
KIRSAL  KALKINMA  NEDİR? 

Kırsal kalkınma ; 
 "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 tüm yardımların yapılması ile demokratik yoldan bu toplulukların
ekonomik, toplumsal, kültürel kalkınmalarını sağlama uğraşısıdır". 

 

KIRSAL KALKINMANIN TEMELİNDE NE VARDIR? 

Kırsal kalkınma, temelinde, kent - kır arasındaki sosyo-kültürel ve eko-
nomik farklılıkların optimum bir dengeye kavuşturulmasını, kırsal nüfusu yerinde 
kalkındırmayı, bir başka deyişle, göç ve istihdam sorunlarını yerinde çözmeyi 
amaçlayan politik bir tercihtir. 

 
KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARININ ve STRATEJİLERİNİN

ANA  AMACI NEDİR ?

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

 Kırsal kalkınma girişimlerinin gündemde olduğu tüm ülkelerde, köylü 
veya kırsal nüfusa kalkınma açısından birinci planda yer verilmiştir. Daha 
doğrusu kırsal kalkınma girişimleri genellikle yalnızca köylünün kalkınmasına 
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yönelik olmuştur. Oysa kırsal kalkınmanın özünde belirli bir kırsal alan içinde 
yaşayan tüm insanların bir bütün olarak tarımsal, ekonomik ve sosyal alanlarda 
kalkınmalarına yardımcı olacak tüm öğelerin harekete geçirilmesi ve bu 
öğelerden maksimum düzeyde yararlanma söz konusudur.   

Bu yaklaşımlardan hareketle kırsal alan kalkınma politikaları ; kırsal 
toplulukların ekonomik, toplumsal ve kültürel olanaklarını geliştirmeyi 
amaçlayan politikalardır. 

 

TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI  
NEDEN ÖNEMLİDİR? 

Çünkü ; Türkiye’de nüfusun yaklaşık %35’i halen kırsal alanda yaşamak-
tadır. Bu nüfusun, kişi başına ortalama yıllık geliri kentte yaşayan bir bireyin 
ancak % 40’ı kadardır. Ve, kırsal alanda; altyapı, tarımsal işletmelerin 
küçüklüğü ve dağınıklığı, eğitim-sağlık, örgütlenme, kadın-çocuk, genç nüfusa 
yeni iş alanlarının açılamaması, sosyal olanakların yetersizliği vb. sorunlar 
çözüm beklediği için kırsal alanda kalkınma önemlidir. 

 

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARININ  
BAŞLICA  ÖZELLİKLERİ

• Kırsal kalkınma politikaları maliyeti kamuya ait birer sosyal politika 
zinciridir.  

• Eşitlik ve adalet tanımlarına bağlı olarak, kırsal alanda ulusal normlarla 
makul düzeyde bir yaşam standardının sağlanmasıdır.  

• Ülkelerin çoğunda kırsal kalkınma politikalarından genel olarak merkezi 
hükümetler sorumludur.  

• Kırsal kalkınma politika ve programları; merkezi hükümet, mahalli idareler, 
üretici/çiftçi kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve gönüllü kuruluşlar ara-
sında işbirliği ile yürütülmek durumundadır. 
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KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARININ  
BAŞLICA AMAÇLARI 

Birincisi, insanın daha bol harcaması ve gereksinimlerini daha iyi karşılayabil-
mesini sağlayacak ekonomik yönlü amaçlardır.  

İkincisi, ilişkileri daha düzenli, yaşamı daha anlamlı kılan  sosyal amaçlardır.  

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

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 yere ürünlerin 
üretimi ve gereğinde ihracatının da sağlanabilmesi. 

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 programlar.  

 



4

KIRSAL KALKINMADA YANITLANMASI GEREKEN 
SORULAR 

Kırsal kalkınma çalışmaları;

• kimin için ?  

• hedef kitle kim ? 

• kimlerle yürütülecek ? 

• ne yapılacak ?    

• nasıl yürütülecek ? 

• kurumsal sorumluluklar nelerdir ? 

• kaynak nereden bulunacak ? 

• katılım nasıl sağlanacak ? 

• nasıl sonuçlandırılacak ? 

• başarı ölçütü ne olacak ? 

• nasıl sürdürülebilir hale gelecek ? 

Peki; <<- Oh be, bundan da kurtulduk diyebilecek misiniz ? 
ACABA! Veya; ne zaman diyebileceksiniz ? A-CA-BA 

İŞTE, ŞİMDİ TAM DÜŞÜNME ZAMANI !
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KIRSAL KALKINMADA GÖZÖNÜNDE   
BULUNDURULMASI GEREKEN  ZORUNLU İLKELER 

Kırsal kalkınma çalışmalarında işlerin belirlenen ilkelere göre yürütülmesi 
gereklidir. Bu ilkelerin başlıcaları şunlardır :

• Kırsal kalkınmayı sağlayacak programlar yavaş yavaş ve aşamalı olarak 
geliştirilmelidir.  

