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KIRSAL KALKINMA DERSİ

1.ve 2. haftalar,
 

Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK



KONULAR
 Kırsal kalkınmada temel kavramlar ve 

kırsal alanların temel özellikleri
 Kırsal kalkınma ile diğer bilim dalları 

arasındaki ilişkiler – temel konular
 Kırsal kalkınma ile tarımsal kalkınma, 

kırsal sanayi ve tarım politikası  
arasındaki ilişkiler

 Kırsal kalkınmanın tanımı ve kırsal 
kalkınma politikalarının temel amaçları

 Neden kırsal kalkınma ? 



TEMEL KAVRAMLAR
 Kırsal alan:  “ekonomik nitelikteki etkinliklerin ağırlıkla 

tarım, orman, balıkçılık gibi doğal kaynakların 
değerlendirilmesine dayandırıldığı, yüz yüze 
ilişkilerin göreceli olarak daha yaygın olduğu, yaşama 
kurallarının büyük ölçüde gelenek ve göreneklere 
göre biçimlendiği, teknik ve teknolojik gelişmeler ile 
ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerin daha 
yavaş ve dolayısıyla gecikmeli olarak gerçekleştiği 
ortamlar” kırsal alanlardır. 

 Bir başka tanıma göre; nüfusun kırsal yerleşimlerde 
toplandığı, yerleşim birimlerinin çok ve dağınık, nüfus 
yoğunluğunun düşük, kendine özgü doğal-coğrafik 
niteliklere ve kaynaklara sahip olan alanlar kırsal 
alanlardır. 



TEMEL KAVRAMLAR
Kırsal alanın temel  nitelemeleri

a. istihdam-ekonomi; tarım, orman, balıkçılık ve 
bunlara dayalı sanayiler ağırlıktadır.

b. demografi; nüfus yoğunluğu düşük, yaşlanan nüfus.

c. sosyo-kültürel; kapalı toplum yapısı, geleneksel 
ilişkileri, eğitim olanakları sınırlı-eğitim düzeyi ülke 
ortalamasının altında, sosyal-kontrol fazla vb…..



TEMEL KAVRAMLAR
Kırsal yerleşimler
    
    Nüfusun az olduğu, gelir ve geçim 
olanaklarının sınırlı olduğu ve çeşitlilik 
göstermediği, doğal çevre ile üretim ilişkileri 
içinde bulunan, sosyo-ekonomik ve kültürel 
gelişmişlik nimetlerinden yeterince 
yararlanamayan, kırsal alanlar üzerinde 
dağınık ya da toplu biçimde kurulmuş 
yerleşimlerdir. 



TEMEL KAVRAMLAR
 Kırsal toplum: Geleneksel anlamı ile, kırsal kesimde 

yerleşmiş kendilerine özgü sosyal, ekonomik, kültürel 
özellikleri ve eğilimleri olan, gündelik gereksinimlerini 
birbirine bağlı bir ilişkiler sistemi ile gidermeye çalışan 
ve büyük ölçüde kendi kendine yeterli insan topluluğudur. 

 "Katılım" Nedir ? İnsanların kendi düşüncelerine göre 
inisiyatif aldıkları ve üzerinde denetimi bulunan araçları, 
kurumları ve mekanizmaları kullandıkları aktif bir 
süreçtir.

 "Katılımcılık" Nedir? Mevcut durumun analizi ve kalkınma 
faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve 
değerlendirilmesinde yerel nüfusun yol gösterici olduğu, 
yerel nüfus ve kalkınma uzmanları arasındaki iletişim 
sürecidir.



TEMEL KAVRAMLAR
 Kırsal katılım: Kırsal toplumu veya topluluğu oluşturan 

kişi ve grupların kendilerini ilgilendiren kalkınma 
program ve projelerine ilişkin karar alma ve 
uygulama süreçlerinde etkin bir biçimde yer almaları 
ve bu çalışmaların sonuçlarından yararlanmalarıdır. 
Katılım aynı zamanda, insanların kendi düşüncelerine 
göre inisiyatif aldıkları ve üzerinde etkin denetimleri 
bulunan araçları, kurumları ve mekanizmaları 
kullandıkları aktif bir süreçtir. 

 Katılımcı planlama: Mevcut durumu değerlendirmek ve 
hedeflenen geleceğe ulaşmak için kısa ve orta 
vadede eyleme yönelik olan tüm yeni gelişmelerin 
programların ilgili tarafların katılımıyla ortaklaşa 
yapıldığı faaliyettir.



TEMEL KAVRAMLAR

Sürdürülebilir kalkınma: 

Tüm insanlar için seçenekleri arttırmaktır.
Gelecek nesiller için yaşam olanaklarının ve 
tüm yaşamın dayandığı doğal sistemlerin 
korunmasıdır. 

İnsan merkezli, toplam odaklı ve çevre-
doğa duyarlı  dinamik, kendi kendine 
ilerleyen bir süreçtir. 



TEMEL KAVRAMLAR

 Örgütlenme: Var olan kurulu sosyal yapı içinde 
ortak karar alma ile ortak sorumluluk anlayış ve 
mekanizmaların oluşturulması, tüm insan ve fizik 
kaynaklarının bir araya getirilmesi ve her türlü 
birlikte davranma tutum ve alışkanlıklarının 
geliştirilmesine olanak sağlayan yapılanmadır.

 Kırsal toplum örgütleri: Topluluğun gereksinimlerini 
karşılamak üzere, toplumun kendi içinden ve kendi 
öz dinamiklerinin bir araya gelmesiyle oluşan 
işlevsel birimlerdir. Başlıca kırsal toplum 
örgütlenme türleri; çiftçi birlikleri, çiftçi 
dernekleri, kooperatif, korporasyon, küçük çalışma 
grupları ve ziraat odalarıdır. 



TEMEL KAVRAMLAR
Toplumsal Cinsiyet (GENDER):  Belirli bir 
zamanda, belirli bir mekanda, belirli koşullar 
içinde toplumun erkeklere ve kadınlara hangi 
kimliği tanıdığı, hangi rolleri ve işlevleri 
yüklediğiyle ilgilidir. Başka bir ifade ile 
biyolojik yapı içerisinde değil, toplumsal, 
politik ve ekonomik doku çerçevesinde 
belirlenen kadın ve erkek arasındaki ilişkiler 
ve roller sistemini işaret eder. 



TEMEL KAVRAMLAR
 Ekip çalışması: yapılacak işin niteliğine göre, iş 

için gerekli işlem ve eylemlerin planlanarak, 
birden çok çalışanın bir araya getirilip güçlerini 
birleştirmesi ve elbirliği ile (sinerji yaratarak) 
işi yapmalarının sağlanmasıdır.



KIRSAL KALKINMA İLE DİĞER BİLİM 
DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER – 

    TEMEL KONULAR

 Sosyoloji – Antropoloji – Sosyal antropoloji
 Coğrafya
 Demografya
 Ekonomi ; finans, kredi
 Tarım ; bitkisel üretim, hayvancılık
 Tarım Ekonomisi  -  Tarım Politikası
 Orman mühendisliği
 Zootekni-Veteriner
 Peyzaj Mimarlığı 
 ……………………
 ……………………



KIRSAL KALKINMA İLE TARIMSAL KALKINMA, 
KIRSAL SANAYİ VE TARIM POLİTİKASI 

ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Tarımsal Kalkınma: Tarım (bahçe, tarla, 
hayvan yetiştiriciliği vb. faaliyetler), 
ormancılık, su ürünleri konusundaki 
üretim faaliyetleri ile bu alanlarda 
kalite, gelir artışı, pazarlama hizmetleri 
ve üretim artışı gibi çalışmaları 
kapsayan uygulamalardır.  

    Temel ilke; tarımsal üretim, kalite-
standardizasyon, pazarlama, tarımsal 
gelir artışı.



 Kırsal Sanayi: Tarım, orman, tıbbi bitkiler gibi 
yerel kaynaklar ile bunlar dışında kalan doğal 
yerel kaynakları (ham) yerinde değerlendiren 
veya talebe bağlı olarak pazarlanabilir yerel 
ürünlerin üretimi ve gereğinde ihracatının da 
sağlanabilmesi faaliyetleridir. 

      Temel ilke; yerel kaynak, yerelde istihdam, 
yerelde işleme, yerel istihdam, kırsal kalkınmaya 
katkı.

 Tarım Politikası: tarımsal üretim planlaması, 
tarım üreticilerinin ekonomik refahı, tarımsal 
ticaret, uluslar arası politika uygulamaları, 
tarımsal destek mekanizmaları.

     Temel ilke; üretim, planlama, politika 
uygulamaları, ticaret, destekler



Kırsal Kalkınma: Tarım (bahçe, tarla, 
hayvan yetiştiriciliği vb. faaliyetler), 
ormancılık, balıkçılık, sağlık, küçük 
girişimcilik, kırsal sanayi, ekoloji, çevre, 
turizm, su, konut, eğitim gibi alt ve üstyapı 
hizmetleri, teknoloji, kadın, çocuk, 
topraksızların istihdamı ve çok sayıdaki 
diğer programları kapsayan uğraşılardır.

        Temel ilke; bütüncül yaklaşım, 
toplumsal refah, toplumsal hareketlilik, 
eşitlik-adalet, iyileşme- değişim – dönüşüm.



KIRSAL KALKINMANIN TEMEL 
BİLEŞENLERİ

Tarımsal Kalkınma :  
Tarım ( bahçe, tarla, hayvan 
yetiştiriciliği vb. faaliyetler ), 
ormancılık, balıkçılık. Ve, bu 
alanlarda kalite, pazarlama,  
üretim artışı vb. çalışmalar.

Kırsal Sanayi :  Tarım, 
orman , tıbbi bitkiler gibi 
yerel kaynakları (ham) 
yerinde  değerlendirme 
veya talebe bağlı olarak 
pazarlanabilir yerel   
ürünlerin üretimi ve 
gereğinde    ihracatının 
da sağlanabilmesi.

            Kırsal Kalkınma : Tarım (bahçe, 
tarla, hayvan yetiştiriciliği gibi 
faaliyetler), ormancılık, balıkçılık, sağlık, 
küçük girişimcilik, kırsal sanayi, ekoloji, 
çevre, turizm, su, konut, eğitim gibi alt ve 
üstyapı hizmetleri, teknoloji, kadın, 
çocuk, topraksızların istihdamı ve çok 
sayıdaki diğer programlar.



KIRSAL KALKINMANIN TANIMI 

 Kırsal kalkınma (N.YILDIRAK) ; “kırsal alanda 
yaşayan ve geçimini tarım sektöründen veya 
benzer kırsal mesleklerden sağlayan birey ve 
toplulukların, insanca yaşam koşullarına 
kavuşturulması için onlarda önce bu yönde bir 
gereksinme duygusu yaratmak, sonrada bu 
duygu yönünde çaba harcamaları için onlara 
maddi ve manevi açıdan  yardım yapılması ile 
demokratik yoldan bu toplulukların 
kalkınmalarını sağlama uğraşısıdır”. 



KIRSAL KALKINMA    POLİTİKALARININ 
TEMEL AMAÇLARI

Kırsal kalkınma politikalarının ana amacı, dünyada geri kalmış 
toplum veya toplulukların tarımsal, ekonomik ve sosyo-kültürel 
alanlarda kendi kendilerine yardım ve dışarıdan destek yöntemi 
ile kalkınmalarını sağlamaktır. Amaçlar;

 Birincisi, inanın daha bol fakat sorumlu harcamada bulunması ve 
gereksinimlerini daha iyi karşılayabilmesini sağlayacak ekonomik 
yönlü amaçlardır.

 İkincisi, ilişkileri daha düzenli, yaşamı daha anlamlı kılan ve 
doğal çevreye karşı saygılı ve duyarlı sosyal ve çevresel 
amaçlardır.

 Üçüncüsü ise, insanları planlı, programlı hareket ettiren ve 
belirgin bir davranış sergilettiren örgütsel amaçlardır.



 Kırsal kalkınma politikalarının en önemli özelliği, 
    maliyetinin kamu ve kamu dışı kurum ve kuruluşlara 

ait birer sosyal politika aracı olmasıdır; eşitlik ve 
adalet.

  Kırsal kalkınma politika ve programları; merkezi 
hükümet, mahalli idareler, üretici kuruluşları, özel 
sektör kuruluşları ve gönüllü kuruluşlar arasında 
işbirliği ile yürütülmek durumundadır. Kırsal 
kalkınma uygulaması sadece bir kurum veya 
kuruluşun üstesinden yalnız başına gelebileceği bir 
faaliyet değildir. 



NEDEN KIRSAL KALKINMA ?
 Tarımsal Nüfus-İstihdam-Ekonomi
 İnsan-Toprak İlişkileri
 Kırsal Alanda Gelir Dağılımı
 Kırsal Alanda Eğitim
 Kırsal Kesimde Altyapı
 İnsan Unsuru ve İnsan Kaynaklarının 

Geliştirilmesi
 Mantalite
 Örgütlenme: Kooperatifleşme, Birlikler, 

Dernekler
 Merkeziyetçi Yönetim Biçimi
 Göç – Yaşlılık – Terk Edilmişlik



KIRSAL KALKINMA DERSİ

 
Konu: Kırsal kalkınmada çalışma 

alanları ve envanter çıkarımı

Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK



1. KIRSAL KALKINMADA ÇALIŞMA 1. KIRSAL KALKINMADA ÇALIŞMA 
ALANLARIALANLARI  

 Tarımsal üretime yönelik çalışmalar; üretim, 
verimlilik, kalite-standart, katma değer oluşturma

 Pazarlamaya yönelik çalışmalar; kaliteli ürün, 
işlenmiş ürün, gelir artışı

 Kırsal ve/veya tarıma dayalı sanayiye yönelik 
çalışmalar; ürün dönüşümleri, ürün çeşitlendirme, 
yerinde işleme, yerinde paylaşım, kalkınmaya katkı

 Gelir artırıcı faaliyetler; girişimciliği destekleme, 
tarıma dayalı KOBİ’leri destekleme, istihdam 
alanları yaratma

 Örgütlenme; sorunların çözümü için örgütlenme, 
pazarlama için örgütlenme, girdi temini için 
örgütlenme 



Çalışma AlanlarıÇalışma Alanları

 Eğitim ve sağlığa yönelik çalışmalar; örgün ve yaygın eğitim 
hizmetleri, tarımsal yayım-eğitim hizmetleri, temel sağlık 
hizmetleri

 Tarımsal yayıma yönelik çalışmalar; ele alınan yöreye 
uygun yayım elemanlarının seçilmesi ve yayım stratejilerinin 
belirlenmesi

 Ev ekonomisine yönelik çalışma alanları; konu ile ilgili temel 
sorun alanların belirlenmesi (yani ailelerin temel geçim 
kaynakları, gelirleri-giderleri nelerdir? Bunların belirlenerek 
çalışma konuları hakkında bilgi edinmek

 Alt yapıya yönelik çalışmalar; arazi-tarıma yönelik altyapı, 
yerleşimlere yönelik altyapı ve konutlara yönelik altyapı ve 
önceliklerin belirlenmesi

 Tarımsal krediye yönelik çalışma alanları; krediye 
gereksinim duyulan dönemler, kredi kaynaklarının tanıtımı, 
kredi kullanım koşullarının anlatımı vd. 



Çalışma AlanlarıÇalışma Alanları
• Sosyal güvenlik uygulamalarına yönelik çalışma alanları; 

yerleşim biriminde sosyal güvenlik durumu, dezavantajlı 
gruplar ve hizmetlere erişebilirlik

• Doğal kaynak kullanımına ve korunmasına yönelik çalışma 
alanları; mevcut kaynakların tespiti, kullanım durumu, 
korunması ve doğa-insan ilişkileri

• Çevre ile ilgili çalışma alanları; insan çevre ilişkileri, 
çevre kirliliği, kirliliğe neden olan faktörler, çevre 
algılaması

• Kadınlara yönelik çalışma alanları; üretime katılma biçimi, 
sorunları, toplumsal ilişkiler sistemindeki  yerleri, ev içi 
ve dışı rolleri

• Dezavantajlı gruplara yönelik çalışma alanları; 
topraksızlar, az topraklılar, engellileri yaşlılar vd. 

• ………………………………
• ………………………………



2.KIRSAL KALKINMADA POTANSİYEL BELİRLEME 2.KIRSAL KALKINMADA POTANSİYEL BELİRLEME 
VE ENVANTER ÇALIŞMALARIVE ENVANTER ÇALIŞMALARI

1. Alanın (köyün) genel durumu:
– Yerleşim biçimi nasıl 
– Yüz ölçümü ne kadar?
– Hane Sayısı
– Nüfus miktarı
– Göç olgusu
– Kamusal hizmetler (alt ve üstyapı hizmetleri)
– Mevcut istihdam alanları nelerdir?
– Diğer yerleşimlere yakınlığı
– ……………………………



 2)  Alanın Ekonomik Durumu:
 Tarım ve tarım dışı üretim alanları
 Geçim kaynakları nelerdir?
 Yıllık gelirleri hangi bileşenlerden oluşur?
 Pazarlama veya satışı nasıl  gerçekleştirmektedir?
 İşsizlik   durumu
 Tarım dışı iş alanları
 Ürün işleme tesisleri ve olabilirliği
 …………………………..



      3. Tarımsal işletmecilik ve hayvancılık durumu

 Arazilerin nitelikleri
 İşletme büyüklükleri ne kadardır? Ne tür değişimler var?
 Mevcut işletmecilik biçimleri? Kiracılık-ortakçılık
 Hangi ürünlerde gruplaşma-yoğunlaşma var? 
 Sulama olanaklar nasıldı?
 Makineleşme düzeyi nasıldır?
 Hayvancılık ile uğraşan hane sayıları
 Hayvancılık biçimleri:küçükbaş, büyükbaş, kümes hayvanları
 Hayvansal ürünleri değerlendirme biçimleri
 Girdi temi biçimleri
 Kredi kullanım düzeyi
 Tarımsal kurumlarla ilişkiler
 ……………………………



4)     Ulaşım ve Haberleşme Durumu
 Alandaki yolların niteliği
 Pazarlara uzaklığı
 Haberleşme araçları
 Bilgi kaynaklarına erişim durumu
 …………………………………


5) Konutların Durumu (Sosyal konfor)
 Birey başına düşen alan
 Tuvalet, mutfak, banyo varlığı
 Ahırların yerleşimi
 Hijyen ortamları



6)  Eğitim Durumu ve Sağlık Sorunları 

 Mevcut eğitim kurumları ve donanımı
 Yaygın eğitim hizmetleri
 Kız çocuklarının okullaşması
 Taşımalı eğitim
 Mevcut sağlık kurumları ve donanımı
 Hastalık durumlarında nerelere başvurulur
 Dezavantajlı grupların eğitim ve sağlık hizmetlerinden 

yararlanabilirliği
 ………………………………………



7. Doğal ve kültürel zenginlikler

 Mevcut durum-kaynaklar
 Kullanılma durumu
 Halkın Bakış açısı
 Üzerindeki baskılar-tehditler
 Zamanla ortaya çıkan değişmeler
 Turizm amaçlı değerlendirme durumu
 Korumaya yönelik önlemler
 …………………………..



8) Örgütlenme ve yardımlaşma-dayanışma düzeyi

 Mevcut örgütlenmeler
 Aktif örgütlenme durumu
 Örgütlenmeyi etkileyen faktörler
 Faaliyetler
 Örgütlere üyelik durumu
 Yardımlaşma-dayanışma eğilimleri ve meydana gelen değişimler
 ………………………………
                    
 9)Kadınlar, çocuklar, yaşlılara, topraksızlara  yönelik durum saptaması 

 10. Alanda son 10-15 yılda meydana gelen değişimler ve nedenleri

 11. Temel sorun alanları konusunda yerel halkın düşünceleri ve çözüme 
ilişkin    yaklaşımları



KIRSAL KALKINMADA GÖZ ÖNÜNDE KIRSAL KALKINMADA GÖZ ÖNÜNDE 
BULUNDURULMASI GEREKEN İLKELERBULUNDURULMASI GEREKEN İLKELER

 Kırsal kalkınma programları kır toplumunun içinde 
bulunduğu koşullara göre planlanmalı veya yürütülmelidir.

 Kırsal kalkınma programları yavaş yavaş ve aşamalı bir 
biçimde yürütülmelidir.

 Kırsal kalkınma çalışmalarında mutlaka demokratik-
katılımcı yöntemler kullanılmalıdır.

 Kırsal kalkınma çalışmaları yörenin kültürel değerlerine 
uygun bir biçimde yürütülmelidir.

 Kırsal kalkınma çalışmaları öncelikle kalkınma arzusunda 
olan insanları kapsamalıdır ki bu çalışmalar aynı zamanda 
sinerji  yaratsın

 Kırsal kalkınma çalışmaları yaşam düzeyini yükseltmek 
isteyen halk kapsamalıdır.



 Kırsal kalkınma çalışmaları esnek olmalı ve 
değişen koşullara uyum sağlayabilmelidir.

 Kırsal kalkınma çalışmaları ulusal politika 
önceliklerine ters düşmemelidir.

 Kırsal kalkınma çalışmalarında yerel 
önderlerden ve köydeki yerel kurumlardan 
yararlanılmalıdır.

 Kırsal kalkınma çalışmalarında mutlaka toplum 
yararı ve çıkarı göz önünde bulundurulmalıdır.

 Kırsal kaklımda tabana dayalı örgütlenmelere 
gidilmelidir.

 Yerel halk olmayacak beklentiler içerisine 
çekilmemelidir.

 Kadın ve çocuk boyutu ihmal edilmemelidir.



 Toplum grupları arasında ayırımcılık 
yapılamamalıdır.

 Alanın nitelikleri, potansiyelleri, sorunları dikkate 
alınmalıdır.

 Uygulamalar öncesinde mutlaka durum analizi 
yapılmalıdır. 

 Farklı kalkınma senaryoları üzerinde tartışmalar 
yaratılmalıdır.

 Hedef kitleye uygulamalarda mutlaka rol verilmeli 
ve katkıları alınmalıdır.

 Farklı alanlar için farklı uygulama modelleri 
geliştirilmelidir.

 İlgili kamu kurum ve kurumları süreçlere dahil 
edilmelidir.



KALKINMA ÇALIŞMALARINDAKALKINMA ÇALIŞMALARINDA
  

SORUN ANALİZİ ve ÇÖZÜM TEKNİKLERİSORUN ANALİZİ ve ÇÖZÜM TEKNİKLERİ

Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK
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SORUN NEDİR?SORUN NEDİR?
– Sorun, hakkında araştırma yapılacak, üzerinde 

düşünülecek ya da çözülecek olgudur.
– Bir sorunun, sorun olabilmesi için öncelikle üzerinde 

düşünülüp tartışılması gereken bir olgunun olması 
gerekir.

– Sorun, huzursuzluk kaynağıdır. Çünkü, başımızı 
ağrıtan bir süreçtir. 

– Sorun, huzursuzluk kaynağıdır. Çünkü, var oluşları 
gereği  sorunların çözümü güçtür.

– Sorunlar huzursuzluk kaynağıdır. Çünkü, sorunlar, 
gerçekleştirmek istediğimiz  amaçlarla bizim aramızda 
duran engellerdir.
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Sorun Nedir?Sorun Nedir?
 Herhangi bir biçimde bireyin ve/veya 

toplumun psikolojik, fiziksel, sosyal, 
kültürel, ekonomik, çevresel, doğal denge 
ve düzeni olumsuz yönde etkileyen, 
etkileme biçimini içinde barındıran ya da 
istenen biçimde gelişme yönünde engeller 
oluşturan ve birbiriyle karşılıklı etkileşim 
içinde bulunan durum ve olaylar SORUN 
olarak adlandırılabilir. 
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SORUN BELİRLEMESORUN BELİRLEME
 Sorun nedir? Bizi etkileyen nedir?
 Sorunlarımız nelerdir?

--bireysel –özel sorunlar
--toplumsal tabanlı  sorunlar
--ekonomik sorunlar
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Sorun AnaliziSorun Analizi

Sorun analizine başladığımızda, kendimize Sorun analizine başladığımızda, kendimize 
sormamız gereken çok temel birkaç soru vardır:sormamız gereken çok temel birkaç soru vardır:

v   v    Değiştirmek istediğimiz, istemediğimiz ya da  Değiştirmek istediğimiz, istemediğimiz ya da 
            sorunsorun   olarak gördüğümüz şey nedir? Önce  olarak gördüğümüz şey nedir? Önce   
            bunu çok ibunu çok iyi    yi    tanımlayıp, tam adını koymamıztanımlayıp, tam adını koymamız
                gerekiyor.gerekiyor.
v     Bu sorunun kaynağı nedir?v     Bu sorunun kaynağı nedir?
v     Sorunlar arasında neden-sonuç analizi v     Sorunlar arasında neden-sonuç analizi 
     yapıldı mı?     yapıldı mı?
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Sorun analizi sırasında neler yapacaksınız?

Konu ile ilgili görünen sorunları ve varlığı istenmeyen durumları
      gelişi  güzel sıralayın.
Bu sorunları size göre önem sırasına dizin. En üste ana sorunu
      bulup,  yerleştirmeye çalışın.
Sorunlar arasında neden-sonuç ilişkisi yaratmaya çalışın. Bunu
    sağlamak için, ana sorunu en üst seviyede tutarak, onu
    doğrudan etkileyen sorunları sıralayın, sorunları birbirleriyle
     ilişkilendirdikten sonra bir şema haline getirin.
Şemada yer alan sorunları hepsi gerçek olmalı, hayli ya da
    gelecekte  ortaya çıkması beklenen sorunlar olmamalıdır. Her
     sorunun doğru şekilde ifade edilmiş olması önemlidir.
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SORUNLAR ARASINDA ÖNCELİK SORUNLAR ARASINDA ÖNCELİK 
BELİRLEMEBELİRLEME

 Hangi sorunlar önceliklidir?
 Hangi sorunlar yaşamsaldır?
 Hangi sorunlar toplumsaldır?
 Sorunları kim belirleyecek?
 Muhatap kitle kim? Öncelik kimde ?
 Sorunların çözüm önceliği nedir?
 Sorunlar için çözüm olanaklarımız nedir?
 Kısa sürede sonuç alınabilir mi?
 Toplum yapısı sorunların çözümüne ne kadar duyarlı?
 Sorunların sahiplenmesi nasıl olacak?
 Çözümler kaos yaratabilir mi?
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SORUN ÇÖZÜMÜNDE RİSK ANALİZİ:SORUN ÇÖZÜMÜNDE RİSK ANALİZİ:

 Sorunlar çözüm aşamasında uygun sürede sonuç 
verebilir nitelikte olmalıdır.

