o.ı..ı.il y op amı 

Öd enmi:; G cı'Ela;y- c 'Eo:pıamı 

1'aahhü:t I!X.ilc.ıı Sermayenin Ödenme Oranı 

TABL0:49 
T' E + T~ • -· "l 1 ı Kr .r" ..... '"-~nııı ;::>a,:_,· ar,. ık arı edi Miktarıarl. ve 

ı·t;;rki;y- e ,ç cL o:;_~ L''abrikalari Anonim Ortaklığı 

2.Ça;:r ~.Cuoperatifleri 

ı83"580"520 

ll4.,000e661 

15.567 n 513 

ı 29 • 56 [} .. ı 7 4 

12. 70C .000 

1.050.000 

721.184 

7. 213.901 

]c..":.-:f ::::ooperatifleri ortaklarına açtıkları J.Yedile:r.~ için 

:.rekerc foil=_::ı.rı, ttllll f'teki kooperatifler gibi ,yabc.:rıcı ka,y-naklar-

d2.n saz;lc.:.:ı.an ~::C e:Clile:-cüf,n Ve kendi ÖZTarlıklarınl.a:.ı 88.~l:::ımaya ça-

Ça;y· ltJoı.ıerati:fıerinin 1966 yılına kadar -~:<,~Vr:.:clıklarında 

.ortaya 'Jıl:aıı zclit,mıeler aşağıdaki Tablo!50 _d<- ;;örülrr:ektedir" 

Aoo.,~;ıda öz varlıklar :ı. Y'n~·a] avt ~ay Koopera:cii~. 8l'il1in rOrtak

lB-rına o.1;.:·~cı:.':'lD2·~ aı.-nacı,yla yabancı kaynaklardan sa(,loilıkları kredi 

miktarla:::·ı ve Loo:peratiflerin o.:::·tak sayıs::. ile bi:::· ortağa d.üşerı 

ortalame. ~,:l'cr~d ;··ük.tarları,aşağıa.a Tablo:5l de ·:,;0:_-f.L::Jekted.ir .. 



T.A:BL0:50 

Çay Ko opera t ifl er inin Öz varlıkları 
.r 

~raalihi.:i:c Ödenen Yedek Taah.hüt 
:id i1 el1 Sermaye Akçeler Edilen Serma-

Yıllar Se:cmaye mayenin Öclerınıe .Oranı - ' '(•. 

195~ 979.425 119.485 14."801 12.2 
'-

1959 7. 767. 3'7 5 3·-'703.996 166 .. 7 46 47.7 
., 

1960 7.910.550 4-469 !·933 189.610 55~:7 

1961 s .e 50 ;s25 5 •. 244·160 236 .·503 59.2 

1962 9 .·57 5.•875 4.999.182 270.257 52~2 

1963 9 .. 4411' 7 50 5:984.'679 ;ll 7 ·364 6 3·6 

1964 9 .. 562.715 6~757•555 329. 70f 70.'7. 

1965 ll ··46 5· 240 7 •'515.576 357.117 6;5· 5 

1966 12.99 3· 247 8.9 38.184 405.622 68.8 

TABL0:51 

Çay Kooııera·ciflerince ,::;ağlanan Krediler 

Yıllar 
.... ... ...... :::>e..:;j_ana_n Kredi Ortak Bir Ortağa Düşen 

.J:1. ii:: -'c ar 1 a:ı." ı .Sa~ ısı ortalatıa- Kredi Iı'Iiktarı . 
1960 7.750.000 19·.9 25 38.~ 

1961 o "''4 000 2ı.470 390 I.J • ..)v • . '. 

1962 8.222.500 22~775 361 .. 
19{53 9. 46 5· OOG 22~401 423 •.. 
19i4 g.ıG'(.OOO 24~491 374 

.·. 

4~2 1965 12.000.500 24~394 

1966 22.225.000 27.913 ?g' 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 

P İNANSThlAN AÇ ISINDAN TÜRKİYE TARTI:aNIN 

DARBOGAZLARI 1 GELİŞM.E GEREKLERİ VE TÜRKİYE TARTh1INDAKİ 

F İNANSAL YAPININ İRDELEl\ııYlES İ 



!.TÜRKİYE T.AJL:C:\~IFIN YAPISAL DARBOGAZLARI 

A. ~O$Jö ... "KÜLTÜ1lEL YAPIDAN DOGAN D.ARBOGAZLAR 

l.Nüfu,s Darboğazı 

"Bilinc1i~·i gi-ui 1T:fu'ki.yede bilimsel yönt·emıerle i~-k nüfus se.

yınıı ı~2'7 y~lınd.çı yapıİmıştır(l) .E.u güne .kadar yapılan sayJ.lııla

rm sonuçlarJJ.ıa · {:;öre,ülkemizde hızlı lfr nüfus artışı bulunduğu 

. görülmektec1~tc .ü:cneğ~n l·~ 27 yılı temel ~larak alınG.ı~.;·ında ,1975 

yılı nüfus inl'.oksi 294·5 e ·uı:~şmaktadır. · 
. . . 

. · TABLÖ·:52 

Türkiyede Sayli~ Yıllarina.Göre Nüfus9Nüfus Artma Oranları ve 

Nüfus \hldeksler·~ 

· Sayım Yıllar ı . · 

1,27 

1935 

19~~r 

1945 

195-•e · 

1,55 

1960 

1965 

1970 
•. 

ıgr5.· 

___.;J:::.;..~u;.;;;.f;;..::us=-- Artma Oranı tb 
13.i48. 27• -

. ·ı6 .158 .Oli. 21.1• 

ı 7 .82 •.• ~ 5;0.. .i9 .5~ . 

;ıs-·. 79.~14 . ı o. 59 

20.947-.. 188 .. 21.73 

'24 ... ~4.7,'3 .. 27.75 

. 21~754.82t-: ·z8.53. . . 

. .3l .. 3~1. 42f 

35 •. lk.549 . 

24.62 •. 

25.58 
• 

25.4«' 

İnc1 eksi 

100 

118.4 

130.6 

137.7 

153· 5 

176.3 

20J.4 

230.0 

261.3 

294· 5 

· Kaynak(l)M.ö;:_;üt ·~.Azıvuili_,_Ti.U'ki.Yenin Ekonomik Geliçmesi9 (iınkars.~::..S73) 
s • ,318 .J:ablo ı$3 ,, · 

(2)DİE,26 -~kim ı· ... Genel Hü;fus Sa ımı--- ı- 1 Örneklerrıe Sonuç
lm"ıel~.:inci· :Baskı.DlE Yayın No. 771; Anka:ca:lS76 )c .ı 

~· . 



TABLO: 53 

Sec.:'.lrr:.i· 3azı ·~;ll;:elı;;rdeki Yıllık Nü~us Artış Oranla::-ı( 1~ O) 

tık e .ı\ .. rtı,c: Oranı Ülke A.."t.tma Ormn 

Suriye 

lsveç Pakistan 

Ingil ter e r " o.v Irak JJ ... 8 

Eulgaristzs.ı lVieksika 

.AET ÜLKELKFi İ 

Lüksenburg 1') 8· ' . 
10.2 Belçika 

.J o.:ponya ::_:::_.o l!' ed er al ALııany a 6 • O 

~s:panys ]'ransa 6.8 

for teki~= i talya 

}}inG. is ·G<=ın 26 .ı Hollanda 10.8 

S:'ürkiye ·?'7 3 ~ 1 • 

.:..:::·an 28.8 
ı-_;- ~ .-. :...- ".;;. T' -..-· ·• · ·o s 7 3 J.~.EJ l1c ... u. 41 .: .- ..l-' • ..ı... • .ı .. e ..J .... e 1 • • 

TABL0:54 

.:opl8.r.ı l~üfus Kırsal Nüfus ICı:c s 21 I·Jttf· us 

·--s._ıo_·o_. _____ _ ooc. 
195···. 

1955 
ı gr. o 

1970 

20.947 

,..,,.., "lı:; 5 
L. ' • ..1 

~-; JOl 
~ . ..i-. .J 

35.667 
~n .., 98 ·+ ... .) • ..ı.. 

17.075 

18.A39 

20.447 

22.0(ı:) 

22.861 

23 .. 398 

24.00Cı 

,- .., ı::

~;j_ • . ,) 

77-5 

r-; !''\ , 
1 '. . .: • ..L 

~~;e; ~. 2 
1 

~:.Fynak;T~r.·o.S. .. Q .. "f .:S.J3., iktisadi Jiauor 1978, (ankara ~~~Ia;;-ı;:1 1978 )s .,lO< 



Son iki ı::;e:i.lol nüfus sayımı arasındaki dönem olan 1970-1975 

yılları arası~ıdn ,yıllık nüfus artış oranı yaklaşı1:: 1; 026 olmuştur. 

Bu artı::ş oraı-ıının günümüzün gelişmiş ülkelerinden çok fazla oldv.. ··. 

ğu ortadadı::ı:.'-.Yul~:arıda Tablo".52 de,Türkiyede sayım yılle:'.rına göre 

nüfus ,yıllık ;:ıüfu.s artı~ oranları ve nüfus indeksleri,Tablo 53 

de ise,seçilı:ıi;ı ba;:~ı ülkelerde yıllık nüfus artış or·anları görül

mektedir. 

Yukarıda sözü edilen büyük nüfus artış oranının yanında, 

'rürkiye nüfu.sunun önemli bir böliiı.'llünün, tarım sektörU..nde yaşadığı 

ve bunun,ül>3nL1 ;:;osyal yapısını ve ekonomik geliçmesini önemli 

ölçüde etkileCliGi bilinmektedir.Sanayi sektörünün ve kentleşme

nin gelişmesb1c bağlı olarak tarımsal nüfusun,topl~n nüfusa o

ranının sürekli ol::ırak azalmasına karşın,mutlak olarak arttığı 

görülmektec~ilot':=o.blo':54 de görüldüğü gibi,tarımsal rı.üfusun toı-lo.r:ı 

nüfusa oranı lS50 yılında% 81.5 ten,l975 yılında 7; 58.2 ye <1üş

müş,J:akat mutlak olarak,yaklaşık 17.075.000 kişiden,23.398.U, · 

kişiye yüks elnür] tir. 

Tarıı;;.sal riüfusta mutlak olarak böyle bir artıçı olmasına 

karşın ,söz konusu yıllarda, tarımsal faal nüf'usta mutlak olarak 

aynı artış c;eı~çekleşmemiştir.Tablo!55 de görüldüğü cibi tarır...~...:>Ll 

nüfusun süı~ekli olarak artmasının tersine, tarımsal faal nüfus 

fazla değişmeı:iıi;:,ı ,hatta 1965-1970 döneminde düşmüş ve 1975 yılın

da ,196 5 yılı <"-üz c;;.• inin altında kalmıştır. 



" TABL0:55 

Tar:ı.ı:ı.1 Sel:töründe İktisaden ]'aal Nüfus 

Yıllar 1:.:::.9'""'5~5 ___ .;;1~9.=..6 .;..o ___ .;;.ı ..... 96.;...5:;;.__ __ .;;;;1~9-.7..;..0 ___ .;;.;.1.:;...97.;...;5 ____ _ 

~·oplam H-luus 24.064.7t;3 27.754.820 31.391.421 35.605.176 40.197.669 

iktisad en :b'a-

al 11 J.fus 

de iktisac"li Pa-

al Nüfus 9-446.102 ~. 7 37.489 9·750.269 9. 281.024 9.456.114 

Tarım Sektöründeki 

E'aal Nüfus '\.,lll Toplaı:ı 

I·aal Ni.tfusa Oı---mıı 77.39 74.94 71.91 66.05 n2e 2 ·:, 

Kaynak(l)Dİii,~i.:c~j_ye İstatistik Yıll:ı.ğı l975,DİE?Y<=wın No 7501 
(.A.nl:a:ca:l976) ,8.165,Tablo 165, 

(2):Dİ:S,_?_6 __ Ekim J-975 Gene~ Nüfus SayJlllı % ı 6:-cnekleme S?]1UÇ
l_~, (It:inci Baskı) ,DIE, Yayın No 771, (Aıı.kara:l976) ,s .. 26-
27 ,-:tablo ll. 

'l'o)lam tarı:;nsal nüfusun artmasına karşılık, tarım sektörüYı

d~ki faaİ nüius'\..,m ayilt htzda arınamaması ve tarımsal faal nüfusun 

toplam faal nüfı..ısa oranının hızla düşmesi,tarım sektörüilden tarını 

dışı sektöı:·le:r::e L1aha önce sözünü ettiğimiz işgücü aktarımının (2) 

var olduğı.xrıu k2.nıtlamaktadır .E·akat tarımdaki faal nüfusun düşme

si buradaki i:] c~iicünün ekonomik yükünün artmasına, ve bu s ektörün 

finansmanı açısından bir darboğaz oluşmasına neden olmaktadır. 

Gerçekten 'Iablo 56 da görülebileceği gibi,tar:ı.m s::;kt;öründe işgü

cünün be..{Jı::ılJ.1ık oranı(J)l955 yılında 973 oluckon,l975 yılında 

147 'iı e '"r·u··ır~• el"• ı· r.-!-ı· .,., ., j· .['!:..~) ~ -~ ~.:. •;} u J. • 

l - • 
(2) 8k:z: ,f:lll~lı.-1!:~:@..- ~. "31 
(3) 6ağll;,lılık o:~ anı, ekonomik açıdan faal olan he:c 1000 kişinin ken

disi r:ıçınc1a ceçindirmekte yükümlü olduğu kir~ıi sa~rısını g:'ster
mekte('.~i:ı:· .Df!~P, ns::·arımda Sosyal Sorunlar Grubu H3po:ru", Genel Ta
rım Son.mla:.'ı, IV .E eş Y.ıllık Kalkınma Planı Öz el ihtisas Koı:üs
yonu P .. aporu,Ya;}rın No:DPT:l627-ÖİK:285, (Ankara:1'..ralık,l977)s.2, 
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TABLO: 56 
.::a::.:·:ıı-,ı S el::::töründe İşgücünün Bağımlılık Oranı 

_j:)l_lar İşgücünün Bağımlılık Ore;mı 

l955 973 

1960 109! 

:)G5 1257 

1970 14,3 

J.J75 1474 

~aynak: Taraf~~zdan hesaplannıştır. 

Yı..:~:::aı~ıc~aki açıklamalardan anlaşıla b il ece(Si ei b i, tarımdaki 

nüfusuıı bc.:.:;ıı·.üılık oran(nlffn 20 ;y-ıllık dönemde ynkl&§ık % 50 art

ması nedeniylc,bu sektördeki finansman olanakları:::.~ın bolirtilen 

dönem içericiııdo aynı düzeyde kalabilmesi .için bilo,?~ 50 oranın-

da arttırıl~::2.E::ı gerekmektedir.Bö;ylece tarım sektö:.·ü..rıdeki nüfus 

darboğazı,liı:.ansman olanakları açısından büyük 1Jiı~ önem taşımak-

tadır. 

2. Ei.:i-~jy Clc:.naklarının Yetersizliği 

E(,i·~irül1. tarım sektörüne götürülmesi gffi"o.l~en hizmetlerin 

başında {:,elc~iL;i,gerıel olarak herkesee kabul görm.cJ:·codir.Türki;ye 

tarımında o:,:uJ.,ö:gretmen ·ve jğretim araçlarının yeteı'siz oldugu 

bilinmelccc~c-;.ir.Jı.;yrıca,çok yerde eğitim olanakları bıılunsada,kız 

çoçukle.rı lıu:-ıdEc.i. yararlandırılmamaktadır (4) .J:ar::ı..!:t r:ı ektöründe nü-

göre cs.;;ııı:.-,ı '.i.'ablo~57 de görülmektedir. 

:~o.:...1 :ıı;l sGk-Göı·ünde Ta;blo~57 de görüldü5ü gibi,to:p1aır.ı 10.482. 

gı:::~ olrT, 3.:2 VG C.aha yukarı yaşlardaki nüfu.Sun,6.4=15.253 ü hiç 

0·- ""·re·n; ;·· ··o·,,., .... c····""' _,.ı-ı·..., Og~r en.;,.,., -o··.,... en 3 .8., 3 113 'K""' .:-:•·• ,., -i'' ı· e er ı· s ı· nd" fs 4,...ı-f.i!. t, J..l;L ~:L-L:) o.1 J.. • . ....u.ı. 0 ..L -· •. • .L ... ,-...ı... .... --.. ... ·~ ':5 t 

( 4 ).Bkz .:th:ı.· (;c.:ı::::;:ıa-, s • \b~ , Tablo 57 • Tabloda görül6.E(;--'d .;it i, okuryaz ur 
olm.ayı:j-ı l:c::.ciınların sayısı, erkeklerin yaklaşı:;: ilri katı olmak
tadır. 



TABLO; '5"71: 

T.o.rı.vı ..SC.t-:.f-ör~"'d<. Ô~rel"'l\.-vt 0-.Ar-..c"""'"" 

. 
o~ı:.wT~ Ob4l Ql.w~alW ~l-a tc;,·~ L-.,:~~oe"'8·l 

ToflaıA\ {)(Mta~CM . S'br-e.:r,., Tqp~' ilkok...J (W 'to~ .wlek. • Libe ~e.ı.le.k o . y:;.k.sd:. 

Erke\o( .s. ;221>. Lt <ı 2 \."i U. Lt62 f\0.4lt~ _2., SS\. 036 ~.'t'30. 't31 ~O.'SD~ "i-00. ..a b.ltoı b • lt'-'O l:ı.ooo ! 

1 

f(Q.du1 S.25b.5bl::. 3. SS6 .'t52. J6S. catS t. '1'3 2. '01-'l ı .tı~'2. s. 1-6 \'a.soı bo-o 5.200 ı. 91.?0 ı,Boo 

To f> \<:uN'\ 10.4~2.. 966 .S. ltl'i. SS'2. \.0;,,3S'9 3.Si3,\ \3 3.~33 .Jol- IOO.'JOS 1. '3 O.:> '3 ı. 60\ '6.~Jco f..~oo 

----~ - -- ---- ---- --- -------- -- - --t.......---- _ ____. ___ 

Not; Öjre.vıiM cl...l-:z.e..~r'L ~~~vteY'\e..-vıe~le/'" \--.:Alo(oJ-. .oı:lı~.W'Vlo.dısl ic;-i>"\ -l.o,.ôl""""""''""'r -l ..... *-f"V{a..jQ.\o,'t,-r. 
v _ı. Di E ,26 Ek.;..- \~f.S' G-e.-1el 'N ..... [....s. 5o.':1•.-vtı 7o i Or.Ae\oo.levvı.e. .f.o-"-.Ac.la..rı ( ikı-"c.~ '\3~kı). DIE y.,....-,-1. -..J.::ı: 
J.. "'j""~. 1-- ı 1 ,J 

tT-I. (A""k.-,.."~ \~H6) 1 ..s. 32. 'To..\:ıl.o: r3. 
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:.,;,~ .... 
···!'-

yer alan J.JCJ.J07 kişit ~--s'aM:o~:J:ı.JroJ,w düzeyinde· ö-ğ:t-Bhiıı.-e6Pır~;; ... 

-t:r:·L:ı..·•Bw:ac.lan aı1laşılabileceği gibi•tarım sektör-t:indeki 10.32b, 560 

kişi (5) ,l;:en6.ilo:.~ine tarımsal üretimde yardımcı olabilecek herLJ.:ı-

ği bir ör,_:::tı · e:;·i·~:iffi örgütünden hizmet sağlayamamıotır. 

Bunların ç1ışında,ilköğ;ce·timden sonra gelen örglJ.n eğitirL o

lc:.naklarının ve 0'·etişkinlerin eğitimi için sağlanaııh.izmetleriıl:-
• tarım s e~:-t;öı'ünd e yay gınlaştırılması mümkün olmamaLtadır .J3unlarır< 

. . 
nedeni, taı~ıı::ı s.el;:töründe yerleşim ):er leri sayısırıın çolduğu ve c: s;_ 

ğınıklığıdı::.~ (6) .iı.yrıca Köy Işleri Bakanlığınca 1968 yılında tL:J:c.'~:

lanan .Köy Envai':~er ·J!;tudlerine(7)göre,35·5·;ıe köyden 9.717 sinC.e 

ilkokula,13.6·-33 ünde ortao~.a devam eden -~~renci yoktur ve sm1ece 

2045 köyde ldtaıüık bulunmaktadir(8). 

l3tu~aya kadar yapılan açıklemalardan anla;~;ılab il eceği gibi, 

Türkiye;; tarıi-ıı. _sektöründe eğitim hizmetleri yeteriı-ı.ce saglanamamaJ-\

tadır .Bu n ed cnle ,burada yaşa):an nüfus'Ün .e~i tim. cJ:Li.z ey i çok düşük 

olmakta vo bu.:na_bağlı" olar·ak~tarımda kullanılan ü:;..--o-Gim teknikleri 

çqk ilkel o1"~ıaktadır. 

J.J.:aı~ıı·.ı:::ıal Jü tyapı ve Sağlık Hizmetlerinin Ye·cersizliği 

Af·cyaı;ı 3ratırımları arasında;tarım sektörü açısından en 

büyük önc::~'lli ulasıtırma olanaklarınl.n genişletilrüosi için yapılan 

:yatırımlaı~ . ·cn;'.ıı~ı:ı,ktadır. Ulaştırma hizmetlerinin arttırılması, ta-

(5)Bu rakl:en,-c;;_;; sektöründeki 12 ve daha yukarır"~c.ki yaşlardaki 
nüfusu.D ;yal;:lc:.şık tümünü kapsamaktadır., 

(6 )i~--7 yılınc.~a ·i.;am.amlaiıan bir çall.şmaya .g.re ,kırsal alanda yerle
şim bil"i;,ıi ;-3ayısının 65.277 olarak saptandıgı,~çi~ıleri Baka.ı..ı.::.. ... -
ğı 1969 yılı k-ayıtların·a göre de bu sayının 74.000 olduğu be
lirtilmc;;_:tec'.ir.:Bkz. ,ü.B.Y.K.:P. ,s.95· 

(7 )DPT ve :~ÖY İC;LE:'\İ :BiiK.Al"ÇLIGI ,TO::E:HAK ·ve İSKAH i:ŞL:J.d GEl~ EL Iv;.t.;_::iU.c.
LÜGÜ ,_ICö~C,0.el Alan Envanteri ,Yayın No .D:PT-1015 ,SP:D-228. Toprak ls
kan 3700-6 21, (Jınkara; Şubat 1971) , Tablo 41. ve · 42. 

(8)DPT,Gcncl ~-~arım Folitikala:tı. ve ~orunları,Ozel ihtisas Konüsyo
.· "'nu Eaı;o:t.'u.,Üçüncü Beş yıll"ik:.J'!talkinma· Planı Özel İlıtisas Kom.i:·-

yonu Ro.i:Ol'ları ,Yayın No :n PT :1223-öiK:l76, (Ankara ~Ii~ayıs 197 2) , s. 

~-5-96. 
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rım se:rcü:. ... ·t-tJ.r\),n seçimlik tarım düzeni~den çıkara1::: ~iyasa ekonomi

sine bs.sları.masıncia,ilk koşullardan birisi olmaktach~c:. 

:::m.'ıril ~ı e1:torü için ?:»k büyük önem taşıya::.ı 1J ir başka al t"ı..fap-ı 

yatırı..:::ı.. is c, sulai1ıa hizmetleri olmaktadır. Sulam:·~ı-ı to_pı~akların 

gerdşletilebilı:ı8si amacıyla yapılan yatırımlar,toı.Tağın veri.r!:li-

liğini vo ·L:.:·c~-~iı~~in doğal koşullara bağlılığını azal-Gabilmektedir. 

!iruı..,l.::l.ye :ı:arJ.mında yer alan ı 12.103 km_.uzu.nlub;m1daki köy 

yollarının ya:;_Jıı·.ı. ve bakl.m.ınd.an,YolySu ve :EJ.ektriL: Ger1el lhüdürlü

ğü sorı.:ıı.r,l·cı:.::~ıu .... Gtt:ıümüz,de söz konusu yolların 'fo 25 i k~sinlikle 

geçit ver:ı.ı-~.:{{ c~·ı b ir durumdadır •. Orman yollarından ice, Orman Genel 

1\:.üdürlü,S-ü 

olup,~ 4J 

::wrumlu olmakta -ve bu yolların uzunlu(,"ııc~a 144 .. 360 km · 

i ~;c(]i·l:i vermemektedir.-Orman yollarıııda:.:ı bazı köylüle-

r in yararlo.:.un~·-2;: zorunda olauğu düşünülUr s e, tar2m d oJ.;:-töründ e kara-. 

yollarını:ı ;:raldı:ı.c;ık % 35 inin kesinlikle geçit verr,erliği ortaya 

Çıkmak+··. :;ı-·· rn '\ 
l.. iJ(.;..~ u. ..J.. \,:.; / • 

TABL0:58 
11:1ılUJii SEh.TÖHÜ~""DEKİ K.Al1AYOLLARI (km) 

Asfalt Stabilize Toprak Geçit To:flaır. Geçit Vermeyen 
___________________ Vermeyen ______ Yol Oranı% 

Köy Yo:ıarı 2. 778 85.ıes 

Orman Yolla:ı.' J. -- 6. 57 4 

Toplam 

41.007 4-3.133 172.103 

63.049 69•557 144-360 

25.0 

48.0 

Kayn~k:T.T~:.Q.S;,lUT:.&.:s., !~tisad1 Rapor 1917 ,s. 381, T·ablo 357 den he-

Gorçc~;:"CCD.l Tablo-:.58 de görüldügü gibi,ta:cı:Yi sektöründe yer 

alan to:plam. 3J.6.463 km.karayolunun ll2.fi90 km.si l,:esinlikle ge

çit ve.J.:'m8in.c::teüi:c-.icyrıca,tabloda görülen toprak ;;roJ..l.::ırın önemli 

(9 )"f .• t:os.o .ı:;&.8') Iktisadi Ra nor 1977, (Arıkara :1977 )p .. 38. 



bir bölürır~~r.c,o,kı::;ı aylarında ulaşım ya:p+:lamad:ı.ğı dü.:rU.nülürse,% 35, 

6 olan geçit vex·.meyen yol oranı daha da yükselmektedir. 
·ı> 

Buı"aya kada!' sözünü ettiğimiz gibi,Köy Envanter Etüdlerine 

göre,35-640 :::öyeLen,13.162 sini kasaba ve şehirlere bağlayan yol

larda l;:ıg ayıc:~ı·ında ulaşım yapılamamasının yanınc~a,sulmı:la korw.sw1 

da da, 35.6 40 ~;:ö:.rü::.-ı ,18. 5'3 ünde tarım alanlarını sula.Eıak için kcl

lanabilecek sa bulunmamaktadır.Oysa ülkemizde kullanılabilecek 

su miktarının 88 Milyar metreküp olduğu belirtilmekteö.ir • .Bu su 

miktarınıı1 1.6 Iidlyar metreküpü içme ve kul.lanma,ı. 2 I\Ulyar met

reküpü ı:::anayi ve s~rvaıyar metrelüpü d~;··''tar:ı.mda kuJ.lanılabilmekte

dir (.1~) .BtJ..:.:.'a(~a.~ı a.ı.ı.laşılabileceği gibi·, tarJ.lllsal aı-~yapı yetersiz

liği nedeni;y·ıo, -'carıınsal üretimde kullanılabilecek 85.2 Milyar 

metreküp suyu.n,ancak' Milyar metr~küpü kul.lanılmaktadır • .Başka 

b ir. deyiglo 7 •:c:ü.:ckiye Tarımında sulama olanaklarının yaklaşık % 90 r 

ı, tarırrısal a1tyaı:ıının yetersizliği nedeniyle kı_-ıııanılamamaktadır. 

Köy Envanter Etüdleri kapsamındaki 35.640 Jcöyün,dışınaa 

kalan daha l:-li9ük yerleşim birimlerinde (ll )yukarıda sözü edilen 

olanakla::..~ı:;:ı çol-;: daha kısıtlı olduğu açıktır. 

\.i'la:]·cırBa ve sulama olanaklarının dışındt::ı, ::L1ürkiye tarımın

da yer c:ı.laıı yerle§iın birimlerinin sadece % ı inde elektrik bulun

maktadır.:=ıaı·J.B se1:töründetbu yerleşim birimleriniı.ı. dışında yaşa

yan 17.7 uiJ.;;ron kişi bu altyapı lıizmetind en yoko"Lmc"lur (12). 

Tt~rki~:.rc ':tarımında sağlık hizmetleri;,- çol: l:ısı tl ıdır. Örne

ğin 35.640 :.:oy\>:.m,sadec'e 507 sinde sağlık merkezi,284 iL."lde ane. 

(lO)tl.B.Y~Kii~,s~219. 
(ll)Çalıqr,ıanı::an daha· öno.eki bölümlerinde tarım.(aki ;y-.erleşirrı bi-. 

rinıi sayısının 74 •. 00a olduğu belirtilmişti.Kö;y- ..tSrıvanter .8-
tüdlcri Cco(_;·al olaraktbu yerleşim birimlerinin en büyükleri 
olan J:,;. G 40 ı~:öyü kalil-amaktadır. 

(12)Abmet .A1/i~"tJ.L ,Hadi İLBA~ ,Aslan EYCE,Şevki AKINCI,Lırsal KesL.in 
Yaı:ı~_al. j=j,\z.e_nlenmesinde Koo;peratifçilik,Köy Koop. (Ankara ;lJ71) 

• 
s.4. 
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sc::8lı~:;;ı : .. ~e:·-~c: :ı.,2.9r:~ sinde ebe ve 3· 275 inde ge:.::ici sağlık memu

ru bulu{.!1~:.al;:tac:ıı:-· (13) ~Sağlık hizmetlerinin yetersizli2:i .<le:-gen:S1 

ol&ral-c alt ;;-apı y·eters:izliği .gibi,yerleşim biriiiıleri cıa~rısın!.n 

çok fa,jla ~:;Lcasın.a bağlanmaktadır., 

·~ciye ~;~ar·ımındaki to-prak mülkiyeti incelc":,fliği za."D.an üç 

konu öneı:ı ::azz~ı::.r;ıa];_tadır .. Bunların birincisi, tarın:.ıJ.a idç toprağı ol-

topraksız :~--'Jhı.ls:r·in yarıında çok büyük to:.prakla:ta sc.J-ıi:p kişile:ı.·i:.:ı 

btll unmasıüıı·. uçi..ı.:~cüsü is e, 1ürkijred e tc:::rım işle-Gı:ı.olc:;:: :i:ıin ger eğirı-

d en fazJ.a :c: c,::._· :;a::_ı olmasıdır • 

.::.ic::·çeJr.-ce:·:' 1963 Geııel Tarım Sayımı Sonuçla:.:·ına göre,ülke.m.iz-

d eki tarı;;ı i:J. oüJE.ü erinin- toplamının % 8. 789 unu ol Uf]turan 308 .. 899 

tarım. is-ıl c b;ıes i: ün hiç toprağı bulu.nmamaktadır (14) .L;,rıca Köy En

vanter E-l:;ücilc:r·ine göre,sad~ce 56 ilde,l.OJ9.478 a:i1enin hiç topra

ğı yolccı_u.."'.13u r_,;<.:llıı;,>maya göre,bu illerdeki tarım :is:l8tmelerinin% 

Jı.ırı i ::Q::_;::.:a]:sız olmaktadır(l5).Sözü edilen iki kaynakta yer a-

lan o:"aıüe.:.~.'J..ll çe}: farklı olmasına karşın ,üllı:eırdzcle tc_p::caksız ta-

ı~Ln :i:~lc-~rı.ıı::J_oı~:..:·tin çok yaygın olduğu kanı·tıarur!ak-tz.C.ır,.Bunun kaışı-

şınde.,iL·i:c:c;i 3.~a:n!.al':ta,56 ilimizde 715 köyün bir 2~i~dnin :;ada bir 

a :i,l en in c-_-:_-i_'J .. : .. .:.,;· e·::;inrle olduğu b elirtUmektedir. 

