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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Kırsallık kavramının kalkınma planları çerçevesinde ayrı olarak ele alınmaya 

başlanması ile birlikte, kırsal kalkınmanın çok boyutlu bileşenlerinin tek bir sektör ile ve 

makroekonomik kaygılarla yönetilemeyeceği görülmüştür. Kırsal kalkınma politikaları sadece 

tarıma bağlı olmayan çok sektörlü ve çok paydaşlı bir yaklaşım ile tüm dünyada 

uygulanmaktadır. Sürdürülebilirliğin ön planda olduğu kalkınma anlayışı içerisinde 

küreselleşmenin ve kentleşmenin oluşturduğu negatif baskının yerelleşme ve kırsala kaçış ile 

baskılanmaya çalışıldığı mevcut durumda, kırsal kelimesinin mekânsal olduğu kadar 

sosyolojik boyutu da göz önüne alınmak zorundadır. Bu nedenle sürdürülebilirlik kavramı 

kırsal kalkınma içerisinde farklı bir boyuta taşınmaktadır. Her ne kadar beklentiler 

kentleşmenin hızlı bir şekilde artması yönünde olsa da kentleşmenin nasıl bir yapı içinde 

olacağı merak edilen konuların başında gelmektedir. Buna rağmen kırsal alanlarda yaşayan 

nüfusun toplam nüfus içinde daima önemli bir ağırlığa sahip olacağı aşikârdır. Bu nedenle 

kırsal alanlarda alınacak politika önerileri birçok ülke için kalkınmanın önemli bir anahtarını 

oluşturmaktadır.  

XI. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) 

Raporu ile Türkiye’nin kırsalda yaşadığı değerler dizisi değişimleri göz önüne alınarak hem 

içsel hem de dışsal dinamiklerin oluşturduğu etki çerçevesinde, kırsal alanda mevcut durum 

ve Türkiye için oluşturulacak kırsal kalkınma politikasının çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır. 

Raporun temel dayanak noktası; büyümeye dayalı politik öncelikler yerine toplumun 

tamamını kapsayan bütünleşik kalkınma anlayışı içerisinde “Sürdürülebilir Refah Toplumu ve 

Sürdürülebilir Kalkınma” kavramının ortaya konulmasıdır. Beşeri ve sosyal sermayenin 

istenilen düzeye getirilmediği hiçbir toplumda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanamadığı 

ilkesinden yola çıkarak, kırsalı da kapsayan sürdürülebilir refah toplumu kavramı ile 

kalkınmanın temel dinamiklerinin güçlendirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Söz konusu 

kavram toplum temelli kalkınma anlayışı ile benzerlik göstermekle birlikte kırsal alanın kendi 

ihtiyaçlarını karşılamada ve sorunlarını çözmede yerel toplum diyalogunun oluşturulması ve 

güçlendirilmesi gerekliliğini belirtmektedir. Türkiye’nin kırsal kalkınma politikalarını 

oluşturmada başta Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları olmak üzere, Birleşmiş Milletler ve 

Dünya Bankası gibi önemli kuruluşların yaklaşımları önemli bir etkendir. Bunun yanı sıra 

tarihinden gelen kültürü ve değerleri, bölgesindeki diğer ülkelere rol model oluşturma durumu 



 

 

x 

ve kendine özgü içsel dinamikleri, Türkiye’nin kendine özel ve özgün bir kırsal kalkınma 

politikası geliştirme zorunluluğunu doğurmaktadır.  

Özel İhtisas Komisyonu Raporu 6 ana başlık altında toplanmış olup, Türkiye’nin farklı 

bölge, kurum, kuruluş, Sivil Toplum Kuruluşu ve Üniversitelerinden gelen paydaşların 

görüşlerini yansıtacak şekilde oluşturulmaya çalışılmıştır. 1. bölüm “Giriş” başlığında; kırsal 

alan ve kırsal kalkınma kavramları üzerinde yoğunlaşarak raporun temel dayanakları üzerinde 

durulmuştur. 2. bölüm “Dünyada Mevcut Durum” başlığı altında; dünyada mevcut gelişmeler 

ve değişmeler yanında başta Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, OECD, 

IFAD gibi önemli kurumların yaklaşımları üzerinde durulmuştur. Bunun yanı sıra uluslararası 

yükümlülüklerimiz ve dünyada tüm ülkelerin ortak bir paydada birleşmelerini sağlayacak 

sürdürülebilirlik kavramının kırsal alan boyutu üzerinden değerlendirilmesi yapılmıştır. 

3. bölüm “Türkiye’de Genel Durum” başlığı altında; Türkiye’de kırsal alan ve kırsal kalkınma 

kavramları çerçevesinde oluşturulmuş politikaların genel durumu ortaya konulmuştur. 

4. bölüm “Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Gündemi” başlığı altında; kırsal kalkınma 

politikalarının oluşturulmasındaki yeni hedefler, olması gerekenler ve etkileşim alanları 

ortaya konulmuştur.  5. bölüm “Plan Dönemi Perspektifi” başlığı altında; XI. Beş Yıllık 

Kalkınma Dönemi’nde kırsal kalkınma konusundaki hedefler ve hedeflere yönelik politika 

önerileri geliştirilmiştir. 6. bölüm “Sonuç, Değerlendirme ve Öneriler” den oluşmakta olup, 

yapılması önerilen önemli ve sonuç odaklı çalışmalar bu bölümde yer almaktadır. 
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1.    GİRİŞ 

Kırsal kalkınma kavramı günümüzde kırsal alanlar, kırsal yerleşimler, kırsal kesim, 

kırsal nüfus, kırsal ekonomi, kırsal toplum ve kırsal çevre gibi çok çeşitli kavramlarla birlikte 

anılmaktadır. Kırsallık ise mekânsal ve sosyolojik karşılığı olan bir kavram olarak kabul 

görmektedir. Bu çerçevede, kırsallık mekânsal olarak genellikle “kır” ya da “kırsal alan” ile eş 

anlamlı olarak kullanılmakla birlikte, belirli bir fiziki alanı niteleyen “kırsal alan” 

kavramından daha geniş anlamlıdır ve mekânın çok sektörlü sosyo-ekonomik karakteristiğini 

yansıtmaktadır. Diğer taraftan sosyolojik olarak kırsallık ise daha çok “kırsal kesim” 

kavramıyla ifade edilmektedir. Buna göre kırsal kesim, tarımsal faaliyetler ile geleneksel 

yaşam ve üretim ilişkilerinin baskın olduğu, hem toplumsal hem de ekonomik değişimin 

kentlere göre yavaş seyrettiği, toplumsal iş bölümünün zayıf, yüz yüze ilişkilerin egemen 

olduğu sosyal çevreyi ifade etmektedir. 

İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki kalkınma yaklaşımlarına, devletlerin sosyal devlet ve 

refah toplumu olma çabası egemen olmuştur. Bu yaklaşıma göre şekillenmiş olan kırsal 

kalkınma, tarımsal politikaları tamamlayıcı bir işlevle hayata geçirilmiş bir politika alanı 

olmuştur. Bu minvalde, kırsal kalkınmayı genel olarak; tarımsal işletmelerin yeterli ve düzenli 

gelir elde etmesi ile kırsal hanelerde refah artışının sağlanması amaçlarını birlikte 

gerçekleştirmek üzere hedef kitlesini çoğunlukla çiftçilerin ve köylülerin oluşturduğu bir 

politika alanı olarak tanımlamak mümkündür. 

Kırsal kalkınma kavramı uluslararası kalkınma gündemindeki gelişmelere koşut olarak 

pek çok değişikliğe uğrayarak günümüze kadar gelmiştir. Büyümeye dayalı politik öncelikler 

yerini giderek toplumun tamamını kapsayan bütünleşik kalkınma arayışlarına bırakmaktadır. 

Yerelleşme kavramının daha fazla ön plana çıktığı ve sürdürülebilirlik kavramının ise 

“Sürdürülebilir Toplum (Sustainable Community)” yaklaşımıyla birlikte gündem bulduğu 

günümüzde kırsal kalkınma çabalarının kırsal alanda ekonomik refahı sağlamanın ötesinde 

hedeflere ve konulara sahip olduğu görülmektedir. Özellikle beşeri kapasite ve sosyal 

sermayenin istenilen düzeye getirilmediği hiçbir toplumda sürdürülebilir kalkınmanın 

sağlanamadığı ilkesinden yola çıkarak müreffeh bir kırsal toplum için kalkınmanın temel 

dinamiklerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Kırsal kalkınma kavramı ayrıca 

toplum temelli kalkınma yaklaşımı ile benzerlik göstermektedir. Kırsal alanın kendi 
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ihtiyaçlarını karşılamada ve sorunlarını çözmede tüm kamu ve kamu dışı yerel aktörler 

arasında ortaklığın oluşturulması ve işbirliğinin sürdürülmesi lüzumunu ortaya koymaktadır. 

Kırsal kalkınma ile tarımsal kalkınma kavramları arasındaki benzerlik dolayısı ile bu iki 

politika alanı arasında belirgin bir farklılık oluşmamıştır. Günümüzde kırsal kalkınma 

politikaları sadece tarıma bağlı olmayan çok sektörlü ve çok paydaşlı entegre bir yaklaşım ile 

uygulanmaktadır. Günümüzde kırsal kalkınma politikaları sürdürülebilirlik kavramı temelinde 

oluşturulmakta, uygulamalar ise daha çevreci ve kapsayıcı bir anlayışla hayata 

geçirilmektedir. Kırsala yönelik politikalar toplum odaklı iken, tarım politikaları üretim 

odaklıdır. Bu nedenle kırsal kalkınmada toplum ve ekonomi odaklı politikalar arasında 

dengeleyici önlemlere başvurulmaktadır. Kırsal kesimdeki kalkınma sorunlarının, mekânsal 

ve sektörel politika öncelikleri arasında denge sağlayan stratejik ve bütüncül bir yaklaşımla 

ele alınması gerekmektedir. 

Türkiye’de, Cumhuriyet’in kuruluşundan kısa süre sonra kabul edilen Köy Kanunu ile 

köy sosyolojisine ve tabiatına uygun şekilde tanımlanan haklar ve ödevler, muasır 

medeniyetler seviyesinin ötesine geçme ülküsüyle, ülkemizin milli kalkınma sürecini 

başlatmıştır. 1963’de yürürlüğe giren Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planından (BYKP) itibaren 

ülkemiz kırsalı; köy kalkınması, toplum kalkınması ve merkez köy gibi politika araçları 

vasıtasıyla kalkınma politikalarımızın odağında yer almıştır. On Birinci Kalkınma Planı 

çerçevesinde de ülkemizin kırsal alanlarının taşıdığı ekonomik ve beşeri potansiyelin 

sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla ulusal kalkınma sürecimize önemli katkılar vereceği 

değerlendirilmektedir. Bu sebeple kırsal kalkınma politikalarının gelecek kalkınma planı 

dönemi ve sonrası için orta ve uzun vadeli bir perspektifle ele alınması gerekmektedir. 

Ülkelerin tarımsal üretimde kendi kendine yetebilmesi ve nüfusun ülke sathında dengeli 

dağılması bakımından kırsal kesim hayati önem taşımaya devam etmektedir. Kırsal topluma 

yönelik kalkınma çabalarının sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını esas alması gerektiği tüm 

dünyada tartışmasız yaygın kabul görmektedir. Doğal kaynakların koruma ve kullanma 

dengesini gözeten çevre dostu bir kalkınma anlayışı kırsal kalkınma çabalarının temel 

prensibi haline gelmiştir. 

Kırsal kesim gerek geçim kaynakları gerekse yaşam tercihleri itibarıyla kendine özgü 

koşullara ve kabullere sahiptir. Bu nedenle kırsal politikaların, kırsal kesimin ihtiyaçları ve 

beklentileriyle örtüşecek şekilde geliştirilmesi ve yürütülmesi gerekmektedir. Kırsal kalkınma 
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içerik ve yöntem olarak çoğunlukla tarım ve kalkınma yazınına ait kavramlar ve ilkelerle 

şekillenmektedir. Bunların dışında kalan sektörler ya da disiplinlere ait kavramlarla kırsal 

kalkınma çabalarına yön verilmesi sağlıklı bulunmamaktadır. Dolayısıyla ülkemizin kırsal 

kesim gerçeğine ya da köy olgusuna üretim ve yaşam biçimleri bakımından hayat veren 

dinamikler ve kavramlar üzerinden konuya yaklaşılması ve bu minvalde tercihlerde 

bulunulması elzem hale gelmiştir. 

On Birinci Kalkınma Planı’nda “kırsal kalkınma” konusu Türkiye’nin gelişme 

stratejileri bağlamında önem taşımaktadır. Ülkemizin hedeflediği kalkınma düzeyi kırsalın da 

kalkınması ile gerçekleşebilecektir. Bu husus, dünyadaki ve ülkemizdeki ihtiyaç 

önceliklerindeki değişimlere koşut bir kırsal kalkınma yaklaşımı ile mümkün olacaktır. Kırsal 

kalkınmada sürdürülebilir toplum yaklaşımı ana çerçevesi ile ele alınan bu rapor kırsal 

politikanın aynı zamanda gelecek yıllardaki vizyonunu da ortaya koymayı hedeflemektedir.  

Oluşturulacak hedefler ve hedeflere ulaşmak için benimsenecek stratejilerin ise dünya 

gündemiyle bağlantılı olması tamamlayıcılık açısından önem taşımaktadır. Kırsal politikada 

uluslararası kuruluşların yaklaşımları (Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 

Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası (OTP), Dünya Bankası sürdürülebilir toplum hedefli 

politikalar gibi) ülkemizin kırsal kalkınma politikalarının oluşturulmasında dikkate alınan 

önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizin iç dinamikleri bakımından ise 

tarımın yapısal problemlerinin yanı sıra kırdan kente göç, yaşlanma ve  kentleşme eğilimleri 

dikkate alınması gereken temel unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Bunlardan bağımsız olarak 

iklim değişikliği etkilerinin tarım sektörüne ve kırsal alana ne şekilde yansıdığı münhasıran 

dikkate alınması gereken bir unsur haline gelmiştir. Bütün bu unsurlar, kırsal kalkınma 

politikalarının önemini daha da artırmakta ve bu politikaların şekillenmesine kaynaklık eden 

mihenk noktaları olarak ipuçları vermektedir. 

Kırsal kalkınma, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kırsal ekonominin güçlendirilmesi 

için çiftçi örgütleri, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve yerel yönetimler gibi farklı 

kurumsal aktörlerin ortaklığının ve işbirliğinin oluşturulduğu (çok aktörlü) bir süreç olarak 

görülmelidir.   

Dünya genelinde tarımda makineleşmeye koşut olarak kentlerde yaşanan sanayileşme 

süreciyle birlikte kırsal alanda nüfus yoğunluğu kırdan kente göçlerin etkisiyle azalmaya 

başlamıştır. Göçle birlikte nüfusu azalan ve yaşlı nüfusu artan bir demografik yapı egemen 
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olmaya başlamıştır. Nitelikli ve kapsamlı kamu hizmetlerinin yeterli sunulamadığı kırsal 

alanlar çekiciliğini kaybetmiştir. Bu durum kırsal alanlarda iş olanaklarının yaratılmasının 

önünde  engel olarak görülmüştür. Bunun sonucunda artan gizli işsizlik ve eksik istihdam 

sorunu karşısında kırdan kente göçler azaltılamamıştır. Bazı kırsal alanlarda tarım dışı 

faaliyetlerin gelişmesiyle birlikte tarım sektöründen hizmetler sektörüne doğru bir işgücü 

geçişi yaşanmaktadır. Bu süreçte kırsal alanlar nüfusun giderek azaldığı, eğitim ve sağlık gibi 

temel hizmetlerde aksaklıkların oluştuğu alanlara dönüşmüştür1. 

Kırsal alanlar, küreselleşme ve yerelleşme eğilimleri karşısında potansiyellerini öne 

çıkarabildikleri sürece gelişimini devam ettirebilmeye ve kentler karşında cazibesini yeniden 

kazanmaya başlamıştır. Bu süreçle birlikte kırsal alanlar, tarım ve ormancılığın başat 

ekonomik faaliyetler olduğu ama bunun yanında sürdürülebilir turizm, küçük ve orta ölçekte 

gıda sanayinin ve el sanatları gibi diğer ekonomik faaliyetlerin de önemli olduğu, ekolojik 

açıdan değerli ve kentle sürekli etkileşim halinde olan alanlar olarak gelişmeye devam 

etmiştir. Bu durum kırsal alanlarda farklı sektörlerin gelişmesi gereğini ortaya çıkarırken, 

sektörel gelişmelerle birlikte mekânsal politikaların gerekliliği yönündeki tartışmalara da 

neden olmuştur2,3,4,5. 

1980’li yıllardan sonra dünyada kırsal kalkınma yaklaşımlarında belirgin değişimler 

yaşanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde büyümeye dayalı politik öncelikler yerini giderek 

toplumun tamamını kapsayan entegre kalkınma arayışlarına bırakmıştır. Küresel ölçekte 

giderek artan yoksulluk ve açlık, kır-kent arasındaki gelişmişlik farkları, bölgesel eşitsizlikler, 

ülkeler arasındaki gelişmişlik farklarının derinleşmesi, hızla kirlenen ve tükenen doğal 

kaynaklar tüm dünyada kırsal kalkınma kavramının önemini artırmıştır. İnsanı ve doğayı esas 

alan kırsal kalkınma yaklaşımı; çiftçi eğitimi, tarımda örgütlenme, yoksullukla mücadele, 

toplumsal cinsiyet eşitliği ve yerelleşme gibi temel konuları ön plana çıkarmıştır. 

Türkiye’de kırsal kalkınma gündemi ve yaklaşımları, gerek iç dinamiklerin gerekse 

uluslararası alanda meydana gelen değişimlerin etkisi ile sürekli kendini yenilemektedir. 

Esasen kırsal kalkınma alanındaki ilk düzenleyici mevzuat olan ve 1924 yılında yürürlüğe 

                                                 
1 OECD, 2006. The New Rural Paradigm: Policies and Governance, Paris. 
2 Yenigül, S.B. 2017. New Approaches in Rural Development Policies and the Effects of These Approaches on Turkey’s 

Rural Development Policies. 27(1): 16-25. 
3 UKKS, 2015. Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020). Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara. 
4 Noronha Vaz, T., Morgan, E.J and Nijkamp, P (2006). The New European Rurality. Ashgate Publishing Ltd., England. 
5 Davoudi, S., Stead, D. (2003). Urban and Rural relationships: An Intro - duction and Brief History. Built Environment 

Journal, Vol. 28 (4), pp. 269–277. 
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giren Köy Kanunu bu açıdan bir milat olarak kabul edilmelidir. Bu Kanun kırsal alanların 

temel yapı taşlarını oluşturan köylerin yönetimini ve kırsal alana götürülen hizmetlerin sunum 

şeklini ortaya koyması bakımından tüm kamu idarelerine yön göstermiştir. 

Temelini köylerin ve köy olgusunun oluşturduğu kırsal kalkınma politikası, mekânsal 

politika alanı olarak kır-kent farklılığına odaklanmıştır. Kır ve kent arasındaki yaşam 

standartlarını imkânlar ölçüsünde azaltmaya çalışan kırsal politikanın temel konularından biri 

tanım meselesi olmuştur.  Bu çerçevede, ülkemizde 1982 yılında DPT Müsteşarlığınca 

yapılan kent eşiği çalışması neticesinde, nüfusu 20 binin altında olan yerleşim yerleri kırsal 

alan olarak kabul edilmiştir. Söz konusu tanım bugün halen geçerliliğini korumaktadır.  

Kırsal kalkınma politikaları da genel olarak kalkınma teorileri ve tartışmalarından 

etkilenmiştir. Süreç içerisinde aşağıdan yukarıya kalkınma yaklaşımının güçlenmesiyle 

birlikte, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, sürdürülebilirlik, yönetişim, yenilikçi hizmet 

sunumu, kapsayıcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi çok çeşitli terimler kırsal kalkınma 

politikasını şekillendirmeye başlamıştır. Ülkemizin kırsal alan koşullarına ve kırsal toplumun 

beklentilerine uygun kırsal politika önceliklerinin tespiti edilerek, uygulamaların yeterli mali 

ve teknik kapasiteye sahip kuruluşlarla gerçekleştirilmesi hedefi doğrultusunda kırsal 

kalkınmanın tüm paydaşlarla birlikte tartışılması ve karar alıcılara nitelikli bir raporlamanın 

yapılması Planlı dönem boyunca kalkınma planı hazırlıkları sürecinde kesintisiz şekilde 

sürdürülmüştür. 

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde 2017/16 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi ile 43 numaralı Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu (Komisyon) ihdas 

edilmiştir. Kalkınma Bakanlığı koordinatörlüğünde ülkemizin kamu, özel sektör ve sivil 

toplum kesimlerini kapsayacak şekilde oluşturulan Komisyonda sektörel çeşitlilik bakımından 

azami düzeyde temsilin sağlanması amaçlanmıştır. Komisyon raporu, kırsal kalkınma 

hedeflerine ulaşılması açısından bütüncül, kapsayıcı, şeffaf, her kesim tarafından anlaşılır ve 

kolay erişilir politika araçları önermeyi hedeflemektedir. 

Komisyon, kırsal kalkınmanın çok sektörlü ve birden çok mekânsal düzleme sahip 

yatay bir politika alanı olması sebebiyle, farklı disiplinler ve sektörlerdeki temsilcileri 

kapsamıştır. 8-9 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantılarla çalışmalarını yürüten 

Komisyonun takip ettiği gündem sırasıyla aşağıdaki şekilde somutlaşmıştır; 
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 Kalkınma Bakanlığı uzmanlarınca ülkemizin kırsal kalkınma politikasına ilişkin 

bilgilendirme sunumları 

 Kamu, özel sektör ve sivil toplum kesimlerinden deneyimli kişilerin tecrübelerini 

paylaştığı panel oturumu 

 Komisyon üyelerinin belirlenen süre limiti dâhilinde kırsal kalkınma ile ilgili 

fikirlerini özgürce beyan ettiği serbest kürsü oturumu 

 Üyelerin uzmanlık alanları ve kurumlarının ihtisas ettikleri alanlar gözetilerek 

oluşturulan beş farklı alt gruba (kırsal ekonomi, çevre, yerleşimler, toplum ve 

kurumsal kapasite) ayrılmak suretiyle kendilerine verilen kilit sorular ışığında 

yürüttükleri yuvarlak masa tartışmaları 

 Son olarak yuvarlak masa tartışmaları ışığında ulaşılan bulguların tüm Komisyon 

üyeleriyle paylaşıldığı değerlendirme sunumları 

gerçekleştirilmiştir. 
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2.  DÜNYADA MEVCUT DURUM 

2.1. Kırsal Kalkınma Gündemi 

Kalkınma yazınında başlangıç tarihi 19. yüzyılın başlarına kadar giden kırsal kalkınma, 

zaman içinde teknolojik ilerlemelerin ve sosyo-ekonomik faktörlerin etkisiyle ayrı bir politika 

disiplini haline gelmiştir. 1960’larda tarımda modernizasyon, 1970’lerde tarımsal destekleme 

sübvansiyonları ve devlet müdahaleleri, 1980’lerde ticaretin serbestleştirilmesi ve piyasa 

ekonomisine geçiş ve 1990’larda katılımcılık ve yetkilendirme ile karakterize edilebilecek bu 

süreçler, kırsal kalkınma yazınını da kuramsal ve terminolojik olarak etkilemiştir. Örneğin, 

1980’lerde gündem bulmaya başlayan gıda güvenliği ve güvencesi analizlerinden, 1990’larda 

“sürdürülebilir geçim” kavramı türemiştir.  

Zaman içinde kullanılan terminolojideki değişiklikler irdelendiğinde, örneğin 

1980’lerde yoksulluğun hafifletilmesi, 1990’larda yoksulluğun azaltılması şeklinde 

kullanılırken 2000’lerde yoksulluğun ortadan kaldırılması olarak kullanılmaya başlamıştır6. 

Kısaca, kırsal kalkınma yazınında 1980’li yıllara kadar tarımda modernizasyon ve devlet 

müdahaleleri egemen olmuş, 1980’li yıllardan sonra küresel düzeydeki neo-liberal 

politikaların da etkisiyle sürdürülebilir kalkınma, ortaklık, işbirliği, katılımcılık, yerelleşme ve 

yönetişim gibi kavramlar kırsal kalkınma politikalarını şekillendiren kavramlar olmuştur7.  

Dünyada ekonomik, siyasi, sosyal ve çevresel politikalarda meydana gelen gelişmeler 

karşısında, ülkeler ulusal ve uluslararası politika oluşturma ve uygulamalarında değişiklikler 

yapmıştır. Küreselleşme, iklim değişikliği, kentleşme gibi olgular bu politikaların 

oluşturulmasında önemli bir pay alırken bunların bir uzantısı olarak yerelleşme, yerel 

toplulukları güçlendirme, kalkınma süreçlerine tüm paydaşların katılımı gibi gelişmeler kırsal 

kalkınma yaklaşımlarına ve politikalarına dolaylı veya doğrudan etki etmiştir. Özellikle az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki kırsal nüfusun yoğunluğu ve bu nüfusun halen en 

dezavantajlı toplumsal kesimlerden birini oluşturması bu alandaki sorunların çözümünde 

kırsal kalkınma politikalarını anahtar strateji haline getirmektedir.  

Dünyada ekonomik, sosyal, çevresel, yönetsel ve mekânsal yeniden yapılanma süreçleri 

çeşitli alanlarda olduğu gibi kırsal kesimde de değişime kaynaklık etmektedir. Kırsal 

                                                 
6 T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (Mülga)., 2004. II. Tarım Şurası Kırsal Kalkınma Politikaları Komisyonu Raporu. 

Ankara. 
7 Gülçubuk,B., Yıldırak, N., Kızılaslan, N., Ozer, D., Kan, M., Kepoğlu, A. 2010. Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Politika 

Değişimleri, Türkiye Ziraat Mühendisliği VII.Teknik Kongresi, pp.1227-1243, 11-15 Ocak 2010. Ankara. 
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politikanın en önemli bileşeni olarak kabul edilen tarım sektöründe yaşanan sorunlar kırsal 

alandaki nüfus kaybını ya da kırdan kente göçleri (nüfus çözülmesini) hızlandırmıştır. 

Dünyadaki eğilime bakıldığında yoksulluk, açlık, yetersiz beslenme ve gıdaya erişim 

sorunları ile kırsal kesimde istihdam imkânlarının yetersizliği, iklim değişikliği, kuraklık ve 

çevresel bozulmalar gibi temel etmenler kırsal alandaki nüfus kaybını hızlandırmıştır.  

Bu duruma ilave olarak; kırsal alanlarda yoksulluk ve yoksunluğun yüksek olması, kır 

kent arasındaki gelişmişlik farkının artması ve kırsal alandaki doğal kaynakların koruma-

kullanma dengesinin gözetilmemesi kırsal politikaların çok sektörlü bir temelde ele alınmasını 

ve farklılaşmasını gerektirmiştir. Tarım sektörüne yönelik ekonomik temelli ve devlet destekli 

yaklaşımların kırdan kente göçün istikrarlı bir dinamiğe kavuşturulması noktasında yetersiz 

kaldığı görülmüştür. Kırsal alanların çok sektörlü gelişme stratejilerine ve çeşitli aktörlerin 

katılımına imkân veren ekonomik, sosyal, mekânsal ve çevresel sürdürülebilirliği hedefleyen 

bütüncül politikalarla ele alınması gerektiği yaygın kabul görmektedir. Kırsal alanlarda 

yaşanan sorunlara sektörel ve mekânsal yaklaşımları birlikte gözeten bir anlayışla çözüm 

sağlanabileceği değerlendirilmektedir. 

Dünya ölçeğinde kırsal kalkınma alanında ortaya çıkan paradigma değişimleri daha çok 

yaşanan sorunlara özgü ve tematik politika tedbirlerini öne çıkaran stratejilere olan ihtiyacı 

vurgulamaktadır. Oluşturulacak stratejilerin çok sektörlü olması, tarım dışı sektörleri de 

kapsaması,  sadece kırsal alanlara değil aynı zamanda da kırsal ve kentsel bağlantılar üzerine 

de odaklanması gerektiği ifade edilmektedir.  

Stratejilerin sadece kamu kesimini değil kamu dışı kesimleri de kapsaması önem arz 

etmektedir. Ayrıca, kırsalın demografik yapısının ve başta kadınlar olmak üzere dezavantajlı 

grupların da bu stratejilerin belirlenmesinde dikkate alınması, kapsayıcı kırsal kalkınma 

politikalarının hayata geçirilmesi için elzemdir. Bu noktada, çok sektörlü ve aktörlü kırsal 

kalkınma politikalarının oluşturulması ve bunların etkili sonuçlar doğurabilmesi için 

yönetişim kapasitesinin özellikle güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Kırsal kalkınma çabalarında bazı yatay konular giderek önem kazanmıştır. Kırsal 

kalkınma her ne kadar çoğunlukla tarım-eğitim-sağlık gibi temel sektörlerdeki sorunlarla 

mücadele bakımından işlevsel kılınsa bile; bu alanda sosyal içerme, iklim değişikliği, 

sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet ve yönetişim gibi yatay konular da ağırlık kazanmaktadır. 

Bu konular, kırsal kalkınma programlarının içerik tasarımı kadar, program uygulamalarında 



 

 

9 

yerel toplumda sahiplenme, sorun çözme ve kapasite geliştirme yetkinliklerinin vazgeçilmez 

olduğunu teyit etmektedir8.  

Dünyada son dönem kırsal kalkınma alanındaki gelişmeler incelendiğinde uluslararası 

kuruluşların, bazı ülkelerin ya da ülke gruplarının ele almış olduğu kırsal kalkınma 

politikaları küresel gelişme eğilimlerinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Her ne 

kadar dünyada kırsal alan tanımı konusunda ortak bir kabul olmasa da küresel ölçekte 

meydana gelen gelişmeler ülkelerin bazen benzer politika tedbirlerine başvurmasına neden 

olabilmektedir. 

Dünyada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, yaklaşık 3,4 milyar9 kişi kırsal alanda 

yaşamakta olup bu nüfusun büyük bir çoğunluğu dünyanın en yoksul kesimini 

oluşturmaktadır. Bu bölgelerde yaşayan nüfus, eğitim ve istihdam olanaklarının yetersizliği, 

altyapı eksikliği, pazarlara ve hizmetlere erişimdeki sıkıntılar gibi önemli kısıtlarla karşı 

karşıyadır. Her ne kadar bu alanlarda önceki dönemlerde elde edilmiş olan deneyimler 

başarının sağlanması için anahtar rol oynasa da, dünyanın geri kalmış bölgelerindeki kırsal 

alanlar günümüzde daha farklı sorunlarla ve fırsatlarla karşılaşmaktadır. 

Özellikle gelişmekte olan ülkeler ile az gelişmiş ülkelere bakıldığında, kırsal alandaki 

ekonomik ve sosyal faaliyetlerin azaldığı ve şehir merkezlerinin hızlı bir demografik 

kentleşme sorunuyla karşı karşıya olduğu açıkça gözlenmektedir10. Kırdan kente yönelen 

düzensiz göçlerin yönetilebilmesi ve istikrarlı bir dinamiğe kavuşturulmasında kırsal 

kalkınma faaliyetlerine verilen önem artmakta, tarım ve kırsal kalkınma destekleri 

çeşitlenmektedir.   

Küresel projeksiyonlara göre 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9 milyara çıkması 

tahmin edilmektedir. Dünya nüfusunun artış trendine paralel olarak demografik yapıda da 

değişiklikler olmakta özellikle hızlı kentleşme sonucu kırsal nüfus oransal olarak gittikçe 

azalmakta, yaş ve cinsiyet kompozisyonunda benzeşen eğilimler olduğu görülmektedir. 

Özellikle 1950 yılından bu yana hızla bir kentleşme sürecine giren dünyamızda, 2014 yılı 

itibari ile kırda yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 46 iken, 2050 yılında bu oranının 

                                                 
8  Kalkınma Bakanlığı, 2018. Kırsal Kalkınma Değerlendirme Raporu (yayımlanmamış). 
9  Birleşmiş Milletler, Ekonomik ve Sosyal İşleri Dairesi, Nüfus Birimi (2014). Dünya Kentleşme Beklentileri: 2014  

Revizyonu (Erişim Tarihi: 19.02.2018). 
10 United Nations, 2014. World Urbanization Prospects: The 2014 Revision.  

    https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.pdf (Erişim Tarihi: 20.01.2018). 

https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.pdf
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yüzde 34’e düşmesi beklenmektedir11. Dünya nüfus projeksiyonları kentleşmenin hızlı bir 

şekilde artacağını öngörse de kırsal alanlarda yaşayan nüfusun, özellikle tarım nüfusunun 

toplam nüfus içinde halen önemli bir ağırlığa sahip olacağı aşikârdır. Bu nedenle kırsal alanlar 

için geliştirilecek politika önerileri halen birçok ülke için kalkınmanın önemli anahtarıdır. 

Her ne kadar gelişmekte olan ülkelerdeki kentsel nüfus artışının önümüzdeki 20 yıl 

içinde ikiye katlanıp 4 milyarı bulacağı, kırsal nüfusun ise üçe katlanacağı beklense de bu 

hızlı değişimler çeşitli fırsatlar yaratacağı gibi sosyal, ekonomik ve çevresel sorunları da 

beraberinde getirecektir.  

Yukarıda ele alınan sebeplerle kapsayıcı kalkınma sürecini gerektiren “sürdürülebilir 

toplum” yaklaşımı öne çıkmıştır. Özellikle Dünya Bankası12 tarafından belirlenen kriterler 

çerçevesinde politika geliştirmede göz önünde bulundurulması gereken kavramlar aşağıdaki 

şekilde açıklanmaktadır; 

● Çevresel sürdürülebilirlik (environmental sustainability); çevreye duyarlı ve 

çevreyi koruyan bir toplumsal farkındalık 

● Kapsayıcı (inclusive); tüm kesimleri bir araya getiren toplumsal yapının varlığı 

● Yenilikçi (innovative); sorun ve fırsatlara insanların yaşamını daha kaliteli 

kılacak yaratıcı ve ekonomik çözümler getirebilme ve uygulayabilme 

● Ekonomik, sosyal ve doğal şoklara dayanıklı (resilient); örgütlü, riski en aza 

indirebilen, beşeri kapasitesi ve sosyal sermayesi güçlü, iklim değişikliği gibi 

doğal şoklara dayanabilme ve adapte olabilme kapasitesinin varlığı  

● Üretken-rekabetçi (productive-competitive); dinamik bir toplumsal gelişim (iş, 

çevre, bilgi alanları gibi) ortamının oluşturulması 

Küresel ölçekte, yoksulların ağırlıklı olarak kırsal alanda yaşamaları nedeniyle kırsal 

kalkınma politikaları yoksullukla mücadelenin etkili bir aracı haline gelmiştir. Dünya 

ölçeğinde gözlemlenen kırsal kalkınma çabaları çoğunlukla açlık ve yoksullukla mücadele, 

yeterli gıda arzı, çocuk ve bebek ölümü, barınma ve hijyen, sağlıklı ve yeterli içme suyu ile 

ilk kademe eğitim hizmetlerine erişim aracı olarak gündem bulmaktadır. 

                                                 
11 United Nations, 2014. World Urbanization Prospects: The 2014 Revision.  

    https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.pdf (Erişim Tarihi: 20.01.2018). 
12 The World Bank, Sustainable Communities.  http://www.worldbank.org/en/topic/sustainable-communities (Erişim Tarihi:  

    20.01.2018). 

https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.pdf
http://www.worldbank.org/en/topic/sustainable-communities
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Uluslararası alandaki en önemli kabullerden bir tanesi de Birleşmiş Milletler (BM) 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleridir (SKH). Bu kapsamda ülkeler, kendi plan hedeflerini 

BM hedefleriyle uyarlama çalışması yürütmektedir. BM 2030 Gündemi olarak belirlenen 

SKH’lerde doğrudan kırsal alan veya kırsal kalkınmaya ilişkin somut bir hedef 

bulunmamakta, ancak diğer hedeflere erişimde kırsal alanların rolüne özel vurgu 

yapılmaktadır. BM nezdinde özellikle 2000 yılında kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri 

kalkınma çabalarının küresel boyutta hedeflerinin ortaya konulması açısından en önemli 

gündemi oluşturmuştur. Binyıl Kalkınma Hedefleri olarak adlandırılan bu girişim; 

yoksulluğu, açlığı, hastalıkları, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve su ve hijyenik şartlara erişim 

sorunlarını azaltmak gibi pek çok konuyu ele almıştır. Hedef yıl olarak belirlenmiş olan 2015 

yılında yapılan değerlendirme neticesinde Binyıl Kalkınma Hedeflerinde çok önemli 

ilerlemeler sağlandığı belirtilmektedir13. 

Küresel düzeyde BM önderliğinde ortaya konulan bahse konu hedefler ve amaçlarla 

desteklenen birleştirici bir gündemin varlığı oldukça önemlidir. New York’taki Birleşmiş 

Milletler Genel Merkezinde 25-27 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir 

Kalkınma Zirvesinde yeni bir sürece girilmiş ve “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” 

193 ülkenin imzası ile kabul edilmiştir.  

BM 2030 gündemi gezegenimiz, insanlık ve refah için bir eylem planı oluşturmuştur. 

Aynı zamanda daha geniş bir dayanışma ve katılımcılık anlayışı içerisinde dünya barışını 

güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Her boyutuyla yoksulluğun ortadan kaldırılmasının 

sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez bir gereklilik olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. 

Tüm ülkeler ve paydaşlar işbirliği içinde hareket ederek hazırlanan eylem planını uygulamaya 

koyacaktır. BM 2030 Gündemi kapsamında belirlenen 17 adet sürdürülebilir kalkınma hedefi 

ve 169 alt konu başlığında yeni küresel kalkınma gündeminin politika çerçevesi ortaya 

konulmuştur. 

Birleşmiş Milletler, 2030 Hedefleri ile 2015 yılına ilişkin Milenyum Hedefleri arasında 

oluşan farka dikkat çekmektedir. Yeni hedefler dizinin temel özellikleri aşağıdaki şekilde 

özetlenmektedir14; 

                                                 
13 United Nations, 2015. The Milenium Development Goals Report-2015.  

    http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20Summary%20web_english.pdf (Erişim  

    Tarihi: 20.01.2018). 
14 United Nations, 2016. Sustainable Development Goals. www.un.org/.../sustainable-development-goals/ (Erişim Tarihi:  

    20.01.2018). 

http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20Summary%20web_english.pdf
www.un.org/.../sustainable-development-goals/
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● Sadece gelişmekte olan ülkelere odaklanan değil, daha çok evrensel ve tüm 

milletlerle ilgili, farklı yapılara adapte edilebilir hedefler dizini, 

● Yatay olarak 17 hedef ve 169 alt hedef ile sürdürülebilir kalkınmanın 3 boyutu 

(ekonomik, çevresel ve sosyal) ile ilişkili hedefler dizini, 

● Sadece BM Sekreterliği tarafından koordine edilen değil, BM üyesi ülkeler ve 

geniş bir paydaş kitlesi ile 3 yıl boyunca tartışılarak oluşturulmuş hedefler dizini, 

● Uygulama araçları olarak pazar erişimi, teknoloji transferi, kapasite geliştirme ve 

politika desteği içeren; izleme, takip ve gözden geçirme için sağlam küresel 

temelleri olan hedefler dizini 

olarak tanımlanmaktadır. 

Böylece yeni “sürdürülebilir kalkınma hedefleri” daha çok ortak akıl ile ortaya çıkmış, 

tüm ekonomik ve sosyal grupları kapsayıcı hedefler dizini şeklinde oluşturulmuştur. Yeni 

hedeflerin, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının önemine daha fazla dikkat çektiği ve bu 

amaçlara ulaşmada kırsal alanların özel bir öneme sahip olduğunu teyit ettiği görülmektedir. 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde doğrudan kırsal alana yönelik bir hedef bulunmasa bile, 

birçok hedefin başarıya ulaşması kırsal kesimdeki kalkınma çabalarında elde edilecek 

ilerlemelere bağlıdır.  

2030 Gündemi de işaret ettiği üzere, BM tarafından benimsenen kırsal kalkınma 

yaklaşımı, daha çok entegre kalkınma yaklaşımını esas alan projeler aracılığıyla 

somutlaşmaktadır. Bu kapsamda özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde finanse 

edilen kırsal kalkınma proje ve programlarıyla, tanımlı bir kırsal yöredeki kalkınma 

sorunlarının bütüncül bir yaklaşımla yerel halk ile birlikte oluşturulması ve uygulanması 

amaçlanmaktadır. Bu projelerin içerdiği bileşenler çoğunlukla; çiftçi eğitimi, pazarla 

bütünleşme, gıda zinciri oluşturma, çiftçilerin yeni ürün ve üretim teknikleriyle tanışması, 

yerel ekonomik değer temelinde yeni üretim ve istihdam alanları oluşturulması, üretici 

örgütlerinde kapasite geliştirme ve köy altyapı yatırımları şeklindedir15. 

BM dışında öne çıkan diğer bir uluslararası kuruluş Dünya Bankası olup, kırsal 

kalkınmaya ilişkin öncelikli faaliyetler yoksulluk ve açlıkla mücadele ile gıda güvenliğinin 

teminidir. Kırsal politika, kırsal toplulukların kalkınma teşebbüslerinin aracı olarak 

değerlendirilmektedir. Bu minvalde, kırsal kalkınma projelerinde küçük ve orta ölçekli 

                                                 
15 Kalkınma Bakanlığı, 2018. Kırsal Kalkınma Üzerine Genel Bir Değerlendirme (yayımlanmamış). 
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tarımsal işletmelerin desteklenmesi suretiyle aile çiftçiliğinin yaşatılması ve 

yaygınlaştırılmasına odaklanılmaktadır16. 

Dünya Bankası özellikle düşük ve orta gelir grubundaki ülkelerde “toplum temelli 

kalkınma yaklaşımını (community-based development)”  desteklemektedir. Toplum Temelli 

Kalkınma programları şeffaflık, katılım, talep odaklılık, hesap verebilirlik ve yerel 

kapasitenin geliştirilmesi ilkeleri ile işleyen bir yaklaşımdır. Deneyimlerden elde edilen 

sonuçlar, net ve şeffaf kurallar konulduğunda, bilgiye erişim sağlandığında ve uygun 

kurumsal kapasite oluşturulup maddi destek verildiğinde önemli gelişmelerin kaydedildiğini 

göstermektedir. Yoksulların önceliklerine cevap verebilecek küçük ölçekli altyapı ve temel 

hizmetleri sunum kapasitenin varlığı kilit önemdedir. Dünya Bankası özellikle belirtilen ülke 

gruplarında kırsal kesim için içmesuyu temininin ve hijyenik şartların sağlanması, ulaşım 

altyapısı, okul ve hastane inşaatları, anne ve bebek için beslenme programları ve mikro 

işletme destekleri gibi konuları toplum temelli kalkınma yaklaşımı çerçevesinde ele 

almaktadır17. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), 2016 yılında geliştirilen kırsal 

kalkınma paradigma değişikliğinin temelini sekiz ana temaya dayandırmaktadır. Bu yeni 

paradigma değişiminin hedefleri BM 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle büyük 

ölçüde uyumludur. OECD’ye göre bu hedeflerin oluşmasında demografik baskı, ekolojik yan 

etkiler ve iklim değişikliği ile kötü yönetişimin yanı sıra bölgeler arası eşitsizlikler ve kentsel 

gecekondu alanlarında kırsal göçün getirdiği olumsuzluklar etkili olmuştur. Bahse konu 

temalar18; 

• Yönetişim: kurumsal olarak uygulama kapasitesi zayıf ise tutarlı ve sağlam bir 

strateji yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, etkili bir strateji için her seviyede 

yönetişim kapasitesi ve bütünlüğü oluşturmak önemlidir. 

• Çoklu Sektör: tarım, gelişmekte olan ülkelerde temel bir sektör olmaya devam 

ederken aynı zamanda kırsal kalkınma stratejilerinin hedefi olmalıdır. Ancak, 

kırsal kalkınma stratejileri, sanayi ve hizmet sektörlerindeki tarım dışı faaliyetleri 

ve istihdam oluşturmayı da teşvik etmelidir. 

                                                 
16 Kalkınma Bakanlığı, 2018. Kırsal Kalkınma Üzerine Genel Bir Değerlendirme (yayımlanmamış). 
17 The World Bank, 2017. Community-Driven Development.  

    http://www.worldbank.org/en/topic/communitydrivendevelopment (Erişim Tarihi: 20.01.2018). 
18 OECD, 2016. A New Rural Development Paradigm for the 21st Century: A Toolkit for Developing 

Countries,Development Centre Studies, OECD Publishing, Paris. 

http://www.worldbank.org/en/topic/communitydrivendevelopment
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• Altyapı: üretim ve pazarlamada işlem maliyetlerini düşürmek, kırsal ve kentsel 

bağlantıları güçlendirmek ve kapasite oluşturmak için altyapının geliştirilmesi 

gelişmekte olan ülkelerdeki herhangi bir stratejinin önemli bir parçasıdır. Kırsal 

alanlar ile küçük ve orta boy şehirler arasında ekonomik bağlantıyı güçlendirmenin 

yanı sıra eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim bağlamında iyileştirmeler de 

önemlidir.  

• Kent-kır bağlantısı: kırsal kesimdeki haneler, kent merkezleri ile sıkı bağlantı 

içerisindedir. Kent merkezleri kırsal ailelerin işgücü için bir pazar; mallara, 

hizmetlere ve yeni teknolojilere erişim için önemli bir yer; hem de yeni fikirlere 

sahip olmak için önemli merkezlerdir. Başarılı kırsal kalkınma stratejileri, kırsal 

alanlara yalıtılmış alanlar olarak bakarak değil, hem kırsal hem de kentsel alanlara 

bir bütünün parçaları olarak bakmayı gerektirmektedir.   

• Kapsayıcılık: kırsal kalkınma stratejileri sadece yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele 

etmeyi değil, demografik yapıyı ve eğilimlerini hesaba katarak tüm kesimlerden en 

etkili şekilde katkı alınmasını gerektirmektedir. 

• Toplumsal Cinsiyet Dengesi: kırsal hanelerin durumlarının iyileştirilmesinde 

kadının kırsal kalkınmadaki rolü özellikle göz önünde bulundurulmalıdır. Bu 

kapsamda kadının mülkiyet edinme hakkının güçlendirilmesi, kaynaklara 

ulaşmada ve kaynakları kullanmadaki etkinliğinin artırılması sağlanmalıdır.   

• Demografik Yapı: düşük doğurganlık oranları ve hızla yaşlanan nüfus, günümüzde 

gelişmekte olan ülkelerdeki kırsal alanların karşılaştığı en önemli sosyal 

sorunlardan ikisidir. Bu iki sorunun politika sonuçları farklı olmakla birlikte, bu 

sorunların çözümünde eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik konuları arasında etkili 

koordinasyon önemlidir. 