 Sorunların çözümünde ortaya çıkan riskler 
mutlaka toplumsal ekonomik, kültürel uygunluğu 
da taşımalı ve katılımı en üst düzeye 
çıkarabilmelidir. 

 Risklerin giderilebilmesi için mutlaka en üst 
düzeyde toplu katılım çıkarmalıdır.

 Risklerin giderilmesinde konu ile ilgili kurumların 
mutlaka sürece katılımı sağlanmalıdır.

 Risk analizinde mutlaka çatışma çözümüne 
yönelik modellerin ortaya konulması gerekir. 
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SORUN ÇÖZÜMÜSORUN ÇÖZÜMÜ

Eldeki bir kuş, daldaki iki kuştan 
daha iyidir.

 Karşılaşılan sorunların çoğu insanlarla 
ilgilidir. İnsan unsurunu doğru bir 
şekilde ele almak, başarılı çözümler 
bulmak için zorunludur.
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SORUN ÇÖZME SÜRECİSORUN ÇÖZME SÜRECİ

– Sorunu çözmek için “Tek bir yol değil.” , “En iyi 
bir yol vardır.” 

– Sorun çözme, hedefe ulaşabilmek için 
alternatifler arasından en uygununu 
belirlemektir.
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SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?

– Uzmanlara dayalı ve işbirliği ile  sorun çözenler: 
Konuyu uzmanlarına sorarak onların önerilerini alır ve 
işbirliği ile uygularlar.
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MANTIKSAL SORUN ÇÖZME SÜRECİMANTIKSAL SORUN ÇÖZME SÜRECİ

– Sorun çözme sürecinde SORUNUN 
tanımlanması ve veri toplama aşamasında 
5N+1K kuralı uygulanabilir. 

– Niçin? 
– Nerede?
– Nasıl?                                       
– Ne zaman?
– Ne kadar?

+    KİM           5N+1K
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SORUN ÇÖZÜMÜNDE BAŞARISIZLIKSORUN ÇÖZÜMÜNDE BAŞARISIZLIK

– Yeterli istek ve kararlılığa sahip olmamak
– Sorunu yanlış tanımlamak
– Yanlış bir teknik kullanmak
– Yetersiz yada doğru olmayan bilgilere 
yönelmek 

– Yaratıcı ve çözümleyici zihinsel yetenekleri 
koordine edememek

– Katılımcılığı dikkate almamak
– Birbirini dinlememek
– Çözümü etkili bir şekilde uygulamaya 
sokamamak
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 SORUNLARINIZIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN 
UYGUNLUKLAR
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRMEÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRME

 İlgili tüm tarafların katılımı
 Teknik  uygunluk
 Ekonomik uygunluk
 Toplumsal-kültürel uygunluk
 Çevresel uygunluk
 Kimler destek verecek, işbirliği
 İstenilen sonuçlara ulaşma süresi
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  ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ
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ÇATIŞMA NEDİR???ÇATIŞMA NEDİR???
Sözlüklerde çarpışma ya da uyuşmazlık, tartışma ya 

da kavgadır

Çatışmalar ele alınmazsa maliyeti ne olur?
 Çatışmalar ilişkiyi sevimsizleştirir ve bozar. 
 Aynı zamanda kurum ve grup için çok pahalıya mal 

olup o kurum ve grubun etkisini azaltır. 

 Aslında bir grup ya da kurumda çatışma olmaması 
o grup ve kurumun iyi işlemediğinin, 
değişmediğinin, büyümediğinin ya da yapıcı 
zorluklarla karşılaşmadığının işaretidir. 
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a- Kişisel Çatışma: Bireyin karar alternatifleri arasında seçim 
yapamaması,karar vermekte güçlük çekmesi sonucu ortaya 

çıkan çatışmadır.
 
b- Kişiler Arası Çatışma: Aynı birimde yer alan kişilerin çeşitli 

nedenlerle anlaşmazlık içinde bulunmalarıdır. 

c- Kişiler ve Grupların Çatışması: Kişinin içinde bulunduğu 
grupla çatışma içerisine girmesidir. Örneğin kişi grup 
normlarına uymakta direniyorsa bu bir çatışma nedeni 
olarak ortaya çıkacaktır.

d- Birimler arası Çatışma: Birbiriyle rekabet içerinde olan birimlerin 
arasında çeşitli nedenlerle ortaya çıkan çatışmadır. Birimler arası 
çatışma da yapıcı roller üstlenebileceği gibi her iki birimin yok 
olmasına da neden olabilir.

ÇATIŞMA ÇEŞİTLERİ
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Etkili sorun çözme için aşağıdakilerin önemli 
olduğunu UNUTMAYIN.

-Etkin dinleme 
-Açık ve dürüst ileti
-Karşıdakinin gereksinimlerine saygı gösterme
-Güven
-Yeni bilgilere açık olma
-Çaba
-Başarmak için kararlılık 
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ÇATIŞMAYI ÖNCEDENÇATIŞMAYI ÖNCEDEN  HİSSEDEBİLİRSİNİZHİSSEDEBİLİRSİNİZ

Etkili bir biçimde geri bildirim sağlayarak, 
Diğer paydaşlardan geri bildirim almaya zaman 

ayırarak,
Kimin ve hangi eylemlerinin çatışmaya neden 

olduğunu sorgulayarak,
Proje paydaşları ile düzenli olarak görüşerek 

beklentileri, öncelikleri ve acil olanları 
belirleyerek, 

Projenin performansını sürekli olarak 
değerlendirerek.
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Aşağıdaki semptomlara dikkat ediniz;Aşağıdaki semptomlara dikkat ediniz;

ÇATIŞMA ÇATIŞMA     GELİYORUM GELİYORUM     DER !DER !  

İletişimde isteksizlik göstermek. 
Görünürde hiçbir neden olmadığı halde kızmak. 
Verimliliğin sürekli olarak düşmesi. 
Moral bozukluğu, motivasyon eksikliği. 
Projedeki aktivitelerde performans düşüklüğü. 
Görüş ayrılıklarının ortaya çıkması
Yürütücüleri beğenmeme.
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POZİTİF ÇATIŞMA 
 

 

 

 

 

İLETİŞİM 
Açık, sürekli 

Gerçek duygu ve düşünceleri 
yansıtır 

VERİMLİLİK 
Verimlilik artar 

Problemlere sinerjistik 
yaklaşılır 

ÇATIŞMA 
Açık bir biçimde tanımlanabilir  

Kazan-kazan merkezli 

İLİŞKİLER 
Karşı tarafın ihtiyacına 

saygılı 
Güvene dayalı 
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NEGATİF ÇATIŞMA

İLETİŞİM
 Yalnızca zorunlu olduğunda

 Saklı amaçlar, ajandalar, üstü
kapalı ima ve iğnelemeler

VERİMLİLİK
 Verimlilik azalır

 Önemli olandan çok, acil
olana öncelik verir

ÇATIŞMA
 Kurum merkezli olmaktan çok,

birey merkezli
 Kazan-kaybet odaklı

İLİŞKİLER
 Tek yönlü

 Korkuya/güce dayalı
 Savunmacı
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Dünya’da Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Kırsal Kalkınma Yaklaşımlarında
Değişimler 

Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK
Ankara Üniversitesi   Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

  
1. Giriş

Dünyada  özellikle  1980’li  yıllardan  sonra  kırsal  kalkınma  yaklaşımlarında  paradigmal  değişimler
yaşanmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyümeye dayalı politik öncelikler yerini giderek toplumun
tamamını  kapsayan  entegre  kalkınma arayışlarına  bırakmaktadır.  Cinsiyet  eşitliği,  yoksulun  güçlendirilmesi,
açlık sorununun azaltılması, çocuk ölümlerinin azaltılması, iyi yönetişim, katılım-katılımcılık-sürdürülebilirlik,
çevre duyarlılığı, toplumsal dinamikleri güçlendirme, pazara ve kredi kaynaklarına erişim gibi hedefler kırsal
kalkınma yaklaşımlarının özünü ve ortak yanlarını oluşturmaya başlamıştır.  Kırsal kalkınma artık salt büyüme,
üretimde  modernizasyon,  satışta  iyileştirme  ve  topluma  hizmet  götürme  anlayışıyla  yürütülmemektedir.  İyi
yönetişimi, yerinden yönetimi, katılımı, sosyal ve toplumsal dinamizmi ve dinamikleri ön plan alan kalkınma
stratejileri daha fazla kabul ve uygulamada geçerlilik kazanmaktadır. 

2. Kırsal Kalkınmada Yeni Strateji Arayışları

Kırsal  kalkınma  yaklaşımları  teknolojik  gelişmeler  ve  sosyo-ekonomik  koşullar  çerçevesinde  zaman
içerisinde  farklılaşmaktadır.  Ülkelerin  ekonomik,  sosyal,  kültürel  ve  idari  özelliklerine  göre  uygulamada
farklılıklar  görülmektedir.  Kırsal  kalkınma  yaklaşımlarında  1980’li  yıllara  kadar  tarımda  modernizasyon  ve
devlet müdahaleleri egemen olmuştur. 1980’li yıllardan sonra serbest piyasa, sürdürülebilir kalkınma, katılım,
yönetişim  gibi  kavramlar  kırsal  kalkınma  politikalarını  şekillendiren  kavramlar  olmuştur.  Bu  gelişmeler
karşısında uluslar arası kuruluşlar da kırsal kalkınma konusunda yeni strateji arayışlarına girmişlerdir.

2.1. Dünya Bankası Kırsal Kalkınma Yaklaşımlarında Strateji Değişimi

Dünya Bankası (DB) 2003 yılı içinde kırsal kalkınma stratejilerinde bir değişiklik yapmak üzere bir dizi
çalışmalar gerçekleştirmiştir. DB’nın bu şekilde bir yeni strateji arayışına girmesinin en büyük nedeni, mevcut
durumdaki  olumsuz verilerden  kaynaklanan  karamsar  tablo ve  endişe  verici  gerçeklerdir.  Her  şeyden  önce,
dünyada  yoksul  olarak  değerlendirilen  nüfusun  %75’i  kırsal  alanlarda  yaşamakta,  gıda  üretiminin  artmış
olmasına karşın açlık sıkıntısı çekenlerin sayısı yükselmekte, küreselleşmenin ortaya çıkardığı sorunlar artmakta,
doğal  kaynakların  tahribi  hızlanarak  devam etmektedir.  Ayrıca,  bu arada  ortaya  çıkan  teknolojik  yenilik  ve
gelişmeler, çevre duyarlılığı, katılım, iyi yönetişim, mikro-kredi gibi olumlu gelişmeler de mevcut stratejilerde
güncellemeleri ve yenilikleri zorunlu kılmıştır (Worldbank, 2003).

Dünyada gelişen olaylar karşısında, ülkelerin ulusal ve uluslararası politika ve uygulamalarında değişiklikler
olmuştur. Bunların yansıması olarak, yerinden yönetim, yönetişimin geliştirilmesi, özelleştirme ve özel sektörün
rolünün artması,  sivil  toplumun rolünün güçlenmesi ve kurumsal çatışmalarda artışlar  ortaya çıkmıştır.  Tüm
bunları  veri  olarak  alan  DB,  kendi  uygulamalarına  yönelik  olarak,  “Yeni  Kırsal  Kalkınma  Stratejisi”
belirlemiştir. Bu stratejinin misyonu olarak “yoksulluğun azaltılması” hedeflenmiştir. 

DB’nın geldiği  noktada  geçmişteki  deneyimlerden  de yararlanarak  bundan sonra  ortaya  konacak  kırsal
kalkınma stratejilerini sürdürülebilir kırsal kalkınma ilkesinden hareketle şu esaslara bağlamıştır;

 Kırsal kalkınma çok disiplinli ve çoğulcu yaklaşımlar gerektirmektedir.
 Kırsal altyapıya öncelik verilmelidir.
 Sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlar katılımcı yaklaşımlarla analiz edilmelidir.
 Kırsal  kalkınma  sorunlarına  ait  çözümler  toplum  katılımını  ve  toplum  dinamiklerini  temel

almalıdır.
 Yoksullar, topraksızlar, kadın ve  çocuk konusuna özel önem verilmelidir. 

2.2. Birleşmiş Milletler Milenyum Kalkınma Hedefleri  ve Stratejileri 

Eylül 2000'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Milenyum Zirvesi'nde tüm üye ülkeler tarafından
imzalanan Milenyum Bildirgesi “iyi yönetişim ve demokrasi, insan hakları, silahlı çatışmaların önlenmesi ve
barışın  yapılandırılması” gibi  konularda  küresel  bir  uzlaşmayı  yansıtmaktadır.  Ülkeler;  yoksulluk,  açlık,
hastalıklar, okuma yazma bilmeyenler, çevresel bozulma, toplumsal dışlanmışlık ve kadınlara karşı ayrımcılık
gibi evrensel konulara çözüm getirmek amacıyla bir takvime bağlanan ve ölçülebilir olan "Milenyum Kalkınma
Hedefleri"ni  belirlemişlerdir.  Ülkeler,  bu  hedeflerine  bağlılıklarını  ve  taahhütlerini  2002  Ağustos  ayında
Johannesburg'da düzenlenen, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde de tekrarlamışlardır. BM, bu hedeflere



ulaşma konusunda gelişmekte olan ülkelerde 4 konuda teknik ve mali destek sağlamaktadır. Bunlar; uygulama,
izleme, araştırma ve savunuculuktur.

2.3. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Yaklaşımları 

Avrupa Birliği  (AB) kırsal  kalkınma politikaları  zaman içinde değişime uğramıştır.  AB’nde ortak tarım
politikası  zamanla  mal  ve  hizmet  üretiminin  yanısıra  tarımın Birlik  üzerindeki  çok  yönlü  etkisini  ve  kırsal
alanların karşı karşıya kaldığı sorunları dikkate alan bir politikaya dönüşmüştür. OTP’nda ve yapısal fonlarda
AB tarımının rekabet edebilirliğinin artırılması, çevreyle ilgili konuların entegre edilmesi, genişlemeye hazırlıklı
olunması  ve  kırsal  kalkınma  politikasının  daha  kolay  uygulanabilir  ve  entegre  hale  getirilmesi  amacıyla,
Gündem 2000 reform anlaşması kabul edilmiştir.  Gündem 2000 ile kırsal kalkınma, OTP’nın ilk ayağı olan
piyasa politikaları ve gelir desteklerinin yanında, resmen OTP’nın ikinci ayağı haline gelmiştir. 

Bu gelişmeler doğrultusunda AB kırsal kalkınma politikasını üç farklı endişe yönlendirmektedir.
 Tarım sektörünü yeniden yapılandırma,
 Bölgesel gelişme politikası ile birlikte ekonomik ve sosyal bütünleşmenin artırılması gereği,

 OTP’ye çevresel duyarlılıkları dahil etme fikri.

Bu endişeler çerçevesinde oluşturulan kırsal kalkınma politikasının ilkeleri ise şunlardır:
 Tarımın çok fonksiyonluluğu.
 Kırsal  ekonomiler  için  çok  sektörlü  ve  entegre  yaklaşım  geliştirilmesi: Yeni  gelir  kaynakları

yaratılması, istihdam sağlanması ve kırsal mirasın korunması.
 Kırsal  kalkınmaya  yönlendirilen  yardımlarda  esneklik: Yerinden  yönetim,  yerinden  yönetim  ve

bölgesel, yerel yetkililerle danışma ve ortaklık.

 Şeffaflık: Programların hazırlanmasında ve yönetilmesinde şeffaflık, mevzuata kolay ulaşım ve basitlik.

AB’de kırsal kalkınma politikaları ile ulaşılmak istenen amaçlar ise şu biçimde özetlenebilir:
 Tarım ve orman sektörünün güçlendirilmesi.
 Kırsal alanların rekabet gücünün artırılması. 
 Çevrenin ve kırsal mirasın korunması.

2.4. Türkiye’de Kırsal Kalkınma Yaklaşımlarında  Değişim

Türkiye kırsal kalkınma konusunda çok fazla model deneyen ve uygulayan ülkelerden biridir. Bu modeller
bazen siyasi yaklaşımlarla bazen de uluslararası kuruluşların etkisi ile uygulamaya konulmuştur. Fakat daha çok
büyük ölçekli, sektörel yaklaşımı ön plana alan, tarımsal üretimi artırmayı hedefleyen ve merkezden yönetilen bu
çalışmalar istenilen sonuçlara ulaşmada etkili olamamıştır. 

Kırsal  kalkınma  konusunda  dünyadaki  gelişmeler-değişmeler  Türkiye’yi  de  etkilemektedir.  İşsizlik  ve
yoksulluk,  toplumsal  katılım,  cinsiyet  dengeli  kalkınma,  göç,  bölgelerarası  eşitsizlikler  Türkiye’nin  kırsal
kalkınma konusunda daha duyarlı çalışmasını gerektirmektedir. Bundan dolayı katılımı ve toplum dinamiklerini
on plana alan, cinsiyet dengeli, küçük ve orta ölçekli, tarım dışı ekonomik faaliyetleri de harekete geçirebilecek
ve  insan  kaynaklarını  geliştirmeyi  amaçlayan  kırsal  kalkınma  uygulamalarına  daha  fazla  gereksinim
duyulmaktadır. Türkiye AB’ye uyum sürecini de dikkate alarak bu konulara karşı daha duyarlı hale gelmeye
başlamıştır. Fakat kaynakların sınırlı olması, kurumsal yapılanmalar ve kırsal kalkınmadaki sorunların fazlalığı
henüz somut ve uygulanabilir politika yaklaşımlarını tam ortaya koyamamaktadır.  

3. Kırsal Kalkınmada Ortaya Çıkan Paradigmal   Değişimler ve Türkiye

Başlangıç tarihi 19ncu yüzyılın başlarına dayanan “kırsal kalkınma yaklaşımları”, zaman içinde teknolojik
ve  sosyo-ekonomik  faktörler  ile  ortaya  çıkan  değişikliklerin  etkisi  ile  farklılaşmıştır.  1960’larda
“modernizasyon”,  1970’lerde  “devlet  müdahaleleri”,  1980’lerde  “serbest  pazar”  ve  1990’larda  “katılım  ve
yetkilendirme” ile karakterize edilebilecek bu farklılaşma sırasında öne çıkan popüler fikirler ve terminolojiler
de dikkat çekici olmuştur (Giray ve Diğerleri,2004). Örneğin, 1980’lerde duyulmaya başlanan gıda güvenliği ve
açlık analizlerinden, 1990’larda “sürdürülebilir  geçim” kavramı türemiştir. Bazen de zaman içinde kullanılan
terminolojide değişiklikler olduğu gözlenmektedir. Örneğin, 1980’lerde yoksulluğun hafifletilmesi 1990’larda
yoksulluğun azaltılması şeklinde kullanılırken 2000’lerde  yoksulluğun ortadan kaldırılması olarak kullanılmaya
başlamıştır.

Kırsal kalkınma artık sadece sektörel yaklaşımı veya tarımsal kalkınmayı içermemektedir.  Büyüme yerine
kalkınma,  üretim  yerine  paylaşım,  satış  yerine  pazarlama,  ulusal  ölçek  yerine  yerel  kalkınma,  homojen
toplum yapısı yerine farklı toplum dinamikleri giderek ön plana çıkmaktadır. Bundan dolayı da küreselleşen
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 dönüşmektedirler .  AB ve
ABD  gibi  uluslararası  anlaşmalara  ve  dünya  ticaretine  yön  veren  gelişmiş  ülkeler  ticarette  serbestleşme
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yaklaşımı çerçevesinde zaman içerisinde doğrudan destekledikleri tarım sektörünü şimdi  "kırsal toplum", "kırsal
alan" ve "kırsal kalkınma" kalıpları içerisinde dolaylı olarak desteklemeye devam etmektedirler. 

Dünyada  kırsal  kalkınma  yaklaşımlarında  meydana  gelen  değişimler  sonucu  ortaya  çıkan  temel
politikalar şu biçimde özetlenebilir;

 Kırsal  alanda  yaşayanların  en  az  kentsel  alanlarda  yaşayanlar  düzeyinde  bir  yaşam  standardı  ve
kalitesine sahip olması gerekmektedir.

 Kırsal alanlarda yasayanlara eşit ve adil ekonomik ve sosyo-kültürel fırsatlar sunulmalıdır. 
 Kırsal alanlar yaşamak ve çalışmak için sürdürülebilir ve çekici hale getirilmelidir.
 Kırsal alanlar ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve teknolojik değişikliklere adapte olabilmelidir.
 Kırsal kalkınma faaliyetleri tüm toplum kesimlerini kavrayıcı bir biçimde tasarlanmalıdır. 
 Kırsal kalkınma çok disiplinli ve çoğulcu yaklaşımlarla irdelenmelidir.
 Sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlar katılımcı yaklaşımlarla analiz edilmelidir.
 Sorunların çözümünde toplum katılımı ve toplum dinamikleri temel alınmalıdır.

4. Kırsal Kalkınmanın Yeniden Teorizasyonunda Toplum Dinamikleri

Kırsal  kalkınma  çok  boyutlu  faaliyetleri  ve  kavramları  barındıran  bir  çalışma  alanıdır.  Bütün  toplum
kesimlerinin  ortak  çalışması  ile  gerçekleşecek  kırsal  kalkınmada  ise  nereden  başlanacağı  önemlidir.  Kırsal
kalkınma çalışmalarında yanıt bulması gereken bazı sorular bulunmaktadır. Bu  yanıtlar aynı zamanda kırsal
kalkınma  çalışmalarının  yönünü  belirlemede  yardımcı  olduğu  gibi  kırsal  kalkınma  teorisinde  de  yeni
yaklaşımları ortaya koymaktadır. Bu sorular; 

 Kırsalın anlamı nedir?
 Kırsal kelimesi nereden geliyor?
 Kırsallık neyi ifade ediyor?
 Kırsal alanlar genelde geri kalmış yerler midir?
 Kırsal alanlarda toplum dinamikleri neden durağan ve zayıftır?

 Kırsal alanlarda toplum dinamiklerini ne belirler?

Bu sorular daha da uzatılabilir. Fakat bu soruların çoğu yanıtlanamıyor. Örneğin; “kırsal alanlar” genelde
düşük  nüfus  yoğunluğuna  sahip  küçük  yerleşimler  olarak  tanımlanır  (Moseley,  2003).  Burada  “yoğunluk”
kelimesi önemli bir kriter olarak ortaya çıkıyor. Bu düşük yoğunluğa neden olan unsurların analiz edilmesi önem
taşımaktadır. Çünkü, kırsal alanlar toprak kullanımı ve paylaşımı, ekonomik yapı, sosyo-kültürel yapı, politik
yapı, kurumsal yapılanmalar,  güç dağılımı, çevre ile ilişkiler zayıf olduğu için mi düşük nüfus yoğunluğuna
sahip yerler olarak kaldı? Yoksa, düşük nüfus yoğunluğuna sahip olduğu için mi yukarıda belirtilen parametreler
zayıf  kaldı?  Bu soruların  yanıtları  kırsal  kalkınma  açısından  önem taşınmaktadır.  Çünkü kırsal  kalkınmada
toplum dinamiklerinin harekete geçirilmesi, kalkınma faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilmesi ancak böylece
sağlanabilecektir. 

Kırsal  kalkınma bünyesinde  altyapı,  kredi,  büyüme,  istihdam, finans  hizmetleri,  kırsal  sanayi,  tarım ve
toprak reformu, kurumsal yapılanma, yayım-teknoloji, paydaş katılımı, yoksulluk, cinsiyet eşitliği gibi bir çok
faaliyeti  kapsamaktadır.  Bu  faaliyetler  ancak  tabandan-tavana  ve  katılımı  ön  plana  alan  yaklaşımla
gerçekleşebilir.

Toplum düzeyinde planlama ve katılım ancak toplum dinamiklerinin harekete geçirilmesi ve tüm toplumu
kavrayıcı  bir yaklaşımın sağlanması ile olabilmektedir.  Toplum dinamiklerinin harekete geçirilmesi ve kırsal
kalkınma faaliyetlerinin amacına ulaşabilmesi için uygun stratejilerin belirlenmesi ve buna göre hareket edilmesi
gerekmektedir. Bu stratejiler belirlenirken öncelikle ulusal politikalarda kırsal kalkınma anlayışının bütüncül
yaklaşımlarla benimsenmesi önem taşımaktadır (Worldbank, 2003). Ayrıca; 

 tarımda  verimliliği  artırmak  için; tarımsal  üretim  ve  pazarlama  politikası,  kurumsal  kapasitenin
geliştirilmesi, iyi yönetişim, araştırma-yayım,

 tarımsal  olmayan  kırsal  ekonomiyi  canlandırmak  için; mikro-finans,  tarım  dışı  ekonominin
güçlendirilmesi, tarım dışı istihdam alanları yaratılması, tarımsal ve kırsal sanayi,

 cinsiyet  dengeli  kalkınma için; kadın girişimciliğini  özendirme,  kadının konumunu güçlendirme ve
krediye erişimini kolaylaştırma, kadının karar alma süreçlerine katılımını artırma, ve

 doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için; havza ölçeğinde kaynak kullanım planlaması, toplum
ormancılığı, balıkçılık ve biyo-çeşitlilik konularını dikkate alan ve bu konularda iyileşmeyi-gelişmeyi
hedefleyen stratejilerin oluşturulması gerekmektedir. 

Son  10-15  yıldır  kırsal  kalkınma  politika  ve  uygulamalarında  ön  plana  çıkan  toplum  dinamiklerinin
başında yoksullar gelmektedir. Çünkü, dünyada yoksulluk giderek artmaktadır. Yoksulların ¾’u kırsal alanlarda
yaşamaktadır.  Bundan dolayı   kalkınma çalışmalarının   önemli  bir  bölümünü kırsal  kalkınma ve  yoksulluk
oluşturmaktadır. Çünkü, yoksulların sürekli iş sahibi olabilecekleri, sosyal hizmetler ile toplumsal-kültürel ve
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teknolojik değişimlerden yararlanabilecekleri bir strateji planlamasına gidilmesi süreç içerisinde tartışılmakta ve
kırsal kalkınma açısından önemli görülmektedir. 