_ ::~::·~·:i,:,re J:arımındaki,toprak mülkiyetinde :;ö:cülen büyük eşit

si!Z.ligi:ı.~ ;f;:;:.nıncı.a,tarım i:jletmeleriıün işledikleri to~>rakların çok 

parçala:i.'J.:!lliJ oJ.v.ası ,finansman g.;]ısından öner.rı.li b ir (J,<..::,.'boğaz ol uç-

(13 )IJP'l', G·eno::;_ · fı~cı'::un Politikaları ••••• , s. 96. 
(14 )DİE,jJ_Ji-i)_.Q.~lel 'larım Sayır.:ıı Ornekleme_§..?nuçla~:2:,DİE.Yayın No. 

~ 77 (An:i~a::.'o :196 3) , s., 6. · 
fl5)''P'r: ·- ' c··o··~- J..!-.~1~.-"';l· ·r.AKrr.T'JLI0 I 'T'ı)·c.ıc-..a·K VE l~v..:.iN .._i-.JLELİ GENEL Mtİ.DlJE-\ .J..J .ı.. \[(._., ..ı·- .l. \.: .!~'l .o ;..tU.. •J f ..ı.. . .ı...a.ı. .ı. _..... ~ 

LÜGÜ ,)~tj:_sf;;_,i,:':..an Envanteri •••••• , Tablo: 29 ~ 



• 

turmaktad.ır.Tarırn sektöründe,çok küçük işl~tmelcrin bü;y-ük bir sa

yıya ulaqr.ıo.sı yanında, orta ve büyük tarım i~l etmc;l er ilı.in toprc;.k

ıa.rının parçalanmış olması da • tarımsal üretimin genellikle küçük 

toprak pargala:;.""'ı üzerinde yapıldığı gerçeğini ortaya koymaktadır~ 

Ülkemizde 1~50 ve 1963 Tar:un S~y::ı.ml&:r:ına göre,tz:_':l:-lfl. işletmelerin~ 

de topra};: pa:;.~çalaına durıımu Tablo-:.59 da göriUmektodir .. 

TABLO: 59 

Ta:;..'ıııı İşletmelerinde Toprak Parçalanına :Durumu 

Toplam İşletme §iayısına Oranı 

Frn:··ı.:a Sa~cısı -·--_..__. 1950 19'f'3 

.ı 5,4 9,6 

2;.;.3 22.7 20.8 

4-5 23-~ .. 19~9 

6--9 26 .ı 24·9 

10+ 22.6 24.8 

Kaynak: (1 )Dİ:G,J3 50 Ziraat Sayımı Sonuçları ,Dtı:!!.Yayı.'1 No. 371 (lı.r..
kara :19 56 )s .9. 

(2)DİE,J..~63 Genel Tarım §ayımı Ornekleine Sonuçları,DİE Ya
;;rıY! Ho • 477, (Ankara :196 3) ,s. 2. 

2.S.:oprak Varlığı ve ·Tarım Alanlarının Kulla::·~ılma Durumu. 

Devlet İstatiEtik Enstitüsünün,Tarımsal Yapı ve.Üretim 

1972-74 acllı ;;;-"ayınına(l6)göre,ülkemizde tarımsal üret:Lude kulla

nılan topr·2.lda::ır.. dökümü Tablo:60 da görülmekteelir. 

Aşa(;ı·:~a görüldüğÜ ·gibi ,ülkemizde tarım ala:nı olarak kulla

nılan toprc.klaı-·ın büyüklüğü 1960 yılında 23.264 Bir: hektardan, 

1974 yılında 24.460 Bin hektara ç:ı.kınıştır.l4 yıllıl: bir dönemde

ki artışın bu l;:o.dar az olmasl., taFJ.m alanı olar al;: l~lanılab il e-

. .... .. ~· ~ 



~,."'r·ı· J e·:' ı ,. 0· ·.L, !-" l c 40 ,. ·ı., - ·rır. ~ •. . • - ' :""") ...... :;ı ~- ../ _/ t.• ..... ,. ·" ........ '1...-ıl 

llönenıincJ.e ·caJ..."ın alanı olarak kullanı~_an top) akları:;:, en az 1~ 60 

Or -=.nınrl::::ı ,,~+t·-ı ;--: . ., r•o'·'r:·u·;ımektc...dı'r(l7) Üıı a'Y't,ç-,·ın ~--,.-.,l·.·:c~~ n·,ıl""b;l ,...., __ ~ ,...ı..c:,. \-.~..ı.. V ...._;_~·- O V O..ı..;:\. ..., .,Aj~.,.t_ 1J,_ .... -..!4.ı.Q Cl\.j Ö .... -...~ 

cek toprajı<:::;:·ı:n kullanılması yanında,.mer 'a;çayır ve oı:·man aları-

larının ~.;a:::-r:T:u-ıa olduğu belirtilmektedir~ 

T.ö3LC:60 

'1A.·c:EJ:J.AL t.i:L:E.TİMDE KULLANILAl~ TOPRAK V.A:.:~Lili·I (Lin Hektar) 

.~ğ~ahçe 

Yıll~r ,.:;:..-·i] 8n :Nadas Alanları Ormanlar ~:o'·,lar.l .. ...::.::.::.... ... -- - ·- ........... ____ 
------~. ____.;... 

ı-.r .J'J 15.305 7959 2060 1:::584 35.908 

ıgr1 l5.J.23 7948 2139 10~8,~ 3~·. 799 

19(2 15.1C7 8093 2201 10584 J;:.: "045 

1963 .., 5 ')~'7 
-L • ._D i 5547 2207 l.0584 36.614 

19r -~ . '-~ 15.367 847-: 2249 10584 36.676 

1965 }_ 5. 2:} 4- 8262 2305 10584 36 "445 

196( J. 5. 45.:ı 8525 2384 10584 36 .9ş0 

l''r-J'.' ı J. 5. )J_~. tl 3" 3 u ö 2414 12578 33.890 

l9h8 l). <.C;J ·J692 -'" ,,(' 25 
•-..1 182', 3 45.290 

ısA:_; ~~- 5. r~ Lı s 1..~0 24 2960 18273 4-5.9 05 

197.! l). 5'~:1 9705 3043 18273 "~5-612 

1971 ı 5. ~~; ~~i1. 8693 3082 18273 ~~-5.382 

1972 ]_() .C)47 :::<;96 ..._,..) 3183 18273 46.499 

-ı~7"J. ..ı_::J ...1 ı,:; • OG 2 ()ro 52 u'j 3274 19136 .. ~7 .424 . 
1974 :

1 ·.~ .l54· 8506 tı263 20170 .-. ogo 1 r·' U Li.:.._) e 

( ı 7 ):OP1, Gc::l ci-· :·:;c:;:;;: I!oli tikalar ı ••..• -, • ~. " , s .. 78 • _ .. __ 



Iul:c .. ....: ıC:u:J::i tabloya göre ,197 t;, y2lında ülkaı;ıiz ·coprakla::-Irnn 

:· 6lc6 sı ·cc~rıı~~-32.1 üretimde(l8)kullanılabilmekto ve ülke toprak

larının ~-~ 31.6 sını tarla alanları oluşturınaktaCLı::. ..... .L.;:,rrıca ,.ü1ke.mi.',-~ -

a eki çayır ve r:.ıel" 'alar m tamamına yakın bir böl'J.ni.u/cn, köy or te. rra

lı yal cl~ L:.'-'~t.u ;:rönetiıninin malJ.. olması bunların tc::ı.:·ı.ııı aJanları i-

çerisi::lc. >J.lır12ııc-.:.:~ıası sonucunu doğurmakta,bazan ,~_::-ı. 'Jur;lax.ın bir bi:.:--

1ürmfuıi'~r~ oı·:~ıan c-,lanlarına eklerunesı·n·e neden olı"'"' 1 '·+...,r:ı- ... 't"~-""rkı"vc.-.~"·"· '-' _ • _ Üe<;"'- v·-c ~- .L < . t ~ ,; '-"Cl. rj . \]:-,-

;}Tır ;.nıeı· 'D. VG ~.) en.z er alanların 20. ooı Bin hektara ;y-Gkın ol 'i. uğu (19) 

öüşü::.ül'l:'L2."'r:: o, :·.~ıJ::e topraklarının yaklaşık % 70 ini:;,ı ·c;:-:.T o_m a· anı o

l2ral:: kı.:.llc.:::ı:.:..l•:l.ığı söylenebilmektedir • 

..ut.:ı.:;·!_la:..'o.. l-;:<n'şılık ülke.rııizde,l974 yılında t.::~:::::;_:; al.ı.nı olarak 

:.:-ı;Lllar'-ıJ.:::n1 24-.6 00 Bin hektar toprağın ancak 16.700 :Bin h ::k tarlık 

'oölUıüÜ "tGl;:ni:~ olarak tarımsal üretim yapılabilecek c:.ur·ındadır (20) 

.uJrıcs.,'uu -'co_ıı"c::.J;.:l:::.:trın 12.500 Ein hektarının sul2.::.1aoili:r: nitelik-

kar ;ş ın, günümüz d e ı. 9 39 .B in hektaı" ı·. 1. f'Ulanrnakta-

l''L"a; .. ·r, l:..:dCar yapılan açıkl.smalardan anlc:t.~'ıl&::'ileceği gibi, 

ülke"·"J i.n ta:.'ım alanları, toplam olE:rak büyük bir -~ıiL:·ca.J:'& ulaşmakta

dır ,J!'alr~·;-i.; ,-~aı'ı::2sa1 üretimde kullanılan bu alanl2:t.'ı:.1 ·rJi:ı:' bölümü-

.. - ' ' ı .. t. ı ı ·ı " ı ı nun ı ge:cç:ej:·ce ·ca:;_'ımsa ur e ım yarı arrı.ıyacaK c..ı.:ı.rlLı:.La o mc:.sı ve çoK 

az1nın sula::atilmesi tarımsal üretimin verimlili:~iıLin düşük ol.mo.-

sına n ec: e:.: oLıc:k-Gadır .Böylece düşük verimlilik s v:Gucunda, tarırnsal 

d. ır .. 

-(18)'larlc.,B<c:tJ',l'~e;yva,Sebze Alanları ve Ormanlar ~1'o:;_:lanıı~ 
(l9 )Ke:;-.ır::. :ı.;:ı::;,-";~ZG·, ~~-;i:'~rk larımı ve Toprak Reformu, (An~~ara :1972), s. 41 

. - b 

(?c;):;pr~,Gc:.~cJ. :ı~::.rı;n i'mlitikalar::ı.,s.78 • .Ayrıca III.Le;_; yıllık Kal-
lli:ınr.:..c:·~?J~;.ı:ı~ıc:.a ,Ülkemizde 1972 yılında 27,5 i'Ii:'.Jon hektar to:p
rs<ııı a.:.:cc2.l..: 21,7 milyon hektarında tarıınsc.l ü::..'c':;:iır; ::a:pılah; __ 
ı E:~ e,:~i lı c: i~--:; ilm ektedir .Bkz , Ü .B. Y. K. P. 1 s; 219 • 

( ?1) -:;<-~,-;,,., .. -,.:e::-.; -'·.-,,ı .... ,.,oloJ·i il.e Türl~:ı·y· ede sulanabilcceL tarım ala-.__ -v~~~,..w .... --. ·~~ ~--- u \...o.LUı 
nı.:ı.ırı t3. 500 b in hektar oldtı_ğıı belirtilmekte(:::. ir .A. j . • e. , s. 219-

(2 ,-, ~, ,.,-, ,- T·.; + 2 
~;A·j .. e•J'~ • .:::::.ı...:;,_._, .... pnov. 
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3. Türkiye Tarımında işletme Tipleri,Genişlikleri,Daf!ı

lımları 

Ülkemizde 1927,1950,1963 ve 1970 yıllarında dört kez 

tarım sayımı yapılmış ve 1970 yılından sonra her en yılda bir scı

yım yapılması kararlaştırılmıştır.(23) ~ Türkiye Tarımında işletmo 

tipleri, genişlikleri ve dağılımları konusunda, bu. sayımların ö

zellikle son iki tanesi yeterli bilgiyi vermektedir. 

1950,1963 ve 1970 Tarı~ Sayı~larında elde adilen veri

ler incelendiği zaman, ülkemizde tarım işletmelerinin büyük bir ço

ğunluğunun küçük işletme ( 24) olduğu ortaya çıimıaktadır. Bu no d tml e 

ülkemizde taihm işletmelerinin çoğunluğu yaşamlarını sürdürebile

cek geliri zor~ukla saplayabilmektedirler.l970 tarım sayımınd~,ta

rım işletmelerinin % 89,9 unun gerekli tarımsal girdiler elde etme 

olanaklarının kısıtlı olduğu saptanmıştır. 

Aşağıda Tablo:61 de görüldüğü gibi, 1963 yılında, 0-5 

hektar büyüklüğündeki işletmelerin, toplam işletmelere oranı % 68,9 

işledikleri alanın, toplam tarım alanlarına oranı % 26,1 olmakta

dır.l970 yılında ise, söz konusu işletmelerin oranı % 75,2 ye , 

işledik&eri alanın oranı % 31.3 e yükselmektedir. 

Aşağıda yeralan 1963 ve 1970 yılları verilerine göre, 

tfjilenen alanlar karşılaştırılırsa, iki sayım yılı arasında işlenen 

tarım alanlarının 2.443.123 hektar azalmış olduğu pörülmektedir. 

Bu durumun gerçekten doğru olup, olmadıpı kuşkuludur .. Bu hedenle, 

aşağıdaki verileri-kullanırken yanlış bildirmeleri ve veri top

lama yöntemlerindeki farklılı-kları gözden uzak tutmamak ,q-erekmek

tedir. 1963 yılına göre, 1970 yılında küqük ve büyü~ tarım i~lot

meleri diyebilecoı?hmiz 0-5 ve 50-100 Hektar gruplarında işlenem 

ta:prak miktarlarında bir artış ortaya çıkmıştır. ~na kars-ılık,or-

( 23 ) 
( 24 ) 

DIE, Türkiye İstatistik Yıllı~ı 1975 •••• ,s.l61. 
Tarım işletmelerinin büyüklüklerine göre ya~ılan sınıflan
dırmalar konusunda Bkz.,Mustafa KETBN, Tarım işletmeleriDin 

Yapısı, Yayın No.DPT:l306-SPD:255(Ankara:Kasım 197l)s.ll-13 



-l"il-

ta işletrııe .::;ı~u1Ju olarak nitel.endirebileceğimiz 5~50 H-ektar aras;ı::; 

gruplarda, i,']1 o-liır:.e sayılarında ve i.şlenen alanlarda önemli b ir clü:g

me görülın.e::tedir.Gerçekten bu grupların işlediği aL:ı.nlar,l'JFJ :lı

..L:ı.nda 10.310.517 Hektar olurken,l970 yılında 8.266.892 Hektar ol-

muştur. 

TABL0:6l. 

Gruı-:ıaı~J.J.1a Göre İşletme Sayısı ve İ;~leı:cıı .Alanlar 

İ9letme Gr u:;:; lar İ~ıletme o i ·İşlenen Alan İi:;letme Grubu-,,, 
~~) 

Helcta:· Sayısı Eektar na düşen ortalarr a 
(Hektar) 

0-5 2.132.288 68.9 4.-079-386 26.1 ı.::; 

5-10 561.732 ld.1 3·995-317 25.5 791 
10-20 291.613 9·4 3-973.-073 25. !;. 13.6 

20-50 99.785 .• 3·2 2.842.127 13.-2 28.5 

50-100 11."25 0.4 7_55.158 4.8 68.5 

l?f'-:l:.YJ.ll; :.i·Jı)~ ;.1~096 • 5 27 ıno.o 15.6-45.0hl ı:roo.;o 5.1 

0-5· 2 • .31& .243 75.2 4-131.108 31.3 1.8 

5-10 452.565 14.7 3·232.075 24.5 7.1 

10-20 220.5.56 7.1 ).042.858 23.0 13.8 

20-50 78.492 2.!i . 1.991.15::1 15.1 25.4 

. 50-100 12.810 0•4 803.937 h l v•- 62.8 

197fi y ;ıl ı .- ;:,--, .J!>08C.666 -- ·- ..1::'_• .. ıoo~o lJ.201.934l ıoo.o 4-3 ---. . .. 

Kaynak :ı\I-ı.< .. Tcai a l·c . .:rL:ı:l~ • TarJ.m- İşl e tm el erinin Yap ıs ı, Yay ın No. DPT~ 

1306-GEL :255, (Ankara:Kas:ı.rn. 1971) ,s.lô. 

Bv..i.'c:.ça ~-:aC: ar, Türkiye Tarımında toprak ı2ıülld;' eti, toprak 

varlığı : · ·ca::·ını. alanlarının kullanılma durumu ve tarını işletme

lerinin .::;t:L'.i~:lik2-e.ri konularında yapılan açıkla:ı;.aJc.r bizi çu so

nu~'"'lara r:ö·L:·~:J.,::,·,ektedir .. İlk olarak,ülkemizde birço\: tarım işletme-
~ 1 • ..1' 

sin±.ı."'l ~·--i;; ·t;o:pı'a:~ı yokken,bazı işletmeler olağantu.:;-L:-i..:l büyü:t1·.toprak-



lara sal:i:_:rlii:~·I or. İkinci olarak,Ülkemizde bazı alanlar tarım ala-

nı ola::·s.k ~:c.:ı,llc.r~.:ı..ımaya uygun olmhmalarına karfgın '-~arımsal üreti...'1l-

çok b'~-m.: bir çoğ'LU1luğu küçük işletmelerden olv..;:.:;;maktadır .. 

ıı~t;t.~l:iye 1:arımında mülkiyet ve toprak yapısı ile ilg.i. 

yukarı:':.a:.:i ;;:.ruı;ılara bağlı olarak, tarımsal üreti;.~ı/.e finansman ko

nusu, önern.lj_ ~J i:ı-' c1arbe>ğaz olarak ortaya çıkrı:ı.aktaC,ı:c·. 

~~u::-ıı:ısal ü:'c- etiında kullanılan h:lrttiretim fa.lcci5rü olarak ser-

ma;;· e ,ik :LI u 20,..:cıJ.arak i.lıcelenm.ek...ıı:;edir .Bunların b L~incisi toprak 

sE;rma.resi,i~:ir:oisi işletme ser~ayes:t olmaktadır(25).Tüılıı: geli§mek

te olan ·u.J_l;:o1erde,toprak sermayesinin içletme serı,ıayesine 01"Pnl ~ 

daha fazla o10.uğu savunulmaktadıı". \\ 

Ül2;:e:~:.iz<le de toprak serma;y-esinin,toplaııı :.Jc:c·nıayc içerisin

deki oranı sıol;: y-L~}:sek olmaktadır.:I:ürkj.yede öselJ.F~1e aile işlet-

ırıelerLıc.1e seı~rn.aye yetersizliği görülmektedir.eyrıca.,is;letme içe-

ı.'isincle sc:·ııu.i.:_·enin dağılışı da yukar·ıda ~özünü e·~-tiğimiz biçimdE:t

dir.ii.Şac~i(~<J. =~~:blo;62 de görüldüğü gibi,incelener.ı. :r·örelerde ele. 

alınan ·ifi:J_r:;·c:.-tc1cı:cc.1e,toplam ser:ınayenin% 75~2 si;.-ı:i ·to:[)rak serma--

A;:ıa(;ı·jal;:i tablonun alındığı çal:ı,şmanın dı'}U1Cl.a ya:pılan 

öteki çalı:::ı;:,.,.J.~1rda varılan sonuçlar biraz .farklı (1:l.:;1asına karşı....-rı 

aynı ei,Sil.iınleı~ ortaya çıkmaktad.ır.örneğin,.Eğe Bölgesinde yapılaıı. 

'bi~ ara;/~ırnac~a (26) ,toprak sermayes·inin toplam seı·ı.-ıeye içerisin

deki oraıu.,::y.ınnıl{ işletmelerinde % 90,2 tü~ işlc-~:;ıelerinde 7& 

(25 )~~~etin ·::2AI~ÜI·; 11Tüikiye Tarımında Sermaye ve f(:;•,_:cii .J> .. :ı.rumu 11 Tlir
kiye ;:::':::.::..·:..ı•:ınc1a Sermaye ve Kı:·edi Sorunları,ı:::.:::·;.ı-.r.:.:a.r·ayını, 

( ..... n.ka:.' o. : 34 .• G eı:ı. el Kurul ) , e • 112-131• . 
(2fi )Yüks cl ·:::ı;src1Jıll-\..,:Famuk,Iütün 1~züm .ve Z_::Vtin l.h."'e-'c:L!Ül1~e .İhti~

saslam,~:ı.n l--.;::· Böl esi Tarıın · letmeler!nde Serr:.0ı.e Sorun.la-_ ....... ~ .... _......... ----·-
~' ( l~3E1ir :1970 .s .. 78 ve 80. · 
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1 • .r_L~rLi;:r c 'i'arımında Gizli İşsizlik 

G:Lb.rü.r::ıüzde de kabul gören anlamdaki ilk e:;izli i;gsizlik ta

rıımı,Birle:::..li;] :.aııetlerin 1951 yılında yayınla(ıLı :ı_·aporda(27) 

;;rer al:-::3.Jc:·:.~:,~'ıı'.})u raporda,o güne kadar ye.pılan si2;li ig0izlik ta~ 

nımlar E'_ı: .. ~ i:o i:!:·~- e:::,;tirilmesi ve bu konudaki tartışın.a1arın b ir sonu

ca bagı~ ~::.:.~:.a.~:ı cu:ıaçlannııştır. lfakat, bu raporun ;y-ayınlaı:unasından son

ra., gü;l ~~ i.:: s iz:l.i2:~ konusundaki tartışmalar ort;:,r1an kalkınamış, ter

·=::ine ç:o~·o.lı:nc;·L;ır(28).Bununla birlikte,tüm gizli i:~;sizlik tanımla

rındc: oı·-1;. __ .'·.: !:;i~:· ölçüt bullL.'JI.aaktc."tdır.bu ölçüt,i,:,;c,i5.cüı:.ün marjinal 

veriııılili._;;ird.i-::. çok hiiçük, sıfır, bazan da negatif olmasıdır (29). 

Gizli i~:::dzlik,sadece ta:ı."ım sektörüne özgti. biT olgu olmama

sına k::::n":ı::::..(JC) ,özellikle az gelişmi;; ve gelişmeJ;:tc; olan ülkele

leri~ tc:c"i·ı::~ rc>cl-:·:~öı"'lerind-e d8.ha fazla görülmekteC,ir .. J:rc.:nc;, bağlı o

lara.k, gü::ıi.i2~~-~~~~~=~e Ti..ı.rkiye Tarımında işgücünün önemli bir bğlümü.ı.vıün 

gizli iç;si~~ olC~ı..:.,~·una ve yaygın bir açık işsizli}:: lıul·c,mdu.ğuna i~ 

i"iJra:ıirıı li.l:::söz tarafı...""ldan yapılan bir çelır .. :ı.ıada ~ (32)ülke-

(27) Ji\·r::t:ID- I:A1.2İO:·TS ,Measures 1 or the :Sconomic Dcvelonr:,ent of ünd~-
develorcc: Uountries, (NewYork:l951) 

( 28 )Bı.J. kon wl n J;'t·-r:::ı'ltılı bilgi için :Bkz .Orhan TlİTUG:iY, Gizli İş siz-
- l:±k·,s:s:.:· Yay·ı:.ı l\:o.2J9, (Ankara~l9.8) 
(29 )fulil :·IİH.IrllTETdN ,Genel iktisat 7l~lakro,E • .t.T.İ.iı..Yayın No.l63 

(Eski,_:· a.Li:' :1976 )s. 222-223. ,Orhan TÜRKAY, s .12. 
(30)·,,.Al·thuı·· LKI/İ:::J, "bconomic Development with ünl:i.Jnited Sup:ı;ılies 

of I:atc'J.r 11,'~L0 rLanchester School of Economic o.nC Social Studi
es,;)ilJw- }.:XII.No.2,s.l39-9l.Aynı makalenin ;:reı:ü1.en basllllı i
çin :Ul:z.A.r;.AGlıl-cV\IALA,S.I'.SINGB,The Economics. of' ·underdevelop-
ment.C•zfo:i.~lL University P.ress,(London:l958) · 

(3l)heş2t AI::-'i'..:'U1rt.·ür·kiye Ziraatinde Froılükti.vitc 1ı,:euJtKİ"tE EKONOMİ 
KU.m.n.r;, :Lt:-cisadi Araştırmalar Lnsti tüsü, ·:rürki:;}::. .Elwnomis~nde 
Proc1ül::ti vi·~:o lhes el el eri, (Ankara :19 58 )s .1-5. -

(32) .Lb::~ü:ı.:G~EiC0~öz, ıı:ı'ürkiye Ziraatında Atıl lşgLicü vo Bunun Değer
len(~i::.'il!ı:<e.si11EKONOMİK VE SOSYAL ETÜDLER KOlT?Eı.U.ı113 HIT!"ETİ,İk
tisac~i_)_~p..!.~,ı.manın Zirai Cephesi, (İstanbul :196 5 )s • 272-29 O. 
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mizde 19 59 J;-ılınc~a 4 :tllilyon,l963 yılında ise
1 

4, 5-5 1'iilyon ki,,_;_.::.. __ 

gizli iş s iz olduğu l•esaplarimıştıreBu çalışmanın dı:] ında ,Birinci 

ve İkinci J3e.:;ı Yıllık ;Kalkınma J?lMlarında,tarım sektöründeki 0 i:.,

li işsizlil: incelenmiş ve bUyük bir gizli işsizliğ:Ln bul-w.ı,duğu 

savunulnıuşt"LU" .örneğin .Birinci :Beş ~ıllık Kalkınma PlanLlJ.da gizli 

işsizlik mil;:tarı şöyle tabmin edilmiştir. 

TABL0:6 3 

Tarım Selctöı"ttnd e Çalışması Gere:H:li Olmayan Nüfusun bnçok ve :c.ı-ıaz 

Olduğu Aylaı1 a Göre .ilağılımı 

1955 

1960 

Kaynak :·B .::C .Y .K. :r:·. , s. 445. 

Temmuz 

4oo.oo• 
800.000 

Oc cık 

7.400.000 

8.300.000 

İleinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ise,..sizli işsizlik 

tahminleri as;a,~ı<laki gibi •yapılmıştır. 

TA:BL0:64 

,. , .. 

1 

,. Tarımda Az3.1:ıi Heysimlik İşgüc-ü: Talıebi,-.İşgücü Arzı ve Gizli 

: . İşsizliki1967-12) .. ı·. 

19.!9 . / J ....... ı"""91"i-'-· . -- .... 1.._9 7~1---- ___.19"-7 __ 2...___ 1967 
., ..-..rn 

..;....;:;....;...:...-- ._J..':)OO m. 
Azami Mev- · , :'1•:;' 

s~llİ~- . . . 
?ü ~a~ebi ~.173.oo·o 9eJ5.-•·9·500.000 ;.65().-4 ... 9.850.000 10.025.00., 
Işguou Ar- . 
zı 10.083. OOOlO.l5leOOOlO.i6 3• 00010.143•00~10.1 )!] .• 000.10.138. O(· ' 

Gizli İş
sizlik 
Gizli İşsiz~ 
lik Oranı % 

910.000 801eOOo 

8.6 

Kaynak: .ı. •B• Y .K.J?. , s .133. 

i-53.000. 463, ooo· 304.000 

6.9 . (.8 j.l ı.ı 

· Üçü:ıctl J3egllllı~ ·alkınma ··~lında ise, c;iz,li işsizlik 
nusunda bi:." tal:ımin bulunmamaktadır• · .. 

ko-



Jörülflüi;~li gibi,pl~nlardaki gizli işsizlik talmıinleri ile 

İbrahirıı Aksös 'ti.ıı çalışmasının sonuçları birbirinden çok farklı 

olmakte.d:ıı'. Planlanda gizli işsizlik oranının % 10 un altında ol

duğu tahı.-nin ec\ilirke:q.,yukarıda sözü edilen çalı;;aarja bu oranın 

% 40 l.Il üzeı-::..nc1e olduğu hesaplarunışt.1r. 

Orha::.ı J.'Li:L"kay 'ın Gizli İşsizlik adlı çalı:yıasında ise, yüka

rıda söz-Li orlile::. çalışmalar ele alınarak,işgücü _ arzının hesaplan

ma b içimla.~i el eş tirilmiştir (33) .:Burada, tarım s ektöründeki işgü

cü arzı. ye:ni(en hesaplanmış ve gerekli işgücü talebi öteki çalııJ

malardaki }:a(~a:c kabul edilerek ,gizli. işsizlik oLıadığı hatta ter

sine_ iggücü açıCı olduğu saptanmıştır (34). 

BlU?a;y-a J..;:c:.c'.ar sıralanan çalı;;malarda bu ka(ar farklı sonuç

lara varı:ı_ması:;:ıı::-ı neden:i.,kullanılan istatistik yüıı.teı:-,ılerinin fa:r·k-

Tüi·l:iyc 1l:arımında· kullanılan toprak ve iGıL;iicü miktarı faz

la değişme g0st ~:;:ı.-:memektedir .Buna karşın, işgücü ve to :prak dı~}ınC_:ı.

ki gird.ileı..,in l:ulla:h:ı.m.ı artmakta ve böylece işgticü ve to:pra,~:ın 

ortalamc;. veı":L.üiliği de ~rtmaktadır.Ortalama ver:i.inlilik yükeeldi

ği sürecc,r1arjinal verimlilik bunun üzerinde alacaLından,marjü.Ls.ı 

ver.imlili2;in, sıfır ':?-.<h sıfıra yakın olması düşünül e.'1lez .:b al: . .s t 1 6"-:

nel olarak tti.:m tarım sektörüi.için işgücünün marjir1al ve:-cimlilid;i

nin sıfırc1.::.n bü;y-ük olm.asJ..,.işgücünü ol l_lşturan b il ... eyl e:..."' in tüıııünU.:n 

marjinal vo:..':D::liJ.iğinin çok düşük~ cı. sıfır olnarJ.ıgını kanıtla

maz.13u açıc1-a:r.!.,ya=)ılan bir çalışma ile tarım sek-Goı·ünde makro an-
-· ' 

lamda işc,üc·ü. VW.':ilD.~iliğinin sıfırdan büyük olduJ-ı.mv..n hesaj_Jlanması 

duruınuı1cta,c;izli is;sizliğin olmadığı söylenemez. 

