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“Bu Plan; ‹çiflleri Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›,
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Kültür
ve Turizm Bakanl›¤›, Çevre ve Orman Bakanl›¤›, DPT Müsteflarl›¤›, Hazine Müsteflarl›¤›, Türkiye ‹statistik Kurumu, GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤› ile Baflbakanl›k Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma
Genel Müdürlü¤ü aras›nda imzalanan Protokol hükümleri esas al›nmak suretiyle ilgili kamu ve kamu d›fl›
kurulufllar›n iflbirli¤inde Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›n›n koordinatörlü¤ünde haz›rlanm›fl olup, Yüksek
Planlama Kurulu’nun 5/8/2010 tarih ve 2010/T-21 say›l› karar› ile kabul edilmifltir.”

“Milli ekonominin temeli ziratt›ir. Bunun içindir ki, ziratta kalk›nmaya büyük
önem vermekteyiz. Köylere kadar yay›lacak programl› ve pratik çal›flmalar, bu maksada
eriflmeyi kolaylaflt›racakt›r. Fakat, bu hayati ifli, isabetle amac›na ulaflt›rabilmek için, ilk
önce ciddi etütlere dayal› bir ziraat siyaseti tespit etmek ve onun için de, her köylünün ve
bütün vatandafllar›n, kolayca kavrayabilece€i ve severek tatbik edebilece€i bir
ziraat rejimi kurmak lâz›md›r.”

S u n u fl
Son sekiz y›ld›r gerçeklefltirilen birçok reform program›yla; ekonomiden sosyal politikalara, sa¤l›ktan
e¤itime, tar›mdan k›rsal kalk›nmaya, temel hak ve
özgürlüklerden yarg› sistemine, yerel yönetimlerden
çevreye, toplu konuttan ulafl›ma, sosyal güvenlik
sisteminden yoksullu¤un azalt›lmas› ve gelir
da¤›l›m›n›n iyilefltirilmesine kadar çok genifl bir alanda
önemli mesafeler al›nm›flt›r.
Ekonomik geliflmenin kayna¤› ve hedefi olarak insan›
esas alan Hükümetimizin ekonomi politikalar›n›n
temel amac›; vatandafllar›m›z›n refah ve mutlulu¤unu
art›rmakt›r. Bu anlay›fl do¤rultusunda, geliflen ve
de¤iflen flartlar içinde Hükümetimiz k›rsal kalk›nmaya
ayr› bir önem vermektedir.
Gerek içerde gerekse d›flar›da istikrar ve güven
ortam›n› tesis eden Türkiye, Avrupa Birli¤i ile iliflkilerde büyük bir mesafe kaydetmifltir. Türkiye-AB
iliflkilerinde öncelikli konular›n bafl›nda tar›m ve k›rsal
kalk›nma sektörleri gelmektedir. Tar›m alan›nda ise
Türk tar›m›n›n Avrupa Birli¤i Ortak Tar›m politikas›na
uyumu öncelik verdi¤imiz bir husustur. AB ile uyum döneminde; tar›msal destekler, k›rsal kalk›nma,
g›da güvenli¤i gibi konular ön s›raya ç›kmaktad›r. Hükümetimiz bu ana bafll›klar do¤rultusunda uyum
sürecini tamamlamaya yönelik çal›flmalar› h›zla yürürlü¤e koymaktad›r.
Bu amaç do¤rultusunda 2006 y›l›nda haz›rlanm›fl olan Ulusal K›rsal Kalk›nma Stratejisinde belirlenen
yol haritas› çerçevesinde Cumhuriyet tarihimizde bir ilke imza at›larak K›rsal Kalk›nma Plan›
haz›rlanm›flt›r. K›rsal Kalk›nma Plan›’n›n uygulanmas›yla birlikte, k›rsal alanda yaflayan
vatandafllar›m›z›n hayat flartlar›n›n iyilefltirilerek hak etti¤i refah seviyesine ulaflmas›na katk›
sa¤lanacakt›r.
Dünya ile entegre olma yolunda h›zla ilerleyen Türkiye’de, Hükümetimiz art›k siyasi arenada hamaset
devrini sona erdirmifltir. Bu gerçekten hareketle, tar›m ve k›rsal kalk›nma sektörlerinin sorunlar›na
yaklafl›rken popülist politika izlenmedi¤inin somut bir ifadesi olarak, K›rsal Kalk›nma Plan›n›n
kat›l›mc› bir yaklafl›mla haz›rlanm›fl oldu¤unu özellikle belirtmek isterim.
Bu çerçevede, halk›m›z›n mutlu ve refah içinde yaflayaca¤› bir ortam› sa¤lamak amac›yla haz›rlanan
K›rsal Kalk›nma Plan›’n›n ülkemiz için hay›rl› olmas›n› diler, Plan haz›rl›klar›nda eme¤i olan herkese
teflekkür ederim.
Recep Tayyip ERDO⁄AN
Baflflbbakan

S u n u fl
Ülkemizde farkl› plan dönemlerinde toplum
kalk›nmas›, köy kalk›nmas› ve tar›msal kalk›nma
olarak isimlendirilen kalk›nma giriflimleri, 1970’li
y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren “k›rsal kalk›nma”
olarak kavramsallaflt›r›lm›fl ve kalk›nma politikalar›
ba¤lam›nda farkl› ekonomik ve sosyal sektörleri
ilgilendiren yeni bir mekansal politika alan› olarak
kabul edilmifltir. Kentsel alanlardan uzak, nüfus
yo¤unlu¤u düflük, ekonomik ve sosyal iliflki a¤lar›
s›n›rl›, temel geçim kayna¤› tar›msal faaliyetler olan
küçük toplum birimlerindeki kalk›nma giriflimlerinin
tümünün birlikte planlanmas› ve uygulanmas› esas›na
dayanan k›rsal kalk›nma, tüm geliflmifl ve geliflmekte
olan ülkelerin zamanla önemli miktarda kaynak
ay›rd›¤› bir politika haline gelmifltir.
K›rsal kesimin, nüfus büyüklü¤üyle ilintili olarak dönemsel farkl›l›klar gösterse de; ekonomik, kültürel ve
sosyal aç›dan milli kültürümüzün oluflmas›na ve yaflat›lmas›na kaynakl›k eden dokusu nedeniyle, ülkemiz
aç›s›ndan tafl›d›¤› önem daima yüksek olmufltur. Cumhuriyetimizin kuruldu¤u dönemde nüfusun yüzde 75’i
köylerde yaflarken, günümüzde yaklafl›k ayn› orandaki nüfus flehirlerde yaflamaktad›r. Önemli oranda k›rsal
nüfus; daha iyi yaflam koflullar›na eriflmek, düzenli ifl ve gelire kavuflmak için kentlere göç etmifltir. K›rsal
kesimdeki üretken iflgücünün kaybedilmesi ve nüfusun yafllanmas›yla sonuçlanan nüfus çözülmesini en aza
indirmek ve k›rsal alandaki kaynak potansiyelinin ülke kalk›nmas› için de¤erlendirilmesi, tar›m ve tar›m d›fl›
sektörlerin birlikte planlanmas› esas›na dayanan k›rsal kalk›nman›n gerçekçi bir flekilde tasarlanmas›ndan ve
etkin bir flekilde uygulanmas›ndan geçmektedir.
Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’n›n koordinasyonunda DPT Müsteflarl›¤› ile iflbirli¤i içerisinde bafllat›lan ve
sürdürülen Plan haz›rl›k çal›flmalar›, ilgili kamu kurumlar›n›n etkin kat›l›m›n› sa¤lamak ve ülkemiz için
uygulanabilir bir Plan doküman› oluflturmak amac›yla 14 kamu kurumu aras›nda imzalanan bir Protokole
göre sonuçland›r›lm›flt›r. Plan’›n haz›rl›k aflamas›nda tesis edilen söz konusu iflbirli¤i yap›s›n›n, izleme
komitesi arac›l›¤›yla uygulama aflamas›nda da sürdürülmesi durumunda, ülkemizde uzun y›llard›r parçal› bir
flekilde yürütülen, etkileri ölçülemeyen ve sürdürülebilirli¤i zay›f uygulamalar yerine eflgüdümü kolay,
maliyet etkin ve yönetilebilir k›rsal kalk›nma faaliyetlerinin gerçeklefltirilmesi sa¤lanacakt›r.
Bu itibarla haz›rlanan K›rsal Kalk›nma Plan›’n›n temel katk›s› ülkemiz k›rsal›ndaki befleri ve do¤al kaynak
potansiyelini sürdürülebilir kalk›nma yaklafl›m›yla de¤erlendirmek suretiyle, k›rsal nüfusun ifl ve yaflam
koflullar›n›n kendi yöresinde iyilefltirilmesi yönünde olacakt›r. Bu süreçte, küresel bir sorun olan iklim
de¤iflikli¤inin etkilerini en aza indirmek üzere k›rsal kalk›nma faaliyetlerimizin; iyi tar›m uygulamalar›n›,
güvenilir g›da üretiminin art›r›lmas›n›, yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›n›, do¤al çevrenin
korunmas›n› ve yoksullu¤un azalt›lmas›n› temin edecek flekilde uygulanmas› temel ilkelerimiz olacakt›r.
K›rsal Kalk›nma Plan›’n›n, AB üyelik sürecine katk› sa¤layan ve k›rsal kalk›nma ad›na üretken, yenilikçi ve
çevreci bir dönemin bafllat›lmas›na vesile olmas›n› diler, Plan haz›rl›klar›na aktif katk›lar›n› sunan tüm
kamu, özel sektör ve sivil toplum kurulufllar›na teflekkür eder, Plan haz›rl›klar› sürecinde tesis olunan
iflbirli¤i yap›s›n›n uygulama aflamas›nda da sürmesini temenni ederim. Plan haz›rl›klar›n›n koordinasyonunu
yürüten Bakanl›¤›m›z personeli baflta olmak üzere, görev alan tüm grup üyelerine ayr›ca teflekkür eder,
Plan’›n ülkemiz için hay›rl› olmas›n› dilerim.
Mehmet Mehdi EKER
Tar›m ve Köyiflfllleri Bakan›
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G‹R‹fi

Dokuzuncu Kalk›nma Plan› (2007-2013) döneminde, ekonomik ve sosyal yap›n›n tutarl› bir flekilde
geliflmesini yönlendirmek için haz›rlanan sektörel planlardan biri olan K›rsal Kalk›nma Plan› (KKP)
2010-2013 dönemini kapsamaktad›r. Dokuzuncu Kalk›nma Plan› dönemi için, ülkemizin k›rsal
kalk›nma alan›ndaki politika ve strateji çerçevesini ayr›nt›l› bir flekilde ortaya koyan Ulusal K›rsal
Kalk›nma Stratejisi (UKKS) temel al›nmak suretiyle haz›rlanan K›rsal Kalk›nma Plan›, ülkemizin k›rsal
kalk›nma alan›ndaki öncelikli tedbirlerini/faaliyetlerini ortaya koymaktad›r.
Söz konusu faaliyetlerin hayata geçirilmesinde gözetilmesi gereken temel esas ve usulleri içeren
K›rsal Kalk›nma Plan›, baflta kamu kurulufllar› olmak üzere, k›rsal kalk›nma alan›ndaki tüm paydafllar
için referans doküman ifllevinde olacakt›r. K›rsal alanda, ülkemizin güncel nitelikteki sorunlar›n›,
ihtiyaçlar›n› ve potansiyellerini gösteren Plan; k›rsal toplumun kendi yöresinde sürdürülebilir ifl ve
yaflam koflullar›na ulaflmas›n› temin etmek üzere haz›rlanan referans (çerçeve) bir dokümand›r.
Dokuzuncu Kalk›nma Plan›’nda yer ald›¤› üzere, k›rsal kalk›nma, tar›m sektörüne ilave olarak
bölgesel geliflme kapsam›nda da ele al›nmaya bafllanm›flt›r. Bu tercih, k›rsal kalk›nman›n çok sektörlü,
yatay ve mekansal bir sektör olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. K›rsal kabul edilen alanlarda kalk›nman›n
tüm bileflenlerini içeren, dolay›s›yla sadece tar›msal üretime yönelik de¤il; tar›m d›fl› sektörlerde de
müdahaleler öngören k›rsal kalk›nma, özü itibar›yla bir iflbirli¤i, koordinasyon, örgütlenme ve
yetkinlefltirme sürecidir. Dolay›s›yla, KKP’nin temel gereklerinden biri sektörler aras› eflgüdümün
sa¤lamas›d›r. Bu süreç, k›rsal nüfusun yaflam kalitesini art›rmaya yönelik olarak sunulan yat›r›mlar ve
hizmetlerin birlikte planlanmas› ve uygulanmas›n› zorunlu k›lmaktad›r.
K›rsal kesimin mevcut koflullar›, geliflme düzeyi ve potansiyelleri ›fl›¤›nda belirlenmifl bulunan 30
Tedbir ve 96 Faaliyeti kapsayan Plan; söz konusu faaliyetler hakk›nda gelifltirilen izleme göstergeleri ve
hedefleri arac›l›¤›yla, k›rsal kesimin ekonomik ve sosyal geliflme düzeyinin ölçülmesine imkan verecektir.
Plan’›n di¤er bir önemli ifllevi de, ülkemizde kamu kaynaklar›yla “k›rsal kalk›nma”ya yönelik uygulanan program, proje ve desteklerin birarada izlenmesi suretiyle farkl› kamu kurumlar›nca yürütülen
faaliyetler aras›nda tamamlay›c›l›¤› sa¤lamak, mükerrer kaynak kullan›m›n› önlemek ve olas› iflbirli¤i
imkanlar›n›n art›r›lmas›na f›rsat yaratmakt›r.
Di¤er yandan, ülkemizde k›rsal kalk›nma konusunda kavramsal anlamda ortaya ç›kan baz› belirsizliklerin giderilmesi amac›yla; k›rsal kalk›nma alan›ndaki temel kavramlar›n da Plan doküman›
arac›l›¤›yla aç›kl›¤a kavuflturulmas› amaçlanm›flt›r.
K›rsal Kalk›nma Plan›’n›n önemli ifllevlerinden biri de, Avrupa Birli¤i üyelik sürecinde tar›m ve
k›rsal kalk›nma fasl›ndan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine sa¤layaca¤› katk›d›r.
AB ile ekonomik ve sosyal uyumun art›r›lmas› amac›yla, k›rsal kesimde at›lmas› gereken ad›mlar›n
ivedilikle sonuçland›r›lmas› ve uyum sürecinin yönetilmesi aç›s›ndan Plan önem arz etmektedir. AB
Ortak Tar›m Politikas› hedefleriyle uyumlu olarak, k›rsal kesimde tar›m ve g›da iflletmelerinin modernizasyonu ile tar›m d›fl› ekonomik faaliyetlerin çeflitlendirilmesi suretiyle, k›rsal alanlarda sürdürülebilir
kalk›nman›n temin edilmesi Plan’›n di¤er bir katk›s› olacakt›r.
K›rsal Kalk›nma Plan›, ülkemizin “Bin Y›l Kalk›nma Hedeflerine” eriflebilmesinde k›rsal kesimden
kaynaklanan olumsuzluklar›n giderilmesinde de, önemli bir iflleve sahip olacakt›r. Söz konusu hedeflere
esas teflkil eden sorun alanlar›n›n daha çok k›rsal kesimde yo¤unlaflt›¤› dikkate al›n›rsa, Plan
kapsam›nda sosyal alanda hayata geçirilecek faaliyetlerin önemi daha iyi anlafl›lacakt›r.
Plan’dan beklenen en önemli ifllevlerden biri de, 2010-2013 döneminde edinilecek tecrübeler
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›fl›¤›nda, Onuncu Kalk›nma Plan› haz›rl›k sürecindeki mekansal analizlerin ve di¤er sektörel politikalar›n oluflturulmas›nda, k›rsal alan›n ihtiyaçlar› ve koflullar›n›n gözetilmesine bugünden zemin
haz›rlanacak olunmas›d›r.
K›rsal Kalk›nma Plan›’n›n belirtilen ifllevleri gösterebilmesi ve amaçlar›na ulaflabilmesi; merkezi ve
yerel düzeyde ilgili kurumlar aras›nda etkin bir iflbirli¤i ve koordinasyonun sa¤lanmas›na, yerel düzeyde
kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine, özel sektör ve sivil toplum kurulufllar›n›n katk›lar›n›n
art›r›lmas›na, üreticilere yönelik finansal desteklerin art›r›lmas›na, destekleme araçlar›n›n
çeflitlendirilmesine, izleme ve de¤erlendirme amaçl› bilgi sistemlerinin kurulmas›na, cinsiyet eflitli¤i
temelinde insan kaynaklar›n›n gelifltirilmesine, kentsel alanlarla sosyo-ekonomik ba¤lar›n
güçlendirilmesine, sunulan kamusal hizmet kalitesinin iyilefltirilmesine, kaynak kullan›m›nda yerel
ihtiyaçlar›n gözetilmesine, uygulamalarda yerel kat›l›mc›l›¤›n ve sahiplenmenin art›r›lmas›na ba¤l›d›r.
Yukar›da ifade edilen amaç ve ifllevlere sahip KKP, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› (TKB) taraf›ndan
DPT (Devlet Planlama Teflkilat›) Müsteflarl›¤› ile iflbirli¤i içerisinde, Plan haz›rl›klar›yla ilgili Protokole
taraf kurumlarla birlikte, di¤er kamu ve kamu d›fl› paydafllar›n katk›s›yla haz›rlanm›flt›r. K›rsal
kalk›nman›n çok sektörlü kavramsal yap›s› ve hedef kitlesi nedeniyle, Plan haz›rl›klar›nda kat›l›mc›l›k
ve iflbirli¤ine azami önem verilmifltir. Bu amaçla, yerel ve merkezi düzeyde etkin bir dan›flma sürecinin
tesis edilmesi suretiyle KKP’nin, en genifl paydafl kesimlerin katk›s›yla haz›rlanmas› amaçlanm›flt›r.
Belirtilen dan›flma sürecinin yan› s›ra, KKP metninin oluflturulmas›nda çeflitli referans dokümanlar
esas al›nm›flt›r. Bunlar, baflta Dokuzuncu Kalk›nma Plan› olmak üzere, Orta Vadeli Program, Ulusal
K›rsal Kalk›nma Stratejisi, IPA K›rsal Kalk›nma Program› (IPARD Program›), Türkiye'nin AB
Müktesebat›na Uyum Program›, GAP Eylem Plan›, II. Tar›m fiuras› Sonuç Raporu, AB müzakere
sürecinin 11'inci ve 12’nci fas›l tarama raporlar› ile tar›m ve k›rsal kalk›nma özel ihtisas komisyonu
raporlar›d›r. KKP’n›n haz›rlanmas›nda, baflta k›rsal kesime hizmet götüren kamu teflkilatlar›n›n olmak
üzere, kurumsal stratejik planlar da dikkate al›nm›flt›r. Söz konusu stratejik planlar gere¤i, ilgili kurumlarca 2013 y›l›na kadar k›rsal kalk›nma alan›nda belirlenmifl hedefler ve çal›flmalar da, Plan
haz›rl›klar›nda gözetilmifltir.
2010–2013 y›llar› aras›ndaki dönemi içeren K›rsal Kalk›nma Plan›; 5 ana bölümden ve biri plan
doküman›ndan ba¤›ms›z nitelikte olmak üzere toplam 7 Ek’ten oluflmaktad›r.
Birinci bölümde; Plan’›n haz›rlanma gerekçesi, amac›, kapsam› ve haz›rl›k süreci hakk›nda Plan’la
iliflkili genel bilgiler aç›klanm›flt›r. Ayr›ca, k›rsal kalk›nma politikalar›n›n tar›m ve bölgesel geliflme
politikalar›yla uyumu ile Plan’›n mevcut mali destek programlar›yla olan iliflkisi tan›mlanm›flt›r. ‹kinci
bölüm; ülkemizin k›rsal kesimine iliflkin mevcut durumun analizini içermektedir. Bu bölümde, k›rsal
kesimdeki temel ekonomik ve sosyal e¤ilimlerin ortaya ç›kar›larak ülkemiz k›rsal alan›n›n geçirmekte
oldu¤u yap›sal dönüflümün niteli¤i aç›klanm›flt›r. Üçüncü bölümde; 2010-2013 dönemi için k›rsal
kalk›nmaya yönelik belirlenen tedbirlerle bu tedbirler alt›nda hayata geçirilecek faaliyetler ele
al›nm›flt›r. UKKS’nin temel politika çerçevesiyle uyumlu olarak kat›l›mc› bir flekilde belirlenen tedbir
ve faaliyetlere iliflkin detaylar standart nitelikteki formlara uygun flekilde haz›rlanm›flt›r. Ayr›ca, bu
bölümdeki formlarla uyumlu olarak haz›rlanan y›ll›k izleme tablosu ve izleme göstergelerine de bölüm
sonunda ayr›ca yer verilmifltir. Dördüncü bölümde; tespit olunan faaliyetlerin uygulamas› için
öngörülen kaynak ihtiyac› ile ilgili hususlara yer verilmifltir. Ayr›ca, k›rsal kalk›nma alan›ndaki finansal
desteklerin niteli¤i ve kayna¤› aç›klanm›flt›r. Beflfliinci bölümde; Plan kapsam›na al›nan faaliyetlerin
uygulama ve koordinasyon yap›s› ile izleme ve de¤erlendirme yap›s› tan›mlanm›flt›r.
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Ek I’de; Plan haz›rl›klar›n›n kat›l›mc› yap›da sürdürülmesini temin etmek amac›yla haz›rlanan
Protokol metni verilmifltir. Ek II’de Protokole taraf kurumlar ile temsilcilerinden oluflan koordinasyon
grubu ve çekirdek grup üyeleri ile tematik çal›flma gruplar› arac›l›¤›yla Plan haz›rl›klar›na katk› veren
kurumlar ve temsilcileri listelenmifltir. Ek III’te IPARD Program› kapsam›nda desteklenen eksenler, tedbirler ve iller gösterilmifltir. Ek IV’te Plan’da yer alan tedbir ve faaliyetlerde geçen parametrelerin hangi
esaslar çerçevesinde haz›rland›¤› ve bunlar›n aras›ndaki iliflki tan›mlanm›flt›r. Ek V’te Plan’da yer alan
temel kavramlara iliflkin tan›mlara yer verilmifltir. Ek VI’da Plan’da kullan›lan baz› veri kaynaklar›n›n
kapsam› ifade edilmifltir. Ek VII’de k›rsal kalk›nmaya ve k›rsal kesime yönelik hali haz›rda kamu
teflkilatlar› taraf›ndan yürütülen faaliyetlerin (program ve projeler) stratejik amaçlar baz›nda listelenmesine ve k›saca özetlenmesine imkan veren form yer almaktad›r. Ek VII, Plan’›n ba¤›ms›z eki niteli¤inde
oldu¤undan, KKP doküman›nda sadece ilgili tablonun format›na yer verilmifltir. Ek VII, her y›l düzenli olarak revize edilecek ve ‹zleme Komitesi onay› ile yay›mlanacakt›r.
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1. GENEL ÇERÇEVE