• Sürdürebilirlik: kırsal kalkınma stratejilerindeki çevresel sürdürülebilirliği dikkate 

alarak, kırsal nüfusun geçinebilmek veya ekonomik büyüme için sadece doğal 

kaynaklara yüksek bağımlılığını değil, aynı zamanda iklim değişikliğine, enerji, 

gıda ve su kıtlığı tehditlerine karşı hassasiyetinin de gözetilmesi gereklidir. 

FAO’nun küresel ve bölgesel eğilimleri gözeterek oluşturduğu Stratejik Çerçeve 

Raporu’nda 10 farklı sorun alanı belirlenmiştir. FAO’nun vizyonu çerçevesinde ise beş adet 

stratejik hedef ortaya konulmuştur. Belirlenen zorlukları aşmak için oluşturulan hedefler 

tarımsal sürdürülebilirliği iyileştirmenin yanı sıra kırsal kalkınma politikalarına da önemli 
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ölçüde hizmet etmektedir. Bu kapsamda küresel ölçekte FAO tarafından belirlenen sorunlar 

aşağıdaki gibidir19; 

 Artan gıda talebini karşılamak için sürdürülebilir bir şekilde tarımsal verimliliğin 

artırılması, 

 Sürdürülebilir doğal kaynak tabanının sağlanması, 

 İklim değişikliğinin ele alınması ve doğal risklerin azaltılması, 

 Aşırı ve kalıcı yoksulluğun ortadan kaldırılması ve eşitsizliğin azaltılması, 

 Açlığı ve her türlü dengesiz beslenmenin sona erdirilmesi, 

 Gıda sistemlerini daha etkin, kapsayıcı ve esnek hale getirilmesi, 

 Kırsal kesimde gelir getirici fırsatlarının iyileştirilmesi ve göçün temel nedenlerine 

değinilmesi, 

 Uzun süreli krizler, felaketler ve çatışmalara karşı direnç oluşturulması, 

 Sınırı aşan tarım ve gıda sistemi tehditlerinin önlenmesi, 

 Tutarlı ve etkili ulusal ve uluslararası yönetişim ihtiyaçlarının gözetilmesi. 

Ortaya konulan 5 stratejik hedef ise aşağıdaki gibidir; 

1. Açlığın, gıda güvensizliğinin ve yetersiz beslenmenin ortadan kaldırılmasına katkıda 

bulunmak, 

2. Tarım, ormancılık ve balıkçılık üretimini daha verimli ve sürdürülebilir kılmak, 

3. Kırsal yoksulluğu azaltmak, 

4. Daha kapsayıcı ve verimli tarım ve gıda sistemlerini etkinleştirmek, 

5. Geçim kaynaklarının tehditlere ve krizlere karşı dayanıklılığını artırmak. 

Tarımsal Kalkınma için Uluslararası Fon (IFAD) kuruluşu tarafından kırsal kalkınma 

gündemi kırsal kesimde ekonomik ve sosyal dönüşüm başlığı altında ele alınmaktadır. Kırsal 

kesimde ekonomik ve sosyal dönüşüm; artan tarımsal üretkenliği, artan ticarileşmeyi, 

pazarlanabilir ürünlerdeki artışı, üretim kalıplarının ve geçim kaynaklarının 

çeşitlendirilmesini, tarım dışı iş imkânlarının ve girişimcilik fırsatlarının artışını tanımlayan 

bir süreç olarak görülmektedir. Aynı zamanda, kapsayıcı bir anlayışla, hizmetlere ve altyapıya 

erişim ile ilgili politika süreçlerini daha fazla yönlendirme kapasitesine sahip olmak da bu 

sürece dahil edilmektedir. Bütün bunlar, geniş tabanlı kırsal kalkınmaya ve daha iyi yönetilen 

                                                 
19 FAO, 2017. Reviewed Strategic Framework 2017. Rome, 3-8 July 2017. http://www.fao.org/3/a-ms431reve.pdf (Erişim  

   Tarihi: 15.02.2018). 

http://www.fao.org/3/a-ms431reve.pdf
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daha sürdürülebilir kırsal çevre peyzajına ve tarımsal arazi yönetimine olanak 

sağlamaktadır20. 

AB’de kırsal kalkınma, Ortak Tarım Politikası kapsamında mekân temelli yatay bir 

konu olarak ele alınmaktadır. Dünya üzerinde en önemli bölgesel ekonomik 

entegrasyonlardan biri olan AB, kırsal kalkınma politikalarına ilişkin eğilimlerin incelenmesi 

açısından ele alınması gereken önemli bir örnektir. Ortak Tarım Politikasının “ikinci ekseni” 

olarak bilinen kırsal kalkınma, yedişer yıllık mali dönemleri kapsayan kırsal kalkınma 

programları aracılığıyla 2000 yılından beri üye ülkelerde bölgesel ve/veya ulusal ölçekte 

uygulanmaktadır. AB’nin 2014-2020 döneminde kırsal kalkınma programlarına ayırdığı 

Topluluk bütçesi 99,6 milyar Avro olup, ulusal katkılar da dahil edildiğinde ulaşılan toplam 

bütçe yaklaşık 161 milyar Avrodur21. Bu bütçe desteğiyle 28 ülkede Avrupa Komisyonu 

tarafından onaylanmış bulunan 118 adet kırsal kalkınma programı uygulanmaktadır. 

AB içinde kırsal kalkınma politikası, tarım sektörü uygulamalarını tamamlayıcı ve 

rekabet gücünü destekleyici konuları içerecek şekilde yapılandırılmaktadır. 2014-2020 

dönemi için AB kırsal kalkınma amaçlarını 3 başlık altında; tarımın rekabet gücüne ivme 

kazandırma, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve iklim için harekete geçme, kırsal 

toplum ve ekonomi için daha dengeli bir kalkınma olarak belirlemiştir. Kırsal kalkınma 

programlarından hibe desteği alan projelerden elde edilen deneyimlerin paylaşılmasına imkân 

veren Kırsal Kalkınma için Avrupa Ağı (ENRD), birçok çiftçinin yeni teknikler öğrenmesine, 

üretim tesislerini iyileştirmelerine ve dolayısıyla rekabet güçlerini artırmalarına imkân 

tanımıştır. AB destekleri içerisinde kırsal kalkınma; kırsal topluluklarda akıllı, sürdürülebilir 

ve kapsayıcı büyümenin desteklenmesi gayesine yönelik önemli bir işleve sahiptir22. 

AB, 2020 sonrası için OTP’yi geniş tabanlı bir katılımla paydaş görüşleri doğrultusunda 

reforme etme sürecini başlatmıştır. Bu süreçte, tarım ve kırsal kalkınma destekleme 

sisteminin basitleştirilmesi ve sektörün güncel ihtiyaçlarına göre modernize edilmesi 

hedeflenmektedir. Aile çiftçiliğinin desteklenmesi, genç çiftçiliğin teşviki, tarımda bilgi 

                                                 
20 IFAD, 2016. Rural Development Report 2016-Fostering inclusive rural transformation. https://www.ifad.org/pub/rdr 

(Erişim Tarihi: 23.01.2018). 
21 EU, 2016. Rural Development 2014-2020. https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_en (Erişim 

Tarihi: 24.01.2018). 
22 AB Türkiye Delegasyonu.  https://www.avrupa.info.tr/tr/tarim-ve-kirsal-kalkinma-113 (Erişim Tarihi: 24.01.2018). 

https://www.ifad.org/pub/rdr
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_en
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transferi-danışmanlık-çiftçi eğitimi hizmetlerinin güçlendirilmesi, iklim değişikliğine 

adaptasyon önlemleri ve sosyal içerme tedbirlerinin öne çıkacağı söylenebilir23. 

Avrupa kendi kırsal yöre ve yerleşim yerlerinin çevresel ve sosyal çeşitlilik 

özelliklerini, doğal ve kültürel mirasının muhafaza edilmesinde kırsal alanların öneminin 

bilincinde olarak hareket etmektedir. AB kırsal kalkınma politikasının oluşturulmasında, 

kırsal kalkınma alanında kamu ve kamu dışı kesimleri bir araya getiren Cork I (1996) ve Cork 

II (2016) deklarasyonları dikkate alınmaktadır. Sonuncusu 5-6 Eylül 2016 yılında İrlanda’nın 

Cork şehrinde yapılan Cork II Konferansı’nda yayınlanan “kırsal alanda daha iyi yaşam” 

başlıklı Deklarasyonda Avrupa Birliği’nde yenilikçi, entegre ve kapsayıcı kırsal ve tarımsal 

politika için 10 politika başlığı belirlenmiştir. Bu başlıklar aşağıdaki gibidir24; 

• Kırsal refahı teşvik etmek, 

• Kırsal alandaki üretim faaliyetleri için değer zincirlerinin güçlendirmek, 

• Kırsal yaşamı ve canlılığı korumak ve desteklemek, 

• Kırsal çevreyi korumak, 

• Doğal kaynakları yönetmek, 

• İklim eylemini (iklim değişikliğine adaptasyonu) cesaretlendirmek, 

• Bilgi ve inovasyonu artırmak, 

• Kırsal alanda yönetişimi geliştirmek, 

• Politikaların oluşturulması ve yürütülmesinde basitleştirmeyi sağlamak, 

• Politikaların uygulamasında performansı ve hesap verebilirliği geliştirmek. 

AB düzeyinde kırsal kalkınma destekleme uygulamalarında kamu ve kamu dışı 

kesimleri ortaklık temelinde bir araya getiren işbirliği ve işbölümüne dayalı politika araçları 

revaçtadır. Bu çabaların en yaygın kabul gören çıktısı, Dünya Bankası örneğinde de görülen 

toplum temelli kalkınma yaklaşımı olup, AB’deki karşılığı Leader uygulamasıdır. AB, dört 

dönem itibariyle (Leader, Leader I, Leader II ve Leader + (2007-2013) kırsal kalkınma 

alanında uyguladığı Leader yaklaşımından elde edilen olumlu sonuçlar ve çıkarılan dersler 

sonucunda, 2014-2020 dönemi Leader yaklaşımının temel ilke ve yaklaşımlarını içeren ve 

küçük kentsel yerleşimleri de içerecek şekilde toplum temelli yerel kalkınma (community-led 

local development - CLLD) yaklaşımını hayata geçirmiştir. Bu yeni yaklaşım aynı zamanda 

                                                 
23 Kalkınma Bakanlığı, 2018. Kırsal Kalkınma Üzerine Genel Bir Değerlendirme (yayımlanmamış). 
24 EU, 2016. CORK Declaration 2. https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/events/2016/rural-

development/cork- declaration-2-0_en.pdf (Erişim Tarihi: 24.01.2018). 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/events/2016/rural-development/cork-%20declaration-2-0_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/events/2016/rural-development/cork-%20declaration-2-0_en.pdf
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farklı fonlar arasında (örneğin Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Kırsal Kalkınma İçin Avrupa 

Tarım Fonu ve Avrupa Sosyal Fonu) ve kentsel merkezler ile kırsal alanlar arasında 

geliştirilecek işbirliğine de imkân vermektedir25. 

AB kırsal kalkınma politikasının temel tedbirlerinden birini oluşturan Leader/CLLD, 

tabandan tavana yaklaşımı, alan bazlı kalkınma stratejilerini, yerel ortaklığı, entegre ve çok 

sektörlü eylemleri, ağ oluşturmayı, yenilikçiliği ve işbirliğini esas alan yedi temel özelliğe 

sahiptir26. Bu yaklaşım içerisinde ise yöre bazlı bir alan tanımlaması kırsal alan idrakine farklı 

bir boyut katmaktadır. Belirli bir alana bağlı olarak ele alınan yöre bazlı yaklaşımda öne çıkan 

kriterler; genellikle ortak gelenekleri, yerel kimlikleri, aidiyet duygusu, ortak ihtiyaç ve 

beklentileri karakterize eden küçük, homojen ve sosyal olarak uyumlu toplulukların olduğu 

bir coğrafi alan olarak belirtilmektedir27. Yöre bazlı yaklaşımda, idari sınırlara uymak zorunlu 

değildir fakat coğrafi sınırlar tanımlanmış olmalıdır. Seçilen alanda, orada yaşayanlar 

tarafından hazırlanan geçerli bir yerel kalkınma stratejisine uygun küçük projelere AB fon 

desteği sağlanmaktadır. 

4-6 Kasım 2015 tarihlerinde Avusturya Scharding’de toplanan ve Türkiye’nin de içinde 

bulunduğu 40 Avrupa ülkesinden 240 delegenin katılımı ile Avrupa Kırsal Parlamentosunda 

kabul edilen Avrupa Kırsal Manifestosu önemli bir uluslararası belgedir. Bu Manifesto 

çerçevesinde 30 madde kabul edilmiş olup kırsal kalkınma konusunda Avrupa’nın geleceği 

için belirlenen vizyon cümlesi “çeşitlenmiş kırsal ekonomiler ve yüksek kaliteli çevre ve 

kültürel mirasın etkin yönetimi suretiyle desteklenen canlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir kırsal 

topluluklar” olarak belirlenmiştir28. 

Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak 2012 yılı “uluslararası kooperatifler yılı”,  

2014 yılı “uluslararası aile çiftçiliği yılı” ve 2017 yılı “kalkınma için sürdürülebilir turizm 

uluslararası yılı” olarak ilan edilmiştir. Kalkınma açısından temel olan önemli konuların 

gündeme alındığı bu yıllar aslında kalkınma politikalarına ilişkin temel gündemler konusunda 

da ipuçları vermektedir.  

                                                 
25 ENRD, 2018. LEADER/CLLD. https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en (Erişim Tarihi: 24.01.2018) 
26 European Commission, 2006. EU Rural Development Policy 2007–2013. 
27 Kalkınma Bakanlığı, 2018. Kırsal Kalkınma Üzerine Genel Bir Değerlendirme (yayımlanmamış). 
28 Eurupean Rural Manifesto, 2015. http://europeanruralparliament.com/index.php/component/phocadownload/category/1- 

    erp2015?download=12:european-rural-manifesto-2015 (Erişim Tarihi: 20.01.2018). 

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_en
http://europeanruralparliament.com/index.php/component/phocadownload/category/1-erp2015?download=12:european-rural-manifesto-2015
http://europeanruralparliament.com/index.php/component/phocadownload/category/1-erp2015?download=12:european-rural-manifesto-2015
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Dünya ölçeğinde kırsal hizmet sunumunda kalite, çeşitlilik ve sürekliliği sağlayabilecek 

yenilikçi model arayışları artmaktadır. Kırsalın mevcut demografik yapısını ve farklı coğrafi 

koşullarını gözeten ekonomik, kapsayıcı ve sürdürülebilir hizmet sunumu modelleri 

araştırılmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi, idari yapısı ile kırsal yörelerin ihtiyaçları ve 

koşulları model arayışlarında belirleyici olmaktadır29. 

Diğer taraftan, çiftçilerin ve kırsal kesimin iklim değişikliği ile mücadeledeki rolüne 

vurgu giderek artmaktadır. Kırsal alanların doğal çevre, enerji, gıda ve su gibi geleceğin 

stratejik sektörlerine ev sahipliği yapıyor olması, kırsal politika alanının tarım odaklı 

geleneksel rolünü de pekiştirmektedir. Şöyle ki, kırsaldaki çiftçilerin ve hanelerin gerek 

üretim gerekse yaşam koşulları bakımından iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele 

bağlamında davranış değişikliğine gitmeleri ve bazı pratikleri benimsemeleri için eğitim ve 

destekleme programları tasarlanmakta, çiftçilerin muhtemel gelir kayıpları telafi 

edilmektedir30. 

İklim, kırsal ekonominin başat sektörü olan tarımsal üretim miktarı ve kalitesinin temel 

bileşenlerindendir. Bitkilerin gelişimlerinde bir bölgenin iklimini oluşturan yağış ve sıcaklık 

başta olmak üzere birçok meteorolojik parametre etkin rol oynamaktadır. İklimin değişimi 

bitkide süregelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların akışını büyük ölçüde 

etkilemektedir. İklim değişikliği sonucu oluşacak değişimler aynı zamanda tarımsal 

faaliyetleri de önemli ölçüde etkileyecektir. Tarımsal üretim açısından iklim değişikliği ile 

ortaya çıkacak olaylara adaptasyon sağlayabilmek için konunun boyutlarının iyi bilinmesi ve 

tedbirlerin zamanında alınması gerekmektedir. İklim değişimi sonucunda oluşacak yağış 

miktarı ve sıcaklıklardaki farklılıklar ürün deseninde, ekim-dikim tarihlerinde, gübreleme ve 

sulama miktar ve yöntemlerinde, yabancı ot ve zararlı hastalıkların kontrolünde değişikliklere 

yol açacaktır. Bu durum hem yetiştiricilikte, hem de yetiştirilen ürünün pazarlanması 

aşamasında belirli sorunların yaşanmasına neden olacaktır. İklim değişikliği ile birlikte hızla 

artan doğal afetler (sel, taşkın, dolu, kuraklık gibi) sonucu tarımsal üretim olumsuz 

etkilenmiştir. Bu durumun önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceği son yapılan iklim 

çalışmalarında ifade edilmektedir. Tarım sektörünün iklim değişikliğinden kaynaklanan 

risklere karşı hazırlıklı olunması bakımından tarımsal işletmelerin yatırım ihtiyaçları büyük 

                                                 
29 Kalkınma Bakanlığı, 2018. Kırsal Kalkınma Üzerine Genel Bir Değerlendirme (yayımlanmamış). 
30 Kalkınma Bakanlığı, 2018. Kırsal Kalkınma Üzerine Genel Bir Değerlendirme (yayımlanmamış). 
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önem arz ettiğinden, tarım ve kırsal kalkınma destekleme programları bu yönde farklı 

tedbirlerle güçlendirilmektedir. 

Çoğunlukla yerel pazarlar ve hane tüketimi için üretim yapan küçük ve orta ölçekli aile 

işletmelerinin sürdürülebilir tarım için önemi giderek artmaktadır. Uluslararası tarım 

ticaretindeki gelişmelerin de etkisiyle tarımsal üretimde büyük gıda işletmelerinin rolü artsa 

bile, aile çiftçiliğinin piyasada rekabet güçlerini koruyabilmeleri için çoğunlukla üretici 

organizasyonları çatısı altında faaliyet göstermeleri teşvik edilmektedir. Milletlerin tarımda 

kendi kendine yetebilme ve doğal çevre için tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini muhafaza 

etmede bu tür işletmelerin kilit işleve sahip oldukları uyarısı yapılmaktadır. AB’nin de bu 

yönde somut ve kararlı politika değişikliğine gittiği görülmektedir31.  

Kırsal kalkınmanın finansmanı çoğunlukla kamu bütçesinden karşılanmakta, 

uygulaması ise tarım bakanlıkları koordinasyonunda merkezi ve yerel birimlerin işbirliğine 

bırakılmaktadır. Uygulamaların nitelikli kurumlar ve teknik personel eliyle 

sürdürülebilirliğini artırmak, karşılaşılan sorunları en aza indirmek için kamu dışı aktörler 

olarak çiftçi örgütleri başta olmak üzere, tarım ve kırsal kalkınma alanındaki STK’ların 

danışmanlık ve eğitim yeteneklerinden azami ölçüde yararlanılmaktadır. Bu durum, kırsal 

kalkınma alanında faaliyet gösteren kamu dışı tüzel kişileri ve programların potansiyel 

yararlanıcılarını bir araya getiren ortak ağ platformlarının oluşumunu hızlandırmıştır. Bir AB 

kuralı olarak üye ülkelerde kurulan Ulusal Kırsal Ağ (National Rural Network) inisiyatifi 

buna örnek gösterilebilir. 

2.2.  Uluslararası Yükümlülükler 

Dünyadaki gelişmeler ve eğilimler her ülkenin ulusal politikalarını doğrudan ve dolaylı 

olarak etkilemektedir. Kırsal kalkınma alanında Türkiye’nin de diğer ülkeler gibi hem kendi 

toplumuna hem de uluslararası topluma hizmet etmeye yönelik yükümlülükleri 

bulunmaktadır. Bu bölümde kırsal kalkınma açısından Türkiye’nin uluslararası 

yükümlülükleri BM 2030 Kalkınma Hedefleri, AB Ortak Tarım Politikası ve Paris İklim 

Anlaşması kapsamında incelenmiştir. 

Türkiye için uluslararası alanda ortaya çıkan ve kalkınma politikalarına ilişkin en 

önemli ortak çalışma platformlarından biri Birleşmiş Milletler tarafından daha yaşanabilir bir 

                                                 
31 Kalkınma Bakanlığı, 2018. Kırsal Kalkınma Üzerine Genel Bir Değerlendirme (yayımlanmamış). 
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dünya için oluşturulan BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleridir. Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle küresel hedefler, tüm dünyanın 2015 yılına kadar yerine 

getirmek için taahhütte bulunduğu Binyıl Kalkınma Hedeflerinin gözden geçirilmesi 

sonucunda kararlaştırılmıştır. 2000 yılında kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri 

yoksulluğu, açlığı, hastalıkları, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, eğitimi, su ve hijyenik şartlara 

erişim sorunları gibi temel konuları ele almış ve 15 yıllık süreç zarfında Binyıl Kalkınma 

Hedeflerinde önemli ilerlemeler sağlanmıştır32.  

Yeni belirlenen 2030 yılı hedefleri kalkınma alanında daha geniş bir sürdürülebilirlik 

gündemi oluşturmuştur. Bunlar, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin de ötesine gitmekte ve 

yoksulluğun ana nedenlerine çözüm bulmayı ve çevre dostu bir kalkınma sürecini amaç 

edinmektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yoksulluğu ortadan kaldırmak, 

gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için 

evrensel bir eylem çağrısıdır33. Bu kapsam içerisinde Türkiye kendi politikalarını 

oluştururken Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmayı göz önünde bulundurmuş ve bunun 

sonucunda önemli başarılar elde etmiştir. 2005 yılında hazırlanan ilk Binyıl Kalkınma 

Hedefleri raporu ülkemizin kalkınma politikalarının oluşturulmasına önemli katkılar sağlamış; 

ayrıca, 2007-2013 sürecini kapsayan 9. Kalkınma Planı’nın hazırlık sürecinde yol gösterici 

olmuştur. Binyıl Kalkınma Hedefleri 2010 yılında güncellenmiştir. Söz konusu rapor, her 

performans hedefinde kaydedilen ciddi ilerlemeleri net biçimde ortaya koymaktadır34. 

Ülkemiz ayrıca, diğer ülkelerin kalkınma çabalarına katkıda bulunulması amacıyla 

somut taahhütler için zemin oluşturan Binyıl Kalkınma Hedefleri kapsamında, bir yandan 

kendi ulusal politikalarını söz konusu hedefler ile uyumlu bir şekilde belirlerken, diğer 

yandan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de anılan hedeflere ulaşılmasına önem 

vermiş ve bu yönde çabalar sergilemiştir. En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik taahhütlerimiz ve 

İstanbul’da düzenlenen uluslararası konferansa ev sahipliği yapılması bu yöndeki çabalara 

kayda değer örnekler teşkil etmektedir. 

                                                 
32 UNDP, Bin Yıl Kalkınma Hedefleri. http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/mdgoverview.html (Erişim  

    Tarihi:15.02.2018). 
33 UNDP, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri. http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development- 

    goals.html (Erişim Tarihi:15.02.2018). 
34 DPT, 2010. Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu Türkiye 2010. http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/wp- 

    content/uploads/2016/07/UNDP-TR-TR-2010-MDG-Report_TR.pdf (Erişim Tarihi:15.02.2018). 

http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/mdgoverview.html
http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-
http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/wp-content/uploads/2016/07/UNDP-TR-TR-2010-MDG-Report_TR.pdf
http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/wp-content/uploads/2016/07/UNDP-TR-TR-2010-MDG-Report_TR.pdf
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Türkiye’de yoksulluğun azaltılması, 

merkezi ve yerel kurumların kapasitelerin güçlendirilmesi ve çevresel bozulmanın 

durdurulması konularında teknik destekleri mevcuttur. Bu destekler, Türkiye’nin kırsal 

kalkınma deneyimleri içerisinde önemli bir rol oynamaktadır. Kırsal kalkınma alanındaki 

çabaların sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlaştırılması noktasında bahse konu teknik 

destekler farkındalık oluşturmaktadır.  

Türkiye’nin uluslararası alandaki en önemli yükümlülüklerinin başında Avrupa 

Birliği’ne tam üyelik sürecinde yapmış olduğu düzenlemeler gelmektedir. Türkiye’nin AB’ye 

katılım müzakerelerinde,  tarım ve kırsal kalkınmaya ilişkin çalışmalar 11 nolu “Tarım ve 

Kırsal Kalkınma” faslı çerçevesinde yürütülmektedir. Fasıl kapsamında, AB Ortak Tarım 

Politikasının temel unsurları olan tarımsal destekleme mekanizmaları, tarım ürünleri 

piyasalarına ilişkin düzenlemeler ve kırsal kalkınma politikaları ile bunların uygulanmasına 

yönelik idari yapılar ve kontrol sistemleri ele alınmaktadır. 1962 yılından itibaren 

uygulanmakta olan OTP’nin birinci ayağı ortak piyasa düzenleri iken, Gündem 2000 reform 

süreciyle birlikte kırsal kalkınma OTP’nin ikinci ayağı haline getirilmiştir. OTP büyük ölçüde 

üyelikle birlikte uygulanabilen hukuki düzenlemelerden oluştuğundan, bu alana ilişkin 

müktesebatın büyük bir bölümünün katılım öncesinde doğrudan uyumlaştırılması 

beklenmemektedir. Ancak müzakere sürecinde, OTP’nin temel ilkelerinin benimsenmesi ile 

tarımsal ve kırsal desteklerin etkin bir şekilde kullanılmasını temin edecek idari ve hukuki 

düzenlemelerin oluşturulması gerekmektedir. 

AB ve Türkiye mevzuatının kapsamlı olarak ele alındığı tarama süreci raporlarının 

ardından AB Konsey’inde gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde faslın müzakereye açılması 

için “AB-Türkiye Ortaklık Anlaşmasının Ek Protokolü’nde yer alan taahhütlerin ülkemiz 

tarafından yerine getirilmesi şartına ilaveten beş açılış kriteri belirlenmiştir. Bunlar aşağıda 

sıralanmaktadır35: 

• Türkiye’nin AB gereklerine uygun olarak akredite edilmiş bir IPARD (Katılım Öncesi 

Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni) Ajansı kurmalıdır. 

                                                 
35 Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı (Ocak 2016-Aralık 

2019).  

    Fasıl 11: Tarım ve Kırsal Kalkınma. https://www.ab.gov.tr/files/5%20Ekim/uepkitapcik2016-2019.pdf (Erişim Tarihi:  

    20.01.2018). 
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• Türkiye’nin Komisyona, son yıllarda üretimle ilişkili (coupled) doğrudan destek 

ödemeleri ve fiyat destek tedbirlerinin öneminin artması yönündeki eğilimi, Ortak 

Tarım Politikasının günümüzdeki eğilimine uygun biçimde üretimle ilişkili olmayan 

doğrudan destekler lehine tersine çevirecek bir strateji sunmasıdır. Bu strateji, Kamu 

İktisadi Teşekküllerine verilen kamu desteğinin AB devlet yardımları kurallarına 

uyumlu hale getirilmesine ve bu teşekküllerin AB’nin şeffaflık kurallarına uyumuna 

yönelik adımları da içermelidir.  

• Türkiye’nin Avrupa Komisyonuna, müzakereleri başlatabilmek için tatmin edici bir 

düzeye erişmek amacıyla, tarım ve kırsal kalkınma alanında, hububat, şeker, süt, 

hayvan varlığı, meyve ve sebze gibi hassas ürünleri de kapsayacak sağlam ve 

güvenilir istatistikî bilginin temini konusunda (hedefler, tarihler, sorumlu makam ve 

maliyet tahminlerini de içeren)  ayrıntılı bir strateji sunmalıdır. 

• Türkiye’nin tarımsal arazilere ilişkin kontrollere hazırlık amacı ile arazi parsel 

tanımlama sistemi ile Ulusal Çiftçi Kayıt Sisteminin geliştirilmesine ilişkin bir 

stratejiyi Komisyon’a sunmalıdır.  

• Türkiye’nin sığır eti, büyükbaş hayvan (sığır-manda) ve türev ürünlerin ticaretinde 

uygulanan sınırlandırmaları kaldırmalıdır. 

Fasıl kapsamında ele alınan hususlarda bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ve 

yapılması gerekenler başlıklar itibarıyla aşağıda özetlenmektedir: 

● AB fon desteğiyle hayata geçirilecek kırsal kalkınma programının hazırlanmasında, 

yönetilmesinde ve uygulamasında görev alacak birimler Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı (GTHB) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumudur (TKDK). 

IPARD uygulama otoriteleri olarak; GTHB yönetim otoritesi (YO) olarak; TKDK ise 

uygulama otoritesi (IPARD Ajansı) olarak belirlenmiştir. Katılım Öncesi Yardım 

Aracı (IPA) kapsamında AB tarafından sağlanan IPARD kaynaklarının kullanılmasına 

temel teşkil etmek üzere, uygulaması 42 ili kapsayan IPARD I Programı hazırlanmış, 

Komisyonla müzakere edilerek Şubat 2008’de onaylanmıştır. IPARD ajansı olarak 

faaliyette bulunmak üzere, TKDK 5648 sayılı Kanun ile 2007 yılında kurulmuştur. 

Katılım Öncesi AB’den Sağlanacak Fonların Yönetimine ilişkin 2011/15 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi uyarınca IPARD uygulamasında da görev alan kurumların 

ulusal akreditasyonundan bağımsız olarak,  Programı uygulayacak olan TKDK’nın 42 

İl Koordinatörlüğü için Avrupa Komisyonunca yetki devri kararı Ağustos 2011’de 
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verilmiş ve bu tarihten sonra teklif çağrılarına çıkılabilmiştir. Böylece faslın ilgili 

açılış kriteri karşılanmıştır. IPARD I Programı 2007-2013 yıllarında tamamlanmıştır. 

2014-2020 dönemini kapsayan IPARD II Programı GTHB tarafından hazırlanmış ve 

Ocak 2015’te Komisyonca onaylanmıştır. IPARD II Programı uygulaması için, 

Avrupa Komisyonunca ülkemize fon yönetimi konusunda yetki devri kararı Mart 

2017’de verilmiştir. IPARD Programının uygulama kapsamı hakkında TKDK 

yasasının buna imkan vermesinin yanı sıra AB akreditasyonu ve operasyonel 

giderlerin bütçe üzerindeki yükleri gibi çok çeşitli süreçlerin de gözetilmesi 

gerekmiştir.36 Ayrıca, bunun için tarım ve kırsal kalkınma destekleme sisteminin de 

gözden geçirilmesi ve yönetilmesi konusunda GTHB’nin gerekli çalışmaları yapması 

ve bunlar ışığında bir karar alması lüzumu doğmaktadır. 

● Türkiye’deki tarımsal desteklerin OTP 2013 reformlarıyla uyumlaştırılmasına ilişkin 

bir stratejinin hazırlanmasını öngören açılış kriteri çerçevesinde, GTHB 2013-2017 

yıllarını kapsayan Strateji Belgesini hazırlamıştır. Ayrıca Milli Tarım Projesi 

kapsamında yer alan Havza Bazlı Tarımsal Üretimi Destekleme Modeli ile 941 tarım 

havzası belirlenerek her bir havzada desteklenecek ürünler tespit edilmiştir37.  

● Tarım istatistiklerinin iyileştirilmesine yönelik açılış kriterinin karşılanması amacıyla, 

Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda, GTHB ile Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) tarafından strateji hazırlıkları devam etmektedir.  GTHB ile TÜİK arasındaki 

işbirliğinin geliştirilmesi; GTHB personelinin AB yöntemleri ile uyumlu anket 

tasarımı ve güvenilir veri toplama konularında eğitimi gereklidir. GTHB tarafından 

sağlanan tarım istatistiklerinin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla IPA 2007 yılı 

programlaması kapsamında yürütülen “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 

İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi 2012 yılında tamamlanmıştır38.  

GTHB’nin teşkilat kanunu içerisinde yer alan GTHB’nin sorumluk ve görev 

alanlarından biri olan “tarımsal verileri toplamak ve istatistikleri oluşturmak” için 

                                                 
36 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD-II. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal  

    Kalkınma Programı (2014-2020). T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı.  

    http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/Ipard/IPARDII_Programi-Turkce_3Cagri.pdf (Erişim Tarihi: 10.02.2018). 
37  GTHB, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM), 

https://www.tarim.gov.tr/BUGEM/Belgeler/M%C4%B0LL%C4%B0%20TARIM/Desteklenecek%20%C3%9Cr%C3%B

Cnlerin%20941%20Havza%20Baz%C4%B1nda%20Da%C4%9F%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1.pdf (Erişim Tarihi: 

10.02.2018). 
38  GTHB, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi.  

     https://www.tarim.gov.tr/Konular/Cografi-Bilgi-Sistemleri/Projeler (Erişim Tarihi: 10.02.2018). 

http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/Ipard/IPARDII_Programi-Turkce_3Cagri.pdf
https://www.tarim.gov.tr/BUGEM/Belgeler/M%C4%B0LL%C4%B0%20TARIM/Desteklenecek%20%C3%9Cr%C3%BCnlerin%20941%20Havza%20Baz%C4%B1nda%20Da%C4%9F%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1.pdf
https://www.tarim.gov.tr/BUGEM/Belgeler/M%C4%B0LL%C4%B0%20TARIM/Desteklenecek%20%C3%9Cr%C3%BCnlerin%20941%20Havza%20Baz%C4%B1nda%20Da%C4%9F%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1.pdf
https://www.tarim.gov.tr/Konular/Cografi-Bilgi-Sistemleri/Projeler
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GTHB 2013-2017 Stratejik Planında Stratejik Hedef-1 için “tarımsal kaynakları 

korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak”  başlığı altında istatistik altyapısının 

güçlendirilmesi konusu ele alınmıştır. GTHB’nin 2018-2022 Stratejik Planında veri 

toplama ve izleme değerlendirme konuları gündeme getirilse de daha çok istatistik 

altyapısı için oluşturulan veri tabanlarının güçlendirilmesine yönelik stratejiler 

geliştirilmiştir. Tarım istatistikleri konusunda AB’nin 2018 yılı Türkiye Raporunda, 

tarım sayımı konusundaki hazırlıkların henüz tamamlanmadığı ve tarım istatistikleri 

strateji belgesinin henüz kabul edilmediği belirtilmektedir. Bu konuda önlemler 

alınması gerektiği işaret edilmektedir39. 

● Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemi oluşturulmuş, bu konuda yürütülen 

projeler kapsamında sistem pilot bölgelerde, 600 çiftliği kapsayacak şekilde 

uygulanmaya başlanmıştır. ÇMVA, tarımsal işletmelerin gelir, gider ve faaliyetlerine 

ilişkin muhasebe verilerinin toplanması, depolanması ve istatistikî 

değerlendirmelerinin yapılması amacıyla oluşturulmuştur. Tarımsal alanda işletme 

bazlı istatistiklerin üretilmesi kırsal alanda ana gelir kaynağını oluşturan tarım 

sektörünün planlanması ve iyileştirilmesi açısından önemlidir. Türkiye’de ÇMVA’nın 

kurulmasına ilişkin ilk resmi girişim ise mülga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

tarafından 2007 yılında başlatılmıştır. Proje faaliyetleri kapsamında hazırlanmış olan 

“Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik” 22/01/2009 tarihli ve 27118 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece, AB’nin ÇMVA ile ilgili temel müktesebatı 

sayılan 79/65 sayılı Konsey Tüzüğüne uyum sağlanmıştır. ÇMVA sistemine dahil olan 

işletmeler desteklenmekte olup bu desteğin yasal dayanağı 18/4/2006 tarihli ve 5488 

sayılı Tarım Kanununun 19 ila 21 inci maddeleridir. Bu kapsamda her sene çıkan 

tebliğler ile destek miktarı belirlenmekte olup en son 23 Kasım 2017 tarih ve 30249 

sayılı Resmi Gazete’de çıkan 2017/40 sayılı GTHB Tebliği ile destek miktarı işletme 

başına 500 TL olarak belirlenmiştir40. ÇMVA’nın ülke genelinde uygulanması için 

gerekli çalışmalar devam etmektedir. 

                                                 
39 Avrupa Komisyonu, 2018. Komisyon Çalışma Dokümanı - 2018 Türkiye Raporu.  

    https://www.ab.gov.tr/siteimages/pub/komisyon_ulke_raporlari/2018_turkiye_raporu_tr.pdf (Erişim Tarihi: 20.01.2018). 
40 Resmi Gazete, 2017. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi  

   Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/40) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171123-5.htm (Erişim  

   Tarihi: 20.01.2018). 



 

 

26 

● AB’ye uyum sürecinde tarımsal desteklerin etkin bir şekilde uygulanması için Entegre 

İdare ve Kontrol Sistemi’nin tam işler hale getirilmesi bir diğer açılış kriteridir. 5488 

sayılı Tarım Kanunu uyarınca GTHB, Entegre İdare ve Kontrol Sistemini (IACS) 

kurmak ve işletmek için çalışmalarına bir zaman çizelgesi dahilinde devam 

etmektedir. Entegre İdare ve Kontrol Sistemi, coğrafi bilgi sistemleri tabanlı olup 

tarımsal desteklemelerin bilimsel metotlarla izlenmesini, sevk ve idaresini 

amaçlamaktadır. İlaveten, IACS sayesinde tarım arazilerinin varlığının belirlenerek 

sınıflandırılması, kesin ve değişmez sınırların tanımlanması ve değişikliklerin takibi, 

tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanılması, tarımın bilimsel esaslara 

dayalı olarak izlenebilmesi, oluşturulacak tek bir veri tabanı ile çapraz kontrollerin 

yanı sıra saha kontrollerinin yapılması sağlanacaktır. Türkiye’de Entegre İdare ve 

Kontrol Sistemi (IACS) ile Arazi Parseli Tanımlama Sisteminin (LPIS) kurulmasına 

yönelik pilot proje yapılarak uygulamaya yönelik eylemler belirlenmiş ve ihtiyaçların 

tespiti yapılmıştır. IACS sisteminin kurulması "Avrupa Birliği Müktesebatının 

Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı" kapsamındaki iki öncelikten biridir41. 

● Organik tarım mevzuatına uyum yönünde ilerleme kaydedilmiş, bu konuda kurumsal 

kapasite güçlendirilmiş, Organik Gıda ve Tarım Eylem Planı ile organik tarım 

standartları oluşturulmuştur. Türkiye’de organik tarımın esasları ve uygulanmasına 

ilişkin 18 Ağustos 2010’da çıkarılan yönetmelikle birlikte Türkiye’de organik tarım 

mevzuatı AB organik tarım mevzuatı ile uyumlu hale getirilmiştir. Türkiye son 

yönetmeliği tamamen uygulayan ülke sınıfında değerlendirilmektedir. AB’ye organik 

ürün ihracatı yapmak üzere, GTHB tarafından ülkemizin bitkisel, hayvancılık ve 

işlenmiş ürünler ürün kategorisinde üçüncü ülkeler listesine dahil edilebilmesi için 

teknik dosya hazırlanmıştır. 

● 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Ocak 2017’de yürürlüğe girmesiyle birlikte 

“coğrafi işaret ve geleneksel ürünler”le ilgili mevzuatta önemli bir ilerleme 

sağlanmıştır. Başlangıçta ülkemizde 1995 yılında 555 sayılı KHK ile düzenlenen 

coğrafi işaret sistemi yeni çıkan Kanun ile Avrupa Birliği’nin konu ile ilgili 1151/2012 

                                                 
41 GTHB, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü. https://www.tarim.gov.tr/TRGM/Menu/12/Faaliyetler (Erişim Tarihi:  

    20.01.2018). 
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sayılı Tüzüğüne uyum sağlamıştır. Yeni çıkan Kanun sadece coğrafi işaretli ürünlerin 

değil aynı zamanda geleneksel ürünlerin de tescillenebilmesinin önünü açmıştır42. 

● 11 nolu Tarım ve Kırsal Kalkınma faslı çerçevesinde ele alınması gereken bir diğer 

konu ise Tek Ortak Piyasa Düzenine uyum çalışmalarıdır. Tek Ortak Piyasa Düzeni 

(Single Common Market Organisation-Single CMO) uygulamalarına hazırlık 

mahiyetinde gerekli çalışmaların (üretici örgütleri, piyasa standartları, müdahale 

kuruluşu/kuruluşları gibi) yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda gerekli stratejinin 

hazırlanması konusunda çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda 2018 yılında 

GTHB koordinatörlüğünde “Ortak Piyasa Düzeni Gerekliliklerine Uyum için Strateji 

Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi” başlatılmıştır. Bu proje ile AB Ortak Piyasa 

Düzeni (OPD) mevzuatının, katılım süreci kapsamında kademeli olarak 

benimsenmesine yönelik bir strateji oluşturulması ve OPD rejimine ilişkin kurumsal 

kapasitenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır43. 

Uluslararası yükümlülükler arasında bir diğer yükümlülüğümüz ise iklim değişimi 

konusunda yapılması gereken çalışmalardır. Bu konudaki en önemli adım 2016 yılında 195 

ülkenin imzalamış olduğu Paris İklim Anlaşması’dır. Paris İklim Anlaşması44, BM İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde sera gazları salınımını azaltmaya yönelik 

önlemleri içeren bir anlaşmadır. Anlaşma 4 Kasım 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 

Anlaşma 195 üye ülke tarafından imzalanması bakımından, dünya tarihinde iklim değişikliği 

ile ilgili en geniş kabul görmüş anlaşma olma özelliğine sahiptir. Anlaşma ile devletler 

aşağıdaki amaçlarda hem fikir olmuşlardır45: 

• Uzun dönemde, küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2 

derecenin altında kalmasının sağlanması 

• Sera gazı salınımının küresel seviyede azalma eğilimine geçirilmesi 

• Anlaşma yürürlüğe girdikten itibaren bilimin elverdiği her türlü olanak kullanılarak 

sera gazı salınımını azaltacak her türlü önlemin en kısa sürede devreye alınması 

                                                 
42 Resmi Gazete, 2017.6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (10 Ocak 2017, Sayı:29944). 
43 GTHB, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. https://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Haber/421/Opd-Projesi-

Acilis-Merasimi (Erişim Tarihi: 06.02.2018). 
44 United Nation Climate Change, The Paris Agreement. http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php (Erişim Tarihi:  

    06.02.2018). 
45 Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, Paris Anlaşması. http://www.mfa.gov.tr/paris-anlasmasi.tr.mfa (Erişim Tarihi:  

    06.02.2018). 

https://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Haber/421/Opd-Projesi-Acilis-
https://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Haber/421/Opd-Projesi-Acilis-
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Ülkelerin 2025 ve 2030 yılları için hedefledikleri sera gaz salınımları göz önünde 

bulundurulduğunda, 2030 yılında küresel ölçekte 55 gigatonluk bir gaz salınımı 

öngörülmektedir. Küresel ölçekte sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutabilmek adına, bu 

salınımın 40 gigatona düşürülmesi gerekmektedir. Bu durum ülkelerin daha zorlayıcı hedefler 

koymaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Paris iklim anlaşması çerçevesinde, özellikle 

gelişmekte olan ülkelerin gerekli önlemleri alabilmeleri adına, bir fon kurulması ve burada 

biriken kaynakların, gelişmekte olan ülkelerde sera gazı salınımını azaltmaya yönelik 

projelere aktarılması da hedeflenmektedir. Bu çerçevede, 2020 yılına kadar yıllık 100 milyar 

dolar miktarında kaynağın gelişmekte olan ülkelere yönlendirilmesi hedeflenmektedir46. 

2.3.  Kırsal Kalkınmada Uygulama Örnekleri 

Kırsal kalkınma konusunda ülkelerin benimsediği politikalar her ülkenin öncelikli 

hedeflerine, gelişmişlik düzeylerine, bulundukları coğrafyaya, idari ve siyasi yapısına göre 

değişiklik göstermektedir. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin kırsal alanlarında 

yaşayanlar için öncelikli kalkınma gündemi açlık ve yoksullukla mücadele, sağlık bilgisi, 

dezavantajlı grupların korunması gibi temel ihtiyaçların giderilmesi yönünde iken; gelişmiş 

ülkelerde bu gündem yerini  yaşam standartlarının yükseltilmesi, dijital çağa uyum, toplumsal 

cinsiyet eşitliği gibi alanlardaki standartların yükseltilmesine bırakmaktadır. Bu nedenle kırsal 

kalkınma alanındaki başarı hikâyeleri ve örnek uygulamalar da göreceli olabilmektedir. Fakat 

süregelen politika uygulamalarından çıkarılan ortak dersler yakınlık göstermekte ve kırsal 

kalkınma çabalarında başarının ana unsurları her coğrafyada benzerlik göstermektedir.  

Kırsal kalkınma alanında dünyadaki gelişmeler de dikkate alındığında başarılı ülke 

uygulamaları başlığı altında örnek alınabilecek proje uygulamalarına aşağıda kısaca 

değinilmektedir. Bu kapsamda incelenen en önemli uygulamalardan biri AB ülkelerinin 

uygulamış olduğu Leader tedbiridir. Türkçe karşılığı olarak “kırsal alan kalkınması için 

ekonomik faaliyetler arasında bağlantılar” anlamına gelmektedir. Diğer bir ifade ile kırsal 

alanda ekonomik kalkınma için farklı ekonomik faaliyetler arasında entegrasyona gidilerek 

sinerji sağlanması hedeflenmektedir. Leader yaklaşımı, aşağıda sayılan 7 temel özellikle 

karakterize edilmekte, sağlıklı bir uygulama çerçevesinin oluşturulması bu özelliklerin 

varlığına dayandırılmaktadır: 

                                                 
46 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Paris Anlaşması. http://www.mfa.gov.tr/paris-anlasmasi.tr.mfa (Erişim Tarihi:  

    06.02.2018). 
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• Alan temelli yaklaşım ve kırsal kalkınma stratejileri: Burada alan temelli yaklaşımdan 

anlaşılması gereken, AB kurallarına göre yaklaşık 10 bin ila 150 bin arasında nüfusa 

sahip, küçük ölçekli, doğal, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikler açısından homojen 

ve uyumlu, ortak bir kimlik ve geleneğe sahip olma durumunun varlığıdır. Ortak 

ihtiyaç ve beklentilere sahip ve önceden belirlenmiş sınırları olmayan bir alan 

tasavvuru söz konusudur.  Burada önemli olan, o alanda yaşayanların böyle bir alana 

sahip olduklarını düşünmeleri ve bu alanı kalkındırmak için istemli olarak bir araya 

gelip ortaklık oluşturmalarıdır. 