Moseley’in de (2003) belirttiği gibi,  kırsal kalkınmada toplum dinamikleri açısından ortaya çıkan temel
parametreler özetle şunlardır; 

1. Kalıcılık: kısa sureli değil canlı, dinamik bir toplumsal yapı sağlanmalıdır.
2. Sürdürülebilirlik: mevcut kaynakları en iyi biçimde kullanarak süreklilik sağlanmalıdır.
3. Ekonomi: üretim ve kalite arttırılmalı, yeni istihdam alanları açılabilmeli, pazarlama için örgütlenme

sağlanmalı ve yaratılan katma değerden kırsal alandakilerin daha çok yararlanması sağlanmalıdır.
4. Sosyal: insan ilişkileri canlı ve dinamik hale getirilmeli ve farklı toplum nitelikleri dikkate alınmalıdır.
5. Kültürel: yaşam kalitesini ve toplumsal bilinç düzeyini arttırıcı yaklaşımlar benimsenmelidir.
6. Uzun-dönemli: sadece  5-6  yılı  dikkate  alan  yaklaşımlar  değil,  uzun  vadeli  hedefleri  dikkate  alan

politikalar benimsenmelidir.
7. İyileşmiş yaşam koşulları: sadece maddi varlığa dayalı kalkınma değil, sosyo-kültürel yasam kalitesini

de dikkate alan yaklaşımlar benimsenmelidir. 
8. Süreç: farklı faaliyetler arasında (örneğin: eğitim ile girişimcilik faaliyetleri gibi) ilişki kurulmalı ve

bunların sürekliliği sağlanmalıdır.
9. Bütünsellik: kırsal kalkınma bütün yaş gruplarını, cinsiyet dengeli yaklaşımı ve farklı sosyal grupları

da kapsamalıdır.
10. Topluluk: kırsal  alanda  yaşayanların  ve  çalışanların  çıkarları  on  plana  alınmalıdır.  Yerel  düzeyde

insanların  karşılıklı  çözüm  arayışlarına  giriştiği,  sosyal  değerlerini  paylaşıldığı  ve  ilişkilerin
güçlendirildiği bir toplum yapısının oluşturulması kırsal kalkınmada kolaylaştırıcı ve canlandırıcı bir rol
oynayabilir.  

5. Sonuç Yerine : Tartışma ve Temel Çıkarım

Dünya’da  özellikle  1980’li  yıllardan  sonra  kırsal  kalkınma  yaklaşımlarında  değişimler  yaşanmaktadır.
Büyümeye  dayalı  politik  öncelikler  yerini  giderek  toplumun  tamamını  kapsayan  entegre  kalkınma
arayışlarına bırakmaktadır. 

İkinci Dünya savaşını izleyen yıllarda gerek Avrupa’daki gerekse Amerika’daki aydınlar, bağımsızlıklarını
yeni kazanan Asya ve Afrika’nın eski sömürge ülkelerinin, başka bir deyişle az gelişmiş ülkelerin kalkınma
sorunlarıyla ilgilenmeye başlamışlardır.

Kalkınma sürecini yönlendirmek üzere müdahaleci  ve büyümeyi ön plana bir anlayışı benimsemişlerdir.
Gelişmekte  olan  ülkelerin  kalkınması  için  gereken  toplumsal  ve  ekonomik  yapının  dönüşümünü
gerçekleştiremeyeceği  düşüncesi  kabul  görmüş  ve  bu  durum  kalkınma  sürecine  yapılacak  müdahalelerinde
haklılığını sağlamıştır. 

1970’li  yıllarda gelişmiş ülkelerde sivil  toplum kuruluşları  büyümeye dayalı  politikalar  olumlu sonuçlar
vermeyince kalkınma sorununa farklı ilgi duymaya başlamış, yoksulluk ya da az gelişmişlik olgusunun küçük
çaplı yardım projelerinden çok, bir bütün olarak algılanması gerektiği noktasına gelmişlerdir. Bu amaçla sivil
toplum  kuruluşlarının  faaliyetleri  kalkınma  yaklaşımlarının  dış  müdahaleleri  öngören  yaklaşımlarından  çok
gelişmekte olan ülkelere yapılacak yardımların doğrudan toplumun yoksul kesimlerinin temel gereksinimlerini
kendi kaynakları ile karşılayacak biçimde hareket etmeleri gereğini karşılamalarına yönelik olmuştur. 

Dışarıdan  müdahaleci  kalkınma  yaklaşımlarının  önerdiği  çözümler  gelişmekte  olan  ülkelerde  sayısal
büyüklüklerde bazı başarıları getirmiş olsa bile işsizliği, yoksulluğu ve gelir dağılımdaki büyük eşitsizliği olumlu
yönde etkileyememiş  beslenme,  barınma,  eğitimi  sağlık  gibi  temel  gereksinimlerin  karşılanmasında  yetersiz
kalmıştır. Yani, daha çok büyüme merkezli kalkınma ön plana çıkmıştır. Buna getirilen en büyük eleştiri ise bu
kalkınma yaklaşımında insani sermaye faktörünün genelde göz ardı edilmesidir. 

Yeni  kalkınma  teorisinde  kalkınmanın  temel  sorun  zenginliğin  yaratılması  değil,  eğitilmiş  insan
gücünden ileri gelen zenginliği yaratabilme kapasitesi olmaktadır. 

1979-Seers’a  göre  (Gelişmenin  Anlamı)  ;  bir  ülkenin  kalkınması  dendiğinde  sorulması  gereken  soru
yoksulluk, işsizlik ve eşitsizliğin durumunun ne olduğudur. Bu nedenle eğer bir ülkede bu üç önemli sorundan
bir veya ikisi birden kötüye doğru gidiyorsa kişi başına milli gelir düzeyi yüksek olsa bile bu tabloyu kalkınma
olarak  nitelendirmek  doğru  olmayacaktır.  Bunun  için  kalkınmanın  içeriğini  netleştirmek  gerekmektedir.  Bu
içeriğe göre;

“kalkınmanın merkezinde insan yer almaktadır ve insani potansiyelin gerçekleşmesi ve toplumsal-
sosyal dinamiklerin dikkate alınması ve harekete geçirilmesi kalkınmanın temel ölçütüdür.”
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Burada insan  merkezli kalkınma yaklaşımın temel özellikleri ise şu biçimde özetlenebilir;

1. Kalkınma,  ekonomik  büyümenin  ötesinde  insanın  yaşam  koşullarının  iyileştirilmesiyle  ilgili  bir
kavramdır.  Kısa  dönemli  ekonomik  çıkardan   çok  uzun  dönemli  çıkarları  dikkate  alan,  toplumsal
dinamikleri harekete geçirten ve sürdürülebilirliği dikkate alan bir yaklaşım olmalıdır. 

2. İnsan merkezli kalkınma yaklaşımı disiplinler arası bir yaklaşımdır. Ekonomik temelli görüşün yerini,
toplumun her alanında sosyal, politik, kültürel boyutları da içeren disiplinler arası birleştirici bir görüşü
dikkate alır.

3. Bu yaklaşımın yönetim anlayışında insanın ve doğal kaynakların eşitlik, sosyal adalet ilkelerine uygun
bir biçimde yönetilmesi gerekir. 

4. Bu yaklaşımda kalkınmanın planlamasında ve uygulamalarında  yurttaşlar aktif  rol  üstlenir,  toplumu
harekete geçirici rol üstlenir. 

Kalkınmanın  insani  boyutu  özellikle  1990’lı  yıllarda  uluslararası  kuruluşlar  tarafından  vurgulanmaya
başlamıştır. BM’nin 1990’lardan itibaren her yıl yayınladığı insani kalkınma raporlarında kalkınma süreci, insani
merkeze  alan  bir  süreç  olarak  kabul  edilmektedir.  Bu  süreç  insanın  etkin  bir  biçimde  yönettiği  projelerle
kendisini  gösterebildiği  mikro  düzeyde  kalkınma  anlayışından  makro  düzeyde  ülke  politikalarında  etkin
olabildiği bir kalkınma anlayışına geçiş olarak tanımlanmaktadır. 

1993 yılında BM İnsani Kalkınma Raporunda insani kalkınma  gelir artışının ötesinde insan mutluluğunu
ve yaşam kalitesini ve insanın her alanda yaratıcılığının kullanılmasına olanak sağlayan bir ortamı ifade
eden bir kavram olarak ele almaktadır. Bu kavram da; insanı ve doğayı tahrip etmesi sonucu insan merkezli
kalkınma  anlayışını  ön  plana  çıkarır,  katılımcı-demokratik  kalkınma  anlayışını  ön  plana  alır,  kadın-çocuk
boyutunu dikkate alır ve örgütlenmeye önem verir. 

Yeni  kalkınma anlayışında  hedef;  sorunlarının  farkına  varan,  bununla  yetinmeyip  çözüm yollarını  ve
yöntemlerini üretebilen, öncelikle kendi gücüne dayanan, karar alma ve uygulama süreçlerine etkin bir biçimde
katılan  örgütlü  topluluklar  oluşturmaktır. Sorun,  kalkınmanın  insanileştirilmesi,  demokratikleştirilmesi,
özellikle kırsal/tarımsal alanda yerelleştirilmesi ve tüm bu süreçlerde hedef kitle ya da grupların kalkınmanın
her aşamasına aktif olarak katılmalarının sağlanmasıdır. 

Ekonomik büyümeye önem veren tutucu kalkınma anlayışı başarılı sonuçlar vermemektedir. İnisiyatifin ve
önceliklerin halktan kaynaklandığı kalkınma projelerinde başarı ancak eğitim, yayım, örgütlenme, üretim için
temel girdilerin sağlanması uygun teknolojilerin seçimi, kredi ve pazarlama gibi bileşenlerin bir bütün olarak
planlanmaya  dahil  edilmesi,  ayrıca  değerlendirme  ölçüt  ve  göstergeleri  ile  risk  faktörlerinin  önceden
tanımlanması suretiyle mümkündür.  

Kırsal kalkınma politikaları kırsal toplumun ekonomik, toplumsal ve kültürel olanaklarını geliştirmeyi, bu
toplumları ulusal yasam düzeyi ortalamasına kavuşturmayı hedefleyen politikalardır. 

Kırsal kalkınma politika ve programları; hükümet, yerel yönetimler, üretici örgütleri, STK’lar ve toplum
üyeleri arasında işbirliği ile yürütülmek durumundadır. Bu politikaları yürütürken toplumda varolan dinamikleri
analiz etmek ve bunların kalkınma süreçlerine nasıl etkide bulunabileceğini belirlemek önemlidir. Sonsöz olarak;
kırsal  kalkınma sadece  ekonomik veya  tarımsal  büyümeyi  hedefleyen  bir  anlayışta  olmamalıdır.  Tarım dışı
ekonomiyi  canlandıracak,  tüm  toplum  kesimlerini  kapsayacak,  kurumsal  gelişmeleri  hızlandıracak,  sosyal
farklılıkları  en  aza  indirecek  kırsal  kalkınma  politikaları  ve  uygulamaları  tüm  uluslararası  kuruluşların
benimsediği yaklaşımlar haline gelmiştir. Bu süreçte  toplumsal dışlanmışlığı ortadan kaldırma, karar alma
süreçlerine katılımı sağlama, bireyin ve toplumun saygınlığını on plana çıkarma, yerel teknoloji ve bilgilere
önem verme, yoksullara en azından geçimlik iş olanakları sağlama, yerel örgütlenmelere katkıda bulunma,
bütüncül yaklaşımları dikkate alma ve cinsiyet dengeli kalkınmayı benimseme kırsal kalkınmayı kolaylaştırıcı
ve hızlandırıcı faktörler olacaktır.  
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Kırsal Kalkınmada Kırsal Kalkınmada 
Ortaya Çıkan DeğişimlerOrtaya Çıkan Değişimler



Dünya Bankası (DB) kırsal kalkınma Dünya Bankası (DB) kırsal kalkınma 
yaklaşımlarında yeni stratejiyaklaşımlarında yeni strateji



          Stratejinin misyonu olarak Stratejinin misyonu olarak ““yoksulluğun azaltılması”yoksulluğun azaltılması”  
hedeflenmiştir. Bu misyonu gerçekleştirmek için hedeflenmiştir. Bu misyonu gerçekleştirmek için 

vizyonvizyon ise, ise,

 Kırsal alanda yaşayanların da en az kentsel alanlarda Kırsal alanda yaşayanların da en az kentsel alanlarda 
yaşayanlar düzeyinde bir yaşam standardı ve yaşayanlar düzeyinde bir yaşam standardı ve 
kalitesine sahip olduğu,kalitesine sahip olduğu,

 Kırsal toplumların, yoksullar da dahil olmak üzere tüm Kırsal toplumların, yoksullar da dahil olmak üzere tüm 
yaşayanlarına eşit ekonomik fırsatların sunulduğu,yaşayanlarına eşit ekonomik fırsatların sunulduğu,

 Kırsal alanların yaşamak ve çalışmak için sürdürülebilir Kırsal alanların yaşamak ve çalışmak için sürdürülebilir 
ve çekici olduğu,ve çekici olduğu,

 Kırsal alanların mevcut ekonomik, sosyal, kültürel, Kırsal alanların mevcut ekonomik, sosyal, kültürel, 
çevresel ve teknolojik değişikliklere adapte olabildiği çevresel ve teknolojik değişikliklere adapte olabildiği 
veve

 Her türlü nedenden kaynaklanan zayıflıkların azaldığı Her türlü nedenden kaynaklanan zayıflıkların azaldığı 
bir “DÜNYA” dır.bir “DÜNYA” dır.



DB’nın bugün geldiği noktada, geçmişteki öğrenimleri ve DB’nın bugün geldiği noktada, geçmişteki öğrenimleri ve 
ileride göz önünde tutulması zorunlu görülen konular ;ileride göz önünde tutulması zorunlu görülen konular ;

                      Sürdürülebilir kırsal kalkınmaSürdürülebilir kırsal kalkınma
 Çok disiplinli ve çoğulcu yaklaşımlar Çok disiplinli ve çoğulcu yaklaşımlar 

gerektirmektedir.gerektirmektedir.
 Sektöre özel bir yaklaşım gerektirmektedir.Sektöre özel bir yaklaşım gerektirmektedir.   
 Kırsal altyapıya öncelik verilmelidir.Kırsal altyapıya öncelik verilmelidir.
 Kırsal kalkınma sorunlarına ait çözümler, Kırsal kalkınma sorunlarına ait çözümler, 

toplum katılımını temel almalıdır.toplum katılımını temel almalıdır.



Birleşmiş Milletler  milenyum kalkınma hedefleriBirleşmiş Milletler  milenyum kalkınma hedefleri  

 Mutlak yoksulluk sınırı altında yaşayan insan sayısının yarı Mutlak yoksulluk sınırı altında yaşayan insan sayısının yarı 
yarıya azaltılması,yarıya azaltılması,

 Kız ve erkek herkesin temel eğitim almasının sağlanması,Kız ve erkek herkesin temel eğitim almasının sağlanması,
 Kadınların durumunun güçlendirilmesi ve toplumsal Kadınların durumunun güçlendirilmesi ve toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi,cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi,
 Beş yaş altı çocuk ölümlerinin 2/3 oranında azaltılması,Beş yaş altı çocuk ölümlerinin 2/3 oranında azaltılması,
 Anne sağlığının geliştirilmesi, gebelik ve doğum sırasındaki Anne sağlığının geliştirilmesi, gebelik ve doğum sırasındaki 

anne ölüm oranlarının 3/4 oranında azaltılması,anne ölüm oranlarının 3/4 oranında azaltılması,
 Salgın hastalıkların yayılmasının durdurulması,Salgın hastalıkların yayılmasının durdurulması,
 Çevresel kaynakların kaybının önüne geçilmesi,Çevresel kaynakların kaybının önüne geçilmesi,
 Kalkınma için küresel ortaklıklar kurulması.Kalkınma için küresel ortaklıklar kurulması.



Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi  (2003) Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi  (2003) 
ve SESTABve SESTAB

 SESTAB (su, enerji, sağlık, tarım, biyo çeşitlilik) SESTAB (su, enerji, sağlık, tarım, biyo çeşitlilik) 
girişimi.girişimi.

 Bu beş bileşenin entegrasyonu ile Bu beş bileşenin entegrasyonu ile sürdürülebilir sürdürülebilir 
kalkınmanın sağlanması dolayısıyla kalkınmanın sağlanması dolayısıyla 
fakirliğin azaltılması, cinsiyet dengeli fakirliğin azaltılması, cinsiyet dengeli 
kalkınmanın sağlanması, insanların yaşam kalkınmanın sağlanması, insanların yaşam 
standartlarının yükseltilmesi, çevre ile dost standartlarının yükseltilmesi, çevre ile dost 
teknolojiler ile tarımsal verimliliğin teknolojiler ile tarımsal verimliliğin 
artırılmasıartırılması amaçlanmaktadır.  amaçlanmaktadır. 



TÜRKİYE’DE TÜRKİYE’DE 
KIRSAL KALKINMA KIRSAL KALKINMA 

POLİTİKALARI  POLİTİKALARI  
VE VE 

UYGULAMALARUYGULAMALAR



                              A. Planlı Dönem ÖncesiA. Planlı Dönem Öncesi

      --Köy kanunuKöy kanunu
    -Birinci İktisat Kongresi    -Birinci İktisat Kongresi
    -Birinci Köy Kongresi    -Birinci Köy Kongresi
    -Aşar'ın kaldırılması    -Aşar'ın kaldırılması
    -Toprak ve tapulamaya ilişkin girişimler    -Toprak ve tapulamaya ilişkin girişimler
    -Köy Enstitüleri    -Köy Enstitüleri



                                                        B. Planlı Dönem SonrasıB. Planlı Dönem Sonrası

--Kırsal kalkınma projeleriKırsal kalkınma projeleri

a. Çorum Çankırı Kırsal Kalkınma Projesia. Çorum Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi
b.Erzurum Kırsal Kalkınma Projesib.Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi
c.Bingöl-Muş Kırsal Kalkınması Projesic.Bingöl-Muş Kırsal Kalkınması Projesi
d.Yozgat Kırsal Kalkınma Projesid.Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi
e.Erzincan-Sivas Kırsal Kalkınma Projesie.Erzincan-Sivas Kırsal Kalkınma Projesi
f.Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesif.Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesi



-Bölgesel kalkınma projeleri

a. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
b. Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAKAP)
c. Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi
     (DOKAP)



Köy-Kent, tarım kent, merkez köy 
                            ve 
          diğer kalkınma girişimleri 

a. Köy Kentler
b. Tarım Kentleri
c. Merkez köy çalışmaları
d. Çok Yönlü Kırsal Alan Planlaması
e. Örnek Köyler (Pilot Köy Yöntemi)



Projelerden çıkarılan deneyimler
     

Karar alma süreçleri –hedef kitle istekleri 
hedef kitle ile proje arasında kopukluk 
Projelerde yer seçimi ve öncelikler 
Projelerde kuruluşlar arasında eşgüdümün sağlanamaması  
Projelerin her aşamasındaki ağır bürokrasi   
Proje hazırlamadan önce geniş kapsamlı ve ayrıntılı sosyo-
               ekonomik       incelememe
Projelerde sosyal faktörler 
Tarımsal ürünlerin nerede, nasıl işleneceği ve pazarlanacağı 
Üretici örgütlenmesi 
Projelerde izleme ve değerlendirme 
Kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar 
Kalkınma çalışmalarında özellikle uluslararası kaynaklara
          dayalı       projelerde      kamu ve kamu dışı ulusal uzmanları
          motive edici yaklaşımlar



AB kırsal kalkınma yaklaşımları ve 
Türkiye

AB’nde “yeni kırsal kalkınma politikası” 
Ortak Tarım Politikasının (OTP) önemli bir 

bileşeni olarak düşünülmektedir. 



AB kırsal kalkınma politikasının ilkeleriAB kırsal kalkınma politikasının ilkeleri  

 Tarımın çok fonksiyonluluğu,Tarımın çok fonksiyonluluğu,
 Kırsal ekonomilere çok sektörlü ve entegre Kırsal ekonomilere çok sektörlü ve entegre 

yaklaşım geliştirilmesi:yaklaşım geliştirilmesi:  Yeni gelir kaynakları Yeni gelir kaynakları 
yaratılması, istihdam sağlanması, kırsal mirasın ve yaratılması, istihdam sağlanması, kırsal mirasın ve 
çevrenin korunması,çevrenin korunması,

 Kırsal kalkınmaya yönlendirilen yardımlarda Kırsal kalkınmaya yönlendirilen yardımlarda 
esneklik:esneklik:  Yerinden yönetim, yerinden yönetim ve Yerinden yönetim, yerinden yönetim ve 
bölgesel, yerel yetkililerle danışma ve ortaklık,bölgesel, yerel yetkililerle danışma ve ortaklık,

 Şeffaflık:Şeffaflık:  Programların hazırlanmasında ve Programların hazırlanmasında ve 
yönetilmesinde şeffaflık, mevzuata kolay ulaşım yönetilmesinde şeffaflık, mevzuata kolay ulaşım 
ve basitlik.ve basitlik.



AB’de kırsal kalkınma politikaları AB’de kırsal kalkınma politikaları 
ile ulaşılmak istenen amaçlarile ulaşılmak istenen amaçlar  

 Tarım ve ormancılık sektörünün Tarım ve ormancılık sektörünün 
güçlendirilmesi,güçlendirilmesi,

 Kırsal alanların rekabet gücünün Kırsal alanların rekabet gücünün 
artırılması, artırılması, 

 Çevrenin ve kırsal mirasın korunması.Çevrenin ve kırsal mirasın korunması.



AB kırsal kalkınma politikalarına uyum AB kırsal kalkınma politikalarına uyum 
hazırlıkları;hazırlıkları;

 AB Kırsal Kalkınma ve SAPARD ProgramlarıAB Kırsal Kalkınma ve SAPARD Programları
 SAPARD Fonu - Kırsal Kalkınma AjanslarıSAPARD Fonu - Kırsal Kalkınma Ajansları
 İzleme Komitesinin Oluşturulmasıİzleme Komitesinin Oluşturulması
 Kırsal Kalkınma Fonunun Kullanılmasına ve Proje Kırsal Kalkınma Fonunun Kullanılmasına ve Proje 

Hazırlanması Yöntemine Yatkınlık KazanılmasıHazırlanması Yöntemine Yatkınlık Kazanılması
 Dezavantajlı Bölgelerin BelirlenmesiDezavantajlı Bölgelerin Belirlenmesi
 Mesleki EğitimMesleki Eğitim
 Kırsal AltyapıKırsal Altyapı



KIRSAL KALKINMAYA YÖNELİK KIRSAL KALKINMAYA YÖNELİK 
ULUSAL STRATEJİK HEDEFLERULUSAL STRATEJİK HEDEFLER

1.1. Kırsal nüfusun Kırsal nüfusun örgütlenmesinin yaygınlaştırılması,örgütlenmesinin yaygınlaştırılması,
2.2. Kırsal nüfusun  eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, suya Kırsal nüfusun  eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, suya 

erişebilirlik, ulaşım gibi temel gereksinimlere erişebilirlik, ulaşım gibi temel gereksinimlere 
ulaştırılması,ulaştırılması,    

3.3. Kırsal alanda yaşayanların sürekli ve sürdürülebilir Kırsal alanda yaşayanların sürekli ve sürdürülebilir 
gelir kaynaklarına kavuşturulması, gelir kaynaklarına kavuşturulması, 

4.4. Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi,  çevre ve Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi,  çevre ve 
kırsal  mirasın korunması,kırsal  mirasın korunması,

5.5. Kırsal kalkınma konusunda çalışan Sivil Toplum Kırsal kalkınma konusunda çalışan Sivil Toplum 
Kuruluşlarının (STK) güçlendirilmesi.Kuruluşlarının (STK) güçlendirilmesi.



 Tarım hizmetlerinin kendi içerisinde Tarım hizmetlerinin kendi içerisinde 
bütünlüğübütünlüğü

   ““Ekonomik işletme büyüklükleri”ni bölgelere Ekonomik işletme büyüklükleri”ni bölgelere 
ve tarımsal işletme özelliklerine göre tespit ve tarımsal işletme özelliklerine göre tespit 
etmek, etmek, 

 Küçük ölçekli işletmelerin de ürünlerinin Küçük ölçekli işletmelerin de ürünlerinin 
değerlendirebildiği üretici pazarları gibi değerlendirebildiği üretici pazarları gibi 
pazarlama organizasyonlarını geliştirmek,pazarlama organizasyonlarını geliştirmek,

 Çiftçi Kayıt Sistemini oluşturmak, Çiftçi Kayıt Sistemini oluşturmak, 



 Bölgeler arasında sosyo-ekonomik bütünleşmeyi Bölgeler arasında sosyo-ekonomik bütünleşmeyi 
sağlamak,sağlamak,

   Makro ve mikro tarım politikaları ile ulusal Makro ve mikro tarım politikaları ile ulusal 
kalkınma politikaları arasında bütünlük kurmak, kalkınma politikaları arasında bütünlük kurmak, 

 Dezavantajlı gruplara yönelik programları Dezavantajlı gruplara yönelik programları 
geliştirmek ve uygulamak, geliştirmek ve uygulamak, 

 Kırsal kalkınmaya yönelik olarak toplumun Kırsal kalkınmaya yönelik olarak toplumun 
bilgilendirilmesi ve kamuoyu oluşturmak, bilgilendirilmesi ve kamuoyu oluşturmak, 

 Üniversitelerde kırsal kalkınma eğitimini Üniversitelerde kırsal kalkınma eğitimini 
kapsayacak programları oluşturmak,kapsayacak programları oluşturmak,

 Kırsal kalkınma ile ilgili personelin eğitimi, Kırsal kalkınma ile ilgili personelin eğitimi, 
 Kırsal kalkınma konusunda çalışan STK’ların Kırsal kalkınma konusunda çalışan STK’ların 

güçlendirilmesi.güçlendirilmesi.



DEĞERLENDİRMEDEĞERLENDİRME

 Kırsal alandaki kalkınma uğraşıları çok yönlü politik bir Kırsal alandaki kalkınma uğraşıları çok yönlü politik bir 
tercihtir. tercihtir. 

 Gerçekleştirilen çalışmalar; sorunlar, çözümler. Gerçekleştirilen çalışmalar; sorunlar, çözümler. 
 Çözümler henüz sorunları tam olarak giderememiştir. Çözümler henüz sorunları tam olarak giderememiştir. 
 Sorunların çözümüne yanıt verecek uygunlukta plan ve Sorunların çözümüne yanıt verecek uygunlukta plan ve 

programlar geliştirilememiştir. Kır ile kent arasındaki programlar geliştirilememiştir. Kır ile kent arasındaki 
dengenin sağlanması özellikle AB’ye uyum sürecinde dengenin sağlanması özellikle AB’ye uyum sürecinde 
Türkiye açısından önem taşımaktadır. Türkiye açısından önem taşımaktadır. 