1.1. K›rsal Kalk›nma Plan›
1.1.1. Dayanak
K›rsal Kalk›nma Plan›, 25.01.2006 tarih ve 2006/1 say›l› Yüksek Planlama Kurulu (YPK) karar›yla kabul edilen “Ulusal K›rsal Kalk›nma Stratejisi” gere¤ince haz›rlanm›flt›r. Strateji belgesinde “Bu
Strateji belgesine ba¤l› olarak, k›rsal kalk›nma plan›n›n haz›rlanmas› ve yönetilmesi çal›flmalar›n›n ise,
yine ilgili kurum ve kesimlerin kat›l›m›yla, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan DPT ile iflbirli¤i
içinde koordine edilmesi öngörülmektedir” hükmüne yer verilmifltir.
UKKS’ye ilave olarak, 20072013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalk›nma Plan›’n›n 674 nolu maddesinde “Ulusal K›rsal Kalk›nma Stratejisi do¤rultusunda, K›rsal Kalk›nma Plan› haz›rlanarak uygulamaya konulacakt›r” tedbirine yer verilmifltir. Kalk›nma planlar›n›n uygulamalar› olarak tasarlanan y›ll›k programlarda, K›rsal Kalk›nma Plan›’n›n hangi zaman aral›¤›nda ve nas›l haz›rlanaca¤› belirlenmifltir. Buna göre, Plan’›n haz›rlanmas›ndan sorumlu kurulufl Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› olarak belirlenmifltir.
1.1.2. Amaç
Türkiye genifl k›rsal co¤rafyaya ve nüfusa sahip bir ülke olarak, ulusal kalk›nmaya ivme kazand›racak nitelikte önemli bir ekonomik ve befleri kaynak potansiyeline sahiptir. K›rsal kesimdeki söz konusu
potansiyelin harekete geçirilmesi; k›rsal kesimin k›s›tlar›n› ve ihtiyaçlar›n›, hizmetlerin ve yat›r›mlar›n
gerçeklefltirilmesinde eflgüdümü, kaynak kullan›m›nda etkinli¤i ve yerleflimlerin nüfus yo¤unlu¤unu
birlikte gözeten çok sektörlü ve bütüncül bir planlamay› zorunlu k›lmaktad›r. Bu kapsamda, dünyada
k›rsal kalk›nma alan›nda de¤iflen yeni yaklafl›mlar› dikkate alan, AB uyum sürecini kolaylaflt›r›c›, ancak
ülkemizin ihtiyaçlar›n›, önceliklerini ve yerel koflullar›n› gözeten bir K›rsal Kalk›nma Plan›’n›n oluflturulmas› hedeflenmifltir.
K›rsal kesimde do¤urganl›k ve göç e¤ilimlerinde gözlemlenen de¤iflimler, k›rsal kesime yönelik
kalk›nma giriflimlerinin ve kamusal hizmetlerin geçmifl dönemlere k›yasla daha maliyet etkin ve yenilikçi yaklafl›mlarla sunulmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Bu Plan, k›rsal nüfusta süregelen azalma e¤ilimini
ve de¤iflen demografik yap›y› gözeten uygulamalara temel teflkil etmek ve k›rsal yerleflimlerin baflta
kendi yerleflik nüfusu için olmak üzere, kentli nüfus için de cazip yaflam alanlar› haline getirilmesini
amaçlamaktad›r.
Bu çerçevede, K›rsal Kalk›nma Plan›’n›n temel amac›; k›rsal toplumun ifl ve yaflam koflullar›n›n
kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde gelifltirilmesi ve sürdürülebilir k›l›nmas›n› sa¤lamakt›r. Bu
amaç do¤rultusunda, k›rsal kesimdeki yaflam ve çal›flma koflullar› aç›s›ndan önem arz eden ve k›rsal kalk›nma alan›nda desteklenmesi gereken tedbirler ve faaliyetler belirlenmifltir. Böylece, ülkemiz aç›s›ndan öncelik arz eden faaliyet konular› hakk›ndaki temel esas ve usullerin, tüm kamu ve kamu d›fl› paydafllara duyurulmas› amaçlanm›flt›r.
Bu faaliyetlere iliflkin esas ve usuller, standart nitelikteki formlar Ek IV arac›l›¤›yla “faaliyet parametreleri” üzerinden aç›klanm›flt›r.
Buradan hareketle, bu Plan, ülkemizin k›rsal kesimi için öncelik arz eden faaliyetlerin belirlenerek,
bu faaliyetler hakk›nda uygulamadan sorumlu kurulufllara genel bir çerçeve sunan referans bir dokümand›r. Plan, do¤rudan uygulamaya yönelik ve tek bir kurum taraf›ndan yönetilebilen bir eylem plan›
veya program› de¤ildir. Bu ba¤lamda, “Plan’›n uygulamas›” yerine “Plan faaliyetlerinin uygulamas›”
ifadesi tercih edilmifltir.
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Plan faaliyetlerinin uygulamas›, Plan’da yer alan faaliyetlerin ilgili sektör kurulufllar›nca belirtilen
esas ve usuller dahilinde sektörel temelde olacakt›r. Dolay›s›yla birçok farkl› sektör ve kuruluflu ilgilendiren Plan doküman›n›n uygulama yap›s› kadar önemli olan di¤er bir boyutu da koordinasyon ve izlemede¤erlendirme yap›s›d›r. Bu amaçla, ülkemizde oldukça parçal› bir yap›da yürütülmekte olan k›rsal
kalk›nma faaliyetlerinin, bu Plan’da tasarland›¤› üzere, belirli bir politika çerçevesinde izlenerek söz konusu faaliyetlere ve yeni tasarlanacak di¤er faaliyetlere yön verilmesi suretiyle k›rsal kesime yönelik kamusal hizmet ve yat›r›mlar›n etkinli¤inin art›r›lmas› ayr›ca amaçlanm›flt›r. K›rsal alandaki kalk›nma faaliyetlerini ve/veya giriflimlerini izlemek ve yönlendirmek bu Plan’›n en temel ç›kt›lar›ndan biridir. Bu
itibarla haz›rlanan Plan, gelecek dönemde haz›rlanacak k›rsal kalk›nma plan›n›n kapsam›, niteli¤i ve ifllevinin de belirlenmesine hizmet etmektedir.
1.1.3. Kapsam
K›rsal Kalk›nma Plan›; mekansal olarak ülke genelindeki tüm k›rsal alanlar› kapsayan çok sektörlü
bir Pland›r. Plan, k›rsal kabul edilen alanlardaki; ekonomik faaliyetleri, nüfusu ve sosyal yaflam›, yerleflim yerlerini ve do¤al çevreyi odak almaktad›r. Plan, söz konusu odak alanlarda, k›rsal kesimin karfl›
karfl›ya oldu¤u sorunlar›n çözüme kavuflturulmas›n› ve potansiyellerinin de¤erlendirilmesini sa¤lamak
üzere afla¤›da belirtilen stratejik amaçlar ve öncelikler alt›ndaki tedbir/faaliyetleri içermekte ve
20102013 dönemini kapsamaktad›r.
Plan’›n hedef uygulama alan› 20 bin ve alt› nüfusa sahip yerleflim yerleridir. Plan’da k›rsal yerleflimler olarak ifade edilen söz konusu yerleflimler; köyler, köy ba¤l›lar›, beldeler ve baz› ilçe merkezlerini kapsamaktad›r. TÜ‹K taraf›ndan yay›mlanan “köy” ve/veya “k›r” istatistiklerine esas co¤rafi alanlar, bu Plan’›n da hedef uygulama alanlar›na karfl›l›k gelmektedir.
Plan dönemi içinde; k›rsal alan tan›m›n›n revize edilmesi, k›rsal göstergelerin tespit edilmesi, Köy
Kanunu’nun yenilenmesi nedeniyle köy tan›m›n›n de¤iflmesi, köy envanterlerinin güncellenmesi, köy
altyap›s› için yeni veri tabanlar›n›n oluflturulmas›, yeni genel nüfus ve tar›m say›mlar›n›n yap›lmas› gibi durumlar›n gerçekleflmesi halinde, gerekti¤inde Plan’›n izleme göstergelerinin çeflitlendirilmesi veya
kapsam›n›n de¤ifltirilmesi sa¤lanacakt›r. Plan döneminin bafllang›ç ve son y›l› aras›ndaki de¤iflimin ölçülebilmesi için gerekli uyumlaflt›rma yap›lacakt›r.
Yukar›da ifade edildi¤i üzere Plan, UKKS belgesinde belirlenmifl bulunan politika çerçevesini referans almaktad›r. 20072013 dönemini kapsayan UKKS’de, ülkemizin k›rsal kalk›nma politikas›n›n temel
amac›yla uyumlu olarak belirlenen politika çerçevesi; 4 stratejik amaç ve bunlar›n alt›ndaki tematik
alanlar olarak belirlenmifl olan 10 öncelikten oluflmaktad›r. Plan, belirlenmifl bulunan herbir stratejik
amaçöncelik alt›ndaki tedbir ve faaliyetleri ortaya koymaktad›r.
UKKS belgesinde tan›mlanm›fl bulunan politika çerçevesi üzerine bina edilen Plan, ülkemizde k›rsal kalk›nman›n kavramsal çerçevesini afla¤›da verilen dört stratejik amaç üzerinden kabul etmektedir.
1) Ekonominin geliflflttirilmesi ve ifl imkânlar›n›n art›r›lmas›
Öncelik 1.1 Tar›m ve g›da sektörlerinin rekabetçi bir yap›ya kavuflturulmas›
Öncelik 1.2 K›rsal ekonominin çeflitlendirilmesi
2) ‹nsan kaynaklar›n›n, örgütlenme düzeyinin ve yerel kalk›nma kapasitesinin geliflflttirilmesi
Öncelik 1.1 E¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinin güçlendirilmesi

26

Öncelik 1.2 Yoksullukla mücadele ve dezavantajl› gruplar›n istihdam edilebilirli¤inin art›r›lmas›
Öncelik 1.3 Yerel kalk›nma kapasitesinin güçlendirilmesi
3) K›rsal alan fiziki altyap› hizmetlerinin geliflflttirilmesi ve yaflflaam kalitesinin art›r›lmas›
Öncelik 1.1 K›rsal altyap›n›n gelifltirilmesi
Öncelik 1.2 K›rsal yerleflimlerin gelifltirilmesi ve korunmas›
4) K›rsal çevrenin korunmas› ve geliflflttirilmesi
Öncelik 1.1 Çevreci tar›m uygulamalar›n›n gelifltirilmesi
Öncelik 1.2 Orman ekosistemlerinin korunmas› ve orman kaynaklar›n›n sürdürülebilir
kullan›m›n›n sa¤lanmas›
Öncelik 1.3 Korunan alanlar›n yönetimi ve gelifltirilmesi
Plan’da yer alan faaliyetler ve hükümler “k›rsal alan”a yönelik olup, herhangi bir sektörel politika
için k›s›tlay›c› ve ba¤lay›c› hükümler tafl›mamaktad›r. Plan, bahsedilen sektörel politikalar›n ve uygulamalar›n k›rsal alandaki uygulamalar›n› etkinlefltirmek amac›yla referans doküman ifllevine sahiptir.
Plan’da yer alan faaliyetler; sektörel politikalara yön veren hükümler yerine, sektörel politikalar›n k›rsal alandaki etkinli¤ini art›rmaya ve k›rsal toplumun farkl›laflan ihtiyaçlar›n›n gözetilmesine imkan vermek üzere tasarlanm›flt›r. Faaliyetler, sektörel politikalarla uyumlu flekilde tasarlanm›fl olup, farkl› sektörlerin k›rsal alana yönelik yat›r›m ve hizmet sunumlar›nda tamamlay›c›l›¤›n sa¤lanmas› amac›yla sektörel eflgüdüm gözetilerek belirlenmifltir.
1.1.4. Yöntem
YPK karar›yla yürürlü¤e girecek olan Plan’›n, kamu kurulufllar›nda, özel sektör ve STK’larda yüksek bir fark›ndal›k yarat›larak verimli ve kat›l›mc› bir flekilde haz›rlanmas›n› ve uygulanmas›n› temin etmek üzere ilgili kamu kurumlar› aras›nda haz›rlanan Protokole uygun olarak sonuçland›r›laca¤›, 2009
Y›l› Program›’nda belirtilmifltir.
K›rsal Kalk›nma Plan› haz›rl›klar›na iliflkin Protokol Ek 1’de belirtilen 14 kurum aras›nda imzalanm›flt›r. Protokol’ün amac›, çok sektörlü içeri¤e sahip olan k›rsal kalk›nmayla ilgili kurumlar aras› iflbirli¤i ve koordinasyon altyap›s›n›, Plan’›n haz›rl›k aflamas›nda tesis etmek ve bu deneyimi uygulama aflamas›na tafl›makt›r.
1.1.5. Haz›rl›k Süreci
UKKS’de, K›rsal Kalk›nma Plan›’n›n haz›rlanmas›ndan ve koordinasyonundan TKB’nin sorumlu
oldu¤u, fakat bu sorumlulu¤un ilgili di¤er kurumlarla iflbirli¤i temelinde yürütülmesi gerekti¤i ifade
edilmifltir. Bu do¤rultuda bafllat›lan Plan haz›rl›klar› için kat›l›mc› bir yap› tesis edilmifl ve haz›rl›klar üç
aflamada gerçeklefltirilmifltir.
Birinci aflflaama: TKB taraf›ndan DPT Müsteflarl›¤› ile iflbirli¤i halinde ilgili kamu kurulufllar›yla birlikte; Plan haz›rl›k çal›flmalar›n›n genel bir çerçevesini oluflturmak üzere “K›rsal Kalk›nma Plan› Haz›rl›klar›na ‹liflkin Protokolü” ile Protokol’ün eki niteli¤indeki “K›rsal Kalk›nma Plan› Haz›rl›k Çal›flmalar› Usul ve Esaslar› Rehberi” (Ek I) haz›rlanm›flt›r. Protokol; k›rsal kalk›nma ile do¤rudan ilgili 14 kamu kurumunun üst yöneticileri taraf›ndan imzalanarak 26 Ocak 2009 tarihinde yürürlü¤e girmifltir.
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‹kinci aflflaama: Protokol hükümlerine uygun olarak, Plan haz›rl›k sürecinin kat›l›mc› bir yap›da sürdürülmesini temin etmek üzere, 3 farkl› düzeyde gruplar teflkil edilmifltir. Bu gruplar:
Koordinasyon Grubu (KG): Bakanl›k temsilcisi baflkanl›¤›nda protokole taraf 14 kurumun asgari
daire baflkan› düzeyindeki temsilcilerinden oluflmufltur. Grubun temel görevi, Plan haz›rl›klar›n›n etkin
bir flekilde sürdürülmesi için Protokole taraf kurumlar aras›nda koordinasyonu sa¤lamak, Plan haz›rl›k
çal›flmalar›n› izlemek ve yönlendirmektir.
Çekirdek Grup (ÇG): TKB, DPT ve TÜ‹K temsilcileri ile Tematik Çal›flma Grubu baflkanlar›ndan
oluflturulmufltur. Grubun temel görevi, TÇG’lerden gelen grup raporlar›n›n birlefltirilmesi suretiyle Plan
tasla¤›n›n haz›rlanmas›d›r.
Tematik Çal›flflm
ma Gruplar› (TÇG): UKKS’de belirlenmifl olan stratejik amaçlar çerçevesinde s›ras›yla TKB, SYDGM, B‹B, ÇOB’un koordinatör kurum olarak belirlendi¤i teknik çal›flma gruplar›d›r.
Her TÇG’nin ana temas› veya konusuyla ilgili kamu ve kamu d›fl› paydafl kurumlar›n yetkili temsilcilerinden oluflturulan gruplar›n sekreteryas› TKB’ce yürütülmüfltür. Gruplar›n temel görevi, Plan metnine
esas teflkil eden grup raporlar›n›n haz›rlan›p çekirdek gruba sunulmas›d›r.
Üçüncü aflflaama: Protokol metni gere¤i söz konusu gruplar oluflturulduktan sonra, haz›rl›k çal›flmalar› fiilen bafllat›lm›flt›r. Bu çal›flmalar› s›ras›yla afla¤›daki flekilde özetlemek mümkündür;
1. KG ön de¤erlendirme toplant›s›n›n yap›lmas› (fiubat 2009)
2. Plan haz›rl›klar› hakk›nda paydafllara bilgilendirme toplant›s› yap›lmas› (fiubat 2009)
3. TÇG üyelerine destek dokümanlar›n›n gönderilmesi (Mart 2009)
4. TÇG’ler itibar›yla tan›flma toplant›lar›n›n düzenlenmesi (Mart 2009)
5. TÇG’lere yönelik, moderatör eflli¤inde genel atölye çal›flmalar›n›n düzenlenmesi
(Nisan 2009)
6. TÇG’ler taraf›ndan odak atölye çal›flmalar›n›n düzenlenmesi
(NisanMay›sHaziran 2009)
7. TÇG grup raporlar›n›n ÇG’ye sunulmas› (Haziran 2009)
8. ÇG taraf›ndan grup raporlar›n›n birlefltirilmesi ve uyumlaflt›r›lmas›
(TemmuzA¤ustos 2009)
9. KG ara de¤erlendirme toplant›s›n›n yap›lmas› (Eylül 2009)
10. ÇG taraf›ndan saha çal›flma ziyaretinin gerçeklefltirilmesi (Ekim 2009)
11. ÇG taraf›ndan Plan tasla¤›n›n oluflturulmas› (EkimKas›mAral›k 2009)
12. TKB taraf›ndan Plan tasla¤›n›n kurum görüfllerine aç›lmas› (Aral›k 2009)
13. ÇG taraf›ndan Plan tasla¤›n›n nihailefltirilmesi (Ocakfiubat 2010)
14. KG nihai de¤erlendirme toplant›s› (fiubat 2010)
15. TKB ile DPT Teknik De¤erlendirme Toplant›s› (Mart 2010)
16. Plan’›n YPK onay›na sunulmas› (May›s 2010)
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1.2. K›rsal Kalk›nma Plan›’n›n Sektörel Politika ve Uygulamalarla Yap›sal Uyumu
1.2.1. Sektörel Politikalar Aç›s›ndan Uyum
Türkiye’de “kalk›nma” sorunlar› genellikle k›rsal kesimdeki sorunlardan ba¤›ms›z olarak incelenmekte ve çözümlenmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu durum, baflta çarp›k kentleflme, iflsizlik ve yoksulluk olmak
üzere birtak›m temel meselelerin kal›c› bir flekilde çözümlenmesini geciktirmektedir. Bu ba¤lamda, k›rsal alanlardaki az geliflmifllik sorunlar›n›n sadece tar›m ve bölgesel geliflme politikalar›na de¤il; e¤itim,
sa¤l›k, sosyal güvenlik, sanayi, ticaret, istihdam, nüfus, kültür, konut, flehirleflme, enerji, turizm ve çevre gibi sektörlere de konu edilmesi gerekmektedir.
K›rsal kalk›nma, kavramsal çerçevesi gere¤ince hem sektörel ve hem de mekânsal boyutlar› olan bir
politika alan› oldu¤undan, sektörel boyutu itibar›yla tar›m, mekansal boyutu itibar›yla ise bölgesel geliflme politikalar›yla iliflkili olarak öne ç›kan bir politika alan›d›r. Fakat, Türkiye’de k›rsal kesimin genel geliflmifllik düzeyi; k›rsal kalk›nma için ekonomik ve sosyal alandaki di¤er sektörlerde de birtak›m
tedbirlerin al›nmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Bu yönüyle Türkiye’de “k›rsal kalk›nma” sadece tar›m ve
bölgesel geliflmeye yönelik uygulamalar kapsam›nda de¤il, di¤er sektörel uygulamalarda da “çapraz
uyum” ad›na gözetilmesi gereken öncelikli bir konudur.
Bu çerçevede, k›rsal kalk›nman›n öncelikle tar›m ve bölgesel geliflme sektörleriyle iliflkisinin tan›mlanmas› ve iflbirli¤i alanlar›n›n belirlenmesi önem arz etmektedir Böylece, k›rsal kalk›nma uygulamalar›n›n, di¤er sektörlerdeki uygulamalarla eflgüdüm içerisinde uygulanmas›na zemin haz›rlanacakt›r.
1.2.1.1. Tar›m Politikalar›yla Uyum
Tar›m, k›rsal alandaki en önemli ekonomik faaliyet olarak, ülkemizin geliflmesine ivme kazand›ran
bir sektördür. Son y›llarda etkileri giderek belirginleflen iklim de¤iflikli¤i, kurakl›k, iflsizlik, açl›k ve
yoksulluk, enerji fiyatlar›ndaki art›fl, yeterli ve güvenilir g›dan›n üretimi ve de¤iflen tüketici tercihleri
nedeniyle tar›m sektörü geliflmekte olan birçok ülke gibi Türkiye için de stratejik sektör olma özelli¤ini korumaktad›r.
Tar›m sektörünün ülkemizde son y›llarda yakalad›¤› büyüme performans›, sektörün geçirdi¤i yap›sal dönüflüm ile yak›ndan iliflkilidir. Mutlak olarak tar›msal GSYH’nin art›fl› fleklinde somutlaflan bu süreci besleyen temel dinamiklerin bafll›calar›; tar›m mevzuat›n›n güncellenmesi ve çeflitlendirilmesi, tar›msal desteklerin art›r›larak kalite ve üretimle iliflkilendirilmesi, tar›mda makinalaflman›n artmas›, tar›msal ihracat›n artmas›, tar›msal kredi faiz oranlar›n›n düflmesi, özel sektör kredilerinin ve yat›r›mlar›n›n artmas›, tar›m sigortas›n›n bafllamas›, sertifikal› tohum kullan›m›n›n artmas›, iyi tar›m uygulamalar›n›n yayg›nlaflmas›, tarla içi modern sulama tesislerinin yayg›nlaflmas›, tar›msal yay›mdan›flmanl›k çal›flmalar›n›n artmas›, örgütlenme düzeyinin artmas›, tar›msal pazarlama altyap›s›n›n iyileflmesi ve tar›ma dayal› sanayinin desteklenmesidir.
Tar›m ve k›rsal kalk›nma politikalar›n›n hedef kitleleri dikkate al›nd›¤›nda, iki politika aras›nda belirgin bir ölçek fark› oldu¤u söylenebilir. Tar›m politikalar›n›n odak hedef kitlesi tar›m ve g›da iflletmeleri iken, k›rsal politikalar›n ise k›rsal hanehalklar›d›r. K›rsaldaki hanelerin, kentlerdeki hanelerin sahip
oldu¤u yaflam standartlar›na asgari düzeyde kavuflturulmas› hedefi, bir taraftan k›rsal kalk›nman›n çok
sektörlü kapsam›n› ortaya koyarken di¤er taraftan da k›rsal kalk›nman›n süreç odakl› oldu¤unu göstermektedir.
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K›rsal kalk›nma, k›rsal kesimde ve kentlerde yaflayanlar aras›nda eflitli¤i ve yap›sal uyumu gözeten
bir yaklafl›mla tasarlanmas› gerekti¤inden, kamu kurulufllar› taraf›ndan yönlendirilmesi ve kamu kaynaklar› ile desteklenmesi zorunlu olan bir kalk›nma sürecidir. Kamu kurulufllar›n›n bu süreçteki sorumlulu¤u, k›rsal kesimde yaflayanlar›n çal›flma ve yaflam flartlar›n›n en az asgari standartlarda sa¤lanmas›d›r.
Geçmifle k›yasla günümüzde odak hedef kitleleri daha da belirginleflen ve/veya ayr›flan tar›m ve k›rsal kalk›nma politikalar› aras›ndaki en görünür iliflki tar›msal destekler konusunda tan›mlanm›flt›r.
20062010 dönemini kapsayan Tar›m Stratejisi belgesinde de yer ald›¤› üzere, Türkiye’de k›rsal kalk›nman›n sa¤lanmas›ndaki araçlar›n bafl›nda tar›msal destekler gelmektedir. Tar›m Stratejisi belgesinde yer
alan tar›msal destek türleri aras›nda gösterilen “k›rsal kalk›nma destekleri” tar›msal destekleri tamamlay›c› nitelikte gelifltirilen ve uygulanan desteklerdir. “Tar›msal destekler” kapsam›nda de¤erlendirilen
k›rsal kalk›nma desteklerinin bafll›calar›; eflfinansmana dayal› proje destekleri, yay›m hizmetleri, tar›msal altyap› yat›r›mlar› ve mikro giriflimcilik destekleri olarak tan›mlanm›flt›r.
Türk tar›m›n›n rekabet gücününün art›r›lmas›nda k›rsal kalk›nma desteklerinin ve faaliyetlerinin
önemi büyüktür. Bu ba¤lamda, k›rsal kalk›nma destekleri sadece tar›msal destekler kapsam›nda ele al›nmamal›d›r. Üreticiler ve/veya tar›msal iflletmeler için mevcut tar›m destekleri d›fl›nda da, k›rsal kalk›nma desteklerinin ve faaliyetlerinin çeflitlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde bölgesel geliflmifllik
farklar›n›n yüksek olmas› nedeniyle tar›msal üretimde kalite ve verimlilik düzeyleri yöreden yöreye
önemli farkl›l›klar arz etmektedir. Sadece tar›nsal destekleme politikalar›yla k›rsal alanlardaki verimlilik farklar›n›n azalt›lmas› mümkün de¤ildir. Bu farklar›n azalt›lmas› için, tar›msal politikalar d›fl›ndaki
politika alanlar›nda da çeflitli tedbirlerin al›nmas› zorunludur.
Çiftçilerin mesleki yeterliliklerinin iyilefltirilmesi, örgütlenme, tar›msal altyap›, tar›msal yay›m ve
dan›flmanl›k hizmetlerinin etkinlefltirilmesi, üretim teknolojisinin yenilenmesi, pazarlama ve finans bilgisinin güçlendirilmesi, iklim ve co¤rafya koflullar›ndan kaynaklanan verimlilik kay›plar›n›n telafisi için
yenilikçi üretim tekniklerinin sunumu, tar›msal ürünlerin ifllenmesi, ambalajlanmas› ve depolanmas›,
yöre ekolojisine ve pazar taleplerine duyarl› üretim planlamas›, giriflimcilik ve iflletme ekonomisi gibi
pekçok konuda üreticilerin ve/veya iflletmelerin desteklenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, ülkemizin yeni dönemdeki k›rsal kalk›nma desteklerinin tar›m ve tar›m d›fl› üretim alanlar›n› birlikte gözeten bir yaklafl›mla, alan ve havza odakl› tasarlanmas› uygun olacakt›r.
Tar›msal üretimin a¤›rl›kl› olarak k›rsal yerleflimlerde yap›lmas› nedeniyle, ülkemizde tar›msal üretim faktörlerinin (iflgücü, sermaye, do¤al kaynak, giriflimci vb.) niteli¤i ve verimlilik düzeyi k›rsal kesimdeki geliflmifllik düzeyiyle yak›ndan iliflkilidir. Bu bak›mdan, tar›msal üretimdeki verimlilik ve kalite art›fllar›yla ilintili birçok konu, yukar›da ifade edildi¤i üzere, k›rsal kalk›nma politikalar›na konu edilmektedir. Bu içerikte tasarlanan ve güçlendirilen k›rsal politikalar›n tar›msal politikalara paralel flekilde
uygulanmas› üretimde verimlili¤i art›rmaktad›r. Bu nedenle, tar›m destekleriyle üretim maliyetlerinin
sübvanse edilmesi göz önünde bulunduruldu¤unda, yukar›da ifade edilen alanlarda gelifltirilecek k›rsal
kalk›nma destekleriyle tar›m›n rekabet gücünün art›r›lmas› sa¤lanabilir. Bu ba¤lamda, Tar›m Stratejisi
Belgesi (20062010) içerisinde, tar›msal destekler kapsam›nda de¤erlendirilen “k›rsal kalk›nma destekleri”nin kapsam›n›n, KKP’de yer alan faaliyetler ›fl›¤›nda revize edilmesi uygun olacakt›r. KKP esas
al›nmak suretiyle, ülkemizin yeni dönemdeki “k›rsal kalk›nma destekleri”nin Strateji belgesinin revizyonu s›ras›nda dikkate al›nmas› sa¤lanacakt›r.
1.2.1.2. Bölgesel Geliflflm
me Politikalar›yla Uyum
Ülkemizde bölgesel geliflme politikalar›n›n temel amac›, bir taraftan bölgelerin rekabet gücünü art›r-
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maya odaklan›rken bir taraftan da bölgeler aras› geliflmifllik farklar›n›n azalt›lmas›d›r. Küresel ekonomiyle do¤rudan iliflki kurabilen ekonomik ve sosyal aktörleri öne ç›karan, kat›l›mc›l›k ve yönetiflim temelinde iflbirli¤i ve ortakl›k yap›lar›na dayanan, içsel kalk›nma potansiyeline odakl› bölgesel geliflme politikalar› son dönemde pekçok destek arac›yla ve kurumsal yap›larla güçlendirilmifltir. Sektörel (tar›m ve tar›md›fl›) ve mekansal (k›rsal ve kentsel) boyutlar›yla bütüncül bir flekilde tasarlanan ve uygulanan bölgesel politikalar, k›rsal alanlardaki kalk›nma giriflimlerini de kapsayacak ölçe¤e sahip politikalard›r. Bu
ba¤lamda, kentsel alanlarla uyumlu flekilde, refah›n ülke geneline dengeli bir flekilde da¤›t›lmas›n› gözeten bölgesel geliflme program ve projeleri, k›rsal kalk›nmaya yönelik birçok faaliyet içerebilmektedir.
Ülkemizde az geliflmifl bölgelerin k›rsall›k düzeylerinin yüksek olmas›ndan kaynaklanan yap›sal sorunlar›n çözümü, bölgesel geliflme alan›nda da kapsaml› ad›mlar›n at›lmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Bu
nedenle, ulusal düzeyde bölgesel geliflme ve k›rsal kalk›nma politikalar› aras›ndaki uyumun art›r›lmas›
özel önem tafl›maktad›r. Di¤er taraftan, k›rsal ve kentsel alanlar aras›nda artan etkileflim, kentsel konut
alanlar›n›n k›rsal alanlara do¤ru genifllemesi, kentlerdeki baz› üretim faaliyetlerinin k›rsal alanlardaki
yer seçim tercihleri, k›r ve kent aras›nda artan mekik göç hareketleri, ifl ve yaflam alanlar›n›n farkl›laflmas›ndan dolay› k›r ve kent aras›nda gerçekleflen günlük yolculuklardaki art›fl gibi pekçok geliflmenin
etkisiyle ülkemizde k›rsal alan› ve kentleri birarada de¤erlendiren ve bu mekanlar› bir bütünün parçalar› olarak ifllevlendiren bölgesel politikalar önem kazanm›flt›r. Bu nedenle k›rsal kalk›nma ve bölgesel geliflme politikalar›n›n birlikte tasarlanmas› bir zorunluluk haline gelmifltir.
Bölgesel geliflme politikalar› aç›s›ndan, kalk›nman›n mekan boyutunun yerel, bölgesel ve ulusal kademelerden olufltu¤u dikkate al›nd›¤›nda, il ve ilçe düzeyindeki kalk›nma giriflimleri yerel düzeyindeki
en önemli ad›mlar olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bölgesel ve k›rsal politikalar aras›ndaki mekansal ölçek farkl›laflmas›, k›rsal kalk›nman›n daha odak ve küçük yerleflim birimlerindeki kalk›nma giriflimlerini kapsamas› gerekti¤ini ortaya koymaktad›r. Bir baflka ifadeyle, bölgesel geliflme aç›s›ndan en dar mekansal ölçek, k›rsal kalk›nman›n hedef uygulama alanlar›yla örtüflmektedir. ‹dari sistemimizle uyumlu
olarak, mekansal kapsam olarak en dar ölçe¤in il/ilçeler oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, özellikle ilçe düzeyinde kamu ve kamu d›fl› paydafllar›n kat›l›m›n›, iflbirli¤ini ve ortakl›¤›n› esas alan tematik ve/veya entegre nitelikli k›rsal kalk›nma program ve projelerinin gelifltirilmesinde ve böylece yerel kalk›nma potansiyelinin harekete geçirilmesinde bölgesel geliflme politikalar›na da görevler düflmektedir.
Bölgesel ve k›rsal politikalar aras›nda tamamlay›c›l›¤›n sa¤lanmas› ve bu sektörlere yönelik kamu
harcamalar›n›n etkinli¤inin art›r›lmas›, il/ilçe düzeyinde eflgüdümün ve iflbirli¤inin art›r›lmas›n› zorunlu
k›lmaktad›r. ‹l/ilçelerin ekonomik ve sosyal sektörler itibar›yla yap›sal durumlar›n›n ortaya ç›kar›lmas› ve
bu paralelde geliflme potansiyellerinin ortaya ç›kar›lmas› il/ilçe bazl› verilerin üretilmesi ve izleme sistemlerinin oluflturulmas›n› gerektirmektedir. K›rsal kalk›nman›n h›zland›r›lmas›nda özellikle ilçe ölçe¤inde kalk›nma projelerinin ve programlar›n›n haz›rlanmas›, uygulanmas› ve izlenmesine yönelik olarak,
bölgesel geliflme eylem planlar› kapsam›nda gerekli düzenlemelerin yap›lmas› önem arz etmektedir.
Bölgesel geliflme planlar›nda k›rsal kalk›nmaya yönelik faaliyetlerin sadece küçük ölçekli tar›msal
sanayilerin gelifltirilmesine destek fleklinde de¤il, k›rsal kalk›nman›n di¤er eksenlerine yönelik faaliyetlerin de söz konusu planlar›n kapsam›na al›nmas› uygun olacakt›r. Bu ba¤lamda, GAP Eylem Plan› örne¤inde somutlaflt›¤› üzere ülkemizde son y›llarda say›lar› giderek artan ve önemli miktarda kaynak tahsis edilen bölgesel geliflme planlar›nda k›rsal kalk›nma desteklerine yer verilmesi uygun olacakt›r. Bu
bak›mdan, ülkemizin yeni dönemdeki bölgesel geliflme eylem planlar›n›n oluflturulmas› ve/veya revizyonu s›ras›nda KKP’nin dikkate al›nmas› önem tafl›maktad›r.
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1.2.2. Uygulama Programlar› Aç›s›ndan Uyum
K›rsal kalk›nma konusunda ülkemizde operasyonel nitelikli programlar›n say›s› giderek artmaktad›r. Hibe programlar› ve entegre nitelikteki kalk›nma ve/veya k›rsal kalk›nma projesi fleklinde gelifltirilen bu uygulamalar, k›rsal kalk›nma ad›na kaynak tahsis edilen önemli politika araçlar›d›r. Afla¤›da yer
ald›¤› üzere, halihaz›rda yürütülmekte olan temel nitelikteki k›rsal kalk›nma faaliyetleri ile Plan doküman› aras›ndaki iliflkinin tan›mlanmas›, gelecekteki uygulamalara ›fl›k tutmas› bak›m›ndan önemli bulunmaktad›r. K›rsal Kalk›nma Plan›; IPARD Program› da dahil olmak üzere, uygulanan veya uygulanacak olan tüm k›rsal kalk›nma faaliyetleri için (k›rsal kalk›nma projeleri, mali destek programlar› vb.) referans doküman özelli¤i tafl›maktad›r. Plan’›n onaylanmas›ndan sonra hayata geçirilecek faaliyetlerin tasar›m›nda ve uygulamas›nda KKP’ye uyumu esas al›nacakt›r.
1.2.2.1. K›rsal Kalk›nma Plan› ve IPARD Program›
AB, aday ve potansiyel aday ülkelerin Birli¤e kat›l›m›na yönelik haz›rl›klar›na destek sa¤lamak
amac›yla, Kat›l›m Öncesi Yard›m Arac›’n› (IPA) oluflturmufltur. Türkiye, aday ülke olarak, bütün IPA
bileflenlerinden yararlanabilmektedir. IPA yard›mlar› afla¤›da verilen bileflenlerden oluflmaktad›r;
1) Geçifl Dönemi Deste¤i ve Kurumsal Kapasitenin Gelifltirilmesi
2) S›n›r Ötesi ‹flbirli¤i
3) Bölgesel Kalk›nma
4) ‹nsan Kaynaklar›n›n Gelifltirilmesi
5) K›rsal Kalk›nma
IPA’n›n beflinci bilefleni olan K›rsal Kalk›nma Bilefleni (IPARD); AB Ortak Tar›m Politikas›, k›rsal
kalk›nma politikas› ve ilgili di¤er politikalar›n›n uygulanmas› ve yönetimi için kat›l›m öncesi dönemde
aday ülkelerin bu yöndeki kurumsal kapasite geliflimini ve yap›sal uyumunu art›rmay› hedefleyen bir bileflendir. Bu amaçla, tar›m sektörünün modernizasyonu ve k›rsal alanlar›n sürdürülebilir kalk›nmas›na
hizmet edecek flekilde IPARD kapsam›nda aday ülkelere mali destek sa¤lanmaktad›r.
Türkiye, IPARD bilefleni kapsam›nda aday ülkelere sa¤lanan mali desteklerden yararlanmak amac›yla, AB’nin ilgili politikalar›yla ve UKKS doküman›yla uyumlu flekilde IPARD Program›’n› haz›rlam›fl ve
Kas›m 2007’de Avrupa Komisyonuna sunmufltur. Ülkemizin ihtiyaçlar›n› ve koflullar›n› gözeten IPARD
Program› (20072013) 19 Aral›k 2007 tarihinde Avrupa Komisyonu K›rsal Kalk›nma Komitesi’nde görüflülerek kabul edilmifl ve Avrupa Komisyonu taraf›ndan 25 fiubat 2008 tarihinde onaylanm›flt›r.
IPARD Program›, TKB taraf›ndan kamu kurulufllar›, üretici birlikleri, sivil toplum kurulufllar› ve
üniversiteler ile yak›n iflbirli¤i içinde haz›rlanm›flt›r.
Türkiye, 718/2007 say›l› IPA Uygulama Tüzü¤ünde tan›mlanm›fl olan IPARD desteklerinden azami ölçüde yararlanmaktad›r. IPARD kapsam›nda destek sa¤lanan eksenler afla¤›da yer almaktad›r;
1) Eksen 1: Pazar etkinli¤inin iyilefltirilmesi ve Topluluk standartlar›n›n uygulanmas›
2) Eksen 2: Tar›mçevre tedbirleri ve yerel k›rsal kalk›nma stratejilerinin uygulanmas› için
l›k faaliyetleri