• Tabandan tavana yaklaşım: Bu yaklaşım, yerel aktörlerin kendi yerel alanları için 

kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve önceliklerin belirlenmesine katılımı anlamına 

gelmektedir. Yerel aktörlerin katılımı, ekonomik ve sosyal çıkar gruplarının ve kamu 

ve özel kuruluşların temsilcilerinin sürece dâhil edilmesidir. Bu paydaşlar bakımından 

kapasite geliştirme tabandan-tavana yaklaşımın önemli bir bileşenini oluşturmaktadır.  

• Kamu-özel ortaklığı: Bu ortaklık yapısı yerel eylem grupları (YEG) aracılığıyla hayata 

geçirilmektedir. Yerel düzeyde kamu ve özel işbirliği ve ortaklığı oluşturmak Leader 

yaklaşımının ortaya koyduğu özgün ve önemli hususlardan biridir. Tüzel kişiliğe sahip 

olması gereken bu ortaklığa yerel eylem grubu adı verilmektedir. YEG’ler kendi yerel 

alt bölgelerinin kalkınması için ortak bir vizyonu paylaşan ve bu vizyona ulaşmak için 

gönüllü olarak bir araya gelmiş yerel kamu ve özel aktörlerin oluşturduğu ortaklıklar, 

birliklerdir. YEG’lerin temel olarak; meslek örgütleri ve birliklerinin temsilcileri, 

vatandaşlar ve onların yerel örgütleri, çevre dernekleri, kadın örgütleri, gençler, yerel 

kurum ve idarelerin temsilcileri ile özel girişimcilerden oluşması gerekmektedir. 

YEG’lerin üyelerinin en azından yüzde 50’sinin kamu dışı yerel aktörlerden oluşması 

kuraldır.  

• Yenilikçiliği teşvik: Leader yaklaşımının önemli özelliklerinden birisi yerel sorunların 

çözümüne yenilikçi yaklaşımlar getirmesidir ve YEG’ler tarafından hazırlanan yerel 

kalkınma stratejilerinin (YKS), yerel kalkınma için yenilikçi proje, yol ve araçlar 

önermesi öngörülmektedir. Burada yenilikçilik geniş manada, yeni bir ürünün, yeni 

süreçlerin, yeni organizasyon ve mekanizmaların, yeni pazarların geliştirilmesi olarak 

kabul edilmektedir. Kırsal alanda yenilikçilik başka yerlerde geliştirilenlerin transferi, 

geleneksel bilgi ve araçların daha etkin şekilde kullanılması veya bir sorunun 

çözülmesinde katılımcı bir yönteminin bulunması demektir.  
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• Entegre ve çok sektörlü faaliyetler: Leader yaklaşımı çerçevesinde oluşturulan ve 

uygulamaya geçirilen YKS’ler tek bir sektöre veya faaliyet alanına odaklanmamakta, 

birbiriyle ilintili, birbirini tamamlayan, birbirini destekleyen farklı sektör ve faaliyetler 

arasında entegrasyonu amaçlamaktadır. Örneğin, tanımlanan alanın özelliklerine 

dayalı olarak tarımsal faaliyetler ya da turizm faaliyetleri için ihtiyaç duyulan altyapı 

ve hizmetler yine bu faaliyetlerle uyum içinde hayata geçirilmektedir.  

• Ağ oluşturma: Leader yaklaşımının ayırt edici bir diğer özelliği, YEG’ler, ilgili kırsal 

alanda yaşayan vatandaşlar, kırsal kalkınmayla ilgili idare ve organizasyonlar arasında 

başarıların, deneyimlerin ve bilgilerin paylaşılmasını teşvik etmesidir.   

• İşbirliği: İşbirliği, ağ kurmanın ötesinde bir anlama sahip olmakla beraber, AB 

fonlarından desteklenen YEG’lerin ortak proje yürütmeleri anlamına gelmektedir. 

• Leader yaklaşımının AB üyesi ülkelerde, küçük ölçekli pilot düzeydeki uygulaması 

1991 yılında 217 ortaklıkla başlamıştır. O tarihten bugüne dört farklı dönemde Leader 

uygulaması gerçekleştirilmiş ve ortaklıkların sayısı artarak 2.600’e kadar çıkmıştır. Bu 

dört dönem itibariyle Kırsal Kalkınma için Avrupa Tarım Fonu (European 

Agricultural Fund for Rural Development-EAFRD) tarafından Leader uygulamalarına, 

EAFRD’nin yüzde 6’sına tekabül eden 5,5 milyar Avro fon sağlanmıştır47. 

• Üye ülkelerde 2014-2020 mali dönemi için Leader uygulaması, toplum temelli yerel 

kalkınma (CLLD) yaklaşımının kırsal alanlarda derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi 

imkanları sunmaktadır. EAFRD Tüzüğü, yerel kapasitenin geliştirilmesi, daha yüksek 

eş finansman oranları, yerel kalkınma stratejilerinin kalitesinin artırılması 

konusundaki önlemlerin yanı sıra, YEG’ler için yönetsel ve uygunluk kriterleri 

açısından daha fazla esneklik sunmaktadır.  

• Kırsal kalkınma konusunda Leader yaklaşımın yaygınlaştırılması, kırsal alanlar ile 

kentsel alanlar arasında nitelikli bir işbirliğine imkan vermektedir. Ayrıca yukarda da 

vurgulandığı gibi AB’nin farklı fonları arasında işbirliğine imkan sağlanmaktadır. 

1303/2013 Nolu Konseyi Tüzüğü, CLLD yaklaşımı için EAFRD’den zorunlu bir 

kaynak tahsisi öngörmektedir. Bu fondan herhangi bir kırsal kalkınma programı için 

ayrılan toplam kaynağın en azından yüzde 5’inin CLLD faaliyetlerine ayrılması icap 

                                                 
47 Common Guidence on the European Commission’s Directorates-General AGRI, EMPL, MARE and Region on 

Community-Led Local Development ın Europenan Structural and ınvestment Funds, 29 Nisan 2013, s.8. 
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etmektedir. CLLD için zorunlu kaynak tahsisi, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, 

Avrupa Sosyal Fonu ve Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu için tercihe bağlıdır. 

• Tüzükte CLLD için öngörülen hususlar halen aday ülkelerde geçerliliğini koruyan 

Leader tedbiri kapsamındaki kural ve ilkelere benzemektedir. Buna göre, YEG’lerde 

karar alma düzeyinde kamu otoritelerinin ve hiçbir çıkar grubunun yüzde 49’dan fazla 

oy hakkının olamayacağı belirtilmiş, çok sektörlü ve entegre alan bazlı yerel kalkınma 

stratejileri yoluyla uygulamanın yürütüleceği ve yerel kalkınma stratejilerinin yerel 

ihtiyaç ve potansiyeller dikkate alınarak hazırlanacağı ifade edilmiştir. Ayrıca, 

YKS’lerin yenilikçilik, ağ yapıları ve işbirliği mekanizmaları içereceği karar altına 

alınmaktadır48. 

• AB’nin kırsal kalkınmaya ilişkin bir diğer örnek uygulaması Avrupa Kırsal Kalkınma 

Ağıdır (The European Network for Rural Development – ENRD). Bu yapı, kırsal 

kalkınma politikalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına ilişkin bilgi değişimini 

sağlayan bir girişimdir. Üye ülkelerin kendi Ulusal Kırsal Ağlarının yanı sıra, kırsal 

kalkınma programlarının yönetim otoriteleri ve ödeme ajansları, yerel eylem grupları, 

tarımsal danışmanlık hizmeti sağlayan kuruluşlar, bu alanda çalışan araştırmacılar ve 

akademisyenler başta olmak üzere kırsal kalkınmayla ilgili tüm kurumlar ve bireyler 

Avrupa Kırsal Kalkınma Ağının paydaşlarını oluşturmaktadır. 2014-2020 döneminde 

Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı kendisine dört temel hedef belirlemiştir49; 

• Paydaşların kırsal kalkınmaya katılım ve katkısını artırmak,  

• Kırsal kalkınma programlarının niteliğini iyileştirmek, 

• Kırsal kalkınma politikalarının faydalarına ilişkin bilgi paylaşmak,  

• Kırsal kalkınma programlarının değerlendirilmesi sürecine destek sağlamak.  

Bu hedefler ışığında 2008 yılında kurulan Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı, üye ülkelerin 

kırsal kalkınma programlarının etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamak adına bilgi 

üretimi ve paylaşımı, kırsal alanlarda işbirliğinin desteklenmesi gibi faaliyetlerde 

bulunmaktadır. 

                                                 
48 Common Provision Regulation, 17 Aralık 2013 tarih ve 1303/2013 Nolu Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü,  

    20.12.2013 Official Journal of the European Union L 347/355. 
49 T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, 2018. Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı, https://www.ab.gov.tr/avrupa-kirsal-kalkinma- 

    agi_51067.html (Erişim Tarihi:17.02.2018). 

https://www.ab.gov.tr/avrupa-kirsal-kalkinma-
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Dünyadaki diğer uygulamalar incelendiğinde Hindistan’daki kırsal kalkınma faaliyetleri 

arasındaki küçük girişimcilik ve örgütlenme yöntemi önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle 

kadınlar tarafından oluşturulan “kendine yardım grupları–self help groups (SHG)” 

yoksullukla mücadele, kadının sosyal yaşam içerisinde kendine daha fazla yer bulması ve 

kadın girişimciliğinin artırılması açısından önemli bir kırsal kalkınma aracıdır. Mikro kredi 

kullanarak kırsalda girişimcilik kültürünün oluşmasını sağlayan SHG’ler, homojen sosyal ve 

ekonomik geçmişi olan, küçük miktarda düzenli olarak tasarruf yapan, ortak bir fona katkıda 

bulunan ve karşılıklı yardım temelinde acil ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü olarak bir 

araya gelen kayıtlı veya kayıt dışı mikro girişimcilerden oluşmaktadır.  

Bu konuda Hindistan’da birçok başarı öyküleri bulunmakta olup merkezi ve yerel 

yönetimler bu grupları teşvik etmekte ve desteklemektedir. Bu projelerden bir tanesi de 

Dünya Bankası tarafından kırsal alanda yoksulluğu azaltmak için desteklenen Kuzey Doğu 

Bölgesinde Kırsal Geçim Kaynakları Projesidir (North-East Rural Livelihood Project-

NERLP). Bu projenin, en önemli aktörlerden biri Tuensang bölgesinde kadınlardan oluşan 

Kendine Yardım Grubudur. Bu proje ile oluşturulan SHG ile kırsal alanda kadınların 

kazanımları şu şekilde özetlenebilir50; 

• SHG'ler, kırsal alanda yoksul ailelerin kendi acil ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli 

gelir elde edebilecekleri serbest meslek sahibi olmalarını sağlamıştır. 

• SHG'lerin yararlanıcılarının yüzde 95'inin hiç geliri olmayan ev hanımları olmasına 

karşın, SHG'lar sayesinde kadınların kazanç sağlamak için kapasiteleri artmış ve 

onlara iş bulma fırsatı sunulmuştur. 

• SHG'ler, mevcut doğal kaynakları yönetmek suretiyle kadınların gelir sağlamaya 

yönelik becerilerini geliştirmeyi başarmıştır. 

• SHG'ler, köydeki yoksulların tasarruflarını ortak bir fona çekerek daha fazla tasarruf 

etmelerine yardımcı olmuş ve daha sonra bu tasarrufun daha üretken bir yatırım için 

kullanılmasını sağlamıştır. 

Hindistan hükümetinin kırsal alanda bilişim teknolojileri kullanımının artmasına 

yönelik çalışmaları kırsal kalkınma alanında örnek gösterilecek bir diğer uygulamadır. 

Hindistan hükümeti 2017 yılında köylere yönelik başlattığı dijital köy yaklaşımı olarak 

                                                 
50 Sangtam, T, and Yaden, S., 2017. Role of Self Help Groups (SHGs) in Rural Development with Special Reference to 

Chare, Longkhim and Sangsangyu Block under Tuensang District, Nagaland. IOSR Journal Of Humanities And Social 

Science  (IOSR-JHSS) 7.5 (2017): 27-31. 
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bilinen yeni bir proje kapsamında 1.050 adet köye ücretsiz internet hizmeti sağlamayı ve 

internet erişimini güçlendirmeyi planlamaktadır. Bu çalışma bilgi teknolojisinin avantajlarını 

kırsala yayma açısından önemli bir yatırımdır. Proje ile seçilen pilot bölgelerde, köy yönetimi 

(gram panchayat) düzeyinde vatandaşlar için tele-tıp, telekomünikasyon eğitimi, led sokak 

aydınlatması, wi-fi hotspot ve beceri geliştirme hizmetleri için bir platform sağlamayı 

amaçlamaktadır. Hindistan’ın Elektronik ve Bilişim Bakanlığı dijital teknolojiyi kullanarak 

internetin yaygınlaşmasının ardından ülkenin kırsal alanlarına temel kamusal hizmetleri 

sunmayı amaçlamakta, interaktif eğitim ve temel internet erişim hizmetleri verilmek 

istenmektedir51.  

Küreselleşmeye karşı gelişen yeni akımlar içinde özellikle hizmetler sektöründeki 

gelişmelere ayak uydurabilen temiz çevre, doğal yaşam, kültürel miras ve yöresel 

gastronomiye ilişkin özelliklerini koruyarak alternatif turizm çeşitlerine yönelik kendi 

dinamiklerini harekete geçirebilen kırsal alanların çekiciliği artmaktadır. Dünya’da doğal 

çevreyle dost ve alternatif turizm seçenekleriyle öne çıkan yerler arasında; İtalya’nın Siena, 

Avusturya’nın Tiroler Oberland, Yeni Zelanda’nın Tasman, İsviçre’nin Engadina Bassa 

bölgeleri örnek gösterilmektedir52. Diğer taraftan kent ve kır arasındaki fiziki altyapının 

güçlendirilmesiyle birlikte kırsal alanlar girişimciler için çekici bir hal almış, özellikle gıda 

sanayisi ve bazı hizmet sektörü işletmelerinin kent çeperindeki kırsal alanlarda yer seçme 

talebi artmıştır. Bu taleple birlikte kırsal alanlarda tarım dışı istihdam olanakları oluşmuştur. 

Fransa’nın Jura, İsviçre’nin Viège, Slovakya’nın Bardajov, ABD’nin Macon ve Rabun, 

Almanya’nın Oberpfalz ve İtalya’nın Ascoli Piceno bölgeleri tarım dışı faaliyetler ile öne 

çıkan kırsal yörelere örnek gösterilmektedir53. Ancak bu örneklerin gelişmiş ülkelerde olduğu 

dikkate alındığında, doğal çevrenin ve tarım arazilerinin korunması suretiyle gerçekleştirildiği 

hususu göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla, bu eğilimlerin doğal kaynakların koruma-

kullanma dengesini gözetmemesi durumunda kendi içerisinde önemli riskler taşıdığı 

söylenebilir.  

                                                 
51 Bhattacharya, A. 2017. “India plans to build over 1,000 digital villages”. https://qz.com/898172/india-plans-to-build-over- 

    1000-digital-villages/ 
52 OECD, 2006. The New Rural Paradigm: Policies and Governance, Paris. 
53 OECD, 2006. The New Rural Paradigm: Policies and Governance, Paris. 

https://qz.com/898172/india-plans-to-build-over-
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2.4.  Seçilmiş Göstergeler İtibarıyla Ülke Grupları Karşılaştırması 

Dünyada kırsal kalkınma ile ilgili gelişmelerin değerlendirilmesi sırasında önemli bazı 

göstergelerin incelenmesi ve gelişme eğilimlerinin ortaya konulması, uygulanan politikaların 

performanslarının ölçülmesi ve bu minvalde revize edilebilmeleri açısından önem 

taşımaktadır. Raporun bu bölümünde önemli bazı tarım ve kırsal alan göstergeleri ele alınarak 

gerek bölgesel gerekse ülke grupları bazında farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Özellikle kırsal alan tanımı konusundaki farklılıklar kırsal alan istatistiklerinin üretilmesinde 

ve üretilen istatistiklerin ise karşılaştırılmasında farklılıklar oluştursa da bu konuda AB’nin ve 

OECD’nin tanımları ve buna bağlı olarak üretilen istatistikler dünyadaki değişim hakkında 

önemli ipuçları vermektedir.  

Bu bölümde kırsal alan, kırsal nüfus, işgücüne katılım durumu, yoksulluk, kadının 

durumu, kırsal kesimin en önemli geçim kaynağı olan tarım sektörü ile ilgili istatistikler 

incelenerek genel bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. 

Kırsal kalkınma konusunda incelenen en önemli olgulardan biri kırsal alan ve kırsal 

nüfus istatistikleridir. AB-28 ülkelerinin yüzölçümlerinin yüzde 44’ünün baskın kırsal, yüzde 

44,2’sinin ise orta kırsal alanları oluşturduğu belirtilmektedir. Özellikle Estonya, İrlanda, 

Yunanistan, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Finlandiya kırsallığın baskın olduğu alanların 

yoğunlukta (yüzde 66 ila yüzde 90) olduğu ülkelerdir54.  

Tablo-1’de dünyada kırsal nüfusun genel durum ortaya konulmuştur. Tablo 

incelendiğinde dünya nüfusu içindeki kırsal nüfus payının gittikçe düştüğü görülmektedir. 

Dünya ölçeğinde kırsal nüfusun yıllık artış hızının ise genelde pozitifte kaldığı (yüzde 0,2) 

belirlenmiştir. Bu durum kırdan kente göçlerin varlığını doğrulamaktadır. Ancak, gelişmiş 

ülkelerde kırsal nüfusun düşme eğiliminde olduğu görülmektedir. 

  

                                                 
54 European Commission, 2018. Common context indicators for rural development programs (2014-2020).  

    https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2017_en (Erişim tarihi: 24.02.2018). 
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Tablo 1: Kırsal Nüfus Verileri 

Ülke grupları 

Kırsal nüfus oranı  

(yüzde) 

Kırsal nüfusun yıllık 

artış hızı (yüzde) 

2000 2016 2016 

Dünya 53,0 46,0 0,2 

Doğu Asya ve Pasifik 59,0 42,0 -1,4 

Avrupa ve Orta Asya 32,0 29,0 -0,1 

Latin Amerika ve Karayipler 25,0 20,0 -0,3 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika 42,0 35,0 0,9 

Kuzey Amerika 21,0 18,0 -0,2 

Güney Asya 73,0 67,0 0,6 

Sahra-altı Afrika 69,0 62,0 1,9 

Düşük gelirli ülkeler 75,0 69,0 2,1 

Düşük orta gelirli ülkeler 67,0 60,0 0,7 

Yüksek orta gelirli ülkeler 50,0 35,0 -1,5 

Yüksek gelirli ülkeler 23,0 19,0 -0,5 

AB-28 (baskın kırsal alanlar)  19,3  

AB-28 (orta kırsal alanlar)  36,0  

Kaynak: Dünya Bankası ve AB istatistik göstergelerinden (Eurostat) derlenmiştir. 

Kırsal alanlarla ilgili bir diğer önemli gösterge işgücüne katılım oranıdır. Uluslararası 

İşgücü Organizasyonu (International Labour Organisation-ILO) tarafından yayınlanan işgücü 

istatistikleri incelendiğinde; 15-64 arası bireylerin mekânsal düzeyde işgücüne katılımının 

farklılaştığı, kırsal alanda işgücüne katılım oranının kentsel alanlara göre nispeten düşük 

seviyede seyrettiği görülmektedir (Tablo-2). Bunun temel nedenlerinden biri tarımdaki 

ücretsiz aile işgücünün istatistiklere yansımaması iken, diğeri kırsal kesimde istihdam 

olanaklarının düşük olmasıdır. 

Kalkınmanın en önemli göstergelerinden biri de kişi başına düşen milli gelirdir. 

Eurostat tarafından yayınlanan istatistikte AB ülkelerinde baskın kırsal, orta kırsal ve kentsel 

alanlara göre düşen kişi başı milli gelir dağılımı gösterilmiştir (Grafik-1). Grafik 

incelendiğinde kişi başına milli gelirin birçok ülkede baskın kırsal alanlarda kentsel alanların 

yarısından da az olduğu görülmektedir. 
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Grafik 1: Bazı AB Ülkelerinde Kişi Başı Milli Gelirin Dağılımı (2014 Yılı Satın Alma 

Gücü Paritesine Göre) 

Kaynak: Eurostat göstergelerinden derlenmiştir. 
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Tablo 2: Seçilmiş Ülkelerde İşgücüne Katılım Oranları (yüzde)55 

Ülkeler 2010 2014 2015 2016 

  Ulusal Kırsal Kentsel Ulusal Kırsal Kentsel Ulusal Kırsal Kentsel Ulusal Kırsal Kentsel 

Avusturalya 
   

76,3 75,7 76,6 77,0 76,5 77,2 76,9 75,9 77,4 

Brezilya 
   

72,6 73,1 72,5 
      

Kanada 
   

77,8 77,1 77,9 78,0 77,4 78,1 78,1 77,6 78,2 

Hırvatistan 65,1 69,4 65,1 66,1 64,5 67,2 66,9 64,8 68,3 65,6 62,8 67,3 

Çek Cumhuriyeti 70,2 69,5 70,6 73,5 72,7 74,0 74,0 73,8 74,2 75,0 74,2 75,5 

Fransa 70,3 71,8 69,9 71,1 73,0 70,2 71,3 73,5 70,2 71,4 73,5 70,4 

Almanya 76,7 79,0 76,3 77,7 79,9 77,1 77,6 79,8 77,0 77,9 79,8 77,4 

Yunanistan 67,8 68,8 67,1 67,4 67,6 67,3 67,8 69,1 67,4 68,2 69,3 67,8 

Macaristan 61,9 58,8 64,5 67,0 63,5 68,9 68,6 65,5 70,4 70,1 66,7 72,1 

İran 
   

43,0 45,5 42,1 44,2 46,7 43,3 45,8 48,2 45,0 

İtalya 62,0 60,8 62,2 63,9 63,4 64,1 64,0 63,3 64,3 64,9 64,4 65,1 

Litvanya 70,2 66,2 75,5 73,7 70,2 76,8 74,1 70,6 77,4 75,5 71,5 79,3 

Malezya 
   

67,7 67,5 67,7 
   

67,7 67,3 67,9 

Pakistan 
         

55,2 59,9 47,5 

Polonya 65,3 64,2 66,3 67,9 66,5 68,8 68,1 66,5 69,2 68,8 67,1 70,0 

Rusya Federasyonu 72,7 69,6 73,7 73,1 69,6 74,3 73,4 69,7 74,6 74,1 70,0 75,5 

Slovakya 68,7 67,7 69,7 70,3 69,4 71,0 70,9 70,2 71,5 71,9 71,0 72,6 

İspanya 73,5 71,3 74,3 74,2 71,7 75,0 74,3 71,9 75,1 74,2 72,3 74,9 

Türkiye 46,5 
  

50,5 
  

51,3 
  

56,9 
  

Birleşik Krallık 75,4 77,2 75,1 76,7 77,6 76,6 76,9 77,9 76,8 77,3 79,0 77,1 

 

 

                                                 
55 ILOSTAT, 2018. Labour force participation rate by sex, age, rural/urban areas (%). http://www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-home/home?_adf.ctrl- 

    state=ymwho0aw2_40&_afrLoop=176881436765145#! (Erişim Tarihi:24.02.2018). 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-home/home?_adf.ctrl-
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Bir diğer incelenen gösterge ise yoksulluk olup, kırsal kesimin refah durumu hakkında 

önemli ipuçları vermektedir. Kırsal alanlar yoksulluğun en yaygın olduğu alanlar olup 

uluslararası gündemde de kendine önemli ölçüde yer bulmaktadır. Eurostat tarafından 

yayınlanan yoksulluk istatistikleri incelendiğinde, 28 AB ülkesinin 10’unda baskın kırsal 

alanlardaki yoksulluk oranı kentsel alanlara göre daha düşük olsa bile, AB genelinde kırsal 

alanlarda yoksulluk oranları daha yüksektir (Grafik-2). 

Grafik 2: AB Ülkelerinde Mekânsal Alanlara Göre Yoksul Nüfus Oranı (2015, yüzde) 

 

Kaynak: Eurostat göstergelerinden derlenmiştir. 

Dünya Bankasının baz aldığı günlük 1,90 ABD Dolarının altında gelire sahip olan 

bireylerin oranına göre hesaplanan satın alma gücü paritesine göre yoksulluk verileri 

incelendiğinde 2013 yılında kırsal alanlarda nüfusun yüzde 10,7’sinin yoksul olduğu 

belirtilmektedir. Yoksulluğun en yoğun olduğu bölgeler ise, Sahra-altı Afrika (yüzde 41) ve 

Güney Asya (yüzde 14,7) ülkeleridir (Tablo-3). 

Tablo 3: Kırsal Yoksulluk Oranı (yüzde) 

Bölgeler 

Satın alma gücü paritesi ve günlük 1,90 ABD 

Doları ölçütü itibarıyla yoksulluk yüzdesi  

1990 2013 

Dünya 35,3 10,7 

Doğu Asya ve Pasifik 61,4 3,7 

Avrupa ve Orta Asya 1,7 2,2 

Latin Amerika ve Karayipler 16 4,9 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika 6,2 2,3 

Güney Asya 44,6 14,7 

Sahra-altı Afrika 54,4 41,0 

Kaynak: Dünya Bankası verilerinden hazırlanmıştır. 
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Kırsal alanlara sunulan hizmetlere erişim ile ilgili önemli göstergelerden biri de 

elektriğe ulaşımdır. Temel altyapı hizmetlerinden biri olan elektriğe erişim özellikle az 

gelişmiş ülkeler için sorun olmaya devam etmektedir. Bunların başında sahra altı Afrika 

ülkeleri gelmektedir ancak gelişmişlik düzeyi yükseldikçe elektriğe erişim imkânı artmaktadır 

(Tablo-4). 

Tablo 4: Elektriğe Erişim İstatistikleri (yüzde) 

Ülke grupları 

Elektriğe erişim 

Toplam nüfus  Kentsel nüfus  Kırsal nüfus  

2000 2014 2014 2014 

Dünya 77,6 85,3 96,4 73,0 

Doğu Asya ve Pasifik 90,0 96,6 99,6 94,9 

Avrupa ve Orta Asya 99,3 100,0 100,0 100,0 

Latin Amerika ve Karayipler 91,7 97,0 99,0 88,5 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika 91,0 97,0 99,4 91,9 

Kuzey Amerika 100,0 100,0 100,0 100,0 

Güney Asya 57,2 80,1 97,8 71,8 

Sahra-altı Afrika 26,5 37,4 68,9 17,9 

Düşük gelirli ülkeler 12,7 28,4 57,4 16,6 

Düşük orta gelirli ülkeler 63,0 79,5 94,8 70,0 

Yüksek orta gelirli ülkeler 94,4 99,3 99,8 98,4 

Yüksek gelirli ülkeler 99,9 100,0 100,0 100,0 

Kaynak: Dünya Bankası verilerinden hazırlanmıştır. 

 Kırsal kesimin en önemli geçim kaynağını tarım oluşturmaktadır. Bu nedenle tarım 

sektöründe meydana gelen gelişmeler doğrudan kırsal kalkınmayı etkilemektedir. Tablo-5 

incelendiğinde Dünyada ormanlık alanların azaldığı tarımsal alanların ise artış gösterdiği 

görülmektedir. Bu azalış çoğunlukla sahra altı Afrika ülkelerinde düşük ve düşük orta gelirli 

ülkelerde daha ciddi bir şekilde kendini göstermektedir. Gelir gruplarına göre ülkeler 

incelendiğinde, gelir artışının tarım sektöründeki istihdam düzeyini ters yönlü etkilediği 

görülmektedir. Ayrıca düşük gelirli ülkelerde nüfus artışı görülmektedir. Bu ülkelerde kişi 

başına düşen tarımsal arazi varlığı yüksek gelirli ülkelerin yarısı nispetindedir.  
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Tablo 5: Bazı Tarımsal Göstergeler (yüzde) 

Ülke grupları 

Yüzölçümü 

(Bin Km2) 

Arazi kullanımı (kullanılan alanın yüzdesi ) Tarımda istihdam 

Ormanlık alan 

Uzun ömürlü 

bitkilerin olduğu 

alan 

Tek yıllık/kısa 

ömürlü bitkilere 

ayrılan alan 

Erkeklerin toplam 

erkek çalışanlar 

içindeki oranı (%) 

Kadınların toplam 

kadın çalışanlar 

içindeki oranı (%) 

2016 2000 2015 2000 2015 2000 2015 2000 2016 2000 2016 

Dünya 129.733,2 31,3 30,8 1,1 1,3 10,8 11,0 38,2 28,0 41,7 30,8 

Doğu Asya ve 

Pasifik 
24.387,0 25,7 26,3 1,9 2,6 9,9 10,1 43,3 25,3 48,2 30,0 

Avrupa ve Orta Asya 27.439,6 37,5 38,0 0,8 0,7 12,8 12,3 14,9 10,0 14,9 8,4 

Latin Amerika ve 

Karayipler 
20.039,4 48,9 46,3 1,0 1,0 7,0 8,8 22,3 20,3 8,5 8,8 

Orta Doğu ve  

Kuzey Afrika 
11.236,2 1,8 2,1 0,7 0,9 4,8 4,7 22,9 15,9 29,0 22,6 

Kuzey Amerika 18.241,0 35,7 36,0 0,5 0,4 12,1 10,7 3,5 2,2 1,4 0,8 

Güney Asya 4.771,6 16,6 17,5 2,4 3,4 44,3 43,2 53,1 39,4 74,5 62,0 

Sahra altı Afrika 23.618,4 28,0 25,7 1,0 1,2 7,6 9,0 55,9 53,3 60,9 57,0 

Düşük gelirli ülkeler 13.382,2 29,8 27,4 0,7 0,9 7,5 9,5 63,5 65,3 70,1 71,1 

Düşük orta gelirli 

ülkeler 
23.154,4 27,0 25,5 2,5 3,3 17,1 17,4 50,0 36,7 60,8 45,2 

Yüksek orta gelirli 

ülkeler 
58.179,0 34,8 34,7 0,8 0,9 8,8 9,3 38,3 21,6 42,2 24,8 

Yüksek gelirli 

ülkeler 
35.017,6 28,6 28,8 0,7 0,6 11,1 10,1 5,6 3,9 3,9 2,1 

Kaynak: Dünya Bankası verilerinden hazırlanmıştır. 
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3. TÜRKİYE’DE GENEL DURUM 

Kırsal kalkınma politikası temel olarak; kent-kır arasındaki ekonomik gelişmişlik 

farklarının azaltılmasını, kıra ait sosyo-kültürel özelliklerin korunmasını, kırsal nüfusu 

yerinde kalkındırmayı, bir başka ifadeyle göç ve işsizlik gibi temel sorunları yerinde çözmeyi 

amaçlayan kalkınma çabalarını çok disiplinli bir yaklaşımla ele alan bir politikadır.  

Türkiye, dünyada sosyal ve ekonomik kalkınmasını belirli bir plan ve program içinde 

yürütmek için planlı kalkınma sürecini daha l930'lu yıllarda uygulamaya koyan sayılı 

ülkelerden biridir. Köylere götürülen hizmetler ve gerçekleştirilen yatırımlar, ülkemizin 

geçirdiği ekonomik süreçler ve planlama açısından iki dönem halinde incelenebilir. Bunlar, 

“planlı dönem öncesi” çalışmalar ile “planlı dönem sonrası” çalışmalardır. Cumhuriyetin 

kuruluşundan bu yana kırsal yerleşimlerdeki yaşamın zorluklarını en aza indirmeye ve 

gidermeye yönelik olarak; Köy Kanununun çıkartılması, tarım reformu ve arazi yönetimi, 

tapu ve kadastro düzenlemeleri, zirai donatım faaliyetleri, köy enstitüleri, çiftçi eğitimi ve 

tarımsal yayım hizmetleri, köy kalkınması, toplum kalkınması, tarım kooperatifleri, köy 

hizmetleri, sulama ve tarla içi geliştirme hizmetleri, entegre kırsal kalkınma projeleri, bölgesel 

gelişme projeleri, kırsal kalkınma destekleme programları gibi çok çeşitli politika ve 

uygulamaları hayata geçirmiştir. Bu çerçevede yasal ve kurumsal yapılanmalara gidilmiş ve 

önemli miktarda kamu kaynağı tahsis edilmiştir.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusun büyük bölümü kırsal yerleşimlerde ikamet etmekte 

ve tarımsal faaliyetlerle geçimini sağlamaktadır. Söz konusu dönemde Türkiye’nin gerek 

sosyal gerekse ekonomik yapısında kırın ve tarım sektörünün ağırlığı görece büyüktür. 

Türkiye’nin 1950 yılında yaklaşık 20,9 milyon olan toplam nüfusu, 2017 yılında 80,8 milyona 

ulaşmıştır. 1950’de yüzde 75 düzeyinde olan köy nüfusu, 2012 yılında yüzde 23 olarak 

gerçekleşmiştir56.  

Halen yaklaşık her dört kişiden birinin kırsal alanda yaşadığı ülkemizde tarım ve kırsal 

kalkınma politikalarının her dönem göreli önemini koruduğu söylenebilir. Tarımsal 

desteklerin yanı sıra, kırsal kalkınma destekleri hayata geçirilmekte ve böylece önemli 

miktardaki kamu kaynağı kırsal kesimdeki üretim faaliyetlerine kullandırılmaktadır. 

Türkiye’nin kırsal kalkınma politikası artık sadece yerel iç dinamiklerden değil, uluslararası 

                                                 
56 TÜİK Nüfus İstatistikleri. 
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gelişmelerden de etkilenmekte ve kırsal kalkınmadaki hedef ve stratejiler daha müreffeh bir 

kırsal toplum gayesiyle yönetilmektedir. Kırsal kalkınma politikalarının oluşturulması ve 

uygulamasında, tabandan tavana kalkınma yaklaşımı zamanla yerini tavandan tabana 

yaklaşıma bırakmıştır. Böylece tüm paydaşların işbirliğine dayanan daha katılımcı bir kırsal 

politika yönetimine geçiş sağlanmış ve böylece politika uygulamalarının izleme ve 

değerlendirme süreçlerinde hatırı sayılır ilerlemeler elde edilmiştir.  

3.1.  Kırsal Alan Tanımı 

Hâkim iktisadi faaliyetin tarım olduğu, seyrek nüfuslu ve geniş doğal çevreye sahip 

yerler genel olarak kırsal alan kabul edilmektedir. Temel göstergeler düşük nüfus yoğunluğu 

ve şehir merkezlerine uzaklık olarak ifade edilse bile, kırsalı tanımlayan temel değişkenler 

üzerinde tam bir fikir birliği bulunmamaktadır. Nüfus yoğunluğu, sosyo-kültürel özellikler ve 

idari yapılanma gibi pek çok farklı değişken  farklı ülkelerde ve farklı zamanlarda kırsalı 

tanımlamak için kullanılmaktadır57. Kırsal alan nüfus ve demografik yapı, üretim ve istihdam 

yapısı, doğal çevre ve  kültürel yaşam biçimine göre de tanımlanmaktadır.58. Nitekim kırsal 

alan; 

 Doğa-insan ilişkilerindeki yoğunluk,

 Dayanışma üzerine kurulu toplumsal ilişkiler,

 Küçük ölçekli yaşam ve üretim alanları,

 Kentsel merkezlere uzaklık,

 Düşük nüfus yoğunluğu,

 Tarımsal üretimin (bitkisel üretim ve hayvancılık) başat olması,

 Üretime dayalı işbölümünün ve uzmanlaşmanın gelişmemiş olması,

 Köy temelli bir yerleşimin ve kültürün varlığı

gibi unsurlar üzerinden açıklanmaya çalışılmaktadır. 

Günümüzde kırsal alan tanımının tek bir faktöre göre şekillendirmek yeterli 

olmamaktadır. Bu nedenle kırsal alan tanımında farklı kriterlerin kombinasyonu ve bu 

57 Kalkınma Bakanlığı, 2018. Kırsal Kalkınma Üzerine Genel Bir Değerlendirme (yayımlanmamış). 
58 Geray, C., 1975. “Türkiye’de Kırsal Yerleşme Düzeni ve Köy Kent Yaklaşımı”. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 70(1): 

45, 49, 65; Bosworth, G. ve Somerville, P. (Ed.), 2014. Interpreting Rurality: Multidisciplinary Approaches. London ve 

New York: Routledge, 2-5; Bakırcı, M., 2007. Türkiye’de Kırsal Kalkınma. Ankara: Nobel, 5-31; Bertrand, A. L., 1958. 

Rural Sociology: An Analysis of Contemporary Rural Life. New York, Toronto, London: McGraw-Hill, 23-33; Galeski, B., 

1972. Basic Concepts of Rural Sociology. Manchester: Manchester University Press, 9-13, 77-132; Türkdoğan, O., 2006. 

Türkiye’de Köy Sosyolojisi. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 89-96; Kavruk, H. 2004. Köy ve Mahalle: Yerleşim ve 

Yönetim Birimi. Ankara: Odak, 15-18. 
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kriterlere göre derinliği olan bir tanım önem arz etmektedir. Kırsal istatistik üretimi açısından 

OECD ve Eurostat tarafından üretilen kırsal alan tanımları geçerliliğini en fazla  koruyan 

tanımlardır. Her iki kuruluş da kırsal alanların tanımlanmasında nüfus yoğunluğu kriterini ve 

kentsel merkezlere uzaklığı esas almaktadır. Örneğin 1 km2’lik ızgaralar kullanılarak idari 

sınırlardan bağımsız şekilde nüfus yoğunlukları uzaktan algılama yöntemleriyle tespit 

edilmektedir. Mekânsal olarak sürekliliği bulunan ve belirli nüfus yoğunluğu/büyüklüğü 

eşiklerini aşan alanlar kentsel merkez ve kentsel küme olarak tanımlanmakta, bunun dışında 

kalanlar kırsal alan kabul edilmektedir.  

İstatistik üretimi için Eurostat tarafından kentsel eşik değer olarak, nüfus yoğunluğu 300 

kişi/km2 ve komşu gridlerin toplam nüfusu 5 bin kişi şeklinde belirtilmektedir. Buna göre 

kırsal alanda yaşayan nüfusun oranı yüzde 50’den fazla ise bahse konu idari birim “baskın 

kırsal”, yüzde 20 ila yüzde 50 arasında ise “ara kırsal” ve yüzde 20’den az ise “kentsel alan” 

olarak tanımlanmaktadır59. 

OECD tanımında ise kentsel eşik değer için nüfus yoğunluğu 150 kişi/km2 olup, buna 

göre kırsal alanda yaşayan nüfusun oranı yüzde 50’den fazla ise söz konusu birim “baskın 

kırsal alan”, yüzde 15-50 arasında ise “orta kırsal alan” ve yüzde 15’ten az ise “baskın kentsel 

alan” olarak tanımlanmaktadır. OECD tanımında ayrıca, çok seyrek nüfuslu olsa dahi kent 

çeperlerinde yer alıp kentle işlevsel ilişkisi güçlü olan alanlar da belli koşullar dâhilinde, kır 

yerine kent işlevsel alanı içine dâhil edilmektedir. OECD kendi tipolojisinde belirli nüfus 

hacmindeki bir kentsel merkeze 60 dakika içerisinde erişim imkânı olan yerleşimleri bu 

çerçevede değerlendirebilmektedir60. Gerek OECD gerekse Eurostat tarafından geliştirilen 

tanımların üye ülkeler arasında karşılaştırılabilir istatistiklerin elde edilmesine yönelik olduğu 

unutulmamalıdır. Tüm ülkeler kendi mevzuatlarına ve özgün koşullarına uygun düşen ulusal 

tanımlarını ayrıca muhafaza etmektedir. 

Türkiye’de kırsal alanlar esasen ilk kez 18.03.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu ile 

nüfus büyüklüğü ölçütü kullanılarak yapılan köy ve kasaba tanımlarıyla işaret edilmiştir. Bu 

59 EUROSTAT, Urban-rural typology. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Urban-rural_typology. 

    (Erişim Tarihi: 25.02.2018). 
60 OECD, 2011. OECD Regional Typology. 

https://www.oecd.org/cfe/regionalpolicy/OECD_regional_typology_Nov2012.pdf  (Erişim Tarihi: 25.02.2018) 

https://www.oecd.org/cfe/regionalpolicy/OECD_regional_typology_Nov2012.pdf
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Kanuna göre nüfusu; 2.000’den az yerleşmeler “köy”, 2.000 ila 20.000 arasında olanlar 

“kasaba” ve 20.000’den fazla olan yerleşmeler ise “şehir” olarak tanımlanmıştır61. 

Günümüzde, Türkiye’de mekânsal istatistik üretimine esas kırsal alan tanımlarında, 

nüfus eşiği ve idari statü ölçütlerini esas alan iki farklı tanım kullanılmaktadır. TÜİK 

tarafından nüfus eşiği ölçütüne göre (kır-kent tanımı), nüfusu 20.001 ve üzeri olan yerleşim 

yerleri “kent”, 20.000 ve daha düşük nüfusa sahip olanlar ise “kır” olarak tanımlanmaktadır. 

Yine TÜİK tarafından idari statü ölçütüne göre (köy-şehir tanımı), il ve ilçe merkezleri 

“şehir”; belde ve köyler ise “köy” olarak kabul edilmektedir62. Kısaca, “kırsal istatistikler” 

kır-kent tanımını, “köy istatistikleri” ise köy-şehir tanımını esas almaktadır. 

Ülkemizde kırsal kalkınma politikalarına temel teşkil eden tanım, Ulusal Kırsal 

Kalkınma Stratejisinde (2014-2020) ifade edildiği üzere, nüfus eşiği ölçütünü esas alan kır-

kent tanımıdır. Diğer bir ifadeyle 20 binden düşük nüfusa sahip tüm yerleşim yerleri kırsal 

yerleşim yeri olarak kabul edilmektedir. Bu yerleşimler sırasıyla köyler, beldeler ve bazı ilçe 

merkezleridir63. 2012 itibarıyla yerleşim yerlerine göre kırsal nüfusun dağılımı 

incelendiğinde; yaklaşık 21 milyon büyüklüğündeki kırsal nüfusun yüzde 57’si köylerde, 

yüzde 24’ü beldelerde (belediye teşkilatı bulunan köyler) ve yüzde 19’u ilçe merkezlerinde 

yaşamaktadır64. 

3.2.  Kırsal Göstergeler 

Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planında (2014-2018) yeni bir kırsal alan tanımının 

yapılması hususu ön plana çıkartılırken, 6360 sayılı Kanun sonrasında “kırsal alan” tanımına 

göre toplanan istatistikler konusundaki belirsizlikler artmıştır. Kırsal alan istatistiklerinin 

üretilmesi konusundaki belirsizliklerin yanı sıra, kırsal kalkınma göstergelerinin tam olarak 

yer aldığı bir veri tabanının olmaması kırsalla ilgili mevcut durumun değerlendirilmesini 

güçleştirmektedir.  Bu nedenle ülkemizde kırsal kalkınma politikaları kapsamında yaşanan 

sorunlardan bir tanesi veri temini sorunudur.  

2013 yılından itibaren 6360 sayılı Kanun ile 30 ilde tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye 

dönüştürülen köylerle ilgili veriler derlenemediğinden, kırsal istatistiklerin üretilmesinde 

61 1924 tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanunu. 
62 TÜİK, Kır-Kent Tanımı. http://www.resmiistatistik.gov.tr (Erişim Tarihi: 25.02.2018). 
63 UKKS, 2015. Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020). Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara. 
64 UKKS, 2015. Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020). Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara. 
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zorluklar yaşanmaktadır. Belirtilen tarihten sonra kır-kent bazlı istatistikler üretilememekte, 

köy-şehir bazında üretilen istatistikler ise sadece 51 ili kapsamaktadır. Bu sorunun aşılması 

için atılması gereken adımlar 2018 Yılı Programının 387, 388 ve 389 numaralı tedbirleri 

altında ifade edilmiştir. Buna göre Programda sırasıyla; “kırsal alan tanımının revize 

edilmesi” ile “kırsal göstergeler bilgi sisteminin oluşturulması” ve “köy envanteri bilgi 

sisteminin oluşturulması” tedbirlerine yer verilmiştir. Böylece, ülkemizde mahalli idare 

yapısındaki değişikliklerden etkilenmeyecek bir kırsal alan tanımının esas alınması 

hedeflenmiştir. İstatistik üretimine esas olacak bu tanım, kırsal istatistik üretiminin kesintisiz 

şekilde sürdürülmesine imkân tanımalıdır. 

Özellikle kırsal alan için temel göstergelerin belirlenerek takip edilmesi, kırsal kalkınma 

politikalarının başarısının ölçülebilmesi bakımından önem taşımaktadır. Veri temelli kırsal 

politikaların üretilmesinde ve etkilerinin ölçülmesinde kırsal göstergelerin varlığı oldukça 

önemlidir. UKKS belgesinde de belirtildiği üzere, farklı kurum ve kuruluşlarca idari kayıtlar 

temelinde derlenen veriler ile doğrudan TÜİK tarafından üretilen kırsal verilerin Eurostat 

standartları ile uyumlu olması hedeflenmiştir. Bunun için UKKS (2014-2020) belgesinde 

Türkiye için seçilmiş kırsal göstergeler setine yer verilmiştir. TÜİK koordinasyonunda 

metaverilerinin hazırlanması, üretilecek kırsal istatistiklerin Resmi İstatistik Programı ile 

entegre edilmesi ve tüm istatistiklerin il bazında yıllık olarak yayınlanması beklenmektedir. 

Söz konusu temel göstergeler itibarıyla önemli eksiklikler yaşanmaktadır. Ancak, bazı 

kilit göstergeler üzerinden ülkemizin kırsal kesimine ilişkin temel sosyo-ekonomik eğilimleri 

tespit etmek mümkündür. Türkiye’de kırsal kesimin profili incelendiğinde; ülkemiz yaklaşık 

21 milyon büyüklüğünde bir kırsal nüfusa; 2,5 ila 3 milyon arasında değişen tarımsal 

işletmeye; 5 ila 5,5 milyon nüfus arasında değişen tarımsal istihdama ve 36 binden fazla köy 

yerleşimine (beldeler dâhil) sahiptir. 

Ülkemizde kırsal nüfus yalnızca kentsel nüfusa kıyasla göreli olarak değil, mutlak 

olarak da azalmaktadır. Dünya Bankası tahminlerine göre 2000-2016 döneminde kırsal nüfus 

yaklaşık 1,5 milyon kişi azalarak 20,8 milyona gerilemiştir (Grafik 3). 
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Grafik 3: Kırsal Nüfus 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2018, Kırsal Kalkınma Üzerine Genel Bir Değerlendirme(yayımlanmamış). 

Benzer gelişmişlik düzeyindeki ülkelerle65 kıyaslandığında Türkiye’de tarımın GSYİH 

içindeki göreli payı (yüzde 6,9) daha yüksektir. 2000-2016 dönemi yıllık ortalama reel 

tarımsal katma değer büyüme oranı da (yüzde 2,1) dünya ortalamasının (yüzde 1.8) biraz 

üzerindendir. Aynı dönemde Türkiye’de katma değer artışı sanayide yüzde 5,8 hizmetlerde ise 

yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir (Grafik-4). 66 

Grafik 4: Tarımsal Katma Değer 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2018, Kırsal Kalkınma Üzerine Genel Bir Değerlendirme (yayımlanmamış). 