Lyrıca, ~.:t~:-"l~iye J..arım.ında işgücünün ortalEuna verimlilj ,&iYI-;,-

yıllara c;Jı-·e ::-.rü:r·el-di bir artış göstermesi de.gizli i:gsizliğin a-

( 33 )Orharı s:t!1\KJ~Y, ~-,~:e;~; irr6 -i'o 
(34)A·J• .e-~ ,.s.J). _ . 

" ·..:.· 



zaldığı biçiı:ıiı:Ji.e bir görü§e yeterli kanıtı sağlc:ı.~Tam.az.Bur&G.~~~i 

verimlilik a:."'tıc?ı, işgücü dışındaki girdilerce sa:_~lanmış ol ab ilir. 

Gerçekten,tarım se}{töründe 1950 yılı temel olaraJ.:c alındığında, 

J..Şgücü ortalama verimliliği 19 55.,1960 ve 1'6 5 yıllarında sırasıy

la l23·7,l50.0,ve 152.2 olmuştur(35).]'.akat,bu. döneEı içerisinde 

işgücü dıçınclaki girdilerin kullanllll miktarlarınc~a ve verimlilik

lerinde çol~ ö:tHJnıli değişmeler olmuştur"; 

Yukaı~ı0.alr.i açıklamalarımızın ışığında,_Türki;ye Tarımında 

gizli işsizliCin bulunduğu kabul edilebilmektedir.Gizl"i işsizli

ğin varolma;3ı, oı.,tala~a üretim miktarın;ın düşük olm.ası sonucunu 

doğurarak taı"JJıısal gelirlerin düşük bir düzeyde kalınasma neden 

olmaktadıı ..... Bö;y-lece,tarım sektöründe gizli işsizli6·in bulunması 

bu sektörttı fi:.::ıarısmanı açısından bir darboğaz oluşturmaktadır~ 

2.Tüı~:~i;>re S.arımında ~levsinılik Işsizlik 

·Tarır;ısal üretim doğal koşullara bağlı olduğundan her bir 

ürünün ürotiın i;ılemleri,sadece birkaç ay içerisinde yapılmak zo

rundadır .Bu nedenle, tarllll ürünlerinin çoğunluğunda yojun çalıL:,::ma 

dönemi,sadeco ~,rılda bir ,iki ay olmaktad:ı..r (36). 

Tarııu. seictöründe,san8Ji sekt.öründe olduğu gibi,yoğun Çb...

lışma döna;ü::.1c1e ücretli işci kullan'ımı ar.ttırılı:;:ı,ölü dönemde bu 

işçiler ir:r~on çıkarılabilirse,üretim birimi içi.ı"'1. c1o[;al koşulla

rın sakıncala:;.."'ı ortada• kaldırılabilinir.Ya c:l-ayılın belirli ay-.. 

larında kullanılan işgücü bu ayların dişında yine tarım sektörün

iteki baı;;;lm alarılarda verimli bir biçimde istihdaı.:~ eclilebilirse 

ortaya bil' ::;oı~lm çıkmayabilir (37). 
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FaLa-~ agaıjıda Tablo:65 de görüldüğü gibi,tarımsal nüfusw--ı 

· çalışma du.rumu bu olasılıkları orte.dan kaldırmaktadır. 

TABL0:65 

Tarımsal Nü.fusun Çalışma Dururnu(l2 ve daha Yukecı·ı yaşlar) 

Kendi Hesabı Ücretsiz Ai- Bilinme-

Top~ Ücretli İ~ veren na le İncisi ş: en 

Erkek 5. 226.4-82 241.013 6.200 2.815.9 52 2.158.oı 7 5.300 

Kadın 5· 256.484 83.705 ı.goo 130.507 5.039.472 1.9 ..,0 

Top. 10.482.966 323.718 8.100 2-946.459 7.197.489 7.200 

Kaynak:DİE,~2_6 B~;:im 1975 Genel :ftüfus SayJmı % ı Ôrnekleme Sonuçla

nı, ( İleinci :t5askı)DİE Yayın No. 771, (Jınkara :1976) , s. 36, Tat , 

Türki;yc(~e toplamı 10.482.966 kişi olan iktisaden faal ta

rJmsal nüi\ısmı,l0ol43·948 i ya kendi hesabına ya da ücretsiz &ile 

işeisi ola::.:o:.:l: _çalışmaktadır.Bu durumda tarım sektörü.ı."ldeki işgücü

nün,ölü döncı:ıc~e işten çıkartılıp,ü:c,etimin doğal l;::o.şullarının et

kisinden lrurta::.·ılması mümkün olmamaktadır.Ayrıca,tarJm sektörün

deki üreticileJ:.'in yılın her ayında faal olabilmesi için,yoğun 

çalışma clönemle~·inin birbirini izlediği ürürJ.leri ~t..iretilmeside,ta

rım sektör-U.xıc1cki sermaye miktarının kısıtlı olması nec~eniyle sı

nırlandırnaktadır.Ayrıca,çalışma genellikle açık havada yapıldı

ğı için,çal:;ı.:~~ılabilir gün sayısı hava koşulları tarafından da 

kısıtlanmaktaclır. 

ÖrneL_;in i.Hkemizin bulunduğu iklim kuşağıı:da, tarJmda çalı

şılabilir sıi7:ı-ı sayısının yaklaşık JOO old~ğu belirtilmekte ve da

ha önce sözi..t edilen bir çalışmada(38)Türkiye Tarımında ortalama 

olarak yılda 275 gün çalışılabileceği belirtilmel:tedir. 

(38)İbrahir:r_-A:':·sbı ' 11 Türkiye Z:iraatin(ie atıl İşgücü •••• ··" 
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Buı'a;>·a l;:ac:L'a.r yapuan açıklamalardan anlacnlabileceği gi

bi,Türkiye 'Iaı'ı:;aında mevsimlik işsizlik,kaçınıl:mas bir olgu ola

rak kar::ş:u;ııza çıkm.akta ve çok büYük boJtutlara ulaç;m:::ıJ{tadır. 

I\Ievsimlik işsizlik,daha önce inceledicimiz gizli iı;;sizlik 

sorunuı1dan cla:ıa da ön'emli olmaktadır. Çünkü 1yılııı b elirli günl e

r iı.ıd e ç2.lı;:mb il en işgücünün el d e ettiği gelir C:~üş:,:ülı: olmakta ve 

çalı.şılmaya:n gEnlerin zorunlu ttlketini harcamaları .:la bu gelirden 

karşılan.ınalctadı::::· .böylece, işg'dcünün tasarruf yaparak tarım s ektö

ı .. ünün fiı-ıa::ısn2.nına katkıda :&ıulunına olanağı ortadan kalkmaktadır. 



:. ........ TvTaKİYE TAE:ÇMINDA UYGULAJ:i!AN POLİTİKALAniN VI; ÖRGÜTSEL Yiı.FINII\ 

İ!' .İN.Aİ~·swr.AN AÇISINDAN DOGURDUGU DARBOGAZLAR 

------------------------------------~----
A.TARD\IDA UYGULANAN POL.İT.İKAI:ARIN ETK.İLER.İ(39i) 

Ülkeıi.:izc1e geD.el olarak tüm ül~elerde olduğu gibi,uygula:r:accık 

tarım :poli'Gikc:ü~rının saptanması Hükümet·~ görevi olmaktadır. 

planlı döneuc1c Lükümetler, tarıı.u sektörü ile ilcili temel poli ti

kalarını Devle-c Planlama Teşkilatının yardımı il e o elirlemekt e

dir ler (40). 

Tarıu politikalarının b elirlenmesinde aşa~ıdaki yöntenı 

izlenmektcdi~". İlk olarak, tarım s ektörü ile ilgili B akanlıklarda

ki :pl~lar;ıa c:,:.."u:ıüarı kendileri· ile ilgili konula:cC"a izlenınesini 

istedikleri ::)o1itikaları Hükümete önerirler.Daha sonra,bu öneri

ler to:plmıa:ı..~aı: Yüksek Pl~nlama Kurulu 'na gönderilir.Bu kurulda 1 

tarım polit·ikala::.~ı kes in olarak belirlenerek b e;ı tıllık kalkın

ma pl~nları iç er· isinde yasanıa organlarına swıulıxc .Yasama organ

larında kabul E/\ ilen :politikalar ·,yıllık proğrarn.laTda b elirlenen 

biçimlerde uygulanır. 

Tar:u-;ısal politikaların tümünün amaçlarını bir cümle ile 

öz etlernek ge:." eki.:ı:·s e, bu politikalar genel olar al-: he:::' 0clişmekte 

olan ve goliı.:n:1i} ülkenin tarım sektöründe var ola:a darboğazları 

(39)Türkiyo T12,ını:raında uygulanan krediler ve kre/.i :colitıkası, 
çalı0mruıD1 II.Bölümünde ayrıntılı olarak incelendiği için, 
burada kr eCd :politikasının dışında kalan tarır.o. poli tikal&rı
nın do~;u:r·<.:ugu darboğazlar incelenmektedir. 

( 40 )DP':t ,_Gen cJ.: ~:ı~ arım Politikaları ••••••• , s .ı 7 3. 
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ortadan kal(:ıı'ı~ıa;{ı amaçlamaktadır denilebilir .J!·o.l;:at, bu poli tilcf:·.

lar bazan yanlı.~ı YE\ d~. yetersiz uygulamalar nedeniyle öteki ül

kelerde olclu:Su gibi,!rürkjye Tarımında da finansr,ıan açısından ye

ni darbo~a.slar .oluşturmaktadır. 

1. J~arir:ıs al tir et im Politikasının Etkileri 

Tar~~sal üretim politikasında başlıca üç @naç bulurunakta

dır.l:lunlar sıı"asıyla,beslenm.e politikası ilgili a:!ıaçlar,sanayi 

sektörti.ıı.ün ·~a:c:ı.rı;,sal hammadde politikası ile ilgili amaçlar ve ta

rımsal Urüalc:.. .. ·in ihracı ile ilgili amaçlar olmalcliadJ_r (41). 

Beslenıne ııolitikasında genel olarak,ülke nüfusunun g'J.nü

müzde ve c;el ecek-Ge dengeli ve yeterli bir biçiraele b eslenebilmesi 

için tarım. r.ı·ünlcrinin çeşitliliğinin ve kalitcsinirı. arttırılma

sı amaçlan:ııaktc.dır. Sanayi s ektörünün tarımsal lı.aıiımacld e politika

-.., rıti a, sa:n2;:"i s ektörünün gereksindiği tarımsal ham.ıııadd el er in ye

terli ıniL:tarl<::rda ve istenilen kalitede üretilmcDi için gereken 

önle...rnle:c a:Lı:n.:.:.ıa.k istenmektedir,.'I'arımsal ürünlerin ilıracatı ile 

il.gili politilca(le. is e, ihracata konu olan tarım üı···r:~nıcrinin, dış 

talep ve; ·(;orc:.i.JıJ..cre uygun miktar ve kalitede i.:i.ı"e-l;i1:·:.esi için ge-

r ekli ko :yı..ül.r~:r u ·ağlanınaya çalış ılnıe ktadır .Bu n ec~. onl er 1 o, tarımsal 

üretim ı:ıoli·LjJcaoının aınacı,tarını sektöründe terlam üı·,etim mikta-

rının art·cE'ılması,ürün çe.şitleıinin düzenlenme:::ıi ve kalitenin 

geliştiriJ_:ııosi olmaktadır.· 

Gti.n\:l:!-..rE~ c kadar, Türl·üye 1iar:ı.mında yukarıda '\:) elirttiğimiz 

amaçları ,;o::,ç;eLlc;ıtirebilecek biçimde bir tarı.::rı.oal üretim poli

tikası bcliıl.;ı.~8.i.n.ediği için,üretim çok zaman ta~_,:ıı;;, üreticileri

nin ekonuEıik oJ.ı:ıayan kişisel tercihleriyle ya.i.:ııL:.--;elrıüçtir .Bu 

nedenle,-Ga:;..':.u.:~.sal ür-etim miktarı bazan uygulanan ôtc\:i tarıli~ ı:o-

l 41 )Türki;:;i2de- ı:;JJT gulanan tar :un politikalarının aııwgla:cı ~,.OY,;_vı-:: --....-. '~ 
ayrıntılı bilgi için Bkz;J\.~ .. !I!.,s.e3-73. 



li tikalarııı..ın etkisi altında kalmJ..ş ,bazan da üreticilerin üretim 

kalıplarını (~6b;i,5tirme olanaklarından yoksun olmaları nedeniyle 9 

ya üretim açı(';, ı :ra .J:a. üreti.'TI fazlalığı ortaya ~ıla'lı;::ıtır .Böylece 

bazı tarır·:ı ürU.:alsr:i.,teknik açıdan kendileri için tı;;rgun olmayan 

yörelerde ·cLrc:tili:rken,bazıları da büyük önem te.:]JJrıalarına karşın 

yeteri kac~aı' :0..::.'etilernemiştir. 

~aı"ı:;·ıı ü:c··Li.nlerinin kendileri için eyg;un o.u:.ı2y·an yörelerde 

üretilıneleri -~~ı'etimin ekononik olmamasına neden olmakta,ürünle-

rin bazı yıllar az ,bazı yJ..llar çok üretilmeleri c:.e,fiyat dalga

lanmalarına 70l açarak,tarım üreticilerinin gelirlerini ve ta-

rım sektörtt:ıtlrı ta;;arruflar yoluyla fi11ansman olarıaldarını olum~-

2.in::·ıLı:.;al ]?azarlama :PolitikasJ..nın Etkileri. 

:ro...:."ı:ısal :pazarlama politikasının amacı geııol olarak, ta

rım ürfuılm.:'iJ.1in ü:cetimden,tüketimine kadar ya_;;ıı1arı isılemleri 

düz enleıne1c(;cdiı·. J?a;o:arlama politikası, tarllD. ürünl eı~inirı pazara 

hazırlannıar:; ı1-ıı 9 iç: ve dJ..ş piyasalar daki taleb m u;y- c:;un olarak arz 

edilmesini sa~~ln:::.:ak durumundadır (42) .Bunun sağlanabilmesi içi.ıı 

d e, ürünl e::.·irı .. Jaı:ı:.::cdının, ayırımının, paketlenmesini:1, d-:::polaiınıası-

nın ,ula:_/n:c:·ıL'_as ınJ..n ve dat:i,ı tımının günümüzün tel>:ı-ıiJ;: kuralları-

na uygun ols.ro.J.::: ~ra:r:ıılması gerelmıektedir. 

-; 1-lk -.----,-:,-".c-ı'"" tarım ur·· ;;.,.,lerı· -naza·~ıam"·-sınrı a. ·-rı''--""'ı :ıa U _..,t..;L ... _L..! • ._. ı..A.L~ ...!;7 ..ı. Cl; U '~; V .. .:'·'-'~.;. L"" ~ sayılun 

içleml e:;.~üı C}JJ.:·ç e:,:ı eş tirilmesinde çok sayıda ek s il;:::_ ilcler :ı .. ve c.u-

zensizliklcr 1nllunmaktadır.Ayrıca,iç ve dış :pm-.;.J.~:~laı:.w. araştırma-

larJ. düzenli bil' biçimde yapılmamaktadır. 

1'ürl-:i:re. lfarınıJ.nda,etkin bir pazarlama poli·cikasının uygu

lanmaması ı ... ::;C.sııiyle,tarllD. üreticileri ürettikleJ:i i..:Lrünleri kime, 

nerede,nEı.sıl ve hangi fiyatlarla satacaklarını bilıt:::nemekted.ir-

(42)~., ~.e. ;:s.]_77 • 
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1 er .Bu n ed orü e, i.'~lke:miz büyük b :l.r tarım s ektörüne scüıiı:; olmasına 

karşın 7 tar:ıınsal ürtin pazarlarına, iç ve dış taleb e uy ~~un ve yeter

li miktarlaı~(a ürün arz edilememektedir. 

TarıT.'. sel;:töründe etkin bir tarımsal pazarl22:ila :politikası

nın uy gulc:::c;:,-:ı.ame.r::ının yanında, tarını ürünlerinin ço.;·::ı.nluğunun kısa 

sürede bozulmı· Ül'Lmlerden oluşması, tarım üreticileJ.~inin gelirle

rini oluıns1.;u:; yoııl.1G etkilernektedir.llöylece,tarılrı ü:..~eticilerinin dü-

şük ve d·l:[zensiz bir gelir ye,pısına sahip olmalarıı·carnn sektör:...-

.... "Jn finansm2.Lıı-.:.da önemli bir darboğaz oluştur.ma1ctac1ır. 

3· :.;:;arınwaı· :Fiyat ve Destekleme Politikasının Etkileri. 

Tc.::.rınsal üı"etimin kendine özgü birçok sorıma sahip olma

sı neden:i.yle:;,c:;cı:.ellikle tüm ülkelerde tarım sektörü,kamu ;~röneti-

mi tarafırıc~an .ı~o::c·mıur ·ve destekleniı .... Kamu yönetiEline e, tarımın ko-

rv.nma ve c1estc1;::::..orilıı.esinde en önemli araç ,fiyat ve (~estekla'lle po-

li tikası o-1"·.ıal:t;a(.lır (43). 

Y>-BJıı1.:ı. ~' önetiminin, tarım s ektörüne fiyat vo c~ estekleme po

litikası yolUj·la EJ.üdahale etmesindeki amaçlar i}tu--:laı'J.ır(44).'=:o.

rımsal ~Lh ... etimin nüktarını ve yi:inünü ülke çıkarlarına uy gt.ll1 b ir 

b iç im d e dL:~ enl e.m sk , tarım ürünler in in f i.ya tl ar ın ı ,:, en g elercek , f i

yat dalgalamı:ıala:.'ını azaltmak ve tarımsal gelirl 2r:L arttır'mak .. 

l'arı:;so.l fiyat pol.itikası,ürün fiyatlarının kauu örgJ.tle

rince belirleTınesi biçiminde· uygulanır.Im politil:,:a,tarııEsal üre

tim miktaı.,ınır:.. ve yönünün düzenlenmesinde,tarım Ül'~.hlleri ihraca

tının ve i.ü~e0icilGI':i.n gelirlerinin arttırılmasın{~a vc. tarımsal 

gelirlerin 'Ln~ıa ı;ı.,·,il dağılımının sağlanması açıla:cıı·ıüan önemli 

olmakta dı::.~. 

(43)Ali ÔZGÜ"V:SH ,~.\arım Ekonomisi ve Folitikası~B"LU'sc:. ·ünüversitesi 
Yayınle.~, ı: 3-001-005, (Bi.lrsa :1977), s. 222. 

( 44 )DPT 7 Ge~-ıel ':,_o.ı~ıın Po li tikala:cı ••••• , s .ı 79 oGtindoğan ÇAG.AL, "Tarırn
sa2. ÜG•':,tekleme ve ]'iyat Politikalari. ":G1ı.)li;y-e Dergisi.sayı.4. 
(1uıkexa:A~ustos 1974),s.5 -7· 
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:ı_.m·J __ ·wa.J. fj_yat politikası yukarıda belirti1d.::i_L~i gibi,ürün 

fiyatlarır:.ın .taıxıi örgütleri tarafından belirlenuorıi biçiminde or

taya çıkar>.:o::,clcstekleme politikası,fiyat .desteklc;nc rolitikası ve 

öteki d eEıtcJ:l em e ;y-öntemleri ( 45) olarak· iki türden olu;Jmaktadır ~ 

.ı:; i;y;~:-c (::estekleme. politikasında öncelikle c~cotcldenecek ü

rü...-vı tü:clc.:ci:~l~ı t:serçekçi bir biçimde saptanması ve üı·Un kalitesi

nin yüL;,; ·Jltil ebilı~1esi için ,fiyatların kal i tey e göi'e farklılaı_;ıtırıl

mı.~: b ir b i~:Lıc.i c b elirlenmesi gerekmektedir. Öteki \'ics·cekleme yöntem

ı c.rind 3 :.i.:-:; e: ,sa<:Lcc c fzyatların destekl emınesiyle y etinilmejrip, tarıın

sal girıli !~-c:.tlarının da denetim altında tutulması daha fazla ;:-a-

sağlay ;::ı. b iln old ed ir • 

Les·~c::;:lcl::_c fi,yatları belirlenirken,sadece üıar~iııal üretici

lerin mc;._--; :_:_,-c:;1c::..:i göz önüne alınmaıb.alıdır.Çün~._i. bt.'c ch:ı~·um.da,normal 

kflr sağl[.JGn ü~c eticil er normal üstü kar sağlama;y-3. ba:~:layacaktır ( 4'-) o 

Bu nedenlo,clesteldeme fiyatları normal k~.r sağlayarı üreticilerin 

maliyetleri:iJ.e .::;öı~e belirlenmeli ve marjinal ürc-l;iciler öteki des ... 

-,-.......-:~---- -------
(45)Öteki C".e.s·ccLleme yöntemlerine örnek olarak :]ı..-ı.:.-;_..:_a::::.· sa;y-ılabilir9 

i.i . ..::·eı":ileıne yoluyla Cı.estekleme~ 
ii. ~v·e~:·ec:i bağışıklığı ile destekleme 

iii. ·~~c:-_I'ıEısal mücadele yoluyla destekleme. 
( 46 )DestcLl cı:ıe i i::ratlarının marjinal üreticiye ;).5:c c "!'; elirlendiği 

bir t:-~:.'ı::ıc:;rü -~~ı~·tı..n piyasada üç üretici old.ug1-mı.:ı .. ve bunlardan ü
retici A 1ö.llD. :.narjinal durunıda_olduğu,başkm.~bir Ce~·işle piyasa 
fiya·cırı..:.::-_n o::..'-calama maliyeti bile irar;ıılayamacıı~ını ,üretici " 
B vs U'nin ;.~u:r· sağladığını varsayarsak,desteJ.deıJe; fiyatının 

etki8i asa2ıGaki ibi olacaktır. F 

~. - ~ f!o/oAA- ~ - - - t--(M' - - -~t1'1 c. 

Fp- -- joıA.~ - - -~o..,:;_ -_\.._/LO!"' 
-A- -2>- o / <-

0- ~ M M 
~ekilde {c,J:.~-l.~ldilgü gibi,destekleme fiyatı(l!•) ,:~ı.c:ı.;ı:jinal üretici 
olan A':ıLı i!ıali.yetlerine göre belirlenirse?J;i;;rctsa fiyatınd-a :._ __ ,:· 
na2_mt:~l ~:t:,:.· :JE'~-·:.layan B,normal üstü kara geçecek1Ca.u.a önce norr":s.ı 
üstü ı-:tL· .::ıcı~~ı~yan C 'nin kt1rı ise daha da büy-Lty-ecd:::tir.Şekil i
ç i..-rı Lk:~~ t , I:c::~ il i.i İR İM. TE...XİN , J.cn el İktisat ,Ma kr s., 3 .. l. C:::. İ. J~ • Yay ın 
No:l66 (:...;;:;~;:i'ıc1ıi.r:1976) ,s.242,Tablo 6/11. 
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tekleme yönt8Dıleri ile korunmalıdır .Destekleme f:Lyatlarınin mar j i

nal üreticilere göre belirlenmesi. _,kaynakların elcono!.!dk bir bi

çimde ku.llanılıı.lasını engellemektedir.Bunun yerine,ma::cji:nal üreti

cilerin ta:..'El~::al giTdileri daha ucuz sağlayabilrrıeleri için gere~~cn 

önlemler alııuil2.1ıDır. 

Bı.u~cya lı:::ada:ç yapılan açıklarnalardan aıla:yılab il eceği gibi, 

tarJ.msal fi~-"at :;_:olitikası ve tarımsal fiyat destel:leme ı;oli ti~G.:isl 

iyi kullarııLtaclı,~ı dUrumlarda, tarım s ektfirünün .finansman ında 'J' eni 

bir darboj~az ol.u~::;turmaktadır.:Söyle bir durumda,bu ıolit:.:kalarııı. 

uy gulanması:LJ.a a:;"~c-ılan fonlar yarar sağlamaktan çok, ka;ynakların e

konomik olıüayan biçimlerde kulla:11ılmasına neden olmaktadır.Öteki 

desteklerne yön·~;;:;:·:l er i olarak adlandırdığımız poli·cikaların, b öyl G 

bir darboğaz o1ugturma olasılığı ,d.ı0.~alda birlikte,b"Lmların uygu

lanması marjinal ü:reticilerin ç_ok sayıda ve dağınık olmaları nede

niyle çok zoı' olr:ıaktadır. 

4:.öteki- '.L'arım Politikalarının Etkileri 

Yukaı~ıcta ~ı özünü. ettiğimiz tarıriı politikalarının dışında 

yaygın _olarak u.;~u:.Lllanan ve tarım sektörünün fine.ns:nanı etkileyen 

öteki tarJ.H po~.itikaları şunlar olmaktadır.TarıE:sal kredi politi

kası, tarıı:ıısal ve-r,zil~me .poli tikası,kooperatifle;m.::.e })olitikası, ça

yır ,m er' a Jcclak ve kışlalar politikası, tarımsal araştırma, eğitim 

.ve yayJJIJ. j_)Oli-~ikas ı. 

Daha önce b elirttigirniz gibi ,·bu politikaların tfuı.ü Iiirkj_ye 

T'arımında vaJ.., o1aı]. darboğazları ortadan kaldırmak c:nac:ı.yla kamu 

örgütleri -~arafından uyguları.ıTiaktadır.]'akat bu politil(alar,çok za

man yanlı;_;;,~~-·,~ı:t =re~ersiz uygulamaları nedeni;y-lo,-carım sektörüxıD..n 

finansmanı açısından yeni darboğazlar oluşturmaktadır. 

r_rÜJ:.'l::!.JC :~·a:r ımında tarımsal gelirlerin ver;zilcndirileb ilme

S i için, gU..:~ı:i.1E·,L:; c kad.ar çok sayıda yöntem uy gula:ı:ınaya çalı.:_şılmış

tır.Aşar ve ll.a~rvan vergilerinin kaldırılmasından,c;c:lir vergisi ı 
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nin UJ;) .. U.aı-.ı.i.:ıa.cınc:. Iradar geçen dönem içerisinde,tarJj1l sektörün..den 

alınab:L.c.:1 ·c;c~c vGrgi arazi vergisi olmuştu.r.Günii.nüzde tar:un ge

lirleri,c;:;elir vergisi kapsam:ı. içerisine alınmı.'J vln.w.sına karşın, 

tarını seJ;:tö:.~ün(en alınabilen vergi miktarı çok az olmaktadır.Ta

rım s el;:tö:L··Liııd o varolan \cyük vergi potansiyeline ::m::' ş ın, bu s ek-, 

t~rün bı.:ı.:ı::·aCa ;1-a:cutılan gelirlerle orantılı ola:r·u:: vergilendirile."":' 
::: 

mediği kabul ec:_ilmektedir(47).l3u nedenle,,.tarım seJ:turüne götürüls

cek karnu lü7,ı-üetlorinin öteki sektörlerden saJ'l2.~ıe::.n vergi gelirle

riyle fıLn.:::~J:1s c cc1ilmes i ge:rekmektedir ~Böylece, .2ü::c!~:iy e Tarınıının 

kamu örc:,ütle:ı.~i~1ce finansmanı retkin bi:r 'tarımsal vcr2:ileme politi

kasının 1.-ı;:r c;ı.:ıı a:ın.amas ı n ed en.tyl e k ısı tlanmaktadıı~. 

'i:t.:rLiy c 'i: arımında uy gula:nan kooperatifle;;mG }Joli tikasına 

büy'ük bii.~ öı:.om verilnıesin~. karşın bu konuda da y8·l.;o:rli bir geliş-
ı 

me saJlanaı::cıJııa:;:-'::;adır ( 48)' • Tarım sektöründe yer alan ~woperatifl e-

rin genel c1aı~ak üç temel sorunu bulunmaktadır .Bu so:c1..ınlar ,koope-

ratiflerin ,:_:;eliryebileceği bir or~amın ha,zırlannıarıı:J olması,yatı

rım serma.yc;:;iııin oluşmasındakı güçlükle:k ve koopcrc:tifçilik .eği

timi sorı...mwüm Çözülmemiş olması nedenl,~inden o;ı:taya çıkmaktadır. 

:üu tür bt.l;y-·LJ.k sorı.mları olan tarım kooperatiflerinin bir çoğu 1 kamu 

yöneti!ı:i için bil"' mali yük oluşturmakta ve tarı111 selrtörünün fi

nansmanınc1a lG::.:ş:ıılaşılan darboğazların aşılmasını gLiçleştirmekte"" 

c~ ir, ... 
Ça~rı:;.· mc:."''ci,yaylak ve k:ı.çlaklar politikası ise,etkin bir 

biçimde u;;.rc;...:C.a:n.aın.s.dığı için tarım sektö.rünün finansıııanında bir 

başka da::·bo:.;az oluşturmaktadır;Ülkemizde bu tür a1anların kamu 
/ 

yönetiminiı1 ıırür;:iyetinde olmasına karşın, bunları:cı :c,:ullan::ıın hakkı 

köylere bı:·c:J;:ılLU~]tır.Bu alanlarda yararlanına,1JaJ:ım,cle.ı.ı.etleme ve 

'(47)Türk:L.ye ~:..!nrırn.ında vergileme konusunda ayrıntılı bilgi için 
Bkz ,CI-~c:or-i A~-~.~~.t~.r~ımizin Sosıa-l'.ıkonomH: Ya1;ısı Vergilerne 
ve GGJ.:!.filio,S.bJ; J.iyın l~Q:384(1mkara:l975) 

( 48 ).Ahıııet -iCL77Jı,i ~' ö~ \dt.er;.A·~·e.'Js .ı_. 
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gelişt:!..rnıe iglcmleri yasal~ca düzenlenınediği için buralara,-. za

rar verilmolı:tcO.iı .... Çayır,mer.'a,yaylak ve kışlalara zarar veril~ -

mes1 ve bi1Gisizoe kl,ll.ıan:ı.J.ması,erezyon neden:iyle(49)bu toprak

lardaki bi tki örtüsünün yok olmasma ve hayvancılığın yapılama

masına neden olduğunaan,tarımaal üretimi olumsuz yönde etkile

mektedir.Böyloce,tarJ.ID. gelirlerinin düşınasi ile tarJ.lıl. sektörünün 

finansmanında yeni darboğazlar oluşmaktadır. 

Ülh:cmizc1e tarl.Ill~sl. araştırma,eğit:i.rn ve yayJ.lll politikaları 

ise_,,eşitli örgütler tarafından,farklı yöntemlerle ve farklı sis

teırler:.,.içe:..'isinde uygulanmaktadır.lm politikaların tek bir ör

güt tarafınd22ı u;-;gulanmaması,bazan çelişik durtlnüar ortaya çıkar

makta ve· }.-:aynak israfı nedenj_yle,dar.oğazların claha da güçlenme

sine neden olıiiakta ve finansman açısından yeni darbo;jazlar oluş-

turmaktadıı'. 