• Kırsal kalkınmada köy veya yöre halkının yarar ve çıkarları ön planda 
tutulmalıdır.  

• Kırsal kalkınma ile ilgili çalışmalarda demokratik yöntemler kullanılma-
lıdır.  

• Kırsal kalkınma etkinlikleri, yaşam düzeyini yükseltmek isteyen halkı
kapsamalıdır.  

• Kırsal kalkınma etkinlikleri, yörenin kültürel yapısına ve değerlerine 
uygun olmalıdır.  

• Kırsal kalkınmada yerel önderlerden ve köydeki kurumlardan yararla-
nılmalıdır.  

• Kırsal kalkınmada dezavantajlı gruplara ayrıca yer verilmelidir; kadın, 
çocuk, topraksızlar vb. 

• Kırsal kalkınmada yerel örgütlenmeye öncelik tanınmalıdır. 

• Kırsal kalkınma sürdürülebilir olmalıdır. 
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KIRSAL KALKINMANIN TEMEL FAKTÖRÜ : 
İ N S A N K A Y N A K L A R I

Her şeyden önce tabandan gelecek olan hareketlerle yürüyecek olan kır-
sal kalkınma çabaları, ancak halkın katılımının sağlanması ile başarıya 
ulaşabilir. Temel amacı insanların mutluluğunu ve yaşam düzeylerini 
artırmaya yönelik olan kalkınma çalışmalarının temel unsurları, ancak 
insan kaynaklarının geliştirilmesi ile olasıdır. 

Bunu gerçekleştirmenin en önemli iki aracı ise eğitim ve örgütlenmedir. 
Kalkınmada eğitim yoluyla insan kaynaklarının geliştirilmesi çeşitli 
biçimlerde gerçekleşebilir.  

Birinci Yol : Örgün, planlı ve programlı eğitimdir.  

İkinci Yol : İnsan kaynaklarını çalıştıran kurumlarda sistematik fa-   
kat örgün olmayan programlarla yetişkin eğitimidir.  

Üçüncü Yol : Kişinin örgün ya da haberleşme yoluyla kursları izleye- 
rek, okuyarak gelişmesidir. 

 İnsan kaynaklarını geliştirmede diğer bir öğe olan örgütlenme, insanla-
rın kendi sorunlarını tanımlamaları, amaçları ve çözümlemeleri belirlemeleri, 
eylem için program tasarımlarını yapmaları ve etkilerini değerlendirmelerinde 
önemli bulgu olarak belirmektedir. 

 Kırsal alanda örgütlenme genellikle iki biçimde ele alınmaktadır: 

a) Kooperatif örgütlenme  
Kooperatifler,küçük üreticilerin girdi ve kredi gereksinimlerinin karşı-

lanmasını, üretilen ürünlerin değerlendirilerek en uygun fiyatta satışının
sağlanmasını, üretici-tüketici arsasında pazarlama zincirini kurarak aracı
karlarının ortaklara geçmesini ve ortakların her türlü tüketim maddelerinin 
ucuza ve kaliteli olarak karşılanmasını amaçlarlar. 
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b) Kooperatif  dışı örgütlenme 

Türkiye’de kooperatifler dışındaki örgütlenmeler; üretici örgütleri, baskı
grubu ve ekonomik – sosyal amaçlı kuruluşlar biçimindedir. Bu kuruluşlar; 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Üretici Dernekleri, Kalkınma Vakıfları, Üretici 
İhracatçı Birlikleri olarak gruplandırılabilir. 

 

KIRSAL ALANA YÖNELİK HİZMET  
VEREN / ÇALIŞMALAR YAPAN  

BAŞLICA  KURUM VE KURULUŞLAR 

A. Merkezi Yönetim Kuruluşları
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı : Kuruluş amacı, kalkınma plan ve programları
doğrultusunda köyleri kalkındırmak, bitkisel üretim ve hayvancılığı geliştirmek 
üzere görev alanına giren altyapı tesisleri ve tarımsal, sosyal ve ekonomik 
konulardaki kamu hizmetlerini yürütmektir. Bakanlık bu görevlerini kendisine 
bağlı olan TÜGEM, TEDGEM, KKGM, TAGEM, TRGM ve kendisine bağlı
olan taşra teşkilatları aracılığı ile yerine getirmektedir. 