Tarımsal üretimde verimlilik ölçütü olarak tarım işçisi başına katma değer verisinde, 

Türkiye kişi başına GSYİH sıralamasına göre beklenenden daha düşük bir performans 

göstermektedir (Grafik-5). 

65 Dünya Bankasının satın alma gücü paritesine dayalı reel kişi başına GSYİH sıralamasında Türkiye’ye üstten ve alttan en 

    yakın on ülke gösterilmiştir. 
66 Kalkınma Bakanlığı, 2018. Kırsal Kalkınma Üzerine Genel Bir Değerlendirme (yayımlanmamış). 
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Grafik 5: GSYİH ve Tarımsal Katma Değer 

 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2018, Kırsal Kalkınma Üzerine Genel Bir Değerlendirme (yayımlanmamış). 

Türkiye kırsalında hanelerin elektriğe erişim 2010 yılında yüzde 100 seviyesine 

ulaşmıştır67. Ancak kırsal alanda enerji kullanımı ile ilgili asıl sorun, tarımda enerji 

kullanımında görülen artış sonucunda enerji maliyetlerinin üretim maliyetlerine giderek daha 

fazla yansıması olmuştur. Bunun sonucunda artan üretim maliyetleri tarım ve gıda ürünleri 

fiyatlarını artırmaktadır. Bu sorunu hafifletmek adına tarım ve gıda işletmelerinin enerji 

ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanmasına ilişkin tedbirler kırsal kalkınma 

destekleme programlarına dahil edilmektedir. 

Öztürk (2013)’ün yaptığı çalışmaya göre, tarımda tüketilen toplam enerjinin ekilen 

tarım alanına oranının 2006-2011 yılları arasında 0,206 TEP68/ha’dan 0,366 TEP/ha’a çıktığı 

belirtilmektedir. Aynı çalışmada birim alanda tüketilen petrol miktarı 0,135 TEP/ha’dan 0,234 

TEP/ha’a çıkarken bu durum elektrik için sırası ile 0,252 MWh/ha ve 0,277 MWh/ha olarak 

gerçekleşmiştir69.  

Türkiye’de tarımsal faaliyetler artık daha fazla entansifleşme sürecine girmiş olup 

makineleşme ve enerji kullanımı da buna koşut olarak artış göstermektedir. Kırsal kesimin 

geçim kaynakları içinde birincil sektör olan tarım sektöründe enerji kullanım verimliliği, 

kırsal hanelerin ve tarımsal işletmelerin gelirlerinin artırılması noktasında dikkat edilmesi 

gereken önemli bir sorun alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

67 Kalkınma Bakanlığı, 2018. Kırsal Kalkınma Üzerine Genel Bir Değerlendirme raporu için Dünya Bankası verileri 

kullanılarak hazırlanmıştır (yayımlanmamış). 
68 Ton Eşdeğer Petrol (TEP): enerji kaynaklarının tek birim ile ifade edilmesini sağlayan ve 10 milyon kCal karşılığı enerji 

birimidir. 1 TEP yaklaşık olarak 1 ton fuel oil veya 11600 kWh demektir (http://kobienver.com/bilgiler/tep-nedir/). 
69 Öztürk, H.H., 2013. Türkiye’de tarımda enerji tüketimi. Enerji Dergisi.  

    http://www.enerjidergisi.com.tr/haber/2013/01/turkiyede-tarimda-enerji-tuketimi (Erişim Tarihi: 16.02.2018). 
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Diğer taraftan kırsal alanda yeterli ve sağlıklı içme suyu kaynaklarına ve hijyene 

erişimde sürekli ve istikrarlı bir iyileşme gözlenmektedir. Ülkemizde tüm köy ve köy bağlısı 

yerleşimlerin yeterli içmesuyuna erişimi 2015 yılında yüzde 100 seviyesine ulaşmıştır. Ancak 

gelişmiş hijyen olanaklarına sahip olma oranı ise yüzde 86 düzeyindedir. Diğer ülkeler 

incelendiğinde, yüzölçümünün geniş ve kırsal nüfusun dağınık olduğu ülkelerin kırsalında 

içmesuyuna ve hijyene erişimde dezavantajın devam ettiği görülmektedir (Grafik-6). 

Grafik 6: Türkiye Kırsalında Su ve Hijyen, (yüzde) 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2018. Kırsal Kalkınma Üzerine Genel Bir Değerlendirme (yayımlanmamış). 

Kırsal kalkınma alanında bir diğer önemli gösterge yoksulluktur. TÜİK farklı 

yöntemlerle yoksulluk ölçümleri yapmaktadır. Bu yöntemlerden bir tanesi de harcamaya 

dayalı yoksulluk analizidir. Ülkemizde satın alma gücü paritesine (PPP) göre, kişi başı geliri 

4,3 Amerikan Dolarının altında olan kişi oranına göre yapılan yoksulluk hesaplarında kırsal 

yoksulluk 2002-2013 döneminde azalmaktadır. Bu sonucun tarımsal katma değer artışı ve 

kırsal altyapının geliştirilmesiyle ilişkili olduğu varsayılmaktadır. Ancak, kırdan kente göç ve 

gelir transferleri de kırsalda yoksulluğu azaltan faktörler olarak karşımıza çıkabilmektedir 

(Grafik-7). 
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Grafik 7: Kırsal Yoksulluk Oranı (yüzde) 

Kaynak: TÜİK Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk İstatistikleri kullanılarak hazırlanmıştır. 

Ülkemizde kırsal yerleşimlerde, nüfus azalmasının ve yaşlanmanın getirdiği riskler 

artmaktadır. Demografik eğilimlerde şehirlere yakın ve uzak kırsal alanlar arasında belirgin 

bir farklılık görülmektedir. Türkiye’de kır-kent ayırımında 65 yaş ve üzeri nüfus oranı dikkate 

alındığında, kırsal kesimde toplam nüfus içerisinde yaşlı nüfus oranının daha fazla olduğu 

görülmektedir. Yapılan araştırmalar ve resmi istatistikler de bu durumu kanıtlamaktadır.  

TÜİK’in 2016 yılı verilerine göre, yaşlı nüfus (65 ve üzeri yaş) 2014 yılında 6,2 milyon 

kişi iken, son iki yılda yüzde 7,4 artarak 2016 yılında 6,6 milyon kişi olmuştur. Yaşlı nüfusun 

toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8 iken, 2016 yılında yüzde 8,3’e 

yükselmiştir. Yaşlı nüfusun yüzde 43,9’unu erkekler, yüzde 56,1’ini ise kadınlar 

oluşturmaktadır. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, istihdam edilen yaşlı nüfusun 

sektörel dağılımı incelendiğinde, 2015 yılında yaşlı nüfusun yüzde 72,8’inin tarım 

sektöründe, yüzde 20,4’ünün ise hizmetler sektöründe yer aldığı belirtilmektedir.70,71  

Ülkemizde 2007-2012 yılları arasında kent-kır ayrımına göre toplam yaşlı nüfus 

incelendiğinde kırsal alanda yaşayan yaşlı nüfusun oransal olarak düştüğü görülmektedir 

(Grafik-8). Ancak 2014-2016 yılları arasında köy-şehir ayrımında verilerin derlendiği 51 ilde 

köylerde yaşayan yaşlı nüfusun arttığı gözlemlenmiştir. Bu durum yaşlılara yönelik politika 

tasarımının kırsalda yaşayan yaşlıları münhasıran dikkate alacak tedbirlerin önemini ortaya 

koymaktadır. 

70 TÜİK, 2015. İstatistiklerle Yaşlılar, 2014. 18 Mart 2015 Haber Bülteni Sayı:18620, 

    http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18620. 
71 TÜİK, 2017. İstatistiklerle Yaşlılar, 2016. 16 Mart 2017 Haber Bülteni Sayı:24644, 

    http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24644. 
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Grafik 8: Yıllar İtibariyle Kent-Kır Ayrımına Göre Yaşlı Nüfus (yüzde) 

Kaynak: TÜİK istatistikleri kullanılarak hazırlanmıştır. 

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de kırdan kente göç kaçınılmaz bir olgu olarak 

cereyan etmektedir. Ancak göçün daha uzun bir zaman dilimi içerisinde ve kontrollü bir 

şekilde kendi doğal mecrasında gerçekleşebilmesi için önlemler alınmaktadır.  

Niteliksiz işgücü arzındaki artış, demografik yapıdaki hızlı değişim, suç oranlarındaki 

artış ve düzensiz kentleşme gibi ana sorunlar günümüz koşullarında en fazla göç alan illerde 

görülmektedir. 2014-2016 yılları arasındaki göçün özellikle Doğu Marmara illerine yoğun 

olarak gerçekleştiği görülmektedir. İstanbul ili göç rakamları incelendiğinde, ilk defa 2016 

yılında göç hızı negatif olarak gözlemlenmiştir. İstatistiki bölge birimleri itibarıyla göç 

verileri incelendiğinde; Kuzeydoğu Anadolu (Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars Iğdır, 

Ardahan) ve Ortadoğu Anadolu (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 

bölgeleri dışa göçün en fazla yaşandığı Düzey 1 bölgeleri iken; Batı Anadolu (Ankara, 

Konya, Karaman), Batı Marmara (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale) ve 

Doğu Marmara (Kocaeli, Düzce, Sakarya, Bolu ve Yalova) bölgeleri ise en fazla göç alan 

Düzey 1 bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kır ve kent arasındaki göç hareketleri 

incelendiğinde, kırsal göç ile tarımsal üretimdeki verimlilik arasında negatif yönlü bir 

ilişkiden bahsetmek mümkündür. Bu konuda Türkiye’de yapılan çalışmalar da bu savı 

desteklemektedir72,73. 

Tablo-6’da görüldüğü üzere, Türkiye’de göçler, ağırlıklı olarak kalkınma düzeyi düşük 

olan bölgelerden gerçekleşmektedir. Göçün bir diğer etkisi ise işgücünün sektörel dağılımında 

72 Cengiz, S. Ve Baydur, C.M., 2010. Kırdan Kente Göç ve Tarımsal Verimlilik: Türkiye Örneği. Ç.Ü. Sosyal Bilimler 

    Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 2010, Sayfa 85 - 98 
73 Güreşçi, E., 2009. Kırsal Göç Ve Tarım Politikası Arasındaki İlişki. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 

    (İLKE) Bahar 2009 Sayı 22. 
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meydana getirdiği değişimdir. Kırsal alanda tarım sektörü istihdamındaki dalgalanmalar, 

kırsal ekonomideki ve işgücü piyasalarındaki değişim hakkında bilgi vermektedir.  

Tarım sektörü, ürettiği ekonomik değer ve işgücüne katılım oranlarıyla makroekonomik 

görünümde önemli bir yer tutmaktadır. Grafik-9’da görüleceği üzere, 2005-2017 yılları 

arasında Türkiye’ de tarımsal istihdam oranında dikkate değer gerileme gözlenmiştir. 2005 

yılında tarımsal istihdam oranı yüzde 25,6 iken, 2017 yılı itibarıyla yüzde 19,4’e kadar 

gerilemiştir. Söz konusu dönemde tarımsal istihdam büyüklüğü mutlak olarak fazla değişiklik 

göstermese de oransal olarak önemli bir azalma göstermiştir (Grafik-9). 

Grafik 9: Tarımsal İstihdam Oranı (2005-2017,  yüzde) 

Kaynak: TÜİK istatistikleri kullanılarak hazırlanmıştır. 

Tarım istihdamı, 2000 yılından itibaren hem mutlak hem de oransal olarak düşüş 

göstermektedir. Bu eğilimin devamı durumunda benzer gelişmişlik grubundaki ülkelere 

kıyasla daha yüksek tarımsal nüfus oranına sahip olma durumu son bulacaktır. Esasen 

ülkemizin tarımsal istihdam düzeyi, tarımda kendi kendine yetebilme ve dünyadaki önemli 

tarımsal üretim potansiyeli bulunan ülkeler arasında bulunma avantajlarımızı korumamıza 

imkan sağlayan bir unsurdur (Grafik-10). 
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Grafik 10: Seçilmiş Ülkelerde Tarımsal İstihdam 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2018, Kırsal Kalkınma Üzerine Genel Bir Değerlendirme (yayımlanmamış). 

3.3.  Kırsal Kalkınma Politikaları 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarımda makineleşmenin artması ve süregelen 

kentleşme süreci kırsal kesimdeki nüfus kaybını hızlandırmıştır. Kırsal alanda nüfus 

yoğunluğunun azalması kapsayıcı ve maliyet etkin politikaların hayata geçirilmesi lüzumunu 

artırmıştır. Kır-kent arasındaki gelişmişlik farkları, kırdan kente göç ve demografik kentleşme 

eğilimleri hem kırsal hem de kentsel alanlarda sorunlar yaratmış ve bu durum kırsal kalkınma 

politikalarında yeni arayışlara neden olmuştur. Bu arayışlar, tabandan tavana kalkınma 

yaklaşımını esas alan kural ve ilkelerle güçlendirilmiş kırsal kalkınma politikalarına geçişi 

zorunlu kılmıştır. Kırsal kalkınma politikasının ana amacı kırsal kesimde genel refah artışının 

sağlanması ve buna bağlı olarak kırdaki nüfusun yerinde kalkındırılmasıdır. 

Geçmişten günümüze Türkiye’de kırsal kalkınma çabalarının odağında köyler ve köylü 

nüfus bulunmaktadır. Kırsal ekonominin omurgasını tarım sektörünün oluşturması, kırsal 

kalkınma çabalarının hedef kitlesi olarak çiftçileri öne çıkarmaktadır. Bu bağlamda, genel 

kabul gördüğü üzere, kırsal kalkınma faaliyetleri iki kategoriye ayrılmaktadır. Birincisi, tarım 

ve tarım dışı kırsal kalkınma destekleri iken, ikincisi kırsal kesime götürülen kamu 

hizmetleridir.  

Kırsal kalkınma desteklerinin programlanması ve uygulaması GTHB uhdesinde 

yürütülmektedir. Kırsal kalkınmanın ikinci boyutunu oluşturan mahalli müşterek nitelikli 

hizmet ve yatırımların sunumu ise ilgili merkezi ve yerel idarelerin işbirliğinde 
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gerçekleştirilmektedir. Kırsal desteklere ve hizmetlere tahsis edilen kaynakların nasıl 

programlanacağı, uygulanacağı ve izleneceği kırsal kalkınma politikasının temel mevzusudur. 

Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de, kırsal kalkınma desteklerinin 

koordinasyonundan Tarım Bakanlığı sorumludur. 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu 

maddesinde kırsal kalkınma destekleri etraflıca ele alınmıştır. Mezkûr maddeye göre 

“Bakanlık, kırsal alanlarda tarım ve tarım dışı istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması 

ve farklılaştırılması, kadın ve genç nüfusun eğitim ve girişimcilik düzeyinin yükseltilmesine 

yönelik tedbirleri alır. Kırsal kalkınma program, proje ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri 

yapar ve kamu kuruluşları arasında koordinasyonu sağlar. Kırsal kalkınma program, proje 

ve faaliyetlerinde; katılımcılık, tabandan yukarı yaklaşım, yerel kapasitenin geliştirilmesi ve 

kurumsallaşması temel ilkelerdir.”  

Kırsal kalkınma politikalarının merkezi düzeydeki daha etkin bir şekilde yönetilebilmesi 

için, GTHB koordinasyonunda 2007-2013 ve 2014-2020 dönemlerini kapsayacak şekilde 

birbirini takip eden iki farklı dönem için Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS) ve Kırsal 

Kalkınma Eylem Planı (KKEP) belgeleri hazırlanmıştır. Türkiye’de kırsal kalkınma 

politikasının genel hedef ve esaslarına temel oluşturan politika belgeleri UKKS ve KKEP 

belgeleridir. UKKS’ler, aynı zamanda ülkemizin katılım öncesi süreçte kullandığı AB kırsal 

kalkınma fonlarının kullanımını düzenleyen IPARD I ve IPARD II programları için referans 

belge mahiyetindedir. Bahse konu strateji ve eylem planları gereğince oluşturulan izleme 

komitesi vasıtasıyla önemli deneyimler elde edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen kırsal politika belgelerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve 

değerlendirilmesi ihtiyacı kurumlar arası bir yönetişim mekanizmasının kurulmasını zorunlu 

kılmaktadır. Çok sektörlü bir politika alanı olarak ele alınan kırsal kalkınmanın kurumlar arası 

işbirliği temelinde koordine edilmesine yönelik arayışlar bahse konu kırsal politika 

belgeleriyle somutlaşmış ve bunun için 2012/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile bir İzleme 

Komitesi kurulmuştur.  

Hâlihazırda Kırsal Kalkınma Koordinasyon ve İzleme Komitesinin sekretaryası GTHB 

bünyesindeki Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Tarım Bakanlığı, 

gerek AB uyum sürecindeki ilgili fasıllar gerekse 5488 sayılı Tarım Kanunu gereğince kırsal 

kalkınma programlarına ilişkin koordinasyon yetkilerini haizdir.  Bu doğrultuda, UKKS ve 

KKEP dokümanları GTHB koordinasyonunda ve ilgili kurum/kuruluşların işbirliğinde 
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hazırlanmıştır. Bu dokümanlar gereğince oluşturulan izleme süreçlerinin yönetimi GTHB 

tarafından yürütülmektedir.  

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020) ; Onuncu Kalkınma Planının (2014-

2018) yıllık uygulama programlarından ilki olan 2014 Yılı Programının ilgili hükümleri 

gereğince, 2012/23 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre Kırsal Kalkınma Planı İzleme 

Komitesi (İzleme Komitesi) ihdas edilmiştir. UKKS belgesi, GTHB’nin koordinasyonunda, 

Kalkınma Bakanlığının teknik desteğinde, Avrupa Birliği Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik 

Kurumu ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliğinde ve Komitenin diğer 

üye kurumları ile kamu dışı kesimlerin ortak katkılarıyla hazırlanmıştır. 

Onuncu Kalkınma Planı hedefleri ışığında; kırsal politika önceliklerinin belirlenmesi ve 

bu minvalde uygulanacak tüm kırsal kalkınma faaliyetlerini tespit edilen ortak amaç ve 

hedeflere yönlendirmek, bu faaliyetlerin uygulama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme 

süreçleri bakımından takip edilmesi gereken genel hususları belirlemek üzere bir stratejik 

çerçeve belgesine ihtiyaç hâsıl olmuştur. Bu doğrultuda, GTHB koordinasyonunda ilgili kamu 

ve kamu dışı kesimlerin katkısıyla hazırlanan UKKS belgesi özel olarak aşağıda belirtilen 

ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır;  

▪ Kırsal ve kentsel alanlar arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmak

▪ Göçlerin kırsal alanlar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele etmek

▪ Kırsal politika yönetişimini merkezi ve yerel düzeyde güçlendirmek

▪ Katılım öncesi süreçte AB tarım ve kırsal kalkınma müktesebatına hazırlanmak

UKKS (2014-2020) belgesinde yer alan beş stratejik amaç, ülkemizin kırsal politika 

stratejik çerçevesini oluşturmaktadır. Bunlar sırasıyla; kırsal ekonomi, kırsal çevre, kırsal 

yerleşimler, kırsal toplum ve yerel kalkınma kapasitesidir. Strateji belgesinde ülkemizin kırsal 

kalkınma politikasının temel amacı, kırsal kesimdeki asgari yaşam kalitesinin ülke 

ortalamasına yaklaştırılması hedefiyle kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel 

alanlarla uyumlu olarak kendi yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasıdır. Bu temel 

amaca yönelik alt amaçlar ise aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; 

▪ Kırsal ekonominin üretim ve istihdam temelinde büyümesi için tarım ve tarım dışı

ekonomik faaliyetlerin birlikte değerlendirilmesi
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▪ İklim değişikliğine adaptasyon ve yeşil büyüme ilkeleri çerçevesinde kırsal çevrenin 

ve doğal kaynakların korunması  

▪ Altyapı yatırımlarının üretim faaliyetlerini destekleyecek, kırsal yerleşimlerin peyzaj 

değerini iyileştirecek ve bireylerin yaşam kalitelerini artıracak şekilde 

gerçekleştirilmesi  

▪ Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve yoksullukla mücadele çalışmaları kapsamında 

sosyal politika uygulamalarının etkinleştirilmesi 

▪ Kamusal hizmetlerin sunumunda kırsal alanların yerleşme deseni ve demografik 

yapısını gözeten uygulamaların geliştirilmesi ve kurumsallaşma kapasitesinin 

artırılması 

Kırsal Kalkınma Eylem Planı (2015-2018); Eylem Planı, UKKS’de belirlenen politika 

çerçevesi esas alınarak hazırlanmıştır. Eylem Planı hazırlıkları GTHB koordinasyonunda 

Kalkınma Bakanlığının teknik desteğinde ve ilgili bakanlıklar arasında sağlanan işbirliğiyle 

yürütülmüştür. UKKS belgesinde olduğu gibi, Eylem Planı da Yüksek Planlama Kurulu 

kararıyla onaylanmıştır. 

Ülkemizin kırsal kalkınma ulusal politika çerçevesinin 5 temel ekseni bulunmaktadır. 

Bu eksenler altındaki öncelik ve tedbirler UKKS 2014-2020 belgesinde belirlenmiştir. 

Faaliyetler ise Eylem Planında yer almıştır. Kırsal Kalkınma Eylem Planının işlevleri 

aşağıdaki şekilde özetlenebilir; 

 Kırsal kalkınma alanında mükerrer kaynak kullanımının engellenmesi 

 Kırsal kalkınmaya ayrılan bütçenin program ve proje bazlı harcanması 

 Kırsal kesime yönelik sektörel politikalar ve uygulamalar arasında eşgüdümün 

artırılması 

 Hizmet sunumunda coğrafi şartların ve kırsal demografinin gözetilmesi  

 Yerel düzeyde kırsal kalkınma için programlama ve uygulama kapasitesinin 

artırılması  

 Kırsal kalkınmada kurumsal performansların artırılması ve izlenmesi 

Kırsal Kalkınma Eylem Planında iki farklı türde toplam 101 adet faaliyete yer 

verilmiştir. Hâlihazırda uygulanan ve yıllık yatırım programlarında yer alan faaliyetler 61 adet 

iken, Plan döneminde uygulamaya başlanması öngörülen faaliyetler ise 40 adettir. 

Uygulamaya başlanması öngörülen faaliyetler, ilgili kamu kurumları tarafından yıllık yatırım 
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programlarına, Eylem Planında belirtilen koşullara ve ilgili rehberlere uygun olmak kaydıyla 

teklif edilebilmektedir. Faaliyetlerin temel finansman kaynağı merkezi yönetim bütçesidir. 

Planda yer alan finansman tablosu tahmini ve gösterge niteliğinde olup, sadece uygulaması 

başlamış olan faaliyetler esas alınarak hazırlanmıştır. Buna göre, tahmini merkezi bütçe 

tahsisi 4 yıl için toplam 8,3 milyar TL olarak belirtilmektedir. Gerek kırsal kalkınma 

desteklerine gerekse hizmetlere aktarılan kaynaklar dikkate alındığında, söz konusu tahmini 

yıllık bütçe tahsisine yaklaşıldığı görülmektedir. 

Planın uygulamasının koordinasyonundan Kırsal Kalkınma Eylem Planı İzleme 

Komitesi aracılığıyla GTHB sorumludur. Eylem Planı hakkında yıllık izleme raporlarının ve 

dönem sonu değerlendirme raporunun Komite üyesi kurumlarla işbirliği içerisinde 

hazırlanması ve Komiteye sunulması GTHB’nin sorumluluğundadır. Diğer taraftan, her bir 

kırsal kalkınma faaliyetinin uygulamasından sorumlu olan kuruluş başkanlığında, işbirliği 

yapılacağı belirtilen diğer kurumlarla birlikte, uygulaması başlamış olan faaliyetler için birer 

yönlendirme komitesi ihdas edilebilmektedir. Eylem Planının hedef uygulama alanı “nüfusu 

20 binden düşük tüm kırsal yerleşim yerleri (ilçe merkezleri, beldeler, 6360 sayılı Kanun ile 

mahalleye dönüştürülen köyler dâhil olmak üzere tüm köyler ve köy bağlıları)” olarak 

belirtilmektedir.  

Kırsal kalkınma politikalarımız bakımından dikkate alınması gereken diğer bir doküman 

GTHB’nin Stratejik Planıdır (2018-2022). Bakanlığın misyonu “sürdürülebilir tarımsal 

üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi, kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği 

sağlamak amacıyla yenilikçi politikalar belirlemek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek” 

olarak belirlenmiş ve bu doğrultuda yedi temel stratejik amaç belirlenmiştir. Türkiye’nin 

tarım ve kırsal kalkınma politikalarının geleceğini söz konusu yedi temel ekseni esas alan 

planlama ve programlama sürecinin belirleyeceği söylenebilir.  

GTHB kurumsal stratejik planında, kırsal kalkınma konusu “tarımsal altyapı ve kırsal 

kalkınma” bileşeni altında ele alınmıştır. Bu kapsamda “tarımsal altyapı ve kırsal kalkınma” 

stratejisinin hedefi “kırsal ekonomiyi geliştirmek, kırsal alanların tarımsal, sosyal ve fiziki 

altyapısını iyileştirmek” olarak; amacı ise “kırsalda gelir ve istihdam olanaklarını artırmak ve 

kırsal ekonomiyi çeşitlendirmek” şeklinde belirlenmiştir. “Tarımsal altyapı ve kırsal 

kalkınma” faaliyet alanının kapsamına giren hizmetler şu şekilde belirtilmiştir; tarım arazileri, 

arazi ıslahı ve sulama sistemleri, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri, arazi 
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edindirme ve yönetimi, tarımsal çevre ve doğal kaynakları koruma faaliyetleri, teşkilatlanma 

faaliyetleri, Avrupa Birliği’ne ilişkin yönetim otoritesi çalışmaları, kırsal kalkınma ve 

kredilendirme faaliyetleri, entegre idare ve kontrol sistemi çalışmaları, tarımsal desteklemeler, 

organize tarım ve hayvancılık çalışmaları, tarım sigortaları ve doğal afetlerle ilgili çalışmalar 

ve tarımsal pazarlama çalışmaları. 

3.4.  Kırsal Kalkınma Faaliyetleri 

Türkiye’de kırsal kalkınmaya yönelik uygulamalar UKKS ve KKEP belgeleri 

çerçevesinde yürütülmektedir. Kırsal politikanın stratejik çerçevesini oluşturan gelişme 

eksenleri ile öncelikler ve tedbirler UKKS belgesinde, belirlenen çerçeve kapsamında 

yürütülecek faaliyetler ise KKEP belgesinde ele alınmıştır. Bu belgelerde de ifade edildiği 

üzere, ülkemizdeki kırsal kalkınma uygulamaları yapısal olarak iki farklı kategoriye 

ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi kırsal kalkınma destekleri iken, ikincisi kırsal hizmet 

sunumudur. 

3.4.1. Kırsal Kalkınma Destekleri 

Türkiye, özellikle küçük ve orta ölçekli tarım işletmelerinin hâkim olduğu ve aile 

işgücüne dayalı üretim sisteminin ülkenin büyük bölümünde sürdürüldüğü bir tarımsal yapıya 

sahiptir. Ülkemizde 2017 itibarıyla toplam istihdam yaklaşık 28,2 milyon kişi olup bunun 

yaklaşık 5,5 milyonu, diğer bir ifadeyle yaklaşık beşte biri tarımda istihdam edilmektedir74. 

Kırsal işgücü içerisinde tarım sektörünün payı incelendiğinde ise, kırsal istihdamın yaklaşık 

üçte ikisinin tarım sektöründe olduğu görülmektedir. 

2016 yılı itibarıyla Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) yaklaşık 2,3 milyon çiftçi 

bulunmakta olup kayıtlı arazi miktarı 14,8 milyon hektardır. Kayıtlı çiftçi başına ortalama 

65,2 dekar tarım arazisi mevcuttur75. ÇKS verilerinin söz konu mali yılda desteklemelerden 

yararlanan çiftçi sayısını gösterdiği unutulmamalıdır. Yukarıdaki verilere ilişkin güncel ve 

kesin rakamlar için genel tarım sayımı sonuçlarının beklenmesi icap etmektedir.  

5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesinde tarımsal destekleme araçları 

içerisinde ele alınan destekleme araçlarından biri de kırsal kalkınma destekleridir. Kırsal 

74 TÜİK, 2018. İstihdam edilenlerin yıllara göre iktisadi faaliyet kolları ve dağılımı, NACE Rev.2, 

    http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007 (Erişim Tarihi:17.02.2018). 
75 BÜGEM, 2017. BÜGEM Faaliyetleri, https://www.tarim.gov.tr/BUGEM/Menu/9/Veriler (Erişim Tarihi:17.02.2018). 
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kalkınma destekleri ilgili maddede “kırsal gelirlerin artırılması ve çeşitlendirilmesi, kırsal 

altyapı, toplulaştırma, tarla içi geliştirme hizmetleri ve sosyal yapının güçlendirilmesi ile 

doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi amacıyla, kırsal toplum kesimlerinin birlikte 

veya ferdî olarak yürütecekleri yatırım projelerinin maliyetinin bir kısmı, masraf paylaşma 

esasına göre, Devlet tarafından karşılanır. Kırsal kalkınma destekleri uygulaması Bakanlık 

tarafından yapılır. Kırsal yatırımların desteklenmesinde, köy ve diğer kırsal alanda yaşayan 

topluma istihdam sağlayıcı tarımsal ve tarım dışı ekonomik yatırımlara öncelik tanınır. Kırsal 

kalkınma destekleri çerçevesinde desteklenecek projeli yatırımlarda; hedef kitle ve yerel 

paydaşların katılımı, tabandan yukarı yaklaşım, sürdürülebilirlik, uygun teknolojilerin 

kullanılması ve modern işletmecilik sistemlerinin yaygınlaştırılması ilkelerine uyulması 

esastır. Desteklenecek yatırım projelerinin konuları, desteklemelerin proje türleri bazında 

hangi oranlarda yapılacağı ve uygulamaya dönük diğer hususlar, Kurulun teklifi üzerine 

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir” şeklinde yer bulmuştur. Burada kastedilen kurul, 

tarımsal desteklerin uygulamasına ilişkin temel kararları alan “Tarımsal Destekleme ve 

Yönlendirme Kurulu”dur. 

Tarım Kanununda bahsedilen kırsal kalkınma destekleri içerisinde öne çıkan faaliyetler; 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), IPARD programları, 

genç çiftçi destekleri ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan kredi destekleriyle 

yürütülen entegre kırsal kalkınma projeleridir. Kırsal desteklerin programlanması, 

bütçelendirilmesi ve uygulaması GTHB’nin farklı birimleri uhdesinde yönetilmektedir.   

Kırsal kalkınma destekleri incelendiğinde; AB’nin aday ve potansiyel aday ülkelere 

katılım öncesi süreçte destek olmak amacıyla oluşturduğu IPARD programı öne çıkmaktadır. 

2005 yılında katılım müzakerelerine başlayan ülkemize “tarım ve kırsal kalkınma” başlıklı 11. 

fasıl kapsamındaki müktesebata uyum için IPA’nın tarım ve kırsal kalkınma bileşeninden fon 

sağlanmaktadır. Bu amaçla şimdiye kadar 2007-2013 ve 2014-2020 mali dönemleri için, 

yönetim otoritesi sıfatıyla GTHB tarafından IPARD programları hazırlanmış ve Avrupa 

Komisyonunca onaylanmıştır.  

IPARD I Programı, Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde, Türkiye’de 

ise Yüksek Planlama Kurulu tarafından 30.12.2009 tarih ve 2009/T-31 sayılı Kararla 

onaylanarak yürürlüğe konulmuştur. 2007-2013 yılları için hazırlanan IPARD I Programı’na 

ilişkin uygulamalar, 29 Ağustos 2011 tarih ve C(2011)/6079 sayılı Avrupa Komisyonu kararı 
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ile yetki devri verilmesinin ardından başlamıştır. 2012 yılı sonuna kadar 20 ilde devam eden 

uygulamalar, Avrupa Komisyonu’nun 25 Temmuz 2013 tarihli yetki devri kararı ile 42 ile 

yaygınlaştırılmıştır.  

IPARD I Programının (2007-2013) uygulaması 2016 yılı sonu itibarıyla 

tamamlanmıştır. IPARD I Programı kapsamında farklı sektörlerden sunulan projelere yüzde 

50 ila yüzde 65 oranlarında hibe desteği verilmiştir. IPARD I Programı ile genel toplamda 1 

milyar 45 milyon Avro tutarında hibe desteği sağlanmıştır. Bu kapsamda yürütülen 15 adet 

teklif çağrısı neticesinde 10.653 proje tamamlanarak toplam 7 milyar TL büyüklüğünde bir 

yatırım hacmine ulaşılmıştır. IPARD projeleri ile yaklaşık 57 bin kişiye istihdam imkânı 

sağlanmıştır. Desteklenen projelerle örneğin yaklaşık 565 bin adet yeni makina-ekipman alımı 

gerçekleştirilmiştir. Bunun 5.343’ü traktör alımı desteğidir. Sağlanan desteklerin IPARD I 

tedbirleri itibarıyla dağılımı aşağıda gösterilmektedir (Grafik-11) 

Grafik 11: IPARD I Programı (2007-2013) Desteklerinin Alt Tedbirler İtibarıyla 

Dağılımı 

Kaynak: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 

2014-2020 dönemini kapsayan IPARD II Programı, 27 Ocak 2015 tarihinde Avrupa 

Komisyonu tarafından onaylanmıştır. Program, 12 Kasım 2015 tarih ve 2015/54 sayılı YPK 

kararıyla onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. IPARD I Programında olduğu gibi IPARD II 

Programında da gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyette bulunan üreticiler ile bu 

sektörlerde yatırım yapmak isteyen girişimcilerin projelerine hibe desteği verilmektedir. 
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IPARD I Programında yer alan tedbir seti IPARD II Programı için revize edilmiştir. IPARD I 

kapsamında da bulunan ancak uygulaması gerçekleştirilemeyen tarım-çevre ve yerel kalkınma 

(Leader) tedbirlerinin bu programlama döneminde akreditasyon alması beklenmektedir. 

Bunların yanı sıra, makine-ekipman destekleri makine parkları şeklinde revize edilmiş,  tarım-

çevre tedbirine iklim ve organik tarım konuları dahil edilmiş, kırsal altyapı tedbiri kapsamına 

ise yenilenebilir enerji desteği dahil edilmiştir. IPARD II Programı için 801 milyon Avro AB 

katkısı ve 244 milyon Avro ülkemiz katkısı olmak üzere toplamda 1 milyar 45 milyon Avro 

hibe desteği sağlanması öngörülmektedir. IPARD II Programı kapsamındaki tedbirler 

sırasıyla; 

 Tarımsal işletmelerin fiziksel varlıklarına yönelik yatırımlar,

 Tarımsal ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına ilişkin fiziksel

varlıklara yönelik yatırımlar,

 Çiftlik faaliyetlerini çeşitlendirme ve iş geliştirme,

 Tarım-çevre, iklim ve organik tarım,

 Yerel kalkınma stratejileri uygulamaları – Leader yaklaşımı,

 Kamuya ait kırsal altyapıya yönelik yatırımlar,

 Teknik destektir.

Ülkemizde kırsal kalkınma alanında uygulamaya konulan yeni faaliyetlerden biri de

genç çiftçilere yönelik destekleme programıdır. Uygulama 2016 yılında başlatılmış olup, üç 

yıllık bir programlama yapılmıştır. 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kırsal 

Kalkınma Destekleri Kapsamında “Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı” 

yürürlüğe konulmuştur. GTHB, 5 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımladığı 2016/16 

sayılı uygulama tebliğiyle genç çiftçilere sağlanacak hibelerin usul ve esaslarını belirlemiştir.  

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı ile tarımda sürdürülebilirliğin 

sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, 

alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı 

sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu destek 

kapsamında 41 yaşın altında olup, tarımsal üretimde bulunan ve ilan edilen kriterleri sağlayan 

genç nüfusa proje bazlı hibe destekleri sunulmaya başlanmıştır. Bu kapsamda aşağıda 



 

 

61 

belirtilen proje konularında, tebliğlerle ilan edilen kriterleri taşıyan genç çiftçilere 30 bin TL 

hibe desteği verilmektedir. Proje konuları aşağıdaki gibidir76; 

1. Hayvansal üretim; 

 Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık 

 Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği 

 Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği 

2. Bitkisel üretim; 

 Kapama meyve bahçesi 

 Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği 

 Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği 

 Kültür mantarı üretimi 

3. Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve 

paketlenmesi; 

 Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,  

 Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım 

uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim, 

 Coğrafi işaretli gıdaların üretimi 

Gençlerin tarımsal üretimde kalmasını ya da başlamasını hedefleyen Genç Çiftçi 

Projesi, kırsal alandaki tarımsal nüfusun yaşlanmasının da önüne geçmeyi amaçlamaktadır. 

İlk proje çağrısı ile birlikte Türkiye genelinde 2016 yılında 540.112 başvuru alınmış, bu 

başvurulardan 393.719 başvuru kabul edilmiş ve 14.978 başvuru sahibine yaklaşık 450 

milyon TL hibe desteği verilmiştir. 2017 yılında sözleşme imzalanan proje sayısı 16.067 

olarak gerçekleşmiş ve destekleme miktarı 483 milyon TL olarak açıklanmıştır. Projenin 2018 

yılı uygulaması devam etmekte ve 17 bin genç çiftçinin daha desteklenmesi planlanmaktadır. 

Bunun için merkezi bütçeden 510 milyon TL kaynak ayrılmıştır. Proje, GTHB’nin ana hizmet 

birimlerinden biri olan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 

yürütülmektedir. Proje başvurularının ön kontrolü ve uygulanmasına ilişkin izlemeler  GTHB 

il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. 

Ülkemizde hâlihazırda yaklaşık 55 olan ortalama çiftçi yaşı dikkate alındığında 

çiftçiliğin kırsal alanda yaşayan gençler (40 yaş ve altı) arasında cazip bir meslek haline 

                                                 
76 Resmi Gazete, 2016. 26.02.2016 tarih, 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 
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getirilmesine yönelik destekler anlamlı bulunmaktadır. Bu amaçla kırsal kesimdeki genç 

girişimcilerin tarımsal üretime katılırken yeterli mesleki niteliğe sahip çiftçiler olarak 

işletmelerinin başında olmaları ve işletmelerinin mali sürdürülebilirliğini sağlamaları 

önemlidir. 

Proje kapsamında konularına göre desteklenen tekil proje sayıları Tablo-7’de 

gösterilmiştir. Özellikle genç çiftçilerin büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ve arıcılık 

konusunda yoğun olarak desteklendiği görülmektedir. Genç çiftçi projelerinin bir diğer 

özelliği, dezavantajlı grupların proje desteğinden yararlanabilmesine yönelik pozitif 

ayrımcılık kriterlerinin uygulanıyor olmasıdır. Genç çiftçi proje destekleri kapsamında verilen 

hibelerin konularına göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. 

Tablo 6: Genç Çiftçi Projesi Kapsamında Desteklenen Tekil Proje Sayıları 

Proje konusu 
Proje sayıları 

2016 2017 

Büyükbaş hayvancılık 8.514 8.540 

Küçükbaş hayvancılık 2.680 3.355 

Arıcılık 1.984 1.420 

Örtü altı üretim 596 2.752 

Kanatlı yetiştiriciliği ve ipekböcekçiliği 280 

Kapama meyve bahçesi ve bağcılık 683 

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği 107 

Mantar üreticiliği 134 

Toplam 14.978 16.067 

Kaynak: GTHB 

Ulusal bütçe kaynaklarıyla kırsal alanda yürütülen destekleme programlarından biri de 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programıdır (KKYDP). Bu program, GTHB 

tarafından Ulusal Tarım Stratejisi Belgesi kapsamında 2006 yılında başlatılmıştır. Programın 

başlangıcı kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, bireysel ve grup 

başvuruları şeklinde gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile 

kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımları teşvik etme ve 

destekleme amacı taşımaktadır. Söz konusu dönemdeki adıyla Tarım Reformu Uygulama 

Projesi (ARIP) alt bileşenlerinden biri olan “köy bazlı katılımcı yatırım programı” mevcut 

KKYDP programının ilk nüvesini oluşturmaktadır. Söz konusu program 2005 yılında 

başlamış ve 16 pilot ilde (Adıyaman, Ardahan, Artvin, Batman, Bolu, Burdur, Çanakkale, 

Denizli, Gümüşhane, Hatay, Karaman, Konya, Malatya, Niğde, Rize, Tokat) uygulanmıştır.  
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Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programının İkraz Antlaşması süresinin 2008 yılında bitmesi 

üzerine program bugünkü halini almıştır. 

KKYDP, kırsal kesimde sivil toplum, özel sektör ve çiftçi örgütleri itibarıyla potansiyel 

yararlanıcıların belirlenmiş bulunan uygun yatırım konularındaki proje tekliflerine belirli 

oranlarda eş finansmana dayalı hibe desteği sunmaktadır. KKYDP’nin uygulama, izleme ve 

değerlendirme süreçlerinin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım politikasının bir parçası 

olarak uygulanmakta olan IPARD programlarının kural ve ilkelerine süreç içerisinde oldukça 

yakınsadığı söylenebilir. Nitekim KKYDP irdelendiğinde söz konusu programlar arasında 

zımnen de olsa amaç ve hedef birliğinin oluştuğu görülmektedir. Bunlar; 

 Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak çiftçilerin gelir düzeyinin 

yükseltilmesi,  

 Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve 

orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, 

 Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi,  

 Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, 

 Alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,  

 Kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, 

 Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından 

kullanımının yaygınlaştırılması, 

 Toplu basınçlı bireysel sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması,  

 Yürütülmekte olan kırsal kalkınma faaliyetlerinin etkinliklerinin artırılması. 

KKYDP kapsamında sağlanan hibe destekleri için uygun proje konuları aşağıdaki gibidir; 

1. Ekonomik yatırımlar 

 Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 

 Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan seraların yapımı  

 Çelik silo ve soğuk hava deposu temini 

 Hayvansal orjinli gübre işleme, paketleme ve depolaması 

 Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar  

2.  Kırsal ekonomik altyapı yatırımları 

 Kırsal turizm 

 El sanatları 

 Bilişim sistemi yatırımları 

 Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi 
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KKYDP çıktıları incelendiğinde 2006-2017 döneminde 81 ilde; ekonomik yatırımlar 

kapsamında 7.779 tarıma dayalı sanayi tesisi (2 milyar TL), alet ve ekipman destekleri 

kapsamında 277.000 adet makine-ekipman (1,2 miyar TL) ve toplu basınçlı sulama sistemi 

destekleri kapsamında 16.373 adet proje (333 milyon TL) yaklaşık 3,3 milyar TL hibe desteği 

sağlanmış ve yaklaşık 93 bin kişiye istihdam imkanı sağlanmıştır77. 

Kırsal kalkınma desteklerinin hedef ve uygulama birliği bakımından gözden geçirilmesi 

ve tarımsal destekleme sistemini tamamlaması gerekmektedir. Kırsal kalkınma desteklerinin 

GTHB uhdesinde tek elden yürütülmesi ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonun 

iyileştirilmesi oldukça önemlidir. Gerek tarım ürünleri fiyatlarındaki istikrarsızlıkla mücadele 

gerekse yerel ekonomilerin tarıma bağımlı yapısı nedeniyle çiftçiliğin küçük ve orta boy 

işletmeler eliyle teşviki ve sürdürülmesi hususu GTHB uhdesindeki kırsal kalkınma proje ve 

programları kapsamında daha güçlü şekilde talep edilmekte, bu tür işletmelerin destekleme 

programlarından daha fazla yararlanabilmesi için gerekli değişiklikler hayata 

geçirilmektedir78. 

Kırsal kalkınma hibe desteklerinin bireysel yararlanıcılardan ziyade, üretici birlikleri ve 

çiftçi kooperatifleri gibi tüzel kişiliklerin oluşumunu ve böylece programa başvuru 

yapmalarını destekleyecek şekilde tasarlanması önemsenmektedir.  

Kırsal kalkınma desteklerinde irdelenmesi gereken diğer bir faaliyet entegre kırsal 

kalkınma projeleridir. GTHB, 1970’lerden günümüze uluslararası kuruluşlardan temin edilen 

kredi destekleriyle yürüttüğü bu projelerle, kırsal yörelerdeki nüfusun ekonomik ve sosyal 

refahını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bahse konu projelerde tarımsal faaliyetler yoluyla kırsal 

yoksulluğun azaltılması ile doğal kaynakların ve kırsal çevrenin korunması temel amaçtır. Bu 

minvalde belirlenen alt hedefler aşağıdaki gibidir; 

 Bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması

 Tarımsal üretim altyapısının modernizasyonu

 Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması

 Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması

 Tarım ve tarım dışı istihdamın artırılması

 Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi

77 GTHB, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü. 
78 Kalkınma Bakanlığı, 2018. Kırsal Kalkınma Üzerine Genel Bir Değerlendirme (yayımlanmamış). 
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 Kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması

 Tarımsal sürdürülebilirlik için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi

 Tarımsal pazarlama altyapısının iyileştirilmesi

 İklim değişikliğine duyarlı faaliyetlerin uygulanması

 Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi

 Kırsal altyapının iyileştirilmesi, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması

 Kırsal göçün azaltılması

Tablo 7: Dış Kaynaklı Kırsal Kalkınma Projeleri 

Proje Adı Proje dönemi 
Proje 

destekleyicisi 
Proje tutarı 

Tamamlanan projeler 

Çorum – Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi 1976-1984 Dünya Bankası 161,6 Milyon ABD$ 

Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi 1982-1990 
Dünya Bankası – 

IFAD 
137 Milyon ABD$ 

Tarımsal Yayım ve Uygulama Projesi 1984-1997 
Dünya Bankası – 

IFAD 
351 Milyon ABD$ 

Bingöl – Muş Kırsal Kalkınma Projesi 1990-1999 IFAD 52,5 Milyon ABD$ 

Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi 1991-2001 IFAD 40,5 Milyon ABD$ 

Doğu Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon 

Projesi 
1993-2001 Dünya Bankası 110 Milyon ABD$ 

Ordu – Giresun Kırsal Kalkınma Projesi 1995-2006 

IFAD – İslam 

Kalkınma 

Bankası 

59,70 Milyon ABD$ 

Tarım Reformu Uygulama Projesi 2001-2008 Dünya Bankası 661 Milyon ABD$ 

Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon 

Projesi 
2005-2012 Dünya Bankası 27,95 milyon ABD$ 

Sivas – Erzincan Kalkınma Projesi 2004-2014 IFAD – OPEC 30,04 Milyon ABD$ 

Diyarbakır – Batman – Siirt Kalkınma 

Projesi 
2007-2015 IFAD 37 Milyon ABD$ 

DOKAP Tarım Projesi 2007-2014 
JICA Teknik 

İşbirliği 
5 Milyon TL 

Devam eden projeler 

Ardahan – Kars – Artvin Kalkınma Projesi  2010-2018 IFAD 26 Milyon ABD$ 

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2012-2019 JICA 111 Milyon TL 

Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2012-2019 IFAD 38,48 Milyon ABD $ 

Göksu – Taşeli Havzası Kalkınma Projesi 2015-2023 IFAD 22,27 Milyon Avro 

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma 

Projesi 
2017-2023 IFAD 35 Milyon Avro 

Kaynak: GTHB 

Tarım ve kırsal kalkınma destekleri bağlamında, önemi gittikçe artan bir konu da 

çiftçilik olup, bu hususta özellikle “kadın çiftçiler” konusuna ilişkin çalışmalara ışık tutmak 

önemlidir. Tarımsal üretimin geleceği ve çiftçilik mesleğinin kalıcılığı için tarım 
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politikalarında mutlaka “toplumsal cinsiyet eşitliği” yaklaşımı dikkate alınmak durumundadır. 