haz›r-

3) Eksen 3: K›rsal ekonominin gelifltirilmesi
Bu eksenler alt›nda IPARD Program› kapsam›nda ülkemize destek sa¤lanacak tedbirler ve bu tedbirler kapsam›ndaki iller Ek III’de ve Harita 1.1’de sunulmaktad›r. Program iki dönem halinde uygula-

32

nacak olup, ilk uygulama döneminde 20 ‹l ve ikinci uygulama döneminde 22 ‹l olmak üzere toplam 42
‹l, Program kapsam›na al›nm›flt›r.
5648 say›l› Kanun ile kurulan Tar›m ve K›rsal Kalk›nmay› Destekleme Kurumu (TKDK) taraf›ndan
uygulanacak Program’›n, Yönetim Otoritesi, TKB Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤› olarak belirlenmifltir.
Kamu ve kamu d›fl› paydafllardan oluflan 20 üyeli IPARD ‹zleme Komitesi ise, Program uygulamalar›n›n izlenmesi, etkinlefltirilmesi, yönlendirilmesi ve Program üzerinde ortaya ç›kabilecek de¤ifliklik önerilerinin görüflülmesinden sorumludur.
Kesinleflen rakamlara göre, 20072012 döneminde 660.80 milyon Avro büyüklü¤ünde mali kayna¤a
sahip olan Program, yararlan›c› katk›s›yla birlikte düflünüldü¤ünde yaklafl›k 1.3 milyar Avro de¤erinde
bir mali büyüklü¤e sahiptir.
Harita 1.1. IPARD Programı’nın uygulanaca÷ı iller

Kaynak: TKB, IPARD Programı (2007-2013)

Harita 1.1’de gösterilen illerde uygulanacak olan IPARD Program›’n›n s›n›rl› bir uygulama kapsam› oldu¤u görülmektedir. Bu ba¤lamda, IPARD’›n temel hedeflerine ulusal ölçekte eriflilebilmesi amac›yla di¤er illerde IPARD Program›’n› ikame edebilecek programlar›n gelifltirilmesi gerekmektedir. Bu
1
HaritaTKB
2.1. øller
itibarıyla köy
sayısı
(2007) Tar›m Reformu Uygulama Projesi (ARIP) kapsam›nda pilot illeramaçla,
taraf›ndan
2006
y›l›nda
de uygulanmaya bafllanan ve daha sonra kapsam› 81 ‹li içerecek flekilde geniflletilen “K›rsal Kalk›nma
Yat›r›mlar›n›n Desteklenmesi Program›”n›n önemli bir ifllev kazand›¤› görülmektedir. Di¤er taraftan,
5449 say›l› Kanun ile Düzey 2 istatistiki bölge birimleri baz›nda kurulan kalk›nma ajanslar› (KA) taraf›ndan uygulanan/uygulanacak “tar›m ve k›rsal kalk›nma” hibe programlar› da önemli bir ifllev kazanm›flt›r. Söz konusu uygulamalar aras›ndaki uyumun sa¤lanmas› durumunda, tar›m ve k›rsal kalk›nma
alan›nda yürütülen AB’ye haz›rl›k çal›flmalar›n›n etkinli¤i artacakt›r.
KKP, yukar›da bahsedilen uygulamalar› da içerecek flekilde, k›rsal kalk›nma alan›nda hayata geçirilen tüm uygulamalar için üst ölçekte bir referans doküman özelli¤i arz etmektedir. Plan’›n onaylanmas›ndan sonra gelifltirilecek yeni uygulamalar›n Plan’da belirtilen esas ve usullere uygun flekilde tanzim
edilmesi gerekmektedir. KKP, tar›m sektörünün ihtiyaçlar› ile k›rsal kesimin daha genifl çaptaki ihtiyaçlar›n› bir arada programlayan, kalk›nman›n sektörel ve mekânsal aç›dan tüm boyutlar›n› gözeten bütüncül bir yaklafl›mla gelifltirilmifl bir Plan doküman›d›r. IPARD Program› ise, belirli bileflenler ve kurallar
Kaynak: TÜøK, ADNKS Sonuçları
seti içinde yararlan›c›lara mali destek sa¤layan bir uygulama doküman›d›r. ‹ki doküman aras›nda var
MERSúN
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olan ifllev ve ölçek farkl›laflmas› aç›kt›r. KKP ve IPARD Program› aras›ndaki uyum, her iki doküman›n
da UKKS belgesi temel al›narak haz›rlanmas›ndan dolay› yüksek görünmektedir.
IPARD Program›’n›n önemi, ülkemizin k›rsal alanda AB ile ekonomik ve sosyal uyumuna sa¤lad›¤› katk›d›r. Bu aç›dan, IPARD’da oldu¤u gibi hibe program› mekanizmas›yla hayata geçirilen uygulamalar›n IPARD Program› ile eflgüdümlü bir flekilde tasarlanmas› gerekmektedir. Tar›m ve k›rsal kalk›nma hibe programlar›na ayr›lan ulusal kaynaklar›n, IPARD hedeflerine eriflimi destekleyecek flekilde de¤erlendirilmesi temel ilkedir. Bu yönde gelifltirilecek yeni programlar›n KKP’nin genel çerçevesi ile
uyumlu ve IPARD ile eflgüdüm içinde olmas› gerekmektedir.
KKP’nin politika doküman› olmas› ve ülkemizde 20102013 döneminde gerçeklefltirilecek tüm uygulamalara çerçeve teflkil etmesi nedeniyle, AB k›rsal kalk›nma politikalar›na uyumu özellikle gözetilmifltir. Bu bak›mdan, KKP’n›n politika çerçevesi (stratejik amaçlar, öncelikler, tedbirler ve faaliyetler)
AB’nin 20072013 mali dönemine iliflkin k›rsal kalk›nma politikalar›n›n genel çerçevesi ile uyumludur.
AB k›rsal kalk›nma politikalar› aç›s›ndan tematik alanlar; tar›msal iflletmelerin modernizasyonu, g›da
güvenli¤i, tar›msal ürünlerin ifllenmesi, çevre dostu tar›msal üretimin yayg›nlaflt›r›lmas›, k›rsal çevrenin
korunmas›, mesleki e¤itim, tar›m d›fl› ekonomik faaliyetlerin gelifltirilmesi, k›rsal altyap› ve yerel kalk›nmad›r. KKP’nin kapsam› ise, söz konusu temalara ilave olarak, ülkemizin koflullar›na uygun olarak
di¤er birtak›m temalar› da içerecek (yoksullukla mücadele, do¤al afetler, turizm, yenilenebilir enerji,
sa¤l›k ve e¤itim vb.) flekilde belirlenmifltir. KKP’nin onaylanmas›ndan sonra hayata geçirilecek tar›m ve
k›rsal kalk›nma hibe programlar›n›n tasar›m›nda; IPARD Program›’na uyumlar›n›n sa¤lanmas› ve bölgesel ihtiyaçlara göre Plan’da yer alan di¤er faaliyet konular›n›n kapsanmas› hususu gözetilecektir.
1.2.2.2.

K›rsal Kalk›nma Plan› ve Di¤er Mali Destek (Hibe) Programlar›

AB’ye üyelik sürecinde ülkemizin yükümlülükleri aras›nda önemli bir yer iflgal eden tar›m ve k›rsal kalk›nma müktesebat›na uyum faaliyetlerimizin en önemli ad›mlar›ndan biri de yukar›da ifade edildi¤i üzere IPARD Program›d›r. Program, gerek TKB gerekse KA’lar taraf›ndan ulusal kaynaklarla yürütülecek tar›m ve k›rsal kalk›nma konulu hibe programlar› aç›s›ndan yönlendirici iflleve sahiptir. TKB
ve KA’lar taraf›ndan yürütülecek benzer programlar›n hem IPARD Program› ile hem de kendi aralar›nda uyum sa¤lanmas› gerekmektedir. Bu uyumun sa¤lanmas› için ilgili merkezi idare kurulufllar› gerekli tedbirleri temin edecektir. TKB ve KA’lar taraf›ndan yürütülecek hibe programlar› için destek alanlar› ve yararlan›c›lar› bak›m›ndan ölçek ve mekan farkl›laflmas›na gidilmesi kaynak etkinli¤i ad›na uygun
gözükmektedir.
IPARD Program›’n›n uyguland›¤› illerde yukar›da belirtilen uyum ihtiyac›n›n gözetilmesi ve tamamlay›c›l›¤›n sa¤lanmas› özel önem arz etmektedir. IPARD Program›’n›n uygulanmad›¤› illerde de,
yukar›da belirtilen iki program aras›nda eflgüdüm ihtiyac› bulunmaktad›r. IPARD Program›’n›n uygulanmad›¤› illerde, TKB ve KA hibe programlar›n›n, IPARD hedeflerinin gerçeklefltirilmesine imkan tan›malar› nedeniyle koordineli bir flekilde tasarlanmalar› ve uygulanmalar› gerekmektedir.
Bu çerçevede, IPARD Program›’n›n destek yap›s› da dikkate al›narak, KKP kapsam›ndaki faaliyetler hakk›nda TKB, KA’lar ve di¤er merkezi kurulufllar taraf›ndan gelifltirilecek hibe programlar› aras›nda tamamlay›c›l›k ve eflgüdüm sa¤lanacakt›r. Bu flekilde, k›rsal kalk›nmaya ayr›lan ulusal kaynaklar›m›z›n etkinli¤inin art›r›lmas› mümkün olacakt›r.
K›rsal Kalk›nma Plan› faaliyetlerinin uygulamas›n›n izlenmesi ve yönlendirilmesi amac›yla teflkil
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edilecek olan Plan ‹zleme Komitesi, belirtilen hibe programlar› aras›ndaki eflgüdümü sa¤lamak amac›yla gerekli iflbirli¤i ve koordinasyon yap›s›n›n tesis edilmesine ve güçlendirilmesine katk› sa¤layacakt›r.
1.2.2.3.