 Türkiye’nin çağdaş ülkeler düzeyine ulaşması kırsal Türkiye’nin çağdaş ülkeler düzeyine ulaşması kırsal 
kalkınma faaliyetlerine ağırlık vermesi, çalışmaları katılımcı kalkınma faaliyetlerine ağırlık vermesi, çalışmaları katılımcı 
yaklaşımlarla yürütmesi ve yeni yapılanmalara gitmesi yaklaşımlarla yürütmesi ve yeni yapılanmalara gitmesi 
önem taşımaktadır.önem taşımaktadır.
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 KIRSAL KALKINMA İÇİN
“tarımda ve kırsal alanda neden örgütlenme”

 Özellikle küçük işletmelerin çıkarlarını korumak,
 Verimliliğin ve kalitenin arttırılması için gereken girdileri 

ve teknolojileri sağlamak, 
 Elde edilen ürünleri gerçek değeri üzerinden daha rahat 

pazarlayabilmek,
 Tarımdaki yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilmek ve 

kullanabilmek,
 Dezavantajlı grupların temel gereksinimlere ulaşmasını 

sağlamak,
 Kırsal alanın ekonomi içindeki etkinliğini arttırmak,  
 Tarım ürünleri üreticisinin/kırsal alanda yaşayanların 

gelir ve yaşam düzeyini yükseltmek ve
 Kalkınma sürecine katkıda bulunmak. 
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Tarımda üretici örgütlenmesinin ana amacı: 

 Kırsal alanda yaşayanlar-tarım ile uğraşanlar için 
sürdürülebilir bir gelir yapısının ortaya çıkarılması,

 Özellikle genç nüfus için yeni iş alanlarının yaratılması,
 Üretim maliyetlerinin azaltılması,
 Etkin pazarlama koşullarının yaratılması, 
 Piyasayı yönlendirmede etkin olunması,
 Kredi temininde uygun koşulların yaratılması,
 Girişimci bir üretici-üye yapısının oluşturulması,
 Ortak davranma ve sorumluluk bilincinin yerleştirilmesi 

ve yaygınlaştırılması ve 
 Tarım ile uğraşanların / kırsal alanda yaşayanların yaşam 

düzeylerinin yükseltilmesine katkıda bulunulmasıdır.
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Tarımda / Kırsal Alanda Örgütlenme Biçimleri
 a. Kamuya Dayalı Örgütlenme;
Hükümet politikaları doğrultusunda ve Anayasanın 

öngördüğü biçimde geliştirilen örgütlenmelerdir. Bunlar 
tarıma hizmet götüren kamu kuruluşlarıdır. Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Tarım Kredi 
Kooperatifleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri gibi.

 b. Tabana Dayalı Örgütlenmeler; 
Üreticilerin gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşen 

örgütlenme biçimidir. Bunlar kooperatifler, vakıflar, 
sendikalar, ziraat odaları, üretici birlikleri ve 
derneklerdir. Bu örgütlenme biçimleri için  önemli olan 
konu; hangi tür örgütlenmeye gidileceği, ne tür 
gereksinimleri karşılayacağı ve nasıl etkin olacağıdır. 
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Tabana Dayalı Örgütlenmeler

I. MESLEKİ ÖRGÜTLER

    1. Ziraat Odaları; Ziraat Odaları, üyelerinin 
gereksinimlerini karşılamak, mesleki faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, haklarını korumak, sorunlarını takip 
etmek ve çözüme kavuşturmak, çiftçilerin ve birlikleri 
ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni 
sağlamak amacıyla kurulmuş en önemli üretici 
örgütleridir. 

                Görevleri; çiftçi kütüklerini tutmak, kayıtlı 
üyelerine girdi temin etmek ve dağıtmak, biçerdöver 
kayıt ve tescil işlemleri yapmak, tarım kursları 
düzenlemek, tarımsal toplantılar yapmak. 
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II. EKONOMİK ÖRGÜTLER

 Kooperatifler 
 Birlikler
 Vakıflar
 Şirketler

Tarım kooperatifleri değişik biçimde 
sınıflandırılmakla birlikte genelde ortaklara 
götürülen hizmetlere göre isimlendirilmektedir. 

Kooperatifin amacı pazarlama, girdi temini veya 
kredi temini gibi hizmetlerden birini yerine 
getirmek ise tek amaçlı kooperatiflerdir. 

Kooperatif birden fazla konuda faaliyet 
gösteriyorsa çok amaçlı kooperatiftir. 

8



9



10



11



12



13



KOOPERATİF NEDİR?
 a. Uluslar arası kooperatifler birliği (1996), kooperatifi; 

“kooperatif ekonomik, sosyal ve kültürel 
gereksinimlerini ve isteklerini birlikte sahip olunan ve 
demokratik olarak kontrol edilen girişim aracılığıyla 
karşılayan ve gönüllü olarak bir araya gelen kişilerin 
özerk örgütüdür.” biçiminde tanımlamaktadır.

 b. Z. Gökalp MÜLAYİM (1999) ise kooperatifi; “bireylerin 
tek başına yapamayacakları veya birlikte yapmalarında 
yarar bulunan işleri en iyi biçimde ve maliyet fiyatına 
yapmak üzere dayanışma suretiyle ekonomik güçlerini 
bir araya getirmeleridir.” biçiminde tanımlamaktadır.

14



 Kooperatifçiliğin olabilmesi için ortaklar arasında 
çıkar birlikteliği ve dayanışma olmalıdır. 
Ortakların belirli bir amaca ulaşması için 
oluşturacakları dayanışma ve güç birlikteliği 
kooperatifin var oluş nedenini oluşturur. 

 Ortak değerler; birliktelik, demokratiklik, 
gönüllülük, dayanışma ve güç birlikteliğidir.
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Kooperatifçilik İlkeleri (ICA, 1995)

1. Gönüllü ve açık ortaklık (serbest 
giriş)

2. Demokratik ortak kontrolü

3. Ortağın ekonomik katılımı

4. Özerklik ve bağımsızlık

5. Eğitim, öğretim ve bilgi

6. Kooperatifler arasında işbirliği

7. Toplumsal sorumluluk

17



Kooperatiflerin Yararları
                  1.Ekonomik yararlar

 girdi temini, 
 ürün pazarlama, 
 ortak girdi kullanımı, 
 tarımsal pazarlama koşullarının iyileştirilmesi, 
 araştırma,
 eğitim-yayım hizmetleri.
 gelir dağılımının iyileştirilmesine katkıda bulunmak 

ve
 temel tüketim maddelerini ucuza temin etmek.

18



           2. Sosyal ve kültürel yararlar

 gelir farklılığını azaltmak, 
 küçük üreticilerin gelirlerini artırmak, 
 kültür düzeylerini artırmak, 
 dayanışmayı artırmak, 
 yeni iş alanları açacak göçü azaltmak ve
 politik güçlenmeye katkıda bulunmak.

19



Türkiye’de Tarımsal Amaçlı Kooperatifler

Tarımsal Kooperatifler ortaklarının tarımsal girdilerini temin 
etmesi, kredi ihtiyaçlarını karşılaması, tarımsal ürünleri satın 
alması, işlemesi, değerlendirmesi ve yurtdışı pazarlara sunması 
açısından önemli görevler üstlenmektedir. 

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler

1. Tarım Kredi Kooperatifleri
2. Tarım Satış Kooperatifleri
3. Tütün Tarım Satış Kooperatifleri
4. Pancar Ekicileri Kooperatifleri
5. Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
6. Sulama Kooperatifleri
7.Su Ürünleri Kooperatifleri
8. Yaş Sebze ve Meyve Kooperatifleri

20



Bizzat üretici tarafından kurulan kooperatif çeşidi 4 
adet olup,  bunlar  1163 Sayılı Kooperatifler kanununa 
göre kurulabilen kooperatiflerdir. Bu kooperatifler; 

 Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
 Sulama Kooperatifleri
 Su Ürünleri Kooperatifleri
 Pancar Ekicileri Kooperatifleridir.
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Kooperatiflerde Başarıya Katkıda Bulunan Faktörler

Sahiplenme-içselleştirme
Başarılı yönetici - yönetim
Kaliteli üretim – pazarlama
Kooperatif ortaklarının ortak çıkarı
Ürün ya da ürün grubu bazında örgütlenme
Ortakların gereksinimlerine yanıt verme
Kayıt tutma  -muhasebe
Çiftçilerin katılımı
Diğer kooperatiflerle işbirliği
Ortaklarla sözleşme

22



Birleşmiş Milletler Örgütü: 18 Aralık 2009-Genel Kurul-2012 yılını 
“Uluslararası Kooperatifler Yılı”

 UKY’nın amacı, Kooperatif girişimlerin, yoksulluğun 
azaltılması, istihdam yaratılması ve sosyal kalkınma ve 
toplumsal bütünleşme üzerindeki etkilerini  vurgulamak, 
daha iyi bir dünya kurmak için kooperatiflerin katkısı 
üzerinde toplumun her kesitinde bir “farkındalık” 
yaratmaktır. 

 BM bu kararı ile; kooperatiflerin formasyonunu ve 
büyümesini geliştirmek, onların ekonomik ve toplumsal 
gelişmeye katkısı konusunda insanları  bilinçlendirmek ve 
UKY’dan yararlanarak  üye ülkelerin kooperatifçiliği 
teşvik etmesine  katkı sağlamasını organize etmeyi 
hedeflemiştir. 
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Kalkınma Açısından Kooperatiflerin işlevleri;

 yoksulluğun azaltılması
 gelirin adil dağılımı
 ülkelerin kalkınması 
 istihdam yaratılması
 kadın işgücünü harekete geçirmesi
 istihdama katkı
 bilgiye, teknolojiye, buluşlara ve yayım hizmetlerine 

ulaşılması
 yerel kalkınmaya katkı
 demokratikleşmeye katkı
 fiyatların oluşumuna katkı
 ……………………..
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Dünyada 
Kooperatifçilik Ekonomisi
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Veriler Dünya Avrupa Birliği Türkiye

Kooperatif sayısı 800.000 250.000 84.200

Ortak sayısı 800.000.000 163.000.000 8.109.000

Çalışan sayısı 100.000.000 5.0400.000 100.000

26



2015 yılı verilerine göre; 

 dünyadaki kooperatiflerin %27’si tarım ve gıda 
sanayinde

 dünyada 100 milyon doların üzerinde ciro yapan 
1.658 tane kooperatifi var (bunların %28’i 
tarım ve gıda sanayi, %24’ü toptan ve 
perakende ticaret kooperatifleridir) ve bunların 
toplam yıllık işlem hacimleri 2.9 trilyon 
dolardır. 

 dünyada en büyük 300 kooperatifin yıllık 
ekonomik büyüklüğü 2 trilyon dolar sınırına 
yaklaşmıştır.  
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Sıra Kooperatif Adı Ülke Faaliyet Alanı
İşlem Hacmi

Milyar $

1 Crédit Agricole Group Fransa Banka/Kredi 103.58 

2 Groupe Caisse D’Epargne Fransa Banka/Kredi 58.54 

3 
Zen-Noh (National Federation 
of Agricultural Co-operatives) 

Japonya Tarım/Ormancılık 56.99 

4 
Confédération Nationale du 
Crédit Mutuel 

Francsa Banka/Kredi 56.69 

5 Zenkyoren Japonya Tarım/Ormancılık 52.33 

6 ReWe Group Almanya Tüketim/Perakende 49.60 

7 E. Leclerc (S.C. Galec) Fransa Tüketim/Perakende 48.30 

8 Rabobank Group Hollanda Banka/Kredi 43.00 

9 
National Agricultural 
Cooperative Federation (NACF) 

Kore
Tarım/Ormancılık 

32.39 

10 CHS Inc. ABD Tarım/Ormancılık 32.17 

Dünyada En Büyük 300 Kooperatiften ilk 10 Tanesinin faaliyet 
Alanı ve İşlem hacimlerine Göre Dağılımı-2014
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 ABD’de elektriği olmayan ve fakat Hükümetlerin de yeterli 
aktiviteyi gösteremediği kırsal alanlarda elektrik üretim 
kooperatifleri devreye girmiş, bu suretle ABD kırsalının çoğu 
bölgesi kooperatifler aracılığı ile elektriğe kavuşmuştur. Bu gibi 
enerji kooperatifleri, şimdilerde Portekiz’de gelişme 
göstermektedir. 

 İngiltere’de faaliyet gösteren başarılı bir telefon kooperatifi, 
uygun fiyatlarla “hat süresi” satın almakta ve bu yararı 
ortaklarına düşük maliyet veya hizmet kullanımına bağlı kâr payı 
olarak aktarmaktadır.

 İspanya’da ve Japonya’da eğitim kooperatifleri birçok okulun 
yönetiminde yer almakta ve ortaklarının doğrudan yönetimde söz 
sahibi olmalarını sağlamaktadır. 
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 Fransa ve İtalya’da elektronik ticaret kooperatifleri, küçük el işi 
kuruluşları ile bağımsız sanatkârların mallarını internet kanalıyla 
satmalarını sağlamaktadır.

 İsveç’teki çocuk bakım kooperatifleri çalışan ebeveynlerin 
karşılıklı olarak kendi kontrolleri altında çocuk bakım ihtiyaçlarını 
gidermelerine hizmet etmektedir. Çocuk bakım kooperatifleri ve 
yaşlılar için bakım hizmeti veren kooperatifler, kadınların da iş 
pazarlarına girmelerine ve gelir getirici iş edinmelerine imkânı 
sağlamaktadır.

 Almanya’da pratik olarak her çiftçi bir veya bir kaç kooperatifin 
ortağıdır. Bütün zanaatkârların % 60’ı, bütün perakendeci 
tacirlerin % 75’i ile bütün fırıncı ve kasapların % 90’ı kooperatif 
ortağıdır.

 Brezilya'da başta kadın kooperatifleri olmak üzere kooperatif 
girişimciliği sayesinde kırsal alanlarda yoksulluk oranında %50’den 
fazla azalma görülmüştür. 
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 İtalya'da parmesan peyniri üretiminin yaklaşık yüzde 90’ı, 
Fransa’da şampanyanın %100’e yakını kooperatifler tarafından 
sağlanmaktadır. 

 Toplumsal değişim için kadınların kolektif gücü göz ardı 
edilemez. Japonya’da kadınlar kooperatif hareketin öncüsü 
konumundadır. Japonya’da yaklaşık 600 tüketici kooperatifinin 
27 milyon ortağı bulunmakta ve bu ortakların %90'ınden 
fazlası kadındır.

 Güney Afrika’da kadın kooperatifleri hemen hemen tüm 
sektörlerde en az %6’lık paya sahip bir büyüklüğe 
ulaşmışlardır. 
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         Ülkelere göre kooperatiflere üyelik oranları:

 Finlandiya ve Singapur’da her iki kişiden biri, 
 Kanada, Yeni Zelanda, Honduras ve Norveç’de  her 

üç kişiden biri, 
 ABD, Malezya ve  Almanya’da her 3-4 kişiden biri 

kooperatif üyesidirler.  
 Finlandiya’da 2 aileden biri, Japonya’da 3 aileden 

biri kooperatiflerde üye olarak temsil edilirler. 
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 “Avrupa Kooperatif Bankalar Birliği”: 4.200 Avrupa 

kooperatif bankası, küçük ve orta büyüklükte 
işletmeler dâhil olmak üzere, 150 milyon müşteriye 
hizmet vermektedirler. 

 Finansal kooperatifler:  dünyada, günde 2 dolarlık 
yoksulluk sınırı altında yaşayan  78 milyon bireye 
ulaşmaktadır. Kooperatifler dünyada 100 milyondan 
fazla kişiyi çalıştırmaktadır.

 Finansal kooperatifler; 857 milyon insanı,  yani 
dünya nüfusunun %13’üne hizmet sunmaktadırlar. 
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 Hindistan: kooperatiflerin pazar payı, gübre’de %36, sütte 
% 80, şekerde % 47, bitkisel yağda % 47. 

 Endonezya’da süt pazarında kooperatiflerin payı %74
 Norveç’te süt toplamada %96, işlenmemiş süt satısında % 

85, peynirde %%70, ette %71, et ürünlerinde %47, 
yumurtada % 62, ormancılıkta %72, balda % 88, yemde 
%6

 İrlanda’da süt pazarında % 96, büyükbaş hayvan pazarında 
%70, tahılda % 65, büyükbaş damızlıkta % 75, yemde % 
65 olduğu 

 Fransa’da gıda sektöründe % 40’tır, şarapta % 60, gübre 
temininde % 60, ilaçta % 65, yemde % 70, tavukçulukta % 
35, yumurtada % 40, zeytinyağında % 48, tahılda ve 
proteinli ürünler toplamada %71.

 …………………………………………………………. 
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Kırsaldaki kadın için kooperatifler ne anlam taşımalıdır?

 Özgüven
 Meslek sahipliliği
 Mesleki eğitim
 Dayanışma, özgürlük
 Kamu ile iletişim, ilişkiler
 Karar alma süreçlerine katılım
 Teknolojiye erişim
 Sorgulama, eleştirme
 Dışa açılma
 …………………….
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KIRSAL KALKINMADAKIRSAL KALKINMADA  
KATILIM VE KATILIMCILIK KATILIM VE KATILIMCILIK 

Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK



Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal 
İlişkiler Dairesince katılımla ilgili olarak İlişkiler Dairesince katılımla ilgili olarak 
yapılan bir çalışmada katılım, yapılan bir çalışmada katılım, “karar alma” “karar alma” 
süreçlerinde halkın çeşitli düzeylerde etkin süreçlerinde halkın çeşitli düzeylerde etkin 
olarak yer alması olarakolarak yer alması olarak  tanımlanmaktadır. tanımlanmaktadır. 

  Katılım, en başta kararların oluşumuna etki Katılım, en başta kararların oluşumuna etki 
etmeyi amaçlamalıdır.etmeyi amaçlamalıdır.  Yine, bu kararları Yine, bu kararları 
alacak yönetim birimlerinin belirlenmesini alacak yönetim birimlerinin belirlenmesini 
etkilemeli, katılım bireysel veya örgütlü etkilemeli, katılım bireysel veya örgütlü 
olabilmeli.olabilmeli.



KALKINMA VE KATILIM
 
Kalkınma kavramı özellikle 1960’lı yıllardan 

sonra içerik olarak değişmeye başlamıştır. 
1960’larda: Ekonomik büyüme, sanayileşme, 

kentleşme
1970’lerde: Sosyal adalet, ekonomik büyüme, 

dengeli kalkınma ve
1980’lerde: “Sürdürülebilir kalkınma” fikri 

oluşmaya ve gelişmeye başlamıştır. 
 
Bu gelişme beraberinde katılım ve katılımcılık 

kavramlarını da ön plana çıkarmıştır.



Katılımcılık yaklaşımını kırsal kalkınmada 
önemli kılan temel unsurlar :

*****Yoksulluğu sona erdirmek,
*****İstihdam ve sürdürülebilir geçimlilik
       yaratmak,
*****Çevreyi korumak ve ıslah etmek,
*****Kadının gelişimini teşvik etmek,
*****Kalkınma çalışmalarında katılımcılığı
       sağlamak.
*****Örgütlenmeyi sağlamak.



“Katılım” Nedir ?
İnsanların kendi düşüncelerine göre 
inisiyatif aldıkları ve üzerinde denetimi 
bulunan araçları, kurumları ve mekanizmaları 
kullandıkları aktif  bir süreçtir.
 
Katılım aynı zamanda sürdürülebilirliği de 
beraberinde getirmelidir. Bunun için katılım 
süreçlerinde; hedef grup çalışmaları 
benimsemelidir. Uygulama  yerinde bunun 
için örgütlenme sağlanmalıdır. 



KATILIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KATILIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
NOKTALARNOKTALAR

 Kırsal topluluklar, homojen bir toplumsal ve ekonomik yapı 
göstermezler. Bu nedenle, sosyal ve ekonomik farklılıklara 
özen gösterilmelidir. 

 Katılımda egemen veya ayrıcalıklı gruplar yaratılmamalıdır.
 Katılım farklı gruplar arasında dayanışmayı, paylaşmayı ve 

ortak bir payda da buluşmayı sağlamalıdır.
 Katılım halkın bilgi ve kapasite geliştirmesine katkıda 

bulunmalıdır.
 Katılım yerel değerlere ve kültürlere saygı göstermelidir.
 Katılım canlandırıcı olmalıdır.
 Katılım uygulayıcılarla – hedef kitle arasında bilgi 

alışverişini ortaya çıkarmalıdır.
 Katılımda insanlar kendi kendilerine bazı soruları sorma 

noktasına gelmeli. Yani, biz neden yoksuluz, biz neden 
yoksunuz, biz neden geri kalmış durumdayız, kadınlarımız 
neden geri kalmış durumda vb.......  



KATILIMCILIK VE KATILIMCI KIRSALKATILIMCILIK VE KATILIMCI KIRSAL  
KALKINMADAKALKINMADA TEMEL ANLAYIŞ TEMEL ANLAYIŞ  

  
“Katılımcılık”, mevcut durumun analizi ve kalkınma faaliyetlerinin  mevcut durumun analizi ve kalkınma faaliyetlerinin 
planlanması, uygulanması, ve değerlendirilmesinde yerel nüfusun planlanması, uygulanması, ve değerlendirilmesinde yerel nüfusun 

yol gösterici olduğu, yerel nüfus ve kalkınma uzmanları yol gösterici olduğu, yerel nüfus ve kalkınma uzmanları 
arasındaki iletişim sürecidir. arasındaki iletişim sürecidir. 

“Katılımcı  Kalkınma ” ise, hedef kitleye (yerel kadın ve “Katılımcı  Kalkınma ” ise, hedef kitleye (yerel kadın ve 
erkeğe),erkeğe),

a.    ihtiyaçlarının ne olduğu,

b.      nerede ve ne zaman kalkınma programlarını b.      nerede ve ne zaman kalkınma programlarını 
uygulayacaklarını belirleme fırsatı veren kalkınma uygulayacaklarını belirleme fırsatı veren kalkınma 

yaklaşımıdır.yaklaşımıdır.



Katılımcı kırsal kalkınmaKatılımcı kırsal kalkınma
Katılımcı kırsal kalkınma,Katılımcı kırsal kalkınma, örgütlenmiş bilinçli  örgütlenmiş bilinçli 
insanlar eliyle başlatılan yaratıcı bir süreçtir.insanlar eliyle başlatılan yaratıcı bir süreçtir.

 Bu kalkınma kavramı, insanların yaratıcılıklarını  Bu kalkınma kavramı, insanların yaratıcılıklarını 
serbest bırakmaları ve inisiyatiflerini kullanmaları serbest bırakmaları ve inisiyatiflerini kullanmaları 

ile ortaya çıkabilir. Bu iki biçimde olabilir:ile ortaya çıkabilir. Bu iki biçimde olabilir:
  

a.a.  Kendi gücüne dayanmak.  Kendi gücüne dayanmak.  Maddi, manevi,Maddi, manevi,
        örgütselörgütsel  veve  yönetimsel olarak biçimlenir.yönetimsel olarak biçimlenir.

b.b.  Katılım.Katılım.  Karar alma ve uygulama süreçlerineKarar alma ve uygulama süreçlerine
                         katılım katılım   olarak biçimlenir. olarak biçimlenir.



Katılımcılık ÇeşitleriKatılımcılık Çeşitleri

a-yaygın katılımcılık:a-yaygın katılımcılık:

Ø    Ø      Zenginlik, eğitim, köken ve cinsiyet olarak dezavantajlı   Zenginlik, eğitim, köken ve cinsiyet olarak dezavantajlı 
olanolan ve k ve kalkınma sürecinde çoğunlukla sesleri duyulmayan alkınma sürecinde çoğunlukla sesleri duyulmayan 

fakirler ve diğer grupların fakirler ve diğer grupların da da katılımcılığıdır.katılımcılığıdır.

Ø     Ø       Dezavantajlı olarak kabul edilenlerin dahil olduğu, Dezavantajlı olarak kabul edilenlerin dahil olduğu, 
kendilerini etkileyen proje kararlarını etkileme ya da kontrol kendilerini etkileyen proje kararlarını etkileme ya da kontrol 

etmedeetmede,, kullanı kullanılanlan  GÖNÜLLÜGÖNÜLLÜ bir süreçtir. bir süreçtir.

Ø      Ø      Çalışmalarda yer alan Çalışmalarda yer alan PAYDAŞPAYDAŞ’ ların , topluluklarında  ’ ların , topluluklarında  
politika oluşturma ve bunu kontrol etme, alternatif politika oluşturma ve bunu kontrol etme, alternatif 

tasarımlar, yatırım tercihleri, kalkınma müdahalelerinin tasarımlar, yatırım tercihleri, kalkınma müdahalelerinin 
yönetimi ve izlenmesi konularını etkiledikleri süreçtir.yönetimi ve izlenmesi konularını etkiledikleri süreçtir.



b- çıkar grubu katılımcılığı: b- çıkar grubu katılımcılığı: 

Kalkınma projeleri için belirlenen ve doğrudan Kalkınma projeleri için belirlenen ve doğrudan 
etkilenen hedef grup dışında, projeden dolaylı etkilenen hedef grup dışında, projeden dolaylı 

olarak etkilenen ;olarak etkilenen ;

Ø      Ø      Proje uygulaması için kredi alanlar, gönüllü Proje uygulaması için kredi alanlar, gönüllü 
kuruluşlar, özel sektör, vekuruluşlar, özel sektör, ve

Ø      Üniversiteler ile teknik ve profesyonel Ø      Üniversiteler ile teknik ve profesyonel 
kuruluşların katılımcılığı.kuruluşların katılımcılığı.  



Katılımcılık Neden Önemlidir ?Katılımcılık Neden Önemlidir ?
 Politika oluşturmada, hedef belirlemede,
 Orta ve uzun vadeli yatırım planlama ve programlarında,
 Geliştirilen program ve politikaların uygulanmasında, izleme ve 

değerlendirmede,
 İnsanların, gerçek ihtiyaçları ve önceliklerine doğrudan yatırım 

yapmalarını sağlamada,
 Kaynakların dağıtımı ve kullanımında insanların daha fazla “ses”e 

sahip olmasını olanaklı kılmada,
 Kişi ve topluluğun güçlenmesine katkıda bulunmada,
 Topluluk üyelerinin yeni örgütsel yetiler kazanmasında,
 Bir proje döngüsünün farklı aşamalarındaki çıktılarının niteliğini 

artırmada,
 Kalkınma programının devamlılığını sağlayarak ve çıkar gruplarının 

becerilerini geliştirerek projeden sağlanan faydayı artırmada.



Katılımcı Kalkınmanın Temel ÖzellikleriKatılımcı Kalkınmanın Temel Özellikleri

İnsan merkezli, İnsan merkezli, entegre ve çok yönlü, entegre ve çok yönlü, 
katılımcı / güçlendirici, katılımcı / güçlendirici, teşvik edici, teşvik edici, 
merkezkaç yönetim, merkezkaç yönetim, çoğulcu / çok sesli, çoğulcu / çok sesli, 
cinsiyet dengeli, cinsiyet dengeli, çevre dengeli, çevre dengeli, uzun vade uzun vade 
perspektifi, perspektifi, program yaklaşımı, program yaklaşımı, kapasiteyi kapasiteyi 
teşvik edici, teşvik edici, adil,adil, küçük ölçekli,  küçük ölçekli, geniş tabanlı ,geniş tabanlı ,  
tabandan - tavana yaklaşımlı, tabandan - tavana yaklaşımlı, ortaklık/ ortaklık/ 
işbirliği, işbirliği, kalıcılık .kalıcılık .