Günümüzde bu bir tercih değil artık doğal bir zorunluluktur79. 

14 Mayıs 2012 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, GTHB ve Türkiye Ziraat 

Odaları Birliği arasında imzalanan Protokol ile kırsal alanda yaşayan ve çiftçilikle uğraşan 

kadınların tarım, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, kişi hak ve özgürlükleri 

konularında eğitilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Protokol 

kapsamında kadın çiftçi eğitimi çalışmaları 5 pilot ilde (Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, 

Sakarya, İzmir) ve seçilmiş eğitim konularında (kadın ve kooperatifleşme, girişimcilik ve 

liderlik, iklim değişikliği ve kadın,  toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal güvenlik) 

gerçekleştirilmiştir. Program 2014 yılından itibaren 81 ile yaygınlaştırılmıştır 80. 

GTHB tarafından kırsal kesimde kadına yönelik yürütülen çalışmaların lokomotif 

projesini "kadın çiftçiler tarımsal yayım projesi" oluşturmaktadır.81 Bu projeyle, tarımda 

kalite ve verimi artırmaya yönelik tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler aracılığıyla 

yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. "Kadın çiftçiler tarımsal 

yenilikler ile buluşuyor" programı kapsamında yayım projeleri yürütülmektedir. 2015-2017 

döneminde 49 farklı ilde 49 tarımsal yayım projesi ile üç binden fazla kadın çiftçi eğitim ve 

proje faaliyetlerinden faydalanmıştır. Aynı Proje kapsamında yürütülen diğer bir çalışma ise 

"kadın çiftçilere yönelik il özel projeleri" olup, bu kapsamda kadınlara mesleki beceri 

kazandıran ve yerel kalkınmaya katkı sağlayan yenilikçi projeler desteklenmektedir.   

Bununla birlikte GTHB tarafından yürütülen “Tarımda Kadın Girişimciliğinin 

Güçlendirilmesi Programı” çerçevesinde kadın çiftçilere uygulamalı girişimcilik eğitimleri 

verilmektedir. 2014-2017 yılları arasında 2.151 kadın çiftçi söz konusu eğitimlerden 

yararlanmış ve bir iş fikri ile proje hazırlamıştır. Söz konusu program, 2016 yılı Avrupa 

Girişimciliği Teşvik Ödüllerinde ülkemizi temsil etmiştir. Öte yandan 2016 yılında 

uygulamaya konulan Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında genç 

girişimci kadınlara pozitif ayrımcılık gösterilmektedir. Bu kapsamda, örneğin 2016 yılında 

başvurusu onaylanan ve hibe almaya hak kazanan genç çiftçilerin yüzde 75'ini kadın çiftçiler 

oluşturmuştur. 

79 Gülçubuk, Bülent. “Dünyanın En Eski Mesleklerinden ve En İtibarlı İşi: Çiftçilik”, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 
80 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Kadın Çiftçi Eğitimi İşbirliği Protokolü 
81 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kırsal alanda kadın. https://www.tarim.gov.tr/Konular/Egitim-Ve-Yayim/Kirsal-

Alanda-Kadin (Erişim Tarihi: 10.02.1018). 

https://www.tarim.gov.tr/Konular/Egitim-Ve-Yayim/Kirsal-Alanda-Kadin
https://www.tarim.gov.tr/Konular/Egitim-Ve-Yayim/Kirsal-Alanda-Kadin
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GTHB ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliği ile yerelde 

toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımına duyarlı yayım hizmetlerinin ve toplumsal cinsiyete 

dayalı verilerin geliştirilmesini sağlamak için bir dizi faaliyet hayata geçirilmiştir. Bunlardan 

birincisi "Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma için Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı ile Kırsaldaki 

Kadınların Sosyo-Ekonomik Yönden Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi (Türkiye-

Azerbaycan) iken; ikincisi "FAO Toplumsal Cinsiyet ve Tarım Çerçeve Programının 

Uygulanması Yoluyla Cinsiyete Göre Ayrıştırılmış Verilerin Oluşturulması ve Ulusal 

Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesidir (Türkiye, Tacikistan, Kırgız Cumhuriyeti)82. 

Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin bulundukları yerleşimlerdeki kadın çiftçilere genel 

kooperatifçilik ve kooperatiflerin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ülke çapında eğitimler 

verilmektedir. 2004 yılından bugüne kadar 74.736 kadın çiftçi kooperatifçilik eğitimlerinden 

yararlanmıştır. Bu eğitimler neticesinde GTHB bünyesinde kurucusu ve ortaklarının 

çoğunluğu kadınlardan oluşan 56 adet tarımsal kalkınma kooperatifi kurulmuştur106. 

Yukarıda belirtilen başlıca kırsal kalkınma destekleme faaliyetlerine tahsis edilen yıllık 

ortalama kaynak büyüklüğü 2014-2018 döneminde yaklaşık 1,5 Milyar TL’ye ulaşmıştır. 

Destek programlarıyla oluşturulan yıllık ortalama istihdam büyüklüğü 32 bine ulaşmıştır. 

Kırsal kalkınma destekleme sistemi, tarımın yapısal sorunlarına çözümler sunacak şekilde 

güncelleme ihtiyacı göstermektedir. Öncelikle destek programları için finansman 

büyüklüklerinin tespiti, tahsisi ve program yönetimleri konusundaki süreçlerin daha tanımlı 

olması yararlı olacaktır. aynı bütçe yönetimine geçilmelidir. 

3.4.2.  Hizmet Sunumu 

Türkiye’de kırsal yerleşimlerin sayıca fazla, az nüfuslu ve dağınık bir yerleşme yapısına 

sahip olması; kırsal kesime götürülen hizmetlerin kapsamı, sürekliliği ve kalitesi bakımından 

etkin ve ekonomik tedbirlerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Kırsal nüfusun yaşam 

kalitesinin iyileştirilmesi sunulan hizmetlerin niteliğiyle yakından ilişkilidir.  

Bu çerçevede, kırsal nüfusun özellikle temel kamu hizmetlere erişimini sürekli kılacak 

ilave önlemlerin alınması göç ve yoksullukla mücadele bakımından da zorunluluk arz 

etmektedir. Kırsal kesime hizmet sunan bakanlıkların, mahalli idarelerin ve birliklerinin kırsal 

                                                 
82 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kırsal alanda kadın. https://www.tarim.gov.tr/Konular/Egitim-Ve-Yayim/Kirsal-

Alanda-Kadin (Erişim Tarihi: 10.02.1018). 

https://www.tarim.gov.tr/Konular/Egitim-Ve-Yayim/Kirsal-Alanda-Kadin
https://www.tarim.gov.tr/Konular/Egitim-Ve-Yayim/Kirsal-Alanda-Kadin


68 

kesim koşullarına ve taleplerine uygun tedbirler geliştirmeleri oldukça önemlidir. Nüfus 

azalması nedeniyle kırsal yerleşimlerin ölçek ekonomilerinden uzaklaşması neticesinde 

sürdürülebilir ve kaliteli bir hizmet sunumu için yöresel koşulları gözeten yenilikçi 

uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir.  

Sürdürülebilir toplum anlayışına dayalı kalkınma yaklaşımı için ulaşım ağlarının 

iyileştirilmesi, eğitim ve sağlık imkânlarının geliştirilmesi, bilişim teknolojileri kullanımının 

yaygınlaştırılması, sağlıklı içme suyu altyapısının iyileştirilmesi, kırsal atık yönetimi 

hizmetlerinin artırılması, köy koşullarına uygun yerleşme dokusunun korunması önem 

taşımaktadır. Ayrıca özellikle tarımsal üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına 

yönelik çalışmaların artırılması anahtar unsurlardan bir tanesidir. Bu konudaki potansiyellerin 

belirlenmesi, ortaya çıkarılması ve çevre dostu yatırımlarla hayata geçirilmesi önemlidir. 

Altyapı ve hizmetlerin sunumunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus 

sürdürülebilirlik ilkesinin göz ardı edilmemesidir. Gerek sektörel yatırımlarda (tarım, sanayi, 

turizm, enerji gibi) gerekse imar hususunda kırsal çevrenin ve doğal kaynakların korunması 

azami ölçüde göz önünde bulundurulmalıdır.   

Kamusal hizmetlerin devamlılığı ve kalitesi kırsal kesimdeki refah düzeyinin artırılması 

ve korunması bakımından kilit önemdedir. Özellikle devlet memurlarının kırsal yerleşimlerde 

yaşamalarını sağlayacak sosyal ve ekonomik imkânların artırılması gereklidir. Sağlık ve 

eğitim sektörlerinde başta olmak üzere sıklıkla meydana gelen personel değişiklikleri 

hizmetlerin devamlılığı ve kalitesini düşürmektedir. Temel kamusal hizmetlerde bu tür 

değişikliklerin azaltılmasını sağlayacak teşvik edici önlemler kırsal kalkınmada başarıyı 

artırabilecek hayati hususlardandır. Hizmet sunumunun yöneticiye göre değişmeyeceği ve 

kalkınma yaklaşımının kurumsal bütünlük içinde ele alınacağı bir model geliştirilmelidir. İl ve 

ilçe düzeyinde köylere hizmet götüren kurum ve kuruluşların periyodik aralıklarla köy 

ziyaretleri yapması faydalı bulunmaktadır. Bu bağlamda örneğin kaymakamlıklarca 

düzenlenen köy ziyaretleri yararlı olmaktadır. 

Kırsal kesimdeki yaşam kalitesi, şehirlerden önemli ölçüde düşüktür. Asgari kırsal refah 

seviyesinin ülke ortalaması düzeyinde korunması, ülke nüfusunun kır ve kent arasında daha 

dengeli dağılmasına katkı sunacaktır. Bunun için kilit önemdeki altyapı ve hizmetlerin 

sunumu için özellikle yerel düzeydeki kurum ve kuruluşların mali ve teknik kapasitelerinin 

güçlendirilmesi zorunluluk arz etmektedir. Kırsal yerleşimlerin temel altyapı 
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gereksinimlerini; yol, içme suyu, kanalizasyon sistemleri, atık yönetimi, enerji, bilişim, posta 

ve haberleşme sektörleri oluşturmaktadır. Temel kamusal hizmetler bakımından ise eğitim, 

sağlık, asayiş, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler öne çıkmaktadır. Mahalli 

müşterek nitelikli gündelik hizmet ihtiyaçları arasında ise; ambulans, itfaiye, toplu taşıma ve 

çöp toplama hizmetleri kilit önemdedir. Kırsal ekonominin temelini oluşturan tarımsal 

hizmetler bakımından öne çıkan ana konular sulama, çiftçi örgütlenmesi, çiftçi eğitimi, arazi 

toplulaştırma, tarla içi geliştirme hizmetleri ile ürün pazarlama ve depolama altyapısı 

ihtiyaçlarıdır. Türkiye’de kırsal altyapı ve hizmetlere ilişkin güncel durumu ortaya koyan bazı 

temel istatistikler aşağıda sunulmaktadır.  

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce hazırlanan köy yolu ve köy 

içme suyu envanterine göre 2017 itibarıyla; 51 ilde il özel idarelerinin sorumluluk alanındaki 

toplam köy yolu ağı 172.338 km’dir. Bunun yüzde 44,2’si asfalt, yüzde 45,6’sı stabilize ve 

yüzde 10,2’si ham-tesviye yol standardındadır. Köylerin il ve ilçe merkezleri ile devlet ve il 

yollarına en uygun güzergahla ulaşımını sağlayan birinci derece yolların asfalt yol standardına 

yükseltilmesi temel amaç olup, birinci derece yolların tüm köy yolu ağı içindeki oranı yüzde 

92,7’dir. 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce hazırlanan köy içme suyu envanterine göre ise; 

51 ilde bulunan yaklaşık 40 bin ünitenin (köy ve bağlısı yerleşim yerleri) yüzde 91,5’inin 

yeterli içme suyu mevcuttur. Tüm ünitelerin yüzde 7,8’inin içme suyu yetersizdir. Susuz olan 

ünitelerin oranı ise yüzde 0,7’dir. Susuz ve suyu yetersiz olan yerleşim yerlerinin büyük 

çoğunluğunun nüfusu 50’nin altında olup, iklimsel ve coğrafi nedenlerle içme suyu kaynakları 

yetersiz kalmaktadır. 

Köylerde atık suların toplanması ve güvenli bir şekilde uzaklaştırılması için Köy 

Kanununun 13 üncü maddesinde her evde üstü kapalı, kuyulu veya lağımlı bir tuvalet 

yapılmasını, atık suların ise yer altı ve yerüstü sulara karışmayacak şekilde kanalizasyonla 

uzaklaştırılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu çerçevede KÖYDES Projesi kapsamında atık su 

projeleri de uygulanmaktadır. Özellikle köylerde biyolojik arıtma için düşük maliyetli atık su 

arıtma üniteleri kurulması hassas ekosistemlerde önem taşımaktadır. 

Ülkemizde nüfusu 25 bin ve daha az olan küçük ölçekli belediyelerin acil nitelikli olan 

ancak finansmanında zorluk yaşanan içme suyu ve kanalizasyon projelerinin tespit edilmesi 

ve bu projelere finansman sağlanabilmesi amacıyla 2011 yılında Su, Kanalizasyon ve Altyapı 
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Projesi (SUKAP) başlatılmıştır. Kalkınma Bakanlığı koordinatörlüğünde İller Bankası 

(İlbank) tarafından yürütülen SUKAP kapsamında yer alan belediyelerin içme suyu ve 

kanalizasyon yatırımları için yüzde 50 oranında hibe sağlanmakta, geriye kalan proje maliyeti 

için ise faydalanıcı belediye İlbank’tan uygun koşullarda kredi kullanmaktadır83. 

Kırsal yerleşimlerin dijital çağın ve bilişim teknolojilerinin getirdiği yeniliklere erişimi 

için geniş bant internet altyapısı oldukça önemlidir. Bu nedenle kırsal kesimde bilişim 

teknolojileri altyapısının iyileştirilmesi özellikle kırsal hizmetlerin daha hızlı ve etkin 

sunulması ile çiftçilerin tarımsal üretim ve pazarlama bilgilerinin artırılması açısından 

önemlidir. 

TÜİK verilerine göre 2016 yılında Türkiye genelinde internet erişimine sahip hanelerin 

oranı yüzde 76,3’tür. Yaş gruplarına göre internet kullanımının yıllara göre değişimi Grafik-

12’de verilmiştir. Türkiye’de internet kullanımı giderek artmaktadır. Meslek gruplarına  göre 

bilgisayar ve internet kullanımı incelendiğinde, bilgisayar ve internet kullanımının en düşük 

olduğu meslek grubunu “tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları” oluşturmaktadır. Bu 

grupta 2017 yılı itibari ile bilgisayar kullanımı yüzde 27,3, internet kullanımı ise yüzde 

38,6’dır. 

83 UKKS (2014-2020). 
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Grafik 12: Türkiye İnternet Kullanımı Temel Göstergeler 

Kaynak: TÜİK 

Kız ve erkeklerin eğitime eşit katılımını temin etmek eğitim politikasının temel 

hedeflerinden biridir. Kırsal kesimde okulu bulunmayan köy ve köy altı yerleşim birimlerinde 

bulunan ilköğretim çağındaki nüfus ile gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarının ilköğretim 

hizmetlerine kavuşturulmasını sağlamak amacıyla yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okulları 

açılmıştır. 2016-2017 yılı öğretim yılı verilerine göre, yatılı öğrenci sayısı 269.485 olup, 

bunların 133.917'ini (yüzde 49,7) kız öğrenciler oluşturmaktadır. Taşınılan merkez okul sayısı 

11.918 ve taşınan okul sayısı ise 43.514’dür. Taşınan toplam 818.839 öğrencinin içerisinde 

kız öğrencilerin oranı yüzde 49,06’dır. Türkiye’de 52.077 adet okul öncesi, ilk ve ortaokul 

olup bunların yüzde 19’u köylerdedir84. Köylerdeki okul öncesi, ilk ve ortaokul öğrencilerinin 

oranı ise yüzde 6,3’tür. Türkiye’de ortaöğretim düzeyindeki okulların yüzde 1,9’i, toplam 

ortaöğretim öğrencilerin ise yüzde 5,9’u köylerde bulunmaktadır85. 

Kırsal alanda sağlık hizmetlerini en ücra yerleşim yerlerine ulaştırmak amacı ile gezici 

sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere sağlık altyapısı güçlendirilmiştir. Böylelikle hizmet 

verilmesi gereken nüfusa erişim oranı yüzde 99’lara çıkmıştır. Örneğin son 5 yılda acil hasta 

taşıma hizmetleri ile ilgili kapasite, hem istasyon sayısı hem de ambulans sayısı bakımından 3 

kat artmıştır. Ayrıca özellikle kış koşulları ağır geçen kırsal yörelere hizmet veren kar paletli 

ambulans sayısı artırılmış, kırsal nüfusun tamamına “112 acil yardım” hizmeti ulaştırılmıştır. 

84 Bu bölümdeki köy verileri, büyükşehir belediyesi bulunmayan 51 ildeki köyleri kapsamaktadır. 
85 Milli Eğitim Bakanlığı, 2017. Milli Eğitim İstatistikleri 2016-2017.  

    http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/08151328_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2016_2017.pdf (Erişim 

    Tarihi: 18.01.2018). 
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Bununla birlikte hava ambulans filosu kurulmuş ve acil hizmet sunum kapasitesi 

güçlendirilmiştir. Ayrıca, mevsim koşulları nedeniyle güçlük yaşanan yörelerde, misafir anne 

uygulaması ile doğumların hastanede gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. 

3.5.  Kırsal Kalkınmanın Diğer Sektörel Politikalarla İlişkisi 

Kırsal kalkınma politikalarını diğer sektörel politikalardan ayıran en önemli unsur çok 

yönlü ve çok sektörlü olmasıdır. Kırsal alanların genişliği, çeşitliliği ve kırsal kesimin 

hetorojen yapısı kırsal kalkınma politikalarının uygulanmasını, etkisinin ölçülmesini ve 

dolayısıyla homojen bir politika oluşturulmasını zorlaştırmaktadır. Kırsal kalkınma 

politikalarının uygulama başarısı, diğer sektörel politikalara kırsal kalkınma perspektifinin 

entegre edilmesine bağlıdır. Bu nedenle kırsal kalkınma politikalarını ilgili sektörel 

politikalardan bağımsız şekilde ele almak doğru bir yaklaşım değildir. Dünyadaki eğilimler, 

insanların ihtiyaçlarındaki çeşitlenmeler ve kır-kent etkileşiminin artması kırsal geleneklerin 

ve kültürün kaybolmasına neden olabilmektedir. Kırsal kalkınma politikaları bu yönüyle 

sektörel politikalarla sıkı bir ilişki içerisinde olmak durumundadır.  

Tarımın kırsal kesimin temel geçim kaynağı olması nedeniyle, kırsal kalkınmanın 

sektörel düzeyde en fazla etkileşim içinde olduğu sektör tarımdır. Tarım tüm dünyada kırsal 

nüfusun en önemli geçim kaynağını oluşturmaktadır. Bu iki politikanın birbirleri ile 

tamamlayıcı olması elzemdir. Özellikle tarımın temel yapısal sorunları (arazi toplulaştırma, 

sulama, çevre dostu tarımsal üretim, çiftçi eğitimi, çiftçi örgütlenmesi, iklim değişimine uyum 

gibi) ve önceliklerine yönelik destekleri ihtiva eden kırsal kalkınma program ve projelerine 

olan ihtiyaç artmaktadır.  

Nitekim kırsal kalkınmaya yönelik destekler Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşmasına 

konu edilmiştir. Bu çerçevede ele alınan kırsal destekler, küresel ticareti bozucu etkisi 

olmayan “yeşil kutu” destekleri içinde değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bunlar diğer destek 

araçlarından görece daha etkili olabilmektedir. Bunun için, ülkemizde tarımsal destekleme 

bütçesi içerisinde yer alan kırsal kalkınma desteklerinin özellikle tarımın yapısal sorunlarını 

çözebilecek şekilde yeniden programlanması ve tüm destekler arasında hedef birliğinin 

sağlanması gerekmektedir. 

Kırsal kalkınma bağlamında diğer sektörel politikalarda meydana gelen değişimler ve 

gelişmeler kırsal alanları zaman zaman tehdit etmektedir. Kentleşme baskısının yanı sıra, 



 

 

73 

sanayi işletmeleri, maden ocakları ve turizm tesislerinin uygun olmayan yatırım yeri tercihleri 

tarım alanlarını ve kırsal çevreyi tehdit edebilmektedir.  

Kentleşme dinamikleri sağlıklı bir fiziki planlamaya dayanmadığı durumlarda tarım 

arazilerini tehdit etmektedir. Gerek konut gerekse ticari işletmeler bakımından düzensiz ve 

çarpık yapılaşma tercihleri kırsal çevre peyzajını bozmaktadır. Sanayi tesislerinin altyapısı 

tamamlanmış organize alanlar yerine kırsal çevreye doğru kayması, doğa tahribatına, toprak 

ve su kaynaklarının kirlenmesine sebep olabilmektedir. Turizmde yaşanan çeşitlenme, kırsal 

kesim için önemli istihdam fırsatları doğurmasına karşın, doğru yönetilmediği zaman doğal, 

tarihi ve kültürel zenginliklerin zarar görmesine neden olabilmektedir. Diğer taraftan, 

tarımdaki ilerlemeler ile birlikte zirai kimyasalların yoğun ve bilinçsiz şekilde kullanılması 

çevre, hayvan, bitki ve halk sağlığını tehdit etmektedir.  Kırsal kesimdeki kalkınma 

dinamiklerini tehdit etme potansiyeli taşıyan bu riskler karşısında, ilgili kurum ve kuruluşlar 

arasında işbirliği süreçlerinin sürdürülebilir kalkınma perspektifiyle iyileştirilmesi ihtiyacı 

artarak devam etmektedir. 

3.6.  Kırsal ve Kentsel Alanlar Arasındaki Etkileşim 

Gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanların geçmişe kıyasla daha heterojen bir sosyo-

ekonomik yapı göstermeye başladığı görülmektedir. İş ve yaşam alanları bağlamında kır-kent 

arasında gelişen karşılıklı bağımlılık ve fonksiyonel ilişkiler günübirlik hareketliliği 

artırmıştır. Kırsal nüfusun geçim kaynaklarında yaşanan çeşitlenme ile kırsal ekonominin 

tarım dışı sektörler lehine geçirdiği değişim, kırsal ve kentsel ekonomiler arasındaki 

entegrasyonu artırmaktadır86.  

Kentsel ve kırsal ekonomiler arasındaki ilişkiyi tarımsal faaliyetlerin yoğunluğu ve 

niteliği doğrudan etkilemektedir. Bunun yanı sıra, ekonomik, sosyal ve çevresel yönden 

geleneksel bağımlılık ilişkisi farklı niteliklerde devam etmektedir. Kırsal kalkınmanın, kentsel 

gelişmelerden tümüyle farklı bir şekilde ele alınması artık geçerliliğini yitirmiştir. Bunun 

yerine, sağlıklı ve dengeli bir kır-kent etkileşimini temel alan yaklaşımlar benimsenmektedir. 

Söz konusu ilişkisiyle kastedilen; (özel ya da kamusal) sermayenin, (göç yahut günü birlik 

hareketlilik) kişilerin ve (ticaret yoluyla) malların kentsel ve kırsal alanlar arasındaki akışı 

                                                 
86 Kalkınma Bakanlığı, 2018. Kırsal Kalkınma Üzerine Genel Bir Değerlendirme (yayımlanmamış). 
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ifade edilmektedir87. Kent-kır arasındaki ilişkinin çok boyutlu olması ve ilişkilerin 

karmaşıklığı bu olguya yaklaşımın da çok boyutlu ve disiplinler arası bir yaklaşıma sahip 

olmasını beraberinde getirmiştir.  

Kırsal ve kentsel alanlar arasında gelişen bazı sosyal ilişki ağları, ekonomik bağları da 

güçlendirmektedir. Örneğin ilçe ya da köylerde düzenlenen yöresel ürün, kültür ve sanat 

festivalleri ya da doğa sporları organizasyonları bunlara örnek verilebilir. Kır ve kent 

ekonomileri arasında etkileşiminin sağlandığı önemli araçlardan biri de şehirlerde belirli 

günlerde kurulan köy pazarlarıdır. Türkiye’de gıda perakendeciliğinde hızla artan market 

zincirlerine rağmen köy pazarları küçük ve orta boy şehirlerde önemini korumaktadır. 

Türkiye'de bulunduğu mikro havzaya hizmet eden ve kendiliğinden oluşan birçok köy pazarı 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, 2012’de çıkan semt pazarları yönetmeliğinde köylü üretici 

formunda semt pazarlarına yasal statü de verilmiştir. Bu türdeki pazarların başlıca örnekleri 

Mersin-Mezitli, Bartın, Konya ve İzmir-Seferihisar’da mevcuttur88. 

Köy pazarları sayesinde küçük çiftçilerin şehirlerdeki tüketiciye doğrudan ulaşması 

sağlanmaktadır. Bu imkân köylü üreticilerin refah seviyelerinin artmasına katkıda 

bulunmaktadır. Kır ve kent etkileşimi açısından bu pazarlar önemli iletişim ve etkileşim 

yerlerinden biridir. Köy pazarları aracılığıyla üretici ile tüketicinin aracısız bir araya gelmesi, 

aracıların piyasada etkinliklerinin azalmasına, tüketici fiyatlarının düşmesine, üreticiler için 

de kazançlarının artması anlamına gelmektedir.  

Kırsal alanların sahip olduğu pozitif dışsallıkların artmasıyla birlikte, nüfus ve işgücü 

göstergelerine de yansıdığı üzere, çalışma ve yaşam alanlarından biri kırsal alanda bulunan 

yeni bir toplumsal kesim oluşmuştur. Diğer taraftan, özellikle doğa ile daha fazla iç içe olmak 

isteyen ve emeklilik sonrası dinlenme amaçlı olarak kırsal alanı tercih eden bir kesim 

ülkemizde hiç de azımsanmayacak düzeydedir. Tersine veya mekik göçlerle somutlaşan bu 

süreçler, kırsal alandaki geleneksel demografik yapıyı etkilemektedir. Söz konusu eğilimler 

kentsel alanların çevresinde saçaklanmaların oluşmasına neden olmakta ve yakın kırsal 

yerleşimlerin kontrolsüz şekilde büyümesine neden olmaktadır. 

87 Fuller, R.B. 2013. Giriş. Ed.: Dr. Orhan Ercan: Kent-Kır İlişkileri Üzerine Marakeş Bildirgesi. Uluslararası Harita 

    Mühendisleri Federasyonu (FIG), Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO), Ankara. 
88 Aktaş, E.; Yılmaz, İ. 2017.Vıllage-Cıty Markets in Turkey: A New Approach in Rural Development. Uludağ Üniversitesi 

    İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Sayı:35. 
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3.7. Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar 

UKKS (2014-2020) belgesinde belirtildiği üzere 2012/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi 

gereğince kırsal kalkınma faaliyetlerinin koordinasyonu bakımından merkezi düzeyde GTHB, 

yerel düzeyde il ölçeğinde valilikler ve ilçe ölçeğinde kaymakamlıklar koordinatör birimler 

olarak tanımlanmıştır. İçişleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı başta olmak üzere, Komite 

üyesi bakanlıklar ve kamu kurumları merkezi düzeyde GTHB’ye teknik destek sağlayan diğer 

kamu idareleridir. Komitede, kamu dışı aktörler gözlemci üye statüsündedir.  

Türkiye’de kırsal kalkınma ağırlıklı olarak merkezi ve yerel idarelerin işbirliğinde kamu 

tarafından finanse edilen bir politika alanıdır. Kırsal alana yönelik kaynak kullanımında 

merkezi bütçe kaynaklarına bağımlılık devam etmekte olup, bu durum yerel birimlerde 

kapasite oluşumunu olumsuz etkilemektedir.  Bu nedenle UKKS’de de belirtildiği üzere 

merkezi idare kurumlarının ve bunların taşra teşkilatlarının, hizmet yönünden yerinden 

yönetim kuruluşlarının, mahalli idarelerin ve diğer kamu ve kamu dışı yerel kalkınma 

aktörlerinin kırsal kalkınma çabaları bakımından eşgüdüm içerisinde faaliyet göstermesi 

gerekmektedir.  

Türkiye’de kırsal politikanın oluşturulması ve uygulamasına ilişkin süreçleri kamu ve 

kamu dışı kurumların işbirliği ve koordinasyonunda yürütmek amacıyla 2012/23 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi gereğince oluşturulan yönetişim mekanizması (izleme komitesi) faal 

olarak kullanılmaktadır. GTHB, komitenin sekretarya görevini yürütmektedir. İzleme 

Komitesi, GTHB başkanlığında; asil üye olan kamu kurum ve kuruluşların asgari daire 

başkanı düzeyindeki temsilcileri ile gözlemci kuruluşların (üniversiteler, meslek örgütleri, 

üretici örgütleri, sivil toplum kuruluşları) yetkili temsilcilerinden oluşmaktadır. UKKS’de de 

ifade edilen Komite, ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında bir işbirliği ve koordinasyon 

aracı olarak önemli bir işlev arz etmektedir. 

Merkezi kurum ve kuruluşların, kamusal hizmet ve yatırımları yerel kurumlarla işbirliği 

içerisinde yöresel koşullara ve yerel toplumun taleplerine uygun şekilde yenilikçi 

yaklaşımlarla sunması beklenmektedir. Bu çerçevede, genel esas ve usulleri ortaya koyan iyi 

yönetişim ilkeleri önem taşımaktadır. Taşra teşkilatlarının, mahalli idarelerin (il özel idaresi, 

belediye ve köy muhtarlıkları)  ve diğer yerel kuruluşların ise kırsal alana götürülen 

hizmetlerde devamlılığı sağlaması beklenmektedir. Merkezi idarelerin, kırsal kalkınma 
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faaliyetlerini yerel idarelerle işbirliği içerisinde uygulayan, koordine eden ve izlemeyi 

raporlayan bir konumda olması beklenmektedir. 

3.8.  Kırsal Kalkınmaya İlişkin Çerçeve Mevzuat 

Ülkemizde kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ve ilgili 

kamu dışı paydaşların göz önünde bulundurması gereken önemli yasalar bulunmaktadır. 

Bunlar arasında öne çıkan temel kanunlar 1924 yılında kabul edilen 442 sayılı Köy Kanunu 

ile 2006 yılında yasalaşan 5488 sayılı Tarım Kanunudur. Her iki düzenleme köy yaşamına ve 

tarımsal üretime ilişkin hukuki çerçeveyi ortaya koymaktadır. Diğer yasal düzenlemelerin 

başında; 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun, 6831 sayılı Orman Kanunu, 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında 

Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanımı Kanunu ile 4342 sayılı Mera Kanunu gelmektedir.  

Kırsal kesimde yaşayanlar için önemli haklar ve ödevler içeren söz konusu kanun 

metinleri, kırsal kalkınma alanındaki karar alıcılar, araştırmacılar ve uygulayıcılar için yol 

göstericidir. Bahse konu kanunlara başta GTHB’nin olmak üzere, kırsal kalkınma ile ilişkili 

kurum ve kuruluşların teşkilat yasaları da ilave edilebilir. Birincil hukuki düzenlemeler olan 

söz konusu yasa metinleri ışığında hazırlanan ikincil hukuki düzenlemeler ise (yönetmelik, 

tebliğ, genelge) tarım ve kırsal kalkınma alanındaki güncel gelişmeler ve sorun alanlarına 

ilişkin hukuki çözümleri ihtiva edebilir. Birincil ve ikincil hukuki düzenlemelerin takip 

edilmesi, kırsal politika oluşturma süreçlerinin kalitesini iyileştirmektedir.  

3.9.  Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Dönemi Değerlendirmesi 

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren kırsal kesime yönelik başlatılan kalkınma çabaları, 

köy mahalli idaresinin güçlendirilmesi ile tarımda verimlilik ve modernizasyon odaklı 

çalışmalardır. Planlı dönemle birlikte dağınık ve nüfus yoğunluğu düşük kırsal alanlarda 

hizmet sunumuna yönelik çözüm arayışları sıklıkla gündemde yer almıştır. Altıncı Beş Yıllık 

Kalkınma Planı dönemine kadar çalışmalar bu yönde devam ederken, 1990’lı yıllarla birlikte 

kırsal alanda tarım ve tarım dışı sektörlerde istihdam yaratıcı alternatif olanaklara yönelik 

bütüncül stratejiler geliştirilmeye başlanmıştır. Daha sonra bu çalışmalara sürdürülebilirlik, 

katılımcılık ve kapsayıcılık boyutlarından önemli katkılar sağlanmıştır. Bu doğrultuda 

özellikle doğal kaynakların kullanımı ve yönetimi konusu Yedinci ve Sekizinci Kalkınma 
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Planları ile gündeme taşınmıştır. Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma Planları dönemlerinde ise 

kırsal alanlar için ilk defa strateji ve eylem planı belgeleri yayımlanmış ve kırsal politikaların 

bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesi hedeflenmiştir.  

Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma Planları dönemlerinde AB’den sağlanan IPA 

fonlarıyla birlikte kırsal kalkınmanın politika çerçevesi daha belirgin olmaya başlamıştır. Bu 

süreç, kırsal alanlarda bugüne kadar uygulanan merkez uzantılı dikey yaklaşımlar yerine 

yatay işbirliğine dayalı katılımcı yaklaşımların egemen olmasını sağlamıştır. Kırsal kalkınma 

belgelerinin hazırlanmasında merkezi düzeyde kırsal kalkınma ile ilgili kurumlar arasında 

teknik işbirliği ve koordinasyon ilişkileri güçlendirilmiştir. Kırsal kalkınmaya ilişkin strateji 

ve eylem planı belgelerinin hazırlığı yapılmış, böylece kırsal politikanın ilgili bakanlıklar 

nezdinde yönetişimi ve kurumsallaşması adına önemli adımlar atılmıştır.  

Kırsal politikaların tarım sektörüyle birlikte mekânsal boyutuyla da ele alınması 

gereken bir politika alanı olduğuna vurgu yapılmıştır. UKKS’de yer alan kırsal ekonominin 

geliştirilmesi ve istihdam imkânlarının artırılması, kırsal çevrenin iyileştirilmesi ve doğal 

kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması, kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapısının 

geliştirilmesi, kırsal toplumun beşeri sermayesinin geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması, 

yerel kalkınmaya ilişkin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi şeklindeki beş temel eksen 

irdelendiğinde, hem sektörel hem de mekansal perspektiflerin kapsandığı daha bütüncül 

kalkınma yaklaşımlarının benimsendiği görülmüştür. 

Onuncu Kalkınma Planında kırsal kalkınma konusu “yaşanabilir mekanlar ve 

sürdürülebilir çevre” gelişme ekseni altında değerlendirilmiştir. Kırsal kalkınma konusunda 

ana hedeflerin başında, kırsal alanda asgari refah düzeyinin yakalanması ve kırsal toplumun iş 

ve yaşam koşullarının bulunduğu yörede iyileştirilmesi gelmektedir. Kırsal politikanın genel 

çerçevesini ise; kırsal ekonominin ve istihdamın güçlendirilmesi, insan kaynaklarının 

geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması, sosyal ve fiziki altyapının iyileştirilmesi ile çevre ve 

doğal kaynakların korunması konuları oluşturmaktadır.  

Onuncu Kalkınma Planı özelinde kırsal kalkınma politikası yenilikçi hizmet sunumuna 

odaklanmıştır. Kamunun, kırsal kesime götürülen hizmetlerin sürekliliğini ve çeşitliliğini 

sağlama, kalitesini iyileştirme noktasında alması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur. 

Dönem içinde AB kırsal kalkınma politikaları başta olmak üzere dışsal etmenler politika 

oluşturma ve uygulama konusunda etkili olmuştur. Tabandan tavana kalkınma yaklaşımı ve 

sürdürülebilirlik ilkesi kırsal kalkınma faaliyetlerinin niteliğini belirlemiştir. 
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4. TÜRKİYE’NİN KIRSAL KALKINMA GÜNDEMİ

Ülkemizde kırsal kalkınmanın önemi son yıllarda daha yoğun şekilde gündem 

bulmaktadır. Bunun temel nedenleri; gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, düzensiz ve çarpık 

kentleşme dinamikleri ile tarım teşkilatlanmasına ve mahalli idarelere ilişkin kurumsal ve 

yasal düzenlemelerdir. Kırsal kesimin koşullarını ve gerçekliğini gündeme taşıyan bazı somut 

olaylar esasen kırsal politikanın kapsamını ve derinliğini ortaya koymaktadır. Örneğin, kışın 

kardan kapanan köy yolları, mevsimlik gezici tarım işçileri, köylerde görev yapan fedakar 

kamu görevlileri, girişimci genç çiftçiler, tersine göç hikayeleri, iklim şartlarından ve doğal 

afetlerden dolayı oluşan ürün kayıpları ve tarım sigortaları söz konusu olaylardan sadece 

birkaçıdır. Bu bölümde, Özel İhtisas Komisyonu üyeleriyle yapılan analizler sonucu 

Türkiye’nin kırsal kalkınma gündemi aşağıdaki başlıklar altında incelenmiş ve tespit edilen 

konularla ilgili sorun ve çözüm önerileri ortaya konulmuştur. 

4.1.  Kırsal İstatistiklerin Üretilmesi 

1980’li yılların sonundan itibaren, 20 bin nüfus eşiğini temel alarak kır-kent 

istatistiklerini derleyen TÜİK, yöntem olarak kır-kent ayrımı için yerleşim yerlerinin tüzel 

kişiliğini referans alarak örneklem çekimi yapmaktadır. 2014 yılından itibaren 6360 sayılı 

Kanunla89 birlikte büyükşehir belediyesi bulunan 30 ilde 16 bine yakın köyün tüzel kişiliğinin 

kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüş olması, kırsal istatistiklerin üretimini sekteye 

uğratmıştır. Kır-kent ayrımında istatistiklerin derlenmesinde yöntem olarak tüzel kişiliği 

referans alan TÜİK, kent lehine yöntemden kaynaklı değişikliklerin ve sapmaların meydana 

gelmesi sebebiyle kır-kent bazlı verileri 2013 yılından itibaren yayımlayamamıştır. 

Dolayısıyla, kır-kent ayrımında üretilmeyen yeni duruma ilişkin istatistiklerle nesnel 

gerçeklik arasında uyumsuzluk ortaya çıkmıştır. 

2012 yılında kabul edilen  6360 sayılı Kanunun kabul edilmesiyle birlikte mevcut on 

altı ilin yanı sıra, on dört ilde daha büyükşehir belediyesi kurulurken, büyükşehirlere bağlı 

ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği sona 

erdirilerek mahalleye dönüştürülmüştür. Bu durum hem idari statü (belde ve köy nüfusları) 

89 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

    Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 
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hem de nüfus eşiği (20 bin altındaki yerleşimlerin nüfusu) ölçütlerine göre yapılan kırsal alan 

istatistiklerinin üretilmesinde aksaklıklar meydana getirmiştir.  

2013 yılından itibaren, büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki belde ve köylerin 

nüfusunun mahalle statüsüyle şehir olarak raporlanması, idari statü temelinde hesaplanan köy-

şehir nüfusu oranlarını şehirler lehine orantısız ve yapay şekilde bozmuştur. Benzer şekilde, 

belde ve köy nüfuslarının, bağlı oldukları ilçenin toplam nüfusu içinde raporlanmaya 

başlanmasıyla, esasen nüfusu 20 binin altında yer alan kırsal nitelikli yerleşimlerin nüfusu, 

kent nüfusu içine dâhil edilmiştir. Böylece, kırsal nüfustan kentsel nüfusa gerçek olmayan 

istatistiksel bir transfere neden olunmuştur. Kır ya da köy nüfuslarında 2012’den 2013’e 

yöntem farklılığından kaynaklı oluşan yapay değişim aşağıda Grafik-13‘te gösterilmektedir. 

Grafik 13: Kır-Kent ve Köy-Şehir Tanımlarına Göre Nüfusta Oluşan Metodolojik Sapma 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2018, Kırsal Kalkınma Üzerine Genel Bir Değerlendirme (yayımlanmamış). 

 Bu çerçevede ülkemizde kırsal alanlara ilişkin istatistiklerin sağlıklı ve istikrarlı bir 

şekilde üretilebilmesi için, idari yapıdaki değişikliklerden etkilenmeyen bir tanıma ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu amaçla istatistik üretimine esas olabilecek ve uluslararası 

karşılaştırılabilirliği olan kırsal istatistiklerin elde edilmesine imkân verecek yeni bir kır tanım 

çalışması TÜİK tarafından Yıllık Programlarda belirtilen esaslar çerçevesinde 

yürütülmektedir90. 

Ayrıca, tanımlama noktasında kırsal kavramının yeknesak bir şekilde değil kendi 

çeşitliliği ve zenginliğini yansıtır şekilde ele alınması gereklidir. Bu çerçevede, kırsal olarak 

90 TÜİK, 2018. Kır/Kent Tanımının Revizyonu. http://www.resmiistatistik.gov.tr/?q=tr/content/18-k%C4%B1rkent-

tan%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1n-revizyonu (Erişim Tarihi: 02.02.2018). 

30

25 24 24 23 23

8,7 8,3 7,9 7,7 7,5

33
31 30 29 28 28

13,3 12,8 12,4 12,1 11,8

0

5

10

15

20

25

30

35

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Köy Kır

6360 sayılı Kanun sonrası oluşan 

metodolojik sapma  

http://www.resmiistatistik.gov.tr/?q=tr/content/18-k%C4%B1rkent-tan%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1n-revizyonu
http://www.resmiistatistik.gov.tr/?q=tr/content/18-k%C4%B1rkent-tan%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1n-revizyonu


80 

tanımlanan alanların kırsallık düzeyindeki farklılıkları da ölçmek mümkündür. Özellikle derin 

kırsal olarak tanımlanan ücra ve çok seyrek nüfuslu alanlar ile kent çeperinde yer alan ve 

kentle işlevsel bütünlüğü bulunan alanların farklı niteliklerinin dikkate alınması amacıyla 

tipoloji çalışmaları yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır91. 

4.2.  Köy Mahalli İdaresinin Kırsal Kalkınma Açısından Önemi 

Anayasal yapılar/kurumlar olarak köyler, sahip oldukları yerel yönetim kimliği ve 

dolayısıyla tüzel kişilikleriyle toplumsal yapımızın, demokratik kültürümüzün, idari 

sistemimizin ve kalkınma politikalarımızın çekirdeğini oluşturmaktadır.   

Köyler, 442 sayılı Köy Kanununun verdiği yetkiyle İçişleri Bakanın kararıyla, başka bir 

ifadeyle bir idari işlemle kamu tüzel kişiliği sahibi olmaktadır. Bir idari işlemle tüzel kişilik 

sahibi yapılsa da aslında yerleşim yeri, köy topluluğu/kırsal kesim, tarımsal üretim, köy 

kültürü gibi unsurlar kamu tüzel kişiliği sıfatının ana bileşenleridir.  

Köy Kanunu’na göre ülkemizde yerleşim yerleri köy, kasaba ve şehir olarak 

belirlenmiştir. Diğer taraftan ülkemizde, iktisadi kalkınma ve bölgesel gelişme perspektifinde 

belirlenen sosyal ve ekonomik politikalar ve kamu yatırım uygulamaları belirtilen yerleşim 

yeri sınıflandırmasından farklı bir mekânsal zemine dayanmaktadır. Söz konusu yatırımlar ve 

politikalar il ve ilçe ayrımında değerlendirilmektedir. 

Kırsal alanların odağında yerleşim yeri olarak topluluk ve yönetsel özellikleriyle “köy” 

yer almaktadır. 442 sayılı Köy Kanununa göre nüfusu 2 binin altındaki yerleşim yerleri, köy 

addedilmiştir. Bunun yanı sıra cami, okul, otlak, yaylak, baltalık gibi tüm köyün mülkiyetinde 

orta malları bulunan, toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar bağ, bahçe ve tarlalarıyla 

birlikte köy olarak kabul edilmektedir. Bu özellikler, köy olgusunun hukuki, toplumsal ve 

ekonomik ana çerçevesini tayin etmektedir. 

Mekânsal bir bakış açısıyla kırsal alana yaklaşıldığında, köyü ve diğer yerleşim 

yerlerini aşan tanımlara varılabilmektedir. Bu manada fiziki olarak kırsal alan; ormanlar, 

meralar, tarım arazileri, kıyı alanları, sulak alanlar, denizler, göller, nehirler, bağlar, bahçeler 

gibi tüm doğal üretim alanlarını kapsayacak şekilde tanımlanabilmektedir. 

91 Kalkınma Bakanlığı, 2018. Kırsal Kalkınma Üzerine Genel Bir Değerlendirme (yayımlanmamış). 
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Köy Kanunu, nüfus ölçütüne ek olarak yönetim birimlerinin varlığına göre de yerleşim 

yerlerini tanımlamıştır. Nüfusu 2 binin altında bile olsa o yer bucak92, ilçe ve il merkezi ise 

kasaba olarak kabul edilmiştir. Yönetim birimleri üzerinden de tanımlanan kasabaların kırsal 

yerleşim yeri tanımında köylerden daha büyük nüfusa sahip yerleşimler olarak ayrı tutulduğu 

görülmektedir.  

Köy Kanununda köy yerleşiminin, köy toplumunun, köy iktisadi hayatının vasıfları ile 

yönetsel bir birim olarak köyün idari sistemimizdeki karşılığı belirlenmiştir. Bu açıdan 

ülkemizde köy, sosyal ve ekonomik yaşam tarzını karşılayan bir kavram olmanın yanı sıra, 

aynı zamanda gerek merkezi yönetime karşı sorumluluğuyla devlet tüzel kişiliğinin bir 

unsuru, gerekse mahalli hizmetleri yerine getirme görev ve sorumluluğuyla bir mahalli idare 

birimi olarak düzenlenmiştir.  