K›rsal Kalk›nma Plan› ve Entegre K›rsal Kalk›nma Projeleri

Ülkemizde 1970’li y›llardan beri uygulanmakta olan entegre k›rsal kalk›nma projeleri, k›rsal kalk›nmaya yönelik kaynak kulland›r›lan uygulama araçlar›n›n bafl›nda gelmektedir. Ülkemizin az geliflmifl
bölgelerinin yap›sal sorunlar› bu nitelikteki projelere olan gereksinimi sürekli k›lmaktad›r. Fakat, bu
projelerin ço¤unlukla, d›fl kaynak finansman›yla yürütülmesi nedeniyle projelerin tasar›m› ve uygulamas› için baflvurulan yöntem, mali destek sa¤layan kurulufllara göre de¤iflmekte, bu durum ise merkezi ve
yerel düzeyde kurumsal kapasite oluflumunu menfi yönde etkilemektedir. Bu tür projelerin tasar›m› ve
yönetiminin, yerel koflullar ve Plan faaliyetleri ›fl›¤›nda revize edilerek, uygulama sahalar›n›n daralt›lmas›na ihtiyaç bulunmaktad›r. Ayr›ca, temel olarak tar›msal faaliyetler yoluyla k›rsal yoksullu¤un azalt›lmas›n› hedefleyen bu projelerde, hedef kitlenin küçük ve geçimlik iflletmeler olarak seçilmesi yerine,
önceli¤in üretici örgütleri, yerel idareler ve ortakl›klar›n güçlendirilmesine ve kapasite gelifltirmeye yönelik yat›r›mlara sa¤lanmas› bu projelerin sürdürülebilirli¤ini art›racakt›r.
Bu çerçevede, ülkemizde geçmifl dönemlerde uygulanm›fl ve halen uygulanmakta olan çok say›da
k›rsal kalk›nma projesi bulunmaktad›r. Tamamlanma durumuna göre, afla¤›da s›n›fland›r›lan bu projeler, k›rsal kalk›nma için ayr›lan kamu kaynaklar›n›n mekansal ve sektörel da¤›l›m›n› göstermesi bak›m›ndan önemli bulunmaktad›r. K›rsal kesimde yoksullu¤un azalt›lmas› için hane ve üretici gelirlerinde
istikrarl› bir art›fl sa¤lamaya yönelik gelir getirici tar›m ve tar›m d›fl› ekonomik faaliyetler ile hedef kitleyi kalk›nma yönünde harekete geçirmek üzere ihtiyaç duyulan kapasite gelifltirme faaliyetlerinin birlikte programland›¤› bu projelerin temel amac›, k›rsal toplumun refah seviyesinin art›r›lmas› olarak
özetlenebilir.
Gelecekteki benzer uygulamalara ›fl›k tutmas› bak›m›ndan bu tür projelerin tasar›m›, uygulamas› ve
izlenmesine iliflkin olarak geçmifl uygulamalardan edinilen deneyimler neticesinde, bu projelerde gözetilmesi gereken unsurlar afla¤›daki flekilde özetlenebilir;
• Alan bazl› yerel sahiplenme, hedef kitlenin somutlaflt›r›lmas›
• Uygulama ve yönetimde afla¤›dan yukar› yaklafl›m
• Yerel yönetiflim
• Proje tasar›m›nda hedef kitlenin güncel sorun alanlar›n›n çözümüne odaklanma
• Yerelin eflfinansman›, proje tasar›m›na yerel kurulufllarla birlikte bafllanmas›
• Sonuç yerine bütüncül ve süreç odakl› yaklafl›m
• Di¤er sektörel önceliklerle uyum
• Kamu ve kamu d›fl› ortakl›k ve iflbirli¤i yap›lar›n›n oluflturulmas›
• Merkezi ve yerel idare aras›nda iflbölümünün netlefltirilmesi
• Ölçülebilir göstergelere dayal› izlemede¤erlendirme süreci
• Nihai de¤erlendirme raporlar›n›n kamuoyu ile paylafl›lmas›
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a) Uygulamalar› tamamlanm›fl baz› k›rsal kalk›nma projeleri:
• Çorum - Çank›r› K›rsal Kalk›nma Projesi
• Yozgat K›rsal Kalk›nma Projesi
• Erzurum K›rsal Kalk›nma Projesi
• Bingöl - Mufl K›rsal Kalk›nma Projesi
• Ordu - Giresun K›rsal Kalk›nma Projesi
• Do¤u Anadolu Havza Gelifltirme Projesi
• Köy Kent Projesi
• Köy Merkezli Tar›msal Üretime Destek Projesi
• Sosyal Ormanc›l›k Projesi
• Tar›msal Yay›m ve Uygulamal› Araflt›rma Projeleri
• Televizyon Yoluyla Yayg›n Çiftçi E¤itim Projesi
b) 2010 y›l› itibar› ile halen uygulanmakta olan baz› k›rsal kalk›nma projeleri:
• Sivas - Erzincan Kalk›nma Projesi
• Anadolu Su Havzalar› Rehabilitasyon Projesi
• Diyarbak›r - Siirt Batman Kalk›nma Projesi
• Ardahan - Kars - Artvin Kalk›nma Projesi
• Do¤u Karadeniz Bölgesinde Küçük Ölçekli Çiftçilerin Yaflam Koflullar›n›n ‹yilefltirilmesi
Projesi
• Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi
• Tar›msal Yay›m› Gelifltirme Projesi (TarGel)
• K›rsal Alanda Sosyal Destek Projesi
• GAP Entegre K›rsal Kalk›nma Projesi
2010 y›l›nda ve/veya öncesinde uygulamas› bafllam›fl ve halen devam etmekte olan k›rsal kalk›nma
faaliyetlerinin Plan’›n ba¤›ms›z nitelikteki eki olan Ek VII’deki tablo üzerinden ayr›ca derlenmesi sa¤lanacakt›r. KKP’nin koordinasyonundan sorumlu kurulufl taraf›ndan, Ek VII’deki tablo format›na uygun
olarak haz›rlanacak bu ek, her y›l fiubat ay›nda revize edilecek ve “K›rsal Kesime Yönelik Uygulanmakta Olan Y›ll›k Kamu Faaliyetleri Listesi” ad›yla yay›mlanacakt›r. Tabloda bir önceki y›l tamamlanm›fl
faaliyetler ile içinde bulunulan y›l itibar›yla sürdürülmekte olan faaliyetler ayr› ayr› listelenecektir. Böylece, ülkemizde kamu kaynaklar›yla merkezi idare taraf›ndan yürütülen tüm k›rsal kalk›nma faaliyetlerinin bir arada izlenmesi ve de¤erlendirilmesi mümkün olacakt›r. Bu flekilde, Plan faaliyetlerinin uygulama düzeyinin ortaya ç›kar›lmas› da mümkün olacakt›r.
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2. MEVCUT DURUM

2.1. K›rsal Alan Tan›m›
Fiziki co¤rafyan›n k›rsal ve kentsel alan olarak tasnif edilmesinde esas al›nan kriterler yay›mlanan
istatistik türlerine göre de¤iflen bir husustur. Bu nedenle di¤er ülkelerde oldu¤u gibi, ülkemizde de farkl› k›rsal alan tan›mlar› kullan›lmaktad›r. Ülkeleri birarada ve ayn› kritere göre karfl›laflt›rabilmek amac›yla uluslararas› kurulufllarca standart tan›mlar gelifltirilmifltir. Bu tür tan›mlardan, OECD taraf›ndan
gelifltirilen ve AB taraf›ndan da kullan›lan k›rsal alan tan›m› en yayg›n kullan›lan tan›md›r. Bölge tipolojilerinin belirlenmesinde de kullan›lan bu tan›ma göre, idari s›n›rlar itibar›yla nüfus yo¤unlu¤u km2
bafl›na 150 kifliden az olan yerler k›rsal alan olarak kabul edilmektedir. Bölgeler, k›rsal nüfus büyüklüklerine göre; ço¤unlukla k›rsal bölge, ara bölge ve ço¤unlukla kentsel bölge olarak ifade edilmektedir.
Ülkemizde k›rsal alanla ilgili yap›lan istatistiklerde genel kabul gören ve TÜ‹K taraf›ndan da dikkate al›nan tan›mlar afla¤›da ifade edildi¤i üzere k›rkent ayr›m›nda ve köyflehir ayr›m›nda kullan›lan tan›mlard›r:
• K›rkent tan›m› (alansal/mekansal tan›m): Nüfusu 20 binden fazla olan yerleflim birimleri kent, di¤er yerleflim birimleri k›rsal alan kabul edilmektedir. 1965 y›l›ndan bafllayarak 1985 y›l›na kadar geçerli olan bir kabule göre, nüfusu 10 bin ve üzeri olan yerleflimler kent, di¤er yerleflimler ise k›r olarak s›n›fland›r›lmakta iken, 1982 y›l›nda DPT taraf›ndan nüfusu 10 binden büyük 288 yerleflim yeri için yap›lan bir araflt›rmada nüfusun istihdam alanlar›, flirket say›s›, banka flube say›s›, telefon aboneli¤i vb. 28
kritere göre kent olabilme eflik de¤erlerini aflan yerleflim yerlerinin yüzde 80 oran›nda nüfusu 20 binin
üzerinde olan yerleflim yerleri oldu¤undan bu tan›m kabul edilmifltir. Böylece, k›r ve kent ayr›m›na esas
teflkil eden nüfus efli¤i 10 binden 20 bine yükseltilmifltir. TÜ‹K taraf›ndan “k›r” ve “kent” baz›nda yay›mlanan tüm çal›flmalarda bu tan›m kullan›lmaktad›r.

UKKS ve KKP haz›rl›klar›nda baz al›nan, operasyonel nitelikli k›rsal kalk›nma programlar›nda kullan›lan bu tan›m, KKP çerçevesinde yürütülecek uygulamalar aç›s›ndan da esas al›nacak olan tan›md›r.
• Köyflfleehir tan›m› (idari tan›m): Yerleflim yerlerinin idari statüsü baz al›narak nüfus büyüklüklerine
bak›lmaks›z›n il ve ilçe merkezleri “flehir”, di¤er tüm yerleflimler “köy” kabul edilmektedir. Günümüzde TÜ‹K taraf›ndan baflta genel nüfus say›mlar› olmak üzere “köy” ve “flehir” baz›nda yay›mlanan çal›flmalarda bu tan›m kullan›lmaktad›r.
Genel anlamda k›r ve kent ayr›m›; befleri co¤rafyan›n, iktisadi faaliyetlerin, sosyal yap›n›n ve kültürel de¤erlerin farkl›laflmas›n› ifade etmektedir. Bu ba¤lamda, “k›r” ve “kent” kavramlar› alt›nda özetlenen mekan farkl›laflmas›, “k›rsal” ve “kentsel” kavramlar› alt›nda sosyolojik olarak da infla edilmektedir. Fakat, günümüzde kenti tan›mlayan baz› özelliklerin k›rda, k›r› tan›mlayan baz› özelliklerin ise
kentlerde oldu¤u görülmektedir. Bu durum, nüfus büyüklü¤ü veya yo¤unlu¤u ile yerleflimlerin idari statüsü gibi normatif k›staslar› esas alan tan›mlarla, k›rsal ve kentsel alanlar›n genel niteliklerinin sa¤l›kl›
bir flekilde tespit edilemeyece¤ini, sosyolojik olarak da söz konusu kavramlar›n anlam›nda h›zl› bir devinimin oldu¤unu göstermektedir. Dolay›s›yla, k›rsal ve kentsel alanlarda yaflayan nüfusun yaflam kalitesi ve koflullar› aç›s›ndan birtak›m genel de¤erlendirmeler ve karfl›laflt›rmalar yapmak mümkün olmakla birlikte, mekan›n “k›rsal” ve “kentsel” alan baz›nda tasnifinin temel amac›n›n istatistik üretmek ve
üretilen istatistikler ›fl›¤›nda daha nitelikli politikalar gelifltirmek oldu¤u unutulmamal›d›r.
2.2. K›rsal Yerleflfliimler
Türkiye’de k›rsal yerleflme deseninin genel karakteristi¤ini, mekansal da¤›n›kl›k, say›sal çokluk ve
düflük nüfus yo¤unlu¤u oluflturmaktad›r. Planl› dönemin bafl›ndan beri k›rsal kalk›nman›n önündeki en
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büyük engellerden biri olarak kabul edilen bu sorunun çözümü, k›rsal kalk›nman›n bir “yerlefltirme politikas›” çerçevesinde ele al›nmas›n› gündeme tafl›m›flt›r. Da¤›n›k yerleflme deseninin toplumsal iliflkileri s›n›rlad›¤›, topluluk d›fl› kesimlerle ve pazarla ba¤lant›lar› sekteye u¤ratt›¤› vurgulanarak yerleflme yap›s›na müdahaleler öngören çeflitli politika araçlar› gelifltirilmifltir. K›rsal yerleflme deseninden kaynaklanan ölçek sorunlar› karfl›s›nda, farkl› plan dönemlerinde gelifltirilen bu araçlar›n en önemlileri “merkez köy” ve “köykent” uygulamalar› olmufltur.
1982 y›l›nda yay›mlanan “Türkiye’de Yerleflme Merkezlerinin Kademelenmesi” çal›flmas›n›n sonuçlar›ndan yararlan›larak, 1983 y›l›nda 83/7493 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile ülkemiz genelinde
4.319 adet “merkez köy” belirlenmifltir. 1997 y›l›nda 97/9236 say›l› Bakanlar Kurulu Karar› sonucu, eski liste iptal edilmifl ve 4.138 yerleflimi kapsayan yeni liste “merkezi yerleflim yerleri” ad›yla yay›mlanm›flt›r. K›rsal kalk›nman›n bir yerleflme politikas› ›fl›¤›nda gerçeklefltirilmesini öngören bu kararlar; k›rsal alandaki bütün yerleflim birimlerine götürülmesi ülkenin mali kaynaklar›yla mümkün olmayan birtak›m yat›r›m ve hizmetlerin merkezi nitelikteki yerleflimlere yo¤unlaflt›r›lmas›n› esas alm›flt›r. Kararlar›n temel amac› “k›rsal alana yönelik hizmetlerin, icrac› kurulufllarca belli öncelikli yerleflim merkezleri arac›l›¤›yla çevre yerleflimlere zaman›nda ve eksiksiz olarak ulaflt›r›lmas›nda ve götürülmesinde birli¤in sa¤lanmas›” fleklinde ifade edilmifltir.
Mahalli idare ve birlikleri hakk›ndaki yay›mlanan kanunlar çerçevesinde; köy ve köy k›s›mlar›n›n
birleflerek belediye kurabilmesi, meskun sahas›n›n en yak›n belediyeye uzakl›¤›n›n 5 km’nin alt›na düflen köylerin söz konusu belediyeye kat›labilmesi, nüfusu 2 binden düflük belde belediyelerinin kapat›lmas›, belediye kurulmas› için gerekli asgari nüfusun 5 bine ç›kar›lmas›, yeni ilçeler kurulmas›, büyükflehir belediyesi mücavir alanlar›n›n genifllemesi gibi sebeplerle k›rsal alanda “merkez olma” özelli¤i
gösteren yerleflimlerin niteli¤i geçmifl dönemlere k›yasla ölçek de¤ifltirmifltir. Buna göre, k›rsal nüfusun
da azalmas›yla, merkez olma niteli¤inin köylerden belde ve ilçelere kayd›¤› söylenebilir. Bu yerleflimler aras›na, nüfus büyüklü¤ü nispeten büyük köyler de al›nabilir.
Yukar›da ifade edilen e¤ilimle uyumlu olarak, Dokuzuncu Kalk›nma Plan›’n›n 679’uncu maddesi
“k›rsal kesimde kalk›nman›n h›zland›r›lmas›nda ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile di¤er geliflme
ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleflim birimlerine öncelik verilmek suretiyle
kaynaklar›n etkin kullan›m› sa¤lanacak ve uygulama ülke geneline yayg›nlaflt›r›lacakt›r” fleklinde ifade
edilmifltir. Mevcut k›rsal yerleflme deseni, nüfus büyüklükleri ve göç e¤ilimleri dikkate al›narak son dönem mevzuat hükümleri ›fl›¤›nda k›rsal merkezi yerleflim yerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Böylece, süregelen k›rsal nüfus çözülmesi karfl›s›nda k›rsal alanda nüfus tutma kapasitesi bulunan, ekonomik
ve sosyal aç›dan dinamik kalabilen yerleflimlerin güçlendirilmesi sa¤lanabilir.
2007 y›l› ADNKS verilerine göre, ülkemizde 34.438 adet köy ve 2.263 adet belde belediyesi (ilk kaBkz. Harita 2.1). K›rsal kalk›nma uygulamalar› aç›s›ndan odak
deme belediyeleri dahil) bulunmaktad›r (B
yerleflimler olan söz konusu yerleflimler aras›na, nüfusu 20 binden düflük ilçe merkezlerinin de eklenmesi gerekmektedir. Ülkemizde k›rsal kalk›nma uygulamalar› aç›s›ndan dikkate al›nmas› gereken di¤er
bir yerleflim türü ise, köy ba¤l›s› (köy alt›) yerleflimlerdir. ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan tescil edilen bu
tür yerleflimlerin say›s› 2008 y›l›nda yaklafl›k 47 bin olarak gerçekleflmifltir. ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan
yay›mlanan 2004/126 nolu Genelge gere¤ince ba¤l› tescillerinin yap›labilmesi için asgari 10 hane ve 50
nüfusun bulunmas› ile ba¤l› olunan köye en fazla 2 km uzakl›kta olunmas› gerekmektedir.
2007 y›l› ADNKS sonuçlar›na göre, toplam nüfusumuzun yüzde 32,6’s› k›rsal yerleflimlerde yaflamakta iken, bu rakam 2008 y›l›nda yüzde 30,8’e gerilemifltir. Ancak ülkemizde k›rsal yerleflimlerin sa-
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y›caKaynak:
fazla,TKB,
nüfus
olarak
küçük
ve yerleflim düzeni olarak da¤›n›k olmas› hizmet sunum maliyetleri ve etkinli¤i üzerinde olumsuz etki yarat›rken, k›rsal ekonomilerin geliflmesi için yerleflim baz›nda bulunmas› gereken ölçe¤in oluflmas› da güçleflmektedir.

Harita 2.1. øller itibarıyla köy sayısı1 (2007)
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Kaynak: TÜøK, ADNKS Sonuçları

2.3. K›rsal Nüfus Da¤›l›m›
Ülkemizde nüfus istatistikleri, genel nüfus say›mlar›ndan derlenmektedir. Söz konusu say›mlar
k›rkent tan›m› yerine, köyflehir tan›m›n› esas ald›¤›ndan nüfus istatistikleri ancak köy ve flehir ayr›m›nda yay›mlanmaktad›r. Dolay›s›yla bu bölümde “k›rsal nüfus” yerine “köy nüfusu” ifadesinin kullan›lmas› daha do¤ru olacakt›r. Yukar›da ifade edildi¤i üzere, “köy nüfusu” ifadesi, 20 binden düflük nüfusa sahip ilçe merkezlerini kapsamamaktad›r. Bu nedenle, 20 binden düflük nüfusa sahip ilçe merkezlerin toplam nüfusunun Tablo 2.1’de belirtilen köy nüfuslar›na ilave edilerek, k›rsal nüfus
büyüklü¤ü hesaplanabilir.
Tablo 2.1. Köy ve úehir nüfuslarının da÷ılımı (1927-2008)
Sayım Yılı
1927
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
2000
2007
2008
2009

Toplam
13.648.270
16.158.018
17.820.950
18.790.174
20.947.188
24.064.763
27.754.820
31.391.421
35.605.176
40.347.719
44.736.957
50.664.458
56.473.035
67.803.927
70.586.256
71.517.100
72.561.312

Yüzde
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

ùehir Nüfusu
3.305.879
3.802.642
4.346.249
4.687.102
5.244.337
6.927.343
8.859.731
10.805.817
13.691.101
16.869.068
19.645.007
26.865.757
33.326.351
44.006.274
49.747.859
53.611.723
54.807.219

Yüzde
24,22
23,53
24,39
24,94
25,04
28,79
31,92
34,42
38,45
41,81
43,91
53,03
59,01
64,90
70,48
74,96
75,54

Köy Nüfusu
10.342.391
12.355.376
13.474.701
14.103.072
15.702.851
17.137.420
18.895.089
20.585.604
21.914.075
23.478.651
25.091.950
23.798.701
23.146.684
23.797.653
20.838.397
17.905.377
17.754.093

Yüzde
75,78
76,47
75,61
75,06
74,96
71,21
68,08
65,58
61,55
58,19
56,09
46,97
40,99
35,10
29,52
25,04
24,46

Kaynak: TÜøK 1927-2000 Genel Nüfus Sayımları ve 2007-2008 ADNKS Sonuçları
1

TÜ‹K taraf›ndan hesaplanan köy nüfusu; köy-flehir tan›m›na göre, “köy nüfusu” kapsam›nda de¤erlendirilen yerleflimleri göstermektedir.
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Harita 2.2. Toplam köy nüfusunun iller itibarıyla da÷ılımı (Bin kiúi, 2008)

1970
35.605.176
100,00
13.691.101
38,45
21.914.075
61,55
1975
40.347.719
100,00
16.869.068
41,81
23.478.651
58,19
1980
44.736.957
100,00
19.645.007
43,91
25.091.950
56,09
1985
50.664.458
100,00
26.865.757
53,03
23.798.701
46,97
1990
56.473.035
100,00
33.326.351
59,01
23.146.684
40,99
2000
67.803.927
100,00
44.006.274
64,90
23.797.653
35,10
Ülkemizde
belde ve70.586.256
köylerde yaflayan
nüfus büyüklü¤ü
köy nüfusu)
azalmaya devam
2007
100,00
49.747.859(ya da70,48
20.838.397
29,52etmek2008
71.517.100
100,00
53.611.723
74,96
17.905.377
25,04 2007
tedir. 2000 y›l›nda ortalama nüfus büyüklükleri beldelerde 4.147 ve köylerde 410 iken, bu de¤erler
2009
72.561.312
100,00
54.807.219
75,54
17.754.093
24,46

y›l›nda s›ras›yla 3.885’e ve 350’ye düflmüfltür.