KATILIMCI KALKINMA YAKLAŞIMINDA KATILIMCI KALKINMA YAKLAŞIMINDA 
TEMEL AMAÇLAR TEMEL AMAÇLAR 

VE VE 

ELDEELDE
KAZANILACAK YARARLARKAZANILACAK YARARLAR



Katılımcı Yaklaşımda Temel AmaçlarKatılımcı Yaklaşımda Temel Amaçlar

Yerel düzeyde insanların katılımını teşvik etmek,

Kendi kalkınma programlarını finanse etmek için 
yerel    oluşumlara fon sağlamak yolu ile merkezkaç 
bir yapı oluşturmak,

Kamu sektörü için katılımcı planlama modellerini 
desteklemek,

Yerel kalkınma projelerini planlamak ve yönetmek 
için yerel otoritelerin kapasitelerini geliştirmek.



Katılımcı Yaklaşım İle Kazanılacak YararlarKatılımcı Yaklaşım İle Kazanılacak Yararlar  

 Yoksul ve güçsüzün güçlendirilmesi,
 Kadının konumunun yükseltilmesi,
 Çocuk faktörünün göz ardı edilmemesi,
 Çok farklı ve ulaşılması güç olan görüşlere erişilmesi,
 İşbirliği yapılan yerel unsurların gücünün arttırılması,
 Topluluk bilincinin geliştirilmesi,
 Örgütsel değişimlerin sağlanması ve beslenmesi,



Eyleme yönelik çeşitli seçeneklerin geçerliliklerinin 
kırsal halkın beğenileri ve karşıtlıkları nezdinde 
sınanması,

Geliştirilen politikanın sürekli gözden geçirilmesi,

Kırsal alandaki halk ile dışarıdan gelenlerin 
kavramsal anlamda yaratıcı olmaya zorlanması, ve

Saha ziyaretleri ile , gerçek sorunların belirlenmesi 
ve somut sorunlara odaklanılması,   sağlanabilir.



GELENEKSEL VE ALTERNATİF GELENEKSEL VE ALTERNATİF 
KALKINMA ANLAYIŞINDA KALKINMA ANLAYIŞINDA 

TEMEL   İLİŞKİLERTEMEL   İLİŞKİLER



Geleneksel Kalkınma Yaklaşımında İlişkiler
 
    UZMAN    HALK                    İLİŞKİLER
1.Eğitimli-bilgi sahibi Eğitimden yoksun / bilmez                -------- 
2.Hep öğretir / anlatır Dinler / kabullenir / yerine             Yukarıdan - aşağıya
                                                                        getirmeye çalışır
3.Sorunları kendisi belirler/      Uygulamaları beklenir. Yoksa,         Hiyerarşik
    çözümü de kendisi önerir /                  cahil ve geçimsiz kabul edilir.
    projeyi de başlatır 
4.Gelişmeleri kendisi izler ve Sürecin dışındadır.                Dengesiz
      değerlendirir.
5.Daha çok köyün ileri gelenleriyle,   Diğer gruplar dikkate alınmaz.         Dar kapsamlı
    durumu iyi olanlarla ilişki
    kurulur.
6.Topluluğun homojen olduğu Farklılaşmaların dikkate                 Bağımlı
        varsayılır.      alınmamasından zarar görür.
7.Emredici, öznel Uygulayan, kabullenen Anlık, devamsız
8.İşi bittiğinde gider Boşluğa düşer Biter
9. Katılımı göz ardı Kendine yer bulamamıştır Kalıcı değildir.
   etmiştir. 



Alternatif Kalkınma Yaklaşımında İlişkiler
 
             UZMAN                     HALK                       İLİŞKİLER

1. Formel bir eğitim almıştır.                  Deneyim ve pratiklerle bilgi      ------
edinilmiştir.

2. Eğitim alır ve eğitim verir.       Eğitir ve eğitilir.          Karşılıklı öğrenme
        (halktan bir şeyler öğrenir)

vardır.
3. Farklı grupları dikkate alır.    Farklı gruplar olarak farklı              Gruplar 
     aşamalarda yer alır.                düzeyindedir.
4. Sorunlar ve çözümler için    Gerçeğin kendilerinde olduğunu     Eşit-paylaşımcı 
     görüş alışverişi vardır.                          hisseder.
5. Yardımcıdır.   Yardım talep eder ve sorgular.         İki yönlü-yatay
6. Olanaklar için danışma ve   Bilgiyi alır, eyleme karar verir ve     Uzun süreli- kalıcı
       yardım verir.        kendisi uygulamanın baş aktörü olur. 
7. Çalışmaların her aşamasında,      Uygulamada aktiftir ve yaratıcılığını    Özneden-özneye
       olanak sağlamada aktif                      geliştirmeye çalışır.
             rol oynar.
8. İşin öznesidir.      İşin öznesidir. İşler özneldir.
9. Aşamalı olarak işleri terk eder.        Halkın kendi canlandırıcıları      Kalıcı-
    ortaya çıkar.                             Kendine güvenen                             sürdürülebilir.
                                                             ve sürdürecek bir yapı oluşmuştur. 



Kırsal Kalkınmada Toplum DinamikleriKırsal Kalkınmada Toplum Dinamikleri  

Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK, Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK, 



Kırsal Kalkınmada Kırsal Kalkınmada 

Ortaya Çıkan ParadigmalarOrtaya Çıkan Paradigmalar



1980’li yıllarda değişimin yönü1980’li yıllarda değişimin yönü

 Cinsiyet eşitliğiCinsiyet eşitliği
 Yoksulun güçlendirilmesiYoksulun güçlendirilmesi
 Açlık ve işsizlik sorununun çözümüAçlık ve işsizlik sorununun çözümü
 İyi yönetişimİyi yönetişim
 Katılım-katılımcılık-sürdürülebilirlikKatılım-katılımcılık-sürdürülebilirlik
 Çevre duyarlılığıÇevre duyarlılığı
 Toplum dinamiklerini güçlendirmeToplum dinamiklerini güçlendirme
 Örgütlenme-farkındalıkÖrgütlenme-farkındalık
 Pazara ve kredi kaynaklarına erişimPazara ve kredi kaynaklarına erişim
 Kendi gücüne inanma-dayanmaKendi gücüne inanma-dayanma



Kırsal kalkınma artık sadece sektörel yaklaşımı ve Kırsal kalkınma artık sadece sektörel yaklaşımı ve 
tarımsal kalkınmayı içermemektedir.tarımsal kalkınmayı içermemektedir.

 Büyüme Büyüme yerineyerine kalkınma ve kalkınmanın  kalkınma ve kalkınmanın 
insanileştirilmesiinsanileştirilmesi

 Üretim Üretim yerineyerine kalite-paylaşım kalite-paylaşım
 Satış Satış yerineyerine pazarlama pazarlama
 Ulusal ölçek Ulusal ölçek yerineyerine yerel kalkınma  yerel kalkınma 
 Homojen toplum yapısı Homojen toplum yapısı yerineyerine farklı toplum  farklı toplum 

dinamikleridinamikleri
 Hizmet götürme Hizmet götürme yerineyerine birlikte yapma birlikte yapma
 Merkezi çözümleme Merkezi çözümleme yerineyerine yerel-toplumsal  yerel-toplumsal 

çözümlemeçözümleme
 ……………………………………………………………………………………………………..



Kırsallığın sorgulanmasıKırsallığın sorgulanması



Kırsal Kalkınmada Kırsal Kalkınmada 
Kırsallığın SorgulanmasıKırsallığın Sorgulanması  

 KırsalınKırsalın anlamı nedir? anlamı nedir?
 KırsalKırsal kelimesi nereden geliyor? kelimesi nereden geliyor?
 KırsallıkKırsallık neyi ifade ediyor? neyi ifade ediyor?
 KırsalKırsal alanlar genelde geri kalmış yerler midir? alanlar genelde geri kalmış yerler midir?
 KırsalKırsal alanlarda toplum dinamikleri neden durağan ve  alanlarda toplum dinamikleri neden durağan ve 

zayıftır?zayıftır?
 KırsalKırsal alanlarda toplum dinamiklerini ne belirler? alanlarda toplum dinamiklerini ne belirler?



Kırsal Kalkınmada Kırsal Kalkınmada 
Kırsallığın SorgulanmasıKırsallığın Sorgulanması

 Kırsal alanlarKırsal alanlar; ; düşük nüfus yoğunluğu ve küçük düşük nüfus yoğunluğu ve küçük 
yerleşim birimleri yerleşim birimleri olarak neyi ifade ediyor?olarak neyi ifade ediyor?

 Düşük yoğunlukDüşük yoğunluk neyi ifade eder? neyi ifade eder?
 Küçük yerleşimKüçük yerleşim  neyi ifade eder?  neyi ifade eder?
 Bu sorunların tam olarak Bu sorunların tam olarak yanıtıyanıtı nedir? nedir?
 Kırsal Kalkınmadaki Kırsal Kalkınmadaki temel faaliyetlertemel faaliyetler nelerdir? nelerdir?



Kırsal kalkınmada nasıl bir Kırsal kalkınmada nasıl bir 
planlama ?planlama ?



Ulusal düzeyde planlama
(yatırım, hizmetler ve politikalar arasında denge olmalıdır.)

İl düzeyinde planlama
(Politik karar vericilerle yerel arasında köprü görevi de üstlenilmelidir.)

İlçe düzeyinde planlama
(İhtiyaçlar farklı hedef gruplarla birlikte belirlenmeli, analiz edilmeli ve 

öneri geliştirilmelidir.)

Toplum düzeyinde planlama
(Katılımı esas almalıdır. Toplum üyeleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmek 

için örgütlenme sağlanmalıdır.)



Kırsal kalkınmada toplum dinamikleri açısından ortaya 
çıkan temel parametreler

*Kalıcılık 
  *Sürdürülebilirlik 
    *Ekonomi

            *Sosyal
        *Kültürel 
          *Uzun-dönemli 
            *İyileşmiş yaşam koşulları 
              *Bütünsellik
                *Topluluk-kendi gücüne

                         dayanan



Temel ÇıkarımTemel Çıkarım  
 Kalkınmanın temel sorunu zenginliğin yaratılması değil, Kalkınmanın temel sorunu zenginliğin yaratılması değil, 

eğitilmiş insan gücünden ileri gelen zenginliği yaratabilme eğitilmiş insan gücünden ileri gelen zenginliği yaratabilme 
kapasitesikapasitesi olmalıdır. olmalıdır.

 Seers’a göre; Seers’a göre; 
ülke kalkınması; ülke kalkınması; yoksulluk, işsizlik ve eşitsizlikyoksulluk, işsizlik ve eşitsizlik

  
 Sorun,Sorun, kalkınmanın insanileştirilmesi, demokratikleştirilmesi ve  kalkınmanın insanileştirilmesi, demokratikleştirilmesi ve 

hedef kitlenin kalkınmanın her aşamasına aktif olarak hedef kitlenin kalkınmanın her aşamasına aktif olarak 
katılmalarının sağlanmasıdır.katılmalarının sağlanmasıdır.  

 Kalkınmanın içeriği; Kalkınmanın içeriği; “kalkınmanın merkezinde insan yer “kalkınmanın merkezinde insan yer 
almaktadır ve insani potansiyelin harekete geçmesi, dinamizm almaktadır ve insani potansiyelin harekete geçmesi, dinamizm 
kazanması kalkınmanın temel ölçütüdür”.kazanması kalkınmanın temel ölçütüdür”.



Kalkınmanın yeniden teorizasyonunda  temel öncelikleriKalkınmanın yeniden teorizasyonunda  temel öncelikleri  

 BilinçlenmeBilinçlenme
 ÖrgütlenmeÖrgütlenme
 DayanışmaDayanışma
 Kurumsal gelişmeKurumsal gelişme
 Sosyal adalet, demokrasi, yönlendirmeSosyal adalet, demokrasi, yönlendirme
 Uyuşmazlık ve gerilimlerin üstesinden gelmeUyuşmazlık ve gerilimlerin üstesinden gelme
 Cinsiyetler arası eşitlikCinsiyetler arası eşitlik
 Katılım-kararlandırma-seslendirmeKatılım-kararlandırma-seslendirme
 Sivil toplum yapısını güçlendirmeSivil toplum yapısını güçlendirme
 Gelişmenin öznesiGelişmenin öznesi
 Adil, paylaşılabilir, refaha yönelik kalkınmaAdil, paylaşılabilir, refaha yönelik kalkınma
 Herkesin yararlanabileceği bir dağıtım-kararlara katılımHerkesin yararlanabileceği bir dağıtım-kararlara katılım



KIRSAL KALKINMADA CİNSİYETKIRSAL KALKINMADA CİNSİYET

  DENGELİ KALKINMA YAKLAŞIMLARIDENGELİ KALKINMA YAKLAŞIMLARI



KALKINMADA KADINKALKINMADA KADIN

KADIN NEDEN ÖNEMLİDİR?

 Nüfusun yarısı kadın
        Kadınlar yaşamın her alanında
        Tarımsal faaliyetlerde kadın var
        Ev işlerinde kadın var
        Kadına yer vermemek nüfusun yarısını göz 
ardı etmektir.



KADIN VE KALKINMA KADIN VE KALKINMA 

Kadın, aile ve toplumsal yaşam
Kadın ve sorumluluk 
Kadın ve yoksulluk
Kadınların kalkınma sürecindeki konumu; 
1975’de  BM    Birinci Dünya Kadın Konferansı
Kalkınmada Kadın - WID (Women in 
Devolopment)    yaklaşımı. 
Cinsiyet Dengeli Kalkınma -  GAD (Gender and 
           Devolopment) yaklaşımı.



KADIN SORUNLARINININ FARK KADIN SORUNLARINININ FARK 
EDİLİŞ DÜZEYLERİEDİLİŞ DÜZEYLERİ

 Cinsiyet Yargılı Yaklaşım 
(Gender-Biased)

 Cinsiyet Körü Yaklaşım 
(Gender-Blind)

 Cinsiyet Dengeli Yaklaşım
(Gender –Balance)



TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMIKAVRAMI  

 Toplumsal Cinsiyet (GENDER) kavramı,  belirli 
bir zamanda, belirli bir mekanda, belirli 
koşullar içinde toplumun erkeklere ve kadınlara 
hangi kimliği tanıdığı, hangi rolleri ve işlevleri 
yüklediğiyle ilgilidir. 

 Başka bir ifade ile biyolojik yapı içerisinde 
değil, toplumsal, politik ve ekonomik doku 
çerçevesinde belirlenen kadın ve erkek 
arasındaki ilişkiler ve roller sistemini işaret 
eder. 



CİNSİYET DENGELİ KALKINMANIN  CİNSİYET DENGELİ KALKINMANIN  
TEMEL İLKELERİTEMEL İLKELERİ    

1. Kalkınma programlarının, kadın ve çocuklar 
üzerinde olumsuz bir etkisi olmamasını 
sağlamak,

2. Programların, erkekler kadar kadınlara da 
faydalı olduğundan emin olmak,

3. Mümkün olan her yerde, aile ve çocuklardan 
sorumlu olan kadınlara daha fazla destek ve 
kaynak sağlayan programları oluşturmak



KALKINMADA KADINA YÖNELİMİN KALKINMADA KADINA YÖNELİMİN 
TEMEL NEDENLERİ?TEMEL NEDENLERİ?

Kalkınma politikalarının kadın ve erkeği eşit 
olarak etkilemediği, 

Kadının dünya gelirinin %10’ndan daha az 
kazandığı ve

Mülkiyet olarak %1’den daha az bir kısmına 
sahip olduğu

Kadınlar dünyada okur-yazar olmayan toplam 
nüfusun 2/3’ünü oluşturduğu



KALKINMADA KADINA YÖNELİMİN TEMEL KALKINMADA KADINA YÖNELİMİN TEMEL 
NEDENLERİ?NEDENLERİ?

Kadınların dünya yoksulları arasında en yoksul 
dilimde çoğunluğu oluşturmaları, 
Tüm sosyal gruplarda, kadının erkeğe göre daha 
dezavantajlı olması,
Kadının marjinal olduğu kalkınma programlarının 
başarısızlığı,
Yoksulluğun önlenmesindeki başarısızlık , ve
Kadına karşı ayrımcılık yapan kalkınma 
programlarının sorunları gerçek anlamda 
çözememesi.



GÜNÜMÜZDE KADININ KARŞI KARŞIYA GÜNÜMÜZDE KADININ KARŞI KARŞIYA 
BULUNDUĞU TEMEL SORUN ALANLARI?BULUNDUĞU TEMEL SORUN ALANLARI?

 Toplumsal değerler ve ön yargılar,

 Kadınlara karşı yapılan ayrımcılık ve bunun 
toplumlar/topluluklar tarafından kabul görmesi ve 
kurumsallaşması (meşruiyet kazanması),

 Toplumsal örgütlenmelerde güç ve yetki 
yoksunluğu , aile içi şiddet, ağır iş yükü (hane 
içi-dışı),

 Gelir kaynaklarına (toprak, istihdam, kredi, 
pazar vs.) ulaşamama ve bu kaynakları kontrol 
edememe,



GÜNÜMÜZDE KADININ KARŞI KARŞIYA GÜNÜMÜZDE KADININ KARŞI KARŞIYA 
BULUNDUĞU TEMEL SORUN ALANLARI?BULUNDUĞU TEMEL SORUN ALANLARI?

 Üreme sağlığı hizmetlerine ulaşamama, erken doğum,
 Eğitim olanaklarından yeterince yararlanamaması, 

kamu hizmetlerine katılamama ve bu hizmetlere 
ulaşamaması

 Kadının yaptığı işin erkek tarafından yapılan işe 
nazaran daha az değerli kabul edilmesi; daha az 
prestijli olması, ülkeler çapındaki değerlendirmelerde, 
kayıtlarda daha az kayda değer bulunması,

 Kadının üretici kaynaklara çok az olan erişimi, aile 
gelirinin kontrolünde çok az söz hakkına sahip olması.



KADININ İŞGÜCÜ AÇISINDAN ÖNEMİ KADININ İŞGÜCÜ AÇISINDAN ÖNEMİ 
VE VE 

ÜRETİME KATKIÜRETİME KATKI    BİÇİMLERİBİÇİMLERİ



Kadının Üretime Katkı Biçimleri Kadının Üretime Katkı Biçimleri 
ve Konumuve Konumu

 stihdamİ
 Kadın eme inin görünmezli iğ ğ
 Tarımda kadının rolü
 E itim hizmetlerinde kadınğ
 Kadının statüsü



Soru: 

Kadın kırsalda ne iş yapar?
Ne iş yapamaz?



Kadının yaptığı faaliyetler

Ev İşleri Çalışmaları

Bitkisel Üretim

El Sanatları Hayvancılık

Pazarla 
İlişkiler

Orman Kaynaklarından Yararlanma

KADIN’ın 
yaptığı 

faaliyetler

KADIN’ın 
yaptığı 

faaliyetler

Yoksullukla 
mücadele



Kadının yapamadığı – yapmakta zorlandığı faaliyetleri

Girişimcilik

Karar alma süreçlerine 
katılım

Kredi 
kaynaklarına 

erişim

Kamusal 
ilişkiler

Pazara 
Erişim

Teknolojiye erişim-statüsü yüksek alanlara 
geçiş

KADIN’ın 
yapamadığı-yapmakta 
zorlandığı faaliyetler

KADIN’ın 
yapamadığı-yapmakta 
zorlandığı faaliyetler

Siyasete katılım

Örgütlenme



Tarımda İşgücü Miktarları

16

İşteki durum

Toplam Erkek Kadın

İstihdam
(000)

Kayıt 
dışı

(000)

Kayıt
dışı

oranı
%

İstihdam
(000)

Kayıt 
dışı

(000)

Kayıt 
dışı 

oranı
%

İstihdam
(000)

Kayıt dışı
(000)

Kayıt
dışı

oranı-%

Toplam 25 454 8 239 32,4 17 896 4 869 27,2 7 559 3 370 44,6
Ücretli veya 
yevmiyeli 17 132 2 948 17,2 12 351 2 012 16,3 4 781  936 19,6

İşveren 1 103  141 12,8 1 011  135 13,4  92  6 6,5
Kendi hesabına 4 471 2 680 59,9 3 771 2 085 55,3  700  595 85,0

Ücretsiz aile işçisi 2 748 2 470 89,9  763  637 83,5 1 986 1 833 92,3
Tarım 4 842 3 917 80,9 2 710 1 890 69,7 2 133 2 027 95,0
Ücretli veya 
yevmiyeli  369  265 71,8  228  149 65,4  141  116 82,3

İşveren  29  11 37,9  28  10 35,7  1 - -
Kendi hesabına 2 184 1 507 69,0 1 947 1 279 65,7  237  228 96,2

Ücretsiz aile işçisi 2 260 2 134 94,4  507  452 89,2 1 753 1 683 96,0

Tarım dışı 20 612 4 323 21,0 15 186 2 979 19,6 5 426 1 344 24,8
Ücretli veya 
yevmiyeli 16 763 2 684 16,0 12 123 1 863 15,4 4 640  821 17,7
İşveren 1 074  130 12,1  983  125 12,7  91  6 6,6

Kendi hesabına 2 287 1 173 51,3 1 824  806 44,2  463  367 79,3
Ücretsiz aile işçisi  488  336 68,9  256  185 72,3  232  150 64,7



AB Ülkelerinde İşgücüne Katılım Oranları-%AB Ülkelerinde İşgücüne Katılım Oranları-%
ERKEK KADIN

AB 78.20 62.60
MALTA 77.90 37.00
ITALYA 74.20 49.60

YUNANİSTAN 79.20 54.70
ROMANYA 68.80 54.90

MACARİSTAN 68.50 55.40
İSPANYA 81.30 58.20
PORTEKİZ 79.10 68.10
İNGİLTERE 82.20 69.00
HOLLANDA 83.90 70.10

FINLANDİYA 77.20 73.00
DANİMARKA 83.70 76.30

İSVEÇ 81.90 76.90
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Türkiye’de Cinsiyete Göre şgücüne Katılım Oranları (%)İTürkiye’de Cinsiyete Göre şgücüne Katılım Oranları (%)İ

      
Yıllar Kadın Erkek

1955 72.02 95.34
1960 65.35 93.60
1970 50.25 79.46
1980 45.77 79.76
1990 42.76 78.22
2000 39.6 70.60
2008 26.2 73.80
2011 30.5 72.70
2015 32,1 71,80
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İSTİHDAM EDİLENLERİN SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞUNA KAYITLILIĞI DURUMU 

(Bin Kişi 15+ Yaş)

 

TARIM

 
GENEL

Toplam 

İstihdam (000)
Oransal 

Dağılım %
Kayıt dışı 

İstihdam (000) Kayıt dışı %

Ücretli ve yevmiyeli 603 10 488 80,9

İşveren 83 1 46
55,4

Kendi hesabına 2.632 41 1.911
72,6

Ücretsiz aile işçisi 3.044 48 2.856
93,8

TOPLAM 6.363 100 5.300 83,3

Tarım Sektöründe İstihdam
 ve 

Kayıt Dışı İstihdam Oranı (2012 Mayıs)
Kaynak: www.tuik.gov.tr   
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 Kadınların en yoğun olarak istihdam 
edildiği sektör olan tarım sektörünün 
küçülmesi

 Tarımda makineleşme ile kadınların 
tarımsal istihdamdan çekilmesi 

 kente göç ettiğinde kadınların iş 
yaşamından çekilmesi

 1980’lerde tanınan erken emeklilik hakkı
 İşsizlik ve işgücü piyasasında ayrımcılık
 Kadınların kayıt dışı ekonomik 
faaliyetleri

Prof.Dr. Bülent GÜLÇUBUK 20

Türkiye’de Kadın İşgücüne Katılım Oranlarındaki 
Önemli Düşüş Şu Nedenlerle Açıklanabilir:



KIRSALDA SOSYAL GÜVENL KİKIRSALDA SOSYAL GÜVENL Kİ   
 Sosyal güvenlik kurumları kayıtlılık durumu; 

14.060.000 kişi kayıtlı (%51,5) ve 10.841.000 kişi 
kayıtsız çalışmakta (%43,5). 

 İstihdamdaki kadınların %60,5’i, erkeklerin 
%36,4’ü sosyal güvenlik kapsamı dışında. 

 Tarımda çalışanların 1.039.000’i kayıtlı, 
5.561.000’sı (% 84,3) ise kayıt dışıdır. 

 Tarımda çalışan kadınların %3,4’ükayıtlı, 
%96,6’sı kayıt dışı çalışmaktadır. 
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          Türkiye genelinde okur-yazar oranı Türkiye genelinde okur-yazar oranı 
%86.5‘dır%86.5‘dır. . 

      
      Erkeklerin  %95.3’ü, kadınların ise Erkeklerin  %95.3’ü, kadınların ise 
%79.9’u okur-yazardır.%79.9’u okur-yazardır.  

EĞİTİM HİZMETLERİNDE KADIN



134 Ülke’nin Katıldığı Araştırmada  134 Ülke’nin Katıldığı Araştırmada  
Konulara Göre Yapılan Sıralamada Türkiye:Konulara Göre Yapılan Sıralamada Türkiye:

Ekonomik Katılım ve Fırsatlar AlanındaEkonomik Katılım ve Fırsatlar Alanında
130. Sırada130. Sırada

Politikaya  KatılımdaPolitikaya  Katılımda
107. Sırada107. Sırada

Eğitime KatılımdaEğitime Katılımda
110. Sırada110. Sırada

Dünya Ekonomik Forumu Dünya Ekonomik Forumu 
Küresel Cinsiyet Uçurumu EndeksiKüresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi
20092009



KADINA ÖNEM VEREN BİR KALKINMA KADINA ÖNEM VEREN BİR KALKINMA 
PROGRAMI NASIL OLMALIDIR?PROGRAMI NASIL OLMALIDIR?