Orman Bakanlığı : Orman varlığını korumayı ve genişletmeyi, halkın orman 
ürünlerine ve rekreasyonal anlamda varlığına olan gereksinimlerini karşılamayı
amaçlamaktadır. Diğer yandan, orman köylerinin tarımsal faaliyetlerle birlikte 
değişik gelir getirici faaliyetleri ORKÖY kredileri ile finanse etmekten de 
sorumludur. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : Başlıca görevleri; sulama tesisleri 
kurmak, bataklıkları kurutmak, drenaj yapmak, enerji tesisleri kurmak, 
akarsuları ıslah etmek, su ürünleri faaliyetinde bulunmak, içme suyu ve 
kanalizasyon projelerini incelemek, onaylamak ve denetlemek, su kirliliği
konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak....   

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü : Amacı; köy yollarının yapımı, bakım ve 
onarımı, köprü yapımı, köy içme suları, sosyal ve ekonomik tesisler, kanalizas-
yon, sulama göletleri, yer altı ve üstü su kaynakları gibi kırsal alana yönelik 
birçok hizmeti mevcut yapısı içinde vermeye çalışmaktır. 
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• İçişleri Bakanlığı 

• Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

• Ulaştırma Bakanlığı 

• Sağlık Bakanlığı 

• Milli Eğitim Bakanlığı 

• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

B. Yerel Yönetimler 
• Belediyeler 

• Köyler 

• KHGB 

• İl Özel İdareleri ( Bayındırlık, Eğitim, Tarım, Ormancılık, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Ulaştırma ile ilgili görevleri.) 

C. Hükümet Dışı Kuruluşlar 
• Sulama Birlikleri 
• Süt Üreticileri Birliği
• Kooperatifler (Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Orman Köyleri Kal-

kınma Kooperatifi, Sulama Kooperatifi, Köy Kalkınma Kooperatifi)  
• Ziraat Odaları
• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
• Türkiye Kalkınma Vakfı
• TEMA Vakfı
• Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği
• Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma Derneği
• Sosyoloji Derneği
• Sürdürülebilir Tarım Derneği
• Türkiye Ormancılar Derneği
• Türkiye Ziraatçılar Derneği
• Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
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D.Uluslararası Kuruluşlar 
• Birleşmiş Milletler ; FAO, UNDP, ILO..... 

• Dünya Bankası

• Çeşitli Kalkınma Kuruluşları

• Elçilikler 

 

KIRSAL ALANDA KREDİ VEREN       
KURULUŞLAR 

Genellikle kabul edilen bir sınıflamaya göre, çiftçilerin kredi sağladıkla-
rı kaynakları, örgütlenmemiş ve örgütlenmiş kredi kaynakları olmak üzere 
iki ana grup halinde incelenebilir. 

a) Örgütlenmemiş Kredi Kaynakları

Üreticilerin genellikle yüksek faizle kişilerden (tefeci ve/veya tüccar) 
aldıkları borçlardır. Kişilerden alınan krediler, daha çok kısa vadeli, yüksek 
faizli ve ödeme şartları ağır koşullara sahip kredilerdir.  

b) Örgütlenmiş Kredi Kaynakları
Bu kuruluşlar özellikle tarım kesimini kredilendirmek amacıyla kurul-

muş ve çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırmışlardır. Bunların başında T.C. 
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri gelmektedir. 

 i) TC  Ziraat Bankası (TCZB) 
 TCZB, tarımın finansmanını sağlayan tek ve en önemli bir banka olarak 

faaliyet göstermektedir. Türkiye’de organize tarımsal kredinin temeli ve en 
önemli kuruluşu olan TCZB, kuruluş yasasına göre, öncelikle tarım sektörünün 
kredi gereksinimini karşılamak amacıyla kurulmuş ve bunun yanında her türlü 
bankacılık hizmetlerini de üstlenmiştir. TCZB’ nin açtığı tarımsal kredi  açılan 
tüm tarımsal kredinin yaklaşık %95’ini oluşturmaktadır. Banka tarafından; 
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bitkisel üretim, hayvancılık, mekanizasyon ve çiftçi ihtiyaç kredileri 
kullandırılmaktadır. 

• Kısa vadeli krediler (işletme kredileri): Her türlü işletme sermayesi, 
gereksinimlerinin (tohum, gübre, ilaç, büyükbaş ve küçükbaş hayvan 
alımı, besicilik vb.) karşılanması amacıyla açılan kredilerdir. Vade  
genellikle 1 yıl olmakta birlikte, bazı durumlarda 2 yıla kadar 
uzatılabilmektedir.  