Kaynak: TÜøK 1927-2000 Genel Nüfus Sayımları ve 2007-2008 ADNKS Sonuçları

2008 y›l› ADNKS verilerine göre ülkemizde halen toplam nüfusun yüzde 24,5’i köylerde yaflamaktad›r. Yaklafl›k 17.9 milyon kifliden oluflan köy nüfusunun, Harita 2.2’de iller baz›ndaki da¤›l›m›ndan da
görülece¤i üzere, co¤rafi da¤›l›m›nda Güney ve Bat› illeri öne ç›kmaktad›r. Ülkemizin köy nüfususunun
a¤›rl›kl› olarak Güney ve Bat› bölgelerinde yo¤unlaflmas› nedeniyle, bu durumun k›rsal kalk›nma uygulamalar› aç›s›ndan dikkate al›nmas› gerekmektedir.
Harita 2.2. Toplam köy nüfusunun iller itibarıyla da÷ılımı (Bin kiúi, 2008)
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Kaynak: TÜøK, ADNKS 2008 sonuçları

Köy nüfusunun demografik yap›s› incelendi¤inde; cinsiyet oran› 19902008 döneminde dengelenmifltir. 1990 y›l›nda her 100 kad›n bafl›na köylerde 96 erkek bulunurken, bu de¤er 2008 y›l›nda hemen
hemen eflitlenmifltir. Bu durum, bireysel olarak yap›lan k›rdan kente göçlerin azald›¤›n› göstermektedir.
2.4. K›rsal Alandan Kente Göçler
Ülkemizde 1950’li y›llardan itibaren ivme kazanan k›rdan kente göç süreci halen devam etmektedir. K›rsal alanda, tar›mda artan nüfusun ayn› oranda artmayan tar›m arazisine getirdi¤i bask›, tar›m›n
makinalaflmas› ile birlikte k›rsal alanda iflgücü fazlas›na neden olmufltur. Tar›mdaki iflgücü fazlas› k›rdan kente göç hareketlerini tetikleyen en önemli unsur olmufltur. Di¤er taraftan, kentlerde geliflme ivmesi kazanan sanayi ve hizmet sektörünün iflgücü talebi de, k›rsal kesim aç›s›ndan bir çekim unsuru olarak göç hareketlerini h›zland›rm›flt›r.
Sanayi ve hizmet sektörlerinin iflgücü talebi d›fl›nda, k›rdan kente göçü art›ran di¤er faktörler aras›nda; köylerde yoksullu¤un yayg›n olmas›, tar›m d›fl› alanlarda yeterli istihdam imkânlar›n›n bulunmamas›,
sulu tar›m imkanlar›n›n s›n›rl› olmas›, tar›m topraklar›n›n parçal› ve küçük olmas›, köylerdeki fiziki ve sosyal altyap› yetersizlikleri ile temel kamusal hizmetlere düzenli eriflimin sa¤lanamamas› gibi nedenler gösterilebilir.
19752000 dönemi göç verilerine göre, gerek iller aras›nda gerekse il içindeki göçlerde sürekli bir art›fl gözlemlenmifltir. Söz konusu dönemde mutlak rakamlarla yaklafl›k 19.5 milyon kifli göç etmifltir. K›rdan kente göçlerin daha fazla oldu¤u fleklinde bir görüfl hakim olmas›na ra¤men, 19752000 dönemindeki
göçlerin yar›dan fazlas› flehirden flehire göçler fleklinde olmufltur.
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Göç verisi, GNS’lerden derlendi¤i için, ülkemizde halen k›rkent göçlerine iliflkin en güncel veriler,
19952000 dönemine aittir. Fakat, göç sürecinin 2000’li y›llarda da devam etti¤i görülmektedir. ADNKS
sonuçlar›na göre, 20072008 dönemini kapsayan bir y›ll›k süreçte yaklafl›k 2.2 milyon kifli göç etmifltir.
Bu durum, ülkemizde her 100 kifliden 3,2 kiflinin bir y›l içinde göç etti¤ini göstermektedir. 19952000
döneminde ise y›ll›k olarak her 100 kifliden yaklafl›k 2,2 kifli göç etmifltir.
Tablo 2.2. 1995-2000 iller ve yerleúimler arasında gerçekleúen göçler
Göç
øl içerisinde
øller arasında
Toplam
Toplam (%)

ùehirden úehire
565.915
3.302.064
3.867.979
57,8

Köyden úehire
607.624
560.661
1.168.285
17,5

ùehirden köye
630.765
711.753
1.342.518
20,0

Köyden köye
99.823
213.658
313.481
4,7

Toplam
1.904.127
4.788.136
6.692.263
100,0

Kaynak: 2000 Yılı GNS sonuçları

Tablo 2.2. 1995-2000 iller ve yerleúimler arasında gerçekleúen göçler
úehired›flar›yaKöyden
úehire
ùehirden
köye
Köyden köye
Göç
Tablo
2.2’ye göre,ùehirden
köylerden
yaklafl›k
1.5 milyon
kifli
göç ederken,
köylereToplam
yap›lan göç
565.915
607.624
630.765
99.823
1.904.127
øl içerisinde
yaklafl›k
1.6 milyon kifli olmufltur.
Bir baflka ifadeyle
19952000711.753
döneminde köyler
net 174
bin göç al3.302.064
560.661
213.658
4.788.136
øller arasında
Harita
2.3.
Köyler
bazında
illerin
net
göç
miktarı
(Kiúi,
1995-2000)
m›flt›r.
K›rsal kesim aç›s›ndan
illerin net göç h›z›n›
gösteren Harita
2.3’ten de 313.481
görülece¤i6.692.263
üzere, k›rsal
3.867.979
1.168.285
1.342.518
Toplam
4,7
Toplam
kesimi
göç(%)
alan il say›s› oldukça57,8
az olup, bu e¤ilim17,5
ülke genelinde20,0
söz konusu de¤ildir.
Göç100,0
alan iller,
yukar›da
yer ald›¤› üzere, yine ülkenin Güney ve Bat› bölgelerinde yo¤unlaflm›flt›r. KöyKaynak:Harita
2000 Yılı2.2’de
GNS sonuçları
den flehire yap›lan göçlerin profiline bak›ld›¤›nda; göç edenlerin yüzde 76’s› 1564 yafl grubunda olup,
medyan yafl› 23,3 ve cinsiyet oran› 121 olarak gerçekleflmifltir.
Harita 2.3. Köyler bazında illerin net göç miktarı (Kiúi, 1995-2000)
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Kaynak: TÜøK 2000 Yılı GNS Sonuçları
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Tablo 2.3. Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre fertlerin yoksulluk oranları (yüzde)
Bölge

Yöntemler
2002
2003
2004
2005
Gıda
yoksullu÷u
2,01
2,15
2,36
1,24
Kaynak: TÜøK 2000 Yılı GNS Sonuçları
Kır
Gıda ve gıda dıúı yoksulluk
34,48
37,13
39,97
32,95
Gıda yoksullu÷u
0,92
0,74
0,62
0,64
2.5Kent
. K›rsaGıda
l Yoveksgıda
ulludıúı
k yoksulluk
21,95
22,30
16,57
12,83
Gıda yoksullu÷u
1,35
1,29
0,87
Bireylerin
temel ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya
yetecek
mal1,29
ve hizmetleri
Toplam
Gıda ve gıda
yoksulluk göre fertlerin
26,96 yoksulluk
28,12 oranları
25,60
Tablo 2.3. Yoksulluk
sınırıdıúı
yöntemlerine
(yüzde) 20,50

2006
2007
2008
1,91
1,41
1,18
31,98
34,80
34,62
0,04
0,07
0,25
9,31
10,36
9,38
0,74
0,48
0,54
alamamas›
olarak tan›mlanan
17,81
17,79
17,11

Tablo 2.4. Temel
iúgücü
göstergeleri
(yüzde) 21,95
Gıda ve
gıda dıúı
yoksulluk
22,30
Gıda yoksullu÷u
1,35
1,29
Toplam
Türkiye
øúgücü göstergeleri
Gıda ve gıda dıúı yoksulluk
26,96
28,12
1990
2000
2005 2008 1990
Kaynak: TÜøK Yoksulluk Çalıúması
øúgücüne katılma
56,6
49,9
46,4
46,9
47,2
oranı
52,1
46,7
41,5
41,7
41,5
østihdam oranı

16,57
12,83
1,29
0,87
Kent
25,60
20,50
2000 2005 2008

9,31
0,74
17,81
1990

10,36
9,38
0,48
0,54
Kır
17,79
17,11
2000 2005 2008

44,1

44,1

45,0

66,9

58,7

52,1

51,4

40,2

38,4

39,2

63,6

56,4

48,8

47,7

yoksulluk ve bunlara eriflememe olarak tan›mlanan yoksunluk, k›rsal kesimdeki bireyleri kentlerde yaKaynak:
Çalıúması
Bölge TÜøK Yoksulluk
Yöntemler
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
flayanlara göre
daha
çok
etkilemektedir.2,01
Hizmet 2,15
ve sanayi2,36
sektörlerinden
farkl›
olarak,
tar›mda
çal›flanGıda yoksullu÷u
1,24
1,91
1,41
1,18
Kır
lar›n daha yüksek
karfl› karfl›ya
k›rsal kesimde
daha
Gıda vebir
gıdayoksulluk
dıúı yoksullukriski ile
34,48
37,13 olmas›,
39,97 yoksullu¤un
32,95
31,98
34,80
34,62 yayg›n
Gıda yoksullu÷u
0,92
0,74
0,62
0,64
0,04
0,07
0,25
olmas›Kent
sonucunu
do¤urmufltur.
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TÜ‹K verilerine göre k›rsal alanda yoksulluk oranlar› kentlere k›yasla daha yüksek olup, kentlerde
gözlemlenen düflüfl e¤ilimi henüz k›rsal alana yans›mam›flt›r. Bu durum, k›rsal kesimde üretim ve istihKaynak: TÜøK 2000 Yılı GNS Sonuçları
dam odakl› desteklerin çeflitlendirilmesini ve art›r›lmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. K›rsal alanda, g›da yoksullu¤unun düflüfl göstermesi ise, son y›llarda tar›m sektörünün gösterdi¤i büyüme performans› ve üretim art›fllar› nedeniyle anlaml› bulunmaktad›r.
Tablo 2.3. Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre fertlerin yoksulluk oranları (yüzde)
Bölge
Kır
Kent
Toplam

Yöntemler
Gıda yoksullu÷u
Gıda ve gıda dıúı yoksulluk
Gıda yoksullu÷u
Gıda ve gıda dıúı yoksulluk
Gıda yoksullu÷u
Gıda ve gıda dıúı yoksulluk

2002
2,01
34,48
0,92
21,95
1,35
26,96

2003
2,15
37,13
0,74
22,30
1,29
28,12

2004
2,36
39,97
0,62
16,57
1,29
25,60

2005
1,24
32,95
0,64
12,83
0,87
20,50

2006
1,91
31,98
0,04
9,31
0,74
17,81

2007
1,41
34,80
0,07
10,36
0,48
17,79

2008
1,18
34,62
0,25
9,38
0,54
17,11

Kaynak: TÜøK Yoksulluk Çalıúması

En yoksul durumdaki kitlenin genel nitelikleri incelendi¤inde; 5 kifliden fazla büyüklü¤e sahip hanelerde yaflayanlar, okuryazar olmayanlar, iflsizler ve yevmiyeli çal›flanlar, tek yetiflkinden oluflan aile2.4. Temel iúgücü göstergeleri (yüzde)
ler veTablo
tar›mda
çal›flanlar yoksulluk riski en yüksek kesimleri oluflturmaktad›r. K›rsal kesimde, belirtilen
profileøúgücü
sahipgöstergeleri
hanelerin belirlenerek,
sosyal hizmet ve yard›mlarda
bu hanelere öncelik
Türkiye
Kent
Kırtan›nmas› gerekmektedir.
1990
2000
2005 2008 1990 2000 2005 2008
1990
2000 2005 2008
øúgücüne katılma

2.oranı
6. K›rsal ‹stihdam56,6

49,9

46,4

46,9

47,2

44,1

44,1

45,0

66,9

58,7

52,1

51,4

52,1
46,7 ve 41,5
41,7 oranlar›
41,5
40,2
63,6 üzere
56,4 dönem
48,8
47,7
østihdam oranı
Türkiye’de
iflgücüne
kat›lma
istihdam
Tablo 38,4
2.4’te39,2
yer ald›¤›
bafl› olan
8,0
6,5
10,6
11,0
12,1
8,8
12,8
12,8
4,9
3,9
6,3
7,2
øúsizlik oranı
1990’dan 2005’e kadar kentlerde düflüfl göstermifl ve bu y›ldan sonra tekrar artmaya bafllam›flt›r. K›rsal
Kaynak: TÜøK HøA sonuçları
kesimde ise düflüfl e¤ilimi süreklili¤ini korumufltur. K›rsal kesimde baflat istihdam alan›n tar›m olmas›
ve tar›mdan kopmalar›n devam etmesi nedeniyle k›rsal kesimdeki iflgücü göstergelerinde azalma e¤iliminin devam edece¤i söylenebilir. Bu e¤ilimin yönü husunda kilit kesim, tar›mda ücretsiz aile iflçisi konumunda çal›flan kad›nlard›r. K›rsal alanda kad›n›n iflgücünden çekilme sürecinin h›zlanmas› iflgücüne
kat›lma oranlar›n›n (‹KO) k›rsalda daha keskin düflüfller yaflamas›na neden olmaktad›r. Bu durum, ço¤unlukla kad›n eme¤ine dayanan geçimlik tar›msal üretim yap›s›n›n da çözülmeye bafllad›¤›n› iflaret etmektedir.

‹flsizlik oranlar›n›n k›rsal kesimde h›zla yükselmesi, k›rsaldaki iflsizlerin profilinin sa¤l›kl› bir flekilde ortaya ç›kar›lmas›n› gerektirmektedir. Tar›m›n gençler taraf›ndan cazip bir istihdam alan› olarak görülmemesi ve k›rsal kesimde tar›m d›fl› sektörlerdeki istihdam potansiyelinin düflük olmas›, gençlerin
k›rsal alan d›fl›nda ifl aramas›na neden olmaktad›r. Kentlerde hizmet ve sanayi sektörlerinin düflük vas›fl› iflgücü talebi de, k›rsal alandaki genç nüfusun kente göç etme e¤ilimini art›rmaktad›r. Genç nüfusun
kente göç etmesi, dinamik bir k›rsal ekonomi için ihtiyaç duyulan üretken iflgücünün kayb›na neden olmaktad›r.
‹flgücüne kat›lma oranlar›n›n düflmesi daralan bir k›rsal ekonomiye iflaret ederken, art›fl e¤ilimi gösteren k›rsal iflsizlik oranlar› özellikle gençler için tar›m ve tar›m d›fl› istihdam imkânlar›n› harekete geçirebilecek k›rsal kalk›nma projelerinin önemini ortaya ç›karmaktad›r. Yeterli sermaye birikimi yapma
imkân› olmayan geçimlik iflletmelerdeki gençler, ya tar›msal üretime pasif bir kat›l›m sergilemekte ya
da kentlerde düflük ücretli istihdam olanaklar›n› tar›ma tercih etmektedir.
Ülkemizde tar›m istihdam›n›n 2000 y›l›ndan sonraki dönemde göstermifl oldu¤u h›zl› düflüflün, k›rsal kesimdeki iflsizli¤i genel anlamda tetikledi¤i söylenebilir. K›rsal kesimde, tar›mdan kopmalar artt›kça, tar›m d›fl› iflsizlik oran› artmaya bafllam›flt›r.
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Toplam

Gıda yoksullu÷u
Gıda ve gıda dıúı yoksulluk

1,35
26,96

1,29
28,12

1,29
25,60

0,87
20,50

0,74
17,81

2008

0,48
17,79

0,54
17,11

Kaynak: TÜøK Yoksulluk Çalıúması

Tablo 2.4. Temel iúgücü göstergeleri (yüzde)
øúgücü göstergeleri
øúgücüne katılma
oranı
østihdam oranı
øúsizlik oranı

1990

Türkiye
2000
2005

2008

1990

Kent
2000 2005

56,6

49,9

46,4

46,9

47,2

44,1

44,1

52,1
8,0

46,7
6,5

41,5
10,6

41,7
11,0

41,5
12,1

40,2
8,8

38,4
12,8

1990

Kır
2000 2005

2008

45,0

66,9

58,7

52,1

51,4

39,2
12,8

63,6
4,9

56,4
3,9

48,8
6,3

47,7
7,2

Kaynak: TÜøK HøA sonuçları

Tar›m istihdam›ndaki düflüfle ra¤men, tar›m ülkemiz k›rsal›ndaki bafll›ca ekonomik faaliyet olma
özelli¤ini korumaktad›r. Ülke nüfusunun halen yaklafl›k yüzde 25’inin köylerde ikamet ediyor olmas›,
tar›m d›fl› ifllerle geçimi mümkün olmayan yörelerdeki yerleflik k›rsal nüfusun tar›msal faaliyetlerini sürdürece¤ini göstermektedir.
Tablo 2.5. østihdamın sektörel ve mekansal da÷ılımı (yüzde)
Tablo 2.5. østihdamın sektörelTürkiye
ve mekansal da÷ılımı (yüzde)
Sektörler
1990
2000
2005
2008
1990
Türkiye
Sektörler
5,0
46,9
36,0
25,7
23,7
Tarım
1990
2000
2005
2008
1990
15,3
17,7
20,8
21,0
29,2
Sanayi
46,9
36,0
25,7
23,7
5,0
Tarım
37,8
46,3
53,5
55,4
65,9
Hizmetler
15,3
17,7
20,8
21,0
29,2
Sanayi
100
100
100
100
100
Toplam
37,8
46,3
53,5
55,4
65,9
Hizmetler
Kaynak:
sonuçları100
100
100
100
ToplamTÜøK HøA100

Kent

Kır

2000
2005
Kent
3,8
5,3
2000
2005
27,3
27,5
3,8
5,3
68,9
67,2
27,3
27,5
100
100
68,9
67,2
100
100

2008
4,6
2008
26,7
4,6
68,7
26,7
100
68,7
100

1990
76,8
1990
5,5
76,8
17,8
5,5
100
17,8
100

2000
2005
Kır
70,2
64,2
2000
2005
7,5
8,2
70,2
64,2
22,4
27,6
7,5
8,2
100
100
22,4
27,6
100
100

2008
60,8
2008
9,7
60,8
29,5
9,7
100
29,5
100

Kaynak: TÜøK HøA sonuçları

Tablo 2.5’te yer ald›¤› üzere, hizmet ve sanayi sektörleri istihdamlar›n›n k›rsal kesimde art›fl e¤ilimi göstermesi, tar›m d›fl› istihdam imkanlar›n›n çeflitlenmesi ba¤lam›nda k›rsal kalk›nma aç›s›ndan
olumlu bir geliflmedir. Fakat, k›rsal istihdam içinde tar›m›n pay› 2008 itibar›yla yüzde 60,8 düzeyinde
olup, bu orandaki düflüflü di¤er sektörlerde yarat›lan ifl hacmi de¤il, tar›m istihdam›ndaki çözülme süreci belirlemektedir. 2008 y›l› sonu itibar›yla, ülke genelinde yaklafl›k 5 milyon kifli tar›mda istihdam edilmektedir. AB27 ülkelerinde tar›mda istihdam edilen kifli say›s› ise 2007 itibar›yla 11.7 milyon kiflidir.
Tablo 2.6. Tarımsal istihdamın toplam istihdam içindeki a÷ırlı÷ı

Türkiye
Kent
Tablo 2.6. TarımsalKurumsal
istihdamın toplam istihdam
içindeki a÷ırlı÷ı
Yıllar
ToplamTürkiye Tarım
Toplam Kent
olmayan
Kurumsal
nüfus
istihdam
istihdam
istihdam
Yıllar
Toplam
Tarım
Toplam
olmayan
55.294
18.539
8.691
7.715
1990
nüfus
istihdam
istihdam
istihdam
66.187
21.580
7.769
11.104
2000
55.294
18.539
8.691
7.715
1990
67.227
20.067
5.154
13.126
2005
11.104
66.187
21.580
7.769
2000
5.016
14.010
69.724
21.194
2008
67.227
20.067
5.154
13.126
2005
26,1
14,3
-42,3
81,6
De÷iúim (%)
69.724
21.194
5.016
14.010
2008
Kaynak:
26,1
14,3
-42,3
81,6
De÷iúimTÜøK
(%) HøA sonuçları

Kır
Tarım
istihdam
Tarım
383
istihdam
419
383
697
419
647
697
68,9
647
68,9

Toplam Kır Tarım
istihdam
istihdam
Toplam
Tarım
10.823
8.308
istihdam
istihdam
10.477
7.350
10.823
8.308
6.940
4.457
10.477
7.350
7.184
4.369
6.940
4.457
-33,6
-47,4
7.184
4.369
-33,6
-47,4

Kaynak: TÜøK HøA sonuçları

Tablo 2.6’da görüldü¤ü üzere, ülkemizde k›rsal alan d›fl›nda, kentlerde de önemli miktarda tar›m istihdam› bulunmaktad›r. 19902008 döneminde söz konusu kesimin yüzde 68,9 oran›nda artmas› kentsel
alanlarda (20 bin üstü nüfusa sahip yerleflimlerde) tar›msal faaliyetlerin artt›¤›n› göstermektedir. 1990 y›l›ndan 2008 y›l›na gelindi¤inde k›rsal kesimde tar›m istihdam›nda yüzde 47’lik bir azalma meydana gelTablo 2.7. Kırsal iúgücüne ait göstergeler
mifltir. Ülke genelindeki azalma oran› ise yüzde 42,3’tür.

øúgücüne

Tarım

Tablo 2.7. Kırsal Kurumsal
iúgücüne ait göstergeler
15 ve daha

dıúı
øúsizlik
østihdam
østihdam
Tablo 2.7’denolmayan
görülece¤i üzere
kesimde
istihdamdan
kifli, iflgücünün
de d›fl›nadahil
ç›køúsiz ayr›lan
øKÖ
øúgücü
yukarı k›rsal
øúgücüne
Tarım
olmayan
iúsizlik
oranı
edilenler
oranı
Kurumsal
15
ve
daha
nüfus
yaútaki
nüfus
maktad›r.
düflüdahil
dıúı istihdamdaki
øúsizlik Zira
østihdam
østihdamart›fl do¤rulamaktad›r.
Yıllar Bu e¤ilimi, iflgücüne dahil olmayan nüfustaki
oranı
nüfus
1990
Yıllar
2000
1990
2005
2000
2008
2005
De÷iúim (%)
2008

olmayan
yukarı
27.119 yaútaki17.013
nüfus
nüfus
27.272
18.581
27.119
17.013
20.125
14.220
27.272
18.581
21.375
15.075
20.125
14.220
-21,2
-11,4
21.375
15.075

øúgücü
11.383
10.902
11.383
7.408
10.902
7.742
7.408
-32,0
7.742

edilenler
10.823
10.477
10.823
6.940
10.477
7.184
6.940
-33,6
7.184

øúsiz øKÖ
561 66,9
425 58,7
561 66,9
468 52,1
425 58,7
558 51,4
468 52,1
-0,4 -23,2
558 51,4

oranı
4,9
3,9
4,9
6,3
3,9
7,2
6,3
46,9
7,2

iúsizlik
16,6
oranı
10,2
16,6
14,8
10,2
15,4
14,8
-7,0
15,4

oranı
63,6
56,4
63,6
48,8
56,4
47,7
48,8
-25,0
47,7

olmayan
5.630
nüfus
7.679
5.630
6.812
7.679
457.332
6.812
30,2
7.332

1990
2000
2005
2008
De÷iúim (%)

55.294
66.187
67.227
69.724
26,1

18.539
21.580
20.067
21.194
14,3

8.691
7.769
5.154
5.016
-42,3

7.715
11.104
13.126
14.010
81,6

383
419
697
647
68,9

10.823
10.477
6.940
7.184
-33,6

8.308
7.350
4.457
4.369
-47,4

Kaynak: TÜøK HøA sonuçları

flün iflsizlik rakamlar›n› beklenen oranda tetiklememesi, k›rsal kesimde iflgücünün (çal›flma hayat›n›n)
d›fl›na ç›kan, ama k›rsal alan› da terk etmeyen bir nüfusun varl›¤›n› ortaya koymaktad›r. Nitekim, “kurumsal olmayan nüfus”taki azalma, iflgücündeki azalmadan daha düflük seyretmektedir. K›rsal kesimde,
iflgücünün d›fl›na ç›kt›¤› halde, k›rsal alan› terk etmeyen bu grubun daha çok yafll›lardan ve kad›nlardan
olufltu¤u söylenebilir.
Tablo 2.7. Kırsal iúgücüne ait göstergeler

Yıllar
1990
2000
2005
2008
De÷iúim (%)

Kurumsal
olmayan
nüfus
27.119
27.272
20.125
21.375
-21,2

15 ve daha
yukarı
yaútaki nüfus
17.013
18.581
14.220
15.075
-11,4

øúgücü
11.383
10.902
7.408
7.742
-32,0

østihdam
edilenler
10.823
10.477
6.940
7.184
-33,6

øúsizlik
øúsiz øKÖ
oranı
561 66,9
425 58,7
468 52,1
558 51,4
-0,4 -23,2

4,9
3,9
6,3
7,2
46,9

Tarım
dıúı
østihdam
iúsizlik
oranı
oranı
16,6
63,6
10,2
56,4
14,8
48,8
15,4
47,7
-7,0
-25,0