 Kadınlar ile iyi iletişim kurma yollarını kurmalı

 Projelerin planlama, uygulama ve de erlendirme  ğ
aşamasında kadınların katılımı sa lanmalı, ğ

 Toplulu a özgü kadın ve erke in faaliyetlerinin ğ ğ
sorumlulukları incelenerek her iki cinsin fikirleri 
alınmalı 

 Toplumsal cinsiyet bilincine dayalı katılımcı 
planlamada, iş yükleri, kararlara katılım, kaynaklara 
erişim ve kaynakları kontrolü incelenmeli, e itim ğ
hizmetlerine a ırlık verilmeliğ ,



 Kadınların üretimdeki rollerine ilişkin önyargıdan 
arınmış bir yayım hizmeti verilmeli,

 Kadınların potansiyel sorun, eğilim ve önceliklerini 
göz önünde bulundurulmalı,

 Kadınların gündelik yaşamlarını sağlıklı ve verimli 
sürdürmeleri için gerekli bilgi, donanım, beceri ve 
kaynaklara ulaşmayı amaçlayan çalışmalar yürütülmeli 

 Kadınların işgücü değerinin geliştirilmesine yönelik 
günlük çalışma temposuna uygun katılımlarını 
kolaylaştıracak projelerin hayata geçirilmeli,

 Kurumlar yaptıkları projelerde kendilerine “kadınların 
pratik gereksinimlerini karşılıyorum ama uzun vadede 
stratejik gereksinimleri karşılama potansiyelim var 
mıdır? Sorusunu sormalıdır



KIRSAL ALANDA İNSAN KIRSAL ALANDA İNSAN 
KAYNAKLARINI GELİŞTİRMENİN KAYNAKLARINI GELİŞTİRMENİN 
TEMEL AMACI NELERDİR?TEMEL AMACI NELERDİR?



İnsan kaynakları: İnsan kaynakları: 

 Bir kurumda, kuruluşta, işyerinde çalışan Bir kurumda, kuruluşta, işyerinde çalışan 
insanları refere eder. İnsan kaynaklarının değer insanları refere eder. İnsan kaynaklarının değer 
ölçümü zordur. Önceliği önemlidir.ölçümü zordur. Önceliği önemlidir.

Amaç;Amaç;
 Gelişmelere, değişimlere uyum, farklılık yaratma, Gelişmelere, değişimlere uyum, farklılık yaratma, 

kurum-kuruluşun başarı-verimliliğini artırma, kurum-kuruluşun başarı-verimliliğini artırma, 
çalışanların mutluluğu……çalışanların mutluluğu……



Neden İnsan Kaynakları?Neden İnsan Kaynakları?

 İKY; insan kaynaklarının en verimli biçimde kullanılmasını ve İKY; insan kaynaklarının en verimli biçimde kullanılmasını ve 
çalışanların gereksinimlerinin karşılanmasının ve mesleki çalışanların gereksinimlerinin karşılanmasının ve mesleki 
bakımdan gelişmelerinin sağlanmasıdır. bakımdan gelişmelerinin sağlanmasıdır. 

 İKY; kurumun-kuruluşun insan kaynakları alanında kurumun-İKY; kurumun-kuruluşun insan kaynakları alanında kurumun-
kuruluşun amaçlarına etkili bir biçimde ulaşmak için kişisel, kuruluşun amaçlarına etkili bir biçimde ulaşmak için kişisel, 
örgütsel ve çevresel bir çerçevede gerçekleştirilen faaliyetler örgütsel ve çevresel bir çerçevede gerçekleştirilen faaliyetler 
bütünüdür.bütünüdür.

 İKY; kurumun-kuruluşun amaçlarını geliştirmek için yeni insan İKY; kurumun-kuruluşun amaçlarını geliştirmek için yeni insan 
kaynakları sağlamayı, sahip olduğu insan kaynaklarını kaynakları sağlamayı, sahip olduğu insan kaynaklarını 
muhafaza etmeyi ve geliştirmeyi içerin faaliyetler bütünüdür.muhafaza etmeyi ve geliştirmeyi içerin faaliyetler bütünüdür.

 İKY; daha nitelikli ve daha verimli bir sonuç elde etmek için İKY; daha nitelikli ve daha verimli bir sonuç elde etmek için 
yönetimlerle yönetilenler arasında güvenli ve etkili bir uyum yönetimlerle yönetilenler arasında güvenli ve etkili bir uyum 
amaçlayan kurum-kuruluşun bir fonksiyonudur.amaçlayan kurum-kuruluşun bir fonksiyonudur.



İKY’nin faaliyet alanları;İKY’nin faaliyet alanları;

 İnsan kaynakları ihtiyacının planlanmasıİnsan kaynakları ihtiyacının planlanması
 İnsan kaynaklarının değerlendirilmesiİnsan kaynaklarının değerlendirilmesi
 Etkili çalışma ilişkilerinin kurulması ve korunmasıEtkili çalışma ilişkilerinin kurulması ve korunması
 İş analiz yapmaİş analiz yapma
 İstihdam olanağı sağlamaİstihdam olanağı sağlama
 Eğitim ve geliştirmeEğitim ve geliştirme
 Çalışma ilişkilerinde sosyal güvenlik, sendikal Çalışma ilişkilerinde sosyal güvenlik, sendikal 

faaliyetleri dikkate almafaaliyetleri dikkate alma
 Değişimlere uyumDeğişimlere uyum
 İnsan kaynaklarının maliyetiİnsan kaynaklarının maliyeti
 Toplam kalite yönetimiToplam kalite yönetimi



İKG’de temel stratejiler:İKG’de temel stratejiler:

 İKG’ne yönelik politikaların oluşturulmasıİKG’ne yönelik politikaların oluşturulması
 Yönetimin her konuda desteğiYönetimin her konuda desteği
 Uzun dönemli planların dikkate alınmasıUzun dönemli planların dikkate alınması
 İşbirliğinin oluşturulmasıİşbirliğinin oluşturulması
 Katılımcılığın sağlanmasıKatılımcılığın sağlanması
 Sonuçlardan ders çıkarmakSonuçlardan ders çıkarmak



Kişiye özel ihtiyaçlar: kişisel 
yeteneklerin kullanımı, yaratıcılık, 
potansiyelin kullanımı-farkındalık 

İtibar görmek: saygı, prestij, 
farkındalık

Sosyal ihtiyaçlar: sevgi, aidiyet, 
akrabalık

Güvenlik ihtiyacı: sosyal güvenlik, koruma ve 
sürdürülebilir yaşam

Fiziksel ihtiyaçlar: gıda, su, hava, spor vb.

                      Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi



Bir birey işinden ne bekler?Bir birey işinden ne bekler?

 Fiziksel:Fiziksel: ihtiyaçlarını asgari düzeyde  ihtiyaçlarını asgari düzeyde 
giderecek bir maaşgiderecek bir maaş

 Güvence:Güvence: Çalışma koşullarının güvenliği, iş  Çalışma koşullarının güvenliği, iş 
güvenliği, iyi bir maaş/ücretgüvenliği, iyi bir maaş/ücret

 Sosyal:Sosyal: Çalışma arkadaşları ile iyi ilişkiler Çalışma arkadaşları ile iyi ilişkiler
 İtibar:İtibar: Yüksek statü, ödüllendirme, extra  Yüksek statü, ödüllendirme, extra 

ücretlendirmeücretlendirme
 Kişiye özel beklentiler:Kişiye özel beklentiler: Kararlara katılım,  Kararlara katılım, 

esneklik-otorite, yaratıcılıkesneklik-otorite, yaratıcılık



KIRSAL ALANDA İKG’DE TEMEL BİLEŞENLERKIRSAL ALANDA İKG’DE TEMEL BİLEŞENLER

 PazarPazar
 ÇiftlikÇiftlik
 AileAile
 YönetimYönetim
 EğitimEğitim
 ÖrgütlenmeÖrgütlenme
 Kurumsallaşma ve kurumsal ilişkilerKurumsallaşma ve kurumsal ilişkiler



TÜRKİYE’DE

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI  
VE 

UYGULAMALAR



      

   A. Planlı Dönem Öncesi
Köy kanunu, Birinci İktisat Kongresi, Aşar'ın kaldırılması,Toprak 
ve tapulamaya ilişkin girişimler,Köy Enstitüleri
     B. Planlı Dönem Sonrası
Toplum kalkınması çalışmaları, Kırsal kalkınma projeleri
       
      C. Bölgesel kalkınma projeleri
a. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
b. Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAKAP)
c. Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi
     (DOKAP)

     D. Köy-Kent, tarım kent, merkez köy girişimleri 



Projelerden çıkarılan deneyimler
     

Karar alma süreçleri –hedef kitle istekleri –çağdaş kalkınma 
              yaklaşımı
Beklentileri – gereksinimler ve hedef kitle ile proje arasında 
             kopukluk 
*Projelerde kuruluşlar arasında eşgüdümün sağlanamaması  
*Proje hazırlamadan önce geniş kapsamlı ve ayrıntılı sosyo-
               ekonomik  incelememe
Projelerde sosyal faktörler 
Tarımsal ürünlerin nerede, nasıl işleneceği ve pazarlanacağı 
Üretici örgütlenmesi 
Projelerde izleme ve değerlendirme 
Kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar 
Kaynakların yerinde kullanılmaması -  amaç dışına yöneltilmesi



*Köy kanununun güncellenememesi
*"Tarım Reformu" 
*Toprak koruması ve verimli kullanımına yönelik planlama ve 

uygulamadaki eksiklikler    
*Tarımda i gücü fazlası ve nüfus baskısı ş
*Tarımda verimlili in arttırılması ve sermaye kullanımının ğ

rasyonelli i ğ
*Bölgelerarası ve kır ile kentsel kesim arasındaki geli mi lik ş ş

farkları 
*Kırsal alanda e itim ve sa lık hizmetleri nitel açıdan ğ ğ

geli tirilememi  olmasış ş
*Kırsal sanayinin olu turulamayı ı-yaygınla tırılamayı ış ş ş ş
*Tarım üreticisinin ekonomik ve sosyal örgütlenmesi 

sa lanamamığ ş 

Kırsal kalkınma açısından temel sorun alanları



*Kırsal alandaki insan kaynaklarının geliştirilmesini sağlayacak eğitim 
        sorunu  
*Tarımsal KIT'ler özelleştirilmesi, örgütsüz üretici, piyasa koşulları 
        alternatif politikaların eksikliği
*Kırsal alana hizmet götüren kurumlar arasında eşgüdüm ve 
       koordinasyon
*Kırsal alandaki kadın ve çocuk işgücü, yasal düzenlemeler, toplumsal 
      duyarlılık ve kırsal alanda sosyal güvenlik 
*Kırsal kalkınma konusunda çalışacak ve yerinde hizmet verebilecek 
      kalifiye eleman-uzman yetiştirilmesindeki zorluklar
*Dünyada kırsal kalkınma konusundaki gelişmelere-yeni yaklaşımlara 
      uyum sağlamada yaşanan zorluklar 
*Tarım-sanayi bütünleşmesi, tarımsal katma değer yaratımının sınırlı 
      kalması
*Bölgesel özellikleri de dikkate alan ve kendini yenileyen yayım 
      hizmetleri geliştirilememiş olması.



*Ulusal öncelikleri ve gereksinimler,  entegre yakla ımlarş
*Yerel ko ullara uygun kırsal kalkınma projeleriş
 *Kırsal kalkınma politikalarının olu turulmasında AB kırsal kalkınma ş

politikalarını da gözeten yapılanmalar ve uygulamalar
*Ulusal kırsal kalkınma planları ile uyumlu yerel ko ullara uygun kırsal ş

kalkınma projeleri ve bunların izleme-de erlendirmesi ğ
*Kurulu lar arasında koordinasyon, yereldeki tüm payda ların katılımı,  ş ş
*Kırsal kalkınma uygulamalarında merkezi yapılandırmalardan kaçınmak 

ve yönetimi yerinden gerçekle tirmek ş
*Kırsal kalkınma-tarımsal kalkınma-kırsal sanayiinin bütüncül ele alınması

ÇÖZÜM YOLLARI – KIRSAL KALKINMA 
AÇISINDAN  NELER YAPILABİLİR?



*Bölgesel ve yerel koşullara uygun pilot yerleşim planları 

*Tarımsal sulama ağını yaygınlaştırmak, etkin su kullanımını 
sağlamak,    su ile katma değeri arttırmak 

 *Ekonomik işletme büyüklüklerinin yapılacak yasal düzenlemeler 
ile daha küçük parçalara bölünmesinin önüne geçmek ve yasaları 
   ödünsüz uygulamak 

*Kırsal alanda işleme-değerlendirme ve marka yaratmakla 
pazarlamayı  kolaylaştırmak

 *Çiftçileri Çiftçi Kayıt Sistemi ile ülkesel kayıt sistemine dahil 
etmek ve   buna bağlı olarak Kırsal ve Tarımsal Veri Tabanı 
oluşturmak,  bölgesel veri bankaları oluşturmak

*Mevcut eğitim ve yayım sistemini yeniden değerlendirerek 
geliştirip,   yaygınlaştırmak 



*Kırsal kesimin işletme geliri içerisinde hayvancılığın oransal katkısını 
    yükseltmek, üretim ve işleme tekniğinde modernizasyon sağlamak

*Stratejik ürünlerde üretim arzını özellikle yoksul kesimi dikkate alarak 
    garanti altına almak

*Kırsal alanda tarımdan çekilebilecek nüfusa yeni istihdam imkanları 
    yaratacak projeler geliştirmek

*Katılımcı kırsal kalkınma programlarını uygulamak

*Kırsal altyapı hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve etkinliğinin 
    arttırılmasında merkezi kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil 
    toplum örgütlerinin eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sağlamak

Kırsal alanda ekonomik çeşitliliği teşvik etmek, kırsal bölgelerin 
rekabet gücünü artırmak.



KALKINMA STRATEJİLERİ AÇISINDAN TARIMDA TABANA DAYALI
KOOPERATİF ÖRGÜTLENMESİNİN 

SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL TEMELLERİ

Prof.Dr. Bülent GÜLÇUBUK                  
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

1.GİRİŞ

Tarımsal üretimi arttırmanın, kaliteli ürün elde etmenin, tarım ile uğraşanların yaşam
düzeylerini  yükseltmenin  ve  kırsal  alanda  kalkınmanın  gerçekleştirilmesinin  en  önemli
yollarından biri, üreticilerin iyi ve etkili bir biçimde örgütlenmesidir. Çünkü, bilinmektedir
ki,  tarım  politikalarını  oluşturmak,  uygulama  koşullarını  belirlemek  ve  böylece  politik
mekanizmaları  etkileyebilmek ayrıca,  pazarda etkin olabilmek,  çağdaş üretim yöntemlerini
kullanıp verimliliği arttırarak kırsal alan kalkınmasını gerçekleştirmek ancak örgütsel güçle
yani örgütlü üreticilerle olmaktadır.

Varolan  sosyal  yapı  içinde  birlikte  karar  alma  ile  sorumluluk  anlayış  ve
mekanizmalarının oluşturulması; tüm insan ve fizik kaynaklarının biraraya getirilmesi ve her
türlü  birlikte  davranma,  tutum  ve  alışkanlıklarının  geliştirilmesine  olanak  sağlayan  bir
yapılanma olan örgütlenme, aynı zamanda, tarımın ve kırsal topluluğun kalkınmasında kendi
kendine yardım edebilmenin de en önemli araçsal öğelerindendir. Demokratik ve kalkınma
yolunda  olan  bir  ülkenin  hedeflediği  amaçlara  ulaşabilmesinde  ülke  halkının  ve  çeşitli
mesleklerin örgütlenmesinin sağlanması ve oluşturduğu organizasyonların ülke ihtiyaçlarına
uygun  hizmetler  sunabilmesi  önemlidir.  Bu  nedenle  gelişmiş  ülkelerde  yöneticiler,  ülke
halkının  ve  çeşitli  ekonomik  kesimlerde  faaliyet  gösterenlerin  örgütlenmesine   ilgi
göstermekte  ve  hükümet  politikalarıyla  örgütlerin  amaçlarını  bütünleştirerek  sosyal,
ekonomik  politikalar  üretiminde  sorumlulukları  geniş  kitlelere  dağıtmakta,ülkenin  sosyo-
ekonomik  politikalarının  üretim  ve  uygulama  maliyetini  asgari  düzeye  düşürmede  ve
politikaların  uygulamadaki  etkinliklerini  artırmada  söz  konusu  bu  organizasyonlardan
yararlanmaktadırlar.

Türkiye'de tarım işletmelerinin büyük bir kısmı 1-50 dekar arasında işletme genişliğine
sahiptir.  Bunun  yanısıra,  topraksız  aileler  de  tarımda  önemli  yer  tutmaktadır.  Gerek  az
topraklı, gerekse topraksız olan bu kesim çoğunlukla gereksinim duydukları araç ve gereçleri
kendi  adlarına  alıp  kullanamadıkları  gibi,  ürün  pazarlarında  da  etkili  olamamaktadır.  Bu
durum,  tabana  dayalı  ve  toplumsal  dinamiklerle  harekete  geçen  örgütlenme  gereğini
özellikle de kooperatifleşmenin gereğini açıkça ortaya koymaktadır.  Çünkü, küçük ölçekli
işletmelerin üretim girdilerini  uygun koşullarda temin edebilmeleri ve ürünlerini en uygun
fiyatlarda  değerlendirebilmeleri  ancak  etkili  bir  demokratik  örgütlenme  ile  sağlanabilir.
Burada ise tabandan gelen istek ve gereksinimlerle oluşan kooperatif örgütlenmesi ön plana
çıkmaktadır.  Üreticinin  örgütlenmesi  ve  pazarda  etkin  bir  konuma  gelebilmesinde  en
önemli  araç  tüm  gelişmiş  ekonomilerde  olduğu  gibi  kooperatiflerdir. Türkiye  gibi,
işletmeleri  küçük  olan  ülkelerde  üreticiler  ancak,  kooperatifler  aracılığıyla  modern  ve
ekonomik ölçekli tarım yapabilirler ve kalkınma sürecine katkıda bulunurlar.

2. ÖRGÜT KAVRAMI VE ÖRGÜTLENMENİN GEREKLİLİĞİ

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde özellikle kooperatif biçiminde örgütlenmenin
zayıf  olmasının  ve  etkin  olamamasının  temel  nedeni;  örgütlenmenin  sosyo-ekonomik  ve



kültürel koşullarının oluşmadan ve tabana dayalı olmadan oluşturulmaya çalışılmasıdır.
Bu nedenle örgüt kavramının iyice algılanması ve örgütlenmenin gerekliliğinin de tartışılması
gerekmektedir. Bunlar belirlenmeden kalkınma stratejileri açısından tabana dayalı ve tabanda
sahiplenilen örgütlenmenin sağlanması da zor olmaktadır. 

İnsanlar  yaşamları  boyunca çok çeşitli  sorunlarla  karşılaşırlar.  Bu sorunlar  bireysel
olabileceği gibi diğer insanlarla ortak sorunlar biçiminde de olabilmektedir. İnsanlar var olan
ortak  sorunlarını  çözmek  için  bir  araya  gelirler,  yani  örgütlenirler.  Böylece  tek  başına
yapamayacakları  işleri  gerçekleştirmek  ve  daha  rahat  ve  anlamlı  bir  ekonomik  ve  sosyal
yaşam  sürdürebilmek  için  ortak  davranış  içine  girerler.  Günümüzde  çağdaş  toplum
olabilmenin  önemli  göstergelerinden  biri  ortak  davranışta  bulunmak  yani  örgütlenmektir.
Buradaki  örgütlenme; kalkınmanın  tüm  toplum  kesimlerini  ve  sektörlerini  kapsayan  bir
biçimde  gerçekleşmesini,  refahın  dengeli  paylaşımını  sağlamasını,  kaynaklara  erişimi
kolaylaştırmasını,  ortak  davranış  sergilemesini  ve  yönetimlere  katılma  gibi  demokratik
değerleri  ve  davranışları  kapsamaktadır.  Bunun için  de  örgütlenme, özellikle  tarımın  ve
kırsal  topluluğun kendi kendine yardım edebilmesinde ve kalkınmasında en önemli  işleve
sahiptir. 

Genellikle örgüt şu biçimde tanımlanmaktadır;  “iki veya daha fazla bireyin bilinçli
olarak koordine edilmiş etkinliklerinin veya güçlerinin bir sistematiğidir.” Etkin ve güçlü
bir örgütlenme, ortak bir  amacı başarmak için bir araya gelen,  iyi çalışan ve birbirleriyle
iletişime  girebilen  insanlar  olduğunda  ortaya  çıkabilir.  Schein örgütü;  “iş  ve  iş  bölümü
yapılarak bir ortak amaç ya da amaçların gerçekleştirilmesi için bir araya gelen insanların
gerçekleştirdikleri faaliyetlerin bütünüdür”, biçiminde tanımlamaktadır. Yani, insanların bir
araya gelmesi, ortak bir davranış içinde bulunması ve sonuçta bir amacın gerçekleştirilmesi
örgütlenme ile daha kolay olur. 

Örgüt kültürü;  bir örgütün içindeki insanların davranışlarını yönlendiren normlar,
davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemidir. Bir örgütün kültürel yapısı içinde
üyelerinin ortak çıkarları,  örgütsel yapıya bağlılıkları,  ahlaki  davranışları,  alışkanlıkları  ve
başarma  arzuları  vardır.  Örgüt  kültürü; insanlara,  ortaklara-üyelere  yapmak  zorunda
oldukları görevlerin neler olduğu ve nasıl davranmaları gereği konusunda duygu ve düşünce
kazandırır.  Örgüt kültüründe  en önemli olan unsurlar; tüm bireylerin-ortakların inanacağı
ortak değer yargıları yaratmaktır. Sahiplenme, dürüstlük, açıklık, bağlılık, bütünleşme gibi.   

Örgütlenme; benzer sorunlara sahip bireylerin sorunlarını  çözmek için  bir  araya
gelmeleridir. Örgütlenme ile hem bireylerin sorunları çözüme kavuşmakta hem de bir baskı
grubu oluştuğundan bireylerle ilgili uygulanacak politikalara yön verilebilmektedir. 

2.1. Tarımda Örgütlenmenin Gerekliliği
Tarımsal üretimi arttırmanın, kaliteli ürün elde etmenin ve tarım ile uğraşanların/kırsal

alanda yaşayanların yaşam düzeylerini yükseltmenin en önemli yollarından biri, üreticilerin
etkili  bir  biçimde  örgütlenmesidir.  Gelişmiş  ülkeler  incelendiğinde,  tarımın  gelişip
sanayileştiği  ve üreticilerin de örgütlendiği görülür.  Çünkü tarım politikalarını oluşturmak,
uygulama koşullarını  belirlemek ve böylece politik mekanizmaları  etkileyebilmek,  pazarda
etkin  olabilmek,  çağdaş  üretim  yöntemlerini  kullanıp  verimliliği  arttırarak  kırsal  alan
kalkınmasını gerçekleştirmek, ancak örgütsel güçle yani örgütlü üreticilerle olmaktadır. 

Ülkemizde nüfusun yaklaşık 1/3’ü halen hem kırsal alanlarda yaşamakta hem de tarım
ile uğraşmaktadır.   Bu nüfus sosyo-ekonomik açıdan ülke ortalamasının altında olanaklara
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sahiptir. her şeyden önce tarım ile uğraşan nüfusun sahip olduğu tarım işletmelerinin %90’ına
yakını küçük tarım işletmesidir. Çok sayıda, küçük, dağınık ve parçalı işletmelerden oluşan
tarımsal  yapı;  teknoloji,  girdi  ve  işgücünün  verimli  ve  etkin  bir  biçimde  kullanımını
zorlaştırmaktadır. Bu işletmeler ekonomik açıdan yetersiz olduğundan çoğu durumda piyasa
koşullarına da teslim olmaktadır.   Bu da genel olarak tarımda, kırsal alanda bu işletmeler
birçok zorluğu da beraber getirmektedir. Bütün bunlar soncunda örgütlenme kaçınılmaz bir
gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. 

Örgütlenmenin  ülkemizde  nüfusun  yaklaşık  1/3’ünü  bünyesinde  barındıran  tarım
kesiminde, kırsal alanda gerçekleşmesi;  üreticinin her türlü bilgi ve deneyim alışverişi ile
iletişim  ve  etkileşim  yoluyla  yenilik  ve  gelişmeleri  izlemesi,  girdileri  daha  ucuza  ve
zamanında  temin  etmesi,  piyasada  daha  etkin  duruma  gelmesi,  sesinin  yükseltmesi,
kamuoyu  yaratma  ve  baskı  grubu  oluşturarak  katılımcı  demokrasinin  yerleşmesine  de
katkıda bulunacaktır.

Küçük  üreticilerin  üretim  girdilerini  uygun  koşullarda  temin  edebilmeleri  ve
ürünlerini  en  uygun  fiyattan  satabilmeleri  ancak  tabana  dayalı  etkili  bir  demokratik
örgütlenme  ile  sağlanabilir.  Üreticilerin  devletin  teşvik  ve  yardımlarından  kolay
yararlanabilmesi,  sahip  olunan  hayvan  varlığının  ıslah  edilmesi  ve  buna  üreticilerin
katılımının sağlanması, yönlendirilmesi, küçük ve dağınık bir yapıdaki işletmelerin rasyonel
bir yapıya kavuşturulması ancak üreticilerin etkili bir organizasyon içinde örgütlenmeleri ile
gerçekleşebilir.  Üretici  örgütleri  kırsal  toplumun  yaşam  düzeylerini  iyileştirmede,  kıt
kaynaklara sahip olan üreticilerin gelirlerini artırmada ve tarımsal gelişmeyi sağlamada
önemli  araçlardan  biri  olup,  dünyada  özellikle  gelişmiş  ülkelerde   etkin  bir  biçimde
kullanılmaktadır. 

Üreticinin örgütlenmesi ve özellikle  pazarda etkin bir konuma gelebilmesinde en
önemli araç ise tüm gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi kooperatiflerdir. Türkiye gibi tarım
işletmeleri  küçük  olan  ülkelerde  üreticiler  ancak,  kooperatifler  aracılığıyla  modern  ve
ekonomik ölçekli tarım yapabilirler. 

Şunu  özellikle  vurgulamak  gerekir  ki,  kırsal  ve  tarımsal  kalkınma  bireysel
faaliyetlerden çok dayanışma ve örgütlenme sonucunda sağlanabilir. Bu nedenle tarımda /
kırsal  alanda  örgütlenme  önemlidir.  Bu  ise,  tabandan  gelen  istek  ve  gereksinimlerle
olabilecektir. Bu açıklamalardan hareketle, “tarımda ve kırsal alanda neden örgütlenme” ve
de “neden kooperatif biçiminde örgütlenme” sorusunun yanıtı özetle şu biçimde verilebilir
(Mülayim,2003); 
 

 Özellikle küçük işletmelerin çıkarlarını korumak,
 Verimliliğin  ve  kalitenin  arttırılması  için  gereken  girdileri  ve  teknolojileri

sağlamak, 
 Elde edilen ürünleri gerçek değeri üzerinden daha rahat pazarlayabilmek,
 Kaynakları etkin kullanmak,
 Tarımdaki yenilikleri ve gelişmeleri takip edebilmek ve kullanabilmek,
 Kamuoyu  yaratmak  ve  ortak  çıkarlar  doğrultusunda  politik  baskı  grubu

oluşturmak,
 Demokratik  karar alma sürecini hızlandırmak,
 Dezavantajlı grupların temel gereksinimlere ulaşmasını sağlamak,
 Örgütlenme gereksiniminin tabandan gelmesine özen göstermek, 
 Kırsal alanın ekonomi içindeki etkinliğini arttırmak,  
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 Tarım ürünleri üreticisinin/kırsal alanda yaşayanların gelir ve yaşam düzeyini
yükseltmek, ve

 Kalkınma sürecine katkıda bulunmak. 