:S.F:t:AllSH.iu~ l~ÇlSINDAN TÜHKİIE T.ARIMINDAKİ ÖRGÜ1SEL Y.AI'ININ 

DO~URDUGU JJAl"J30GAZLAR. 

l.Tti:ı:kiye Tarl.Illl.lldaki Örgütsel Yapı 

. 
T·t:L.'ki~-,re Tarımında Cumhurj,yetin kurulmasınO.an itibaren, 

örgütsel yainran geliştirilmesi ve gerekli örgü-Gle:ı:'in kurulabil

mcasi için -büyük bir çaba harcanmıştır. Günümüz e kadar, tarım. sek

törünün geli.:;ım-esi için gerekli hizmetleri sağlayacak çok sayıda 

kamu örgütü klu~uıınuş ve bunlar sürekli olarak d.estckler.JTI.iştir, 

E'akat,bu ör&,i.i.tlerin arasında bir bütünleşme sa~larmıasına özen, 

gösteri~nruniotir,Bu nedenle,günümüzde TürkiYe Tar~nll~ın gelişme

si amacına yönelik çok sayıda kamu örgü.tü bulunmasına karşın, 

149J1Jlkerüi~ete tarim aJau}.a:ro~ ~milYon hektarınc~a orta,4.lliil
yon he:t .. :tc-).:cında şiddetli,8 Milyon hektarında çok fJiddetli e
rozyon olcl~-,1 bel:U'tilmektedir.DP:.C,Köy ve Köylü Sorwu, (An
kara:l966),s.ll2. 
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}\unlar o.::cası~ıda ;reterince ,,birliği sağlanamaınaktadır (50) ~ 

Bu ör e:;Utl erin genel~fkl e tümü, b elirli b il .. ;,".ma ca yön eli~-~ 

olar_ak ktxcuJ.c.[uCu::ıdan ,her örgüt amacıyla ilgili tüı-:ıı birimlere vo 

işlevlere sab.i:p mlarak oluşturulmak istenmiştir~13u nec.1enle,çok 

büyük bir sayıya ulaşan tarım örgütlerinin yeterli kaynaklarla 

donatıiLına olanaLları ortadan kalk.mıştır.Böylece,bu örgütler kı .... 

sıtlı ola:.ı.aldariJla etkin bir biçimde hizmet sa:;ln;~-ar!~t'L-naktadır-

lar~ 

'ı.iarımsal yapıda yer alan kamu t5rgütlerinin :~ümünün 9 belir

li bir gorol-:i:;Lıı:ıe sonucunda,gerekli hizmetleri ctlcin bir biçimde 

sağlarııas:L eı:n .. acı:'"la kurulduğu ·açıktır .Buna karş.ın, bu örgütlerin 

arasınd8. i;:üuıe:ı.~ politikalar ve uygulanan yönt9l,ıler açısından 

bir işbirli~~ii.--:in 1Julunmaması,sağlanabilecek yararı ortadan kal-

dırdığı L;ib i ;_: oıd zararlar doğurmaktadır. 

:L:L~:i..'2:i:< c :·~'a:.'ımında sağlanması gereken hü~;:"etle:tin tümünfu1, 

sadece Y"J.La::..'ır~:.c~ sorunlarını sıraladığımız kamu üı .. ::.::tttleı"i eli;;rle 

gerçeklesıtj_ıil:·!ı.esi ol~naksızdır.Tarım sektöründe ya~:aya.ı.'1 5 Mil-

yon ailenin ·:·j_·;~iminin sağlan..ınası 7 ekonomik sorunlaıın çözt.lmesi, 

girdi gorelcoJi:,1r:;.clerinin karşılar.ı.rnası,:pazarla!na ve Lredi hizmetle-

'rinir.ı. sa(';lt:n·.T:La:::a,u.yrıca bu ailelerin sosyal gerel;:siJ:ı.!i.telc:ciain 

kar r: ılar.L.'t'}.2.f3 ı, -.ran a.t:~ ı klar ı ve çal ı ı:=; tıkları yer 1 er i";, r,:c::L is tir ilm es i ' .:ı t. ... .:: ........, ~ 

ger ekm ekt cc~ i::·. Ihmların tümünün, kamu ör gü tl er i taraf ın dan sağlan

masına olu:-ı<."ı.L: olmadığından tarım ür eticil er in ir.. Ül'ğ·U tl en erek, bu 

hizmetleri ;,::e .. ,:::J.a:m.c:ı.sı için çaba harcamaları· zorunlu olmaktadır. 

13·:.: z o:'"'vınJ.lLLuk sonucunda, ülkemiz d eki tarım ·i).:,: oticiler i şu 

öre,'iitler aJ.·cı::JLa toplanmışlardır (51) (52) 

(50)Türki.ye:J 'l\:::rı";ı_ında yer·alan kamu ~rgütlerine örnek olarak ŞUı.'1-

lar ~::ıayıJ.&I_ı ilir .Devlet Su Işler i, 'I'ürkiYe Cı...uıılrc.W::'i;J~ eti Zir<:ı.a t 
Banka s ı, Azot ~.>anayi, T .A. O. ,,Et :Balık Kurrwnu, ı_roprak l\.ı.ahsdleri 
Ofisi, vb. _. .- · 

(5l)DPT,Gone::i. Tarım Politikaları •••••• ,s.201. !··· 
(52)Bu örr;Li:~lc::ı.:·in bazıları özel,bazıları ise ;idrı özel or·tiit.:. t.r 

olmalct;:-,_(ı: ... 



.-

a •. ~;:_:_··aat 0daları ve Ziraat Oda;tarı ..birli,~i 9 

b. ~&:.~ın r;.:redi ve Tarım Satış Kooperatifle:r·i ve 1163 Sa,yı

lı Yasa Uya~'ınca kurulmuş Kooperatifler, · 
• 

c. C)iJ·cçi Birlikleri ,Dernekleri ve l!'ed eras]onlaı~ı, 
• ı..l 

c1. :.Ca::· rı I~; ç il er i Sendikalar ı, 
~ 

0 ;I_T cç•l ekı' TT~--uıuşlar V •-··-ı.......:>...._ .!.~1,. • 

• 
'i'::.:L'li:J üreticilerinin oluşturdukları bu örc;i.:tlerin sağlaya-

cakları lıL;;~:e-clç:c ,y&salar tarafından belirlenmir;ıtiı' • .t':w.J.cak bu ör6iit

let .de- ta:_"ır,ı sektöründe yer alan kamu örgütleri gilıi,üstlendik

lei'i hizde:-cleı'i etkin bir biçimde gerçekleştireı·neE~el;:te ve bunla-

r ında ar :::~ı .::c:..:· ın c~ a :,c et er ine e, işbirliği bul unınamakt o.:~ ı:-· • 

2.~~'c.::cı..ı v::.·:::;ıitleri Arasındaki Görev Dağılırı.unll.aıı. Loğan Dar-

boğazlar. 

tİll:e:~;:izC:: e lm.ıııu yönetimi taraf'ından üs tl en ilen tarım s ektö

rü ile i:-;.._:;L.i ,::;öı··evlerin,Jaıakanlıklar arasındaki ua(;,ılJ111J_·· · birçok 

çel is; ki ve :Jal~ınc2 doğurmaktadı:c. Tarımda gör ev üo tl en en bakanlık-

ların a<ll2~-'E:.ı ve görevlerini ayrı ayrı sıralarsa1;:,0'l~ gerçek açık-

TABL0:66 

Türkiye 'i:;.::.::..·ıı~~l!tda Bakanlıkların Üstlendikleri G·ö:cevlcı' 

l3akanlık 

Orman .Bal:cc.lı(;ı 
• 

Sağladığı Hizmetler 

' Ormanların Göz ~timi, Geliştirilmesi ve İşl etiı

mesine İlişkin Hizmetler 

Tarımsal Ara9tırma Hizmetleri 

Üretim Giderlerine ve lVIali vlana~dar Sağlanma

sina İlişkin Hizmetler 

Tarım Ürünler i Teknolojisi AlE.nı:cH'lc;. Devletçe 

g1r~9ilen lşletmecilik faali.:;-c~1eri. 



Gıda··,TarJJn ve hay : Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Hizmetleri 
, ·!, 

vancıl;ı.Jc Bakaıi:l;ı.&S·ı 

, 
Tar~sal Araşt~rma Hizmetleri 

Tarımsal Yayım ve Eğitim Hü;netleri 

Üretim Giderlerine ve Mali Olanaklar Sağla-

masına !lişkin Hizmetler 

Bitki ve Hayv~ Hastalık ve Zararlarıyla sa-
~-v~ş .. JiLtzm e"tl er 1 

Tarımsal Ürünlerin Değerlc:::nc.li::'il..ınesi ve ııa

zarlanmasına İlişkin Hizmetler 

Tarım Ürünleri Teknolojisi Alanında Devlet

çe Girişilen işletmecililc :-c·aaliyetleri 

Köy İşleri ::BaJ . .:anlJ,.ğ~: Toprak Koruninası, Geliştirilncs i ,Dağılımı 

ve Kullanılması ile İlgili Hizmetler 

.... .. 
,1 

Su Kaynaklarının Geliştirilnesi Hizmetleri 

Tarım.;;:>al .Araştırma Hizmetleri 

Tarımsal Yayım ve Eğitim Hizmetleri 

Üretim Giderlerine ve mali Olanaklar S&2;lmı

masına İlişkin Hizmetler 

Sanayi ve ::L'eL:nn2oji : Tarımsal ı\.raştırma Hizmetleri 

Bakanlığı 

Ticaret 
.,, 
.OaJ.m:nlığ:ı. • • 

Tarım Ürünleri Teknolojisi Alanında Devlet

çe Girişilen İşletmecilik J;'aa.liJetleri 

Tarımsal Araştırma Hizmetım~i 

Tarımsal Yayım ve Lği tim t-\izmetleri 

Üretim Giderlerine ve Mali Olanaklar Sağlan

masına İlişkin Hizmetler. 

Tarımsal Ürünlerin Değerlendirilmesi ve Pa

zarlanmasına İlişkin Hizmetler 

Tarım Ürünleri Teknolojisi Alanında Devlet

çe Girişilen İşletmecililc l'aaliyetleri 

Giilnrük ve ::i:ekel Ba : Tarımsal Araştırma Hizmetleri 

kanlıZ"ı Üretim Giderlerine ve lviali Olanaklar Sağlan-
o 
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masına İlişkin Nizmetler 

Bitki ve Hayvan Hastalık ve Zararlarıyla Ss,

vaş Hizmetleri 

Tarımsal Ürünlerin Değerlendirilmesi ve Pa

zarlanmasına İlişkin Hizmetler 

Tarım Ürünleri l;eknolojisi Alaııında :Devletçe 

Giriş ilen İşletmecil ik :Eaali;y· ctl eri 

Milli E~· i tinı B<d;:aıılı: Tarımsal Yay :un ve Eğitim Hizme-'cl eri 

ğı 

Enerji ve '~al i l~ay-:Su kaynaklarının Geliştirilm::;si Hizmetleri 

naklar Baka:ı.1lısı 

:Üretim Giderlerine ve Mali Olanaklar Sağlan

masına iliskin Hizmetler 
~ 

Kaynak:DPJ.:,~G_s;nel ı:·arım Politikaları ve Sorunları,Özel İhtisas Ko

misyonu :Raporu, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma I'lanı Özel Ihti

sas Lmıisyonu Ra:porları,Yayın l~o.DPT:l223-ÖİK:l76 Uınkara~ 

lVIayıs 1977) s .9 3-97 'den yararlanılarak hazırlanmıı:;:tır, 

Tablocla c;öriildüğü gibi,ülkemizde tarım sektörüne 9 bakan-

lık hizmet 

tarafından 

ve belirli .bir hizmet,birdc:c fazla bakanlık 

çalışılmaktadır .örneğin; ~:ıu K<\;-naJ:\.ları:nı'ı 

Gel iştirilmcs i Hizmeti. Gıda, 'I: arım ve ltayv~cılık ,J<öy İ~Jler i, En er-

j i ve 'rabl.i ~:~aiJ-ı..~:.dar Bakanlıklarınca, Tarımsal Arc:.ı.ştırma Hizmetle

ri.Orman,Gıc-:.a,S.:e::.':u;ı ve Hayvancılık,Köy İşleri,Ticaı~et,Gümrük ve 

Tekel Bakanlıkl8.ı~ınca, Tarım~a.l Yayım ve Eğitim Hüii!.Ctl eri. Orman, 

Gıda, Ta:ı:.'ını ve Ha:-vancılık ,JKöy Işleri, Ticaret ?Niilli :;ği"tiı.t1 Bakan

lıklarınca,U'rctiı:ı .. Giderlerine ve 1f1ali Olanaklar ~-:;o.~lanmasına İliş

kin Hizmetler. Orrnan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Köy- İşleri, Ticaret, 

Gümrük ve ı::.: o::.;: el Bak~nlıklarınca sağlanmaktadır. 

Bı..u~ac.1cıı a:n.laşılabileceği gibi,Türkiye Tarı!:ııncJ..a tek bir 



• 
.l.:izmet tt:.ı·ü,l:ıir~;:aç örgüt tarafından üstlenilmei:tc ve ~"'ch.hizme-

tin et}~iYı ::·ü' l-ıiçiı.ııde sağlanabilmesini engelleıne~~todir.Jiyrıca, 

To~-:ırH}: j,;f'">s-..:ı.lleri Ofisi,T.C.Ziraat :Bankası,Et J3alık Kurumu,Azot 

Sanayi :I.'.A.C:. ,T'Lrrkiye Şeker ]'abr'ikaları A.O.ve:Dcvlet Su İşleri 

Genel 1V1Li.~·i:ı.'lüi~'L:~ gibi,Türkiye Tarımı için büyük önem tasnyan bazı 

öre:,ii tl 81~, Gı( n Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı clı:,:ındaki bakanlık

ı ara baL:lı oldu2:12orından,bunların genel tarını :poJ..itikası ile uyu.ı.ıı 

içerisinde çalıjı::ıs..ları zorla§maktadır. 

~J ar b o 2 e.z ı a:.., 

Örc_;i.itleri Arasında Işbirliği Yeters:L.:liğinden Doğan 

• 
örgütleri arasında görev dağıll!.ııı iı-ı.cclenirken~or-

çalışıldığı gibi, ülkemiz d e tarır;ı hizmeti eri farklı 

Ormaiı,Gıda l:arım ve Hayvancılık,Lö;;,r J:,:;leri,Sanayi 

ve Telmolo j i, ı.::: i c ar et, G-ümrük ve ~'ek el, Enerji ve '.~3b ii Kaynaklar 

gibi çei_;:itli ~!akanlıklar ve bunlara bağlı i:ire:,iitlcı., tarafından yü

rütülmel::tcdi:c.JJu bakanlıklar ve örgütler,kendi ~-~o:.-ıularına iliş-. 

kin ~a,s;ıı11s ız =)::.'o[:;ramları uy guladıklanından, gerç el;:te b ir bütün ol

ması geı, ,:;,.i-;: bı. '-;on el tarım politikasının, b elirli lliüaçlara yön el til-

mesi mür;ıl<.~ıJ. olr:ıç::.:;-,;uldadır. 

YuL:a~:'ı(<:;, lJelirtildiği gibi~belirli bir hizmc;·cin,birden 

fazla örc;Lt·c ta:cafından karşılarmıak 'istenmesi,Çf~li~~:i:t;: durumlar 

doğurms.l<;:t<:..: ve Laynak israfına neden olmaktadır.Böylece tarım 

s ektorünc t~ötül"'i.i.l en hizmetlerin etkinliği ve yare.r'lılığı az al-

r:ıakta,bD.:.-ı.e, L2,·J:·;;;ın maliy-etleri yükselmektedir.Bu biÇ;imdeki örgüt

lenı:nenüı ve c;ö:cev dağılımının sonucunda,tek bir liOJ.itika u.ygu

lBnması zcı~'t• . .nlu olan konularda,işbirliğinin yeto::.:'3izliği ve yet

kilerin c'.2(:;ılm:ısı olması nedenleriyle,büyük bir fJu:C''L:ı.n doğ:makta

dır.Ba.]k2:· ·ı.)il' de~ri§le,bu zorunlu politikanın u.;yg1.ılarıma olasılı

ğı ortadan kallmıaktadır. 

~ı:cr·ıı.ı örr{dtleri arasında görev dağılımın0.8. ve içbirliğin-
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de orta3ra ~:ıJmn bu tür sorunlar,tarımsal gelişmerün sağlar.ıll--ıası i··

çin yapılan çalıcmıalar:uı etkinliğini ve yararlılığını azal tmakta

dır. 

Ayrıca,bu sorunlar tarım örgütleri ile tarım üreticileri 

arasında istc:,:~cn :rakınlaşmanın ve karşılıklı ili:]kilerin çok za-

man yete:cı:.:ü~ kaJ.ı:ı_asına neden olmaktadır.:Böylece 7 ·oı c-tim ııüktar:u--:...J 

arttırabil ec ct gi~'cLiler olan krediler, tohumluklar, gii1Jr eler, ilaç

lar, alet makine ve donatım ile ilgili hizmetler, b ok:l.enen sonuç-

ları gerç:ckl 8.Jci:r· er.ııemektedirl er • 

.Aynı so::."unlar, tarım ürünlerinin değerlend.irilrr~esinde, iş

ı e.runes inde ve ıx:::~:;urlannıasında gör ev alan gir iş :iııı(;il er in yeterli 

d. erecede c,eli~:T.ıelerin~ engellereektedir .Böylece, tarım s ektöründe 

özel tasarru±:larla,sermaye biriki..rninin ve bu yolla t&:r'L.'1Un fi-

nansınanın ın· :·eli;d;i.c ilm e olasılı&~ı zayıflamaktaclı::·. 
<;.,_..; ,, o 



III. 'J:~~:'~t:Li~_1!~l.llitll~IN GELİ>ilViE GKı-{EI\LERİ VE TÜHKtn:_:;-'ilLtiı."VlUJDAKf 

:f!·INAN~J~~ •. JAI'I}ilN TARIIVJ.U; DAR:bOG.AZLARI VE GEIJL::r,ı:E GEtmfCLR"ii 

l T···L·;·:<·ı·~:-r> rii·~r'ımında va,··ıc·al Gelı' ···me "'ere1 '"l"'"c,-; ..1.. e _,. t,._ ... l.. ..; '·" ~L C-1. ... • J. ·J:' l.:J ..ı... '!:i \J" l:ı.. r,;._•_ ...ı.. 

darboğazların, 

ülkenin c1;:oııuıııil: ve sosyal yapısında olumsuz etkileri olacağı a

çıktır.Bu oJ.1.:ı.r:ı:.:ıuz etkilerin ortadan kaldırılabilmesinde,her dar

boğaz için ü:.ıernino uygun önlemlerin zaman geçirilr~lGdej.1 alınınası 

ger ek·.~ e kG oc~ ::.ı' • 

1'Ül"ki;'/G Tarlllıının gelişmesi amacıy-la alıLe.cak önlemlerin 

b8klenen bB.:Jarıya sağlaması,büyük ölçüde tarımsal nüfusun eğitim 

düzeyinin ~-u:~c:clti~esine bağlı olmaktadır.Bu :rıo(enle,tarım sel:;:-

törürıd e il~:: ola:;.~ ak eği tirnin temelini ol uştur an, il:;: öıtretim soru

nunun çö::~li.lı;ıe:si gerekmektedireBunun için de,okul,J,~tretmen ve eği-· 

tim arcv;,;le,:-ı_·ı ,::ır:.;/ ısının arttırılınasına çalışılınalı, !.JL.uılara olanak 

bul unanıadı(~;ı <}UX'"Ltrrılarda, b aşma çözüm yolları bul1.:u::.:cas ı:.:ıa çaba L::-.ı.ı.-.-· 

<'::i?~"li·ı.f-,lır:Lll" .Ayrıca ,ke~ı-:erdeki·.:"ÇoÇ·Uklar·ın· t~::ı._i·J.m d ıçındaki çtJ.lıut-c, 

alanla::cıi"l2 -:r:;J:'LJ.li bir biçimde kaymasını,ya ti~ tc-1:·ı;-;ısal üretirrıi 

r\.-.n, ~ -i'rı· ··.r·:>;··,;···e~,-;-.ıı~ıelerı·nı· sa.Q-laırıak amac,vla oı<a ö:QT:etim ola-...... a c.. ...ı....:ı ·.• . ..... -ı.. •·•·• ı.. ı.J ..... -~·· o - --v D > 

naklarının .r'elis-ci:cilmesi zorunlu olmaktadır. u J 

Va'l. ... olan e,ğitim olanaklarının geliştiriliı·tosi,tarım.sal ge-

lişıııe için :;-o-~ erli olmayacaktır .Bu yüz d en tarıtı s o' :·0orüne götü

rülen et;itiFt :: j_zmetlerinin işlevsel bir duruma '2::etiı'ilmesi [;erek-
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mektedir.Böylece eğitim ör5Ütlerll1in tarım sektörü ile ilgili so

runlar konumxnc1a e(1itim vermesi,egitime olan talebi ve ilgiyi 

ar:btıracagı Gibi, tE,rıms~l işgücünün niteliklerini geliçtirecektir. 

liyrıca,yetişkiı~lerin eğitimi il.e ilgili hizmetlerin arttırılması 

ve gelisıti:cilnesi zorunlu olmaktadır. 

a.Sosyo-r:::ül tür el Yapının Gelişme Gereğ:i 

Sosyo-K-Lll türel yapının_ geliı;;ımesi açısindan nüfus sorunu 

çok büyük biı, önem taşımaktadır.Da4a •rice belirtildiği gibi,ülke

mizde tarın yn:ı_.ıılabilir topraklaJ.,da oldukça fazla nüfus yükü bu

lunmaktac.~ı:L,.Bö~·-ıece,tarım üreticisi ya c\a. ailesi ba~J:Ula düşen 

toprak mik-coTı az olmaktadır(53).Bu yüzden,köy nüf"usu.ı."'lun tarım

sal üretimc.1e~1 ve tarımsal gelirden _yeterli pay alabilmesini sağ

lamak için,nü:fus planlaması hizmetlerine ağırlık verilmesi gerek

mektedir .Nüfus ::_;lanlaİnası çoçuklarll1ı eğitim, b es1 o:mııc, giyinme ve 

sağlık ko;n:ı.J_l_a:.,ı açısından ~i bir biçimde yetiştirmek isteyen 

ailelere,saclece istedikleri kadar çoçpk sahibi olma olanağı se.ğ

lamaktadır(54).TarLın sektöründe bu hizmetin yaygınlasıtırılması9 

tarımsal ııüfusl.ırı artış hızını azaı·tacak ve faal nüfusun bağJ.Lılı

lık oranını c.1tir:-i..i.recektir. 
~ . . 

Türkiyede köye götürül~_ hizmetlerin, buray& kar.:tar saydık

larımız ın dısıı:ıüa kalanlarının da yen.iden düzenlenmesi ve yet;.:r

li bir d.uruma c;otü::lilmes.i gerekli olmaktadır.Ayrıca,tarıma hiz-
. l· 

met götüren örc~ttlarin ve kişilerin tutumlarında olumlu değişik

likler sagla~'&:::::ak eğitsel önlemleri~ alınması zorw:ı.ludur.:Bu ön

lemlerin alınmasından sonra,sosyo-kül tür el yapının gelişebilmesi 

iç:Ln,tarını~u.l yayJ.B,~ğitim ve sağlık hizmetlerine: a~ırlık veril

mesi büyük ö:ı:ıca taşımaktadır. 

( 53 )ıt~zım BBE.ZLG1 A.-':} • e.1 .s. 2 ~ 
( 54) Öğüt YAZI.:.L"ıJ:" ,A. ~lt·) s. 3 33 

r. 



Kö;y-c söt·iJ..ri.üen hizmetleri...ı. geliştirilmesi açısından, Türki

ye '.I:arJ1lıınc1a ye,;_'loşim birimi sayısinın yaklaşık 70~000 olduğu(55) 

fl ~-; c:-i.inül ür s e, ç e cı i -Gl i hizmetler in h er yer 1 eŞii-e b ir im in e gö tü.rülm es i 

ve burada ya.Jayanların çeşitli gereksir.ı.melerinin ;:;ce-Gerli bir l::ı

çimde kars;ılal1L'la.sının olanaksız olduğu ortaya çıknıaktad,ır.Tarım 

sektörünele sosyo-kültürel yapının geliştirilmesi içirı.,yerleı,;;ille 

birimleri açı~:ınllan. yeni bir düsenlemeye gidilmesinin zorur.i.lu oJ.

duğu anlar;;ıılLıald;adır.Ayrıca,bu yerles;me birimleri:cıdoki konut dü

z eninin c1 e t;el i;:tir ilm. es i gerekmektedir. Tarım s el:töı·ünde ,konut 

başına 2.4 o(La i.l~i.cımekte ve bir odada 2.44 kii;li ya~an2\k zorunda 

kalmaktadır .Ayrıca, bu konutların hepsi sadece yöı·es el olanaklar

dan yararla::.ıılaı'<::cl;: yapıldığından sağlam olmamakta ve bunların % 
81.9unda ı-;.:.u·:jfal~,~;:: 96.2 sinde banyo,1{ 46.3ünde hela,ve% 85.5inde 

içme ve }::ullanına suyu bulunmamaktadır (56). 

Tarır,ıc.la ~' alıılacak araştırmalarla, b elirli y eı·l or;Jme b iri...'Ill e

rinin m er kG:::; ola::::· ak kabul edilip, çevred eki yerı e:y"ılo o iri...'nlerinin 

buraları ile -birJ.eşmesi sağlanabilir.bu amaca ula:jmak için,yeri

ne göre ;y·asal zo:r·1amalard_an,yerine göre de özendirici önlemlerden 

yararlanılabilir .Böyle bir birleşmenin sağlanması C.uı"umunda, tarım

·c:aki sos3ro-L:ültti:~··el ya:p~ın gelişmesi kolaylaşacal:: ve tarıma gö-

türülE:m hizıı.ccleı." ;)7 üy gınlaştırılarak bu hizmetl e~·cin naliyetl er in

de büyük Clügüelc:ı:.' sağlanabilecektir. 

b .I·.~LLll,::i;yct ve Toprak Yapısının Gelişme Geı"eCi 

::Oili::.;.c1iği gibi,tarım sektöründe üretim m:i1:.:tarının art

tırılması.."li sa~lamak için,tarım alanlarının geni,}l';t:ilnıe; Qlana6ı 

kalmamıştı:..· .':~r c-yİ-ır'" miktarın::ı.n arttırJ..iabilmesi içirı, dal1a iyi ü

retim tekni)do:.:·i l:ullanılarak,birim topraktan alınan ürün mikta-

(55)Bkz .Bu çaliryı:ıa ,ııi.Bölüm,DipnÇ)t 6. 
(56)Ar..met .f\ .. .I/:::nl\Je ô~b.r;,.A,s .. L.,s.5. 



rının artt::..ı'ıJ.ması ve üretimin doğal koşulların eckisinden kurta

rılması ge:,~ el;:rı1e.ktedir. Tarım sektöründe bu y~nd e gelişmenin sağlo.-

nabilmesi için öncelikle,tarımdaki mülkiyet ve toı)::."ak yapısı ile 

ilgili so~.:1.:u:ıl2.:ı:'ın çözülmesi zorunludur•:Bu yapısal. sorvniarın çö

zülmesi için ta:~ım alanlarının kullanılma duruınuııu.n, is'letme tip

lerinin, geni;}lil;:lerinin ve dağılımının geliştirilmesi ı tOIJraksız 

t;:ırım üre·cicilerinin sorunlarının çözülmesi gerekcı,,;J.:tedir.Türkiye 

Tarımında bü:Tü.k öne.ı.u taşıyan bu tür yapısal darbo,\azların ~ancak 

geniş kaps2.1n.lı bir reformla ka:ı:_d:Lrılab.i2"e90i;i savunulmakta.G.ır (57). 

'liE.u:'ım:.~a,vcrimlilik ve üretim miktarının di..t~~üldüğüne ve yıl

dan yıla (~alc;alanmalar göstermesine neden olan j-_ıülkiyet ve toprak 

yapıs::..rıda.ı~ c1o,~:;a:ı darboğazların ortadan kaldırılmasında iki kavram 

öne..'TI kc.~:::anı:::ıo.ktc,(ır .Bunlar, 11 Toprak Reformu 11 ve"'.I:arırı ~l eformu "kav-

ramlarıdır ( 58). Ülkemizde toprak reformu, topraksız çiftçilerin 

topraklandı::cılı:o.ası,büyük tarım işletmelerinin beli:~'li ölçülerde 

kamulaştırıla:ı.:al: dağıtılması ve toprak toplulaştı:.·ılBası biçinün-

d e taı:ııml&.i..Lc1C:cLtacLır. Tarım reformu is e, bazan tarım 1. olitikaları i-

le ilgili oı::.;_,;:,~le::cin toplamı olarak görülmesine L:argır.ı.ıgerçekte 

bu reforrn,t:L::_'c·c:LJ:ıi arttırmaya ve tarımsal nüfusmı 2rac:·2D:ıa düzeyini 

yiikseltmeyo ;;·l.,~ıclik önlemlerin~toprak reformu ile tıiJ.."leştirilmi:~ 

bı·r '''-r·oıic·;'r•u, ol:·.;c:.l.-tadır(59) Li..;j b V\,-!-<:~ __ ;.\_·.ı. 1·-·' ....:... ........ ..ı..!.-'--''·.......... • 

Ül\:~:;;~i~~c:~ -::;,tarım s ektörünün mülkiyet ve topra.ı,: :/apısı il e 

ilgili sor-::u.üs.ı·ı:::-ıı ol uçtucan, tarım alanlarının kull::.:ı.nılma durumu

nu,tarımsal i:~J.c;tme ti:plerini,genis:liklerini ve c1s.~;ılımlarını9 

toprak ıırül. 1 :i_··ccirıi ve topraksız üreticilerin dıırı:u:,u·::.:L ÇG.lışmamı

zın daha öııceL:i 1Julünılerind.e incelemiştik(60). 

(57):DPT ı ::J.enoJ. •:ıa:'ı..ırı Politikaları ••••• ,s.l0(-125.DF·. ?-~~nül Tarım 
So:::."·ı__,;_-l.::-ı~-ı'.-~ ••• ,Tarımda Yapısal Sorunlar :Jrıibı...1. ~-;~'-'.I)o:r·u,sJ0-79. 

( 58 )l·u kfrl(.;::;;ı-2-:;?J~~onusunda Bkz; Tunca TOSKAi, 11 'Iar:w.·J. Fes i.ırı.inin Bazı 
.t'rc .. 1:ü enl c::;:· i ve Iı.eform Ihtiyacı :t, Türkj_ye 1.ktis2,'~a Cl-elişme ffe
s el eJ;.:}_l.:_~, (. _.:_:L·c-1, i. ü .l.]·. Yayın No: 298 ( Istanbu2. :::ı_~,>71) s. 437 -4r. O. 