• Orta-Uzun vadeli krediler (Yatırım Kredileri): Mevcut veya kurula-
cak işletmelerin yapacakları yatırımların (arıcılık, tavukçuluk, büyükbaş
ve küçükbaş hayvan alımı, balıkçılık, traktör alımı vb.) finansmanını
sağlamak amacıyla açılan kredilerdir. Bu kredilerde, yatırımdan elde 
edilecek gelir durumuna göre 20 yıla kadar vade verilebilmektedir.  

ii) Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) 

 TKK tarafından ortaklara verilen krediler kısa vadeli (işletme) krediler 
(genel ihtiyaç, tohumluk, gübre, ilaç, hayvancılık) ile orta vadeli (yatırım ya da 
donatım) krediler (alet ve makina, hayvancılık ve diğer donatım kredileri) 
olmak üzere iki grupta toplanabilir.  

 iii) Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri 
 Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin kuruluş, işleyiş, denetim ve yön-

lendirme hizmetleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 
Devlet, kooperatifçilik hareketinin gelişmesi ve desteklenmesine yönelik olarak 
kredi ve sübvansiyon kolaylıkları sağlamaktadır. Bu amaçla hazırlanmış çeşitli 
yönetmelikler mevcuttur.  

iv) Tarım Satış Kooperatifleri (TSK) 

 TSK ve Birlikleri destekleme alımları dışında, ortak üreticilerine ayni 
kredi ve bunun yanında yıllara göre değişen miktarlarda nakdi kredi 
vermektedir.  

 v) ORKÖY 
 ORKÖY  fonundan orman köylerinde yaşayan halkın yaşam ve geçim-

leriyle ilgili konularda kısa, orta ve uzun dönemli krediler verilmektedir. 
Kredilerin çeşitleri ise; besi sığırcılığı, süt inekçiliği ve koyunculuğu, arıcılık, 
halıcılık, dam örtücülüğü, seracılık, kültür mantarcılığı, alabalık yetiştiriciliği
besi-yumurta tavukçuluğu, muz tesisi, ipek böcekçiliği, meyvecilik, sebzecilik, 
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bağcılık, zeytincilik vs. birçok alanda köylerde yapılabilecek faaliyetleri 
içermektedir. Bu kredilerden faydalanabilmek için hali hazırda mevcut veya 
hazırlanan “Tip Projeler” esas alınarak koşullara uygunluğu sonucunda; o köyde 
en az bir yıldır ikamet ediyor olması, ekonomik açıdan mağdur olması, iki kefil 
bularak noterde borçlanma senedini imzalaması yeterli olmaktadır.  

Kooperatiflere verilen krediler mutlaka projeye dayalı olmakta, vade  -
ödemesiz ve ödemeli dönem - projenin niteliğine göre belirlenmektedir. Ferdi 
kredilere, TCZB tarımsal kredi faiz oranlarının 1/3’ü, kooperatif kredilerine ise 
1/7’si oranında faiz uygulanmaktadır. ORKÖY Fonu kaynak yetersizliği
nedeniyle orman köylüsünün kredi gereksinimlerini çok az karşılayabilmektedir. 

vi) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) 

 vii) Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) 

 

*** 
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SONSÖZ  

KIRSAL KALKINMANIN TEMEL FELSEFESİ
Buraya kadar açıklanmaya çalışılan yaklaşımlar çerçevesinde, kırsal kal-

kınma için aşağıda belirtilen çıkarımların yapılması mümkündür. Kırsal 
kalkınma ;  

� Ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutları bulunan bir süreçtir. 

� Eşitlik ve adalet ilkeleri ile geliştirilmiş kırsal yaşam düzeyidir. 

� Kırsal halkın, ülke gelişmişliğinden ve refahından yerinde kalarak 
pay almasıdır. 

� Kırsal emeğin üretken olduğu ve haklarını aldığı bir istihdam biçi-
midir. 

� Kırsal alanda yaşayanların kredi ve tarımsal yayım hizmetlerinden 
en uygun biçimde yararlanabildiği bir çalışma disiplinidir. 

� Kırsal alanda yoksulluğun ve kötü beslenmenin yok edilmesidir. 

� Kent / kır ayrımının azaltılmasıdır. 

� Kadın, çocuk, topraksız üretici vb. boyutunun da dikkate alındığı 
bir süreçtir. 

� Kır toplumunun kendine güven duygusunun geliştirilmesidir. 

� Sanayileşme, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, barınma, ulaşım ve 
istihdam alanlarında da gelişmeye sağlayacak bir harekettir. 

 

VAR MISINIZ KALKINMAYA; 
KENDİNİZ, GELECEĞİNİZ, ÇEVRENİZ VE DE 

ÇOCUKLARINIZ İÇİN ?