İşte,  bu  gereklilikler  kalkınma  stratejilerinde  örgütlenmenin  önemini  ve  gereğini
ortaya koymaktadır.   Aksi durumdaki yapılanmalar daha çok yardım almaya, hazır kaynak
kullanmaya dayalı olmakta ve sürdürülebilirliği söz konusu olmamaktadır. 

3. TOPLUMSAL TABANA DAYALI KALKINMA STRATEJİLERİ

Son  20-25 yıldır  özellikle  “kırsal  kalkınma”  kavramı  sıkça  gündeme gelmektedir.
Dünyada tüm insanların mutlu ve refah içinde yasadığı bir ortam dileği ve stratejisi ile, kırsal
alanlarda  yasayanlara  yönelik  kalkınma arayışları  hızlanmıştır.  Birleşmiş  Milletler,  Dünya
Bankası, Avrupa Birliği, Gönüllü Kuruluşlar ve hükümetler Kırsal kalkınma konusuna daha
fazla  kaynak,  bilgi  ve  zaman  ayırma  durumuna  gelmişlerdir.  Dünyada  özellikle  1980’li
yıllardan  sonra  kırsal  kalkınma  yaklaşımlarında  paradigmal  değişimler  yaşanmaktadır.
Özellikle  gelişmekte  olan  ülkelerde  büyümeye  dayalı  politik  öncelikler  yerini  giderek
toplumun tamamını kapsayan entegre kalkınma arayışlarına bırakmaktadır. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu genel sosyo-ekonomik durum ve kırsal alanda yaşanan
sorunlar ile kırdan-kente göçlerin getirdiği ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların boyutu,
önlemlerin  çeşitliliğini  ve  entegre  yaklaşımları  gerektirmektedir.  Özellikle  kırsal  alandaki
sorunların tespiti ve bu sorunlara kalıcı çözümler bulunması gereksinimi “kırsal kalkınma”
konusunu gündemin ilk sıralarına oturtmuştur. Bundan dolayı da kırsal kalkınmaya yönelik
çalışmalar hızlanmıştır. 

Kırsal  kalkınma  yaklaşımları  teknolojik  gelişmeler  ve  sosyo-ekonomik  koşullar
çerçevesinde zaman içerisinde farklılaşmıştır.  Ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve idari
özelliklerine  göre  uygulamada  farklılıklar  görülmektedir.  Kırsal  kalkınma  yaklaşımlarında
1980’li  yıllara  kadar  tarımda  modernizasyon  ve  devlet  müdahaleleri  egemen  olmuştur.
1980’li  yıllardan  sonra  sürdürülebilir  kalkınma,  katılım,  yönetişim  gibi  kavramlar  kırsal
kalkınma politikalarını şekillendiren kavramlar olmuştur. Katılımcı kırsal stratejik planlama;
1980’ler ve 1990’lardan itibaren kırsal kalkınmada dışardan etkilenen teknolojiler ve ulusal
politikalarla  kendini  gösteren,  “tavandan  tabana” ve  “masa  başı” yaklaşımlarından
“tabandan  tavana” ve  “süreç” yaklaşımına  dönüşmüştür.  Bu  yaklaşım,  kırsal  toplumun
kırsal kalkınma sürecine kendi öncelikleri ve dinamikleri doğrultusunda katılmaları ile ortaya
çıkan değişimin bir yansımasıdır.

Kırsal  kalkınma  artık  sadece  sektörel  yaklaşımı  veya  tarımsal  kalkınmayı
içermemektedir. Büyüme yerine kalkınma, üretim yerine paylaşım, satış yerine pazarlama,
ulusal ölçek yerine yerel kalkınma, bireysel davranışlar yerine örgütsel davranışlar, birey
çıkarları yerine toplum çıkarları, homojen toplum yapısı yerine farklı toplum dinamikleri
giderek  on  plana  çıkmaktadır. Bundan  dolayı  da  küreselleşen  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 dönüşmektedirler.
Bu  yaklaşımda  kırsal  kalkınmanın  gerçekleşebilmesi  ise  toplum  dinamiklerinin  harekete
geçmesi  ile  olanaklıdır.  Kalkınma  isteğinin  toplumdan  geldiği  ve  toplumun  kalkınma
süreçlerine aktif katıldığı kırsal kalkınma uğraşılarının başarı şansı yüksek olmaktadır. Bunun
için  de  toplum  dinamiklerini  belirleyebilecek  toplum  dinamiklerinin  iyi  belirlenmesi  ve
bunların harekete geçirilmesi gerekir. 
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4. TARIMDA TABANA DAYALI KOOPERATİF ÖRGÜTLENMESİ 

Kalkınmayı,  sadece  fiziki  büyüme  saymak  yerine,  toplumsal,  kültürel,  ekonomik,
teknolojik  ve  demokratik  kalkınma  diye  değerlendiren  kapsayıcı  anlayışlar,  günümüzde
hemen her  çevrede  benimsenmeye başlanmıştır.  Çağdaş  Toplum Kuralı  olarak  da  ifade
edilen  bu  yaklaşım,  kalkınmanın  tüm  sektörleri  kavrayan  kalkınma  entegrasyonu  niteliği
yanında;  özgürleşme,  insan hakları,  refahın  dengeli  paylaşımı  ve yönetimlere  katılım gibi
demokratik  değerleri  de  kapsamaktadır.  Bu  nedenle,  tarımıyla-sanayisiyle-turizmiyle-
enerjisiyle  ortaya  çıkacak  bir  kalkınma  sürecinin  bütünsellik  kazanması,  öncelikle  tüm
alanlarda toplumsal yapının demokratikleşmesi ile bağlantılıdır. Bunun içindir ki,  kalkınma
stratejilerinde tabana dayalı örgütlenme yaklaşımları önem taşımaktadır. 

Konuya tarım açısından bakıldığında  farklı  bir  konum ortaya  çıkmaktadır.  Çünkü,
Türkiye  tarımı  ekonomik  bir  sektör  olmaktan  çok,  sosyal  bir  sektör  olma  özelliğini
taşımaktadır.  Nüfusunun  %30'a  yakınının  tarım  sektöründe  istihdam  edildiği  Türkiye'de,
tarım  GSMH'dan  ancak  %10'luk  bir  pay  alabilmektedir.  Ekonomik  olarak  düşük  katma
değerli  bir  sektörün ülke yönetiminde ve demokratik  yapılanmadaki  ağırlığı  ise,  ancak bu
ölçüde  olabilmektedir.  Bu  nedenle,  Türkiye  tarımı  konusunda  yapılacak  tüm
değerlendirmeler, bu kesimin üstlendiği sosyo-ekonomik misyondan ötürü, aynı zamanda
ülke ekonomisinin ve demokratikleşmesinin sorgulanması anlamını da taşımaktadır. 

Cumhuriyetin başında yalnızca öz tüketimi için üreten ve tek ürün yetiştiren işletme
yapısı bugün yerini tam olmasa da girdi ve teknoloji kullanabilen, pazar için çeşitli ürün elde
edebilen ve tüketim kalıbı belirli ölçülerde de olsa kentlileşen bir yapıya dönüştürmüştür. Bu
dönüşüm tarımda ve kırsal alanda beraberinde bir takım sorunları da getirmiştir. Bir yanda
fazla  girdi  kullanabilen,  pazar  için  daha  fazla  ve  çeşitli  ürünler  yetiştirebilen,   mekanize
olmuş az sayıdaki kapitalist tarım işletmeleri diğer yanda ise,yetersiz girdi kullanan, daha çok
ailesine yönelik üretim yapan ve pazar  koşullarına  teslim olan az topraklı  veya topraksız
işletmeler bulunmaktadır. Nitekim, Türkiye'de tarım işletmelerinin büyük bir bölümü küçük
işletme boyutunda olup, giderek de parçalanan ve küçülen işletme sürecinde yer almaktadır.
Yani,  tarımın  geçirdiği  çok  yönlü  değişim  ve  gelişime  rağmen,  yapısal  sorunlar  giderek
artmaktadır. Üstelik 1980 sonrasında olduğu gibi, bir takım dönemsel uygulamalardan ötürü,
bu sorunların bir kısmı nitelik değiştirmiş, bir bölümü daha da yaygınlaşmış ve ağırlaşmıştır.

Çok sayıda, küçük ve dağınık parçalı işletmelerden oluşan tarımsal yapının yanısıra
mülkiyet dağılımının da dengesiz ve adaletsiz olması  teknoloji ve girdilerin verimli ve etkin
bir biçimde kullanımını ve pazarlama koşullarını zorlaştırmaktadır. Bu da genel olarak tarım
sektöründeki verimliliği düşürmekte ve bu alanda çalışanların refah düzeyini sınırlamaktadır.
Bundan  dolayı  üreticilerin  güçlerini  birleştirmeleri  önem  taşımaktadır.  Çünkü,  kırsal  ve
tarımsal  kalkınma  bireysel  faaliyetlerden  çok  dayanışma  ve  örgütlenme  sonucunda
sağlanabilir.  Bu  nedenle  kırsal  alanda/tarımda  örgütlenme  önemlidir.  Örgütlenme
biçimlerinin başında ise kooperatifçilik gelmektedir.  Kooperatifçilik hem ekonomik açıdan
hem de sistem olarak Türkiye tarımına çok uygun bir örgütlenme biçimidir.

Avrupa  ülkeleri,  ABD,  Kanada  gibi  gelişmiş  ülkeler  kooperatifçilik  hareketini
geliştirerek  dar  gelirlilerin  yaşam  düzeylerinin  iyileştirilmesinde  ve  ülke  ekonomilerinin
kalkınmasında büyük yararlar sağlamışlardır. Bu ülkelerde kooperatifler girdi temininde ve
pazarlamada önemli rol oynamaktadır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de tarım ve
sanayinin  bütünleşmesinde  tarımsal  amaçlı  kooperatifler  bir  araç  olarak  kullanılma
durumundadır. Böylece üreticiler tarımsal girdileri istenilen zamanda ve uygun fiyatla temin
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edebilecekler  ve  tarım  ürünlerini  daha  uygun  koşullarda  pazarlayabileceklerdir.  Bunlar
sonucunda ise üreticilerin refah düzeyi artabilecektir.

Türkiye'de kırsal alanın ve tarımın kalkınması için en önemli çözüm yolu daha önce
de belirtildiği gibi, üreticinin, kırsal halkın tabandan gelen isteklerle örgütlenmesidir. Çünkü,
tarım sektörü; kaynaklarının sınırlı olması, doğa koşullarına önemli ölçüde bağımlı olması,
ürünlerin  korunması  ve  depolanmasının  zor  olması,  üretim-tüketim  zincirinde  üreticilerin
fiyat  oluşumunda  etkili  olamamaları  gibi  nedenlerden  dolayı  üretici  örgütlenmesine
gereksinim duymaktadır.  Örgütlenme düzeyinin düşük, kooperatiflerin demokratik oluşum
niteliği yerine giderek bürokratik özellikli devlet kuruluşları özelliği taşıdığı, yerel yönetim
koşullarının yenilenmediği ve yer yer büyük toprak sahipliğinin egemen olduğu bir alanda
demokratik bir yapının varolduğunu söylemek oldukça güçtür. Bu sorunların çözümlenmesi
dolayısıyla,  tarımda  demokratikleşmenin  sağlanması  ancak,  örgütlenme  ve  her  alanda
yönetime katılım ile olasıdır. Yönetime katılma, karar mekanizmalarında rol alma ve yetkili
olma,  sorunların  çözümü için  dayanışma ve  işbirliği  anlayışlarını  yaygınlaştırma  konuları
açısından “tarımda  örgütlenme, demokratikleşmenin”  de  başlıca  koşuludur.  Buradaki
örgütlenme, yalnızca ekonomik nitelikli amaçlarla sınırlı kalmamalı, kırsal toplumun birlikte
davranma ve dayanışma yeteneğini geliştirme, ekonomik ve siyasal bilinçlenmeyi sağlama ve
demokratik  katılımcılığı  yaşama  geçirme  doğrultularında  da  etkin  olmalıdır.  Örgütlenme
denildiğinde  ise,  gerçek  anlamda  üretici  boyutunu  ön  plana  çıkaran  ve  tabana  dayalı
kurulduğunda en etkin olabilen kooperatifler anlaşılmalıdır. 

Bu konuda son olarak, tarım ve kırsal alanda yaşayanlar için örgütlenme ; var olan sosyal
yapı içinde birlikte karar alma ile sorumluluk anlayışının yerleştirilmesi, tüm insan ve fiziki
kaynakların bir araya getirilmesi ve her türlü birlikte davranma, tutum ve alışkanlıklarının
geliştirilmesine  olanak sağlayan bir  yapılanmadır. Etkin  ve  tabana  dayalı  bir  kooperatif
örgütlenmesinde dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şunlar olmalıdır;

 Örgütlenmenin gerçekten bir ihtiyaç olup-olmadığı tartışılmalıdır.
 Örgütlenmenin gerçekleşeceği yöre ve o yörenin sahip olduğu özelikler, sosyal

ve kültürel yaşam, ekonomik durum ve beklentiler dikkate alınmalıdır. 
 Kurulacak örgütün sağlayacağı yararlar açıkça belirtilmelidir.
 Örgütlerin  içinde bulunduğu toplumda zamanla değişen koşullar  ve değişen

ortam örgütleri de bu değişen koşullara uymaya zorlar. Uyum sağlayamayan
örgütlerin faaliyetlerini  etkin şekilde sürdürme olanakları  azalır.  Bu nedenle
örgütler sürekli değişimi göz önünde bulundurmalıdır. 

 Değişime en çok yöneticiler önem vermelidir.
 Örgütlenme tüm toplum kesimlerini kapsamalıdır.
 Örgütlenme cinsiyet dengeli olmalıdır. 
 Örgütler kuruluş ilkelerine, amaçlarına ve değerlerine sürekli sahip çıkmalıdır.
 Örgütlenme farklı toplum grupları yaratmamalıdır.
 Farklı örgütlerle işbirliğine gidilmeli ve güç birliği yaratılmalıdır. 
 Örgütlenme  hep  başkalarından  bir  şeyler  bekleme  psikolojisi  içerisinde

olmamalıdır. 

5. SONUÇ
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Türkiye'de sosyo-ekonomik süreçlere katılımında bütün sektörlerde olduğu gibi tarım
sektöründe de örgütlü hareket  etme zorunluluğu önemli  bir  gerçek ve gerekliliktir.  Kırsal
alanda halkın örgütlenmesi ile, rasyonel üretim, ürünlerin korunması ve depolanması, ürünün
fiyat  oluşumunda  etkili  olunmasının  sağlanması  yanında,  yönetime  katılma,  karar
mekanizmasında  rol  alma,  sorunların  çözümü  için  dayanışma  ve  işbirliği  anlayışları  da
yaygınlaşarak,  hem  pazarda  güçlü  bir  konuma  gelinir  hem  de  tarımın  ve  ülkenin
demokratikleşmesi  için  ağır  taşlar  yerine  konulmuş  olur.  Nüfusun  önemli  bir  bölümünü
oluşturan kırsal kesimin örgütlenmesi ile gerek ekonomik gerekse politik anlamda bir baskı
grubu oluşturup,  kırsal halkın da sistem içerisinde yüksek sesli söylemlerde,  itirazlarda ve
yaptırımlarda bulunabileceği de (olması gereken) bir gerçektir.  Bu nedenle, tarımda üretici
örgütlenmesinin  ana  amacı;  bu  kesimde  verimliliği  yükseltmek  ve  üretimden  tüketim
aşamasına  kadar  tarımsal  ürünlerin  değerlendirilmesi  suretiyle  üreticinin  gelirini  ve
pazardaki konumunu yükselterek, demokratikleşmesini de gerçekleştirmek olmalıdır.

Yeni  kalkınma teorisinde kalkınmanın  temel  sorun zenginliğin  yaratılması  değil,
eğitilmiş  insan  gücünden  ileri  gelen  zenginliği  yaratabilme  kapasitesi  olmaktadır.
“Kalkınmanın merkezinde insan yer almaktadır ve insani  potansiyelin gerçekleşmesi ve
toplumsal-sosyal dinamiklerin dikkate alınması ve harekete geçirilmesi, kalkınmanın temel
ölçütüdür.”

Yeni kalkınma anlayışında hedef;  sorunlarının farkına varan,  bununla yetinmeyip
çözüm yollarını ve yöntemlerini üretebilen, öncelikle kendi gücüne dayanan, karar alma ve
uygulama süreçlerine  etkin  bir  biçimde  katılan  örgütlü  topluluklar  oluşturmaktır. Sorun,
kalkınmanın  insanileştirilmesi,  demokratikleştirilmesi,  özellikle  kırsal/tarımsal  alanda
yerelleştirilmesi  ve  tüm  bu  süreçlerde  hedef  kitle  ya  da  grupların  kalkınmanın  her
aşamasına aktif  olarak  katılmalarının  sağlanmasıdır.  Bu ise  etkin,  aktif  örgütlenme  ile
olabilir.

Ekonomik  büyümeye  önem  veren  tutucu  kalkınma  anlayışı  başarılı  sonuçlar
vermemektedir.  İnisiyatifin  ve  önceliklerin  halktan  kaynaklandığı  kalkınma  projelerinde
başarı  ancak  eğitim,  yayım,  örgütlenme-kooperatifleşme,  üretim  için  temel  girdilerin
sağlanması uygun teknolojilerin seçimi, kredi ve pazarlama gibi bileşenlerin bir bütün olarak
planlanmaya dahil edilmesi, ayrıca değerlendirme ölçüt ve göstergeleri ile risk faktörlerinin
önceden tanımlanması suretiyle mümkündür.  

Sonsöz olarak; kırsal kalkınma sadece ekonomik veya tarımsal büyümeyi hedefleyen
bir  anlayışta  olmamalıdır.  Tarım  dışı  ekonomiyi  canlandıracak,  tüm  toplum  kesimlerini
kapsayacak, kurumsal gelişmeleri  hızlandıracak,  sosyal farklılıkları  en aza indirecek kırsal
kalkınma politikaları ve uygulamaları tüm uluslararası kuruluşların benimsediği yaklaşımlar
haline gelmiştir.  Bu süreçte  sosyo-ekonomik dışlanmışlığı  ortadan kaldırma,  karar alma
süreçlerine katılımı  sağlama,  bireyin  ve toplumun saygınlığını  on plana çıkarma,  yerel
teknoloji ve bilgilere önem verme, yoksullara en azından geçimlik iş olanakları sağlama,
yerel  örgütlenmelere-kooperatifleşmeye katkıda bulunma,  bütüncül  yaklaşımları  dikkate
alma  ve  cinsiyet  dengeli  kalkınmayı  benimseme  kırsal  kalkınmayı  kolaylaştırıcı  ve
hızlandırıcı faktörler olacaktır.  
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KIRSAL KALKINMA ve TURİZMKIRSAL KALKINMA ve TURİZM

Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUKProf. Dr. Bülent GÜLÇUBUK



Turizm Nedir?Turizm Nedir?
• Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve 

tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir 
ülkeye veya bir bölgeye gezmen (turist) 
çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik 
önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür. 



Turist kimdir?Turist kimdir?
• Turist, sürekli oturduğu yerden en çok 
bir yıl süre ile ayrılan ve geçici olarak 
gittiği yerlerde buralarda kazanmadığı 
parayı harcayan kimsedir. 

• Bu kavramda ortaya çıkan 2 unsur 
var; süre ve ekonomik ölçütler.



TURİST;TURİST;

• Genel bir tanımla turist, belirli bir süre için 
herhangi bir yeri seyahat eden, ziyaret ettiği 
yerde yirmi dört saatten fazla kalan ya da ülkenin 
bir konaklama tesisinde en az bir geceleme yapan 
bireydir.



• Kırsal turizm, özellikle kır yaşamının yoğun 
ve  tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu 
yörelerde tarım faaliyetlerinin yanı sıra 
turizm sektörüne bağlı olarak gelişen yeni 
bir turizm çeşididir. 

           Gerçekleştirildiği alana göre çiftlik 
turizmi, köy turizmi, yayla turizmi, tarım 
turizmi gibi farklı isimlerle de anılan kırsal 
turizm kavramını açıklamak için birçok farklı 
tanım oluşturulmuştur. 



Kırsal Turizmde hangi faaliyetlere ilgi Kırsal Turizmde hangi faaliyetlere ilgi 
duyulur…duyulur…

• Tarıma dayalı işler
• Yerel el sanatları
• Yerel müzeleri, tarihsel-kültürel yerleri ziyaret
• Milli parkları, doğal güzellikleri, ilginç oluşumları 

ziyaret
• Yakın çevre turları (yürüyerek, atlı, bisikletli)
• Piknik
• Sportif etkinlikler (balıkçılık, bisiklet, at binme)
• Hobi kursları
• Geleneksel gösterileri izleme (köy düğünü, hasat 

şenliği)
• Yeni yerleri keşfetme 



Kırsal kalkınma yaklaşımı;Kırsal kalkınma yaklaşımı;
• Kırsal dinamiklerin harekete geçirilerek, kırsal 

toplulukların fiziki, ekonomik, sosyal, kültürel 
ve siyasal alanda sürdürülebilir kalkınma 
ilkelerine uygun olarak gelişimini sağlamaktır. 

•Ekonomik kalkınma; modernleşme, sanayileşme, büyüme ve 
yapısal değişme ile aynı anlamlarda kullanılan ve çoğu zaman 
da bunlar birbirine karıştırılabilen kavramlardır. 
•Yapısal değişme; ekonomik kalkınma ve büyümeyi 
tanımlamak veya aralarındaki farkı vurgulamak üzere 
kullanılır.



Kırsal kalkınma yaklaşımlarındaki temel hedef;Kırsal kalkınma yaklaşımlarındaki temel hedef;

• Ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel sorunların 
ortaya çıkma nedenlerinin giderilmesi üzerine 
çalışmaların yapılması ve sürdürülebilir, sağlıklı ve 
dengeli bir kalkınma anlayışının başlatılmasıdır. 

• Aynı zamanda, Kırsal kalkınma insan odaklı 
kalkınmanın sağlanması, toplumsal refahın 
sağlanması, ulusların karşılaştırmalı üstünlüğü 
teorisinin yerini bölgelerin, şehirlerin ve kırsal 
alanların karşılaştırmalı üstünlüğüne bırakmasını  
öngörmektedir. 



Kırsal kalkınmanın ekonomik yaklaşımında Kırsal kalkınmanın ekonomik yaklaşımında 
temel uygulama faaliyetleri;temel uygulama faaliyetleri;

• Küçük yerleşimlerin harekete geçirilmesi,
• Küçük yerleşimlerin güçlendirilmesi,
• Yerel iş ortamı için yatırım olanaklarının 

geliştirilmesi,
• Alt yapıların tesisi,
• Kırsaldaki işletmeler için iş ortamlarının 

geliştirilmesi,
• Kırsalda yeni iş yerlerinin açılmasının teşvik 

edilmesi,
• Farklı yaş gruplarına yönelik kapasite geliştirme 

faaliyetleri,
• İstihdam olanaklarının yaratılması,
• Turizm fırsatlarının akılcı değerlendirilmesi.



Soru: Turizm kırsal Soru: Turizm kırsal 
kalkınmanın sosyo-kültürel kalkınmanın sosyo-kültürel 

boyutuna nasıl katkıda boyutuna nasıl katkıda 
bulunabilir?bulunabilir?



Turizm - kırsal kalkınmanın sosyo-kültürel 
boyutu

Örgütlenme
Kadın
Dışa açılma
Yenilikleri takip etme
Eğitim
Kültürel tanıtım
Genç istihdamı
Kültürler arası iletişim
………………



Soru: Turizm kırsal Soru: Turizm kırsal 
kalkınmanın çevresel boyutuna kalkınmanın çevresel boyutuna 

nasıl katkıda bulunabilir?nasıl katkıda bulunabilir?



          Turizm kırsal kalkınmanın 
             çevresel boyutu

Doğayı koruma
Sürdürülebilirlik
Temizlik
Turizm kaldırma potansiyeli
Turist duyarlılığı
…………….

Olumsuz etkileri?....



Soru: Turizm kırsal Soru: Turizm kırsal 
kalkınmanın ekonomik boyutuna kalkınmanın ekonomik boyutuna 

nasıl katkıda bulunabilir?nasıl katkıda bulunabilir?



Turizm kırsal kalkınmanın ekonomik
boyutu

Kaynakları verimli ve sürdürülebilir kullanarak
İstihdam alanları yaratarak
Yerel ürünleri yerelde değerlendirerek
Yerelin ekonomik güçlenmesine katkıda 
bulunarak
Tarımsal üretimin devamlılığına katkıda 
bulunarak
Genç ve kadın nüfusa farklı iş alanları 
yaratarak
………………



        TARTIŞMA ALANI….

Kırsal turizm kırsal kalkınma 
uğraşılarına nasıl katkıda 
bulunur? 

Nasıl bir strateji izlenmeli?



AVRUPA KIRSAL MANİFESTOSU
4-6 Kasım 2015 tarihlerinde Avusturya Scharding’de toplanan ve 40 Avrupa ülkesinden 240

delegenin katıldığı İkinci Avrupa Kırsal Parlamentosunda kabul edilmiştir.

1. Avrupa’nın  kırsal  alanlarında  örgütlenmiş  olan  topluluklar  ve  organizasyonların
temsilcileri  olarak  bizler,  Avrupa’nın  birçok  ülkesinde  2015  Avrupa  Kırsal
Parlamentosu Kampanyası sürecinde gerçekleşen toplantılar sonucunda ve kırsalda
yaşayan toplulukların ihtiyaçları, talepleri  ve taahhütleri doğrultusunda ortaya çıkan
mevcut Avrupa Kırsal Manifestosunu kabul ediyoruz.

2.  Kırsal Alanların Çeşitliliği: Farklı coğrafi yapı, iklim ve kıtadaki insan hareketliliğinin
uzun tarihi ile gelişen alanların ve toplulukların çeşitliliğini tanıyor ve takdir ediyoruz.
Toplulukların kültürleri  ve doğal kaynaklarda ifade bulan bu çeşitliliği,   Avrupa’daki
tüm toplulukların geleceği için büyük bir fırsat olarak görüyoruz.  