( 59 ) A. "3. M. 

( hQ\
1
·wkz ~ u,1 ~..,,·;-; ···:··ı·o s 1"11 .J..) ~ ..LJ ....,.. ·~ • (...,__, _ _,_ :-J·J..J._U. ' e 
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Bu incelemede yukarıda sözünü ettiğimiz ko:n.ulardaki yapı

sal dururllut-ı ;o irçok darboğaz oluşturduğunu ve geli;sıtirilrr:esinin 

zorunlu old.uL;-uxcu ortaya koymuştuk.Kanımızca ~mülki:'! ct ve toprak 

yapısının :·_;clig:·_:.esini sağlamak için yeni çalışmala:!."' ya:ı;ıılması zo-

]uraya L:aclar sıözü edilen sorunların bir refoı~mıa çöziilebil

mesi için,ül2~9JD-izde ilk onemli girişirrı,ll Haziran 1945 tarihinde 

kabul edilen 47)3 Sayılı Çiftçiyi Topruklandırma Yasası olmu'§tur. 

Bu yasada ,kar:ıu rnülkiyetindeki toprakların topraksu~ ya el~ küçük 

topraklı tarım v.reticilerine dağı tılmasına önem verilmiş ve özel 

mülkiyete konu olan çok büyük toprakların sınırla:üdırılması ve 

ır.-'""'ı:ılaştırılm'aic dağıtılması yoluna pek gidilmemüyci:r (61) ~ Türk]Jre 

·:rarımında lS 5l-lJ60 yılları arasındaki dönemde, Çiftçi:)'' i Toprak

landırma Yasası i1 e dağıtılan yaklaşık 1.9 lViilyon Hektarlık to J;

rağın anca\: G647 hektarı özel kişilere,kalan bölUıııü kamuya ait 

topraklar olmu;)"G-ıu~ (62) .1950 yılında bu yasada yapılan bir deJli

şiklik ile,c;e:ı.ü] topraklı bölgeler için özel mülki;;retin sınırı 

500 Hektar ,c~ar -~oı-ıraklı bölgeler için 200 Hektar olarak beli:clen

miş ve böyler:~e,Çiftçiyi Topraklandırma Yasasının bil toprak re

formu olm::'. :ıi-ccli{i;ini yitirmesine n ed en olmu§tUL"' ( 6 3). Sonuçta bu 

yasa,dağıtılat,ilecek toprak miktarının çok sınırJ.ı olıııası nede

niyle ba::y:n:·ılı olamamıştır. 

Yu.l:ü._;_:ıöı ~::ı özü edilen yasadan sonra, Türkiye larıınındaki 

:uıülkiy-et ve -:~oi)J:>ak yapısında gereken değişikliklGl~ ;1961 ı1.nayasa-

sındaki h"<-~::Linl -::::·c bağlı olarak, toprak ve tarım reformu yasaları 

ile gerç:sklcT:;iı'il:neye çalışılmıştır • .bu konuda ilL ,:;ıkarılan ya-

(6l·)Tunca .~03KAY. ,A.~.M· · 
(62)K.:B'il;:ret lı.LIK,Jiiukayeseli To~rak Reformu ~I.,ı:t:ODAİE,Reform Se

risi No :xı. (Axıkara :196 2)s .ı 72. 
(63)Ülkeınizc';.o t::ı:t'ım i,şletmelerinin büyüklüğü incelcı:c1iğinde 200 

Bektarın ü~;:.:i:.'inde toprağı olan işletme sayıs:ı.:nn çok az ol
dupı _.:_,·öı-·-:'l __ r:~cJ:~tcdir. 



0a,2ı:- .=e~!ı:·ı.uz ::..::.r/2 :I'arihli Toprak ve :.Larım Heformu Un ledbirler :::..-· 

Iasasıdı::.·.İ~::.Lnci y-asa ise,daha büyük önem taşıyan 19 Temmuz 1973 

Tarihli ve l'i 57 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu .lasc.;~=ıı olmuştur ( 

6 4)' 

Bu ~-<..i.rsaüa ~öz el mülkiyete konu olan 9 "b el ir li büyüklüğün ü-
. t'a{'loN\ 

s er ind s~:.:i -;,o_~ıı·akların, topraksız ve küçük toprakl ıl-Jr eticil erine 

da{J:ı tıJ.ı,acı ve ·copra.k varlığının ülke· düzeyinde dahC::t adil olarak 

l..agılı. J.~un s2..:I:lanması amaçlanmıştır .Bu nedenle 7 ka'Ilu yararı açı-

sınC:.an ·c i:._· sa=cınca doğurmayan kamu topraklarının ya,·ıında ı belirli 

bir büyül;:l'E(;Li.n üzerinde olan ve verimli bir biçiJ:,ı~1o i:;letilenıe

yen özel ·coJ.ı::..·akların kamulaştırılarak dağıtımı .]Oluna gidilmiş-

tir. 

Yı..ü,:c::.:cıc.1a b elirtil en amaçlarla yapılan kü.mulH.} tırma hiz

metleri,l975 ;y:Llında Urfa'da başlatılmıştır.Ba!}laııc;ıçta 1,6 Mil-

yon dekar oJ.c;,ra;:: saptanan kanıulaştırılacak topr2.k vaTlığının ka

mulaştıı~Ee. iulc~rı.i 1976 sonunda bitirilmiş ve yakl:.:.:;)ık 1.8 Milyon 

dekar ·coı;:ı.:·2.k l::a:·:rulaştırılmıştır (6 5). 

TU.i.··J:::i~."G s:o.rımında mülkiyet ve toprak yaj_)Hll açısından~ 

1757 Sayılı Tasanın sağladığı bir başka gel~şmc c~o,-~e.rım işlet

melerinin J_)c:,:cçc.lamnış topraklarını birleştirmek ve küçük tarım . 

alanları:c.ı ~-o~_ıl1..ılaştırmak olmu.s:tur (k5) .Daha önce ~:~~ıklandığı gi

bi,tarım i::;loü:ıclerimizin ·bir çoğunun topraklo.rı -iJiJ..'den fazla 

sayıdaki p:;,:ı.:·çcıle.::ı.'dan oluşmaktadır. 

Genel oltu."'ak ülkemizde gerçekleştirilmesi istenen toprak 

toplulac>·cı:.·ılı~ıasının 1ki yönü bulunmaktadır (67) .:Bunlarln birin-

(6 4 )D..r?T, G-~1cl_ :.:.:arım Sorunlarl:e~~., Tarımda Yapısal So:cünlar Grubu 
üaporu, s. 6 O • 

(65)1\.~.e.., s,S't. 
(66 )Ya:pılml e.:ca,:_rcırmaya göre 100 Dekarlık bir J;.ıs.::.:·s el 4 ayrı par

çaya a~·:;_':ı.lc"la~ında makine işgücünde % 27 oranınc.~a kayıp o:L
makt;nc~ı:::: .l;-;_:ı. ci. ört parça ayrı yörelerde olduğu zam.an iç gücü 
kay1jı ~~ J~) 1 8. yükselmektedir.Bkz. ,DPT,Genel ·.2arı.;rı Sorunları. • 
Ta:cır·:(~f', l'o.::_~ı;:.:al Sorunlar ••••• ,s .87. 

(67 )Tunca T:t>S'f,.J.~Y, A.~ . .-. 
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c isi, tarım i:JJ. ctmolerinih işled-ikleri parçalı topraldarın b irl aş

tirilmesitli:.'.İkincisi ise 1çok küçük tarım işletmo1erinin,topr2.k 

toplulasıtı:..~ılı:;ıası yoluyla ölçeklerinin büyül tülmesidir.Buraya 

kadar yapılmı aÇ:ı.klamalarJ.n ortaya koyduğu gibi, S~ü.rkiye 'J:arım.ın

da iki tüı-- to::_):ı,~1ıc toplulaştırJ.lması d~ gerekli olmnktaüır. 
Yul;:a:;_' ıd2ki açıklamaların ışığında, Türkiye 'Tarımında mülki

yet ve top:..oc:.lr: yapısının geliştirilebilmes:l için sözü edilen ya

sanın yCJ.raı~ sa[;ladığı ortadadır.Ülkeİııizde topraksız ve :küçük top

raklı tarıı:ı l.~reticilerinin çok büyük bir sayıya ul<ıs:ması karşı

sında,bazı bölgelerde köy sahipliğine ulaşan bir ·t;oprak mülki;;-e

tinin bulurı .. nası ve tarım işletmelerinin toprakla~cının çok parça

lı olması, iJu yasaya duyulan gereksinimi arttırmıgtır .Ayrıca, te-

:.. ım sektöı~l.lnt"~e ·;;-cı~ alan yerleşme birimlerinin aynı uygu:ama içe

risinde,biı~ıe.;ıt:irme yoluyla sayılarJ.nın azaltılması, tarıma yapı

lan yatırımla:~c1a ve götürülen hizmetlerde büyük tasarruflar sağ

layacaktır. 

c.Serrtıa;:{e Yapısının Gelişme Gereği 

':Jalıvmam:ı.zın daha önceki bölümlerinde orta;y·a koyrnafc:, 

çalıştığıı;ıı~:; c;ibi,TürkiYe Tarımınçla yer alan yerle;;me birimleri

nin ,yakla.):ı.J: olarak yarısı ulaşım yapabilecek yoı.llardan yoksun

dur(68).Bu ııoc~e:;.üe,tarım sektöründe yaşayan nüfusmı yaı~ısı 9 tarırn 

ürünlerini ve kendilerini merkezlere ulaştıracak karayollarından 

yarar sa{ııa~{amai:ıaktadır.Bu durum,Türkiye Tarımınüa çözülmesi ge

r eken ilk t;a~cımsal al tyap:ı. sorunu olarak karşımıza çılunaktadır. 

Tarım s ektörünün sermaye yapısında geliı;r~iı:'ilmesi gere

ken ikinci alt;~raı)ı olanağı.tarım alanlarını sulartak için yeter

siz olan S'...Ü<:ınıa sistemleridir.Ülkemizde tarımsal ;:corlesme birim

lerinin '}{, 52 sinde hiç sllj;ama olanağı bulunmamaktadır (69) . .Ayrı-

(t;8)Bkz :Bu çalı,:;ıırıa,Tablos ~1 
' j 

(69 )Bkz :Btı. ç::.l:..şma,s. \"1-2 



ca,65.277 ;;ro~_~}e.~·me biriminin 19.163 ünde yaşayaıı 6.5 :r~~ilyon kiçi 

içme suyu.r:u .c.: ı ·:)il c yoksundur (70). 

:Ua~.a önce~·:i bölümlerde belirtildiği gibi,kı:cBal yerleşme 

biri;:ıleı~~_nin anc2'· f~ 02 sinde sağlık hizmetleri~rJ.e ilgili merkez 

~i~ 08 inde cb e ve gezici sağlık memurları bulucı.rrı2k-G.:.-:.c":ır (71) •Saaııır 
o -

hizmetleı·:Lıi/.ı bu l<cHlar yetersiz olması ile ula.jtırı:tıa olaııskları.:.:.. 

nın kısı tl ılı ":ı lJ ir arada dü,-.:;ünülürs e, bu sorunların örı emi daha da 
'-• ';$' 

1 

büyümekte:C:~i:."'.ll.;,ırrıca,kırsal yerle;ş:im birinılerinin 2c~!cak 1~ ı inde 

elektrilc ·iYl::...~.:ı.'.J.ı:,ıa;::,ıı (72), tarım ,..:;ektöründeki alty~:.c:ıı ~~izrııetlerinin 

hızla ı::;ci:i:::··:j_: il:ııcsi gereğini ortaya koymaktadır. 

--~L<-::i;; ''" ~:c:\J.."ımında sermaye yapısının geli tirj_:.Lmesi için, 

al t;,re.:ı;;ı ulp_j·,a:·_:'_a:c ıLın ve hizmotl er inin arttır ıl;üası geı""eği yanın-

gelişti-

rilme;;:.i :~:;::;:::cJ~li ol.:naktadır.Daha önce belirtild.i{;i gibi,ülkenıiz 

t2.rı:n ic;ıo-·.:noJ.e~:inde,sermaye genel olarak ;reter:::~iz olduğu gibi, 

sermayE::ıiıı i~:l..::;·cme içerisindeki dağılımı da geli,_;r,:..eyi engelleye-

b ilecek bi::,." 0 i·~;i.md edi!. Gerçekten tarım işletmel::;::ı:-·ir,:izde kullanı

lan işle-cl;lo r:-:o::·na;yesi miktarları çok dü;şüktür.'.2o.::·ır,· i::;letmeleri 

için,i,şlcc:~.:.c ;:m"Eıa;y·esinin üretilnde en az toprak c'e:ı:·:·:·iayesi kadar 

önerrıli cılCCL~::u ve ancak işletme s ermayesinin kulla:'J.:ı..r:ıııan arttı-

rılması L. e, s c:·r,ıaye verimliliğinin yiiks el til eb il cc:e1;i düşünülür-
s e, i.şl cc::,::;~i.c:.'Lı l>.i.ıllandığı işlE. tm e s errnay cl er iı:ı.i:.1 a::.'ttırılması-

:~a::·JJ.·.~ ::_(l_e:-Gmeleriruizde bu. tür gelif}me tıa::~:_aL.abildiği za

man, Tlirki·;t c ::ı.:c'ımı:::un finansman açısından s er:ma,;" o y&pısı ile i

lişkili c'aı~·~:o_>-::,·üarı ortadan kalC.ırılabilecektiı". 

(70 )Atı.me·c l~uT~c:--~~ .... ,. _4-•'i' ~.,s. 4. 
(7l)lnc81o;~e~., :~5.640 köyün 79li:i.J.ıde ana sağlık J.ıo::<:ezi,29(,2 sin

d e eb 8, ~. 27 5 tt in d e gezici sağlık memuru bul UllYiıc: .. L·~:t:u~lır. I.JJ:'I, Ge
nel ·.~2-~'JJıı. :Eoli tikaları ••••• ,s .9F:. 

(72),(,_~.:ı;;G·~'ıL:I.'TJN ~c. öt:c.~te'i A-s·-· ,s .• 4 .• 



2.-L'c:~::..'ı'- i'ulitikalarının ve :l'arıındaki Örgüteel ·;apın:ı.n G0--

a •.. ·s~:JJ:;_ PJ1itikalarının Gelişme Gereği 

i}J.i.: :Y'i~:;d e tarımsal ür e tim p·Jli tikası iç e:.'iş inde e_,_ s 

alını-:ıadı/2ı için 1 1Jazı ürünlerdeki üretim miktarlaı'ı 1JLi;)Tük değJ..ş-·· 

meler gör_;<:oı: . .-,.cJ.:-c,_:; ve b!-:y:lece tarım ürünleri fiyatlarında ve ürc·~

ticilerin cc:'. i:: J.·.::: .. inde önen:li dalgalanmalar orta~-a çıkı:naktadır' 

li'ü rı ed ~e? tt:.r ircubl ·Ürün1 erin tü1n·U . .nde ,-ur e-bın miktarlf?.rl..nln __ ::ız.,_ :7-

nacsk bir ü:ı.:·c-~im ::_.ıo:.itikası içerisinde belirlenmesi gereldi ~-1-

besle:cıı:ıe c:c.·c~~ls:ı..,i,sanayi sektörünün .ıammadde ge:r·eLoinimi ve söz 

l\Onusu 1tCLcr:::_:lıı iç ve dış pazarlardaki talep ıniktarlc:tı"ı göz rnüne 

c:üıLmalı,_~_ı:.· .I'u. -~·ür b ir politika belirlenirken 7 ür cd;ic,ı Larmasının 

zorunlu o1::::.:.-o.L ,/ Grüd en düz enl enL:ıes i ger eknıekted i:ı.··. 

:ı' ·:·l;·i;,ı i:aslasının bulunduğu, t e"'mik öla.rak ür etilrnQtnesi ·.ge

reken yG:r·l.::L,o -:;o..;;ıııış ve pazarlama olanakları kısıtlı olan ürün

lerin ÜJ.·etiı~~ ı~ı.i~~tarl&rı azaltılırkenJtalep fazlc.sı olan ürünle-

r in ür c~ii ~ ı,J.i:~~·cc::::clarının arttırılması ger ekırıektecl.i:.-c (7 3) • .Du.ı.'1un 

sağlanaiJ iJ..Eıc:; i iç: in, işletme düz oyind e ür etiı11 plô..c,~.a! :::,;..)ının yapı1--

ması Zo-~'""lı' oJ~·,·:.i-\·::o::ıdır u..., arr-J'~'·çla tarım ı··:::..L'etmr.ol::ı~,.;--,..;-,-, J.. vt..L.ı.- vt. -~ '· -'·-·- vG- ~.U l.~L. .. '· J . ':i _ ı..;:_ -'-"' -..J..•.ı. al-

dıklarJ. ;:ıö~-·:c:.c:cüı üretim l{oşullarına ,ürün çeçi-tlcrine ve işlet

rne yapılc:.rı~:;.ıc:-:. u,-;-cwı üretim pl~nlarının yapılması ::~e::·el-:ıüektedir . 

.i.~yrıca üu :_,J.tı.:.ıl::::_:ı.,cla, üretilecek ürünlere olan tal ~:ı: _ üktarları 

göz d nun c "~-'-ı:~:, ~ .. 1ıclır. 

i\:i..:;~-- l;.::i..:'" o .c.:::_ ı~ ımında uygulanan ür et im pol it L~c:.s ::ullr~ yanında 

(73)Dlke::üzc1; l'ındık,çay,tüttüı ;;ibi ü.~ünlerde ·J.ı'c-c:iJ.-: fazlası bu
lur.ı.tı.r:·~e:,:,.o,:"~-,[~:;ri bitkileri ve yağlL tohumlarda -~c_,_lcı fazlası 

bulmJI:ıa:,~.a:~~-:_;c/ı:ı:-. A. ~· e.. 1 s.l "f~. 
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zarlam.a politikasında alınacak önlemler lU e tarınısal üretimin, iç 

ve dış pazarların taleplerine uygun çeşit,miktar ve kalitede "Lt"&··· 

tilmesi sa~lanmalıdır .Daha sonra 7 e u ürünlerin pazaı-·lama olanakla

rının arttırılc.~:ıilmesi için geniş bir iç ve dış paz&r araştırması 

yapılarak,ü::ceticilerin ürünlerine olan talebi bilerek üretim mik-· 

tarını ve l::annauını seçmesi ve pazarlama koşulları konusunda b ·i . .;.. ·· 

gi sahibi olnası sağlanmalıdır. 

Ayrıca "Lt:'ünlerin pazara hazırlanması ile ilgili hizmetler 

günümüzün c;e:'el:.:tirdiği düzeye ı.üaştırılmalıdır • .Dunun için tı:: .. cı.;~ 

ürünlerinin to}ılama ,depolama ,paketleme ve ulaştırma gibi işle;:-n

lerinin yeniC:.en c.~üzenlennıesi gerekmektedir.Tarırn ürünlerinin ço

ğunluğunun :..:oıc,y bozulması ned.eniyle,aynı zamanda bu i;;ılemlerin 

çabuklaştıı'ıliı.lası zorunlu olmaktadır. 

Ülkoıiü;:;c:1 e tarım üreticileri b ilindiği gibi 9 Lendi. aralar ın

da yeterinoe ör·e:,ütlenmediklerinden, ürünlerin d eğeriendirilmesi ve 

pazarlanma3ı:-:.cla etkin bir görev alamamaktadırlar.J3u ::.ıedenle,bu 

tür hizmetle:~ a::cacılar tarafından yürütülnıektedir.~_'arıın ürünleri 

pazarlamasında _Gereksiz olan aracıların bir bölürnünün ortadan 

kaldırılması ve ü.:ceticilerin örgUtlenerek bu hizmetleri üstlenme·· 

si mümkün olabilil'.Bu yolla,tarım üreticilerinin ü:r·ünlerine ist8-

dikleri fi:·a-~larla ,tüketicilerin ödedikleri fiya·l.ilar a:r·asındaki 

fark azalac8 . .SınC:,B.n, tarım ürünleri pazarlanıasında oı'taya çıkan 

darboğazla:;:· cı.zgl·cılmış olacaktır .Böylece üreticilerin pazarlama 

hizmetleri~ün biı~ bölümünü üstlenmesi,bunların elde ettikleri 

gelirlerin <::L'tnasını sağlayabilecektir. 

Ta:~ın ü::ı:·iinlerinin fiyat ve destekleme politi~msı içeri

sinde ise,aJ.ıj-ıacak doğrudan ve dolaylı önlemlerle 7 u:ı:·etim fazlası 

olan ürünlc:.:'in Ü:l.'etiminin kısıtlanması ve tale_p fazlası ol3n ü

rünlerin Uı·et:Lünin arttırılması sağlanı:rı.alıdır .Bu ::-~eccenle ~ınüı:ıı.t,-"J.n 

olduğu durı.Jııüanla ?üretim fazlası olan ürünlerin fiyatları dü:_;ıük 
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tutuımı:~ıı~!Y1JDL-m tersine,talep fazlası olpn ürünleı~in fiyatları-

nın yüksek l:utı.ümasına çaba harcanmalıd:ı.r .Destekl eı'Ile politikası. 

is e, tarıru.sal ür et: imin gerekli çe;ıi tliliğe ve mikcaı'e ulaşmasının 

yanında ,a:_;ııı'"'ı fiyat ve gelir dalgalanmalarının önlorı.cuesUıil· run.aşı..e

malıdır.Bu D.naç:le.:.'a ulaşmak için ilk ()larak,desteL:lGı:ıo politika

sının Jn·raJ_laı'ı ve C':esteklcnecek tirünler · belirli bil' ör~--üt ta

rafından oa:~.tar.:n:,lıdır.İk:inci olarak.,kamu yönetimince belirlene-

cek fiyatlec::.' eL:LL mevsiminden önce duyurularak,~~:;:c;ticileı~e üretim 

pl~nı hazıı~ıcı.ı;ıa olanağı. verilmeliair.Üçüncü olara:~,-u::. l.:ı.:n kaliJGesi

nin yükseltilr!.e~:ıi için,destekleme fiYatları kalitc;;;-e göre farklı

la}tırıl:nı.alı:.· .. ::ı.ı ... Son olarak da ,destekl8llle politikc:sı:nda fi;yat des-

teklem.c:n~'-'i ~-G:c.'i:L.~e,girdilerin üreticilere daha ucuz l.lla:şmasını 

Sa xırı~rc·.,·.<:ıi·· "p') ,.,, .. ,·ı·,,rc da' ha çok ag~ırlık verı·ım'-'lı";'l_ı·, .• ... 6 c.ı..:5,.....v<.A .... ~ u .... ~ ...... -... _:_._>J ""' ~ ~ '- ..... 

. ~z::l:ı~·:;_rı;:,,c:-,J. vc:i:·gileme poli tikasını.n geli.ştir·i1r,:.e c, ereği ko

nusunda, vc:csi:.oı:'.cniıı tarım sektöründe istenilen ~röJ.:c e gelişmeyi 

engellemeı;ıGsi:ı:ı.o,hatta gelişmeye yardımcı olmasırı.?. ~-::.·om verilmeli-

dir.örn·:s,:_;in,ycni ~(urulan tarim i:;ıletmelerine beli:L'li vergi bagı-

·canınmalı ve tarım sektörüne ya1n.lG,n yatırımlar-

da yatırFı ~']:~: J.::."::.:C;ıleri uygulanmalıdır • .Böylece tar·ın:::ıal vergile:m~ 

~;~'Ol i tik&sı [.;c:Liç(;irilerek, tarımsal geliiim.eye ,y;;ır(Lı;.,cı olill&sı sac-
la:n.r!.lalıc~ır • 

. iln;<::~i içi:oı ice ilk olarak,bu politika lizerinde c~·ı_ bü;.rük etki

ye sahi:ı;, v:ı.ıın ı~_uoı.ıeratifler Yasası ya"liden düze11lcrı:.:~eli(::.ir .Bu 

tür bir cl~l?;c;:,ılcı:.:.o(;e:n sonra,tarJ.nı;;::al kooperatifçili:.: ::_,olitikası, 

te.rı.msal gcJ_iGLı.e~/ c uygun bir b içi..me ka vıışturulm:::.J.:. · :.:.~:·. iielişti

rilen bu poJ.i·~~:=:a içerisinde ,kooperatiflerin finansmanı için, ge

r eken öıılanl ::..:.· ~::,lınmalı, kolaylıklar sağlaJlllialı ve to o reratifçi

lik eği'd .. rü :Lı:c:la~ıd.ırılıp,yay gınlaştırılmalıdır. 

-...;:LJ,~c ~i::J~ c 1.:ı;.;· gulanan çayır ,m er 'a yaylak ve l.:ı,, ısklar po-
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li tikasınııı c:;cli;;tirilmesinin gerekli olduğu açılee ır .ı:u nedenle, 

gerçekleştiı'ilmcsi gereken bir tarımsal yapı deği;Jikliginde~ça

yır ve nıer 'alc..::.:ın mülkiyet, işletme ve kullanılma biçiııılerinin 

yeniden c~ üz e:clerımesi gerekmektedir. Türkiye tarımınci.a, çayır, ve 

mer 'aların l::ı.ül:.:mımının,korunmasının ve geli~tiril:nesi:c.in teknik 

;yöntemlere c~öre ]eniden düzenlenmesi zorunludur.Bu ar.o.açla ,sözü 

edilen konuların tümünü kapsa;ran ayrı bir çayırla::c ve mer 'alar 

yasasının çıl:aı"ılması geEekli olmaktadır (7 4). 

Tarınsu.l araştırma, eğitim ve yayım poli tika.:.:.>ının gelişti

rilmesi için .:'.e ilk olarak,bu politikayı uygulayan ör,~;ütler &ı"a

sında işb irli[._Sinin sağlanması zorunlu olmaktadır. Örneğin, t&rı.r:-.

sal ara;ştırma örsiJ.-~lerinin,ülkedeki tarımla ilgili yüksek öğre

tL.ın kurlllu::;ıları,.'·ıa i§birliği yapması gerekmektedi:c .J3unurı dışınJa \ 

öğretmenler ı~~a;;·ı::·:cılar ve araştırmacılar sür:ekli olaral-;: yeni :§.e

lişmeler 1-::onuE.>"lmç:.e. eği tilmelidirler. Temel öğretimin dı;;;ında ,her 

üretici ailo::inc1cn hiç olmazsa bir kişinin,tarımsal üretimi ge

rektiği b.Lç:iJ::ıCc ~"aıJabilecek kadar öğra"'lim ve eğitim e:,ör:rr:esi &ıs.ç 

olarak kab1.:ıl cc~ ilmelidir. Tarım sektöründe ,her tü::..~ e{, i tiın ,ara:;, ~ı_·

ma ,yayım ö::·c;tttleı"i ve köy öğretmenleriyle de. ili:,jki ~::ı......· .. 

Ayrıca tHrıı:ısal ti.r etimle ilgili konularda 7y eti.şkin1 cr in egi tirili 

proğramları },.ey cınlaştırı.lmalıdır. 

(7 4 )tJıkeEı.izrl. 2 bu :Siine kadar ,çayır ,m er 1 a 7yaylak ve \:ı:)J .. aklarla ay
rı bir· Y2E-E.. çıkarılmamı.ştır.J3u toprakların :s-eli~: tir ilmesi, ba
kımı 7 l;:c:-...~ı..:u.-::,~ası ve kullanımı konularında çe;; i-eli ;y-asalarda Lü
kümleı, o: . .mo:~sı:::ıa karşın,bu işlenıleri yürütecek ör:)::-tıer belir
tilmecli3iııde:::ı sözü edilen alanlar büyük zara:claı gö:cmüştür. 

Son ola:.'&l::, 25.6.1973 Tarihli ve 1757 Sayılı Yasada--da.,.bu l;.;w:.tt.:r 
da öna"lli cJ:~i.2d).ı.'1.lemeler yapılmış ve çayır ,mer 'a ,;.:a;?lak ve kıç
lakların t;sliı:;;-tirilmesi konusunda çalışmalara ba~:ları.ILıçtır. 
Bu ko:::ıuda a3rr·ıntılı bilgi için Bkz .. DPT,Genel Ta:rırn. ::ıorunları 
•••••• ,~~a:.:ı.;:,ıcla Yapısal Sorunlar Grubu Raporu,s .• 71-80•· 
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(i:-.;;_J_ı~:i:cıti.l!ıızın daha önceki bölümlerinde, taxı:,;_ sektörünün 

örgütsel ~'"n:·)l~-:ıncJ:a yeralan kamu örgütleri ile ilc;ili üç sorunun 

öne:rrıli c;_arbo(;m:ılar oluşturduğunu ortaya koyınuştuk.:Jöz konusu bö

lürnde,gencl ol2,:;_-aı~ kamu örgütlerinin sayısın:ı.n,l:-l::. ~;:'-<,ütler ar&

sındaki gö:c' r:;v Da(;ılımının ve bunlar arasındaki -i::;!:ı i:ı.:·J..iği ;y-eter

sizliğin-Ln bu <".<-c=·~·lJoğazlara neden. olduğunu belirteı:ıiştik.Bu açı

<lan tarı11ıdnt:i öı·,c.ütsel yapının geliştirilmesi içL:. fukarıda sıra

lı:man so.~·uı::l.2:~·ııı s:özülrnesi gerektiğini söyleyebiliri2;. 

Ta:::·ı:·:ı sci~·t.;cründe yer alan kamu örgütlerinir.ı. ~·E:.~ı.iden örgüt-

ı enmes irıcJ u i~ l:: o~_arak, Tar=!JII. :Bakanlığının tarını poJ. :i. t il;:nsının a-

mE;.çlarını:l ·D cli~:·1cnmesinde ve uygulanmasırıda tüni yetkiler e sahip 

kılınmssı c;o::.-clı~ıck-Gedir.Lu nedenle,1:'ürkiye Tarıaı ilc ilgili hiz

&etlerin ve ::nı. hiZJiletleri sağlayan örgütlerin ttt,)_ürrc~n :'arım Ba

kanlığınca ·coıJlmınası zorunlu olmaktad:ı.r. 

Taı·ı;:l J3&kanlığ:ı. içerisinde• tarım politikası:::.ı b elirlay-e-

c ek ve tW oü a;;' a cak ör gü tl er in, b el ir 1 i işlevler e (;ör e ol u ş turulma

sı ve b.e:c ü:.,e:,tL·cüıı kendi işlevlerini gerçekleştirob il ecek güce sa

l1ip kıll.~1:itlD.SJ_ geJ: eJnnektedir.Bu işlemler yapılırkeı-ı.-carımsal hiz

metlerin -Ga.EL3.2.ıının sağlalli.!las:ı.na ve her örgütün yc(;lci ve sorumlu

luklarıııı:.:ı_ ~;:8r:iin olarak birbirinden ayrılmasına önem verilmeli-

dir. 