øúgücüne
dahil
olmayan
nüfus
5.630
7.679
6.812
7.332
30,2

Kaynak: TÜøK HøA sonuçları

Tar›m istihdam›ndaki çözülme ba¤lam›nda, k›rsal iflgücü piyasas›ndaki e¤ilimlerin ortaya ç›kar›lmas›, ulusal ölçekte iflgücü ve istihdam politikalar›n›n daha sa¤l›kl› bir flekilde gelifltirilmesini temin
edecektir. Yukar›da genel e¤ilimleri sunulan k›rsal iflgücünün ve tar›m istihdam›n›n yap›s›na iliflkin di¤er hususlar›, 2008 y›l› H‹A sonuçlar›na göre, afla¤›daki flekilde özetlemek mümkündür:
• K›rsal kesimde 20072008 döneminde tar›m istihdam› 149 bin kifli artm›flt›r. 2008 y›l›ndaki bu art›fl, küresel ekonomik kriz nedeniyle tar›mda yaflanan çözülmenin tersine bir dönüflümün yafland›¤›n›
göstermektedir.
• K›rsal kesimde 7.184 bin olan toplam istihdam içerisinde, 721 bin kifli okuryazar de¤ildir. Bunun
da yüzde 76,3’ünü kad›nlar oluflturmaktad›r.
• K›rsal kesimde 7.184 bin olan toplam istihdam içerisinde 1524 genç yafl grubunun pay› yüzde
15,5’tir. Ayn› grup, k›rsaldaki iflsizlerin yüzde 36,7’sini oluflturmaktad›r.
• K›rsal kesimde iflgücüne dahil olmayan 7.3 milyon kiflinin; yüzde 44,2’si ev iflleriyle meflgul iken,
yüzde 8,4’ü emekli, yüzde 2,9’u mevsimlik çal›flan ve yüzde 22,3’ü çal›flamaz haldedir.
• K›rsal kesimdeki iflsizlerin yüzde 24’ü bir y›ldan fazla bir süreyle iflsiz konumdad›r.
• K›rsal kesimde çal›flmakta olan her 100 kad›n›n 84,1’i tar›mda çal›flmaktad›r.
• K›rsal kesimde mesle¤i çiftçilik olan 3.6 milyon kiflinin 2 milyonu erkek, 1.6 milyonu ise kad›nd›r.
• Halen ülke genelinde tar›mda istihdam edilen yaklafl›k 5 milyon kiflinin yüzde 47’si kad›nd›r (2.3
milyon).
• Tar›mda istihdam edilen 5 milyon kiflinin 434 bini ücretliyevmiyeli; 104 bini iflveren; 2.2 milyonu kendi hesab›na ve 2.3 milyonu ücretsiz aile iflçisidir.
• Tar›m istihdam›ndaki ücretsiz aile iflçilerinin ise, yüzde 78’ini (1.8 milyon) kad›nlar oluflturmaktad›r.
• Tar›mda çal›flanlar›n yüzde 87,8’i (4.4 milyon kifli) sosyal güvenlik kapsam›nda de¤ildir.
Bu hususlar, tar›m sektörü istihdam›ndaki çözülmenin boyutu ve yönü hakk›nda kapsaml› bilgi sunmamakla birlikte, tar›m istihdam›n›n genel profili çözülme sürecinin devam edece¤ini desteklemekte-
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dir. Tar›mdan ayr›lan iflgücünün kentsel alanlarda tar›m d›fl› sektörlerde ifl arama e¤iliminde oldu¤u bilinmektedir. Bu iflgücünün yöresinde tar›m d›fl› istihdam imkanlar›na kavuflturulmas›; söz konusu yörelerde tar›m sektörünün geliflme düzeyi, tar›m d›fl› ekonomik faaliyetlerin çeflitlili¤i ve flehirleflme düzeyi ile yak›ndan iliflkilidir.
Tar›m sektöründeki çözülme, k›rsal alanlarda tar›m d›fl› istihdam olanaklar›n›n iyilefltirilmesi hususunda, bir taraftan k›rsal kalk›nma giriflimlerinin önemini ortaya koyarken, di¤er taraftan ilgili kurumlar›n k›rsal alandaki etkinli¤inin art›r›lmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Tar›m istihdam›ndaki yap›sal sorun, iflgücünün nitelik düzeyinin düflük olmas›d›r. K›rsal istihdam›n tar›m d›fl› sektörler lehine geliflmesi olumlu bir e¤ilim olup, k›rsal iflgücünün kendi yöresinde tar›m d›fl› sektörlerde istihdam edilmesinin teflvik
edilmesi iflsizlik, göç, çarp›k kentleflme ve yoksullukla mücadelede de etkin bir çözüm olabilecektir.
Bölgesel düzeyde, k›rsal kesimde tar›m istihdam›n›n düzeyi ve tar›m d›fl› istihdam›n geliflme e¤ilimi,
bölgelerin geliflmifllik durumu ve bölge tar›m›n›n niteli¤ine göre de¤iflmektedir. 20042008 döneminde tar›msal istihdamda yaklafl›k 700 bin düzeyinde azalma meydana gelmifltir. Bu düflüflün bölgesel da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, ters yönde sonuçlar görmek de mümkündür. Kocaeli, Antalya, Gaziantep, Zonguldak ve
Kastamonu illerinin merkez oldu¤u Düzey 2 bölgelerinde tar›m istihdam›nda 70 binden fazla büyüklükte bir art›fl görülmüfltür. Buna karfl›n, Ayd›n, Manisa, K›r›kkale, Trabzon ve Erzurum illerinin merkez oldu¤u Düzey 2 bölgelerinde ise tar›msal istihdamda 100 binden fazla büyüklükte düflüfl yaflanm›flt›r.
Harita 2.4. Tarım istihdamının Düzey 2 bölgeleri bazında da÷ılımı (Yüzde, 2008)

Kaynak: TÜøK HøA Sonuçları

Tar›m istihdam›n›n yüksek oldu¤u Düzey 2 bölgelerin ortak özelli¤i, tar›m d›fl› istihdam olanaklavas›f düzeyi itibar›yla, tar›m d›fl› sektörlerde istihdam Göstergeler
edilebilirli¤i zay›f kald›¤›ndan tar›msal faaliyetleri
sürdürme e¤ilimi yüksektir. Tar›m d›fl› sektör2004
2008
lerdeki
istihdam
düzeyi
ço¤unlukla geliflmifl bölgelerde
cari fiyatlarla)
559
994,3art›fl gösterdi¤inden, k›rsal kesimde tar›m d›fl›
GSYH
(milyar TL
GSYH büyüme
hızı (1998 sabit fiyatlarla,
0,9 geliflmifl bölgelere verilmesi kaynak etkinlifaaliyetlerin
gelifltirilmesine
yönelik yüzde)
desteklerde9,4önceli¤in
Kiúi
Baúına
Milli
Gelir
(GSYH,
$)
5.764
11.228
¤i aç›s›ndan önemli gözükmektedir.
2.8. Temel
ekonomik büyüklükler
(2004-2008)
r›n›nTablo
nispeten
az olmas›d›r.
Bu bölgelerde
iflgücünün

TÜFE (yüzde, yıl sonu)

9,3

10,06

10,8

11,0

Geliflmifl
bölgelerde
tar›msal ürünlerin pazar63,2
sorununun
øhracat (milyar
$)
132,0 nispeten zay›f olmas› ve tar›msal sanayinin geøthalat
(milyar
$)
97,5
liflme düzeyinin yüksek olmas› nedeniyle, bu bölgelerde202,0
tar›m istihdam›ndaki çözülme daha yavaflt›r. Az geNüfus (yıl ortası, milyon kiúi)
67,7
71,1
liflmifl bölgelerde ise, kent nüfuslar›n›n düflük olmas› ve tar›msal
sanayilerin uzak olmas› nedeniyle tar›msal
øúgücüne katılım oranı (yüzde)
46,3
46,9
üretimin
sürdürülmesini
d›flsall›klar
østihdam
sayısı (bin kiúi) temin edebilecek pozitif
19.632
21.194 zay›f kalm›flt›r. Bu bölgelerde, belirtilen poziøúsizlik oranı (yüzde)
Kaynak: DPT, TÜøK

Tablo 2.9. Yıllar itibarıyla sektörlerin GSYH içindeki payları (1998 bazlı, cari fiyatlarla)
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Harita 2.4. Tarım istihdamının Düzey 2 bölgeleri bazında da÷ılımı (Yüzde, 2008)

tif d›flsall›k etkisini ikame edebilecek destek araçlar› ve teflvik unsurlar›n›n gelifltirilmesi, bu bölgelerin muHarita 2.4. Tarım istihdamının Düzey 2 bölgeleri bazında da÷ılımı (Yüzde, 2008)
kayeseli üstünlü¤e sahip oldu¤u tar›m ürünleri için baflta olmak üzere, yaflamsal öneme sahiptir.
2.7. Genel Ekonomik Durum
Ülkemizin ekonomik durumundaki son geliflmeler Tablo 2.8’de 2004 ve 2008 y›llar› verileri karfl›laflt›r›larak verilmektedir. 2004 y›l›ndan 2008 y›l›na gelindi¤inde GSYH 559 milyar TL’den 994,3 milyar TL’ye, kifli bafl›na milli gelir 5.764 Dolar’dan 11.228 Dolara, ihracat 63,2 milyar Dolardan 132 milyar Dolara, ithalat 97,5 milyar Dolardan 202 milyar Dolara yükselmifltir. Sekizinci Kalk›nma Plan›
(20012005)
döneminde
ortalama yüzde 7,4 olan büyüme oran›, tüm dünyay› etkileyen küresel ekonoKaynak: TÜøK
HøA Sonuçları
mik kriz nedeniyle 2008 y›l›nda 0,9’a düflmüfltür.
Tablo 2.8. Temel ekonomik büyüklükler (2004-2008)
Kaynak: TÜøK HøA Sonuçları

Göstergeler
2004
2008
GSYH (milyar TL cari fiyatlarla)
559
994,3
Tablo
2.8.
Temel hızı
ekonomik
büyüklükler
(2004-2008)
GSYH
büyüme
(1998 sabit
fiyatlarla,
yüzde)
9,4
0,9
Kaynak: TÜøK HøA Sonuçları
Kiúi Baúına Milli Gelir (GSYH, $)
5.764 11.228
Göstergeler
2004
2008
TÜFE (yüzde, yıl sonu)
9,3
10,06
559
GSYH
øhracat(milyar
(milyarTL
$) cari fiyatlarla)
63,2 994,3
132,0
Tablo 2.8. Temel ekonomik büyüklükler (2004-2008)
GSYH
hızı (1998 sabit fiyatlarla, yüzde)
9,4
0,9
øthalat büyüme
(milyar $)
97,5
202,0
Kiúi
Baúına
Milli Gelir
(GSYH,
5.764
Nüfus
(yıl ortası,
milyon
kiúi) $)
67,7 11.228
71,1
Göstergeler
2004
2008
TÜFE
(yüzde,
yıl oranı
sonu) (yüzde)
9,3
10,06
øúgücüne
katılım
46,3
46,9
559
994,3
GSYH (milyar TL cari fiyatlarla)
øhracat
(milyar
63,2
132,0
østihdam
sayısı$)(bin kiúi)
19.632
21.194
GSYH büyüme hızı (1998 sabit fiyatlarla, yüzde)
9,4
0,9
øthalat
$)
97,5
øúsizlik(milyar
oranı (yüzde)
10,8 202,0
11,0
Kiúi Baúına Milli Gelir (GSYH, $)
5.764 11.228
Nüfus (yıl ortası, milyon kiúi)
67,7
71,1
TÜFE (yüzde,
yıl sonu)
9,3
10,06
Kaynak:
DPT, TÜøK
øúgücüne katılım oranı (yüzde)
46,3
46,9
øhracat (milyar $)
63,2
132,0
Tablo
gösterildi¤i
üzere, tar›m›n ulusal
østihdam2.9’da
sayısı (bin
kiúi)
19.632 ekonomi
21.194 içindeki büyüklü¤ü oransal olarak düflmekøthalat (milyar $)
97,5
202,0
øúsizlik2.9.
oranı
(yüzde)
10,8 (1998
11,0
Tablo
Yıllar
itibarıyla
sektörlerin
GSYH içindeki büyüme,
payları
bazlı, cari
fiyatlarla) dinamik bir pazara sahip oldule birlikte,
tar›msal
d›fl
ticarette
gözlemlenen
tar›m
sektörünün
Nüfus (yıl ortası, milyon kiúi)
67,7
71,1
DPT,
TÜøK
¤unuKaynak:
göstermektedir.
øúgücüne
katılım
oranı (yüzde)
46,3
46,9
Sektörler
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 2008
østihdam sayısı (bin kiúi)
19.632 21.194
Tarım
12,5
10,5
10,1
8,8
10,3
9,9
9,5
9,4
8,3
7,6
7,6
øúsizlik oranı (yüzde)
10,8
11,0
Sanayi
26,8 GSYH
24,9içindeki
23,0payları
22,4
21,0 cari20,9
20,3
20,3
20,1
20,0 19,7
Tablo
2.9. Yıllar itibarıyla sektörlerin
(1998 bazlı,
fiyatlarla)
Kaynak:
DPT, TÜøK
Hizmetler
60,7
64,6
66,9
68,8
68,7
69,2
70,2
70,3
71,6
72,4 72,7
1998
ToplamSektörler
100 1999
100 2000
100 2001
100 2002
100 2003
100 2004
100 2005
100 2006
100 2007
100 2008
100
Tarım
12,5
10,5
10,1
8,8
10,3
9,9
9,5
9,4
8,3
7,6
7,6
Kaynak: TÜøK
Tablo
2.9. Yıllar itibarıyla sektörlerin
(199821,0
bazlı, cari
fiyatlarla)
Sanayi
26,8 GSYH
24,9içindeki
23,0payları
22,4
20,9
20,3
20,3
20,1
20,0 19,7
Hizmetler
60,7
64,6
66,9
68,8
68,7
69,2
70,2
70,3
71,6
72,4 72,7
Sektörler
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 2008
Toplam
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Tablo
(ISIC,
Tarım 2.10. øhracatın sektörel da÷ılımı
12,5
10,5 Rev.3)
10,1
8,8
10,3
9,9
9,5
9,4
8,3
7,6
7,6
Kaynak: TÜøK
Sanayi
26,8 2005
24,9
23,0
22,4 2008
21,0
20,9
20,3
20,3
20,1
20,0 19,7
Hizmetler
60,7 dolar
64,6 Yüzde
66,9 Milyon
68,8 dolar
68,7 Yüzde
69,2
70,2
70,3
71,6
72,4 72,7
Sektörler
Milyon
Tablo
2.10 ve Tablo 2.11’den
görüldü¤ü
tar›msal
ihracattaki
ifllenmifl
Toplam
100 3.314
100 4,51
100 üzere,
100 3.924
100
100
100 art›fl
100 e¤iliminin
100
100
100 tar›m
Tarım ve hayvancılık
2,97
Tablo
2.10.
øhracatın
sektörel
da÷ılımı
(ISIC,
Rev.3)
ve g›da
ürünleri
ithalattaki art›fl›n
ise
tar›msal ham madde (ürün) kaynakl› olKaynak:
TÜøK kaynakl› olmas›, tar›msal
Balıkçılık
140
0,19
240
0,18
2005
2008
ürünleri vetar›msal
içecek
4.272geliflme
5,80 dinamikleri
6.476aç›s›ndan
4,90 olumlu iflaretlerdir.
mas›,Gıda
ülkemizde
sanayinin
Sektörler
Milyon 73.476
dolar Yüzde
dolar Yüzde
Toplam ihracat
100,0 Milyon132.027
100,0
Tarım2.10.
veTÜøK
hayvancılık
3.314
4,51
3.924
2,97
Tablo
øhracatın sektörel da÷ılımı
(ISIC, Rev.3)
Kaynak:
Balıkçılık
140
0,19
240
0,18
2005
2008
Gıda ürünleri ve içecek
4.272
5,80
6.476
4,90
Sektörler
Milyon dolar Yüzde Milyon dolar Yüzde
Toplam ihracat
73.476
100,0
132.027
100,0
Tarım ve hayvancılık
3.314
4,51
3.924
2,97
Kaynak:
TÜøK
Balıkçılık
140
0,19
240
0,18
Gıda ürünleri ve içecek
4.272
5,80
6.476
4,90
Toplam ihracat
73.476
100,0
132.027
100,0
Kaynak: TÜøK
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‹fllenmifl tar›m ürünleri ihracat›ndaki art›fl oran›, a¤›rl›kl› olarak ülkemizde arz aç›¤› bulunan ürünlerin ithal edilmesinden kaynakland›¤› söylenebilir. Tar›msal sanayi için yeterli ve kaliteli arz› bulunmayan tar›m ürünlerinin tespit edilerek teflvik edilmesi “tar›msal destekler”inin temel hedefidir.
Tablo 2.11. øthalatın sektörel da÷ılımı (ISIC, Rev.3)
Sektörler
Tarım ve hayvancılık
Balıkçılık
Gıda ürünleri ve içecek
Toplam ithalat

2005
Milyon dolar
2.542
24
2.114
116.774

2008
Yüzde Milyon dolar
2,18
6.151
0,02
41
1,81
3.763
100,0
201.964

Yüzde
3,05
0,02
1,86
100,0

Kaynak: TUøK

Tablo 2.11. øthalatın sektörel da÷ılımı (ISIC, Rev.3)

Artan tar›msal d›fl ticaret hacmine ra¤men, tar›m sektörünün GSHY içindeki pay›n›n seyri, sektörün
2005
2008
yeniden
yap›lanma sürecindeki
geliflmelere ba¤l›d›r. Tar›msal
desteklerin niteli¤i, tar›msal krediler, suSektörler
Milyon dolar Yüzde Milyon dolar
Yüzde
lamaTablo
yat›r›mlar›,
arazi
parçal›l›¤›,
iflletme
ölçekleri,
Tarım
ve hayvancılık
2.542
2,18
6.151
3,05 ve pazarlama altyap›s›ndaki yetersizlik
2.12.
Türkiye
toprakları
arazi kullanım
yetenek
sınıfları örgütlenme
bu süreci
etkileyebilecek derinlikteki
Balıkçılık
24 yap›sal
0,02 sorunlard›r.
41
0,02
Arazi kullanma kabiliyet sınıfları
Gıda ürünleri ve içecek
2.114
2Toplam
.8. Tarithalat
›msal Arazi Kullan116.774
›m›
SürümeTUøK
uygun araziler
Arazi
kabiliyet s›n›flar›
Kaynak:kullan›m

A.K. K. Sınıfı
Alan (ha)
Alan (Yüzde)
1,81
3.763
1,86
6,4
I
5.012.537
100,0
201.964
100,0
II
6.758.702
8,7
bak›m›ndan ülkemizin
durumu, Tablo 2.12’den
de görülece¤i üze9,7
III
7.574.330
IV uygun 7.201.016
9,3
re, sürülebilir arazi toplam› yüzde 34,1 iken, sürüme
olmayan araziler toplam›
yüzde 60 civar›nAlt
toplam
26.546.585
34,1
dad›r. Bu durum mevcut toprak varl›¤›m›z›n korunmas›n›n önemini ortaya koymaktad›r.
V
165.547
0,2
Sürüme uygun olmayan araziler
VI
10.238.533
13,2
36.288.553
46,6
Tablo 2.12. Türkiye toprakları arazi kullanım yetenek sınıflarıVII
Alt toplam
46.692.633
60,0
Arazi kullanma kabiliyet sınıfları
A.K. K. Sınıfı
Alan (ha)
Alan (Yüzde)
Tarıma uygun olmayan araziler
VIII
4.557.909
5,9
6,4
I
5.012.537
Genel toplamII
77.797.127
100,0
6.758.702
8,7
Sürüme uygun araziler
III
7.574.330
9,7
Kaynak: Mülga KHGM
IV
7.201.016
9,3
Alt toplam
26.546.585
34,1
V
165.547
0,2
Sürüme uygun olmayan araziler
VI
10.238.533
13,2
VII
36.288.553
46,6
Alt toplam
46.692.633
60,0
Harita
2.5. øller
itibarıyla
ortalama
Tarıma
uygun
olmayan
arazileriúletme büyüklükleri (Dekar,
VIII 2007) 4.557.909
5,9
Genel toplam
77.797.127
100,0
Kaynak: Mülga KHGM

Ülkemizde Sulu Arazi Tasnifi daha çok sulama yat›r›m› yap›lan alanlarda arazinin sulamaya uygunlu¤unu belirlemek amac›yla kullan›lmakta olup alt› s›n›fa ayr›lm›flt›r. ‹lk üç s›n›f sulanabilir arazileri,
dördüncü s›n›f s›n›rl› sulanabilir, beflinci s›n›f araziler özel tedbirler al›nmadan sulanmas› mümkün olmayan
arazileri ve alt›nc› s›n›f araziler ise sulanamaz arazileri temsil etmektedir.
Harita 2.5. øller itibarıyla ortalama iúletme büyüklükleri (Dekar, 2007)
Ülkemizdeki arazi idaresiyle ilgili kurumlara bak›ld›¤›nda bir faaliyet birden fazla kurum taraf›ndan
yürütülebilmekte ve tekrarl› ifller ortaya ç›kmaktad›r. Birden fazla kuruma, farkl› yasalarla, ayn› faaliyet
alan›nda görevler verilmekte, bu da uygulamada karmaflaya neden olabilmektedir. Kadastral faaliyetlerden TKGM, OGM ve TKB gibi üç kurumun sorumlu olmas›, arazi toplulaflt›rma çal›flmalar›n›n, hem
TRGM hem de ‹Ö‹’lerince yap›lmas›, bu gibi durumlara örnek olarak verilebilir.
MERSúN

Ülkemizdeki tar›m arazilerinde genel anlamda iki temel sorun göze çarpmaktad›r. Bunlar; verimli taKaynak: TKB ÇKS 2007 Sonuçları
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Tablo 2.12. Türkiye toprakları arazi kullanım yetenek sınıfları
Arazi kullanma kabiliyet sınıfları

A.K. K. Sınıfı
Alan (ha)
Alan (Yüzde)
I
5.012.537
6,4
II
6.758.702
8,7
Sürüme uygun araziler
III
7.574.330
9,7
r›m arazilerinin tar›m d›fl› alanlarda kullan›lmas› ve IV
verimli iflletmecili¤i
engelleyecek
flekilde tar›m ifllet7.201.016
9,3
Alt
toplam
26.546.585
34,1
melerinin büyük ço¤unlu¤unun küçük ve da¤›n›k iflletme niteli¤inde olmas› ile geometrik parsel düzeniV
165.547
0,2
ne sahip olmayan bir yap›da olmas›d›r. Bunun en önemli
sebeplerinden
biri, miras
yasalar›ndaki hükümSürüme uygun olmayan araziler
VI
10.238.533
13,2
lerdir. Küçük ve çok parçal› iflletme yap›s›, teknoloji
güçlefltirmekte,46,6
iflgücü verimlili¤ini düVIIkullan›m›n›
36.288.553
Alt toplam
46.692.633
60,0
flürmekte, yeterli sermaye birikimini engellemektedir.
Tarıma uygun olmayan araziler
VIII
4.557.909
5,9
TÜ‹K taraf›ndan gerçeklefltirilen Genel
Tar›m
(GTS) sonuçlar›na
göre, Türkiye’de tar›m
Genel
toplamSay›m›77.797.127
100,0

arazilerinin
büyüklü¤ü
22,1 milyon ha’d›r. Tar›msal ‹flletmeler Anketi sonuçlar›na göre ise, bu alan›n
Kaynak: Mülga
KHGM
18,4 milyon ha’› tar›m iflletmelerinin tasarrufunda bulunmaktad›r. Çiftçi Kay›t Sistemi (ÇKS) geçici sonuçlar›na göre ise, 2007 y›l› itibar›yla kay›t alt›ndaki tar›m arazisi büyüklü¤ü 16,7 milyon ha olup, iflletme say›s› yaklafl›k 2.6 milyon adet olarak gerçekleflmifltir. Eurostat verilerine göre, AB27’deki tar›msal iflletme say›s› ise 2007 itibar›yla yaklafl›k 13.7 milyon olarak gerçekleflmifltir.
Harita 2.5. øller itibarıyla ortalama iúletme büyüklükleri (Dekar, 2007)

MERSúN

Kaynak: TKB ÇKS 2007 Sonuçları

Ülkemizde tar›msal yap›n›n genel karakteristi¤ini geçimlik ve yar› geçimlik üretim yapan küçük aile
iflletmeleri oluflturmaktad›r. Da¤›n›k ve küçük parsellere sahip bu iflletmeler modern tar›msal girdilerin kullan›m›nda yetersiz kalmaktad›r. Bu iflletmelerin verimli, kaliteli ve pazar›n taleplerine uygun, rekabet edebilir üretim yapmalar›n›n koflulu, etkin bir tar›msal örgütlenme çat›s› alt›na al›nmalar›n› gerektirmektedir.
Tablo 2.13. Tarım arazilerinde parça sayısı ve iúletme baúına arazi büyüklü÷ü (da)

Yıllar
2001 (1)
1991
1980

Toplam
iúletme sayısı
3.022.127
3.966.822
3.558.815

Toplam
parsel sayısı
12.323.405
21.601.272
22.903.948

Toplam
arazi
184.348.223
234.510.993
227.640.289

øúletme baúına
parsel sayısı
4,1
5,4
6,4

Ortalama parsel
geniúli÷i
15,0
10,9
9,9

Ortalama
iúletme
büyüklü÷ü
61,0
59,1
64,0

Kaynak: TÜøK, 2001 GTS Tarımsal øúletmeler (Hanehalkı), 1991 GTS Tarımsal øúletmeler (Hanehalkı) Araútırma
Sonuçları, 1980 GTS Hanehalkı Anketi Sonuçları.
(1) Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Tablo 2.13’ten de görüldü¤ü üzere, tar›mdaki ortalama iflletme büyüklü¤ü küçülürken, parçal›l›k sorunu nispeten azalm›fl olup, 19802001 dönemi rakamlar› incelendi¤inde Türkiye’de hem tar›m iflletme-