Köylerde mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçların, yerel yönetim anlayışı çerçevesinde 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle köyler, sorumluluk alanı belli, yöneticileri ve 

karar organları seçimle iş başına gelen kamu tüzel kişiliğini haiz bir yerel yönetim birimi 

olarak kabul edilmiştir. 

Köylere götürülen hizmetleri sadece mahalli müşterek nitelikli hizmetler bağlamında 

değerlendirmek mümkün değildir. Tarım başta olmak üzere; nüfus, eğitim, sağlık, sosyal 

hizmet ve yardım, ulaştırma, bayındırlık, haberleşme, ormancılık, kültür hizmetleri ile kamu 

hukukuna tabi resmi kurallar ve işlemler aynı zamanda genel idari hizmetler kapsamında 

değerlendirilmektedir. Bu açıdan Köy Kanununda sıralanan köy işleri hem köylü hem de 

özellikle köyün yürütme organı olan muhtar tarafından yerel hizmetlere ek olarak “devlet 

işleri” olarak görülmektedir. Köy muhtarı açısından bu iki görev alanı net bir şekilde Kanunda 

belirtilmiştir.  

Köy Kanunu köyleri, köy tüzel kişiliğini haiz mahalli idareler olmasının yanı sıra köy 

hayatının çeşitli vasıflarını taşıyan yerleşim yerlerini ve köy topluluklarını da kapsar şekilde 

geniş bir perspektifte değerlendirmiştir. Bu açıdan, günümüzde sayıları oldukça azalmış 

olmasına karşın örneğin göçebe topluluklar, köy altı yerleşim yerleri (yayla, mezra, kışlak, 

                                                 
92 Bucak yönetimleri, ilk önce 2008 tarihli 5747 Kanunla 16 büyükşehir belediyesinde kaldırılmıştır. 2014 yılı itibarıyla da 

tüm Türkiye’de kaldırılmıştır. 30 Mart 2014 yürürlük tarihli 6360 sayılı Kanunla bu sayıya 14 büyükşehir belediyesini daha 

eklenmiş ve bu büyükşehir belediyelerinde de var olan bucaklar kaldırılmıştır. Aynı yılın Eylül ayında 6552 sayılı Kanunla 

geri kalan 51 ilde de bucak yönetimleri uygulamasına son verilmiştir. 
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oba, divan, kom gibi) mahalli idaresi, diğer bir ifadeyle tüzel kişiliği olmayan köy bağlısı 

yerleşim yerleridir.  

Köyler tarımsal üretim alanları olmanın yanı sıra, ülkemizin kültürel ve toplumsal 

zenginlik kaynağıdır. Köy yerleşimlerinin sahip olduğu köy (kamu) tüzel kişiliği, kırsal 

kalkınma politikalarımız açısından tarımsal üretime ve kırsal nüfusa dair hakları içeren 

kurumsal bir yapının hukuksal ve yönetsel varlığı olarak, ortak iş yapma kültürü, birlikte 

hareket etme ve kamu teşkilatlanması bağlamında hayati derecede önem arz etmektedir. Bu 

nedenle, gerek tarımsal üretim potansiyelinin korunması gerekse kırsal kesimde sürdürülebilir 

kalkınmayı sağlamak için ülke genelinde köylerin tüzel kişiliklerinin güçlendirilmesi 

elzemdir.  

6360 sayılı Kanunla birlikte büyükşehir belediyesi bulunan illerde oluşan genel duruma 

bakıldığında; 14 il belediyesi daha büyükşehir belediyesi yapılmış ve büyükşehir belediyesi 

sayısı 30’a çıkmıştır. Büyükşehir belediyelerinin ve ikinci kademe belediyeler olan ilçe 

belediyelerinin sınırları “mülki” sınırlarla eşleştirilmiştir. Yerel seçimlerde geçerli olan seçim 

çevresi belediye sınırı değil, kırsal alanları da kapsayan tüm il ve ilçe sınırları olmuştur. İl 

sınırlarına eşitlenmiş yeni büyükşehir belediye sınırları içinde kalan 16.544 köy ve 1.076 

belde belediyesi  kapatılarak mahalleye dönüştürülmüştür. Türkiye’de 2017 itibarıyla mahalli 

idare olarak; 18.329 köy, 51 il özel idaresi ve 1.399 belediye teşkilatı bulunmaktadır. Bunun 

yanı sıra 451 adedi köylere hizmet götürme birliği olan toplam 791 mahalli idare birliği 

bulunmaktadır.  

Belediyelerin ve köylerin yaklaşık yarısı mahalleye dönüştürülerek yerel yönetim birimi 

olmaktan çıkarılmıştır. Büyükşehir belediye sınırları içinde kırsal alana hizmet götüren il özel 

idareleri, büyükşehir belediyesi olan illerde kapatılmıştır. Kapatılan il özel idareleri yerine, 30 

ilde valiliklere bağlı olarak yerel yönetim birimi niteliği olmayan Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlıkları kurulmuştur. Kırsal hizmetler açısından ön plan çıkan 

kaymakamlıkların uhdesindeki köylere hizmet götürme birlikleri de büyükşehir belediyesi 

bulunan illerde kapatılmıştır. 
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Tablo 8: Büyükşehir Belediyesi Bulunan İllerde Tüzel Kişiliği Kaldırılan Köylerin Sayısı 

Eski BŞB’ler Köy 
Orman 

Köyü 
Toplam Yeni BŞB’ler Köy  

Orman 

Köyü  
Toplam  

Adana  152 315 467 Aydın  150 340 490 

Ankara  274 398 672 Balıkesir  93 799 892 

Antalya  52 487 539 Denizli  60 299 359 

Bursa  73 586 659 Hatay  215 147 362 

Diyarbakır  480 323 803 Kahramanmaraş  178 299 477 

Erzurum  618 348 966 Malatya  292 203 495 

Eskişehir  156 215 371 Mardin  327 260 587 

Gaziantep  257 182 439 Manisa  132 648 780 

İstanbul  - 151 151 Muğla  25 371 396 

İzmir  54 543 597 Ordu  47 371 418 

Kayseri  274 121 395 Tekirdağ  120 137 257 

Kocaeli  - 232 232 Trabzon  212 265 477 

Konya  288 296 584 Şanlıurfa  1.135 17 1.152 

Mersin  80 429 509 Van  558 22 580 

Sakarya  18 410 428         

Samsun  137 809 946         

Ara toplam  2.913 5.845 8.758 Ara toplam  3.544 4.178 7.722 

Toplam 6.457 10.023 16.480 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı93 

Yerel yönetimler, gerek merkezi yönetimden aldıkları gelir desteğiyle gerekse de özel 

gelir ve iktisadi faaliyet yoluyla elde ettikleri gelirlerle önemli bir iktisadi güce sahiptir. Bu 

iktisadi güçleriyle yerel kalkınmaya ilişkin sorunların çözümünde de rol oynayabilmektedir. 

Bölgeler ve iller arası gelişmişlik farklarının giderilmesine yönelik politikaların ön plana 

çıktığı ve yerel kalkınma çalışmalarının önem kazandığı günümüzde, yerel yönetimler 

bakımından yetkin bir kurumsallaşmanın varlığı kırsal kalkınma politikaları açısından da 

önem taşımaktadır.  

Yerel yönetimler kendi yöresinin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve coğrafi 

özelliklere uygun yatırım ve hizmet sunum stratejileri izlemektedir. Bu nedenle kırsal 

kalkınma çalışmalarında yerel yönetimler, yerel sahiplenme tasavvuruna uygun aktörlerden 

biridir. Gerek mevzuat oluşturmada gerekse uygulamada il özel idareleri, belediyeler ve 

köylerin daha fazla dikkate alınması gerekmektedir. Ancak 5216 sayılı Büyükşehir Kanununa 

değişiklikler getiren 6360 sayılı Kanunla birlikte birçok kırsal yerleşim alanının belediye 

                                                 
93 Bilmez, M. E., 2013. “Büyükşehir Kanunu Eğitimi (Sunu)” Türkiye Belediyeler Birliği.  

    http://www.tbb.gov.tr/belediye-akademisi/sunumlar/ (Erişim Tarihi: 18.02.2018). 

http://www.tbb.gov.tr/belediye-akademisi/sunumlar/
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kanunlarıyla kentsel alan gibi yönetilmesi gündelik yaşamda ve tarımsal üretimde çok çeşitli 

sorunlar doğurmuştur.  

Daha önce tarımsal hizmetlerden sorumlu olmayan büyükşehir ve büyükşehir ilçe 

belediyelerinin tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette 

bulunabileceği ifade edilmiştir. Bu durum tarımsal üretim alanları ile tarım ve gıda üretim 

yöntemleri üzerinde aksaklıklara neden olmaktadır. Belediyelerin tarımsal üretim 

faaliyetlerinde bulunması çok çeşitli açılardan eleştirilmektedir. Tarım ve gıda sektörlerinin 

yönetimi güçleşmektedir. Zira tarım politikaları konusundaki ulusal hedeflerden ve ilkelerden 

ayrışan uygulamalara başvurulması gerek fenni gerekse çevresel açıdan riskler 

doğurmaktadır.   

Diğer taraftan, köyler ve beldelerdeki (ya da kasabalardaki) mahalli idarelerin tüzel 

kişiliği kaldırılarak bu yerel yönetimlerin mahalle muhtarlığı seviyesine düşürülmesi, 

temsiliyet ve yerel gücün daha fazla söz sahibi olması açısından da kırsal alanlar için 

dezavantaj oluşturmaktadır. Büyükşehir belediyesi bulunan illerde, köylerin tüzel kişiliğinin 

kaldırılması ilave riskler doğurmuştur. Zira, köy muhtarlarının Köy Kanunundan ve ilgili 

diğer idari mevzuattan kaynaklanan yetkilerini kullanması kırsal kesimdeki kamu düzeni için 

gerekli ve zorunlu bulunmaktadır.  

Büyükşehir Belediyesi Kanunundaki değişiklikle mevzuat boyutunda yaşanan 

aksaklıklardan bir tanesi de 30 ilde köylere yönelik mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin 

(yol, içme suyu, atık su, arıtma, çöp toplama, toplu taşıma, itfaiye gibi) sunumu için 6360 

sayılı Kanunla büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerine getirilen görev ve sorumluluklarla 

ilgili işbölümünün etkin çalışmamasıdır. Büyükşehir belediyesi bulunmayan 51 ilde bu 

konudaki yetki, hizmet sunumunda tek otorite olarak kurumsallaşmış bulunan ve özellikle 

kırsal yerleşimlere götürülen hizmetler bakımından deneyim kazanmış olan il özel idarelerine 

aittir. 

4.3.  Tarım-Çevre ve İklim Değişikliği 

Küresel iklim değişikliği konusundaki çalışmalar incelendiğinde, özellikle yağışlarda 

azalma ve sıcaklık artışı gibi olumsuz iklim olaylarının başta tarımsal üretimde düşüşlere ve 

gıda güvencesinde aksaklıklara sebep olacağı ifade edilmektedir. Bugün iklim değişikliğinin 

meydana getirebileceği bazı etkiler özellikle güney yarım küredeki birçok ülke tarafından 

tecrübe edilmeye başlanmıştır. 
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Tarım diğer sektörlere göre doğal, çevresel, ekonomik ve politik risklerden en çok 

etkilenen sektördür. En çok etkilendiği risklerin başında iklim kaynaklı doğal riskler 

gelmektedir. Bu nedenle tarım üstü açık fabrika olarak da tanımlanmaktadır94. Dünyada son 

yıllarda hissedilen küresel ısınma ve sera etkisi sonucu iklim kaynaklı doğal afetlerin sayı ve 

şiddetlerinde önemli artışlar olduğu gözlenmektedir. Küresel ısınma kendini en fazla kuraklık 

olarak hissettirmektedir ve kuraklık tarımsal üretimin en büyük risklerinden biridir. 

Birçok rapor ve araştırma iklim değişikliği gibi sorunların Türkiye’yi de önemli ölçüde 

etkilediğini ve çok daha yoğun biçimde etkileyeceğini ortaya koymaktadır95. Son zamanlarda 

sık sık görülen seller, taşkınlar, gittikçe artan frekanslarda karşılaşılan kuraklık, kuruyan 

dereler ya da küçülen göller belirtilen iklim riskinin bazı somut işaretleridir. İklimdeki 

değişikliğinin gıda fiyatları üzerindeki etkileri de daha açık gözlemlenmektedir. Yıllara göre 

et fiyatlarındaki dalgalanmalar, farklı iklimsel olaylardan doğan afetler sonucu hububat, 

meyve ve sebze fiyatlarındaki artış iklim değişikliğinin birer sonucu olarak yaygın kabul 

görmektedir. İklim değişikliğine ilişkin senaryolarda; buğday ve arpanın yanı sıra hatırı sayılır 

üretim potansiyeline sahip olduğumuz mısır, pamuk ve ayçiçeğinde de önemli verim 

kayıplarının yaşanacağı ve bu ürünlerde de ciddi fiyat artışlarının olacağı öngörülmektedir96.  

Türkiye’de çoğunlukla kuru tarım şartlarında tarımsal üretim yapılmaktadır. Tarımsal 

arazi varlığının yaklaşık dörtte üçü kuru tarım arazisidir. Türkiye su kaynakları bakımından 

da yetersiz bir ülkedir. Hem ortalama yağış miktarının az olması hem de yağışa bağlı tarımsal 

üretim yapısı nedeniyle, üretim yılı içerisinde yağışların normalden az gerçekleşmesi, 

üretimde büyük oranlı kayıplara neden olmaktadır. İklim değişimi özellikle mono-kültür 

tarımın yapıldığı alanlarda büyük zararlara yol açabilmektedir.  

Özellikle son 10 yıl içinde yaşanan 2003-2004 ve 2006-2007 yılları kuraklıklarının 

Türkiye’ye olan yükü sadece ekonomik değil sosyal açıdan da ağır olmuştur. Günümüzde 

iklim değişikliğine karşı strateji oluşturmada ülkeler ulusal planlarını oluşturmakta ve çok 

disiplinli politikalarla önlemler almaya çalışmaktadır. Bu noktada aile çiftçiliğinin tarımdaki 

rolünün tartışılmaya başlandığı günümüzde iklim değişikliği ile mücadelede geleneksel tarım 

                                                 
94 Barış, Ö., 2007.  “Türkiye’de ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Risk Yönetimi ve Tarım Sigortalarının AB’ne Uyumu 

Açısından Değerlendirilmesi” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Tekirdağ. 
95 ICA, 2012. Global Water Security Report, February 2012.  

    http://www.transboundarywaters.orst.edu/publications/publications/ICA_Global%20Water%20Security[1]%20(1).pdf 
96 Dellal, İ., Butt, T., B.A. McCarl, P. Dyke, 2004.“İklim Değişikliğinin Türk Tarımı Üzerine Ekonomik Etkisi, Ankara İklim  

   Değişikliği Konferansı, ÇOB, UNDP, Ankara.  

http://www.transboundarywaters.orst.edu/publications/publications/ICA_Global%20Water%20Security%5b1%5d%20(1).pdf
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sistemlerine bağlılık ve küçük aile çiftçiliği daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır97. Kırsal 

kesimin temelini aile çiftçiliği diğer bir deyişle küçük ve orta boy tarım işletmeleri 

oluşturmaktadır. Aile işletmeleri, özellikle iklim değişikliği riskleri karşısında küresel gıda 

güvenliği açısından önemli işlevlere sahiptir. Bu nedenle, tarım ve kırsal kalkınma 

politikalarının oluşturulması ve iklim değişikliğine karşı önlemlerin oluşturulmasında 

özellikle aile işletmelerinin alacağı rol esnek üretim yapıları nedeniyle büyük önem arz 

etmektedir. 

Sürdürülebilirliğin temeli olan toprak varlığının korunması hayati önemdedir. 

Günümüzde toprak erozyonu ve çölleşme tehlikeleri artmakta, iklim değişikliği kuraklık 

risklerini doğurmaktadır. Bu nedenle çiftçilerin toprak koruma faaliyetlerini destekleyen bir 

mekanizma oluşturulmalı, bu konu üreticinin tercihine terkedilmemelidir. Dolayısıyla toprak 

bozulumunu önleyen, toprağı koruyan, böylelikle verimliliği de artıracak toprak dostu 

uygulamaları desteklemek üzere 5403 sayılı Kanuna eklenecek bir hüküm ile bir toprak fonu 

kurulması ve üreticilerin teşvik edilmesi önemli bulunmaktadır.  

Diğer taraftan, arazi parçalılığı sorunu beraberinde tarımın bütünselliğini bozan 

neticeler doğurmaktadır. Şöyle ki üreticiler ağırlıklı olarak ya bitkisel üretim ya da 

hayvancılık yapmaktadır. Bu durum ekolojik ve çevre dostu tarım yapma olanağını ortadan 

kalkmaktadır. Hayvan atıkları da çevresel kirlenmeye neden olmaktadır. Bu nedenle bitkisel 

üretim ile hayvancılığı kombine eden işletmelerin sayıca artırılması, hayvan atıklarının 

toprakla buluşturularak toprak sağlığını ve verimliliğini iyileştirecek uygulamaların 

desteklenmesi gerekmektedir. 

Son yıllarda iklim değişikliği riskleri karşısında dünya çapında yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımını artırmaya yönelik pek çok faaliyet yürütülmektedir. İklim 

değişikliği ile mücadelenin ön planda olduğu bu yeni süreçte yenilenebilir enerji kaynakların 

toplam enerji kaynakları içindeki payının artırılması ve enerji verimliliği hedeflenmektedir. 

Yenilenebilir enerji sektöründe gelişen yeni teknolojiler maliyetleri düşürmektedir. Türkiye, 

Avrupa ülkeleri arasında enerji talebi bakımından en hızlı büyüyen ülkelerin arasında yer 

almaktadır. Harcadığı enerjinin büyük bir kısmını ithal eden ülkemizde enerji bağımlılığı 

yüzde 70 civarındadır ve enerjiye olan talebin 2023 yılına kadar iki katına çıkması 

beklenmektedir. Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminde kömür ve doğalgaz kaynaklarının 

97 Kan, M., Küçükçongar, M., Demirtaş, N., ve Kan, A., 2014. Aile Çiftçiliğinin Küresel İklim Değişiminin Olumsuz 

Etkilerini Azaltmadaki Rolü. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Ankara. 
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üstünlüğü bulunmaktadır. Bunların ardından barajlar ve hidroelektrik santraller gelmektedir. 

Rüzgar, güneş, jeotermal ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi 

üretimindeki payları ise yüzde 10’u geçmemektedir98. 

Türkiye, 2004 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin, 

2009’da ise Kyoto Protokolunun taraflarından biri olmuştur. Ayrıca, kendi yasal çerçevesini 

AB enerji mevzuatı ile uyumlu hâle getirmek için büyük adımlar atmıştır. Yenilenebilir 

enerjinin toplam elektrik üretimindeki payının artırılması, Türkiye’nin Ulusal İklim 

Değişikliği Eylem Planında ana hedef olarak sunulmuştur. Bu minvalde özellikle tarım, gıda 

ve ormancılık sektörlerindeki işletmelerin enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan 

karşılanmasına yönelik olarak destekleme programlarına özel tedbirler konulmaya 

başlanmıştır. Özellikle sulama tesislerinin işletilmesinde karşılaşılan enerji maliyetlerinin 

düşürülmesinde yenilenebilir enerji kaynakları önemli fırsatlar doğurmaktadır.    

4.4.  Kırsal Kalkınmada Kooperatifleşmenin Önemi 

Kırsal kalkınma alanında ihtiyaç duyulan kurumsal kapasitenin oluşturulmasında 

tarımdaki örgütlenme çabaları kritik önemdedir. ÖİK sürecinde yapılan paydaş analizleri 

sonucunda kooperatifleşmenin, Türkiye’nin üretici örgütlenmesinde en uygun seçenek olduğu 

teyit edilmiştir. Kooperatifler üretici ile tüketici arasında diğer bir ifadeyle kır ile kent 

arasında entegrasyonun sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Bunların yanı sıra,  küresel 

düzeyde de kooperatifleşmenin özellikle gıda güvenilirliği ve güvencesi noktasındaki 

işlevlerinin önemine dikkat çekilmektedir. 

Türkiye’de kooperatifçiliğin kalkınma politikalarıyla ilişkisi ülkemizdeki tarım 

ekonomisi literatüründe önemli bir yere sahiptir. Örneğin 1908-1918 yılları arasında Osmanlı 

döneminde yürütülen milli iktisat politikasının en temel stratejilerinden biri kooperatifçilik 

olmuştur. Kırsal alanda başlatılan tarım satış ve kredi kooperatifçiliği ile üreticinin 

kapitülasyon imtiyazlarına sahip tüccarlara ve tefecilere karşı ekonomik olarak daha güçlü 

olabilmeleri sağlanmıştır. 

Cumhuriyetin kurulmasından hemen sonra, gerek Türk Ticaret Kanununda kooperatif 

şirketleri tanımının yapılması gerekse de ilgili diğer yasalar uyarınca kooperatiflerin kurulup 

yaygınlaşması devlet tarafından sürekli teşvik edilmiştir. 1930’lu yıllara gelindiğinde, büyük 

                                                 
98 EMO, 2017, Türkiye’de Elektrik Enerjisi Kurulu Güç Dağılımı. http://www.emo.org.tr/ekler/7f85aa510d25018_ek.pdf  

    (Erişim Tarihi: 10.02.2018). 

http://www.emo.org.tr/ekler/7f85aa510d25018_ek.pdf
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buhranın olumsuz etkilerinden korunmaya yönelik olarak; tarımsal girdi maliyetlerinin 

düşürülüp ihraç değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretim ve satışını organize edebilmek 

amacıyla, tarım satış ve tarım kredi kooperatifleri devlet destekleriyle kurulup ülke çapında 

yaygınlaştırılmıştır.  

İlerleyen yıllarda Türkiye’de tarımsal kooperatifçilik, devlet tarafından desteklenmeye 

devam edilmiş, 1961 yılında ise kooperatifçiliğin desteklenmesi anayasal hükümlere 

bağlanmıştır. Aynı yıl 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun kabulü ile Türkiye’de 

kooperatifler ayrı bir mevzuatla düzenlenmeye başlanmıştır.  

1963-1967 dönemini kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planından itibaren kalkınma 

planlarında kooperatifçilik önemli yer tutmuş ve bu bağlamda kooperatiflerin sayısında hızlı 

artışlar gerçekleşmiştir. Ancak, Türkiye’de kooperatif sayısının artmasından ziyade piyasada 

etkisi yüksek mali ve teknik açıdan güçlü kooperatiflerin sayılarının artırılması lüzumu 

önemini korumuştur. Günümüzde başarılı olarak gösterilen tarımsal kooperatif sayısı, toplam 

tarımsal kooperatif sayısı içerisinde oldukça düşüktür. 

Türkiye’de mevcut tarım kooperatiflerini gösteren aşağıdaki tablodan görüldüğü üzere 

kırsal kesimin en önemli faaliyetini oluşturan tarım sektörüne yönelik kooperatifleşme toplam 

kooperatifleşmenin dörtte birini oluşturmaktadır99. 

Tablo 9: Tarımsal Faaliyet Gösteren Kooperatiflerin Sayısal Büyüklükleri 

Kooperatifler Kooperatif sayısı Ortak sayısı 

Pancar ekicileri kooperatifi 31 1.448.171 

Tarım kredi kooperatifi 1.625 1.001.418 

Tarımsal kalkınma kooperatifi 7.201 775.563 

Tarım satış kooperatifi 306 323.596 

Sulama kooperatifi 2.523 303.586 

Su ürünleri kooperatifi 553 30.889 

Yaş sebze ve meyve pazarlama kooperatifi 31 3.128 

Tarımsal faaliyet gösteren kooperatif toplamı 12.269 3.886.321 

Türkiye’deki tüm kooperatifler 53.259 7.422.994 

Tarımsal faaliyet gösteren kooperatiflerin Payı %23 %52 

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, 2016 Yılı Kooperatifçilik Raporu. 

99 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2017. Türkiye Kooperatifçilik Raporu, 2016. 

    http://koop.gtb.gov.tr/data/592ea2dd1a79f514ac499aae/TKR-2016-2017%200804-BASIM.pdf (Erişim Tarihi: 17.02.2018). 

http://koop.gtb.gov.tr/data/592ea2dd1a79f514ac499aae/TKR-2016-2017%200804-BASIM.pdf
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Türkiye’de kooperatifleşme konusunda yapısal ve hukuki sorunlar bulunmaktadır. 

Yapısal sorunlar içerisinde özellikle kooperatifleşmenin amacı ve fonksiyonlarının 

bilinmemesi başta gelmektedir. Sadece desteklemelerden yararlanmak için oluşturulan 

kooperatifçilik girişimleri, sayısal ilerleme dışında ülke ve çiftçiye katkısı sınırlı olmaktadır. 

Kooperatifçiliğin kırsal politikada iyi uygulama aracı olmasını teminen, kırsal kalkınma 

konusunda örnek teşkil edecek başarılı kooperatifçilik modellerinin ülke sathına mikro tarım 

havzaları bazında ele alınması gündeme gelmektedir.  

Diğer taraftan, tarım kooperatiflerinin ilgili bakanlıklar arasında dağınık şekilde 

koordine edilmesi sorunlar yaratmaktadır. Türkiye’de kooperatifler Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev 

ve yetki alanında bulunmaktadır. Bu durum kooperatiflere yönelik bütüncül bir politika 

oluşturulup etkin biçimde uygulanması noktasında engeller oluşturmaktadır. Bunun yanında, 

kooperatiflerin türler itibarıyla farklı bakanlıklar bünyesinde bulunması aynı coğrafi alanda 

farklı amaçlarla birden fazla küçük ve güçsüz kooperatifin kurulması, kooperatifler arasında iş 

birliğinin ve dikey bütünleşmenin yeterince gelişmemesi ve başarılı uygulamaların 

yaygınlaştırılamaması gibi diğer pek çok soruna yol açmaktadır.  

Kooperatiflerin tabi oldukları mevzuat gereğince farklı bakanlıkların yetki alanında 

bulunmaları olağan olmakla birlikte; kuruluş, işleyiş ve düzenleme yapma noktalarında tek bir 

otoritenin olması işleyişte etkinliği ve düzenli koordinasyonu sağlayacaktır. Hukuki açıdan 

kooperatiflerin bağlı bulunduğu bakanlık ile uygulama alanları arasındaki sorunlar ve 

mevzuatla ilgili eksiklikler Türkiye’de kooperatifçiliğin gelişimini engellemektedir. 

Kooperatifçiliğin kırsal kalkınma çabalarının odak noktası olarak ele alınması elzemdir. 

Kırsal kalkınmanın temeli çiftçi örgütlenmesidir. Çiftçiler bakımından doğru ve etkin bir 

örgütlenme, iyi işletilen bir tarım danışmanlığı ve tarımsal pazarlama ağının varlığına 

bağlıdır. Zira, üreticinin tarlasında, tüketicinin ise pazarda kazanmasının yolu 

kooperatifçiliktir. Kırsal alanda birlikteliği, ortak hareketi, karşılıklı güveni, kültürel yapıyı, 

geleneksel bilgi ve zanaatı korumaya ve devam ettirmeye yönelik örgütlenme çalışmaları 

oldukça önemlidir. 

Tarım kooperatiflerinde süregelen yetki karmaşası ve yapısal sorunların giderilmesine 

yönelik hukuki ve kurumsal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kırsal 

kalkınma çabalarında en işlevsel kurumlar arasında yer alan kooperatifçiliğin çiftçilere 
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özendirilmesi ve kurulanların desteklenmesi gerekmektedir. Bu konuda politika üretme, 

uygulama ve izlemede tek bir bakanlığın yetkili kılınması yönünde ilgili kurumların bir araya 

gelerek işbirliği yapması önem taşımaktadır.  

Küçük ve orta boy aile işletmelerinin tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmelerinde 

kooperatiflerin çok önemli görevler yüklenebileceği (çiftçi eğitimi, makine kullanımı, tohum, 

lisanslı depoculuk, sulama gibi alanlar başta olmak üzere) unutulmamalıdır. Tarım ya da 

kırsal kalkınma desteği almak için kooperatif kurulması yerine, kooperatiflerin çok işlevli 

olarak faaliyet göstermesi, bu yapının ortaklarca benimsenmesi ve kooperatiflerin tarım ve 

kırsal kalkınma destek programlarının uygulamasında daha aktif şekilde yer alması kritik 

önemdedir. 

Yukarıda bahsedilen yapısal sorunların aşılabilmesi öncelikle evrensel kooperatifçilik 

değer ve ilkeleriyle uyumlu, tek ve kapsayıcı bir kooperatifler yasasının hazırlanmasına 

ihtiyaç vardır. Hâlihazırda Türkiye’de kooperatifler ile ilgili çerçeve mevzuat; 1163 Sayılı 

Kooperatifler Kanunu, 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 4572 

Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun olarak şekillenmiştir. Bu 

kanunlara ek olarak, 5200 Sayılı Üretici Birlikleri Kanunu Türkiye’de tarımsal örgütler 

çeşitliliğini artırmıştır. Günümüzde AB standartlarında tarımsal kooperatifçilik için ilk 

yapılması gereken mevzuatta sadeleşmeye gidilmesidir. Bunun yanı sıra, Türkiye’de 

kooperatiflerin çatı örgütlenmesinde görülen eksiklikler de tamamlanmayı beklemektedir.  

Günümüzde tarımsal kooperatifçiliğin gelişmiş olduğu AB ülkeleri incelendiğinde; 

Hollanda Ulusal Tarım Kooperatifleri Konseyi, Fransa Tarım Kooperatifleri Konfederasyonu, 

Alman Raiffeisen Birliği, İtalyan Kooperatifler Konfederasyonu gibi benzer bir tarımsal 

kooperatif üst örgütlenmesine ihtiyaç vardır. Bahsi geçen ülke örneklerine benzer şekilde 

oluşturulacak Türkiye tarımsal kooperatif üst örgütlenmesi, üye birlik ve kooperatiflerine 

yönelik olarak; danışmanlık, denetim, eğitim ve yayım faaliyetleri gibi hizmetler verebileceği 

gibi, ulusal tarım politikalarının belirlenmesi ve uygulamasında da önemli roller 

üstlenebilecektir. Bu doğrultuda, Türkiye’de tarımsal kooperatiflerde üst örgütlenme 

eksikliklerinin tamamlanabilmesi için, Milli Kooperatifler Birliği koordinasyonunda, ilgili 

bakanlıklarla işbirliği halinde, kooperatif ve birlik temsilcileriyle yürütülecek teknik 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Türkiye’de tarım ve kırsal kalkınmaya kredi veya hibe temin eden kurum ve kuruluşlar 

bakımından çok farklı şartlar mevcuttur. Örneğin 1163 Sayılı Kanuna tabi tarımsal 

kooperatifler kredi ve hibe temini konularında kısmen avantaj (faiz indirimi gibi) sahibi iken, 

4572 Sayılı Kanuna tabi tarım satış kooperatifleri ve birlikleri buna benzer avantajlardan 

yeterince faydalanamamaktadır. Yapılması gereken, mevzuatın sadeleştirilmesinin getireceği 

ortak hukuki zemin ile buna benzer farklılıkların ortadan kaldırılmasıdır. 

Kooperatiflerin toplum genelinde benimsenerek rasyonel bir ekonomik araç olarak 

kullanılabilmesi için en öncelikli stratejilerinden biri kooperatifçilik eğitiminin 

iyileştirilmesidir. Kooperatiflerin kırsal kalkınma için beklenen olumlu etkiyi yapabilmeleri, 

kooperatifçilik eğitiminde yüksek standartlara ulaşmakla mümkündür. Türkiye’deki mevcut 

kooperatifçilik eğitimi, gerek kooperatiflerin başarısının artması gerekse de başarı için uygun 

zeminin oluşturulması anlamında yeterli değildir. Kooperatifçilik eğitimini salt tarım ve 

işletmecilik alanlarında sunmak yeterli değildir. Kamu yönetimi, maliye, kalkınma iktisadı, 

sosyoloji gibi alanları içerecek şekilde çok disiplinli bir yaklaşımla ele alınmalı ve bu 

bağlamda örneğin bir kooperatifçilik enstitüsünün kurulmasına yönelik çalışmalar ilgili 

paydaşlar nezdinde başlatılabilir. 

Küreselleşmenin etkisiyle çok uluslu şirketlerin tarım ve gıda alanında piyasa 

hâkimiyeti kurmaları, girdi maliyetlerindeki artışlar, ürün fiyatlarının spekülasyona duyarlılığı 

gibi çok çeşitli sebeplerin varlığı tarım kooperatiflerini kendi aralarında işbirliğine 

zorlamaktadır. Bu bağlamda kredi, satış, girdi temini, enerji, eğitim gibi alanlar tarımsal 

kooperatiflerin müşterek iştigal konuları haline gelmiştir. Bu durum, çeşitli platformlarda 

“entegre kooperatifçiliğin” uygulanabilir olmasına yönelik tartışmaları gündeme 

getirmektedir. Tarımsal kooperatiflerin öncelikli sorunlarından olan; tedarik, pazarlama, satış 

ve kredi konularına “entegre kooperatifçilik” ile çözümler getirilebilecek olması 

tartışılmalıdır. Farklı kooperatif tipleri arasında işbirliği kanallarını geliştirmek, bütüncül bir 

tarımsal kooperatifçilik hareketi başlatarak kalkınma dinamiklerini hızlandırmak, bunun için 

ise kurumsal altyapıyı yeniden tasarlamak gerekmektedir. Örneğin Avrupa Birliğinin tarımsal 

örgütlenme yapısı referans alınarak Türkiye’de yeni bir tarımsal kooperatifçilik modeli 

geliştirilebilir. 
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4.5.  Kırsal Kalkınmada STK’lar 

Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının kırsal kalkınma alanındaki rollerine ve 

etkinliklerine dair genel bir değerlendirme yapmak oldukça güçtür. Zira ülkemizde temel 

misyonu kırsal kalkınma olan sivil toplum kuruluşu sayısı oldukça azdır. Türkiye Kalkınma 

Vakfı’nın 1970’li yılların başında “sahaya inmesi” milat olarak ele alınabilir. Tarımın ve 

tarımdan geçinen nüfusun hala stratejik önemini koruduğu ülkemizde bu yöndeki girişimler 

değerli bulunmaktadır.  

Kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının alana bakış açıları 

ve motivasyonları çeşitlilik göstermektedir. Özellikle, 1990’lı yıllarla birlikte kırsal 

kalkınmayla konjonktürel ve pragmatist olarak ilişkilenen pek çok sivil toplum kuruluşu 

faaliyet göstermiştir. Ancak bu kuruluşların etkinliği dış fon mekanizmalarının süresi ile 

sınırlı kalmıştır.  

Kurumsal yapıları ve motivasyonları bağlamında bir başka kategori de büyük ölçekli 

firmaların kırsala dokunan çalışmalarıdır. Bu firmaların çok az bir kısmı kendi özgün 

programlarını ve kuruluşlarını ihdas etmiş, bir kısmı da konuyu halkla ilişkiler ve sosyal 

sorumluluk bağlamında yaklaşmıştır. Özellikle sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 

kırsalda dezavantajlı grupların yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmalar, gelir getirici 

aktivitelerin tanıtılmasına ve çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar ve çevre korumaya 

yönelik çevre dostu teknolojileri kullanmaya yönelik çalışmalar bu nitelikteki aktivitelerin 

temelini oluşturmuştur. 

Türkiye’nin kırsal kalkınma çabalarında kurumsal anlamda sivil toplumla tanışıklığı 

görece yenidir. Bu bağlamda kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren STK’ların 

kurumsallaşma, finansal bağımsızlık ve özgün modeller üretme kapasitelerini 

gerçekleştirebilmek için kat edecekleri yol olduğu söylenebilir. Sivil toplumun kırsal 

kalkınmada perspektifi ve pratiği kamunun genel politikaları, öncelikleri ve çalışma 

yönteminin sınırları içinde kalmıştır. Finansal ve kurumsal olarak yeterince güçlü olmayan 

sivil toplum kuruluşları, küresel ve ulusal kalkınma politikalarına ve uygulamalarına alternatif 

modeller geliştirme ve bu modelleri sürdürülebilir-yaygınlaşabilir yapılara kavuşturmada 

ciddi kısıtlarla karşılaşmışlardır. 

Özellikle 2000’li yıllarla birlikte ülkemizde çevre dostu tarım ve ormancılık alanında 

faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları etkin olmaya başlamıştır. Bu kuruluşların yanı sıra 
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kent merkezlerinde ve bazı üniversitelerde üreticilerle doğrudan gıda zinciri ilişkisi kurabilen 

tüketim kooperatifleri kurulmaya başlamıştır. Ekolojik yaşam, organik tarım ve gıda güvenliği 

çok daha fazla sayıda akademisyenin ve araştırmacının ilgi alanına girmiştir. Akademide 

kırsal kalkınmaya dair araştırma merkezleri açılmıştır. Tüm bu süreçler, küresel ve ulusal 

kalkınma paradigmalarına alternatif yaklaşımlar sunmaya başlamıştır. Bu yeni söylem, kırsal 

kalkınma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında, yerel yönetimlerde ve 

bakanlıklarda az ya da çok etkisini göstermektedir. 

4.6.  Çiftçilik  

Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonunun (IFAB) kuruluş tarihi olan 14 Mayıs 

1946 gününden hareketle, federasyonun kuruluş günü olan 14 Mayıs, bütün dünyada “dünya 

çiftçiler günü” olarak kutlanmaktadır. Buradaki temel amaç, çiftçilik mesleğine ve çiftçilere 

yönelik konulara ve sorunlara dikkat çekmek, tarımın önemini gündemde tutmaktır. Çiftçilik 

hem bir yaşam biçimi hem de bir meslektir. Dünyada halen milyarlarca insan çiftçilikle ve 

tarımla hayatını kazanmaktadır. Gelecek yüzyıllara, toprağına sahip çıkan koruyan ülkeler 

daha güvenli bir ortamda geçeceklerdir. İşte bunun için çiftçiliğe, çiftçilik mesleğine önem 

veren ülkeler, bunu yaşatan ülkeler gıda güvencesi, toprak ve su kaynaklarının, biyolojik 

çeşitliliğin korunması açısından geleceğe daha güven içinde bakmaktadır. Burada ana aktör 

olarak çiftçiyi görmektedirler100. 

Kır hayatının temelini ve kırsal ekonominin omurgasını, toprağa bağlılık diğer bir 

ifadeyle, tarımsal faaliyetler oluşturmaktadır. Dolayısıyla kırsal toplumun aynı zamanda bir 

tarım toplumu olduğunu söylemek mümkündür. Ülkemizde kırsal yerleşimlerin odağını 

köyler, kırsal toplumun çekirdeğini ise köylü kesim oluşturmaktadır. Kırsal toplumun 

içerisinde üretimi planlayan, gerçekleştiren ve pazara sunan çiftçilerdir. Çiftçilik 

mevzuatımızda farklı içeriklerde tanımlanmış olsa bile, çiftçiliğin mesleki özelliklerinin ve 

fonksiyonlarının iyi anlaşılması gerekmektedir. 

18.04.2006 tarih ve 5488 sayılı Tarım Kanununda çiftçi “mal sahibi, kiracı, yarıcı veya 

ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresi tarımsal üretim 

yapan gerçek ve tüzel kişiler” olarak tanımlanmaktadır. 15.05.1957 tarih ve 6964 sayılı Ziraat 

Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda ise çiftçilik tanımlanmıştır. Buna göre çiftçilik 

                                                 
100 Gülçubuk, Bülent. “Dünyanın En Eski Mesleklerinden ve En İtibarlı İşi: Çiftçilik”, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 
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“Bu Kanunun uygulanması bakımından ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah 

yoluyla yahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su 

ürünleri elde edilmesini, bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesini, 

muhafaza ve pazarlanmasını” ifade etmektedir. 

Buradan hareketle çiftçi, geçimini topraktan sağlayan ve buna ilave olarak çeşitli 

hayvancılık faaliyetlerinde bulunan, ekonomik uğraşlarının yanında geleneksel bilginin 

nesilden nesile aktarılmasında bir aktördür. Çiftçilik sadece bir meslek değildir. Çiftçiler aynı 

zamanda gündelik köy hayatında ihtiyaç duyulan birçok uzmanlık alanının teknik bilgisine 

sahip ve bunların uygulayıcısı birer zanaatkârdır. Çiftçilik, bütün bu çok yönlülükle beraber 

tecrübe sahibi olmayı, içinde bulunulan yörede tabiata sıkı sıkıya bağlılığı gerektiren ve 

bunların sonucunda toplumun sağlıklı beslenmesi için gerekli gıda üretiminin yapıldığı 

özverili ve stratejik bir meslektir. 

Çiftçilerin çok yönlü çabalar ve mesleki yetkinlik içinde olmaları gerektiğini işaret eden 

bir saptamaya göre; “çiftçi, pek çok belirsizliğin bulunduğu ortamda aldığı kararlarla hasat 

dönemine odaklanır ve alın teriyle elde ettiği üretim değerini, kazancını; geçmişe dönük 

borçlarını kapatmak, geleceğe yönelik aile geçimi için gerekli tutarı ayırmak ve üretimde 

sürdürülebilirliği sağlamak üzere gelecek üretim döneminin girdilerini etmek ve de hala 

kaynak kalmışsa teknoloji yenileme yatırımlarını planlamak üzere kaynak tahsis eder.”101 

Bu bağlamda ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri çiftçiliğin tam olarak bir meslek 

kolu olarak görülmemesi, giriş engeli bulunmayan ve herkesin yapabileceği bir iş kolu 

olduğunun düşünülmesi oldukça yanıltıcıdır. Çiftçilik tarım gibi yaşamsal öneme sahip son 

derece stratejik önemi haiz bir üretim faaliyetinin yürütülmesini sağlayan köklü ve teknik bir 

meslek dalıdır. Çiftçilik, yaşamın devamı için zorunlu olan gıda maddesi üretiminin yapıldığı 

ve dolayısıyla insanlığa hizmeti esas alan öncü mesleklerden biridir. Bunun yanı sıra gıda, 

tekstil ve kimya gibi pek çok alanda insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim 

faaliyetlerinde bulunmayı gerektirmektedir. Çiftçiliğin yüksek sorumluluğu ve çok yönlü 

vasıflara sahip olmayı gerektiren üretim bilgisi altyapısı, onu diğer mesleklerden 

ayırmaktadır.  

101 Özçatalbaş, Orhan. “Tarım Ciddi İştir, Romantizm Kaldırmaz”, Türk Tarım Dergisi, Kasım 2017, Sayı 243, s. 69. 
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Bu bağlamda çiftçilik, zihinsel ve bedensel gücün tam olarak işe yansıtıldığı, toprak ve 

doğayla ilgili, sosyal ve ekonomik olguların iç içe olduğu özgün ve özverili bir meslektir. Bu 

kapsamda ulaşılması gereken temel hedef olarak kırsal kesimde yaşayanlar için çiftçiliğin 

saygınlığını güçlendirmek, kırın cazibesini yeniden ve kalıcı bir şekilde yükseltmek olmalıdır. 

Zira, “çiftçiler sadece geçmişten devir aldığı geleneksel üretim yöntemleriyle üretimde 

bulunan kimseler değil, geleneksel kültür ve değerleri de muhafaza eden, aynı zamanda 

yenilikleri takip eden, kendilerini yenilemek durumunda olan ve rakipleriyle mücadele eden 

girişimcilerdir”102. 

Bunun için uygun politika araçlarından, eğitim, sosyal hizmetler ve tarımsal yayımın 

sağladığı avantajlardan yararlanmak gereklidir. Hem çiftçilik mesleğinin saygın olduğu 

bilincinin çiftçilere ve çiftçi adaylarına benimsetilmesi hem de kentsel nüfusa tarımın ne 

kadar önemli ve değerli bir alan olduğu düşüncesinin toplumun bütününe yaygınlaştırılması 

gerekmektedir. 

Ülkemizde kırdan kente göçlerin en olumsuz sonucu, tarımsal faaliyetlerin 

sürdürülmesini sağlayan çiftçiliğin terk edilmiş olmasıdır. Bu durum başta tarımsal 

ekonominin geleceğini tehlikeye atarken; diğer taraftan okulda öğrenilmesi mümkün 

olmayan, binlerce yıldan beri kuşaktan kuşağa damıtılarak süzülüp gelen geleneksel bilginin 

gelecek kuşaklara aktarım mekanizmasının da kaybolmasına sebep olmaktadır. 

UKKS (2014-2020) belgesinde kabul edilen yaklaşımla, ülkemizde kırsal kalkınma 

faaliyetlerinin hedef kitlesini kırsal haneler ve tarımsal işletmeler oluşturmaktadır. Buradaki 

ayrımda, tarımsal işletmeleri ayakta tutan olgunun aile çiftçiliği ve bu uğraşı gerçekleştirenin 

çiftçi olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Genç çiftçilere yönelik tasarlanan programlar başta 

olmak üzere, tarım ve kırsal kalkınma destek programlarından yararlanacak potansiyel 

başvuru sahipleri bakımından çiftçilik mesleğinde yetkinlik ölçütünün aranması iyi tarım 

uygulamaları bakımından da gereklilik arz etmektedir. Tüm bu saptamalardan hareketle 

çiftçilik103; 

• Ulusal ve küresel gıda güvencesi ve gıda güvenliği için önemlidir  

• Çiftçilik doğal varlıkların sürdürülebilir kullanımı ve korunması için önemlidir  

• Milyarlarca insana iş ve aş sağlaması için önemlidir 

                                                 
102 Özçatalbaş, Orhan. “Tarım Ciddi İştir, Romantizm Kaldırmaz”, Türk Tarım Dergisi, Kasım 2017, Sayı 243, s. 69. 
103 Gülçubuk, Bülent. “Dünyanın En Eski Mesleklerinden ve En İtibarlı İşi: Çiftçilik”, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 
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• Yoksul nüfusun yaşama tutunabilirliği için önemlidir

• Özellikle küçük ölçekli çiftçilik, sosyal korumaya ve toplumların refahına yönelik

politikalarla desteklendiğinde kırsal ekonomilerin canlanması için önemlidir

• Çiftçilik geleneksel gıda ürünlerinin korunmasına yardımcı olurken, aynı zamanda

dengeli beslenmeye, dünyada tarımsal çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunduğu için

önemlidir

• Çiftçilik diğer sektörlere göre daha düşük sermayelerle istihdam sağlaması ve

geçimlik ekonomiyi sunması nedeniyle önemlidir

• Özelikle gelişmekte olan ülkelerde çiftçilik yerel kültürün korunması ve kırsal

çevreyle bir aidiyet duygusu yaşatması açısından önemlidir.