Do~sruü&ı:. tarımsal hizmet niteliği tasımayajı ve ~arım Ba

kanlığı c~ı::ıı::ıt.:::.~:.;:i örgütlerce yürütülmesi zorunlu oJ.an tamamla;y-ı-

(75)Tür'kiyo ~Carı:'•.ındaki örgütsel yapl.n:ı.n gelio;Şti:ci1ıLosi konusun
da 7196 2 yıJ.ıııda. hazırlanm:ı.~ olan lYlehtap 1\apo_:::E: vs 1963 yı
lında tarıarnJ.anan,Tar;ı.m Hizmetlerinin ve Teşk:1_la_-i;ı~ll.n Yeniden 
Düz e:nl_~cE):.Jlakkında Rapor ,adlı iki çalışmada bu konu ile 
ilgili -~3;-::.'ı:ntılı incelemeler ve çözüm yolları yer almaktadır. 
Bunl2:ı..""ın üıi;;;ında ,1965 ve 1970 yıllarında Ziraat Iiı.ühendisleri 
OdasJ.IJ.ca düzenlenen teknik kongreler~e Du konu»özel komi,syQn
laraa ~1celcr.nmiş Ye alınması gereken tinlemlEn~ gösterilmiştir. 
DPT,.Q:Ef:l'?l-•. ~ı.m :P.Blitikaları ••••• ,ş.l97. ~ 
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cı ve destekleyici hizmetlerin arasında da bir UJ""Lllll ve içbirli~l 

sağlanması zo:;.,unlu olmaktadır.Bu tür hizmetlerin ·cüı-üünün,tar:ı.:;:_:

sal gelişmeye yarcJ.ımcı bir biçimde düzenlenmesi gerelmı.ektedir. 

Taı··JJndaki örgütsel yapıda ;r.er alan üretici örgütleritıi"'. de 

yeniden düz oıılm1mesi ve bunların güçlendirilmesi c;crekmektedir. 

Günümüzde söz Lonusu örgütlerin hiçbiri yapmaları gereken hiz .. 

metleri yeterince ;erçekleştirememekte ve aralarında bir işbirli-. . 

ği bl.ll.unrıw.;naktacl.:ı.r.Bazı hizmetler,kam~ örgütlerinde olduğu gibi, 

birden fazla sayıdaki üretici örgütü tarafından üstlc:ı:lildiği i

çin uygulanacia çelişkiler doğ111akta ve kaynak israfına nederi o

lunmaktadır.J3u a;:ıöan,üretici örgütlerinin de isılcvlerinin ayrı, 

ayrı belirl eiır,ıes i ve bunlar. arasında yeterli i§b irliğinin sağ-

lanması ger elmıeLtedir. 

l •. Serm.:ıye Birikimi Olanaklarının İrClclerınıesi 

iT":-:'1 
·J •. ı 

Çalıcn~auızıı."l daha önceki bölümlerinde ayrıntılı olarak 

ortaya kmıulc~ui;u gibi,Türkiye Tarımında yer alan tarını isıletme

lerinin yaluasıık ~-~ 95 inin sermaye birikimi sağlai1l.a olanağı bu

lunmamaktadır (76) .Ayrıca sermaye birikimi sa~layabilecek kadar 

gelir elde cr~.en i;ıletmelerin,ülke· içerisindeki da,;ılım.J. da :G-lcli-uk

ça dengesizc1i::7.SBrmaye birikimi sağlama olanağı olan işletmeleri 

zorunlu.ürc·ciı!ı. v.c tüketim giderlerinden daha fazla gelir elde e

den işletmeler olarak tan~ladığımız zaman,aşağıc~aJci tablo ,bu 

işletmeleı'in bölc;çlere gör·e dağılı.rıiı konusunda ye·cerli bilgiyi 

vermektec":.ir. 

('76 )Bkz. ,Bu c:aıışma ,s. 2ıl- 3~ 
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TABL0:67 

Tarım Bölc;eleı·ine Göre Tarım Gelirlerinin Yeterliliği (1968) 

Bölge'ler Yetme;Eenler ~ Ancak Yetenler % Artanlar %_ 
Marmara 28.5 60.6 10.9 

Orta Gii.'1.ey ' 41.2 52-3 G.5 

Ege 42.3 52.6 4-7 

Orta Kuzes· 42.4 51•5 5.8 

Akdeniz .44·2 52.4 3 .. 4 

Orta Doğu 53.6 42.8 3.6 

Karadeniz 62.6 35-4 2.0 

Doğu Kuzey 72.7 26.2 l.l 

.Doğu Güney 76.9 22.1 1.0 

TOPLAM·· 52.1 43 .. 7 4.1 

Kaynak:DPT,~:\~rl;: Köyünde Modernleşme Eğilimleri Arac;tırması,J:H:1})0I 

l,Yayın Fio.DPT.8,0-SPD-l98, (Ankara:l970) ,o.36. 

Yukaı~ı(,;:ı};:i tabloda görüldüğü gibi,ülkeınizdeki tarım i:}

letmelerLıiı.ı aı:.cal;: o;~. 4~1 i sermaye birikimi sağlame. olanağım:ı. 

sahip bull1l1l-l2,i:tad.ı:. .... :Bu oran ,Marmara Bölge;S:ıimd e % 10 un üz erin .s 

çıkarken,DoL:~u AnaDolu .Bölgesinde % 1 e düşmektedir. 

Tarı:r1. is;letmelerinde,sermaye biriktirme olanaklarının or

talama o~_;:.:.:;.~aı: lıu kadar düşük ol<·nasının yanında,sor:c:1c(Te birikimi 

sağlaya b iJ. en i c.: ı c tm el er in ülke düz ey inde d eJ:l;Ses ü; ö.a{~;ılımı da, 

sermaye biri]:::i:"::i yoluyla ,tarımsal yapıdan doğan ii:ı.:tansal darbo

;azların giC, crilmG ya da azaltılma olasılığını ortadan kaldırmak-

tadır. 

a.8er:nuye Birikiminin Tarımsal Yapıdan J"Jo2_;an ::.inansal 

Darboğazlaı· Ac;ısı~ıdan ir del enmes i 

Ti .. .t;_'kiye Tarımında sosyo-kül tür el yapıdan ,r:iülkiyet ve 



toprak yapı:-.::ınelan, s ermaye_ yapısından ve işgücü ya::_>ıoından doğan 

darboğazla:ı..' biçi;:ııi:ıde gruplandırdığımız ±:inansal C:i.ar1)oğazların 

tüırı.ü~serma;:;re biı'i}::imi olanakları ile karşılıklı bil" etkileşim i

çerisinde bulıu:ına};:tadırlar.Burada sözü edilen e·~kile,~~irne bağlı 

olarak, tarır2.oaJ :ra:pıdan doğan :finansal darboğazlar s &J:maye b iri

kimi olana~;:lar.:;_E:ı::ı. artmasını engellemekte,serrnaye birikimi ola-

naklarının kı;:nt;lı olması da,sözü edilen darboğasların giderilmc

sinde ya ela azaJtılmasında ayrı bir engel oluştı:ırnıoktc:d.ır.Sosyo

kül tür el :'c.:ı.J!J..'-~an doğan darboğazlar arasında yer alan ı:üfus, eıSi

tirn ve tarJ.l::.sal altyapı darboğazları farklı b iç :L.ıl c:c·cl e sermaye 

birikimi olanaklaTının artmasını engellenıektedir. 

Tüı~ki~·c 1'arımındaki nüfus darboğazı n ed eni,~,-ı e 9 bu s ekti:'r

deki işgüc·(_t~,_ün baLımlılık oranı yüksek olmakta ve \:i:}i taşına 

gelir dti>]Gl"o~,:,.so:::·maye birikimi olanakları kısıtlm)ı·,ıaJ.::-tadır.Böy

Lece,.sermaıe biı·ikiminin artmasıyla üretimde· se:c;· . ._aye yoğun yeni 

teknikleı··in l:ul1anılması ve kişi başına gelirlerin a:cttırılma 

olasılıgı c. f'""~aCo.:n ~-calkmaktadır. 

Tctckiy 8 ~'-'::.,:c ımındaki egitim darboğazları is c, "u urada y .ış a

yan nüfusun o:_:itiı-n düzeyinin düşük olmasına ve buna bağLı. ola

rak üreti.ınrl e }cı.ıllarıılan tekniklerin çok ilkel olmasına neden ol

maktadır .Bö:"lecc, ilkel üretim tekniklerinin kullanılması nede

niyle,ve:cimli1il:: düzeyi yüksel1ilememekte ve sonus:ta sermaye bi

rikimi ole.::.ıaJ:la::..~ını arttırabilmek için tek yol ol<::n ki;:;;i ba.;ına 

gelirlerin :/"LE.:s ·:.l-G ilmesi sağlanamamaktadır. 

Tarınsal altyapı darboğazı ise,ulaştırma olanaklarının 

yetersizliği :nce:_ eniyle, tarım s ektörünün geçj'. lik taı~:un düz enirı

dan çıka:cal:: ı)i;;-&;~;a ekonomisine bağlanmasını zorlac_d;ıı·arEık,kişi 

ba§ına gelirl e:.'iıı düşük kalmasına neden olurken, sulama ola!lak

larını.n yGterı::;izliği de,üretim miktarının ve bö~,~lece 1-(işi başı

na gelirle:ı:'iiı. C.ügüli: kalmasına neden olmaktadır. 
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TürJ..::i:,·e ~arırnında mülkiyet ve toprak yapı:.::ıııdan doğan 

darbo.;a;~lo.ı· aı~::.;..:ında yeralan, toprak mülkiyet i, tarı;n. a.lanlarının 

kulla.nı=..ı';::::~ cn.··.:.,:·urıu ve işletme genişlikleri ile il;:.:;:.Lli darboğaz

lar da se.:cııa;-j·e birildrni olanaklarının artmasını eı1cellenı.ektedir-

ler. 

I'arınc1a toprak mülkiyetinde büyük bir eşitsizliğin olması 

ve tarım ir~J.ot:;_clerinin iŞledikle!'i toprakların ç0j::: :ı::arçalanmı§ 

olması ds. .:; orma~re birikimi olanaklarını kısı tlar:ıa:ı.::·~;2_dır. Toprak 

mülkiyetindo ,:_:;i.:J:-cülen büyük e;;itsizliğe ba.ğlı olaı-aL,btt~.rük toprak 

bab.ipleri.Lıiıı Lc,laylıkla sermaye birikimi sağlayabileceği d.üşür.ı.ü-

lebilrn.esino J.:.:aı·~;ın,ülkemizde büyük toprak bahipleri:ı:ıin sağladığı 

sermaye bii'i~.::::_;·,ünin tarım dışına a.ktığı genel bi:: l,:a0ul görmek

tedir.Tarlil i~,J.O-G1i1elerinin işledil·üeri toprakl&rı:,.::. ç:ok rarçalan

mı;; olması i;;:; o,ü2.kemizde tarımsal üret:ilnin ge...'1el1iL:le küçük top

rak parçala:ı.·ı i:~~:; erinde yapıldığı gerçeğini ortayet lwyarken ,mo

dern tarım -~;e}:.:ni:ıcrinin etkin bir biçimde kullanıl:me.sını engel

Iernektedir. 

Ta:cL~.ıso.J. ·i.ı.retimde kullanılan toprakların bir böliirrıünün, 

ge;rç ek. te taı'ırıı::ıal üretim yapılama;>racak durumda olr.ı.aEn is e, genel 

ol<::.rak ta:...'ınso..l üretimdeki verimliliğin düşük olı.-.<::.sı:;:ıa neden o

larak,tr:.:cı!·:1sc:l c.:ıclirlerin ve tarımdaki sermaye bi:ciki..":li olanakla-

rının e.r-tm2.;.::.t_:.n uLgellem.ektedir. 

TLi;rl;:i;: ... e Tar:ı.m:ında mülkiYet ve toprak yapısı:n.:~an doğan dar

boğazlar a::c:asınrla son olarak sözü edilen işletme gcııi;}likleri i

le ilgili CL<:: .• ::~vL~az da,tarımdaki sermaye birikimini en;;ellem.ekte

dir.Tarı:;:Jtal::i :.Lr-j1e-'cm.elerin çok büyük bir. bölümünü:ı ~:üçük i.;üet-

melerden ol"-.l::,rııe:.sı;bunların gelirlerinin ve serme::~e ·oirikinıi ola

naklarının çok lcısı tl ı olması sonucunu doğurmaktaö.::.:_r. 

Tü:c~:i,:;c ..2cırlJjjında sermaye birikimi olanal;:lal'l:C1ın artması

nı en6ell c;;;- o~J. c~:ı. önemli darboğazlar/ s ermaye yapı:::al!do.n kaynak-

. ' 
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lanmaktadır. 

Ülke.r:ı.izcle tt.ırım işletmelerinin büyük bir çoG-cı...-rıluğunda sö

rülen serm.a:re yccersizliğinin yalıında işletmeler içeı~isinde seı·

mayenin ir:;üc:tms .. .sermayesi ve toprak sermayesi biçiminde dağılırr~ı

nın da i.stenilc~iL;i gibi olmaması,sermaye birikimi olanaklarını 

kı sı tlamaktac1ır (77) ~İşletme sermayesi ,daha önce sözü edildiği gi

bi,tarım i,=;lc;·cmGle!inin hayvan,alet ve döner sermaye gibi varıııc-

larından olı).:jl:ıaJ::ta,toprak sermayesi ise,toprağa ödenen sermayeyi 

ka;psamaktadı:c.S".'ar·ıın işletmelerimizde genel olarak,toprak serJ:L.a

yes inin ve::ciınlili,Sini arttıran işletme sermayesinin, to:piam s er

mayeye oranının '~üşük_ olması,bir yandan tarımsal üretim miktarı-
l 

nı sınırları:.: eli, ö·ce yandan tarımsal gelirleri azaltmaktadır .Bry--

lece,işlet:;ıc sc:.'ı~:.ayesi azlığı nedeniyle,sermaye biril,:irı:ıi olanak .... 

Serma;;'o birikimi olanaklar-ının kısıtlı oL11nsı ise,aynı 

şekilde taı,ır::ı i;~:letmelerinde kullanılan sermayenin arttırılabil

me olanağını o:..'-~t::-1clan kaldırmaktadır (78). 

Tüı'L::l.JO . ·;.~:ı:·ımında işgücü yapısından doğan darboğazları 

ol u.şturan ::::Lzli i:; s iz~ ik ve mevsimlik işsizlik so21.:ınları, işgücü 

olmasına neden olarak,tarımc1a l;:işi başına 

üretim milctar:.nın ve gelirin düşük kalmasına yol açr,ıaktadır.:Böy

lece kiçi ba::;ııı.a gelirin azlığı,tarımdaki sermaye birikimi ola-

naklarını L:ıs ı·claEaktadır • 

.AynJ. şekild e.,..tar:unda.;.a~rinay:e birikimi~- olanaklarını:n: .... kısı t-· 

(77)Tarım i::,ılZ:c:cLoie:ı.'inde~kullanılan işletme serm2yc:;:;i miktarı
nJ,D,toprak sermayesine oranla çok az olması,genel olarak 
sermayenin verimliliğinin düşük olmasına neden olmaktadır • 
.Bkz., İbralı:i.Jn .1.\KSÖZ, "Türkiye Tarımının Kredi Soru;nları ••• , " 

(78).Burada kolayca anlaşılabileceği gibi,tarım i~ıl8tmelerinin 
kullm-ıdıklar:ı... aermaye miktarını arttırabilmele:'i için ,ya bEm
cı s err,ıa~\,·e3ro ya 'da başka bir deyişle tarımsal :.-.:::.' c6.ilers baş
vurmalerı z o::.'12Ll u olmaktadır. 
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lı ol;::ıazı,-:_~: __ ".;;:~::_;,_>::. l:ullanılan sermaye miktarının c..r·:~tırılmasJXds. 

,ye.. ı· ar sc;;, I_).: __ --:: ,r.; ___ c._:,:t&. ve işgüeli yapısından doğan <::a:.:'b ot,azları2:1 

9ldet":.Lınes.i~ y-8c<l;t azaltılmasında t-ir katkı s'e:ı.:_~8~,~<::ı:ıaktadır,Ko-

le;yca anL·~;:::.J_cJ)iJ.rejceği gibi,tarımda ;y-eterli serma:re birik:iffijni . .TI 

sağlanc-:bilıc""LCHi ,:'.m~v.Jnunda,kullanılan sermaye miktn:::·ı a:cttırıla::'s.k·e 

içgJ.cü:rıün a<.:ıl :.:abıası önlenebilecektir. 

b.;..-"-.;:_ o Idrikinürıin ·ıarırıı };olitilwları:ı.~ı~"J ve Örgütsel 

·:tapının Do~.u .. .<uc,u I inansal L, rboğazl&r .Açısından i:ı:>~lelenmesi 

~.ür l:i;y- e -~ar ımındaki s o:cmay e b ir ikiini olana:h:lar ı, tar :ırn 

rol i tiı-;:al;___;.j_"Ell:t1 ve tBrı.mdaki örgü ts el yapının do-';ı.:ıxc1u;';::u darbo-. ~ ~ 

-:~azlarla ka:c'::ı:ılıklı b ir e tk il eşirtı içerisinde bul u.:n.i~L: ::::tadır ~ Tarı

mınıızda sü.:-:--.;ü .;;(ilen bu darboğazlar sermaye birikimi olanaklarını 

kısıtlarken,;:; c:'~-13.;)' a b irikiminin yetersizliği d e bu l1arboğazların 

giderilme y2. dd c.~~~altılma olasılıJ;ını azaltmaktaC.ır. 

'fa:;_, ını::::ıJ_;:; da etkin b ir ür et im :rıo li tikas ının l"t;Y ~_:t:ılanamarrı.as ı 

nedeniyle~·t;a:ı.'ııü üreticilerinin gerektiği zaman ü:i.:'eti;ıı kalıpları

nı de&":i,şti:ı:'riıe1e::-:·i saglanamamış ~bazı yıllarda ~üretim fazlalarının 

o:ı.~taya çı}::ı~•,Lıs.~-.;ı yıllarda talebin karşilanmamas:::.. c_;ibi dururnlar 

o:;:'t&ya çıl-:J,~ı;_ ve ÜJ.:' eticil er in teknik açıdan uy gtJ.ll olr:ıa3can yer

lerde ürc·c:tı ;rc:.J:ıası ve yıldan yıla görülen a:;ırı iiyat dalgalan-

malc.rı ö:ı:üe:ne~.ı.:::~iıi§tir .. Böylece,tarımsal üretim mil;:tBrının ve ta-

rııns~ü Gelirlc:.:::·i.:n düşük kalmasına neden olunaraJc,~;eTTııaye biriki-

mi olanc.1::1c:cı :;::ısı tlanmıştır • 

.:~y.i'i.l co:t;:ilc1e,sermaye birikimi olanaklarının .lnsı tlı olma

sı da, üreti~il o:;.~ in gerektiği zaman üretim kalı_fJl&rı:ı.ı değiştir

ınelerin o ve ~t:;:·-,_:rııcrini gerektiği zaman bekletere}ı:: fiyat dalgalan·-

malarından J:u::;.:-·ur.üo.larına engel olm-Uıçtur .Böyle ce ü:r:: e·~ i cil erin ge-

lirleri~-ıi aı'·h:ı:caı'ak sermaye biriktirme olanaklc.rı azalmıştır. 

Üll;::c:.ı_izd a ııy gulanan tarımsal pazarlama politii-casının, ta-
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rım üreticilÜJ:'i:rı.in ürünleri~:i kirne,ner.ede,nasıl ve ne fiyatla. sa

tacakları 2:oınıstmd.a bilgi edinmelerinde yardımcı olanıanıası rtede

niyle,tarınsnl ı)azarla:ra talebe. uygun've yeterli miktarlarda ü

rün arz edilerrı.emektedir .• Böylece,uzun süre depoları.ina olanağ;ı: bu

lunmayan ürünleri üret.en tarım ür eticil eri ,yeterli ve d uz enli 

bir gelir ;yo.j)ıcı:ı.a sa.h,ip olamama.ktadırlar .• Ayrıca1 c1epolanabilen 

ürünleri 'Lti.'ete.n tarım ü.ret:icileri·de,serrrıaye biril:.:::Lııi olanakJ::ı....,.., 

nın yetersiz· olıJasi nedeni3'le,gerektiği zamanlarda üri.ı..nlerini 

b ekletememe!:·cedirlor. 

':2arırıısal fi;yat ve tarımsal dest.ekleme poli·cikası da etkin 

bir biçimele 1.\fC.,ul-nnamadığı ·durunılarda,tarımdaki serma;y-e birikimi 

olanakları :.::ı~n. ·i.;lGil.l!l.aktad..ıı; . .-Ta:nıms.Sl _f.:i;yat vv o des t·ekleme pel-ii;i

kası genel olaı~ak,tarım üreticilerinin gelir düzeyini yüksel tmek 

ve dü~enli bi:.' gelir· elde etmelerini sağlamak ve çol-;: düşük geli:c 

elde eden üre-cicilerin ekonomik durumlarını destekleEıe yönteınle

ri;y-le iyile;:y:.;:iJ..·;:ıe;yi amaçl~aktadır.Biiylece bu poli·;;iJ[a etkin Lir 

~içimde uygulandığı zarrıan,tarım üreticilerinin el;:onomik gtiçleri

ni gelişt:ir8re;:,onların sermaye b:ir:ikinı:i olanakla~:'ını arttırabil

mektedir.Fakat bu rı_ol:i t:ika iyi uygulanamadığı zanı..an, burada kulle-

. nılan fonlaı' ;iaı·c.ı~ sağlamaktan çok kaynakların eLcj:ıoı:ıik olmayaıı 

b :iç :im.lerö. e l:ullc:nılmasına neden olmaktadır.· 

Taı'JJil ·u.re-cicilerinin sermaye birikimi olanal~la.rıı:ın kı

sıtlı olması (·~a bu politikanın uygulanma biçimini ctkileınektedir. 

Sermaye biril;:-'cL'me olanağı olmayan tarım üreticilarinin bir son-

raki üretim dö~le,ündeki harcamalarını karşılayabilLı.eleri.ni sağ

lamak için ,fi;y-a-c ve d_estekleme politikası E-konomik a'Tiaçlardan 

çok sosyal a;ıaçlaı~a yön el tilmek zorunda kalınm.aı-,:·caC'.ır. 

T'drki;;"G _;3.ı"ıı:p.ıiıda uygulanan üretim poli til;:z:.sı, :p::ô.zarlanıa 

pol:i tikası ,fiy2.·c ye destekleme poli t:ikası dışında J.:::alan öteki 

poli tikala:.' au ı altında gruplandırdığımız politikaların tümü 9 ta-
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.r·ım.daki so:r·ı:·.ı::~:ro iJirikimi ile karşılıklı etkileşiı:ı içerisinde bu-

.iJu:..~a .. ~s. ~:öz·ü edilen politikalarJ.n arasında yer alan tarım-

sal vergilC" o ııolitikası etkin bir bi~,:i.ı11de uygulan(~ı;ı zaman,ta

rımdaki s e:r-:,ıc:~y c b i:'c ik imi olanaklarını kı sı tlayab ilecektir ~ li'aka t 

bö3rle bir tL"ü.l'"l:2J.c~a,tarım sektörüne götürülen kamu 2.ci~::;nı.etlerinin 

buradan saC;lzn:.2.cal::- vergi gelirleriyle finanse edilere~;:: ;;rayg:ıı:nlaş

tırılıı.ası ,c;öz;~: e:5ilen etkiYi rrtaö.an kaldırabiloc·~J.ctir. Vergileme 

:ı;; ol i tik:;sı z(ı~:ında kalan poli ti.Ks.ların etkin b ir· b içirrıd e u.y gu

lanni.ası i:,;e,ta:rı:cül'.aki sermaye birikimi olanakların:.::. önemli bir 

...::~~:..·Li:ro 'I\Tımında örgütsel yap:ı.dan,tarım ö:ct_u-~leri arasın

daki gör ev dı:::ı,(,ıJ.ıınından ve iç,;bir.liği yetersizli~;;inr:! sl:l doğan dar

boğazlar (2., :~ccı:::~ sektörünün sermaye birikirili olc,:c:ıal".::Le::rı üzerinde 

etkili olr,ı;.:.J;:·t;:~C.ır. 

'L'~,:.:·ır.'_c::.~"- yc:·alan kamu örg'0..tlerinin çok biiyük ·oir sayıya u

laşması ,1:ı.mJ.a:.. d.:L'<J.sındaki görev dağılımının bazı s;eli~kiler do

ğurması ve i;~:-iJi~cliğinin yetersiz olması gibi sorunlaı ... ,tarıma gö

tüı"ülen lıizns-tleı~iı1. maliyetlerinin artmasına nec~eıı. clnakta ve 

böylece bu lıizric<;lerin yeterli düzeye ulaştırılmnr::'iı:r.~ı engellemek

tedir.i3·,_;;;:n.lG.:c sc;:J.nclmda,tarım ~~reticilerinin ekcLi.· .. ·2,ül:: ve sosyal 

d\..LJ..'Uı.:ı.larııu 1,:.-iJ.e;;;;tirebilecek olan hizmetler ,yarar sa±~layama:nak

te, ve itar.:uı:. :(].i'eti·cilerinin sermaye birikimi olanaklsrına bir kat-

kıüa bul "L'.ııa:-,·:<:.;: <:..:·:·i.;aclır. TarJ.ID.daki s ermaye b ir ikirni -:.il2.naldarının 

kısıtlı cl;·.ın~ı ise,tarımsal yapıda yer alan ö.cgU·l;l2:ı>.! "bü;y-ük g.l

revler ;)rükla~c: -::e ve bu örgütlerin sağladığı hiz::,ıe·t.;lerin yeterin

ce yaraı' sc:ı.(.J.a;:rabilmesin.i engellem.ektedir. 

2. ':'~<~c.'l:t:!.3al l,i ... edi Uygulamasının 1arımın linanrJc..l Darboğazla

rı ve Gelis;:~ıc r}::;:,.'e1deri Açısından lrdelennıesi 

TarJ.ncal ·üretimin arttırılmasının,tarır.rıa t<üJ.cis edilen 



doğal kaynalclc.:cın nıiktar.ı ve nitelikleri, tarımsal t~rotinıde kul

lanılan seı~rıa:Tc 1~'-i:ıt:tarı ve ürsticinin teknik bilei düzeyi ile ya

kından ilgili oJ.ci.u,;·u bilinme1.. tedir. 

Tarıı:ıso.l tb:·etim için zorunlu olan ilk kayna;ı oluşturan 

toprağın, ·ceJ.;:nil;: açıdan tarım yarılabilecek bölüm:U., c;enellikle her 

ülked.e sı:-ıı::·lı olr:.ıc.ktadır.Bu nedenle,tarımsal tiro-GL'li arttıra-

bilmek için yapılacak işin,tarım üreticilerinin '::;:~:,itilmesiyle 

daha etkin ü:..'etim tekniklerinin kullanılmasının fJC.(Sla:nması ve 

tarım s ektö:ci.i:.niı s ermaye gereksiniminin karşılanmasıyle verimli

liği yüksel-Gecc:c (~irdilerin kullanılması olduğu se:,"'nu--;.ulmaktadır 

(79). 

Çalı;~}Ei.2.Euzır;. daha önceki bölümlerinde ortaya koymaya ça-

lıştığımız c;ib i, Türkiye Tar :ımı açısından, sad ec e taı,ıııı s ektörün-

deki eğit:L.ı Ci.lzeyinin yükseltilmesi ve sermaye ;-croksiniminin 

karşılan.rn.arJı ;'/eterli olmamaktadır.Bunun nedeni/Lürlriye Turımında 

varolan füıansal darboğazlar·ın ~lim~ukarıda sözü e(lilen iki ön-

ı ·ı .. . . ., 1:; t . tt lm ll • em ı e ure·~..::ıı;ı_ i::tı"c arının ye Brınce. ar ırı asını onc;e emE.:ii---

dir. 

Da.l:ı.a ö2ıce belirtildiği gibi,Türkiye Tarır;ıınc:f_;_ ;{er alan 

üreticileri::.l :JL,c~·zel tasarruflarıyla sermaye bi:cilctiı~~rıe olanak-

ları çok kısı-L:1ı olduğundan, ger ekli s ermayenin s c:.ı;;ıe.ı'Wıasında, ~· 

kredi kayna:.,:la:ı:·ı:cıa başvurmaları zorunlu olmaktac:ı::..~.uıkc;mizde 

başvuruları bu ~::a~·nakle.rın sayılarının oldukça fo.zl<.;; olmasına 

karşın,':ı:.C.!~i::·c:mt Bankası dışındaki örgütlen'l1Üj ·'..;L'•.:ı."ıı:·ral kredi 

kaynakları, çok sııurlı b ir .bü:.rııet sağlayabilmektedirler. Gerçek

ten ülka;,ıiç-~(Loki tarım üreticilerinin yararlanabildi2_~i örgütlen

miş tarımsal 2=-'o':~ilerin yaklaşık tamamı sözü edilen bankaca 

karşılam~ıc:ü:-~2.(ır.l3u açıdan,1'ürkiye Tarımındaki lc'si::i uygulama-

(79) İbrahi?:, ı\.LSö~;, "Tarımsal Kalkınmada Y.redinin ••••• " 
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sının, tarının firi.2.nsal darboğazları ve gelişme gerekleri açısın

dan irdelcrmıesinc1e örgütlenmemiş kredilerin veri yokluğu nedeniy

le ele alımn.c.sı olanaksız olmaktadır.Ayrıca ,örgütlenmi;ı kredilerin-· 

JeL~n~::.:~ü2- ;!,takın: bir. bi:Slü.mi.tiıü ·. ·:r. G.Ziraat Bankasının sağ·lainası ne

deniyle,sadecc ~.C.Ziraat Bankasınca sağlanan örcç~t-clenınis; kredi-

ler in göz önüne alınması yeterli olmaktadır (8~). 

a.Gclencksel Kredi Uygulamasının İrdelenmesi 

:Oalıa önce belirtildiği gibi~Türkj_ye Tarımında T.CaZira

at Bankasınca altı· tür geleneksel kredi uygulanmak-Gac:ı.ır.l3u kredi

lerin tümü;tarı:;ı sektöründe varolan sorunların çöz"i.5Jrıü:ne ve darbo

ğazların kalc1ı:::::-ılmasına yönelmiştir. 