50Tablo 2.14. Arazisinin tasarruf úekline göre iúletme sayısı ve iúledikleri arazi miktarı ve oranı
Kendi Arazisi

Yıllar
2001 (1)
1991
1980

Toplam
iúletme sayısı
3.022.127
3.966.822
3.558.815

Toplam
parsel sayısı
12.323.405
21.601.272
22.903.948

Toplam
arazi
184.348.223
234.510.993
227.640.289

øúletme baúına
parsel sayısı
4,1
5,4
6,4

Ortalama
iúletme
büyüklü÷ü
61,0
59,1
64,0

Ortalama parsel
geniúli÷i
15,0
10,9
9,9

lerinin say›s›nda hem de iflletmelerin tasarrufunda bulunan toplam arazide azalma oldu¤u görülmekteKaynak: TÜøK, 2001 GTS Tarımsal øúletmeler (Hanehalkı), 1991 GTS Tarımsal øúletmeler (Hanehalkı) Araútırma
dir. Bu
durum
zamanda
Sonuçları,
1980 ayn›
GTS Hanehalkı
Anketiönemli
Sonuçları.büyüklükte tar›m topra¤›n›n da terk edildi¤ini göstermektedir. Be(1) Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
lirtilen dönem içerisinde, ortalama parsel say›s›n›n düflüp, parsel büyüklü¤ünün artmas› modern bir tar›msal yap› ad›na olumlu bir geliflmedir.
Tablo 2.13. Tarım arazilerinde parça sayısı ve iúletme baúına arazi büyüklü÷ü (da)

‹flletme bafl›na parsel say›s›n›n azalmas› ve parsel büyüklü¤ünün artmas› Türk tar›m›nda parçal› iflletme
Ortalama
sorununun hafifledi¤ini
gösterse
de, ortalama
iflletmeøúletme
ölçe¤inin
dönem
sonunda bafllang›çiúletme
düzeyine yak›n
Toplam
baúına
Toplam
Toplam
Ortalama parsel
olmas›Yıllar
iflletmeiúletme
ölçekleri
varl›¤›n›
korudu¤unu
göstermektedir.
arazi
parsel sayısı
sayısısorununun
parsel sayısı
geniúli÷i
büyüklü÷ü
2001 (1)
3.022.127
12.323.405
184.348.223
4,1
15,0
Tablo1991
2.14. Arazisinin
tasarruf 21.601.272
úekline göre iúletme
sayısı ve iúledikleri
3.966.822
234.510.993
5,4 arazi miktarı ve oranı
10,9
1980
3.558.815
22.903.948
227.640.289
6,4
Kendi 9,9
Arazisi
Kendi
ve
Olmayıp
Kaynak: TÜøK, 2001 GTS Tarımsal øúletmeler (Hanehalkı), 1991 GTS Tarımsal øúletmeler (Hanehalkı) Araútırma
Yalnız
Kendi
Baúkasının
Baúkasının
Sonuçları, 1980 GTS Hanehalkı Anketi
Sonuçları.
(1) Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı
vermeyebilir.
Arazisini
Arazisini
Arazisini
Yıllar
De÷iúkenler
Yüzde øúletenler (2) Yüzde
øúletenler (1) Yüzde
øúletenler
øúletme Sayısı

2.597.111

2001 (3) Arazi Miktarı
øúletme Sayısı

61,0
59,1
64,0

Toplam

85,9

317.327

10,5

107.686

3,6

3.022.127

143.424.266

77,8

34.227.597

18,6

6.696.360

3,6

184.348.223

3.672.085

92,6

229.304

5,8

65.433

1,6

3.966.822

Arazi Miktarı

209.422.087

89,3

22.854.792

9,7

2.234.114

1,0

234.510.993

øúletme Sayısı

3.223.754

90,6

270.107

7,6

64.954

1,8

3.558.815

1980 2.14. Arazi
Miktarı
197.285.923
86,7
11,5miktarı ve oranı
4.066.774
Tablo
Arazisinin
tasarruf úekline
göre iúletme
sayısı ve26.287.592
iúledikleri arazi

1,8

227.640.289

1991

Kaynak: TÜøK, 2001 GTS Tarımsal øúletmeler (Hanehalkı), 1991 GTS Tarımsal øúletmeler
(Hanehalkı)
Kendi
Arazisi Araútırma Sonuçları, 1980 GTS
Hanehalkı Anketi Sonuçları
Kendi
ve
Olmayıp
(1) Zilyetli÷e dayalı arazileri iúleten iúletmeler dahildir.
Yalnızúekilleri
Kendiile arazi iúletenBaúkasının
Baúkasının
(2) Kiracılık, ortakçılık ve di÷er tasarruf
iúletmelerdir.
(3) Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı
vermeyebilir.
Arazisini
Arazisini
Arazisini

Yıllar

De÷iúkenler

øúletenler (1)

Yüzde

øúletenler

Yüzde

øúletenler (2)

Yüzde

Toplam

Tablo 2.14’ten
de görülece¤i
üzere, 85,9
dönem sonunda
ve ortakç›l›k
yöntemleri2.597.111
317.327 kirac›l›k
10,5
107.686 gibi
3,6 üretim3.022.127
øúletme Sayısı
2001 (3) iflletme
Arazi Miktarı
77,8 konu34.227.597
18,6
6.696.360
3,6
184.348.223
ne baflvuran
say›s› ile 143.424.266
bu yöntemlere
arazi büyüklüklerinde
önemli art›fllar
görülmüfltür.
Bu
3.672.085
92,6
229.304
5,8 baflvurduklar›n›
65.433 göstermektedir.
1,6
3.966.822
durum,
iflletmelerin
ölçekgöre
büyütme
stratejilerine
art›k
daha çok
ÖzellikTablo
2.15.øúletme
øúletmeSayısı
tipine
iúletme
sayısı
1991
Arazi
Miktarı
209.422.087
89,3
22.854.792
9,7
2.234.114
1,0
234.510.993
le k›rdan kente göç ile birlikte tar›m
daha
konu
edilerek tasarruf
Yalnız
bitkisel
Yalnız edileceToplambu yöntemlere
Bitkisel üretim
ve çok
Arazisiarazilerinin
øúletme
Sayısı
3.223.754 90,6iúletme 270.107
7,6 yapan
64.954
1,8 hayvancılık
3.558.815
Arazisi
olan
üretim
yapan
yapanamahayvancılık
olmayanküçük parçal› arazileri devre d›fl› b›rak›p, ölçe¤ini büyütmek
¤i söylenebilir. Tar›m iflletmelerinin
1980
Miktarı
197.285.923
11,5
4.066.774
227.640.289
Yıllar Arazi
iúletme
sayısı
iúletme
sayısı
iúletme sayısı1,8
iúletme
sayısı
iúletme
sayısı 86,7 sayısı26.287.592
c›yla kirac›l›k/ortakç›l›k
vb. iliflkilere
yönelme
e¤iliminde oldu¤u
söylenebilir.
2001 (1)
3.022.127
54.523
3.076.650
2.074.439
929.582
72.629
Kaynak: TÜøK, 2001 GTS Tarımsal øúletmeler (Hanehalkı), 1991 GTS Tarımsal øúletmeler (Hanehalkı) Araútırma Sonuçları, 1980 GTS
Hanehalkı
Sonuçları 98,2
YüzdeAnketi
1,8 üretimde
100,0 daha fazla uzmanlaflmaya
67,4
30,2
2,4 Ge‹flletme
tiplerinin,
1980 y›l›na k›yasla
gittikleri
söylenebilir.
(1) Zilyetli÷e dayalı arazileri iúleten iúletmeler dahildir.
1991
3.966.822
101.610
4.068.432
2.935.055
993.685
139.692
(2) Kiracılık,
di÷er tasarruf úekilleri
ile arazi iúleten
iúletmelerdir.
çimlik
üretimortakçılık
yapanveiflletmelerin
ço¤unlukla
hem
bitkisel hem de hayvanc›l›k faaliyetlerini birlikte sür(3) Rakamlar
Yüzde yuvarlamadan dolayı
97,5 toplamı vermeyebilir.
2,5
100,0
72,1
24,4
3,4

dürdükleri
göz önüne
al›nd›¤›nda, Türk
tar›m›nda
geçimlik üretim
yap›s›n›n 418.177
çözülmesiyle birlikte,
geri1980
3.558.815
92.095
3.650.910
3.140.638
92.095
ye kalan
iflletmelerin daha
söylenebilir.
Yüzde
97,5 da uzmanlaflt›klar›
2,5
100,0
86,0
11,5
2,5
Kaynak: TÜøK, 2001 GTS Tarımsal øúletmeler (Hanehalkı), 1991 GTS Tarımsal øúletmeler (Hanehalkı) Araútırma Sonuçları, 1980 GTS
Hanehalkı Anketi Sonuçları

Tablo
2.15. øúletme
tipinedolayı
göretoplamı
iúletmevermeyebilir.
sayısı
(1) Rakamlar
yuvarlamadan

Yıllar
2001 (1)
Yüzde
1991
Yüzde
1980
Yüzde

Arazisi olan
iúletme sayısı
3.022.127
98,2
3.966.822
97,5
3.558.815
97,5

Arazisi
olmayan
iúletme sayısı
54.523
1,8
101.610
2,5
92.095
2,5

Toplam
Bitkisel üretim ve
iúletme
hayvancılık yapan
sayısı
iúletme sayısı
3.076.650
2.074.439
100,0
67,4
4.068.432
2.935.055
100,0
72,1
3.650.910
3.140.638
100,0
86,0

Yalnız bitkisel
Yalnız
üretim yapan hayvancılık yapan
iúletme sayısı
iúletme sayısı
929.582
72.629
30,2
2,4
993.685
139.692
24,4
3,4
418.177
92.095
11,5
2,5

Kaynak: TÜøK, 2001 GTS Tarımsal øúletmeler (Hanehalkı), 1991 GTS Tarımsal øúletmeler (Hanehalkı) Araútırma Sonuçları, 1980 GTS
Hanehalkı Anketi Sonuçları
(1) Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
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1980 ve 2001 GTS Tar›msal ‹flletmeler Anketi sonuçlar›na göre, iflletmelerin tasarrufunda bulunan
tar›m arazisi 43,3 milyon da’l›k daralmaya karfl›l›k gelen yüzde 19 oran›nda bir azalma göstermifltir. Bu
daralman›n yüzde 89,5’i (38,7 milyon da) nadas ve di¤er tar›m d›fl› arazilerdeki daralmadan kaynaklanmaktad›r. Geri kalan 4,6 milyon da büyüklü¤ündeki daralma ise bizatihi ekim yap›lan alanlardaki daralmay› göstermektedir. Dolay›s›yla, tar›m d›fl›na ç›kan arazilerin a¤›rl›kl› olarak ekim yap›lmayan nadas ve
di¤er tar›m d›fl› arazilerden olufltu¤u görülmüfltür.
Tablo 2.16. Tarım arazilerinin kullanım úekli
øúletmelerin
Tablo 2.16. Tarım arazilerinin
kullanım úekli
Toplam
Tasarrufundaki
Yıllar
Toplam Arazi
øúletmelerin
(2)
Toplam
Tasarrufundaki A+B+C+D
Yıllar
Toplam Arazi
2001 (1)
184.348.223
171.654.634
(2)
1991
234.510.993
14.494.824
A+B+C+D
1980 (1)
227.640.289
05.934.360
2001
184.348.223
171.654.634
De÷iúim Yüzde)
-19,0
-16,6
1991
234.510.993
14.494.824

Tarla
Arazisi

Sebze
Bahçeleri

Tarla
A
Arazisi
122.539.119
157.848.470
A
130.902.876
122.539.119
-6,4
157.848.470

Sebze
B
Bahçeleri
3.715.120
5.211.652
B
3.151.621
3.715.120
17,9
5.211.652

Meyve, Ba÷,
Kavaklık ve
Di÷er Uzun
Meyve,
Ba÷,
Ömürlü
Kavaklık
Bitkilerve
Di÷er Uzun
C
Ömürlü
18.024.791
Bitkiler
19.400.588
C
14.775.144
18.024.791
22,0
19.400.588

Nadas
Nadas
D
27.375.604
32.034.114
D
57.104.719
27.375.604
-52,1
32.034.114

Toplam
Di÷er
Araziler*
Toplam
12.693.594
Di÷er
20.016.169
Araziler*
21.705.929
12.693.594
-41,5
20.016.169

1980 TÜøK, 2001 GTS
227.640.289
05.934.360
130.902.876
3.151.621
57.104.719
21.705.929
Kaynak:
Tarımsal øúletmeler
(Hanehalkı),
1991 GTS Tarımsal
øúletmeler14.775.144
(Hanehalkı) Araútırma
Sonuçları,
1980 GTS
Hanehalkı
Sonuçları -19,0
De÷iúim Anketi
Yüzde)
-16,6
-6,4
17,9
22,0
-52,1
-41,5
* Daimi çayır ve otlak arazisi, koruluk ve orman arazisi, tarıma elveriúli olup kullanılmayan arazi ve tarıma elveriúsiz arazilerden oluúmaktadır
(1) Rakamlar
yuvarlamadan
dolayı
toplamı
vermeyebilir.
Kaynak:
TÜøK,
2001 GTS
Tarımsal
øúletmeler
(Hanehalkı), 1991 GTS Tarımsal øúletmeler (Hanehalkı) Araútırma Sonuçları, 1980 GTS
Hanehalkı Anketi Sonuçları
* Daimi çayır ve otlak arazisi, koruluk ve orman arazisi, tarıma elveriúli olup kullanılmayan arazi ve tarıma elveriúsiz arazilerden oluúmaktadır
1980-2001
döneminde,
ekim vermeyebilir.
yap›lan alanlardaki daralman›n aksine, sebze ve meyve yetifltirilen alan(1) Rakamlar yuvarlamadan
dolayı toplamı

larda ise art›fl meydana gelmifltir. Bu durum, daha fazla iflgücü gerektiren tarla tar›m› yerine, daha az iflgücü gerektiren sebzecilik ve meyvecilik faaliyetlerinin tercih edildi¤ini göstermektedir. Bu faaliyetlerin,
flehirlere göç nedeniyle köylerde iflgücü yetersizli¤i yaflayan iflletmeler ile flehire göç etti¤i halde köydeTablo 2.17. Sulama
yapılan
tarım arazileri
ki arazilerinde
tar›msal
faaliyetini
sürdürmek isteyen iflletmelerce daha çok tercih edildi¤i söylenebilir.
Sulanmayan
Sulanan
Yıllar
arazi
Tablo
2.17. Sulama
yapılan Yüzde
tarım arazileriarazi
2001 (1)
34.545.882
20,1
137.108.752
Sulanan
Sulanmayan
1991
30.935.454
14,4
183.559.370
Yıllar
Yüzde
arazi
arazi
1980
27.982.831
13,6
177.951.529
2001
(1)
34.545.882
20,1
137.108.752

Yüzde
79,9
85,6
Yüzde
86,4
79,9

Toplam
Arazi
171.654.634
Toplam
214.494.824
Arazi
205.934.360
171.654.634

Yüzde
100,0
100,0
Yüzde
100,0
100,0

1991 TÜøK,30.935.454
14,4øúletmeler
183.559.370
85,6
214.494.824
Kaynak:
2001 GTS Tarımsal
(Hanehalkı), 1991
GTS Tarımsal
øúletmeler 100,0
(Hanehalkı)
Sonuçları, 1980
Anketi Sonuçları
1980 Araútırma
27.982.831
13,6 GTS Hanehalkı
177.951.529
86,4
205.934.360 100,0
(1) Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Kaynak: TÜøK, 2001 GTS Tarımsal øúletmeler (Hanehalkı), 1991 GTS Tarımsal øúletmeler
(Hanehalkı) Araútırma Sonuçları, 1980 GTS Hanehalkı Anketi Sonuçları
(1) Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Tar›m arazilerindeki daralmaya karfl›l›k sulama yap›lan tar›m arazisi dönem sonu itibar›yla 6,5 milyon
Tablo
Tarım iúletmelerinde
traktör sayısı
ve iúlenen
arazisay›s›
miktarı ve tar›m alanlar›n›n büyüklü¤ü azal›rken, sulada’l›k
art›fl2.18.
göstermifltir.
Türkiye’de
tar›msal
iflletme
Traktörle
maya aç›lan alanlarda önemli art›fllar görülmektedir. Türkiye’de
ekonomik Traktörle
olarak sulanabilecek 85 milyon
Traktörü
Traktör
iúlenen
iúlenen
Tablo 2.18. TarımToplam
iúletmelerinde
traktörolan
sayısı ve iúlenen arazi
miktarı
da tar›m
alan›n›n,
2005 y›l› itibar›yla
49 milyon da’›sayısı
sulamaya
aç›lm›flt›r. Bu durum,
tar›mda sulamaya aç›Yıllar
iúletme sayısı
iúletme sayı Yüzde
arazi miktarı arazi yüzdesi
Traktörle
Traktörle
lan alanlar›n
y›l›na göre oldukça
artt›¤›
görülmektedir.
Sulama yap›lan arazilerde
tar›msal üretim ar2001(1) 2001
3.076.650
962.696
31,3
994.225
132.992.245
72,1
Toplam Traktörü
olan
Traktör
iúlenen
iúlenen
1991 iúletme
3.966.822
921.038
23,2
949.238
166.091.752
70,8aç›lan alan›n 65 milyon
t›fl›n›nYıllar
etkisiyle
iflgücüne
fazla
ihtiyaç
duyulmaktad›r.
DS‹’ye
görearazi
sulamaya
sayısı dahaiúletme
sayı
Yüzde
sayısı arazi
miktarı
yüzdesi
1980
3.558.815
597.975
16,8
556.058
111.897.022
49,2
2001(1)
3.076.650
962.696
31,3
994.225
da’a ç›kmas›yla,
ilaveten 2 milyon
kifliye istihdam
imkan› 132.992.245
sa¤lanacakt›r. Sulu72,1
tar›m neticesinde tar›msal
Kaynak:
TÜøK, 2001
GTS Tarımsal øúletmeler
(Hanehalkı),
1991 GTS
Tarımsal øúletmeler
(Hanehalkı)
1991
3.966.822
921.038
23,2
949.238
166.091.752
70,8
gelirin
yaklafl›k
5 kat
art›fl gösterdi¤i
görülmektedir. DS‹’ye göre 2004 y›l› verileri itibar›yla sulama önceAraútırma
1980 GTS Hanehalkı597.975
Anketi Sonuçları
1980 Sonuçları,
3.558.815
16,8
556.058
111.897.022
49,2
(1) Rakamlar
yuvarlamadan
dolayı toplamı
vermeyebilir.
si projesiz
durumda
ortalama
tar›msal
gelir 60 TL/da iken, sulama sonras›nda 310 TL/da olmaktad›r.
Kaynak: TÜøK, 2001 GTS Tarımsal øúletmeler (Hanehalkı), 1991 GTS Tarımsal øúletmeler (Hanehalkı)
Araútırma Sonuçları,
1980 GTS Hanehalkı
Anketi Sonuçları
Tar›m›n
makinalaflmas›
ba¤lam›nda
önemli göstergelerden biri olan traktör
(1) Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

say›s› dönem sonuna gelindi¤inde yüzde 78,8 artarken traktöre sahip iflletme say›s› yüzde 61,0 artm›flt›r. 2006 y›l› itibar›yla traktör say›s› 1.037.383’e ulaflm›flt›r.
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(1) Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Tablo 2.18. Tarım iúletmelerinde traktör sayısı ve iúlenen arazi miktarı

Yıllar
2001(1)
1991
1980

Toplam
iúletme sayısı
3.076.650
3.966.822
3.558.815

Traktörü olan
iúletme sayı
962.696
921.038
597.975

Yüzde
31,3
23,2
16,8

Traktör
sayısı
994.225
949.238
556.058

Traktörle
iúlenen
arazi miktarı
132.992.245
166.091.752
111.897.022

Traktörle
iúlenen
arazi yüzdesi
72,1
70,8
49,2

Kaynak: TÜøK, 2001 GTS Tarımsal øúletmeler (Hanehalkı), 1991 GTS Tarımsal øúletmeler (Hanehalkı)
Araútırma Sonuçları, 1980 GTS Hanehalkı Anketi Sonuçları
(1) Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

Ülkemizin 2004 y›l› itibariyle toplam orman alan› 21,2 milyon ha’d›r. Bu miktar toplam ülke yüzölçümünün yüzde 27,2’sini teflkil etmektedir. Orman alanlar› içerisinde normal koru ve normal baltal›k ormanlar 10,6 milyon ha iken, geri kalan orman alan› bozuk koru ve bozuk baltal›k ormanlardan oluflan 10,5
milyon ha alan› kapsamaktad›r. Toplam 21,2 milyon ha olan ülkemiz ormanlar›n›n hemen hemen tümü
(yüzde 99,9) devlet orman›d›r. Toplam ülke orman alan›n›n yüzde 0,09’una tekabül eden 277 özel orman
ile yüzde 0,02‘sine tekabül eden 51 adet hükmi flahsiyeti haiz kamu kurulufllar›na ait ormanlar›n toplam
alan› yaklafl›k 21 bin ha’a ulaflmaktad›r. Ülkemizde kifli bafl›na düflen orman alan› 0.31 ha. olup, geliflmifl
ülkelere göre düflük bir düzeydedir. Yaklafl›k yüzde 25‘i a¤açland›rma ile verimli hale getirilmesi mümkün görülen ormanlar›m›z›n 3,5 milyon ha’› ayn› zamanda orman üstü ve orman içi mera niteli¤indedir.
2.9 K›rsal Alana Sa¤lanan Mali Destekler
K›rsal kesimde tar›msal üretimin teflviki ve verimlili¤in art›r›lmas› amac›yla üreticilere sa¤lanan
mali destekler; tar›msal destekler, ormanc›l›k destekleri ile tar›msal kredilerdir. TKB, ÇOB, SYDGM,
TKK ve TCZB gibi kurumlar bu alanda faaliyet gösteren bafll›ca kurumlard›r.
Ülkemizde halihaz›rda k›rsal kesime kulland›r›lan mali destekler, Plan’›n stratejik amaçlar› baz›nda
tasnif edildi¤inde, ortaya ç›kan tablo k›saca afla¤›daki flekilde özetlenebilir;
1) Tablo 2.19’da görüldü¤ü üzere tar›mda verilen destekler alan bazl› tar›msal destekler, fark ödemesi destekleri, proje bazl› destekler, k›rsal kalk›nma destekleri, faiz indirimli tar›msal krediler, telafi edici
ödemeler kapsam›ndaki tar›msal destekler ve di¤er tar›msal amaçl› desteklerdir. Entegre nitelikte yürütülen k›rsal kalk›nma projelerinin d›fl›nda, k›rsal kesime çok çeflitli kaynaklardan fon ak›fl› sa¤lanmaktad›r.
Söz konusu kaynaklar›n bafl›nda flüphesiz tar›msal destekler gelmektedir. Tar›m sigortalar›ndan çiftçi yay›m›na kadar genifl bir çeflitlilikte ve artan miktarda sunulan bu desteklerin aras›na, “k›rsal kalk›nma destekleri” olarak ifade edilen ve hibe program› fleklinde uygulanan bir destekleme arac› da 2006 y›l›nda al›nm›flt›r. TKB ve KA’lar› taraf›ndan uygulanmakta olan bu programlar›n aras›na IPARD Program› da eklenmifltir. Tar›msal kredi mekanizmas› ise, a¤›rl›kl› olarak TCZB ve TKK kaynaklar› üzerine bina edilmifltir.
2) Tar›m d›fl› istihdam›n gelifltirilmesine sa¤lanan kaynaklar›n bafl›nda; KOSGEB destekleri, Türkiye
Kalk›nma Bankas› destekleri, orman köylerine ve kooperatiflere sa¤lanan ekonomik ve sosyal amaçl› ORKÖY destekleri, ‹fiKUR destekleri ile bölgesel geliflme amaçl› programlar gelmektedir. K›rsal kesimde
yoksullu¤un azalt›lmas›na yönelik olarak; SYDGM taraf›ndan uygulanan sosyal yard›m programlar›, dezavantajl› kesimlere sa¤lanan SHÇEK hizmet programlar›, sa¤l›k ve e¤itim hizmetlerine eriflimi teflvik
eden sosyal transferler, sosyal geliflmenin ve diyalo¤un art›r›lmas›na yönelik SODES Program›, GAP BK‹
taraf›ndan yürütülen toplum merkezi çal›flmalar› bafll›ca kaynak kulland›rma araçlar›d›r.
3) K›rsal yerleflimlerin altyap› ihtiyaçlar› için sa¤lanan kaynaklar›n bafl›nda ise; belde ve ilçe belediyelerine proje bazl› sa¤lanan ‹ller Bankas› kredileri, TOK‹’nin tar›mköy uygulamalar›, Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› taraf›ndan turizm alanlar›ndaki alt yap›lar›n iyilefltirilmesine verilen destekler, ÇOB taraf›ndan
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çevre korumaya yönelik alt yap›lara verilen destekler, ‹l Özel ‹dareleri taraf›ndan köy altyap›lar›na verilen
destekler, GAP BK‹ taraf›ndan yürütülen merkez köy projeleri, köylerin altyap› ihtiyaçlar› için entegre
program niteli¤inde tasarlanan KÖYDES Projesi destekleri gelmektedir. B‹B taraf›ndan k›rsal yerleflme
planlamas›na yönelik olarak mahalli idarelere sa¤lanan teknik destekler ile yeniden iskana yönelik proje
desteklerinde de art›fllar sa¤lanm›flt›r.
4) Çevre dostu tar›msal yöntemler TKB destekleriyle teflvik edilirken, TRGM taraf›ndan da arazi yönetimine iliflkin koruma amaçl› tematik projeler sürdürülmektedir. ÇOB taraf›ndan gelifltirilen bafll›ca destek
alanlar›; OGM taraf›ndan yönetilen yakacak odun deste¤i, AGM taraf›ndan özel orman, a¤açland›rma ve fidan destekleri; ORKÖY taraf›ndan ferdi kredilendirme ve ormanc›l›k kooperatiflerine proje bazl› destekler;
DKMPGM taraf›ndan korunan alanlara yönelik do¤a koruma bilincini teflvik eden proje destekleridir.
Tablo 2.19. Tarımsal destek türleri
Destek türleri
1