3. Ortak Değerler:   Avrupa’da insanları birleştiren demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü,
insan  haklarının  tanınması,  işbirliği  ruhu  gibi  değerleri  tanıyor  ve  kabul  ediyoruz.
Avrupa Kırsal Parlamentosu kampanyası sürecindeki çalışmalarda ortaya konan ve
Akdeniz’den  İskandinavya’ya,  Atlantik’ten  Karadeniz’e  ve  tüm  Avrupa’ya  etkisini
sürdüren ortak temalardan derin bir biçimde etkilendiğimizi ifade ediyoruz. 

4. Yaşam Kalitesi:    Avrupa’nın  kırsalında  yaşayanlar,  kırsal  alan,  köyler,  çiftlikler   ve
küçük kasabalar,  sahiller  ve  adalar,  dağlar  ve ormanların  yerel  kültürleri,  yaban
hayatı, peyzajı, sağlıklı çevre ve kültürel mirası ile sunduğu yaşam kalitesine büyük
değer vermektedirler.

5. Kırsal  koşullarla  ilgili  kaygılar:   Ancak;  birçok  bölgenin,  kırsal  ekonominin  darlığı,
tatmin edici  ve adil  ücret  temelli  iş  olanaklarının yokluğu,  genç insanların göçüyle
birlikte  kırsalda  nüfus  kaybı  ve  bunun  sonucu  olarak  demografik  dengesizlikler,
hizmetlerdeki  düşüş,  dezavantajlı  insanların  veya  etnik  azınlıkların  yoksulluğu  ve
sosyal  dışlanmışlığ  ile  çevresel  bozulmadan  etkilenmesinden  oldukça  kaygı
duyuyoruz. 

6. Harekete  Geçme Gerekliliği:   Bu  sorunların  yalnızca  kırsal  toplulukların  değil,  tüm
Avrupa nüfusunun faydası için dile getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hepimiz kırsal
alanda üretilen gıda, kereste, iplik, enerji, su ve minerallere bağlı bir hayat sürüyoruz.
Çiftçiler, girişimler ve diğer kırsal aktörlerin hepsi Avrupa için ortak refah koşullarını
oluşturmaktadır.  Kırsal  alanlar  iklim  değişikliğinin  olumsuz  etkilerinin  giderilmesi,
rekreasyon,  halk  sağlığı  ve  sosyal,  ekonomik  ve  ruhsal  refaha  büyük  katkılarda
bulunmaktadır. 

7.  Haklar: Kırsal alanların ve toplulukların kentsel nüfus ile eşit yaşam standartlarına ve
yaşam  kalitesine  ve  politik  süreçlere  tam  katılım  haklarının   Avrupa’daki  tüm
topluluklar ve kurumlar tarafından tam tanınması gerekliliğini beyan ediyoruz.  Bütün
düzeylerde hükümetlerden bu hakkı onaylamalarını talep ediyoruz.

Kırsal topluluklar  ile ilgili  tüm politika ve eylemlerde kadın ve erkekler  eşit  haklara
ulaşabilmelidir. 



8. Vizyon:   Kırsal Avrupa’nın geleceği için vizyonumuz; çeşitlenmiş kırsal ekonomiler    ve
yüksek kaliteli çevre ve kültürel mirasın etkin yönetimi tarafından desteklenen canlı,
kapsayıcı ve sürdürülebilir kırsal topluluklardır. Biz inanıyoruz ki,   bu vizyon üzerine
şekillenen kırsal topluluklar  müreffeh, barışçıl, adil ve eşit bir Avrupa ve sürdürülebilir
küresel topluma büyük ve uzun vadeli katkılar sunacaktır.

9. Ortaklık:   Peşinden koştuğumuz vizyon,  her ülkedeinsanlar  ve hükümetler arasında
yenilenmiş  ve eşit  bir  ortaklığı  talep etmektedir.  Biz,  kırsalda yaşayan insanlar  ve
örgütler, ortak refahımız için liderlik yapma ve eylemde bulunma sorumluluğumuzun
bilincindeyiz.  Fakat,  adil  bir  biçimde,  Avrupa  kurumları  da  dahil,  tüm  düzeylerde
hükümetlerden  bu  önemli  ortaklığı  etkin  kılma  yolunda  çalışmalarını  da  talep
ediyoruz.   

10.Kırsal  alanların  durumunun gözden geçirilmesi:   Avrupa Birliği’ni  AB içindeki  kırsal
alanların  durumunu  gözden  geçirmeleri  ve  kırsal  alanların  mevcut  katkıları  ve
gelecekte  yapabileceklerini  analiz  etmeye  davet  ediyoruz.  Bu  analizin  raporu
2017’de  ‘Kırsal  Toplumun  Geleceği’  raporunun  30.  Yılının  nişanı  olarak
yayınlanmalıdır. Bu raporun sonuçları ilgili AB program ve fonlarında kırsal alanlara
artan bir  odaklanma olarak  yansıtılmalıdır.  Süregiden  Avrupa Kırsal  Parlamentosu
süreçlerinin,  kırsal  toplulukların,  2020  sonrasına  dair  politikaların  hazırlanmasında
etkili olmalarını sağlamasını  arzu ediyoruz. 

Biz Avrupa  Konseyi’nden,  bütün  üye  ülkelerde  kırsal  alanların  ihtiyaç  ve  koşullarının
gözden geçirilmesini başlatmayı gündeme almasını talep ediyoruz.  

11.Düşüş  sarmalını  geriye  çevirme:   Birçok  bölge  kırsal  toplulukların  canlılığında  bir
“aşağı doğru sarmal”dan etkilenmektedir. Başta genç nüfus olmak üzere nüfus kaybı,
daha  fazla  nüfus  kaybını  tetikleyen  yerel  ekonomilerin  zayıflaması  ve  kırsal
hizmetlerin canlılığını azaltmaya yol açmaktadır.  Biz, kırsal paydaşların, bütün ilgili
kurumların  ve  hükümetlerin,  “sarmalı  tersine  çevirmek”  için  kentsel  normları  dikte
etmekten ziyade,  kırsal yaşam tarzını takdir etmek ve onunla gurur duymak, kırsal
hizmetleri güçlendirmek, kırsal ekonomileri çeşitlendirmek ve gençlerin kırsal alanda
kalmasını  veya  kırsal  alanlara  geri  dönmesini  sağlamaya  yönelik  uyumlu  çabalar
göstermesi çağrısı yapıyoruz.

12.Gençlik  .   Birçok genç insan, kırsal  alanlara taşınmaya veya buralarda kalmaya ve
çiftçi, kırsal girişimci veya vatandaş olarak kırsal ekonomilerin ve kırsal toplulukların
gelecekteki refahı konusunda sorumluluk almaya hazırdır. Genç insanların çekici iş,
iyi  hedefli  eğitim  sistemleri  ve  mesleki  eğitim,  yerel  ihtiyaçlar  doğrultusunda  staj,
toprak,  konut ve  krediye  erişim, gençlere uygun sosyal ve kültürel aktiviteler ve
genç çiftçi ve girişimcilere has destek programlarına ihtiyaçları vardır. Hükümetlere ve
sivil topluma bu ihtiyaçları karşılamaları ve gençlerin politik süreçlere aktif katılımını
sağlamaları yönünde çağrıda bulunuyoruz. 

Kırsaldaki gençlik için ulusal ve Avrupa düzeyinde kendi kırsal gençlik parlamentolarını
oluşturma çağrısını  destekliyoruz.

13.Mülteciler.    Çatışma ve afet bölgelerinden kaçan insanların Avrupa’ya ulaşması ve
buralara  sığınarak  yeni  hayatlar  kurmaya  çalışması  ağlarımızdaki  düşünce  ve
eylemleri  harekete geçirmektedir.  Hükümetler  ve diğer birimler  krizin  altında yatan
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sebepleri  acilen  çözmek  için  girişimlerde  bulunurken  bizler,  insanlar  arasında
dayanışmaya  dayalı  insani  bir  çözüm  arama  çağrısı  yapıyoruz.  İnanıyoruz  ki
özellikle nüfusu azalanlar olmak üzere birçok kırsal alan için bu durum, sığınmacıları
ve  diğer  yeni  ulaşan  toplulukları  topluma  entegre  etme  fırsatı  sunmaktadır.
Entegrasyon  süreci  gerekli   iş  yaratma,  konut,  hizmetler  ve  altyapıya  yatırımı
içermelidir.  Başarılı entegrasyon çabaları takdir edilmelidir.

14.Yoksulluk  ve  dışlanma  .  Avrupa’da  yoksulluk  ve  sosyal  dışlanma  ile  verilen
mücadeledeki  ilerleme  sürecini  tanıyoruz.  Ancak  milyonlarca  insan  hala  farklı
şekillerde  yoksulluk  ve  sosyal  dışlanmadan  mağdur  olmaya  devam  etmektedir.
Sosyal ve bölgesel uyum Avrupa vizyonumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Topluma tam
katılım  ve  içermeyi  geliştirmeye  yönelik  sürdürülebilir  çabalar  çağrısı  yapıyoruz.
Birçok  Avrupa  ülkesinde  en  yoksul  ve  en  çok  dışlanan  gruplardan  olan  Roman
topluluklarının  ihtiyaçları  özel  önem  taşımaktadır.  Bu  topluluklar,  istihdam  ve
çocukların eğitiminde eşit haklara sahip topluluklar  olarak kabul edilmelidirler.  Tüm
insanların topluma sunabilecekleri yetenek ve becerileri vardır.

15.LEADER and CLLD  .  Kırsal kalkınmada aşağıdan-yukarı ve alan bazlı ruha dayalı,
bölgesel,  entegre  ve  ortaklık  temelli  yaklaşımı  kuvvetli  olarak  savunuyoruz.
LEADER  prensibinin  yaygın  uygulamasını  ve  topluluk  tarafından  yürütülen  yerel
gelişme  (CLLD)  uzantısını  AB  içinde  ve  ötesinde  görmeyi  arzu  ediyoruz.  Birçok
ülkede  gerçek  bir  bütünleşmiş  bölgesel  ve  kırsal  kalkınma  sürecinin  yokluğu
nedeniyle  kaygılıyız.  AB  içindeki  kurumları  ve  hükümetleri  yerel  eylem  gruplarına
güvenlerini  göstermeye,  fon  miktarlarını  artırmaya,  kural  ve  prosedürlerini  kırsal
toplulukların ihtiyaçlarına uydurmaya ve yerel kalkınmaya tamamıyla bütünleşmiş bir
yaklaşım sergilemeye  davet  ediyoruz.   Batı  Balkan  ve Karadeniz  ülkelerinde  tüm
sektörleri,  LEADER  ve  CLDD  için  sektörler  arası  işbirliği  zeminini  hazırlamaya
çağırıyoruz.

16.Kırsal Hizmetler ve altyapı.   Dükkânlar, posta teşkilatı, okullar, temel sağlık hizmetleri
ve toplu taşımanın yanı sıra sosyal altyapı gibi temel kırsal hizmetler, kırsal alanlarda
yaşam  kalitesini  belirleyen  temel  unsurlardır.  Uygun  fiziksel  altyapı  –su  temini,
kanalizasyon  sistemi,  elektrik,  enerji  temini,  ulaşım  sistemleri-  yaşamsal  öneme
sahiptir.  Ancak birçok kırsal  alanda kırsal  hizmetler,  kısır  döngüye katkı yapan bir
biçimde  zayıf  veya  yok  olmakta  ve  altyapı  yetersizdir.    Hükümetleri  ve  hizmet
sunanları  kırsalda yaşayan halkın  uygun kırsal  altyapı  ve temel  hizmetlere  erişim
hakkını  tanımaya ve kırsaldaki  toplulukların  ihtiyaçlarımıza uygun altyapı  ve temel
hizmetleri güvenceye alma yolunda  karar alma ve eylemde bulunmalarını sağlamaya
çağırıyoruz.  

17.Genişband  ve  mobil  iletişim  .   Yüksek  kapasiteli  iletişim  teknolojilerine  erişim  tüm
Avrupalıların  sosyal,  kültürel  ve  ekonomik  hayatı  ve  temel  hizmetlerin  temini  için
elzem hale gelmektedir.Uzaklıkları ve dağınık nüfusları nedeniyle kırsal alanların etkin
iletişim için özel ihtiyaçları vardır.  Ancak birçok kırsal alan, özellikle de orta ve doğu
Avrupa ve çevre AB bölgeleri,  iletişim olanaklarının kısıtlılığı nedeniyle dezavantajlı
durumdadır.  Hükümetleri,  çok  uluslu  fon  verenleri  ve  telekomünikasyon  hizmeti
sağlayıcıları acilen tüm kırsal topluluklar için yüksek hızlı genişbant ve mobil hizmetler
sunmaya  ve  kırsal  toplulukların  bu  hizmeti  almak  üzere  harekete  geçmesini
sağlamaya çağırıyoruz.
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18.Yerel  ve  alt-bölgesel  ekonomiler  .  Avrupa’nın  kırsal  alanları,  toplulukların  yaşam
damarlarını  oluşturan  ve  Avrupa’daki  ulusların  ekonomilerine  büyük  katkılarda
bulunan mikro,  küçük ve orta ölçekli  birçok girişimce zengin  binlerce yerel  ve alt-
bölgesel  ekonomileri  içermektedir.  Bütün kırsal  Avrupa düzeyinde bu yerel  ve alt-
bölgesel  ekonomilerin  canlılığını  ve  geçerliliğini  artırmanın  yüksek  önemini
savunuyoruz.  Bunu yapmanın yolları  mekândan mekâna değişir,  ama birçok farklı
sektördeki (tarım, ormancılık, balıkçılık, enerji, imalat, tedarik zinciri, turizm ve hizmet
endüstrileri  ile  bilgi  teknolojilerine  dayalı  işletmeler)  girişimleri  kapsar.  Sosyal
girişimlerin  kapsamları  geniştir.  Özellikle  mevcut  veya  potansiyel  iş  olanaklarına
uygun  biçimde  şekillendirilmiş  çok  yönlü  danışmanlık,  işletme  desteği  ve  kredi
hizmetleri ile mesleki eğitimin temini büyük önem taşımaktadır.

19.Küçük ve aile çiftçiliği  . Ticari çiftliklerin Avrupa ekonomisine yaptıkları büyük katkıyı
kabul ediyoruz. Ancak, AB içindeki ve güneydoğu Avrupa ile Karadeniz bölgesindeki
özellikle ıssız alanlar, dağlar ve adalarda kurulu olan çiftliklerdeki iş gücünün kaybı ve
milyonlarca küçük çiftlik ve aile çiftliklerinin refahı konusunda kaygılıyız. Bu çiftlikler
milyonlarca ailenin geçimini sağlamakta, yerel pazarlara gıda temin etmekte, binlerce
topluluğun temel nüfusunu oluşturmakta ve toprakların, kıtaların, ekosistemlerin ve
kültürel  mirasın  bağlı  olduğu  geleneksel  yaşam  tarzlarını  sürdürmektedir.
Kooperatifler  ve  sosyal  çiftlik  girişimleri  kurarak ve ürünlerine  değer  katarak,  tarla
gelirlerini  ve  yerel  ekonomilerini  çeşitlendirerek  tedricen  daha  geniş  çiftlik  alanları
oluşturulabilir  ve  canlılıkları  sürdürülebilir.  Hükümetleri,  bağışçıları,  sivil  toplum
örgütlerini  ve  kırsal  toplulukları,  aile  çiftçiliğini  geçerli  bir  Avrupa  modeli  olarak
desteklemeye davet ediyoruz. 

20.Küçük  kasabalar.    Avrupa’da  sayıları  binleri  bulan  küçük  kasabaların  sosyal,
ekonomik  ve  kültürel  merkezler  olarak  kırsal  topluluklar  için  büyük  önemi  vardır.
Bunlar  önemli  ticaret,  kamusal  ve  sosyal  hizmetler,  orta  öğretim  ve  sağlık
merkezleridir; turizm için büyük olanaklar sağlarlar ve toplu olarak bölgesel ve ulusal
ekonomilere  büyük  katkılar  sağlarlar.  Ancak,  ulusal  ve  Avrupa  politika  ve
programlarında temel  hedef  olarak tanınmamakta ve ne kentli  ne de kırsal  olarak
görülmemektedirler.  Bizler,  küçük kent  ve kasabalara odaklanan ve bunların kırsal
bölgelerin  sosyal  ve  ekonomik  yapılarına  sağladıkları  katkıları  ve  devamlılığını
tanıyan ana akım bir  Avrupa Birliği  politikasını  savunuyoruz ve ulusal  politikalarda
küçük  kent  ve  kasabaların  ihtiyaçlarına  daha  büyük  önem  verilmesi  gerektiğini
düşünüyoruz.

Sosyal,  kültürel  ve  ekonomik  ilişkilerin  tam nimetini  elde  etmek için  kırsal  ve  kentsel
alanlardaki  otoriteler,  örgütler ve topluluklar  arasında artan işbirliği  çağrısı yapıyoruz.
Bu  türden  işbirlikleri  kırsal  ve  kentsel  alanlardaki  iyi  uygulamalar  ve  fikirlerin  güçlü
değişimini getirebilecektir.

21. İklim değişikliği  ve doğal  kaynaklar.   Birleşimiş  Milletler  İklim Değişikliği  Konferansı
yolunda,  iklim  değişikliği  ile  mücadele  ve  doğal  kaynakların  sürdürülebilirliği
konusunda Avrupa’nın kırsal alanlarının oynayabileceği büyük role dikkat çekiyoruz
ve  kırsal  alanları,  iklim  değişikliğine  uyum  konusunda  desteklemenin  gerekliliğini
vurguluyoruz.  Avrupa’da arazilerin %40’ından fazlası karbonu yakalayan, ayrıştıran
ve böylelikle yenilenebilir hammadde ve enerji kaynaklarına katkıda bulunan ormanlık
alanlardadır.  Kırsal  alanlar,    rüzgâr,  su,  med-cezir,  güneş,    jeotermal  ve
keresteyakıtı  gibi   kaynaklardan  elde  edilen  artan  yenilenebilir  enerji  talebini
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karşılamak açısından oldukça elverişli yerlerde konumlanmışlardır. Bu kaynaklardan
elde edilen enerji   el  değmemiş doğa ve toprak ve su çevresine saygılı  ve kırsal
topluluklara  doğrudan  fayda  ve  istihdam  sağlamaktadır.   Tarımsal  ormancılık,
tarımsal  ekoloji  ve  bio-ekonomi  yaklaşımlarının  kullanımının  artışına  yönelik  bir
çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca, finansal desteklerin dağılımının değerlendirilmesinde,
iklim  değişikliğinin  yarattığı  koşulların  dezavantajlı  bölgelerin  tanımlanmasında
dikkate alınması gerektiğini vurguluyoruz.   

22.Batı Balkanlar ve Güney Doğu Avrupa.    Batı Balkanlardaki ve güneydoğu Avrupa’daki
kırsal  topluluklar  ve  ekonomiler  bölgedeki  politik  istikrarsızlıktan  derin  bir  biçime
etkilenmektedirler.  AB’ye  katılım  sürecindeki  aksamalar  politik  reform  sürecini
yavaşlatmaktadır.  Kırsal kalkınma hükümetler tarafından düşük öncelikli bir mesele
olarak görülmektedir. AB’nin bu bölgedeki katılım sürecini yeniden canlandırması ve
kırsal kalkınma süreçlerini daha etkin desteklemesi konusunda ısrar ediyoruz.

23.Kırsal  kalkınmada liderlik.    Tüm seviyelerde  ve seviyeler  arasında liderliğin  önemli
rolünü kabul ediyoruz. İhtiyaçları tanımlamak ve çözümler üretmek konusundaki temel
sorumluluğun  bizler  yani  kırsal  aktörlerde  olduğunu  kabul  ediyoruz.  Ancak,  kırsal
kalkınmada  liderlik,  yerel,  bölgesel,  ulusal  ve  Avrupa  ölçeğinde  kolektif  hareketi
içermektedir  ve  iletişim,  adanmışlık,  işbirliği  ve  güven  ile  karakterize  edilir.  Sivil
toplum,  hükümetler  ve  özel  sektörü,  kapasite  gelişimi,  kaynaklar  ve  destek
konusunda işbirliği  içinde  çalışmaya ve yenilikçi,  sürdürülebilir  ve sorumlu  liderliği
teşvik eden bir ortam yaratmaya  davet ediyoruz. 

24.Sivil  Toplum  Ağları.    Mevcut  Avrupa  Kırsal  Parlamentosu  kampanyasını  yürüten
Avrupalı ve ulusal ağların kökleri yerel hareket ve katılımcı demokraside yatmaktadır.
Bu ağlar, kırsal aktörler arasında işbirliğini güçlendiren ve elzem hizmetler sunan, köy
seviyesinde  binlerce  hareket  grubunu,  yerel  derneği,  kooperatifi  ve  diğer
yapılanmaları içerir. Hükümetleri ve Avrupa kurumlarını STK’ların bağımsızlıklarına ve
ağlarına saygı duyma ve eylemlerini desteklemeye davet ediyoruz.

25.Sivil  toplum  ve  hükümetler  arasında  ortaklık  .  İnanıyoruz  ki  etkin  kırsal  kalkınma
insanlar ve hükümetler arasında, yan yana, eşit seviyede, açık fikirli ve yenilikçi bir
ortaklık  gerektirir.  Yerel  paydaşları  hükümetlerle  pozitif  çalışmalar  yapmaya,  ve
hükümetleri,  uluslararası  kurumları  ve  ajansları,  kırsal  paydaşları  politikaların
şekillendirilmesi ve uygulanmasına katılımlarını sağlama ve her düzeyde hükümetler
ve kırsal paydaşlar arasında verimli ortaklıklar temelini oluşturmaya davet ediyoruz.  

26.Destekleyici  bir  iklim  .  Hükümetleri,  kırsal  toplulukların  kendi  kaderlerini  belirleme
haklarını tanıyarak, kırsal topluluklarla açık fikirli ortaklık ve güvene dayalı eylemlerde
bulunmaya;  ve  destekleyici  bir  hukuk,  düzenleme,  idari  ve  finansman  iklimi
sağlamaya  davet  ediyoruz.    Bu  destekleyici  ortam  demokrasiye  ve  hukukun
üstünlüğüne tamamıyla adanmışlığı; kırsal alanlarla ilgili hükümet eylemlerinin bütün
alanlarında politikanın farklı yönleri ve coğrafi düzeyleri arasındaki uyumu; tüm ilgili
politikaların  kırsal  doğrulanmasını;  bireysel,  mikro,  küçük  ve  orta  boy  işletmeler,
kooperatifler ve diğerleri tarafından yapılan girişimleri teşvik eden düzenleyici, mali ve
finansal  sistemlerin  basitleştirilmiş  tasarım  ve  duyarlı  ve  esnek   kullanımını;  ve
uluslararası  hukuk  ve  anlaşmaları  kabul  ederek  kırsaldaki  toplulukların  haklarına
saygı göstermeyi içermelidir. 

5
European Rural Manifesto Schärding 2015



27.Eğitim  . Değişen bir dünyada her yerde insanlar sürekli uyum becerilerini geliştirmek
ve sosyal  ve ekonomik eylemlerinde yenilikler  ortaya koymak ihtiyacındadırlar.  Bu
nedenle, -erken çocukluk döneminde başlayan- eğitim ve  yaşam boyu öğrenmenin,
kırsal toplulukları gerekli işbirliği ve ağ kurma faaliyetleri ile geliştirmede ve kalkınma
süreçlerine  katkıda  bulunmalarını  sağlamada  önemli  bir  yeri  vardır.  Ayrıca  genç
insanların kırsal bölgede zengin ve canlı bir yaşam olanağını fark etmelerinde, ihtiyaç
duyulan becerileri kazanmalarında ve korumalarında ve vatandaşlar olarak katılımcı
olmalarında  özel  bir  önemi  vardır.  Eğitim  otoritelerini,  kırsal  hayatın  gerçeklerine
uygun  biçimde  şekillendirilmiş  uzaktan  eğitimi  içerecek  şekilde  bir  yapılanmaya
gitmeye ve kırsal  toplulukların  eğitim hizmetlerine  etkin erişimini  sağlamaya davet
ediyoruz.

28.Uluslararası değişim.   İnanıyoruz ki Avrupa genelinde sürdürülebilir kırsal kalkınmayı
sağlamanın  önemli  bir  unsuru  ve  hızlandırıcısı,  tüm  Avrupa  ülkelerinde  kırsal
paydaşlar ve hükümetler arasında iyi uygulamaların paylaşımıdır. Böyle paylaşımlara
Doğu ve Batı eşit şekilde katılabileceği gibi bunlardan faydalanabilirler de.  Değişim
programlarında  bir  pan-European  yaklaşımı  çağrısı  yapıyoruz.  Bu  hükümetler,
STK’lar,  çok  uluslu  bağışçılar  ve  AB  içi  ve  dışındaki  birçok  farklı  aktör  arası
işbirliklerini çermektedir.     Bu sürece Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı ve tüm AB üye
ülkelerindeki  AB  destekli  Ulusal  Kırsal  Ağlar  aracılığıyla  önemli  bir  katkı
sağlanmalıdır. 

29.Savunuculuk ve eylem  .  İkinci Avrupa Kırsal Parlamentosunu başlatan Avrupa NGO
ağlarını, bu manifesto temelinde, ulusal üyeleri ve tüm istekli ortaklarla yakın çalışma
içinde, bir savunu ve eylem programına liderlik etmeye davet ediyoruz.  

30.Taahhüdümüz  .  Bu  manifestoda  ana  hatlarıyla  belirlenen  vizyon  ve  eylemlere
bağlılığımızı  taahhüt ediyoruz.  İnanıyoruz ki  kırsal  topluluklar,  hükümetler  ve çok
uluslu  kurumlar,   birlikte  çalışarak,  Avrupa’nın  kırsal  bölgelerinde  bir  rönesans

gerçekleştirebilir. Bu inançla deklare ediyoruz ki  Bütün Avrupa Yaşayacak!  

Açıklayıcı Note

Avrupa Kırsal Parlamentosu 2015 kampanyası 3 pan-Avrupa Sivil Toplum Kuruluşu 
tarafından başlatılmıştır - European Rural Community Alliance, PREPARE Partnership for 
Rural Europe, and European LEADER Association for Rural Development.  Bu 36 Avrupa 
ülkesinde kırsal toplulukların görüşlerini toplamaya yönelik ulusal kampanyaları, bu ülkelerin 
çoğundaki ulusal konferans ve Kırsal Parlamentoları ve 40 ülkeden kırsal paydaşlar artı 
uluslararası kuruluşlar ve hükümetlerden temsilcilerin katılımıyla toplanan 3 günlük Avrupa 
Kırsal Parlamentosunun bir çıktısıdır. Manifesto, üç başlatıcı örgüt ve onların ulusal ortakları 
tarafından sürdürülecek kampanya için bir temel oluşturmaktadır.
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