Örn e;'~ in, ç evinn e kr ed il er i , tar ını ür et i c il er in in ür et im gi

derlerini kar,~:ılayabilmeleri amacıyla,sürüm ve satı;: l~redileri. 

tarımsal ürünle:cin pazarlama olanaklarının geliştirilmesi amacıy

la, donatma .:c erileri ,üreticilerin araç, gereç gereks iıı:Lml erini 

karşılamak aıiı.ac:ıyla, verimlendirme ve i.yil eştirme krcdil eri, tarım

sal veri..rrılili:1i aı··\;tırmak arnacıyla,toprak edindirme ve tesis kre

dileri,üreticiJ.e:cin toprak edinmelerini ve gerekli tesisleri ku

rabilmelerini sağlamak amacıyla,tarını sanatları kredileri de,ta

rımsal sanatların geliştirilmesi amacıyla açılmaktadır.Bu kredi-

(80)Çalışmaı~ıı::;:ın daha )nceki bölümlerinde,T.C.Ziraat Ban},:ası 'nca 
sağlanan Jw:·edileri ilk olarak,üreticilere ula::,rcıı·ına biçim.le
ri açısından ild,ye ayırarak,ba.nkaca doğrudan üretic:i.Jre ulaş
tırılan kreüiler ve tarım kredi yada tarım sa-'Gı§ kooperatif
leri an:ı.cılığıyla açılan krediler bi-O iminde sınıflandırmıqtı:t:._. 
Daha sonra,ba:::ıkaca d•ğrudan i..treticiye ulaştırılan kredileri 
üç grup-~a incel e.ıniştik.Bunlar sırasıyla gel eneL:ı:> el l<.:r eO. il er_, 
kontı"'ollu }::'odiler ve özel fonlardan yararlanıl~u'ak açılan 
kıoedilerc~e:.'l oluşmaktaydıeBurada ise daha önce ~rap-tı;_;ımız ij;:i 
aşamalı a;;-ı:._"':ı.m yerine,T .• C.Ziraat Bankasınca saJJ_anan tüm kr- e
dileri,gelenelmel krediler,kontrollu kredile:c,üzel fonlard.e:.n 
yararlanıla:cal;: açılan krediler ve tarJ.lil kredi yac~c, tarırrı sa
tış lmo~Jcra-::;ifleri aracılığıyla açılan kredileı"' biçiminde --~·1:·. 

gruplan ci_ ı:c ı;y- o :i---uz • 



lerin yöı:clr~i(~i sorunların tümü bilindiği gib:.i,.,tar::.i;::ı.H:ı.zdaki fi

nansal d.aı"boi;a:::~:_a:.--la son derece yakından ilişkili olmakte,dır.:Bu 

açıdan ,sözü eC::i.le..-'1 kredilerin yönelitikleri amaçlae c,öz önüne a-

lınc:ığıncla, bunJ.3rın tarıroi.n :..i'1nanualıda:ı:lro·;~::..zli:r!:ı.r:u ·:ortad:.an .. kal.

dırmas:ı. ys.. da.azaJ_tması gerektiği söj:lenebilııektel'~ir.l'almt,son 

yıllarda bU_~~<.~:.: :,ü::C:tG:clara ulaşan bu kredilerin,tar:u~ırt darboğaz-

ları üzerLlC_o :.l:'.m:;l& etkili olınadıgı kolaylıkla anla;~:ümaktadır. 

Buı1.-c..:.ı ıı.ı~r:;.e:cd kısaca §ö;:,rle özelilenebilmektt:diı".Ülke:mizde 

T.C.Ziraat J3ankaaınca açılan ~eleneksel kredileri-c. örıe.mli bir 

b ölümü , tüJ:.: ct :J..:·J 1ıaı' crı.nıalarıncla kullanılmakta, ür et :i.r;ı l!.a:r c::uı1s.lar ına 

yönelen k:c·:<~i1o:ı::(on de etkin bir biçimde yararlmıı12r•,ETı':aLtadır. 

·:21.:l:cld:re j,'ztrıınında y~ elan üretici:ıerin geı:ccJ. olarak eği

tim d.üze;yle:.o:'i:--ı.:i.n Cüşül~ tlmas:ı.,bu:nların modern gircJ.iJ .. e:ciı'l vel'imli-

li€~in art·L;ı::·ıJ..;nas:ı..rı.daki etkileri...'1i anl::ı.yamarııala:r.·ı2.1& ve bu girdi-

leriı1 kull</.ıbmr:.ıı ile üretırnde ortaya ç:ı.~aoak &rt;:ı.;_;ır:. me.liyet 

aY·tı,sını lra,->q;'1 'F;., ·,,, 1 ··ar·--iayo.T>ıayanao·:ı. konna.'""da kB.rar vermeleri-- .> AO..ı.. ı;:;-~ .. '~.} - .;.;' ) _t<_ ~ ..&-1- ~ .., b ...,... ......... 

ne engel ol.;;ıe.:.~-:.:;;:ı(~ll" (81) .l3fylece, üreticiler sağlaya·u :Lle~ i1Ll eri 

kr"Ô.ller1, "t?.;i.::c-:,:G,ı harcam4S+J.4a yöneltmek~ 'h ir sai~::ı.:;LG:':: görmemek

te:::tirler. 

Burnrr~ ct ı:~, ında ,ülkemizde uy gulEı.nan gelenek.::, ~;l ;-:I' ediler in, 

miktaruır.i. {;C:L(;:J.likle yetersiz Olmaları 1 tarırns&l ;y-ay :u;;, Örgütleri 

ve kredi öı·,;J.~c;ıeri ile üretici aras:ında işbirliğir.ir:. yetersiz 

olmas:L,açıJ.s.n J.xcG.ilerin yeterince denetlenmemesi vs ·car:ı.msal 

girdilerin çol: L:;z~:·ta:ı:ı eygun yerde.,uygu.n miktarlarclc;, ve i'i;:tatlarde. 

ür eticil er o 'l:ıl&ç~ırılaın.aması gibi nedenler, üretim ~lal'CaD~alarına 

yönelen gel<;):·ıeJ.:s el la· edilerden de etkin bir yarar ::ıağlaruwıasmı 

~---- z}L;l 
(8l)Ayr:ıcs.,cü~a mnd~eleri stokundaki ye:t~si ve ts.:ı:ırı.daki gele-

netler ve gü:;.:·e:cekler gereği,çok zaman dla.i. ve ;;;u3y&l olaylar 
için l.rLl;y~~k J1.arcaınalar yapılmasuda,kredilerin ·:.:·~u~etimt-~i:'nel-

~ ~ . t d. .,-,k Ib. ., • ., TT(""1o·r,. ıt ·-"'ı • ..... • • m es i;::.ı. e :::;. ec: en o .ı. ab ılm. ek e ır • .b z • , r a.n.:ını. çu~ .u ' '-;:),.c a:ı. j,{;r 2.2. ;}--.... 
s.ıs. 
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Gerçekten, T.C.Ziraat Bankasınca uygulanan geleneksel 

kredilerin miktarlarını inceleyecek olursak, üretim amaçlarına yö

nelen p:eleneksel kredilerin etkin bir yarar sağlawramamasının noden.

lerini kolaylıkla görebiliriz. 

TABLO : 68 

1976 Yılında Geleneksel Kredilerle, Kredilerden Yararlanan ÜrGtici 

Sayısı ve Bir Üreticiye Düşen Kredi 

C.evirme 
Kr ecııs-ı · ~

.. .. V • . l d' To-orak. m . urum Ve - t . . ern en ırmE~ l:!iQ.l,naırme ~arım 
atıs . Dona ım . ~e yııeştır ve ~esıs anat
rea.:ı::lerı · -Krea.ı.Lerı· meK.re ıJ:.er1 · ··· KTe·dı±erı - arı J··· 

Üretici 
Sayısı 1.346.140 26.753 124.137 3.883 44.247 380 

Ortalama 
Kredi 
Miktarı 3 .. 156 3.369 2.973 6.730 1.475.269 

Türkiye Tarımında 1976 yılında açılan geleneksel kredi

lerden yararlanan üretici sayılarının çok düşük olduğu Tablo~68 

de pörülmektedir.l.346.140 üreticinin yararlanabildiği çevirme 

kredileri dışında kalan geleneksel kredi türlerinde, ancak 26.753 

üretici sürüm ve satış kredilerinden, 124.137 üretici donatms kre

dilerinden, 3.883 üretici verimlendirme ve iyileştirme kredilerin

den, 44.247 üretici toprak edindirme ve tesis kredilerinden, 380 ü

rc:tici de tarım sanatları kredilerinden yararlanabilmistir. Bu kre

dilerden yararlanı=ın üretici sayılarını, ülkemizdeki tüm tarım ürc::

ticileri sayısına oranlarsak, söz konusu kredilerin yavgınlı(:ı ko

nusunda bir sonuca Ulaşabiliriz. Ülkemizde yaklaşık 3 Milyon t:J.rJ.ro 

üretici olduğuna göre, çevirme kredilerinden yararlanan üreticilo

rin oranı % 44,8 olurken, sürüm vo satış kredilerinden yararl8,n

anların oranı % 0,09, donatma kredilerinden yararlananların oranı 

% 4,1, verimlendirme ve iyileştirme kredilerinden yararlananların 

oranı ~ O, 1 toprak edindirme ve tesis kredilerinden yararl;.;ınan-· 

~ Kaynak verilmeyen tablolar çalışmada daha önce yer ala.n Vf=>. rj __ L z:~r 

kullanılarak düzenlenmiştir. 
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ların oranı is e, 1~ 1. 4 olmaktadır (82). 

Yukn::·ıcLaki açıklamalardan anlaşılabileceği gibi, 1Iürkiye ":'.?.

rımında u;y,~}.Üa21an .:;cleneksel kredi türlerinden saceec çevirme kre

dilerinin ya2.Tc.;ı:;:ı. oJ.arak uygulandığı st'iylenebilmek-Gedir. 

I'ü:·kiye .:.ı:::~_:;.ır.ıında geleneksel kredilerin ;y-ay:-çı.n olarak uygu-

lanan"amc.sını~ı ~/3.:t:ıncia,bu kredilerin kullanımının ·.~cLcd;lenemediği 

b il inmekt oc.~ i::.' .Ih:ı. nedenle, ülkemiz d e uygulanan gelenc2,:s el kr ed il e-

rin bir böli.~·~rL";_ ·ci.ü.otim amaçlarıyla kullanılmaktadı:· •. Jyrıca,sôzü 

edilen kı·cc1ill:::.~(lcn yararlanan üretici başına düşen >::·edi miktarı-

nı incel ers eL:, 0·u:nuı1cta kredilerin tüketime y önelmerı i ... : c olanak ha

zırlac.ı.·~ıı1ı ~-El da ~~Tedilerin üı' etit"1le yönelik kulJ.c:;ııJ.liı-ıası d uru-
.. , . /etkinlik .. ~ "". . 

mu~-ıC.a c::: ;::c·c c., ınce sağTanmas ını on..L edıgını söyle~- cb iliriz. 

·:_a."iJJ.o :62. c.1e e:_:örüldüğü gibi,kredi kullanan IJiı' -Liretici be.-

ortal.ar:ı& 3.:::.. 5G lT çevirme kredisi, 3· 369 TL s LÜ'"l . .:.ı: ve satış 

la·edisi~24.307 ~Clı 0.onatma kredisi,2.973 'IL verirıllmir".i:cnJ.e ve iyi

leştirme 1o.·.:-,c'.i::)i,67JO TL toprak edindirme kredisi ,:_~tı:;ınGktedir.ı:ıu 

kredi türlcı::Uün he:ı." birinin amaçları ayrı,ayrı gö:~ üııune alı.ndı-

gında, yılkarıda s ôzü ed ilen miktarların çok küçük oJ.d~ğu o::·taya 

çıkmakta.CL:::..:c.ü:r·:;:ıc2·:L'1.,197' yılında,hiç bir tarırn ürs-~;icisi:nin 24. 

307 TlJ. kre(d ilG,i§letmesinin ta.rırr~sa.l araç ,gereç ~;o:.:' elesinimini 

ka.rşılayabil,:.iCi ;;n. da 2.973 T·L ~>:redi ile üretimcc:.:j_ verimliliği 

arttırıcı -;;~a-~ı:c:·ır.ı.J.arı yapabildiği düşünülemez. Tarım ü:c '.::tieileri-

nin tek,telc c:J.o alındığı zaman görülen kredi mil;:-Ga:.:ıı-ıın y·eter-

sizliği, ti.).ı<ı ·:;e.::·Eı s ektörü ele alındığı zaman çok c~:.::t::1a açık b ir 

b içimde ortc:•.JC·. çıb;-:.c.ttadır. Orneğj_n ,1976 yılında 9 TL. ·kL;; o Tarımın

da üretiı;ıi~L vc:.':L.üiliğini arttırmak ve jyileştirmeL ar;;acıyla ısa.

d.ece 1.914-.0UO ;'I.el;Tedi verilmi~tir.2 J.liıilyon TL.na bile ulaşma-

(82)Tr:;rıı:ı. ca:nt:~-G.aı~;-kredj.lerinden sad~ce )80 üretici~-~in yararla
nabilmesi nc,:.eniyle,söz .konusu krediler için b··: o::::an l:ıesap-

1 anmaı:p.iiş·t :ır • 
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yan bu .h.TGdi -~;o:ıcılanıının, tarım s ektöründeki veri<'lllii.iği aİttırması 

b ekl en e: ı: ez • ... 
·..::.C.~~ iraat Banka. s ın ca uy e,-ulanan gel en:eks el l;:Tedilerin r,nem

li b ir b öL.'iJ",ıüzıün tt(:~: e tim harcamalarına yönelmesi, "ı.5.r etken amaçlar

la taıe:p edilen ~~el0neksel kredilerin de yetersiz ni: .. :·t;arlarda ve-

ı~ilpıesi,bu ·t-i.':.ı, J::..-r;c.tilerin geri ödenıne durumları:nı ::c·::"i.!le':;>tirmek-Fr 

tedir.AşağıC:~u;:.~.C.Ziraat Bankasınca açılan gelerwJ:.BGl kred.iler·in, 

1976 sonıu1c~s. c;e::ci ödenme durumları e;örülmektedir. 

TABL0:69 

G·clo:;:ıeks ;.:;1_ I-<redi1erin 1976 Sommdı Geri 

Öd enme Durumu 

Ger i Od e:nme:~> i Gc:ı.."' eken 
?2.ı:'edi I,:ik-ta:cı 7. 318.539.06 3 
Ger i vd en 811 It., o~L i 

Vadesi Gec;:en >i·2di
l er H es ab :ı ı 

Taki:pt eki m: ed il or 
Toplamı 

Taksi tlm:ciil' il ·.;:ı 
Krediler ·.:c~:üamı 

Vadesinde G-m·i öc::eı1L."'l.e
yen Z.r Ei~ il cr S.:·o:;_ılaıu.ı 

4. 79 ).91 7.161 

~f 
1()0.0 

ıo.o 

YuJ:a:."'llcO. cörül.düğü gibi,geleneksel kredilo:c•i:: Uı.'1Cak yak

laşık% 65 i V<.1C[e[3inde geri idenebilmiştir.i3unun öı;::;ında kelan 

kredi mikta::.·ı,tu:L~çıuıarın yukarıda laayı1an nedenleı.·ıe,ooemEı 

lerini yiti~=-~ı::.clcı""'inden vadesinde geri ndenememiştir. 

b.Koıı·~rollu Kredi Uygulamasının İrdelerınıedi 

Xo~~ıt}:·olltJ. y:.redilerin bir grubu olarak ~drt ıa. önceki bô1üm

lerde incelami;ı. olC' .. uğumuz topraksu. kredileri 1961 >J.J.ından sonra 



yeni bir dü~Hm içcrisinde,uy.gU.lanmaya başlanmıştır.Bu krediler, 

daha ence sözü ecl_ildiği gibi,Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlı

ğı ve Topraksu Genel Müdürlüğü tar~fından bir arac~a uygulanmakta 

ve tarım üreticilerinin her türlü toprak ve su koruması ,toprak 

geliştirmesi,.'J·LlJ..ama ve bu konularla ilgili araç ,geı~eç gereksiniın

lerinin karoılamcınsı amacını gütmektedir .Ayrıca, top:...~a~~:::ıu kredile

ri topraksu örgUti.i.:nün teknik görevlilerinin hazırladıkları proje

ler e dayanılaraL,kontrollu bir biçimde :parça,parça lrullandırıl

maktadır. 

Kontrollu zırai kalkınma kredilerinde ise,tcrüEÜ amaç ta

rım üreticileri:.ıin ve işletmelerinin geliştirilmeGi olduğundan, 

işletmenin ·t;üm. leeedi gereksiilli göz önüne alınmakta ve uzun vade

li işletme plarıına göre saptanan kredi miktarı,geı~eksimne duyul

duğu anda ,ıwntroll u olarak tarım ür etic.is-±..'1.a. ıilaş.:tırılmaktadli~e-

ha önce sözü edildiği gibi,kontrollu zirai kalkınma l::redilerind_e, , 
ekonomik sorıuıl<:.:~ı:nı kredi ile çözemeyecek üreticilcı"'le,gerekli 

geliştirmeleri kendi olanaklarıyla yapabilecek büyül::: isıletmeler 

uy gularrıa d. ır_;; ı bırakılmıştır .Bu nedenle ,kontrollu zira i kalkınma 

kredilerinc1en, genellikle orta çap tarım işletmeleri ;-rararlandı

rılmaktadır. 

Çalıf]mamız,ın daha önceki bölümlerinde ortayE lwnduğu gi

bi,kontrollu zirai kalkınma ve topraksu kredileri biçiminde iki 

ayr:L türden OlU.']2ı.l1 ve T. c.Ziraat Bankasınca uygulc:~nan kontrollu 

kredilerin 19?6 yıl sonu toplamı ı. 3 Milyar Liraya ulaşmıştır • .Bu 
' \,..; 

kredilerden yaı~arlanan üretici sayısı ise,62.938 h:ioi olmuş ve 

bir üretici or-'ı;alama olarak 20.627 TL.kontrollu kredi kullanmak 

olanağına sahiı; olr.ıuştur.T.C.Ziraat Bankasınca uye,ı.:tlanan gele

neks el kr ec:: il .:;;:cd e ,b ir üreticiYe düş en ortalama kr eüi miktarının 

genellikle ço:i.: r.::alıa düşük(83)oldugu düşünülürse,ko~rl;rollu kredi-

(83)Donatilla vr:-; tB.rıın sanatları kredileri dışında kalan E,elenek
s el krec!.i tü~'lerinde. 



lerir~,i.:ro:~.i :.::LJ,:cc-.ı~ı açısından da tarın üret:i.cJleriı-ı:; daha fazla 

JB.r·e.r .:;s ~;L:: c:: ı:; ı r~ ö;yl en eb ilmektedir .. Ayrı ca~ s ?",zü ed i1 el ı kr ed j_l eı"' .: n~ 

üreticiler ·~s.ı~~l:f:'ınılan kullanılmasının kredi öre,--üt:·u.ıı.co ·le:net}~8rilll8·

öi der b ir ~ran( un, kı• ediler in üretken anaçlar e. yöncl21: ss iner 0te 

yr.ndan~etkin ·uir biç:irııde k:ullanıln:asına olanek haz:ı.~:·l;:.:.ı:;.aktadır., 

Lö~rlece.,~;:or~·:;:."':;llu J:',:ı"edilerin yeter miktarlarda ve.:;..~j_lip,kullan::_

ınının denc:;J.cn:.::_~::ıiyle tarım ii:iJle-tmelerinin gelirle~·i al'ttırıldı· 

ğından bu lcı."ccli:.e:rO.eki geri ödenme orruıları,5elonc:~.~.:8l kı·edi.ler-

d en çok 1"-il:::s c~. olLLC:·ü::tadır. 

kredi orarllaı·ı 5~· 15 i~ (84)geçmemekte topraksu y&-LE"'Jjll kredilerin

de de;:{. 13 c;l;•<_::.:-~r;dır(85).Kontrollu kredilerde,slıı.ıa:n kredilerin 

vadesind.G c;e::.·i Jdenmf'ıeri,bu uygul&ma.nın bc-~arılı c'J.(}usunu kanıt-

lamak için :y-Gte:cli olmaktadır. 

c. Oz oJ. ::·o:r:l;::rdan Yars.rlsnılarak .Açılan Y...r ed i1cr in ir d e-

lenme;:.;i 

ZiraLt .LJE:.Yı2cc:~;~.:;,ncc olu;şturulan çeşitli fonlardan,bcJ..irli amaçla-

vl ' • ~ • •• ı •" 
rın sag anc.Dı.Lle:oıne yone ı.K 0l.:ırak açılmaktadır .J3'--l ':·:ı:' eö il er in 

bazı türle:ı:.·i,::oıl'f.:;~.:·ollu kredi uygulcemasında olducu ,::.i·;Ji belirli 

:projeler e b.::.,) .. ı ve kontrollu olEro.k verillııekte, thm.L.:ıı:'ın dışında 

ke.lan kredi -c:~L:.~·J.c::·i de geleneksel kredilerde olduHu tibi,krediye 

gereksin.ıne iiD.Jc.:lı.l;:;ı)_ belirlenanıere verilmekt.e,fakat kı·edinin üre

tici tarafı:;/~:::s~ J,:ullanımı denetlerınıemektedir .. Ornci~i,.ı,te::;vik Ye 

t:EÜiGıtirme J:::;~'C'•~.j.J_eı"'i entansif süt hay1ancılığı i;ılec~:ıelerinin 

kı.x:culrnası ,-c;::rı:ı üı'Lml erinin iç ve dış· paza.rlarde cL;~;c::...· fiyatla 

satışına y<..:ı.rC.ı:ıcı olacak tesislerin kurulması v.b.cilJi -to.rım. 



sektörünün gelioı::esine 1önelik projelerin finansınanı konularında 

kullandırılr:la:.:-'~a~c.ır.YemelUt ve yemlik kredileri ve toln:ını.luk kre

ıitileri ise,üre-ticilere geleneksel kredi türlerinde olduğu gibi 

projesiz oır~:r·aı:. verilmekte ve kullrull . .IllJ. denetlenmGEi.ektedir • 

.Su n oc: cnl e, öz el fonlardan yararlanılarak açıJan kr ed il e

rin bazı ti5.ı'le:ci,l~ontrollu krediler gibi önemli bir etkinlik 

gösterirken,.bm1uı1 dışmda kalan kredi türleri,geleneksel kredi

ler gibi önenüi bir etkinlik göstermemektedirler. 

Sözü Gf:~ilen kredilerde,yararlanan ~etici sayıları ve 

bir üreticiye 'Yüoen ·ortalama kredi miktarları da,en az bu kredi

lerin ·uygı..:ı.lru:,ı.:ı yöı:temleri kadar farklılık göstermcLtc.::dir.l976 

yılında özel fonlardan yararlanılarak açılan kredi türlerinde, 

kredilerden ;ra.J:.'z~:-clanan üretici sayıları ve bir üretici,ye düşen 

ortalama kı~cc.1i miktarları aşağıdaki tabloda görül:.:ıektedir • 

.As;az;ıc~a:ci tabloda görüldüğü gibi, geliştirme ve teşvik 

kredileri tüı'l2:cinde krediden yararlanan üretici sa:rılan toplam 

olarak,5 e 1:ac..1m: düşmekte ve bir üreticiye düşen k'..ccc.~i miktarı 

da 7,5 Milyon J:L.nı aşabilmektedir,:Bunların dış:ı..nd.a kalan,özel 

fonlardan açılan ı::ı~edilerde,krediden yararlanan üretici sayıl2.-

rı,aynı şekilc1o kısıtlı olmakta ve bir üreticiye d.ü:Jen ortalama 

kredi miktarı,üzel isk~n fonundan açılan krediler :::ışında lO Bin 

Liraya ulaşaı1ıaHaktadl.I' (8i), 
;, 

T. C.Zi:..·aat Lankasınce ,öz el fonlardan yararlc,ıuJ.arak açı

lan kredi ti..tı..,lcı"'inden yararlanan üretici sayılarını:n,yukarıda 

sözü edilciC;i :~:adı:..r sınırlı olması. bu kı"' edi uy gu) .. 2L'.8.8ının tarım 

.. 
(86 )Tarımsal l~ü3,.-*i,~al.l<ma kooperatiflerine açılan krcdilerde bir 

borçlu~ta (~ü.~;e::ı. krtdl .. ~.rW~.l9~i!l TL olm~wına karşın, 
burada borçlwıun koo:ı;ıeratif olmas.ı nedeniYle, bu l::oopera tif,.. 
lerin üye sE;.yılar:ı. göz önüne alı:n)l-sa . .,bu kredi tü:ctinde bir 
üreticjy·e c_:i:l!·siÜı ortalama kredi mıktarı çok düE./L:U: olmaktadır! 

, ! 
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ci Sa;:,'·ılo.rı vo Ei:..., :Borçluya Düşe.ı.J. Ori:'3.laına F.redi Mi~ ·carlar::-. 

Yararlanan 
· Üretici Sayıs2 __ 

T.., C.Z iraat ~8a:;.ıkac:ı 
Kaynt.~l~lar· ı rı(~ cııı J.-4Ç ıl an 
Gel i ş t ir:r. e ve ij: ec; vik 
J! .. :r ed il cr i 

l/ün;y-a .D ant: c:: u ı :.:'on m1d.an 
.tı.çılan Gelir:;·cü·mo ve 
Teşvik J::Cre(ileı·i 

9 33 Sayılı .i.c-J:ıa;y-a Göre 
Geliştirme v~;:; ·. 6::1vik 
ı:·onundan AçılG..:::ı K\·oGiler 

Oz el İhreç 11o:n:ıı-ıdar.c 
;_,çıJ~_ı::;n Tr.., '"·c·: ·'.l .,.~ 

...;""'";;..ı_.-;.,.....;~~-.ı:_.ı...ı._.;.~ --~-",:;;.·_1..2:_ ·-----

Toprak ve '2a: .. ı::.-iı 

heformu Ki'e.'.L:_r::;:ı:-i 

.A ., İ,, O lı on.\..:Ull~a.ı:- Açılan 
r:.r ed il sr 

Oz el Işkan 1\:ı::.\urıClcın 

Açılan i.{ı"'ec'.ile:;.' 

Yemeklik ve Yerdik 
2:r edileri 

'iE~rımsal ~:.öy r~'-'lkımna 

Ko o :pera tifl eı~iJ:ıe Aç;ı-
1 an Kr eö. il er 

Tohnmlnk J{:c cc~ il eı·~ .h) 
..;....;o__.;;.;~.--------..... -~ 

(1 )197 2 fı:·ı.ı 

1 .. 612 

1759 

271 

5 

·~J .. 366 

3,.783 

.).66 2 

27iS .158 

396 Koop .. 

52 .. 919 

Bir Iıo:cçluya 
Dj.;·: c2·.:. CJr ts} .q:m a K.r f.. '· 

-----· .... -- .... ,_._ ..... ~ _ .... •> •• --

llltı912 

233 .. 117 

~ r-5'" 135 _{_ •.2. b.,_ 

40,90 

8.683 

22 .. 595 

561 

19 _) .. 691 
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d. ~a:: .. ım ~;~oo:pera tifleri Aracılığıyla Açılan Krediler in 

İrdelenm.esi 

~.:rarırıl 6(-2edi Kooperatifleri aracılığıyla ctaha önce be

lirttildiği c;ioi,r~:.ı:ıftece üç tür çevirme kredisi ve donatma :Y.redi

si açılmaktc.C::.ı:.,.Çevıt.rme kredileri akaryakıt,gübre ve ,genel ge-

reksinmele:r içiL açılırken,donatma kredisinde kooperatif ortağ:ı... 

olan üreticile:i'in ltrakti!ir,biçer döğer,iş.;,~hayvanı ve öteki tarım

sal araç, go:~· eç ı:.::;ereksinmelerinin karşılanriıasına çalı:~ıılmaktadır e 

F'akat,daha ör.ı.ce s.özü edildiği gibi,bu kooperatifler ortaklBJ:tn.na 

ancak 25 .. 000 ~_ı:·L •. na kadar kredi açabilmektedir.Bu nedenle,Tarım 

Kredi Koopera-~iflo::ı:·i aracılığıyla açılan kredileı .... ,f.C.Ziraat 

13ankasınca,doD- :)..c..lmi. üreticilere ulaştır:ılan geleneksel krediler

den farklı olG~)~.ıakta ve üretici başına düşen kredi j:J.iL:tarı açı

sından çok ye·cc:csiz olmaktadır. 

J::arJJTı Sat ıs "'oo:peratifleri is e, çalışmamız ın (aha önceki 

bölümlerin.c1e iJ cli:ı.:'tileiı amaçlarına ulaşmak, için gc::eksindikleri 

katnakları ~~~.C.:6iraat Bankasından ve bazan da öteki bunkalarC:~an 

sağlamakta ve ~;Grcktiği zaman ortaklarına kredi axg.ınaktadır.'i2rı_;_:. 

atış oopc:ratiflerince ortaklara' açılan krediler ,koo~)eratiflere 

getirilen "'li::·ünlc::· karşılığı tverilen avanslar,ortaklara verilen 

işletme krod.ilcı ... i ve T. C. Ziraat Bankasınca söz kom.ıdu koo}Jera

tiflere verilen öteki kredi türlerinin ortaklara al;:to.rılan b'-

lümlerinden vlu;]me;.ktadır. 

Bıı:ca~/a kadar yapılan açıklamalar_dan anla,;;ıılt:,iJileceği 

gibi,tarJJıı ıG_ ... uc.1i Kooperatifleri,ortaklarına kredi hizmeti götür

meye çalışı:ı..'Len ,T ::ırıın Satış Kooperatifleri daha çoJ.: o:ctakların 
t 

ürünlerinin ıı.::ı~~a:clanmasının geliştirDilesi ve girdi tcüeplerinin 

karşılanması Jw~·mlarında etkinlik göstermektedir .Ayrıca ,Tarım 

Satış J(oo:poı,e;ciflori ,or,taklarına ürün karşılığı ödenen avanslar 

ve desteklcr;ıc ::.l:uiıları için ödenen paralar dışındc. öne.ıuli bir 
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ı , ·~ . ' . ~ . . :ıı..t ;;ı t . ., ., ~ ı 
ac.ıgı n· eGı.'.. c::ı..· ı:::> e ,ını ... ar açısınu.an ye ers ız OJ.c.u,::_;ll ve u . .Y gu anr;ıa 

biçimi ile clGııe-'cinıi açısından T.C.Ziraat :Bc.nkası~ıcE r:Gr;J.anan ge-

ı eneks el kr e~_[ i1 e:L"d en farklı olmaması nedeniyle 9 ttTliil. s ektörünün 

finansal d<::.rbosczları üzerinde büyük bir etkiye s2l1iı:ı olmamakta 

ve geli;şme .L''.:;:.::·e:;:lc:."inin sağlanmasına önemli bir l:c:-d;J;:ı ;vaıJamamak

taC.ır. 

Sonuç ol2.:c·al-:,burada sözü edilen iki tür kooı;eJ:·o.tif ,yöneti-

cilerinin tarım Ltreticisi olması ve ortakların kreCi gereksinim

lerini yo.kın,:Lan bilmeleri gibi özelliklerden yar2.r .:-;a(_!,lar;ı.alarına 

karşın,ort:::.ü:l:;ü'a açılan kredilerin yetersizliği l!_s:(:_c~ıi]le gerek

li etkinli;·i :_;östermemektedirler. 
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SONUÇ 

Ekonomik gelişmede tarım ve sanayi sektörlerinden hn ~ı.

gisine öncelik verildiğinde, ekonomik gelişmenin daha kolaylıkln 

sürdürülebileccği sorununa ilk bakışta, sanayi sektörünün büyük 

üstünlüklere sahip olduğu görülmektedir. 