• Çiftçilik kadınların kırsal alanda çalışma hayatına katılımında, kendi kararlarında söz

sahibi olmalarında, statülerinin yükselmesinde ve özgüven kazanmaları bakımından

önemlidir

4.7.  Aile Çiftçiliği 

Tarımsal işletme, yasal statüsü ne olursa olsun, sahip olduğu ortakçılık, yarıcılık ya da 

kiralama şeklinde işlediği arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın kendi adına bitkisel üretim 

yapan ya da küçükbaş veya büyükbaş hayvan besleyen veya hem bitkisel üretim hem de 

hayvancılık yapan tek yönetim altındaki ekonomik birimdir104. Tek yönetim birimi; bir birey 

ya da hane halkı; ortaklaşa olarak iki ya da daha çok birey ya da hane halkları; bir kooperatif, 

şirket ya da devlet kurumu gibi tüzel kişi olabilir105. 

Farklı tanımlamalara sahip olan küçük tarım işletmeleri/aile işletmeleri ile ilgili yapılan 

bazı tanımlamalara bakıldığında küçük işletmeler/aile işletmeleri, genel olarak, üretim yaptığı 

alanda rekabet gücü zayıf, bağımsız bir şahıs tarafından kolayca kurulup işletilebilen ve göreli 

olarak küçük iktisadi birimler olarak tanımlanabilir106. Küçük tarım işletmeleri ise genellikle 

aile bireylerinin emeği ile faaliyet gösteren işletmeler olup bu işletmelerin arazi genişlikleri 

bulundukları bölgelere, yetiştirilen ürüne ve arazi edinimine bağlı olarak değişmekle birlikte 

0,25 hektar ile 10 hektar arasında değişebilmektedir107. Dünya genelinde çalışanların yarısı 

104 TÜİK, 2014. Tarım İşletmesi Tanımı. http://www.tuik.gov.tr/arastirmaveprojeler/tikas/tikas.html 
105 Özcan, M., 2012. Tarımsal İşletmelerde Risk Yönetimi ve Bir Alan Çalışması. T.C. Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

     Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 
106 Lipton, M. 2005. The Family Farm in a Globalizing World: The Role of Crop Science in Alleviating Poverty,   

International Food Policy Research Institute (Washington, D.C., 2005). 
107 Lipton, M. 2005. The Family Farm in a Globalizing World: The Role of Crop Science in Alleviating Poverty, 

International Food Policy Research Institute (Washington, D.C., 2005). 
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küçük ve orta ölçekli işletmelere dayanan tarım sektöründedir. Köy ve köylü eksenli tarımsal 

üretim yapısı dünya çapındaki en büyük “işveren” olarak görülmektedir.  

Ülkemizde aile çiftçiliğinin karşı karşıya olduğu temel sorunlara; genç işgücünün 

yokluğu ya da şehirlere göçü, pazar için üretim yapma ve örgütlenme eğiliminin yokluğu, 

üretim ölçeğinin ekonomik olmaması ile modern tarım bilgisine ve tarımsal desteklere erişim 

güçlüğü örnek verilebilir. 

2014 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) önerisi üzerine, 

Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı olarak ilan edilmiştir. Bunun temel amacı, açlık ve 

yoksullukla mücadele ve doğal kaynakların korunması açısından aile çiftçiliğinin öneminin 

vurgulanmasıdır. Dünyanın dikkatini çiftçi ailelerine ve küçük ölçekli çiftçiliğe çekmek, 

açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılması konusunda girişimlerin küçük ölçekten başlaması 

gerekliliği, gıda güvenliği ve yeterli beslenmenin sağlanması, geçim kaynaklarının 

iyileştirilmesi, doğal kaynak ve çevre yönetimi açısından etkinliğin sağlanması 

hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, küçük aile işletmeciliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanarak 

bunun kırsal kalkınmanın etkin bir parçası olması amaçlanmaktadır. Aile çiftçiliğine dayalı 

işletmeler108; 

 Geleneksel gıda ürünlerinin korunmasına yardımcı olan,

 Dengeli beslenme için imkân sağlayan,

 Tarımsal biyo-çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunan,

 Kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasına yardımcı olan,

bir yapı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu çerçeveden bakıldığında, tarımdaki üretimin ana yükü aile çiftçiliği şeklinde faaliyet 

gösteren tarım işletmeleri üzerindedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda aile çiftçiliğinin 

iklim değişimi109, genetik kaynakların ve biyo-çeşitliliğin muhafazası ve sürdürülebilirliği110, 

gıda güvencesi ve göçün önlenmesi açılarından111 önemini muhafaza ettiği belirtilmektedir. 

108 GTHB, 2014. Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı. 

     https://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/A%C3%87Y%20Liflet.pdf 

     (Erişim Tarihi:17.02.2018). 
109 Kan, M., Küçükçongar, M., Demirtaş, N., ve Kan, A., 2014. Aile Çiftçiliğinin Küresel İklim Değişiminin Olumsuz 

Etkilerini Azaltmadaki Rolü. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Ankara. 
110 Kan, M., Küçükçongar, M., Keser, M., Morgounov, A., Muminjanov, H., Özdemir, F., and Qualsel, C. 2014. Wheat 

     Landraces in Farmers’ Fields in Turkey: National Survey, Collection, and Conservation, 2009-2014. 

     http://www.fao.org/3/a-i5316e.pdf (Erişim Tarihi:17.02.2018). 
111 Keskin, G., Kaplan, G. ve Başaran, H., 2017. Türkiye’de Aile Çiftçiliği, İşgücü Prodüktivitesi ve Sürdürülebilirlik. Harran 

     Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (2017) 21(2): 209-218. 

https://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Belgeler/Uluslararas%C4%B1%20Kurulu%C5%9Flar/A%C3%87Y%20Liflet.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5316e.pdf
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Bu nedenle, kırsal kalkınma politikalarında aile işletmelerinin yeri ve rolü tartışmasız öneme 

sahiptir ve aile işletmelerinin desteklenmesi sürdürülebilir bir kırsal kalkınma için elzemdir. 

GTHB’nin 2014 yılından sonra, münhasıran bu tür işletmelere yönelik başlatmayı 

öngördüğü destekleme programlarının yanı sıra, bu işletmelerin yürütülmekte olan tarım ve 

kırsal kalkınma destekleme programlarından daha kolay yararlanabilmesini sağlayacak 

şekilde başvuru şartlarının lehlerine iyileştirilmesi yönünde attığı adımlar bulunmaktadır. 

Türk tarımındaki ortalama işletme büyüklüğünün yanı sıra, tarımsal istihdamın yapısı ve 

kadın çiftçiler gibi olgular dikkate alındığında aile işletmesi koşullarının hakim olduğu 

görülmektedir. Bu yapının korunması ve kooperatifçilik yoluyla üretim güçlerinin artırılması 

büyük önem arz etmektedir.  

4.8.  Kırsal Kesimde Dezavantajlı Gruplar ve Kadın 

Yaşlılar, engelliler ve çocuklar kırsal toplumun dezavantajlı grupları olarak kabul 

edilmektedir. Bunun yanı sıra, kırsal işgücünün önemli bir bölümünü oluşturan kadınların ve 

gençlerin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılım sağlaması için özel teşvik araçları 

geliştirilmektedir. Özellikle kadınların yaptığı işin erkek tarafından yapılan işe kıyasla daha az 

değerli ve daha az saygın kabul edilmesi, ülkeler çapındaki değerlendirmelerde ve kayıtlarda 

sıkça eleştirilmektedir. Kadının üretim kaynaklarına erkeğe oranla daha az erişmesi; 

kadınların aile gelirinin kontrolünde daha az söz hakkına sahip olmasına ve kamusal alanda 

yönetim ve denetim rollerini daha az oranda üstlenmelerine neden olmaktadır. Bu 

durumlardan dolayı, genel olarak statüsü ve konumu ne olursa olsun kadınlar ekonomik ve 

toplumsal yaşamda dezavantajlı bir durumla karşı karşıya kalmaktadır112. 

Türkiye’de istihdamın cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde kadınlar açısından en 

önemli istihdam kaynağının tarım olduğu görülmektedir. Kırsaldaki kadınlar açısından tarım 

en önemli istihdam kaynağını oluşturmaktadır. Tablo 12’de görüleceği gibi, ülkemiz 

genelinde kadınlar açısından işgücüne katılım oranı yüzde 30,6 olup kadınların yaklaşık 

yüzde 28,7’si kırsal alanda ve tarımda istihdam edilmektedir. Oysa aynı oran erkekler için 

yüzde 15,5’e düşmektedir. Kırsal kalkınma çabalarında tarım istihdamındaki kadınlar politika 

üretiminde özellikle gözetilmesi gereken bir işgücü grubudur. Kadın çiftçilerin sosyal 

112 GTHB 2012. Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı (2012-2016). 

     https://www.tarim.gov.tr/EYYDB/Belgeler/Egitim/ulusal_eylem_kirsal.pdf (Erişim Tarihi: 17.02.2018) 

https://www.tarim.gov.tr/EYYDB/Belgeler/Egitim/ulusal_eylem_kirsal.pdf
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güvenlik ve çalışma hayatına ilişkin koşulları iyileştirme ihtiyacı göstermeye devam 

etmektedir. 

Tablo 10: İstihdamın Cinsiyet ve Sektörlere Göre Dağılımı (Bin kişi, 2016) 

 
Toplam  Tarım  Sanayi  Hizmet Tarım (%) 

Sanayi 

(%) 

Hizmet 

(%) 

Toplam 27.205 5.305 7.283 14.617 19,5 26,8 53,7 

Kadın 8.312 2.384 1.322 4.606 28,7 15,9 55,4 

Erkek 18.893 2.920 5.961 10.011 15,5 31,6 53,0 

Kaynak: TÜİK 

Tarımsal üretimdeki kadın emeğinin ağırlığı dikkate alındığında, kadınların üretim ve 

pazarlama bilgisi bakımından mesleki kapasitelerinin artırılması tarımın rekabet gücünü 

artıracaktır. Tarımdaki emeğin kadınlaşmasındaki artış eğilimi kadın çiftçi kooperatiflerinin 

kuruluşunu ve başarılı uygulamalara imza atmalarına vesile olmaktadır.  

Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı (2012-2016) tarımdaki 

kadın istihdamına yönelik farkındalığı artırmıştır. Bu çerçevede, kadınların çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi kadar bizatihi kadın çiftçilerin ve girişimcilerin kurduğu 

kooperatifler de kırsal kalkınma açısından oldukça işlevsel bulunmaktadır. Sürdürülebilir 

toplum anlayışı ve kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde kırsal alana yönelik geliştirilen 

politikaların dezavantajlı kesimlerin başında gelen kadınları odak alması büyük önem arz 

etmektedir.  

Kadınlar kırsal kesimde üretimin her aşamasında rol oynamaktadır. Tarımda 

verimliliğin artırılması açısından kadınlara yönelik tarım eğitimlerinin büyük önemi 

bulunmaktadır. Bu nedenle kadınlara halk eğitim merkezlerindeki eğitimler vasıtasıyla ek 

kazanç elde edebilecekleri mesleklerin yanında, sürdürülebilir tarım uygulamalarını içeren 

eğitim programları sunulmalıdır. Kadınlar kırsal kesimde toprağın sahibi olmamakla birlikte 

asıl kullananlarından biridir. Üretimin her aşamasında rol oynamaktadır. Tarımda verimliliğin 

artırılması açısından kadınlara yönelik tarım eğitimlerinin büyük önemi bulunmaktadır.  

Bu kapsamda, GTHB tarafından 1'i ulusal 9'u bölgesel düzeyde düzenlenmiş olan kırsal 

alanda kadın çalıştayları sonuçları doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, 

sivil toplum kuruluşları ve kadın çiftçilerin katkıları ile “Kırsal Alanda Kadının 
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Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı” hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu Eylem Planının 

hedefleri; 

• Kırsal alanda kadının konumunu iyileştirmek,

• Tarım sektörünü toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımına duyarlı hale getirmek,

• Kadınlar ile ilgili istatistiksel verilerde Türkiye’nin uluslararası göstergelerini ve

sıralamasını iyileştirmek,

• Kırsal alandaki kadınları ulusal kalkınma çalışmaları ile entegre hale getirmek

şeklinde ortaya konulmuştur. 

Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan Ulusal Eylem Planı; kısa 

(2012-2013), orta (2012-2014) ve uzun (2012-2016 ve sonrası) vadeli olmak üzere üç 

uygulama dönemini kapsamaktadır. 

4.9.  Orman Köyleri 

Kırsal alanda dezavantajlı olarak tanımlanabilecek gruplardan biri orman köylüleridir. 

Özellikle orman köylerinde yaşayanların desteklenmesi amacı ile Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı bünyesindeki Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığının (ORKÖY) çalışmaları 

kırsal kalkınma destekleri açısından önem taşımaktadır. ORKÖY; ormanların korunması, 

geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla orman köylüsünü sosyo-ekonomik projelerle 

desteklemek suretiyle yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve gelir seviyelerini artırmayı, böylece 

ormanlar üzerindeki olumsuz baskıyı azaltmayı, orman-halk ilişkilerini düzenlemeyi ve 

ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı hedeflemektedir.   

2017 yılı TÜİK verilerine göre, 12.205 orman köyünde 2,9 milyon, 10.507 mahallede 

4,1 milyon olmak üzere toplam 22.712 köy/mahallede 7 milyon orman köylüsü yaşamaktadır. 

Orman köylüsü,  kişi başına düşen geliri ülke ortalamasının altında olan, büyük oranda sosyal 

güvenceden yoksun, yeterli büyüklükte tarım arazisi olmayan dezavantajlı kesimlerin başında 

gelmektedir. Orman köylüsü geçimini küçük ölçekli tarım, hayvancılık ve ormancılık 

faaliyetlerinden karşılamaktadır.  

Ülkemizde uygulanan destekleme politikaları içerisinde orman köylüleri için farklı 

programlar olsa da, orman köylülerinin en ciddi dezavantajı gelir çeşitliliğini sağlayacak 

olanaklara erişimdeki kısıtlardır. Bu tür alanlarda katma değeri yüksek odun dışı ürün elde 

edilebilecek çalışmaların desteklenmesi elzemdir. Özellikle bazı ormanların endemik bitki 
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türler açısından zenginliği, tıbbi aromatik bitkiler için büyük potansiyele sahip olması, 

organik tarım faaliyetleri için uygun ortam barındırmaları önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu tür 

alanlarda kırsallığın baskın olması, geleneksel hayatın ve üretim kültürünün daha fazla 

muhafaza edilmesine imkan sunmaktadır. Buralardaki yerel ürünler ile el zanaatına dayalı 

ürünler katma değeri yüksek ürünler olarak (organik ürün, yerel ürün, tıbbi ürün, geleneksel 

ürün, coğrafi işaretli ürün gibi) talep görmektedir.  

ORKÖY tarafından, orman köylüsü olan veya kredi tespit tarihi itibarıyla son bir yıldır 

orman köyünde oturup icralık durumda bulunmayan gerçek kişilere ve tarımsal kalkınma 

kooperatiflerine kredi ve hibe desteği sunulmaktadır. Orman köylüsüne verilen desteğin 

yüzde 20’si hibedir. ORKÖY destekleri, sosyal ve ekonomik projeler olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. 

 Sosyal maksatlı projeler; dam örtülüğü, dış cephe mantolama, güneş enerjisi ile su

ısıtma sistemleri, kat kalorifer sistemleri gibi projeleri içermektedir.  Bu projeler

faizsiz olup, kredi geri dönüşü proje türlerine göre 3-7 yıl arasında değişmektedir.

Sosyal projelerle orman köylüsünün yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, odun

tüketiminin azaltılması, buna bağlı olarak da orman kaynaklarına olan baskının

ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

 Ekonomik maksatlı projeler; büyük ve küçükbaş hayvancılık, fenni arıcılık, seracılık,

kültür mantarcılığı, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, meyve yetiştiriciliği gibi

projeleri kapsamaktadır. Bu projelerle orman köylüsünün yeni tarım uygulamalarıyla

buluşturulması, gelir seviyesinin iyileştirilmesi, istihdama katkı sağlanması, kırsal

alandan şehirlere göçün önlenmesi ve ormana olan baskının ortadan kaldırılması

hedeflenmektedir.

Kırsal alanda desteklerin çeşitliliği artmasına karşın, ilgili kurumlar arasındaki 

koordinasyon eksiklikleri ve uygulamadaki çeşitlilik, kırsal kesimdeki bireylerin bu destekleri 

takip etmesini zorlaştırmaktadır. Başvuru prosedürlerinin karmaşıklığı, destekleme 

başvurularının özellikle küçük çiftçilerin yapabileceği ve takip edebileceği bir tabanda 

olmaması, planlanan eylemlerin başarıya ulaşmasındaki en önemli engellerdir. Bu nedenle bu 

destekler kapsayıcılık ilkesinin gerektirdiği şekilde her ölçekteki tarım işletmesine ve köylü 

haneye hitap edecek şekilde oluşturulmalı ve yönetilmelidir. 

Başta uzak kırsal alanlar olarak nitelendirilebilecek dağlık ve ormanlık alanlarda birim 

alana katma değeri yüksek ürünlerin (odun dışı orman ürünleri ve tıbbi aromatik bitkiler gibi) 

üretiminin ve kontrollü toplanmasının biyolojik çeşitliliği koruyacak, sürdürülebilirliği 
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sağlayacak şekilde teşviki yöre halkı için önemli bir gelir kaynağı oluşturacaktır. Bu nedenle 

sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla bu tür alanlara özgü kırsal kalkınma projelerinin 

desteklenmesi önem arz etmektedir. 

Zira ülkemizde kırsal nüfusun yaklaşık yüzde 35’i orman köylerinde yaşamaktadır ve 

bu köyler diğer kırsal yörelere nazaran daha az tarımsal arazi varlığına sahiptir. Mevcut 

araziler ise parçalı ve engebelidir. Nitekim orman köylerinin yüzde 67’si dağlık arazilerdedir. 

Buna bağlı olarak ulaşım ve haberleşme olanakları diğer köylere nazaran daha kısıtlıdır. 

Orman arazilerinde eğimin yüksek olması nedeniyle, tarımsal mekanizasyon olanaklarından 

yararlanma koşulları daha düşüktür. Dolayısıyla orman köylerinden şehirlere göçler yüksektir. 

Göç nedenleri arasında sosyal güvenliği olan bir işte çalışmak temel nedenlerin başında 

gelmektedir.  

Doğal peyzajın ve biyolojik çeşitliliğin korunması için ilan edilen korunan alanlar 

yönetimi, orman köylerinin geçim kaynaklarını iyileştirecek şekilde yürütülmelidir. Ayrıca 

ormancılık kooperatiflerinin yeterli sermayeye sahip olmamaları nedeniyle orman idarelerince 

yürütülen faaliyetlere katılamamakta ve muhtemel üretim gelirlerinden mahrum 

kalmaktadırlar.  Orman köylerindeki kooperatifleşme düzeyi yüksek olmakla birlikte, 

kooperatifçilik konusunda bilgi düzeyi yeterli değildir. Alkan ve Demir’in (2013) saha 

çalışması bulgularına dayanan aşağıdaki çizelge bu durumu net olarak göstermektedir: 

Tablo 11: Orman Köylerinde Kooperatifçiliği Etkileyen Faktörler  (Yüzde, 2013)

Kaynak: Alkan, H., Demir, E. (2013). Orman Köylerinde Kooperatifçiliğin Gelişimine Etki Eden Etmenler. SDÜ Orman 

Fakültesi Dergisi, 14: s. 1-9. 

Ormanlık alanlarda çevresel değerlerin ve tabii kaynakların korunması, biyolojik 

çeşitlilik varlığının odun dışı orman ürünlerine dönüştürülebilmesi, eko-turizm, organik tarım 
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ve yerel ürünler açısından orman köylerinin potansiyelinin ormancılık kooperatifleri eliyle 

değerlendirilmesi önem taşımaktadır.    

4.10.  Kırsal Kesimde Göç ve Yaşlanma 

Kırdan kente göç geçmişten günümüze kalkınma politikaları alanında önemli bir 

gündem maddesi olmaya devam etmektedir. Göç daha çok bir sonuç olarak ele alınmaktadır. 

Ancak göçün arkasında bıraktığı kırsal kesime ve yöneldiği kentlere etkileri farklı olduğundan 

sağlıklı sebep-sonuç ilişkilerine dayanan göç analizlerine rastlamak oldukça güçtür. 

Ülkemizde tarımda yaşanan yapısal sorunlar ve tarımda makineleşme düzeyinin artmasıyla 

birlikte işgücü gereksiniminin azalması gibi temel faktörlere ilaveten; kentlerin eğitim, sağlık, 

istihdam, sosyal ve kültürel imkânlar yönünden çekiciliği gibi faktörler kırdan kente göçü 

tetiklemektedir. Ancak göçlerin tetikleyicisi unsuru ekonomik sebeplerle sınırlı değildir. 

Kırsal alanda temel kamu hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması 

gibi unsurlar da göçü azaltmaktadır. 

Türkiye’de 1950’li yıllarda başlayan sosyo-ekonomik değişim sonucunda kırsal alandan 

kentlere doğru gerçekleşen iç göçün oluşturduğu sorunlar çok boyutlu ve karmaşık bir yapı 

oluşturmaktadır. Köylerden şehirlere gerçekleşen göçler kendi il ve ilçe merkezlerine 

yöneldiği kadar, yakın ve uzak mesafedeki büyük şehirlere de gerçekleşmektedir. Göç 

edenlerin kendi kırsal yöresiyle olan ilişkisi göç mesafesine bağlı olarak farklı yoğunluklarda 

devam etmektedir. Göç bazı durumlarda özellikle kırda yaşanan yoksulluğun kentlere 

taşınmasına ve biçim değiştirmesine neden olmaktadır. Göç bir taraftan kentteki mekânsal 

ayrışmaları derinleştiren etkilerde bulunurken, diğer taraftan yoksulluğun mekânsal olarak 

yoğunlaşmasına neden olabilmektedir.  

Göçlerle tekrar biçimlenen kentsel alanlarda yoksulluk olgusu yeni bir yüz edinmiştir. 

Göçlerle gelenler, kent merkezlerinde tutunamamakta ve çoğunlukla kent merkezi dışındaki 

mahallelere yerleşmektedir. Kentlerin kıyısında yaşayanlar için kente yakın olmamak, bir 

bakıma kentin ekonomik, sosyal ve kültürel imkânlarının dışında olmak, kentin kurumsal 

manadaki üretim süreçlerine katılamamak anlamına gelmektedir. Bu durumda bulunanların 

çoğunlukla düzenli bir işi ya da hane geliri bulunmamaktadır113. 

                                                 
113 Taş, Y. H., ve Özcan, S., 2013. “Türkiye’de İç Göçün Yoksulluğa ve İstihdama Etkileri”, International Conference On 

Eurasian Economies, 17-18 September 2012, St. Petersburg, Russia. 
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Kırda ikamet eden gençlerin şehirlere göç etmesi kırsal kesimdeki demografik yapıyı 

olumsuz yönde etkilemektedir. Kırsal alanda süregelen nüfus seyrelmesinin getirdiği riskler 

giderek artmaktadır. Kırsal yerleşimlerde göçün tetiklediği sorunların başında yaşlanma 

gelmektedir. Sadece yaşlı çiftlerden oluşan ve emekli maaşına bağımlı hane sayısında artış 

görülmektedir. 2014-2016 yılları arasında, 51 ilde köylerde ikamet eden yaşlı nüfusun oransal 

olarak arttığı gözlemlenmiştir114. Bu durum yaşlılara yönelik sosyal politikaların kırsalda 

yaşayan yaşlıları da dikkate alacak şekilde düzenlenmesinin ve izlenmesinin önemini açığa 

çıkarmaktadır. 

Kırdan kente göç olgusunun diğer göç tipleriyle birlikte değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Nitekim bazı yörelerde kentlerden kırsal yerleşimlere yönelen tersine göç 

hareketleri mevcuttur. İkametin mevsimsel olarak değiştiği mekik göçlerin yanı sıra 

mevsimlik gezici tarım işçiliği de öne çıkan göç hareketleri arasındadır. Göç sonucunda 

oluşan demografik yapı, kırsal kesime götürülün hizmet taleplerinin çeşitlenmesine neden 

olmaktadır. 

4.11.  Kırsal Alanda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Girişimcilik 

Kırsal alanlarda tarımsal faaliyetlerin yoğunluğu nedeni ile kırsal kalkınma ve tarımsal 

kalkınma çabaları çoğunlukla eşanlamlı kullanılmaktadır. Aralarındaki yakın ilişki kimi 

zaman politika belgelerinde bile bu ayrımın yapılmasını önemsiz kılmış olsa da, artık sadece 

tarım sektöründeki gelişmenin kırsal kalkınmayı sağlayacağı yaklaşımı önemini kaybetmiştir. 

Dünyada kırsal kalkınma politikaları da değişim göstererek, ortak payda olan “kırsal 

toplumun refahı için tarım ve tarım dışı sektörleri içeren fonksiyonel ve entegre yaklaşıma 

sahip politikalara” dönüşmektedir. Bu durum kırsal kalkınma faaliyetlerinden beklenen 

başarının yakalanmasında kırsal alandali ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesinin önemli 

olduğunu, sadece tarımın değil tarım dışı faaliyetlerin de kırsal alanda desteklenmesi 

gerektiğini ortaya koymaktadır.  

Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi yönelik tedbirlere, tarım ve kırsal kalkınma 

destek programları içerisinde düzenli olarak yer verilmektedir. Ancak kırsal ekonominin 

sektörel çeşitlenme yoluyla güçlenmesi tarım sektörünün gelişme düzeyi ve potansiyeliyle 

yakından ilişkilidir. İşletmelerin tarımsal gelir düzeyinin yüksek olduğu yörelerde gelir 

getirici alternatif ekonomik faaliyetler daha kolay çeşitlenmektedir. Çiftçilerin yeniliğe açık 

114 Kalkınma Bakanlığı, 2018. Kırsal Kalkınma Üzerine Genel Bir Değerlendirme (yayımlanmamış). 
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tutumları ve bilgiye erişim kolaylıkları da bu süreci desteklemektedir. Çiftlik faaliyetlerindeki 

çeşitlenme bakımından, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin etkin şekilde sunulması 

önemlidir.  

TKDK’nın IPARD I ve IPARD II programları kapsamında “çiftlik faaliyetlerinin 

çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme” tedbiri ile kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin 

çeşitlendirilmesi amaçlanmıştır. Yeni tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinin yanı sıra, başta 

turizm ve yenilenebilir enerji olmak üzere farklı alt sektörleri destekleyen bu programların 

varlığı etkili olmuştur. Ulusal bütçeyle hayata geçirilen destekleme programlarında da 

kırsalda ekonomik faaliyetin çeşitlendirilmesi tedbirine yer verilmektedir. Tarım dışı gelir 

getirici faaliyetler ya da tarımdaki mikro işletmecilik girişimleri, ancak ilgili yörenin tarım 

ekonomisiyle güçlü bağlantıların kurulması durumunda, sürdürülebilir olmaktadır.   

Kırsal kesimde insan kaynakları konusunda girişimciliği artıracak mekanizmalar yeterli 

değildir. Çalışma çağındaki üretken genç işgücünün kırsal alanda kalmak istememesi bir diğer 

kilit sorundur. Türkiye’de girişimciliğin gelişmesi için çalışmalar, 1980’li yıllardan itibaren 

uygulanmaya başlanmakla birlikte, 1990’lı yıllarda hız kazanmış, 2000’li yıllarda ise 

desteklerin ve destek sağlayan kurum/kuruluşların sayısında önemli artışlar yaşanmıştır. 

Girişimcilik konusunda eğitim ve desteklerin artması hususu kalkınma planlarında yer almış, 

sadece sanayi, hizmetler ve ticaret sektörlerinde değil aynı zamanda tarım sektöründe de 

girişimciliğin yaygınlaşması gerektiği belirtilmiştir.  

Türkiye’de tarım sektöründe girişimciliğin desteklenmesine yönelik çalışmalar 

artmaktadır. Farklı üretim dallarında kurulmuş olan örnek işletmeler (sütçülük, besicilik, 

tavukçuluk, fidancılık gibi) ve girişimciler mevcut olup, GTHB uhdesindeki kırsal kalkınma 

desteklerinin bu konudaki itici etkili olmuştur. Son yıllarda GTHB ve TKDK’nın yanı sıra 

KOSGEB ve kalkınma ajansları gibi kuruluşların tarımsal girişimciliği desteklemeye yönelik 

faaliyetlerinin giderek arttığı görülmektedir. Ancak, bu desteklerin birbirini tamamlaması ve 

mükerrer desteklerin önlenmesi noktasında etkin bir izleme ve değerlendirme altyapısına olan 

ihtiyaç devam etmektedir. GHTB’nin güçlü bir işbirliği, koordinasyon ve yönlendirme 

mekanizmasını çalıştırması gerekmektedir.  

4.12.  Coğrafi İşaretler ve Yöresel Ürünler 

AB’ye uyum sürecinde tarım ve kırsal kalkınma içerisinde uyum sağlanması istenen 

konulardan biri olan coğrafi işaretler ve geleneksel ürünlerle ilgili olarak Türkiye coğrafi 
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işaret sistemi, 22.12.2016 tarih ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile önemli bir mevzuat 

altyapısına kavuşmuş. Böylece ilgili AB tüzüğüyle (151/2012) önemli bir yakınsama 

sağlanmıştır. 6769 sayılı Kanunun üçüncü kitabında yer alan coğrafi işaretler ve geleneksel 

ürün adlarına ilişkin hükümlerin tesisinde, uygulamakla yükümlü bulunduğumuz uluslararası 

anlaşmaların yanı sıra özellikle Tarım Ürünleri ve Gıda Maddeleri Hakkındaki Kalite 

Düzenlemelerine ilişkin 1151/2012 sayılı AB Tüzüğü örnek alınmıştır. Kanunun ikinci 

kitabında yer alan coğrafi işaret hakkı, geleneksel ürün adı ile birlikte düzenlenmiştir.  

Coğrafi işaretler ve geleneksel ürünler bir taraftan çevrenin bilinçli kullanımı, 

geleneksel ve kültürel değerleri harekete geçirirken, diğer taraftan kırsal kalkınmanın bir 

entegre formu olarak ticari ve ekonomik çıkarları güçlü bir şekilde korumaktadır. Coğrafi 

işaretli ürünler hem küresel pazarlar içinde değer taşımakta hem de yerel ekonomileri 

desteklemektedir115,116,117. 

Türk Patent ve Marka Kurumunun Ocak 2018 yılı istatistiklerine göre tescil edilmiş 312 

adet, başvuruda bekleyen ise 38 adet coğrafi işaret bulunmaktadır118. Bu önemli potansiyelin 

yerel kalkınma aracı olarak değerlendirilmesi kırsal alanların kalkındırılması için önemli bir 

avantajdır. Türkiye’de her ne kadar coğrafi işaretli ürünlere yönelik doğrudan bir destek 

programı bulunmasa da, IPARD II Programı kapsamındaki “çiftlik faaliyetlerinin 

çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme” tedbiri kapsamında coğrafi ve geleneksel ürün işaretine 

sahip ürünlerle ilgili projelere destekleri sağlanmaktadır. 

Türkiye’de kırsal kalkınma açısından yerel ekonomik değerlerin harekete geçirilmesi 

bakımından coğrafi ve yöresel ürünler büyük önem arz etmektedir. Kesin tanımı 

bulunmamakla birlikte, dünyada pek çok yerel ya da yöresel ürün kendi coğrafi adı ile 

tanınmaktadır. Ün ve kalitelerini bulundukları yerin özgün doğal koşulları ya da beşeri 

faktörünün bilgi, beceri, deneyim ve geleneklerinden alan tipik ürünler yöresel ürün olarak 

adlandırılmaktadır. Bulunduğu yerle özdeşleşmiş olan bu ürünler benzerlerine nazaran daha 

farklı lezzet, tat, kaliteye sahip olduklarından ve tüketiciler tarafından yöreye duyulan güven 

115 Kan, M. ve Gülçubuk, B., 2008. Kırsal Ekonominin Canlanmasında ve Yerel Sahiplenmede Coğrafi İşaretler, Uludağ 

     Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University), 2008, Cilt 22, Sayı 2, 57-66, 

     Bursa. 
116 Kan M., 2011. Yerel Düzeyde Ekonomik Kalkınmada Coğrafi İşaretlerin Kullanımı ve Etkisi: Akşehir Kirazı Araştırması. 

     Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara. 
117 Kan, M., Gülçubuk, B., Kan, A., ve Doğan, H.G., 2017. Türkiye’de Coğrafi İşaretlerle İlgili Uygulamada Yaşanan 

Sorunlara Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Çerçevesinden Bir Bakış. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 

Dergisi Yıl: Ocak 2017, Sayı:3, sayfa: 129-148, Gaziantep. 
118  Türk Patent ve Marka Kurumu, Coğrafi İşaret İstatistikleri. 
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nedeniyle tercih edilmekte, yöre adının kullanılması ürünün orijinalliği ve kalitesi konusunda 

güvence yaratmaktadır.119,120 Malatya kayısısı, Akşehir kirazı, Ezine peyniri ve Amasya 

elması gibi ürünler, üretim yerleriyle özdeşleşmiş örneklerdir. 

Yöre, sınırları belirli bir coğrafik alandır. Burada yaşayan insan topluluğu, tarih 

boyunca fiziki ve biyolojik çevre ile beşeri faktörler arasındaki ilişkilerden kaynaklanan 

entelektüel bir üretim becerisi oluşturmuştur.121,122 Bu ilişkilerden yöresel ürünler olarak 

adlandırılan kökeni, adı ve ünü bu yöreye ait tipik ve kaliteli ürünler ortaya çıkmıştır. Tarihi 

bir derinliği olan ve varlıklarını belirli bir süredir bulundukları yerde sürdüren ve yerel 

kültürün önemli bir parçasını oluşturan yöresel ürünler, paylaşılan ortak becerilere 

dayanmakta ve üretildikleri yöre ile aralarında çok güçlü bir bağ bulunmaktadır. Yöresel 

ürünler bazen bir tarımsal ürün olabileceği gibi, üretim süreçleri yöresindeki beşeri faktörün 

birikim, deneyim, üretim gelenekleri ve tekniklerinden kaynaklanan özgün gıda ve el işi 

ürünlerinden de oluşabilmektedir (Hereke halısı, Damal bez bebeği, Devrek bastonu gibi). 

Yerel kalkınma dinamiği içerisinde değerlendirilen yöresel ürünler sürdürülebilir kırsal 

kalkınmanın anlayışının bir parçasını oluşturmaktadır. Özellikle yerel ekonominin 

canlanmasında yöresel ürünler gibi potansiyellerin ortaya çıkarılması önemlidir. Gelişmiş 

ülkelerde gıda güvencesinin yerini gıda güvenliğine bırakmasıyla birlikte, kalite odaklı 

saklama ve üretimin süreçleri ön plana çıkmış, modern teknolojinin ve girdilerin kullanımının 

insan sağlığına olan olumsuz etkileri insanları farklı arayışlara yöneltmiştir. Buna bağlı olarak 

toplum içerisinden sağlıklı ve kaliteli gıda tüketimini ve geleneksel yöntemlerle gıda 

üretimini destekleyen girişimler (sakin şehir ya da slow food girişimleri gibi) ortaya çıkmıştır.  

Ortaya çıkan yeni akımlar aynı zamanda yeni fırsatlar doğurmuş ve geleneksel tarım 

sistemlerinin, organik ürünlerin ve yerel ürünlerin yerel kalkınmada aktif rol oynayabileceğini 

göstermiştir. Kalkınma modellerinde belirtilen içsel büyüme dinamiklerinin harekete 

geçirilmesi ve bunun sürdürülebilirlik çerçevesinde uygulanması, kırsal toplumları mevcut 

                                                 
119 Tekelioğlu, Y. ve Demirer, R. 2008. Küreselleşme Sürecinde Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretlerin Geleceği. 

Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F., Gazi 

Kitabevi, Ankara. 
120 Kan M., 2011. Yerel Düzeyde Ekonomik Kalkınmada Coğrafi İşaretlerin Kullanımı ve Etkisi: Akşehir Kirazı Araştırması.  

     Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara.  
121 Barham, Elizabeth. 2003. Translating Terroir: The Global Challenge of French AOC Labeling. Journal of Rural Studies,  

     19(1):127–138. 
122 Casabianca, F., Sylvander, B., Noel, Y., Beranger, C., Coulon, J.B. and Roncin, F., (2005). Terroir et typicite: deux 

concepts- cles des appellations d’origine controlee. Essai de definitions scientifiques et aoperatioonelles. Communication 

pour le: Symposium international du Programme de Recherche Pour et Sur le Developpement Regional (PSDR): 

Territoires et Enjeux du Developpement Regional, 9-11 March 2005 Lyon, France. 
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potansiyellerini değerlendirmek için yeni arayışlara yönlendirmiştir. Coğrafi işaretli ürünlerin 

desteklenmesi bu arayışların bir sonucudur. 

Türkiye’de yöresel tarım ve gıda ürünleri algısı giderek artmakta ve yapılan çalışmalar 

çeşitlenmektedir. Özellikle bu tür ürünlerin koruma altına alınmasında coğrafi işaret ve 

geleneksel ürün sisteminin yasal dayanağının mevcut olması, yöresel ürünler konusunda 

bölgelerdeki hareketlilik, yöresel ürün festivallerindeki artış, e-ticaret üzerinden yöresel ürün, 

organik ürün gibi ürün çeşitliliğindeki artış, GTHB ve diğer kuruluşların proje teklif 

çağrılarında bu tür ürünlerin ekonomik kalkınmayı tetikleyen birer araç olarak görülmesi gibi 

süreçler karşılaşılan somut gelişmelerden birkaçıdır. Türkiye yöresel ürünler konusundaki 

potansiyelini keşfetmeye ve keşfettiği potansiyeli de kullanmaya hızlı bir şekilde devam 

etmektedir. Ancak, standardizasyon, kalite güvence ve etiketleme konularında etkin bir 

denetim ve kontrol sisteminin oluşturulması hem çiftçiler ve üreticiler hem de yöresel 

ekonomiler için ivedilik arz etmektedir.  

4.13.  Köy Kültürü 

Kırsal kalkınma çabalarının odağını oluşturan köyler, aynı zamanda kırsal kültürün 

devamlılığının sağlanması açısından paha biçilmez bir kültürel ve toplumsal zenginlik 

kaynağıdır. Özgün kültürü ve doğal yaşam şekli ile köyler bir ülkenin gelenek ve 

göreneklerini  en iyi şekilde yansıtan yaşam alanlarıdır.  

Köyler aynı zamanda toplumun yaşayan hafızası olup, küreselleşme karşısında 

geleneklerin, örflerin, adetlerin ve yerel bilginin korunması açısından büyük öneme sahiptir. 

Ülkemizde köy olgusu tüm unsurlarıyla Köy Kanununda etraflıca ele alınmıştır. Köyler, 

şehirlere göre yüz yüze sosyal ilişkilerin daha yoğun olduğu, fertler arasındaki güven 

ilişkilerinin görece fazla olduğu, dayanışma ve yardımlaşma kültürünün önemli ölçüde 

kendisini muhafaza ettiği yerleşimlerdir.   

Bu nedenle köyler, kalkınma çabaları içerisinde özelliklerini muhafaza etmesi gereken 

ve kendine has özellikleri ile de kalkınma sürecini kolaylaştıran yerlerdir. Kalkınma 

çabalarının başarısında en önemli unsurlardan biri uygun beşeri kapasitenin varlığıdır. 

Ekonomik kalkınma ile ilişkili olarak ele alınan sosyal sermayenin üç ana bileşeni olan 

toplumsal güven ilişkileri, sosyal normlar ve sosyal ağların varlığı kırsal kesimin önemli bir 

avantajıdır. 
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Ülkemizin kırsal miras zenginliğini besleyen çok çeşitli dinamikler bulunmaktadır. Bu 

mirasın yaşatılması, köy kültürünün korunmasına katkı vermektedir. Ülkemizde başlıca 

kültürel zenginlik kaynakları arasında; mikro havzalara özel yöresel ürünlerin varlığı, iklim ve 

ekolojiden kaynaklı özgün tarımsal üretim biçimleri, tabiatla intibak etmiş yaşam tarzı 

özellikleri, tarihsel mimari doku, gastronomi ve folklor derinliği, yöresel giyim-kuşam, el 

zanaatları, müzecilik, şenlikler ve kültür festivalleri örnek gösterilebilir. 

  Kırsal alanda yaşam kalitesinin yükseltildiği, herkesin mutlu yaşayabildiği, güven 

duygusunun geliştiği, huzurun her noktada sağlandığı sürdürülebilir toplum yaklaşımı oldukça 

önemlidir. Günümüzde sürdürülebilir toplum yaklaşımı için ortak iş yapma kültürünün 

oluşturulmasına imkan veren politika araçları öne çıkmaktadır. Köylerdeki imece usulüne 

dayanan geleneksel iş görme yönteminin günümüzde bazı güncel politika araçlarına sirayet 

ettiği gözlenmektedir. Özellikle kooperatifleşme, köylere hizmet götürme birliklerinin 

kurumsallaşması gibi somut kazanımların yanı sıra AB Leader yaklaşımında da imece 

kültürüne hayat veren güven, ortaklık ve dayanışma ağlarının öne çıkarıldığı görülmektedir. 

4.14.  Köylerde Eğitim ve Sağlık Hizmetleri 

Sürdürülebilir kırsal kalkınma için nüfusun kendi yöresinde nitelikli eğitim ve sağlık 

hizmetlerine erişim imkânı bulması oldukça önemlidir. Günümüzde bu hizmetlerin niteliğine 

yönelik beklentiler artmakta ve hizmet talepleri çeşitlilik göstermektedir. Bunlar arasında, 

örgün ve yaygın eğitim hizmetleri ile birinci basamak sağlık hizmetlerine erişim düzeyi öne 

çıkmaktadır. Kırsal alandaki nüfus büyüklüğü ve demografik yapı dikkate alındığında, eğitim 

ve sağlık hizmetlerinin kırsal kesimin koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun şekilde sunulması 

önem arz etmektedir. Kırsal yerleşimlerde yerleşik bulunan her yaş grubuna hizmet eden 

kapsayıcı bir hizmet sunum politikasına ihtiyaç vardır.   

Genel olarak kırsal kesimde eğitim göstergeleri ülke ortalamasının gerisindedir. Ancak 

Tablo 15’te görüldüğü gibi123, okur-yazar olmayan nüfus oranı azalmakta ve herhangi bir 

eğitim kademesinden mezun olan fert oranı artmaktadır. 

                                                 
123 Köylerdeki (beldeler dâhil) okul  sayılarını  gösteren güncel veriler MEB tarafından  hâlihazırda  sadece 51  ili kapsayacak  

     şekilde üretilmektedir. 6360 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra köy okullarına ilişkin derlenen veriler, büyükşehir  

     belediyesi bulunan illeri kapsamamaktadır. Bu nedenle, daha sağlıklı bir  değerlendirme  adına, yasanın  yürürlüğe  girdiği  

     tarihten  önceki  veriler esas  alınmış ve Tablo 12  oluşturulmuştur. 2012 yılı itibarıyla ülke genelinde toplam köy ve belde  

     sayısı 36 binden fazladır. 
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Tablo 12: Köy Nüfusunun Eğitim Düzeyi (yüzde) 

Yıllar 
Okur-Yazar 

Değil 
Okur-Yazar 

İlköğretim 

Mezunu 

Lise 

Mezunu 

Üniversite 

Mezunu 
Diğer 

2000 18,4 22,9 49,1 7,2 2,3 0,0 

2008 13,3 25,1 46,6 7,1 1,4 6,5 

2012 7,3 25,9 52,3 8,9 2,9 2,8 

Kaynak: TÜİK 

Okul öncesi eğitim kademesinden yaşam boyu öğrenme faaliyetlerine kadar tüm eğitim 

hizmetlerinin etkin şekilde sunulabilmesinde kırsal yerleşimlerdeki okulların fiziki ve teknik 

donanım yeterliliği ile personel ihtiyacı kilit unsurlardır. 

Diğer taraftan, kırsal nüfustaki yaşlanma eğilimi, okul çağı nüfusunun da azalmasına 

neden olmaktadır. Bu durum faal okul sayısında düşüşe, taşımalı eğitim kapsamına giren okul 

sayısında ise artışa neden olmaktadır. Taşımalı eğitim hizmetlerine olan bağımlılık özellikle 

kırsal nüfusu düşük olan illerde yüksektir. Dolayısıyla, bu illerin köy ve beldelerindeki faal 

ilkokul, ortaokul ve lise sayıları görece daha düşüktür. 

Tablo 13: Köylerde Örgün Eğitim İstatistikleri 

Yıl Okul türü Okul sayısı Öğrenci sayısı Öğretmen sayısı 

2006-2007 

Okul öncesi eğitim 8.392 163.937 2.421 

İlköğretim 23.536 2.701.174 102.607 

Lise 852 156.459 24.386 

2011-2012 

Okul öncesi eğitim 12.938 282.787 9.916 

İlköğretim 19.817 2.308.132 125.812 

Lise 803 167.554 11.556 

Kaynak: MEB 

Köylerde gerek örgün gerekse yaygın eğitim hizmetlerine erişimde sürekliliğin 

sağlanması, beşeri kapasitenin iyileşmesini sağlayacak ve kırsal kalkınmaya ivme 

kazandıracaktır. İlçeler itibarıyla kurumsallaşan ve 2017 itibarıyla ülke genelinde 986 adede 

ulaşmış bulunan halk eğitim merkezlerindeki124 kurslara köy nüfusunun düzenli erişim imkanı 

elde etmesi kırsal kesimdeki mesleki eğitim çabaları açısından oldukça önemlidir. Buralarda 

özellikle tarımsal faaliyet yoğunluğunun düşük olduğu mevsimlerde yetişkin nüfusa mesleki 

beceri kazandırma yönünde çeşitli yaygın eğitim programlarının geliştirilmesi mümkündür. 

124 MEB, Milli Eğitim İstatistikleri 2016-2017. 
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Öğrenci sayısının düşük olduğu kırsal yerleşimlerde açılan ve program çeşitliliğine dayanan 

çok programlı liseler de mesleki eğitime önemli katkı sağlamaktadır. 

Örgün eğitim konusunda bir diğer sorun ise meslek liseleri içerisinde olan tarım meslek 

liselerinin sayısının azalması ve etkinliğini kaybetmiş olmasıdır. Bir dönem Türkiye’de tarım 

konusunda teknisyen ihtiyacını karşılayan tarım meslek liselerinin sayısının azaltılması ile 

birlikte çekirdekten yetişen teknik personel varlığı ve kapasitesi eski gücünü kaybetmiştir. Bu 

nedenle tarım meslek liselerinin etkinliğine yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu 

minvalde ilçe merkezlerindeki meslek yüksekokullarının işlevleri de önem arz etmektedir. 

Yaygın eğitim konusundaki bir diğer önemli politika aracı ilçe halk eğitim merkezleridir. 

Özellikle köylerdeki yetişkin nüfusun bu merkezlerdeki kurslara katılımını teşvik edecek 

destek mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan tarım ve kırsal kalkınma konusunda Türkiye’nin gerek hedeflediği refah 

seviyesine ulaşması gerekse AB üyeliği konusunda ilerlemelerin elde edilmesi amacıyla kırsal 

nüfusa götürülecek hizmetlerin kalitesi kilit önemdedir. Kırsal toplumda karşılaşılan sorunları 

sahiplenme ve çözüme kavuşturma kapasitesinin oluşması önemlidir. Bunun için gerekli 

beşeri kapasitenin örgütlenerek birlikte hareket etme ve ortak menfaatleri koruma bilinciyle 

hareket edilmesi halinde kırsal kalkınma çabalarını daha sürdürülebilir kılmak mümkündür. 

Eğitimin yanı sıra, kırsal kalkınma açısından kilit sektörlerden biri de sağlıktır. 2013 yılı 

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) sonuçlarına göre; doğurganlık hızı kentlerde 

binde 2,16 iken, kırsal kesimde binde 2,73’tür. Sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğumların 

oranı kentlerde yüzde 98,7 iken, kırsal kesimde yüzde 91,7’dir. Bebek ölüm hızı ise kentsel 

yerleşimlerde binde 16 iken kırsal yerleşimlerde binde 22 düzeyindedir.  

Kırsal nüfusa yaşadığı yerde hizmet sunan ilk kademe sağlık kuruluşlarının başında 

gelen sağlık evi sayısı 2016 itibarıyla 5.419’dur125. İlçelerde kurulu toplum sağlığı merkezleri 

ile devlet hastaneleri de kırsal kesim için yaşamsal önemdeki diğer sağlık kuruluşlarıdır. Bu 

kuruluşların  kurumsal yetkinliklerinin artırılması kırsal kesimdeki fertlerin genel refahını 

güçlendirecektir.  

Sağlık hizmetleri sunumunda birinci basamak sağlık hizmetleri ile acil sağlık hizmetleri 

kilit önemdedir. Ana ve çocuk sağlığı, aşı, diş sağlığı, hijyen, ilk yardım, beslenme, yaşlı ve 

                                                 
125 Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016. 
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engelli bakımı gibi bazı konular kırsal kesimde halk sağlığı açısından en kritik konulardır. 

Kırsal kesimde iklim ve coğrafyadan kaynaklı dezavantajları gidermeye yönelik olarak gezici 

sağlık hizmeti ile evde sağlık hizmetlerinin ihtiyaç görülen yörelerde yaygınlaştırılması 

öncelik arz etmektedir.  
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5.  PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ  

5.1. Uzun Vadeli Hedefler  

“Sürdürülebilir toplum” anlayışı içerisinde hareket ederek hem ulusal düzeyde kırsal 

kalkınma alanındaki ihtiyaçların karşılanması hem de uluslararası düzeyde insani sorumluluk 

ilkesi çerçevesinde belirlenmiş bulunan hedeflere ulaşılması önem taşımaktadır. Bu 

kapsamda, uzun vadeli hedeflere ulaşmada Türkiye için önerilen kırsal kalkınma vizyonu 

aşağıdaki gibi oluşturulmuştur; 

“Sürdürülebilir kırsal kalkınma için; ekonomik, sosyal ve çevresel şoklara 

karşı daha dayanıklı, üretken, rekabetçi ve kapsayıcı bir kırsal toplum” 

 Bu vizyon çerçevesinde; uygulanan tüm eylemlerde sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, 

tamamlayıcılık, ortaklık, yenilikçilik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve iyi yönetişim ilkelerini göz 

önüne alan çok sektörlü ve çok paydaşlı bir kırsal kalkınma politikasının yürütülmesi esastır.  

Bu minvalde, öncelikle kırsal alanların çeşitliliğinin göz önünde bulundurulduğu, kendi 

yöresinde sürdürülebilir kalkınma prensipleri çerçevesinde, kırsal toplumun tüm kesimlerini 

kapsayan strateji ve hedeflere ihtiyaç bulunmaktadır. Türkiye’de kırsal kalkınmanın odak 

noktasını köyler ve tarımsal işletmeler oluşturduğundan, kırsal politikanın en önemli hedef 

kitlelerinden ikisini çiftçiler ve köylüler oluşturmaktadır. Politikaların oluşturulmasında bu 

kesimlerin koşulları ve talepleri öncelikle dikkate alınmak durumundadır.  

5.2. On Birinci Kalkınma Planı İçin Temel Amaç ve Hedeflere Dönük Politikalar 

Türkiye’nin kırsal kalkınma için yukarıda önerilen vizyonu çerçevesinde On Birinci 

Kalkınma Planı dönemi için belirlenen amaç ve hedefler ile politikalar  katılımcı bir yaklaşım 

ile ÖİK toplantılarında aşağıdaki gibi ortaya konulmuştur. 

Kırsal kesimde sürdürülebilir toplum yaklaşımı ile plan hedeflerine ulaşmak için 

öncelikle; doğru politikaların belirlenmesi, bunlara yönelik etkin uygulama araçlarının ortaya 

konulması ve katılımcılık temelinde işleyen güçlü bir izleme ve değerlendirme sisteminin 

oluşturulması gerekmektedir.  
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Yukarıda belirtilen çerçevede, kırsal kalkınmaya ilişkin amaç, hedef ve politikalar 

aşağıda yer almaktadır;  

Amaç-1: Tarım ve tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve aile çiftçiliğinin 

güçlendirilmesi 

Hedef-1: Sürdürülebilir tarımsal üretim için aile çiftçiliğinin desteklenmesi 

 Aile çiftçiliği için işletme tanımı ve analizi yapılmalıdır.

 Gıda güvenliği için aile çiftçiliğine özgü destekler geliştirilmelidir.

 Aile işletmeleri kooperatifleşmek suretiyle ölçek ekonomisinden yararlanmalıdır.

 Aile işletmelerindeki kadın ve gençler için mikro işletmecilik (kümes hayvancılığı,

tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, süs bitkileri yetiştiriciliği, arıcılık, mantarcılık

gibi) temelinde alternatif ürün yetiştiriciliği desteklenmelidir.

 Aile işletmelerine sağlanacak destekler üretici örgütleri aracılığıyla sunulmalıdır.

 Çiftçilikten kopuşu engellemek için ikinci nesil genç çiftçilerin kendi aile

işletmesini sürdürmesi teşvik edilmelidir.

 Tarımda çalışan gençlerin sosyal güvenlik sistemine dâhil edilmesi için teşvik

politikaları geliştirilmelidir.

 Geçimlik üretim yapan kadın çiftçiler ve aile işletmeleri için kasabalar ve

şehirlerdeki köy pazar yerleri iyileştirilmelidir.

Hedef-2: Tarım ve tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi 

 Tarladaki hasat işleminden başlayarak toplama, taşıma, depolama, paketleme ve

pazarlama süreçlerindeki ürün kayıplarını azaltacak ve soğuk zincir altyapısını

geliştirecek makine ve ekipman temini sağlanmalıdır.

 İmalattan pazara kadar gıda ürünlerinde katma değer artışı sağlayacak destekler

sunulmalıdır.

 Tarımsal üretim girdilerinin hizmet ve ticaret altyapısı ilçe merkezleri ve

kasabalarda geliştirilmelidir.

 Geleneksel zanaat ve el sanatlarının yaşatılmasına yönelik destekler

çeşitlendirilmeli ve bunlara özgü destek programları oluşturulmalıdır.

 Agro-turizm faaliyetleri sürdürülebilirlik temelinde yürütülmelidir.

 Coğrafi işaretli ürünler ile yöresel ürünlere özgü destek programları

oluşturulmalıdır.
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Hedef-3: Kırsal desteklerin çevreci ve verimli bir tarımsal üretim için yeniden 

programlanması 

 Kırsal kalkınma destekleri, tarım desteklerini tamamlayıcı şekilde 

kurgulanmalıdır. 

 Kırsal kalkınma destekleri doğrudan gelir transferi ve sosyal yardım yaklaşımıyla 

değil,  sürdürülebilirlik ve verimlilik eksenli sunulmalıdır. 

 Kırsal kalkınma desteklerinin etki analizleri düzenli aralıklarla yapılmalıdır. 

 Kırsal desteklerde mikro havzadaki üretimin potansiyeli ve işletmelerin kapasite 

kullanımı hesaba katılmalı, yerel pazarlarda rekabeti bozucu desteklerden 

kaçınılmalıdır. 

 Tarım ve kırsal kalkınma projeleri alanındaki danışmanlık sistemi uluslararası 

standartlara kavuşturulmalı ve denetlenmelidir. 

 Kırsal kalkınma desteklerinde mükerrer uygulamaları ve yetki çakışmasını 

önleyecek hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Farklı kuruluşların kırsal kalkınma destekleri, tarım ve kırsal kalkınma politikası 

hedeflerine katkı sunacak şekilde uygulanmalı ve izlenmelidir. 

 Pazara erişim ve pazarlama altyapısı kırsal kalkınma programlarına dâhil 

edilmelidir. 

 Kırsal kalkınma desteklerinde teklif çağrılarındaki başvuru süreci basitleştirilerek 

küçük ve orta boy işletmelere odaklanılmalıdır. 

 Bazı kırsal alanların özel coğrafi yapısı göz önünde bulundurularak (dağlık alanlar, 

korunan alanlar, orman köyleri gibi) bu yörelerin koşullarına ve potansiyellerine 

özgü programlar oluşturulmalıdır. 

 Tarımsal kredilerde finansman araçları kamu kuruluşları vasıtasıyla 

çeşitlendirilmeli ve üretici örgütlerine uygun şartlarda finansman sağlanmalıdır. 

 Tüm kuruluşların kırsal kalkınma desteklerini görünür kılacak ve toplumu 

bilgilendirecek ortak bir ağ platformu oluşturulmalıdır. 

Amaç-2: Kırsal kesimde kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve tüm üretici örgütleri arasında 

işbirliğinin artırılması 

Hedef-1: Tarımsal kooperatiflerin idari, mali ve teknik altyapısının güçlendirilmesi 

 Mevcut çiftçi örgütlerinin mali ve teknik kapasitesini güçlendirecek danışmanlık 

destekleri sağlanmalıdır. 
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 Kooperatiflerin daha etkin çalışması için merkezi düzeyde ortak bir yönetim ve

bilgi sistemi oluşturulmalıdır.

 Pilot projeler aracılığıyla mikro havzalar bazında kooperatifçilik teşvik

edilmelidir.

 Tarımsal örgütlerin dijital çağın fırsatlarını kullanabilecek şekilde 

kurumsallaşması desteklenmelidir.

 Kooperatiflerin ayakta kalmasının en önemli aracı olan pazarlama altyapısı

güçlendirilmeli, tüketiciye doğrudan satış yapma olanakları sağlanmalıdır.

 Kadın çiftçilerin ve üreticilerin kooperatifleşmesi teşvik edilmelidir.

 Kooperatiflerde kadın ve genç ortak sayısının artırılarak karar alma

mekanizmalarına katılımları teşvik edilmelidir.

 Üretici örgütlerinin kırsal kesimdeki sosyal ihtiyaçları karşılayan ve beşeri

kapasiteyi güçlendiren faaliyetleri desteklemesi sağlanmalıdır.

Hedef-2: Çiftçi eğitimi, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin üretici örgütleri 

aracılığıyla sunulması 

 Yerel tarımsal üretim bilgisinin envanteri çıkarılmalıdır, ürün bazında bu bilgilerin

ve bu bilgilere dayalı yenilikçi uygulamaların kullanılması teşvik edilmelidir.

 Üretici örgütleri arasında ortak projelere yönelik işbirliği programları

başlatılmalıdır.

 Tarım danışmanlığı sistemi üretici örgütleri eliyle çiftçilerin hizmetine

sunulmalıdır.

Amaç-3: Kırsal çevrenin iyileştirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin 

sağlanması  

Hedef-1: Ekoloji ve iklimle uyumlu mikro havza temelli ve talep yönlü üretim 

planlamasının yapılması  

 Havza bazlı destekleme modeli ile arz açığı olan tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi

teşvik edilmelidir.

 Organik ve iyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır.

 Koruyucu ve hassas tarım tekniklerinin uygulanmasına yönelik özel destek

programı oluşturulmalıdır.
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 Yerel tohumların korunmasına yönelik çalışmalar arttırılmalıdır 

 Yerel tohumların çiftçiler arasında paylaşılmasına olanak sağlayacak gerekli 

mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

 Yöreye özgü biyolojik çeşitliliğe, flora ve fauna zenginliğine dair genetik 

kaynakların korunması ve izlenmesi için araştırma merkezleri ve enstitüler 

kurulmalıdır. 

 Sürdürülebilir çevre ve tarım sistemleri için tarımsal atıkların değerlendirilmesi ve 

gübreye çevrilmesinde kullanılan yöntemler ve teknolojiler desteklenmelidir. 

 Tarım-çevre tedbirleri tüm kırsal kalkınma destek programlarına dahil edilmelidir. 

 İklim değişikliği hususunda başta kuraklık olmak üzere doğal afetlerle mücadele 

ve uyum tedbirleri için Ar-Ge çalışmaları teşvik edilmelidir. 

 Barınaklar ve ahırlar hayvan refahı standartlarına kavuşturulmalıdır. 

 Ekolojik tarım için bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetleri kombine şekilde 

yapılmalı ve böylece oluşan atıkların döngüsel kullanımı teşvik edilmelidir. 

Hedef-2: Tarım arazilerinin kentleşme, sanayileşme ve turizm baskısından korunması 

ve etkin şekilde kullanılması 

 Hazine arazileri başka sektörler için değil, tarım ve ormancılık faaliyetleri için 

değerlendirilmelidir. 

 Kırmızı etin üretim miktarı ve piyasa fiyatının belirlenmesinde temel girdi olan 

yem bitkilerinin ekim alanı artırılmalıdır. 

 Talep eden yörelerde arazi toplulaştırma çalışmaları yapılmalı, toplulaştırmanın 

tarımsal verimliliğe etkisi analiz edilmelidir. 

 Parsel büyüklüğü fark etmeksizin coğrafya ve toprak yeteneklerine uygun üretim 

deseninin seçimi teşvik edilmelidir. 

 Tarım arazileri üzerindeki her türlü yapılaşma baskısı önlenmelidir. 

 Güneş ve diğer yenilenebilir enerji tesisleri tarım alanları dışına kurulmalıdır. 

 Tarım arazilerini tehdit eden bağımsız yatırım yeri arayışları yerine, organize 

sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kullanımı özendirilmelidir.  

 Tarım ve kırsal kalkınma destekleriyle tesis edilen tarımsal yapılar için tarım 

arazileri dışında yer seçimi yapılmalıdır. 
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Hedef-3: Tarımsal sulamalarda sürdürülebilir ve katılımcı su yönetiminin sağlanması 

 Tarımsal sulamalardaki yetki çakışması önlenmeli, kurumsal sorumluluk merkezi

ve yerel düzeyde netleştirilmelidir.

 Küçük ve orta boy işletmelere modern ve basınçlı sulama sistemleri desteği sunan

programlar geliştirilmelidir.

 Toprak ve su analizlerine ilişkin envanterler düzenli aralıklarla yenilenmeli ve

toprak haritaları güncellenmelidir.

 Küçük ölçekli sulamalarda suyun depolanması, taşınması ve kullanılması

yenilenebilir enerji ve modern sulama yöntemlerini de kapsayacak şekilde birlikte

projelendirilmelidir.

Hedef-4: Orman ve köy ilişkilerinin ormanların koruma-kullanma dengesini 

gözetecek şekilde oluşturulması 

 Orman köylülerinin ekonomik faaliyetleri ormanların sürdürülebilirliğini

sağlayacak şekilde çeşitlendirilmelidir.

 Orman köylerinde köy muhtarlıkları veya kooperatifler tarafından yapılan

işletmelere sosyal güvenlik primi teşvikleri sağlanmalıdır.

 Orman köylerinde eko-turizm rehberliği eğitimleri verilerek, rehberlik

hizmetleri orman köylüsünden sağlanmalıdır.

 Orman kooperatiflerine tıbbi ve aromatik bitkilerin paketlenmesi, pazarlanması ve

endüstriyel ürün haline dönüştürülmesi konusunda proje destekleri sağlanmalıdır.

 Orman kooperatiflerine dikili satışlar ile kendi yörelerinde yapılacak odun dışı

orman ürünleri üretimi ve ağaçlandırma gibi faaliyetlerde öncelik tanınmalıdır.

Amaç-4: Kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapısının geliştirilmesi ve yaşam 

kalitesinin iyileştirilmesi 

Hedef-1: Yaşam kalitesini iyileştirecek altyapı hizmetlerinin sunulması 

 Hizmet sunumunda kırsal toplumun ihtiyaç, talep ve beklentileriyle örtüşen ve

yöresel farklılıkları gözeten yaklaşımlar esas alınmalıdır.

 Köylere götürülecek hizmetlerde demografik yapıyı, iklim ve coğrafya koşullarını

gözeten yenilikçi yaklaşımlar ortaya konulmalıdır.
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 Hizmetlerin sürekliliği ve kalitesini artırmak için kamu görevlilerinin bulundukları 

kırsal yörede kalması teşvik edilmelidir. 

 Hane bazında bilişim ve haberleşme teknolojilerine makul fiyatlarla erişim imkanı 

sağlanmalıdır. 

 Doğal afetlerle mücadele için güvenli yerleşim koşulları sağlanmalıdır. 

 Tarım ve gıda üretim tesisleri ile ortak yaşam alanlarında yenilenebilir enerjinin 

kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

 Kırsal kesimde yöresel mimarinin benimsenmesi sağlanmalı, ortak yaşam 

alanlarının iyileştirilmesinde yöresel mimari esas alınmalıdır. 

 Köylerde katı atıklar için özel bir atık yönetim sistemi oluşturulmalı, atık su için 

biyolojik arıtma teşvik edilmelidir. 

 Köylerde yerleşik bulunan yaşlılara yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, diş sağlığı 

ve evde bakım hizmetleri program bazlı sunulmalıdır. 

 Kadınlara ve gebe sağlığına ilişkin koruyucu sağlık hizmetler programlaştırılmalı 

ve doğumların sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilmesi için mevsimsel önlemler 

alınmalıdır. 

 Kırsal yerleşimlerde tüm örgün eğitim kademelerinde sağlanan eğitim hizmetinin 

niteliği artırılmalıdır. 

Hedef-2: Hizmet sunumunda köy mahalli idaresinin etkinliğinin artırılması 

 Köy muhtarlıklarının mali ve teknik altyapısı güçlendirilmelidir. 

 Köylere götürülen kamu hizmetleri Köy Kanunu ve Köye Yönelik Hizmetler 

Hakkında Kanun çerçevesinde yürütülmelidir. 

 Köy muhtarlarının, sorunların iletilmesi ve çözülmesinde etkin rol alabilmesi için 

il ve ilçe düzeyinde karar alma süreçlerine daha fazla dahil edilmesi sağlanmalıdır. 

Amaç-5: Kırsal toplumun sosyal ve beşeri kapasitesinin geliştirilmesi ve yoksulluğun 

azaltılması 

Hedef-1: Köy kültürünün ve kırsal mirasın korunması 

 Kırsal yerleşimlerdeki tabiat ve kültür varlıkları kayıt altına alınmalı ve 

korunmalıdır. 

 Köylerdeki üretim ve yaşam biçimlerine özgü kültürel ve evsel eşyaların gelecek 

kuşaklara aktarılmasını sağlayacak müzecilik gibi mekanizmalar oluşturulmalıdır. 
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 Tarım ve gıda ürünleri için farklı yörelerdeki geleneksel üretim ve saklama

bilgisinin bilimsel değeri kayıt altına alınmalıdır.

Hedef-2: Örgün eğitim hizmetlerinin ve kırsal ekonomiye özgü mesleki eğitim 

imkânlarının güçlendirilmesi 

 Köy okullarının fiziki şartları iyileştirilmeli ve faal köy okulu sayısı artırılmalıdır

 Kırsal kesimdeki yetişkinler için mesleki eğitim programları yöresel koşullar ve

ekonomik değer arz eden alt sektörler dikkate alınarak programlanmalıdır.

 Köylerdeki yetişkin nüfusun ilçe halk eğitim merkezlerindeki kurslara erişimi

desteklenmelidir.

 Kırsal yerleşimlerdeki liselerin müfredatı tarım ekonomisini gözetecek şekilde

oluşturulmalıdır.

 Taşımalı eğitim hizmetleri kırsal kesimin koşulları ışığında gözden geçirilmeli ve

karşılaşılan temel aksaklıklar giderilmelidir.

Hedef-3: Kırsal toplumun beşeri kapasitesini artıracak sivil girişimlerin teşvik 

edilmesi 

 Kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına sürdürülebilir

kalkınma eğitimleri sunulmalıdır.

 Başta köy derneği olmak üzere köylerdeki çiftçi örgütleri ve diğer mahalli idare

birlikleri arasındaki işbirliği projeleri teşvik edilmelidir.

 Kadınların işgücüne katılımını artırmak ve yerel ekonomileri güçlendirmek için

kadın kooperatifleri desteklenmelidir.

Hedef-4: Yoksullukla mücadelede dezavantajlı gruplara özel sosyal hizmet ve yardım 

programlarının oluşturulması 

 Köylerdeki engelli fertlere yönelik istihdam ve iş kurma destekleri artırılmalıdır.

 Gençlerin tarım ve tarım dışı faaliyetlerde istihdam edilebilirliklerini artıracak

girişimcilik eğitimleri ve destekleri sağlanmalıdır.

 Genç yaştaki çok çocuklu annelere özel hizmetleri içerecek destek programları

geliştirilmeli ve okul öncesi eğitim hizmetleri sunumu iyileştirilmelidir.

 Mevsimlik gezici tarım işçisi ailelerin başta kız çocukları olmak üzere, okul

çağındaki çocuklarının eğitime devam etmesi sağlanmalıdır.
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Amaç-6: Kırsal kalkınmaya ilişkin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 

Hedef-1: Kırsal kesime hizmet götüren yerel kurum ve kuruluşların kurumsal 

kapasitesi artırılmaldır. 

 Kırsal kesime yönelik kamu hizmetlerinin planlamasında yerel düzeyde ilgili 

kurumlarda personel yetiştirilmesi ve deneyimli personel bulundurulması teşvik 

edilmelidir. 

 Mahalli müşterek nitelikli kamusal hizmetleri sunmakla görevlendirilen kurum ve 

kuruluşların teknik kapasitesi artırılmalıdır. 

 Vatandaşların hangi kamu hizmetini ve ekonomik desteği hangi kurumdan 

alabileceğine ilişkin bilgilendirme altyapısı güçlendirilmelidir. 

 Kırsal kalkınma faaliyetleri için merkezi düzeyde ilgili kurumlar arasında 

koordinasyonu artıracak işbirliği mekanizmaları güçlendirilmelidir. 

 Köylere götürülen kamu hizmetlerinde tecrübeli personelin görev alması teşvik 

edilmelidir. 

Hedef-2: Kırsal kalkınmada kamu ve kamu dışı paydaşlar arasında etkili yönetişim 

mekanizmalarının oluşturulması 

 Başarılı deneyimlere dayalı kırsal kalkınma modellerinin paylaşılması ve 

işbirliğinin artırılması için ulusal ağ oluşturulmalıdır. 

 Tarım ve kırsal kalkınma alanında oluşturulan konsey, komite, komisyon ve kurul 

gibi yapılarda kamu dışı kuruluşların üyeliği artırılmalıdır. 

 Kırsal alanların tarımsal üretim ve doğal yaşam alanı işlevlerini koruyan tedbirler 

kırsal toplum ve yerel aktörlerle birlikte belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

 AB üye ülkelerinde uygulanan Leader yaklaşımının ilkeleri ve kuralları, kırsal 

kalkınma proje ve programların tasarımı ve uygulamasında esas alınmalıdır. 

 Bakanlıklarca yürütülen kırsal kalkınma faaliyetleri için, işbirliği yapılmasında 

fayda görülen kurum ve kuruluşların üyesi olacağı, yönlendirme komiteleri ihdas 

edilmelidir. 

 Üniversitelerde kırsal kalkınma alanında lisansüstü eğitim programları 

oluşturulmalıdır. 

Hedef-3: Veri temelli kırsal politika altyapısının güçlendirilmesi 

 İstatistik üretimine esas olmak üzere kırsal alan tanımı revize edilmelidir. 

 Kırsal alan istatistiklerinin öncelikle il seviyesinde üretilmesi sağlanmalıdır. 
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 Kırsal kesimin genel ekonomik ve sosyal profilini yansıtmak üzere, düzenli

aralıklarla güncellenen kırsal göstergeler veri tabanı oluşturulmalıdır.

 Köylerin ekonomik, sosyal, çevresel ve kurumsal durumunu ortaya koyan köy

envanterleri ülke genelinde düzenli aralıklarla ve tam sayımla oluşturulmalıdır.

5.3.  Plan Hedef ve Politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle İlişkisi ve 

Uyumu 

Türkiye 1992 yılında Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen BM Çevre ve 

Kalkınma Konferansından sonra sürdürülebilir kalkınma kavramına kalkınma planlarında yer 

vermiş, konuyu kamusal düzeyde gündemine almış ve bu yaklaşımı birçok politika belgesine 

yansıtmıştır. Kalkınma planları ile birlikte sürdürülebilirlik kavramına yer veren ve bunu 

odağına alan sektörel ve tematik nitelikli ulusal politika ve strateji belgeleri de Türkiye’nin 

sürdürülebilir kalkınma gündeminin önemli parçalarıdır.  

On Birinci Kalkınma Planının ve bu ÖİK raporunun temel odak noktasını yine 

sürdürülebilirlik kavramı oluşturmaktadır. Bu sebeple, rapor sürdürülebilir kırsal kalkınma 

hedefiyle hazırlanmış ve sürdürülebilir toplum yaklaşımını esas almıştır. Kırsal kalkınma için 

yukarıda önerilen amaç, hedef ve politikalar; UKKS (2014-2020) belgesindeki ulusal hedefler 

ile uyumlu olup, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı 

sunacak mahiyettedir. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, küresel ölçekteki temel göstergeler olarak belli bir 

kalkınma ve refah seviyesine ulaşılmasını hedeflemektedir. Bunlar, en az gelişmiş, gelişmekte 

olan ve gelişmiş ülkeler dâhil yeryüzündeki bütün ülke ve toplumlara yönelik hedefler sunan 

kapsayıcı hedeflerdir. BM 2030 yılı SKH’leri aşağıda yer almaktadır, buna göre; 

Hedef 1. Her tür yoksulluğu, nerede olursa olsun sona erdirmek 

Hedef 2. Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkânlarını geliştirmek 

ve sürdürülebilir tarımı desteklemek  

Hedef 3. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını 

sağlamak  

Hedef 4. Herkesi kapsayan ve herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese 

yaşam boyu eğitim imkânı tanımak  
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Hedef 5. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınların ve kız çocuklarının 

toplumsal konumlarını güçlendirmek  

Hedef 6. Herkesin suya ve hijyenik şartlara erişimini, suyun ve hijyenik şartların 

sürdürülebilir yönetimini garanti altına almak  

Hedef 7. Herkes için erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak  

Hedef 8. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmayı sağlamak, tam ve üretken 

istihdamı, insan onuruna yakışır işleri sağlamak  

Hedef 9. Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve 

yeni buluşları teşvik etmek  

Hedef 10. Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak  

Hedef 11. Kentleri ve insan yerleşimlerini herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve 

sürdürülebilir kılmak  

Hedef 12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak  

Hedef 13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak  

Hedef 14. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için 

korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak  

Hedef 15. Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını 

sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, 

toprakların verimlilik kaybını durdurmak ve geriye çevirmek, biyoçeşitlik kaybını durdurmak  

Hedef 16. Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve herkesi kucaklayan toplumları teşvik 

etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kapsayıcı 

kurumlar inşa etmek  

Hedef 17. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını 

güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak 

BM 2030 Gündemi olarak yukarıda belirtilen SKH’ler içerisinde doğrudan kırsal alan 

veya kırsal kalkınmaya ilişkin somut bir hedef bulunmamaktadır. Ancak diğer hedeflere 

erişimde kırsal alanların rolüne özel vurgu yapılmaktadır. Bunlar; SKH-1 (yoksullukla 

mücadele), SKH-2 (açlıkla mücadele) ve SKH-11 (sürdürülebilir kentler ve topluluklar) 
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altında kırsal alanlar vurgusu mevcuttur. 2030 Gündemi tüm ülkeler için kırsal alanlara 

hizmet götürmenin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu işaret etmektedir. 

Türkiye, orta-üst gelir grubunda gelişmekte olan ülkeler statüsündedir. Kalkınma 

politikalarının planlaması, ülkemizde beş yıllık kalkınma planları aracılığıyla, stratejik 

planlama ve uzun vadeli yaklaşımla gerçekleştirilmektedir. 1963 yılında hazırlanan ilk 

Plandan itibaren ülkemizin kalkınma yaklaşımı ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel 

boyutlarıyla birlikte bütüncül bir biçimde ele alınmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma kavramı, 

6. BYKP’den itibaren resmi belgelerde yer almaktadır. Sürdürülebilir kalkınma hedefiyle

bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma amaç ve prensipleri 

doğrultusunda ilerlemesini ve buna uygun politika üretimi ve uygulama deneyimi sağlamasını 

mümkün kılmıştır.  

Kalkınma Bakanlığınca 2017 yılında konuya ilişkin yayımlanan ulusal rapor bulgularına 

göre; özellikle politika oluşturma ve mevzuat hazırlıkları bakımından Türkiye, teknik olarak 

küresel ortalamaların üzerinde yer almaktadır. Gelişmişlik düzeyi göz önüne alındığında 

ülkemiz, uygulama ve ilerleme boyutunda bazı hedeflerde küresel ortalamadan daha iyi bir 

görünüm sergilerken, bazı hedeflerde küresel ortalamalar mertebesindedir. SKH’ler 

kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Projesi (2017) çerçevesinde hazırlanan 

raporda ülkemizin 10. BYKP hedeflerinin SKH’ler ile uyumu araştırılmıştır. Rapor 

sonucunda BM 2030 SKH’leri göz önüne alındığında, Türkiye’nin hedeflerine büyük ölçüde 

ulaşılmış olduğu belirtilmektedir. 

UKKS (2014-2020) belgesi ve bu raporda önerilen kırsal kalkınma amaç ve hedeflerinin 

genel olarak SKH değerlendirmesi yapıldığında, tüm SKH alt hedeflerinin doğrudan veya 

dolaylı olarak Türkiye’nin kırsal kalkınma politikasında kapsandığı görülmektedir. 

Dolayısıyla, kırsal kesimdeki kalkınma çabalarının, BM 2030 Gündemi ile 

uyumlaştırılmasında kırsal kalkınma konusunda faaliyet yürüten tüm kurum ve kuruluşlara 

önemli görevler düşmektedir. 

5.4. Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Önerilen Araştırmalar 

Kırsal kesimdeki gençler için ekonomik ve sosyal ihtiyaç analizinin yapılması; kırsal 

kesimdeki en önemli problemlerden bir tanesi kentsel alanlara nazaran yaşlanmanın 

demografik yapıda daha görünür olmasıdır. Özellikle kırsaldaki üretken işgücünün ve 

gençlerin şehirlere göç etmesi yaşlanma sorununu ağırlaştırmaktadır. Bu nedenle, kırsal 
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kesimde genç nüfusun kalmasını sağlayacak unsurların tespit edilmesi, gençlerin 

ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ona göre önlemlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu 

çerçevede, kırsal kesimde gençlik konulu bir rapor hazırlanarak kapsamlı bir durum tespiti 

yapılmasından sonra ilgili kurumların koordinasyonunda strateji ve eylemlerin ortaya 

konulması uygun olacaktır. Böylece, örneğin GTHB uhdesindeki Genç Çiftçi Projelerinin 

Desteklenmesi Programı dâhil olmak üzere, kırsal alana yönelik destekleme politikalarının 

etkin şekilde programlanmasına katkı sağlanacaktır. 

Aile çiftçiliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik 

stratejilerin belirlenmesi; Türkiye’de tarım sektöründe küçük ölçekli işletmelerin büyük bir 

hâkimiyeti vardır. Bu işletme yapısının sosyal faydalarının yanı sıra, tarımsal üretimin 

devamlılığı açısından da önemli olduğu yadsınamaz. Dünyada küçük ve orta boy tarımsal 

işletmelere dayanan aile çiftçiliği hakkında bazı tanımlar olsa da, aile işletmeciliği ülkeden 

ülkeye değişiklik göstermektedir. Bu nedenle de tanımlanması oldukça zordur. Özellikle 

çiftlik muhasebe veri ağı sisteminin olmadığı ülkeler için bu daha da zorlaşmaktadır. 

Türkiye’de önemli bir potansiyeli olan ve tarımsal işletmelerin büyük bir kısmını oluşturan 

aile çiftçiliğinin ihtiyaç halinde alt sektörler bazında tanımlanması, aile işletmelerine yönelik 

stratejilerin ve destek mekanizmalarının somut olarak ortaya konulması gerekmektedir. 

Tarım sektöründeki kooperatifleşme yapısının analiz edilmesi ve çiftçi örgütlerinin 

başarısında etkili olan faktörlerin belirlenmesi; kırsal kesimde çözüm bekleyen ve 

güncelliğini koruyan en önemli sorunlardan biri etkin bir tarımsal örgütlenme eksikliğidir. Bu 

konuda tüm paydaşlarla müşterek şekilde kilit sorunların ortaya konulması ve bunlara kalıcı 

çözümlerin getirilmesi elzemdir. Bunun için öncelikle gelişmiş ülkelerdeki deneyimler de 

gözetilerek, ülkemizdeki örgütlenme yapısının aksayan unsurları etraflıca analiz edilmelidir. 

Başarılı örgütler, farklı örgütlerdeki ortaklar ve yöneticiler ve üyeliği olmayan çiftçilerle 

yapılacak görüşmelere ve saha çalışmasına dayanacak bir araştırma projesiyle bu konudaki 

güncel durumun değerlendirmesi yapılacaktır. 

Kırsal topluma yönelik temel kamu hizmetlerinin değerlendirilmesi ve etkin hizmet 

sunumunun gerçekleştirilmesi; kırsal alanda sadece tarımsal nüfusun değil tüm kırsal 

toplumun ihtiyaçlarını dikkate alan bir kırsal kalkınma politikası izlenmektedir. Bu 

politikanın en önemli unsurlarından biri de kırsal alana götürülen kamu hizmetleridir. Merkezi 

ve yerel kurumların kırsal hizmetlerle ilişkili değerlendirmelerinin yanı sıra, hizmetlerden 
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yararlanan nüfusun ihtiyaçları ve beklentilerinin de ortaya konulduğu bir çalışma gerekli 

görülmektedir. 

Kır-kent etkileşiminin boyutlarının belirlenmesi; kentsel ve kırsal kesimler ekonomik, 

sosyal ve çevresel yönden birbirileriyle karşılıklı bağımlılık ilişkisi içindedir. Bu etkileşimin 

dengeli ve sağlıklı bir yaklaşımla yönetilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Kırsal kalkınmanın, 

kentlerdeki gelişmelerden tümüyle farklı bir şekilde ele alınması mümkün değildir. Bunun 

yerine, kent ve kır arasındaki rasyonel bağımlılık ilişkisini temel alan yaklaşımlar 

benimsenmektedir. Ülkemizde bu etkileşimin sosyo-ekonomik boyutlarının ele alınması 

gerekli olup, geleceğe ilişkin kırsal kalkınma stratejilerin belirlenmesinde araştırma sonuçları 

önemli bir çıktı oluşturabilecektir. 

Köy envanterlerinin hazırlanması; köy envanterleri çalışması ülkemizde 1960’lı 

yıllardan itibaren çeşitli aralıklarla hazırlanan, kırsal kesime yönelik önemli bir bilgi 

kaynağıdır. Bu envanterlerle ülke genelinde tüm köylerin; kurumsal, nüfus, demografik, 

coğrafi, çevresel, sosyal ve ekonomik yapıları il ve ilçe bazında ortaya çıkarılmıştır. Bahse 

konu envanter çalışması, tam sayımla ve periyodik aralıklarla güncellenme ihtiyacı 

göstermektedir. Böylece kırsal kesime ilişkin veri eksikliği giderilecek, istatistiksel olarak 

daha bütüncül bir veri tabanı elde edilecektir. Bu çerçevede kırsal kalkınma politikalarının 

veri altyapısı da güçlendirilmiş olacaktır. 

Kırsal kesime götürülen sosyal hizmet ve yardımların değerlendirilmesi; kırsal nüfusa 

götürülen sosyal hizmet ve yardımlar yoksullukla mücadele araçlarının başında gelmektedir. 

Bu hizmetlerin kırsal kesimin hane yapısı ve demografik profilini ne ölçüde gözettiğinin yanı 

sıra, kırsal alandaki istihdam ve üretim imkânları bakımından da değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Hizmetlerin sunumundaki kurumsallaşma düzeyi kadar, kırsal coğrafyanın 

dezavantajlarından kaynaklı sorunların nasıl aşıldığı ayrıca önem taşımaktadır. Çalışma 

neticesinde, kırsal yoksullukla daha aktif bir mücadelenin sağlanması ve yoksulluk sarmalının 

kırılması için hane ve fert düzeyinde düzenli gelir ve istihdam imkanlarına erişimi mümkün 

kılabilecek üretim odaklı tedbirlerin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. 



 

 

127 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kırsal alanlar tüm dünyada kalkınma politikaları bakımından en kırılgan alanlar ya da 

kesimler arasında görülmektedir. Milli kültürlerin, toplumsal geleneklerin, örf ve adetlerin 

muhafazasında, geleceğin gelenekler ile bağlantısında ve dolayısıyla toplumun 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasında kırsal alanlar içerdiği çeşitlilikle sigorta işlevi 

görmektedir.  

Kırsal çevrenin ve doğal yaşam alanlarının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 

bir ülkenin kalkınmasında kilit önem arz etmektedir. Küreselleşme ile meydana gelen 

gelişmeler ve iklim değişikliği gibi dışsal faktörler kırsal alanları da etkilemektedir.  Kırsal 

kesimdeki ihtiyaçların ve sorunların sağlıklı şekilde ortaya konulması ve bunlara 

sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi noktasında kırsal kalkınma politikalarına 

başvurulmaktadır. Artık sadece yukarıdan aşağıya kalkınma yaklaşımlarına dayanan stratejiler 

yerine, yerelin kendi beklenti ve ihtiyaçlarını ortaya koyan, programlama ve uygulama 

aşamasında ise paydaşlar arasında işbirliği ve ortaklıkları hâkim kılan sürdürülebilir kalkınma 

yaklaşımı esas alınmaktadır. 

Küresel gıda talebindeki artış, kentlere göç, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği 

kısıtlarından hareketle yoksulluk ve açlıkla mücadele çabalarını etkili kılacak sürdürülebilir 

kalkınma hedeflerini gerçekleştirmenin en önemli politika alanlarından birinin kırsal 

kalkınma olduğu yaygın kabul görmektedir. Kırsal kalkınmaya ilişkin yaygın kabuller ise; 

kırsal politikanın mali yükünün çoğunlukla kamuya ait olduğu, kırsal kalkınma çabalarının 

birer ahlaki yükümlülük olduğu ve kırsal kalkınmanın orta ve uzun vadede her vatandaşın 

menfaatine olduğu şeklindedir.   

Buradan hareketle, raporda sürdürülebilir toplum anlayışı ile oluşturulan bir kırsal 

kalkınma yaklaşımı benimsenmiştir. Kırsal kesimde sürdürülebilir toplumsal yapı hedefi, 

içeriğindeki üretken, rekabetçi, yenilikçi, kapsayıcı, çevreci, dayanıklı ve örgütlü toplum 

prensipleri ve kavramları ile uygar dünya düzenine yakınsamayı amaçlamaktadır. Bunun için 

On Birinci Plan dönemi için gerçekçi olabilecek kırsal kalkınma stratejilerini belirlemek 

önemlidir. Ülkemiz için bu yönde stratejilerin ve hedeflerin belirlenmesi ve uygulanması 

öncelikle kırsal alanda bir toplumsal mutabakatın sağlanmış olmasını gerekli kılmaktadır. Bu 

mutabakat, kırsal kesimin genel niteliklerini ortaya koyan ve kırsal kalkınma için olması 

gerekenleri kapsayan bir bildiri niteliğindedir. Buna göre; 
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1. Türkiye’deki kırsal alanlar farklı iklim, coğrafi yapı ve kültürleri ile çeşitlilik arz

etmektedir.  Bu çeşitlilik Türkiye’nin geleceği için bir fırsat ve eşsiz bir zenginlik

olarak görülmelidir.

2. Kırsal kesimdeki yaşam kalitesinin artırılması için öncelikle geçim kaynakları

tatmin edici düzeyde olmalıdır. Bu imkânın sağlanamaması; başta kırsal ekonominin

darlığı, tatmin edici ve adil ücret temelli iş olanaklarının yokluğu, genç insanların

göçüyle birlikte kırsalda üretken işgücü kaybı ve bunun sonucu olarak demografik

dengesizlikler, yeterli kamu hizmetlerine ulaşamama ile çevresel bozulma gibi çok

çeşitli sorunlardan kaynaklanmaktadır.

3. Genç nüfusun kırsal yerleşimlerde yaşama ve çalışma eğilimi düşmekte ve bu

durum ülkenin geleceğini olumsuz etkilemektedir. Kadın ve erkek tüm gençlerin iyi

gelirli bir iş, sosyal güvenlik imkânı, nitelikli örgün ve mesleki eğitim ile yerel

koşullar doğrultusunda toprak ve krediye erişimleri sağlanmalıdır. Bu çerçevede

genç çiftçilere ve girişimcilere özgü destek programları geliştirilmelidir.

4. Kırsal alanlar Türkiye’de yoksulluğun en fazla olduğu alanlar olmaya devam

etmektedir. Bu nedenle tarım sektörü dışındaki sektörleri de kapsayacak şekilde

gelir getirici faaliyetlerle yerinde kalmayı teşvik edici istihdam politikalarına

başvurulmalıdır.

5. Tarım halen kırsal alandaki en önemli sektör olup Türkiye için vazgeçilmez öneme

sahiptir. Bu nedenle tarım ve kırsal kalkınma politikaları birbirini tamamlayıcı

yönde olmalı ve sağlanan destekler buna katkı sunacak şekilde programlanmalıdır.

6. Kamu kurum ve kuruluşları kırsalda yaşayan nüfusun temel kırsal altyapı ve

hizmetlere erişim hakkını tanımalı, kırsal toplumun ihtiyaçlarına ve koşullarına

uygun şekilde hizmet sunumunu istikrarlı ve nitelikli bir şekilde yürütmelidir.

7. Yüksek nitelikli bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim kırsal nüfusun sosyal,

kültürel ve ekonomik ihtiyaçları için elzem hale gelmiştir. Uzaklıkları ve düşük

nüfusları nedeniyle kırsal alanların bilişim hizmetlerine erişimi özel desteklerle

güçlendirilmelidir.
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8. Türk tarımındaki küçük ve orta boy aile işletmeciliği yapısının önemli bir 

yoğunlukta olduğu göz önünde bulundurulduğunda, aile çiftçiliği özellikle 

korunmalı ve desteklenmelidir. 

9. Kasabaların sosyal, ekonomik ve kültürel merkezler olarak kırsal kesim için büyük 

önemi vardır. Bunlar önemli ticaret ve pazarlama, kamusal ve sosyal hizmetler ile 

temel eğitime ve birinci basamak sağlık kuruluşlarına erişim merkezleridir. Ayrıca 

turizm için yeterli olanaklar sağlamaktadır. Bu yerleşimlerin ihtiyaçları münhasıran 

gözetilmelidir. 

10. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı yolunda, doğal kaynakların 

sürdürülebilirliği konusunda tarım alanları ve doğal çevresiyle tüm kırsal alanların 

iklim değişikliğine uyum kabiliyeti artırılmalıdır.  

11. Kırsal kalkınmadaki en büyük engel sosyal ve beşeri sermaye konusundaki 

eksikliklerden ileri gelmektedir. Toplum içinde güven ve dayanışma ilişkilerinin 

artmasına yönelik önlemler alınması gereklidir. Bu güven ve dayanışmanın hem 

insanlar arası, hem kurumlar arası hem de insanlar ile kurumlar arasında olmasını 

sağlayacak şekilde stratejiler ve eylemlerin oluşturulmalıdır. 

12. Kırsal alandaki temel sorunların başında çiftçi örgütlenmesi gelmektedir. 

Örgütlenme eksikliği tarımsal üretimde ve ürünlerin pazarlamasında karşılaşılan 

verimsizliği beraberinde getirmektedir. Tarımın örgütlenme sorunları giderilerek, 

mevcutların teknik ve kurumsal kapasite eksikliği ivedilikle çözülmelidir. 

13. Türkiye zengin tarihi ve kültürel değerlerin yanında iklim ve coğrafyanın 

oluşturduğu çeşitlilikle yöreden yöreye farklı yerel ürünlere ve değerlere sahiptir. 

Potansiyeli olan bu ürünler sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı temelinde kırsal 

alanda gelir getirici bir faaliyetlere konu edilmelidir. 

14. Tarım ve kırsal kalkınma destekleme programlarının ve projelerinin etki analizleri 

düzenli olarak yapılmalı ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılmalıdır.  

Sonuç olarak; kırsal alanların ve kırsal alanda yaşayan toplumun ihtiyaç, beklenti ve 

koşullarının yeknesak olmadığı dikkate alındığında, tek bir politika aracının yeterli 

olmayacağının bilinmesi gerekir. Dolayısıyla homojen bir politika uygulama sathı olmadığı 

için yeknesak kırsal kalkınma desteklerine başvurulması uygun bulunmamaktadır. Farklı 
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kırsal alanların koşullarına cevap verebilecek tarım ve kırsal kalkınma destekleme sistemi 

oluşturulmalıdır.  

Kırsal kalkınma alanında belirlenen strateji ve hedeflerin gerçekleşmesi sadece kırsal 

kesime değil aynı zamanda ülke kalkınmasına da katkı sunmaktadır. Kırsal kalkınma 

politikaları bağlamında, ülke genelinde güven duygusunda ve yaşam standardında artış 

sağlayabilecek temel katkı alanlarının aşağıdaki başlıklarda gerçekleşmesi öngörülmektedir; 

 Tarımsal üretimde verimliliğin ve rekabet gücünün artması,

 Kırsal işgücünün nitelik düzeyinin yükselmesi ve işsizliğin azalması,

 Kırsal desteklerin ve hizmetlerin sunumunda yönetişimin güçlenmesi,

 Eğitim ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere herkes için kamu hizmetlerine erişimin

artması,

 Kırsal nüfusun yerinde kalkınması suretiyle kentler üzerindeki baskının azalması,

 Kapsayıcılık ve toplumsal cinsiyet ilkelerinin tüm stratejilerde gözetilmesi,

 Katılımcı demokrasinin güçlenmesi,

 Ekonomik, sosyal ve çevresel risklere karşı dayanıklı bir toplumun oluşması,

 Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının her uygulamada ölçüt alınması.
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