Ekonomik gelişme sürecinde, sanayi sekt ürüne cinc;;lik 

verilmesinin daha yararlı olduğuna inanılınasına karşın, henüz ;CT,C

lişmişlik düzeyi çok duşük olan ülkelordo, belirli bir dönemi kap

samak koşuluyla tarım sektörüne öncelik· verilmesinin dahe .. yc:.rarlı 

olacağı savunulmaktadır. Ancak, tarım öncoli{i~inin önerilebilmGsi 

için, söz konusu ülkelerde atıl toprakların bulunması kosulu aran

maktadır .. 

Gerek sanayi sektörüne ve gerekse tarım sektörüne ön

celik verilmesini savunan görüşlerin büyi.ık bir bölümü birbirleri

ni tamamlar niteliktedirler. Örneğin, sanayi önceliğ~ikabul eden 

bir görüş, tarıma ve doğal kaynaklara dayalı bir sanatilesme yön

temini benimseyebildiği gibi, tarım önculiğini kabul eden :.·~_., .. bir 

rörüş de, uzun dönemde tarım önceliğinden vazgeçerek, ekonominj_n 
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s ana~-il C§m es ini is tey eb ilmektedir. 

~:~onomik gelişme kavramınJ.n sadeec sarıayileşmeyi içerı-lle:·ıe

si ::.ıcc:c:niyle,ekonomik gelişme sürecinde oanayi sektörü önceli;si 

kt:.i::n.ıl cr ilm iş olsa da, sad ec e sanayi s el;:t·ö:t.'tuıün geli§ tir ilm. es i:ı:d:rı 

ana~'J.c:-:;_2:..~<ü,:,öteki sektörlerin ihmal ecliln.cnesi gerekmektec!.ir.J.:;c.;_ 

nc~:~c~ıl c, bir ülkede sanayi önceliği kabul cCcils ed e, tarım s ek·(;>_;:; __ 

v.:: ·:;u s c~;:törde sağlanacak gelişme büyük b i:t.~ önem tmşıınaktac!.ı::.:· .Lu 

2~: ı ,a:;.ı, sanayi öncelikli ekonomik geli,şr.ıc s·L: .. r ec in d e, tarım s elc~öJ:·ün-

Ceıı ö~ıcı:ıli katkılar beklenmektedir. 

J:;a:;_~ım sektörünün ekonomik geli.:;;.mo2'·c ve sanayi sektörün.e 

;;·&·<;ı~ı katkılar,söz konusu iki se~~tör ~:e.sı.ıCla ortaya çıkan et-
- · deört 

}.cile:)ial:;::·den kaynaklannıakta ve/ grupta ·iJoıJlanabilmektedir.Bunla:c 

sı:...·a:::ı ı;';·la, tarımsal i.lretimin arttırılması~~ıa, tarım dı~ına aktarı

lc.::: ir)t;~.cü ile,sermaye birikiminin ve al;:·L;a:cımının arttırılması;y-la . . 
vo Go.:ıo.j·il eşmenin uyarJ.lmasıyla sağlanaıı. J.\:a·cı-ulardan ol uşmaktac~ır. 

; __ ·cı.rıın sektörünün buraya kadar açıldandığı biçimde ekono:c1lik 

,:_;olic:meC:~e etkin bir görev yapabilmesi vs yukarıc~a sıralanan kat-

: :ı7.2.:.' ı G&~layabilmesi için en önemli ko:;\.!l, bu s ektör d e daha etl:.:in 

~~:..'c·ci:_;·: ·cel-.:niklerinin kuilanılarak,üretim :..ıi:;:tarının arttırıLr.c:Lsı 

G •. :'.c.:·.;, Dn·.Tarım sektôründe,ekonominin o·csl:i sektörlerinde olc~u

-~a c,i1Ji t~ç ana üretim i' aktörü bulunmaktt:~C:~ıı~. G-elişmekte olan ülke

ı c:.'Lı ·L;t;;_ı'ım sektörlerinde ·işgücü açısınc~a:". bi:..~ kısıt orta:ra çı:~::-

':;:.:.\.:'.ı ula::::·ak yeterli olmaktadJ.r • .8una ka:c~::_;ll'l,soz konusu ülkele:!..~c~e 

bı.ü ı.m:rrıamaktac1ır. 

:Sir üretim faktörü olarak sermayc,-ca:...·ıa sektöründe ve te.-

:c·L·-~sc:l -L'.::-etimde çok büyük bir önem ta~:ı..;_,ı_al;:tac:ır.SErmaye fakG-ör-ii, 

-:;~_:..'ıı.: -~.~:t.'e"iıicileri .Y?-da başka bir deyi:;şle;ca:'ıın işletmeleri 'taı'8..

fıı:.(:_,:;ı1 bazan sermaye birikimi ile,bazanC~a i§letme dışarısından 

ua~).a:.lan ·yabancı s ermaye ile elde edilı!1el;:·~ eC. ir. Genel olarak, 5e-



...__ ·:,: olan ülkelerin ttimünün tarım sc .. <:u:ı..lerinde sermaye biri-

::::. •.. :::. :<:: .. e:·.: .. akları çok kısıtlı olduJundan 7 l;c:,·_ım ü;letmeleri ~:::,er'ek

s:J .. :.-:~_;_·::_,::...i ek sermayeyi hatta tüm sermayc::~i sağlam.ak için yabancı 

l ~ -L--·- - t....'.:._· ' 

:-'oı:ı.el olarak tüm ülkelerde,tarıüwa=. l;::ce:ii kaynaklar-ı iki

~·.::.::.-rD&J;,·tadır.Birinci kredi kayna,;ını ~-:·Leyler,ikincisini ise~ 

L:.'c(:!. ö ... ·.::,iitleri oluşturTtıaktadır.ıı.yrıca çe;. i-Gli ülkelerdeld u;y-gu-

J....: ___ .__::.c.: .. ·.::, ~öre kredi örı:::;.ütleri,kamu tarı!-,Lsal l<redi örf:S"iitleri,ta-

:·.'ı n< ... :::'::;di koo:peratifleri,özel banka vo ö:ı.:·;;ütler ve merkez ban

l:<.::.:'_<.'.~'ı biçiminde dört gı"'uba ayrılmaktad.ı::·.~_:::.:·ımsal kredi türleı,i 

ÜJ c,' .. .- c:; i·cli açılard.an farklı biçimlerde uı~u:flarıd.ırılmaktadır. 

~G·c.::.'--: .. ~~=-· ı~: iç er isinde enç ok kullanılanlar ı t ;:_;~~r el er in e, amaçlar 111a ~ 

_:u;T~; :...· :~:::- c.:J::. karşılıklara, kredi kaynaklarıııa ve borç alanlara zör e 

;>-~-~_:ı]_c:;;1. sınıflandırmalar olmaktadır. 

Crclmşmekte olan iılkelerde son yıJ .. l::,_:::.:-·da uy-gulanmaya başla

:,-.ı.<:.~J. ve c;~ .. ıı-iiı'D.üzde oldukça yaygınlaşan,ko,l·c:::c·ollu tarımsal kredi i

;_; o,~·--..,:.: :c.:.' ır~' c sınıflandırılına biçimleri b cJ.irtilen P geleneks el ta

~.-ı .::::, ~'- \-:'eöi türlerinden çok farkl:L. bi:::-· 2'E'.::)ıyc.c sahip olmakta ve 

o ~8~ .. :i ·t.;;:~:;_:·ımsal kredi türlerine oranla c-:.&].:a ±azla yarar sazla:n.ak-

· __ :";_-::·kiye TarımınG.aki sermaye biriJ;.i2·ü ve tarımsal :Y:..redile:c, 

;_;··.:·_. :.·. ~-c .::2 bir deyi~le ,finansal yapı ötd i telişmekte olan ülke

::..::;_ ·.c:. :ı:·rcklı olmamaktadır. TürkiYede d c ta::_ ım s aktörlindeki s e:-ı. .... ms.

~·o 'l:i:~··i'::Lni çok kısıtlı olmakta ve tarıLısal krediler,tarım ür·eti

ci::' .. :;::-i: .... i:;:ı ek sermaye,hatta sermaye sa:~ıu::·c~i::iln.sleri açısınd.a:c.ı. 

(;o. Cı..c~.--l.~:~ önem taşımal{tadır. 

-~:ı:;:E:illlizdeki tarımsal kredi kayna::ıı::.:..'::. tiim öteki ülkeler(~e 

olC .. :..:(u (;ibi,genel olarak kredi örgütleri ve bireyler biçiminele 

E.::L;,-e .:(·~·:'ıllli.aktadır.Kredi örgütleri ken(ileri içerisinde, T. C.Zi-

·. 
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:;_,,~--~--~ J3a.~l;:ası, Tarım Rredi Kooperatifleri, S..1BTım Satış Kooperatifle

ri ve :Ci:."likleri ve· a.teki lredi 6rgütle:.'i biçiminde dörde ayrıla

b iL'. c: ~-cc, b ir eyler ise~ akraba ,yakın, tü c ca:~ ve toprak sahibi gibi 

lı:i,~:i~_;::...'C:~Grl olu;şmaktadır.:Burada sıralanan :.~:L·e(Li örgütleri arası:r.-1r.J.a 

;y-o:."z,~:_c.:.:ı ~:arım E..redi Koo:pera tifl eri ve 'I:s.:cıı.t"1 Satış Koopera tıil e:;:· i 

VC :Ji::."lilderi nin gerçekte ayrı örgütleı~ Ohiıalarına karşın 7 r:C. ·:;. 

~Le.a·c Bankasının fonlarını kullanmalaı~ı :ı.ıeO.eniYle,IJ:'ürkiye Tarı

ı:ıı:;.-ı(;:::_ ö:.~c;Utlenmi':ii kredilerin· çok önemli ~Ji:." bölümünü~ (~akla.;,ı.:.,: 

-~·l).r,r:.~ııü)sdz konusu JJanka sağlamaktadır. 

·u-ıı;:em:i.zde,gelişmekte olan ülkeleri~1 t-üJJıü.nde olduğu gibi, 

Lo:~~=-'oJ.lu kredilerin dı,"ında kalan tarıı:-~::.ıc..l k::ceC:lilerin yeter-ince 

o·c: .. :i;.~li:: sağlamadığı görülmektedir.Tüı1 lc:i_z,"oc~e ta:r·ım kredilerinin 

o·~'~i~·ıliL'.iııi azaltan sorunlar kısaca şöyle sıralanabilir, 

-·_::·arım işletmeleı1 inin büyük bir ço');ın.luğunun (yaklaşık ola

::a~:' 95 inin)sermaye. sağlamak için kroc".i ~;:ullanmaları zorunlur:J.ur. 

-:.·c:.rımsal kredilerin ülke içerisi:~ıC,oki dağılımı gengesiz-

s ektörünün kredi ger eks i:njı·,ıüıin yaklaşık tümünü 

kredilerin) T. c. Ziraat ..l:lanl;::..:.:::;ı sa~,lamak zorunda kal-

-~a:.;:ım ü.i~eticisi ba~ına düşen kı"G(i ııLktarları yetersi·c;-

-=-ullandırılan tarımsal kredile:;.:in bti.yük bir bölümü kı:cia 

ve~: . cl i,.-~ iı-"; • 

-Lçılan tarımsal kredilerin önemli ·bir bölümü tüketinı 

ca.:ı&la:::..,ına yönelmektedir. · 

ı ... ç--.-- ..... 
.ı...ı..a.l..-

-Jeleneksel kred.ilerde 'vadesinet e ,c;o:r·i öden eb ilen kredil 8-

:::..'il1 o:.··o.::.ıı çok düşüktür.Bun_edenle,donmuo ::c.:eCilerin miktarı s·(

~::· o: :1 i ol .:.:.:ı.' ak yükselme k-G ed. ir •. 

-~-<:~::.:-·ımsal kredi _politikasını ve :..ı.:·,suıamasını yürüten öı,-
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,:_;c--~·.;_,_o::;_· ;::,:.'asında yeterli işbirliği yokt"Lr.c • 

. :lJcemizde tarımsal kredi uygula~ııası~:ı.ın yukarıda sıralc:ü1an 

su::..·:.ı:.üa:_·ının yanında Türkiyenin tarımsal ;:,.·a:ı;.ıısında varolan c~e.rl:o

~a.zlc:::_:_" ve bunların aşılması amacı ile 1..:ı.:~·:::,ı.,ı.lo.nan politikaları~~l (o

_."L-s.'C_:_ı.;'~-ı.,ı_ : eni darbo6azlar da,tarıinsal krm'li UJ'·e;uıamasının etki:rıli-
ni 

,-~i/c:·;::;;:~~~t"!ıakta ve tarımın finansal yapısının gelişmesini engelle-

}:;uc ada sözü edilen darboğazların ·oa~:ında s tarımın sos;y-o

J:·(~:ı_-:.:;,_~~-· el yapısından doğan darboğazlar c;clı:ı_c~;:tcdir. G-erçekten, Tür

l:::i;:'o ':_•;:_ı_:cımında nüfus artışının fazla oluc;.cı önemli bir darbo(~az 

ol uTcı.:a·ı:oıal-.:tadır .Hızlı nüfus artışına ka:ccıın, tar-ımdaki faal nüfu

sun ayııı artışı gösterınemesi, çalışan nüfusun bağJ.lnlılık oranının 

yü~~s clnes ine n ed en olmaktadır • .Ayrıca, t-e,J..~ıınc~al;;:i eğitim, tarımsal 

aJ:·:.:;~rc.)ı ve sağlık hizmetleri çok sınırlı olmakliadır .Al tya:pı ye-

·(; o:." s i~~-1 i,~-, i nedeniYle, tar:ı.m topraklarında yeterince sulama ya:ı;ııla:ı:-

Mülkiyet ve toprak yapısından do,j&ıı Carboğazlar is e, tarı

üLlı::;(_;:::._:i işletme ti:pleri,genişlikleri ve üa~ılımları gibi konu

ıc~::;_·r:_2ll J,:a;;-naklanmaktadır.Ilk olarak,ülkoı~ıizc-:.e birçok ~arım i§let

r:ıc;;:_;:i_~.:~i~ı lıiç toprağı yokken,bazı işletmelc:.~ olağanüstü büyük top

:'."8.~~J_a::'cı. sahiptirler .lkin ci olarak, ülkemi~~c~e bazı alanlar . teknik 

olr·.~-'a~: ·cc;~:;_"ımda. kullanılmaya uygun olmanıalaı~ına karşıı.'1, tarımsal 

ü:ı.'c·0jj_·,-ıc~e lm.llanılmaktaG.ır.S6n olarak da,ül:c01ıüzde tarım i~le·lime

ı~·iıli:.l ço~luğu küçük işletmelerden olu::;rı-ıaktadır. 

i::ısı'maye yapısından doğan darboğazlı::c:ı.' ise,genel olarak uer

Eı2:'e JC:te:csizliği ve işletme sermayesinin toı·üam sermaye içeri

ci:::ı·~cl:.:i oian:ının düşük olması gibi nedenlo:'c~.en kaynaklanmaktac:.ır. 

·ı\c:t:kiye Tarımındaki işgücü yapısı:.ı(.a c1a 5izli i~sizli>j;in 

yayc_,ı:--ı oldu,ğu kesindir.Gizli _işsizliğin vaı"'olması üretici ba;:;;ına 

u:;_~-~alw~ıa üretim miktarınl.n düşük olması sonucunu doğurarak, tar:L-rı:-
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;:; al .::;c~!-i:.'l er in düs;ük b i:ı.."' düzeyde kalmasın:-: l18d en olmaktadır .. J3öyl e

,~::,-0c::~: .. ı~~ıca gizli işsizli~~in bulunması bu uclo::-torün finansmanı açı

;:;ı~ı(~--'---,_::_:ı_ l!i:::· darbegaz olu§turmaktadır.Türki;;-·e ııarımındaki mevsimlik 

i:~:L: i: li:.~, t;,izli işsizlik sorunundan dalıa C:.a önemli olmaktadır" Ç'lin---

ı~,~,:-ıJ.ı:ı belirli günlerinde çalışabilan i;~;c:_,i.icü:;:ıün elde etti'<i ;-e--
·--=> o 

li:..' .--_- __ ,_~·:.,:~ olmakta.- ve çalışr\..Jıma~an c;,ünlo:..: i:ı:ı zormılu tüketinı ha')"' 

c<.:·:~c:-~'.:_:::.'ı ,:;_a bu gelir d en kar~ılanmaktac~ı:r .:Bô~ı-1 e ce işg;ücünün, tasa:r

J_'1:~:2 ::-ec:_<~~=-'ak tarımın finansınanına katkıda ~n:lwınıa olanağı orta_::_an 

:'\:.::.. JJ11 sektörünün yapısından doL~a:ı '.a:.:bo.sazların yanında 

__ ·ı_.·.::.. ~L orgütsel ya_fiıı' an uoe;_an darbo~o.::..la:r c~a önemli olmakta-

r' :ı:··.~·_~:-_::.cC?:,bunların dı§ında tarımsal _poli-cil;,aların iyi uygulanama-
Ut;cc.;ı-ııylü 

:'_c-,:J::j;-J·'-::_ :Jektörün finansmanında yeni dar~Jo~a:::,lar oluşmaktadır.l:\öy-

1(:; ---_ -'~--,}_;__la:.:·da,tar:ı.m pclitikaları..'1ın u,)"c.;Lı..::La::.c;_asına ayrılan fonlar 

;:·::-,:_·c::.:..' c.:;:-,~:Lamaktan ço!-t ,ka;;nakların ekono;:i:;: olı;ıa;-;ian biçimlerde 

J:ulla:_,_ıl::i.ıs.sına yel açaı~al-i: zararlı olmaktc: _.,_ı:ı:·. 

:_--,_;·:ı .. kiye Tarımınc:aki öres-ütsel yapı~·ıı;_: ve göre-v dağılımın:uı 

~Ji:.';;c,:.: ç,:ali;:;ki doğurması nedeniyle,tarEi. uo~;-:-l.~():_;_-.üne götüı-·ülen 

~-i.:::~cr:l;:;:.-irı etkinliği ve yararlılığı azal: .:.2;:-i:;a l:ıı.ına karçın mali

:.- o<.:1 ;J __ i ;'-i)Jm elmektedir .Böylece, b ir poli-:Ci:.~ç.Dıı-.ı. uygulanması zo-

:': ~:·: :'.Y~ <;1c:l1 konularda, iğbirli6i yetersi;;_;li.~~i Ve yetkiler in da,gıl

:··.ı~· ·,,J_r:, __ ;-~:ı n ed enl eriyle ~önemli sorunlar- ,_-_o ·_:makta ve söz konusu 

:; ~ __ ,.,_-~!-~:-E :_·,ol i tikanın uygulanma olasılıJı u~:-~aC:lan kalkmaktadır~ l'a

J:·::..:-, ö~-- ·cleri arasınG.a görev dağıl111ıınd.2.. ve i.~,birlietinde orta;fa 

'~-ı:~<..::t i~·l.ı ·cur sorunlar, tarımsal gelişmeni:,ı s.:-.6laımıası için yapı-

..:..a: _ ·~:::-.::_ı,_:üaların etkinliğini azaltmaktc.f.ı:..· • 

. :·~~:·lüye Tarımının gelişmesini e:-.:ıe-;cllcyen tüm darbod;azla-

::.·· ı:.::~~:.>:... in ekonomik ve Gosyal yapısınCe oJ.--:...i:,:,ıs·.:z etkiler i cıacağı 

önemine uy gu.n önlemlerin za1~:an ;:.:,eçirilmed en alınmas ı 
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• 
S.:'arırnın finansal darboğazları a:'acında birinci sırayı ver

c~i~·).:ıiz e(; i tim hizmetlerinin yetersizli(;i soru.ı"lunun çözi.üınesi ve 

tc:.:: ı: :ı.:.ı ·:,elişmesinin saglanabilmesi için, varolan eğitim olana: . .:::l;c:,

::.'ı:ıı:cı .::,eliştirilmesi yeterli olmayacaktı:~' .li u yüz d en, sözü eC::. i~1- :.:.:~ 

~:0j1lF~;:., c:,olişme sağlanabilmesi için,tarJJ·: rJc~dorüne götürülen c,_:',i-

örgütlerinin tarl.m sektö:..:·t.·. ile ilgili sor"t.ınlar \:o-

vermesi sonucu, egi time olajı talep ~ ilgi artacağı 

CiiJ i,-~;;:.::..·· JJ·ı1sal işgücunün nitelikler inin c; ol i;.~: tirilm es ine ;y-arüJJn<.;ı 

u=..c.caı.:·cıJ.:·.Ayrıca,yetişkinlerin eğitimi iJ.e ilgili hizmetlerin de 

a:::·c·cı::·ı~-ması ve geliştirilmesi zorunlu olma1~tac.1ır. 

Ülicemizde tarım sektbrüne götürtllen hizmetlerin genellikle 

tLi.ı~~~ı:;..:ıl y·eniden düzenlenınesi ve yeterli '-~üzeylere ulaştırılması 

-~o.:.·ı:"cı:,ı C.arboğazlarının ortadan kaldırılna::.ıı konusunda yararlı o

lacaJ:-~ı:..'.Ayrıca,tarıma hizmet götüren ö:..'c;ütlerin ve kişilerin -cu

-0lt.ı1:.-~::·ıııC~a olumlu değişiklikler sağlayacak e6itsel önlemlerin a

lı:Eı.z:.uı '"';erekmektedir • 

. S.:a:L'l.mımızda topı'"'aksız ve küçük to::;::aklı tarım üreticile

:..~i:'ı.i:·ı ço~.: büyük bir sayıya ulaşması kar;~:ısınG.a,bazı bölgeler'de 

lcö3~ uc-.]J.i:i)liğine ulaşan bir 'toprak mülkiyo-~üıin bulunması ve ta-

i;jl:::::·0melerinin topraklarınl.n genelli2;:le çok parçalı olması, 

ta:."ı;ı,~~o.~~i mülkiYet ve to :prak yapısının ~~.üz e.:;:ıle~1mesini zorunlu 

Lı}.:,~.:::~to.(~ıı ... Ayrıca,tarımda yeralan yerles::-:ıe biı~imlerinin bu C.Cü

~c~:.::ı..a~ıc içerisinde,birleştirme yoleylC:t sayıların azaltılması bü-

~-~-ı_:_ a.:c sağlayacaktır. 

~.ü:..~kiye 'Iarımmdaki sermaye ya_pısı:ıın geliştirilmesi için 

(_o, 2.:l.-~-v·c.:::ı olanaklarının ve hizmetlerinin arttırılmasının ya::ıın

(c.,-~c:::. ıü is;letmelerinin sermaye kullanın c~ urumlarının da i;;,rile::;.-
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Ülkemj,zfle ıqgulanan tarım politi: :c:.laı~ının tümünün ı tarım 

se;;~·cö:.t:ı:c:.eki finansal darboğaz+er:ı. orta.c:~an kaldırarak1bu sektö

rün el:onomik gelişmeye yapt~ğl. katkıları ar.ttıracak yönde ye:::ıiC.en 

c:~-:;L;:-; cnl Cl1E es i ger ekmek-l:; edi7, 

•:.,.:r:,_ı~ım sektöründe yeralan kamu ve t:L:.~etici örgütlerinin sa

J'ıle_:,_·,ı ve aralarındaki görev dağıl~ı ile i,jbirliği yetersizli:5i 

cı~ :..::.r_·_:C'J.21Clan doğurduları finansal darb o ~a~,lar'ın or:tadan kal C:. ıı"ı

lc~~Jil~·,_csi için d.e,bu sorunların çözülmo;:::i geı"ekli olmaktadır. 

~:ü.ı'kiY~ Tarımındaki finansal yaııı;_ıın, ·car·ımın finansal C' ET

bo. z~~ J.2.:. ... ı v~ gelişme gerekleri açısl!lda:c--ı_ i::c~elenrnesinde de~ ·(;arı

,:ı_ı!n;-:c~a::i finansal yapı ve finansal darboLazlar arasındaki e·clcile

~;:L:ıl cı" ö::::ıem kazanmaktac~ır. 

:_::ürkiye 'Iarımınc~a varolan fina;:ı:::ıa]_ c~arboğazların tümü, bu 

rıo::·cu:..··(e~;:i sermaye birikimi olanakları .ilo ::ar~ılıklı bir etki

l.:;_i:~ iÇE:ı"isinde bulunmaktadırlar.Bu etL:ile:~,ime bağlı olarak,:.ı:i

na:ws.l C:~eı.~boğazlar sermaye birikiminin aı~t::ıasını engellemekte, 

;_;o:.':~,:ı~-e birikimi Olanaklarının kısıtlı OlDası c1a sezü edilen (~ar-

bv;;as].a:.·J,.:n ortadan kalc1ırılma~ında ayrı bi:: engel oluşturms.kt2(ır, 

~\:n" ıın s ektöründe varolan finan.sal C.arboğazlar, tarım;::;8l 

~:--'-·eC i ı.:ı.;;· c_;ulanıas ı ile d e, b enz er bir e tk il e,~; im iç er isinde bul uı11ual\-

,~l2:::emizde T. c. Ziraat Bankasınca ı.:ç c:,ulanan geleneks el 1:::r :;

C~ i~- :.;,:-_' i11 :.-Ji};:_ tan ının genellikle yeter s iz oı:u~.c~ıar ı, tarımsal ;y-a;y· JJıı. 

öı",:).-~-~:ls...i ve kredi örgütleri ile üreticilc:c aı~asında i~birli~i

nLı :_· c·~c;.~q iz olması, açılan kredilerin :;r cı·i; o::.:' ince denetl enmenıe;:..i 

vo ·c~c:.Jı:ısal g;!.rdilerin çok zaman uy gULJ. yc:;;.:C: ~ ı..,-ıy f:ıUll miktarl ve fi

;sro:cJ_c..~:..-("_a üreticilere ulaşt:ı.rılanıaması Gi0i nedenler 1söz konur::n..ı 

: :.· ::-.::·.::.~ .. e:::'ij_1 tüketim harcamalarına yönel.r,ıes ini kolayla9tırmak'ce,, 

cu l;::.·o,_-~ilerin üretim harcamalarma yönelm~;leri durumunda da1e·c-

~::i~-ı~-i~.: cöstermelerini engellenıektedir ·-
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·_._·l.:.~:kiye Tarımında uygulanan kontroll-ü .krediler ise1}:ırojeye 

c~c.J<:::2.ı uJ.o.rak verililiklerinden öncelikle l~j_;,:-~arlar açJ_sınd&n yc:ter

- -;_ o:'.:·.:.: :·~.::.r':ır .Ayrıca, söz konusu krediler i.·.~ 2::-ı.:ülanJ.mınJn d "-'.ne tl en

Ll:;;:.::i;:~-2.-'-, yandan~kredilerin üretken amaçlc.:::..·T. ;~;·onelmesine 7 öte ~ran-

,:~a'1,o·c~.:i:,_ 'bir biçimde kullanılmasına olaıı~~::: l;c;_zıriLamaktadır,llöyle

co,. :ont:ı.,<..illu kredilerin yeter miktarlarda v:;;~: ili:p ~kullanliııının ö.e

:;,ıcc:::. c:c:n '-'o i~' le, tarım r~~letmelerinin gelirl :--:::i artarak, kredi uy L:,Ule

,,:;::_;:::::;_:-~ı:: ccldnliğini kanıtlayrcak ölçülei~r:.o::.~ l;iri olan,kreö.ilerül 

c;o:..i ö,_-_c.;:..':Iıs oranları yüksek olmaktadır. 

~-:·. C .. Ziraat Bankasınca özel fonlar, __ <:.":.::.L ~~ra:carlanılarak açılan 

==: . ...: :.:'.:-~:.-·:~:.ı ö.e,bir bölümü geleneksel kreC.i:: .. c:.'in yöntemleri iJe u;;-

,_;1..-:]_;~_::·ı ~ı:~,-·an,ancak geleneksel krediler :.~;;~_, .. _;:c,:;::· et~:::inlik gös·teı,ir

ı:e:.,0i:.., bölümü de kontrollu kredilerin yo::·ceı:tleri ile u,ygulanc1ı

~ı,._.- .::·.~- ;;~:-\,: krediler gibi, önemli bir etkinli~~ ~östermekteccir .lal;:at, 

:?.>ô;c.,; . :o~~tl:JU kredilerin ÇOk sınırlı ölarak -ı.;_;:•cular.ıllıaları önemlerini 

~-i-:;i::.'ıc .. 2.o:.. ine neden olmaktadır. 

~---~~=-,~:iye Tarımında Tarım Kredi Koo)c:.c<.:·(;ifleri ve Tarını Satıs 

:<oc.-· ·::: -:,·ci:2leri ve Birlikleri aracılı~ıyla aç~ııan kredilerde,koope

re.~ifle.r -~·öneticilerinin tarım üreticisi oJ.ne.sı ve kredi talep e

c~e.:l -~~-c·c~i~ilerin kredi gerek::ıinmelerini ;;·c,: .. :ındaı.ı bilmeleri .si1:ıi 

-..::_; :.Jl:::..:L :. e:..c(l en yarar sağlanıalarına karşın, c:::.."·caldara açılan kr ed il e

:-:.~L.:. ı ~'.:.--~·: .. :ici ba~ına düşen kredi miktarları a~;ısınd.an yetersiz ol-:

lll2.uı ~lee~ c:J.iyle, gere.;ince etkinlik göst e~c o;_;ı_c;Jıektedirler" 

SrJ:ı.:uç olarak,ülkemizde projelere ba~).ı olarak verilen ve 

.:c-;_ı2.~.z-:.~ı::.:J.o.:.·ı denetlene..ı--ı kontrollu kredilc:.. i:i.'ı L'ı;s;ında kalan t'Llliı 

·ca_· ı:;_;:~~-- ~::;:ediler in etkinlik g0stermed.i ~i ;::; ö::·l enebilmektedir cbÖ;)''

leco,::;:::r-:i'j8.::'e birikimi çok kısıtlı olan ·ca:.'JJnımızdatkrediler ta

:t:'ı:::;<:~:. (:,CJ.i,~.me konuswıda çok 0nemli bir ,';(5:.'ev yüklenmi~ olnıala:cı

~:;_-~ ':z::.:.·c ı:ı ~tunu istenildiği düzeyde gerç el.:lc::.··ci::."'ernemektedirler. 
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~-"--- ımsal kredilerin kenQ.ilerindeı-l iotenilen görevleri La

~;a:::_~o_:_'a~,:, -cG.rımın darbo,Zazlarını ortadan lccJ.I\'ı:n11ası ve bu s ekt;.rün 

e;:orı....c.i~.;: ,:::;elişmeyi destekleyecek bir düzeye ~.,llaijtırılması için ı 

bı,-ı;_'a>:, :.~.::ı.(a:c sıraladığımız önlemlerin zarııa:i.1 c;eçirilmed.en alıım::.::.;;ı 
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