Alan bazlı tarımsal destekler (da)

2

Hayvancılık destekleri

3

Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması

4

Havza bazlı fark ödemesi destekleri (kg)

5
6

Proje bazlı destekler
Kırsal kalkınma destekleri

7

Faiz indirimli tarımsal krediler

8

Telafi edici ödemeler kapsamındaki tarımsal
destekler

9

Di÷er tarımsal amaçlı destekler

Destek verilen alanlar
Mazot deste÷i, kimyevi gübre deste÷i, alternatif ürün deste÷i,
organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ile toprak analizi
yaptırılmasına ve bambus arısı kullanımı deste÷i, örtüaltı iyi tarım
deste÷i, fındık üreticilerine alan bazlı gelir deste÷i ve alternatif
ürüne geçen üreticilere telafi edici ödeme
Arıcılık ve su ürünleri (kg) deste÷i, süt primi (kg), hayvan baúı
ödeme, tiftik üretimi deste÷i, et deste÷i (kg), ipek böce÷i deste÷i
(kg), gıda güvenilirli÷i deste÷i, buza÷ı deste÷i, kuzu, o÷lak Rev-1
aúısı (baú) deste÷i, aúı deste÷i, hayvan gen kaynaklarını koruma
deste÷i, süt fiyat regülasyonu (ton), yem bitkileri deste÷i
I kategori ve II kategori
Ya÷lık ayçiçe÷i, soya fasulyesi, kütlü pamuk, kanola, dane mısır,
aspir, zeytinya÷ı, kuru fasulye, nohut, mercimek, çay, bu÷day,
çeltik, arpa, çavdar, yulaf, tritikale
ÇATAK ve SYDGM proje destekleri
TEDGEM hibe programları, KASDEP destekleri
Tarımsal amaçlı kooperatifler için yatırım ve iúletme sermayesi
kredileri
Patetes si÷ili deste÷i, çay budama tazminatı deste÷i
Tarım sigortası destekleri, ar-ge destekleri, sertifikalı fidan/fide ve
standart fidan kullanım deste÷i (da), yurtiçi sertifikalı tohum
kullanımı (da), yurtiçi sertifikalı tohum üretim deste÷i (kg), çiftlik
muhasebe veri a÷ı (iúletme baúına), tarımsal yayım ve danıúmanlık
(iúletme baúına), kırsal kalkınma (proje)

Kaynak: TKB

Ülkemizde tar›msal üretimin kendi ekolojisine uygun alanlarda yo¤unlaflmas›, desteklenmesi, örgütlenmesi, ihtisaslaflmas›, entegre bir flekilde yürütülmesi ve tar›m envanterinin haz›rlanmas› amac›yla
bafllat›lan çal›flmalar 2009 y›l› içinde tamamlanarak ülke genelinde 30 adet tar›m havzas› belirlenmifltir.
‹klim, toprak, topo¤rafya, arazi s›n›fland›rmas› ve ÇKS verileri baz al›narak ve ilçe idari s›n›rlar› gözetilerek belirlenen havzalar›n temel fonksiyonlar›ndan baz›lar›; ülkemizde arz aç›¤› olan ürünlerde üretim art›fl› sa¤lamak, tar›msal destekleri daha rasyonel, yönlendirici ve etkin bir flekilde kullanmak, sa¤l›kl› bir üretim planlamas›na imkan sa¤lamak ve gelece¤e ait talep projeksiyonlar› yapmakt›r.
23.07.2009 tarih ve 2009/15173 say›l› “Türkiye Tar›m Havzalar›n›n Belirlenmesine ‹liflkin Karar”
Bakanlar Kurulu taraf›ndan kabul edilerek yürürlü¤e girmifltir. 5488 say›l› Tar›m Kanunu’nun ilgili hükümleri gere¤ince tespit edilen havzalarla ilgili olarak TKB taraf›ndan yürütülecek yönetmelik çal›flmalar›nda k›rsal kalk›nma ve bölgesel geliflme alan›ndaki uygulamalar›n dikkate al›nmas› temin edilecektir. Tar›m ürünlerinin ekolojik ve ekonomik olarak en uygun yetifltirilebildi¤i bölgeleri ifade eden söz
konusu havzalarla ilgili yürütülecek di¤er çal›flmalarda, ülkemizde halihaz›rda yürütülmekte olan daha
mikro ölçekteki havza rehablitasyonu programlar›n›n dikkate al›nmas› sa¤lanacakt›r.
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3. KIRSAL KALKINMA PLANI
TEDB‹R VE FAAL‹YETLER‹

Ulusal K›rsal Kalk›nma Stratejisi ile uyumlu olarak haz›rlanan K›rsal Kalk›nma Plan›; 2010-2013
döneminde ülkemizin k›rsal kalk›nma alan›ndaki öncelikli tedbir ve faaliyetlerini içermektedir. Söz konusu tedbir ve faaliyetlerin temel dayana¤› Ulusal K›rsal Kalk›nma Stratejisi’inde yer alan stratejik
Bkz.
amaç ve önceliklerdir. Bu stratejik amaç ve önceliklerle uyumlu olarak, Plan haz›rl›k sürecinde (B
Birinci Bölüm) oluflturulan Tematik Çal›flma Gruplar›ndaki paydafllar taraf›ndan çal›fltaylarda önerilen
tedbir ve faaliyet taslaklar›, Çekirdek Grup (ÇG) taraf›ndan uyumlaflt›r›ld›ktan sonra; yerel ve teknik dan›flma süreci ile kurum görüflleri (merkezi ve yerel idareler, valilikler, kaymakaml›klar, üniversiteler,
üretici örgütleri, meslek kurulufllar›, STK’lar vb.) neticesinde sonuçland›r›lm›flt›r.
Bu çerçevede, UKKS’de belirlenmifl olan 4 stratejik amaç ve 10 öncelik alan›ndan oluflan politika çerçevesi do¤rultusunda; belirlenmifl bulunan söz konusu tedbirler ve faaliyetler, KKP’nin temelini oluflturmaktad›r. Bu faaliyetler, KKP’nin onaylanmas›ndan sonra hayata geçirilecek k›rsal kalk›nma uygulamalar› (proje ve program vb.) aç›s›ndan ba¤lay›c› niteliktedir. KKP’de yer alan tedbir ve faaliyetler mekansal
olarak sadece k›rsal alanlara/yerleflimlere yöneliktir.
Yukar›da ifade edilen süreçler neticesinde, elde edilen tedbir ve faaliyet say›s›, stratejik amaçlar itibar›yla afla¤›daki gibi gerçekleflmifltir. Buna göre;
• Stratejik Amaç-1’de 8 tedbir ve 26 faaliyet
• Stratejik Amaç-2’de 7 tedbir 24 faaliyet
• Stratejik Amaç-3’te 7 tedbir 24 faaliyet
• Stratejik Amaç-4’te 8 tedbir ve 22 faaliyet
olmak üzere genel toplamda 30 tedbir ve 96 faaliyet bulunmaktad›r.
Ek IV’te detayl› bir flekilde aç›kland›¤› üzere, standart nitelikteki formlarda belirtilen parametreler
do¤rultusunda detayland›r›lan tedbirler ve faaliyetler, uygulay›c› kurulufllar aç›s›ndan ba¤lay›c›, iflbirli¤i yap›lacak kurumlar ve di¤er paydafllar aç›s›ndan ise yönlendirici mahiyette bir iflleve sahiptir.
Tedbir formlar› 9 parametreye, faaliyet formlar› ise 10 parametreye göre tanzim edilmifltir. Faaliyetler, tedbir formlar›ndan hareketle elde edilmifltir. Tedbir Formu’nun son parametresinin bafll›¤› “IX. Faaliyetler” olup, burada yer alan faaliyetler, “Faaliyet Formu”nda 10 parametre alt›nda ifllenmifl ve detayland›r›lm›flt›r. Faaliyetlerin tedbirlerle, tedbirlerin ise UKKS’de yer alan stratejik amaç ve önceliklerle
uyumlu olmas› gözetilmifltir.
Plan’da yer alan “tedbirler” eylem niteli¤inde olmay›p, “faaliyetler”le ilgili genel çerçeveyi ifade
eden ve onlara esas teflkil eden aç›klamalara (esas ve usullere) karfl›l›k gelmektedir. Faaliyetler ise, uygulamaya yönelik olup, genel içeri¤i ve kapsam› “alt faaliyetler”le belirlenmifltir. Sorumlu kurum aç›s›ndan;
alt faaliyetler, uygulamalarda gözetilmesi beklenen önemli ifller niteli¤inde olup, faaliyetlerde yer alan di¤er parametreler (uygulama yeri, hedef kitlesi, izleme göstergeleri vb.) uygulamada takip edilecek/edilmesi gereken esas ve usullere karfl›l›k gelmektedir.
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STRATEJ‹K AMAÇ 1
Ekonominin Gelifltirilmesi ve
‹fl ‹mkânlar›n›n Art›r›lmas›

3.1. Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkanlarının Artırılması
Stratejik Amaç 1 Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Öncelik 1.1 Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Tedbir

1.1.1

Üreticilerin Örgütlenme ve Bilgi Düzeyinin Artırılması

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3

Üretici Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Güçlendirilmesi
Üretici Örgütlerinin Pazarlama Altyapısının Geliútirilmesi
Tarımsal E÷itim ve Yayım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

1.1.2

Sulama Altyapısının Geliútirilmesi

1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4

Modern Sulama Yöntemlerinin Yaygınlaútırılması
Sulama Sistemlerinin Rehabilite Edilmesi
Küçük Ölçekli Su Kaynaklarının Geliútirilmesi
Su ve Toprak Kaynaklarının Geliútirilmesi ve Korunması

1.1.3

Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımının Sa÷lanması

Faaliyet

1.1.3.1

Faaliyet

1.1.3.2

Arazi Toplulaútırma ve Tarla øçi Geliútirme Hizmetlerinin Birlikte
Yaygınlaútırılması
Az Topraklı ve Topraksız Çiftçilerin Hazine Arazileriyle Topraklandırılması

1.1.4

Tarımsal Sanayi Altyapısının Geliútirilmesi

Faaliyet
Faaliyet

1.1.4.1
1.1.4.2

Faaliyet
Faaliyet

1.1.4.3
1.1.4.4

Tarıma Dayalı øhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin Yaygınlaútırılması
Tarım Ürünlerinin øúlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik
Yatırımların Desteklenmesi
Tarımsal øúletmelerin Modernizasyonuna Yönelik Yatırımların Desteklenmesi
Tarım ve Gıda øúletmelerinin Gıda Güvenli÷i Gereklerine Uyumu øçin
Desteklenmesi

Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Tedbir
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Tedbir

Tedbir

Tedbir
Faaliyet
Faaliyet

1.1.5

Gıda Güvenli÷i Hizmetlerinin Etkinleútirilmesi

1.1.5.1
1.1.5.2

Gıda Güvenli÷i Konusunda Üretici ve Tüketicilerin Bilinçlendirilmesi
Gıda Güvenli÷ine Yönelik Kontrol Hizmetlerinin øyileútirilmesi

Stratejik Amaç 1 Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Öncelik 1.2 Kırsal Ekonominin Çeúitlendirilmesi
Tedbir
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Tedbir
Faaliyet
Faaliyet
Tedbir
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet

1.2.1

Kırsal Turizmin Geliútirilmesi

1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4

Agro-Turizm Altyapısının Geliútirilmesi
Kültür Köyü Modelinin Oluúturulması
Konaklama øúletmecili÷inin Geliútirilmesi
ølçe Turizm Bilgi Paketinin Hazırlanması

1.2.2

Tarımsal Ekonomik Faaliyetlerin Geliútirilmesi

1.2.2.1
1.2.2.2

øpekböce÷i Yetiútiricili÷inin Yaygınlaútırması
Arıcılıkta Ürün Çeúitlili÷inin ve Verimlili÷inin Geliútirilmesi

1.2.3

Tarım Dıúı Gelir Getirici Faaliyetlerin Geliútirilmesi

1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.3.5

Yöresel Zanaat ve El Sanatlarının Geliútirilmesi
Karayolları Üzerindeki Seyyar Satıú Yerlerinin Düzenlenmesi
Yöresel Ürünlerde Markalaúmanın Sa÷lanması
Yöresel Ürün Tanıtım Organizasyonları ve Fuarlarının Düzenlenmesi
Tarım Dıúı Küçük Ölçekli ømalat Sanayinin Desteklenmesi
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir

1
1.1
1.1.1

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Üreticilerin Örgütlenme ve Bilgi Düzeyinin Artırılması

I. Mevcut durum
Ülkemizde çiftçilerin örgütlenme düzeyinin çok düúük olmasının yanı sıra mevcut çiftçi örgütlerinin kurumsal
yapılarının zayıf olması, üreticilerin/çiftçilerin girdi temininden pazarlamaya kadar birçok konuda güçlüklerle
karúılaúmasına neden olmaktadır. Çiftçi örgütlerinin mali imkânlarının kısıtlı olması, düzenli gelir kaynaklarının
bulunmaması, üreticinin/çiftçinin e÷itim düzeyinin düúük olması ve toplumda birlikte hareket etme bilincinin
yetersiz olması, örgütlerin kurumsal yapısının zayıf olmasının sebepleri arasındadır. Bu nedenle, tarım
politikalarının örgütlü üretici yapısının oluúturulması yönünde etkinleútirilmesi gerekmektedir.
Ülkemizdeki tarımsal örgütlenmeler arasında; 1163 sayılı ve 1581 sayılı kanunlar kapsamında kooperatifler, 4572
sayılı Kanun kapsamında tarım satıú kooperatif ve birlikleri, 4631 sayılı Kanun kapsamında ıslah amaçlı yetiútirici
birlikleri ve 5200 sayılı Kanun kapsamında ise üretici birlikleri bulunmaktadır. Ayrıca, üreticiler 6964 sayılı Kanun
kapsamında ziraat odaları bünyesinde mesleki bir örgütlenme gerçekleútirmiúlerdir. Di÷er taraftan, bazı üreticiler
dernekler ve vakıflar kanunu kapsamında çeúitli gönüllü örgütlenmelere gitmektedir.
Tarımsal amaçlı kooperatiflerin yatırım ve iúletme sermayesi ihtiyacı, TKB tarafından yayımlanan yönetmelik
esasları dahilinde, bütçe ödeneklerinden, düúük faizli kredi olarak sa÷lanmaktadır. Bu çerçevede TEDGEM
aracılı÷ıyla 2003-2008 yılları arasında; iúletme ve yatırım sermayesi olarak toplam 460,9 milyon TL kaynak 1.453
tarımsal amaçlı kooperatife kullandırılmıútır. Ayrıca, TEDGEM ile SYDGM’nin yürüttükleri “Kırsal Alanda
Sosyal Destek Projesi” kapsamında 3294 sayılı Kanun çerçevesinde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna ba÷lı
olmayan gerçek kiúiler tarımsal amaçlı kooperatifler aracılı÷ıyla kredi kullandırılarak desteklenmektedir. Söz
konusu Proje kapsamında 2003-2008 yılları arasında, Sosyal Yardımlaúma ve Dayanıúma Fonu’ndan 855
kooperatife toplam 497,8 milyon TL kredi deste÷i sa÷lanmıútır.
15 Mart 2009 tarih ve 27170 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/14772 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 21
Mayıs 2009 tarih ve 27234 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/45 sayılı “Tarımsal Yayım ve Danıúmanlık
Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebli÷” gere÷ince 2009 yılında tarımsal danıúmanlık hizmeti
alan tarımsal iúletmelere iúletme baúına 225 TL destek verilmiútir.
II. Stratejik önemi
Ülkemiz tarımının uluslararası rekabet gücüne kavuúabilmesi, sektörün en önemli yapısal sorunlarından biri olan
örgütlenme düzeyinin artırılmasına ba÷lıdır. Güçlü üretici örgütlerinin kurulması durumunda; ortaklarına uygun
úartlarla girdi, finansman ve e÷itim-yayım hizmetlerinin temini yoluyla tarımsal üretimde verimlilik ve kalite artıúı
sa÷lanacaktır. Güçlü örgütlerin varlı÷ı; tarımsal ürünlerin uygun koúullarda pazarlanmasını ve ortaklarının istikrarlı
bir gelire kavuúmalarını temin ederek çiftçi ailesinin yaúam kalitesinin artmasına imkan verecektir.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 188, 189, 510 ve 675
IV. Sorumlu kuruluúlar
TKB ve STB
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Tarımsal destekler, kırsal kalkınma projeleri, hibe programları, mevzuat düzenleme
VI. Mali kaynak
Genel Bütçe, SYD fonu, KA hibeleri, AB fonları, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
441 sayılı KHK; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu; 6964 sayılı
TZOB ve Ziraat Odaları Kanunu; 4572 Tarım Satıú Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun; 5253 Dernekler
Kanunu; 5355 sayılı Mahalli ødare Birlikleri Kanunu; 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu;
4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu
VIII. Tedbir hedefleri
1. Üretici örgütleri yönetiminde profesyonelleúmenin artırılması
2. Üretici örgütlerinin tarımsal pazarlarda aktif rol alması
3. Üreticilerin bilgi düzeylerinin artırılması
IX. Faaliyetler
1.1.1.1 Üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi
1.1.1.2 Üretici örgütlerinin pazarlama altyapısının geliútirilmesi
1.1.1.3 Tarımsal e÷itim ve yayım hizmetlerinin güçlendirilmesi
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I. Yeri
Kırsal yerleúimler

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Üreticilerin Örgütlenme ve Bilgi Düzeyinin Artırılması
Üretici Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Güçlendirilmesi

II. Hedef kitle
Üretici örgütleri ve üst kuruluúları
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Mevzuat çeúitlili÷inden kaynaklanan nedenlerle örgütlerin belirli standartlara kavuúturulması ve düzenli
denetimlerinin yapılması mümkün olamamaktadır. Ayrıca, üretici örgütlerinin mali yapılarının zayıf olması
nedeniyle kapasite oluúturmaya yönelik yatırımları sınırlı kalmakta, ortakların üretici örgütlerinden
bekledikleri girdi temini, finansman, e÷itim ve pazarlama gibi hizmetler aksamaktadır. Bu nedenle, örgütlerin
sayıca fazla ve küçük oldu÷u yörelerde birleúerek güçbirli÷ine gitmesi performans ve verimlilik adına olumlu
gözükmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Örgütlerin standart bir yapıya kavuúturulmasına yönelik mevzuatın uyumlaútırılması ve benzer amaçlı
örgütlerin aynı çatı altında toplanması
2. Bina ve ekipman ihtiyacı için düúük faizli kredi veya hibe deste÷inin sa÷lanması
3. Çalıúma alanlarına göre üretici örgütlerinde tam zamanlı olarak istihdam edilmesine ihtiyaç duyulan
teknik personelin nitelik ve sayıları hakkında standartların oluúturulması
4. Üretici örgütlerinde teknik personelin istihdamının teúvik edilmesi
5. Üretici örgütlerinin yönetim ve denetim birimlerinde görev alan üyeler için yıllık düzenli e÷itim
programlarının düzenlenmesi
6. Örgütlerin proje geliútirme, uygulama ve izleme kapasitelerinin güçlendirilmesi
7. Birim örgütlerin üst örgütlere üye olmalarının teúvik edilmesi
VI. Sonuçlar
1. Üretici örgütlerinin idari ve mali yönden sürdürülebilirli÷inin artması
2. Örgütlerin pazarda rekabet gücü kazanması
3. Örgütlerde profesyonel yönetim altyapısının oluúması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB ve STB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, MB, ÇOB, ÇSGB, MEB, DPT, HM, TKDK, øÖø’ler, bankalar, meslek kuruluúları, üretici örgütleri,
ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Üretici örgütlerinin farklı mevzuata tabi olması
2. Örgütlerin küçük ölçekli olması ve aralarında iúbirli÷i a÷larının zayıf olması
3. Örgütlere yönelik denetim hizmetlerinin yetersiz kalması
X. øzleme göstergeleri
1. Üretici örgütlerine kayıtlı olan üretici sayısı
2. Üretici örgütü sayısı
3. Üretici örgütlerinde istihdam edilen uzman personel sayısı
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I. Yeri
Kırsal yerleúimler

1
1.1
1.1.1
1.1.1.2

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Üreticilerin Örgütlenme ve Bilgi Düzeyinin Artırılması
Üretici Örgütlerinin Pazarlama Altyapısının Geliútirilmesi

II. Hedef kitle
Üretici örgütleri ve üst kuruluúları
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Küçük ölçekte üretim yapan veya yeterli bilgi donanımına sahip olmayan çiftçilerin ürünlerinin çiftçi
örgütleri tarafından en uygun koúullar altında pazara sunulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’deki
tarımsal ürün piyasaları, genel olarak komisyoncuların ve büyük firmaların hâkimiyetinde oldu÷undan,
üretilen ürünler üreticiden nihai tüketiciye kadar çok sayıda el de÷iútirmektedir. Bu sayının en aza indirilerek
üretici gelirinin artırılması mümkün görünmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Üreticilerin üretim faaliyetlerine göre örgütlenmelerinin desteklenmesi
2. Üretici örgütlerinin pazarlama birimleri için standartların oluúturulması
3. Pazarlama birimlerinin kapasitelerinin geliútirilmesi
4. Üretici örgütlerinin sözleúmeli üretim modeli konusunda e÷itilmesi ve teúvik edilmesi
5. Üretici örgütlerine e-ticaret e÷itimlerinin verilmesi ve portal oluúturulması
VI. Sonuçlar
6. Çiftçilerin ürünlerini pazara do÷rudan arz edebilmesi
7. Üretici ve tüketici arasındaki zincirin kısalması
8. Çiftçi gelirinde sa÷lanan artıúla birlikte örgütlülük düzeyinde de artıú sa÷lanması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB ve STB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
MB, ÇOB, øÇøB, DPT, HM, DTM, øùKUR, TOBB, KOSGEB, Rekabet Kurumu, øÖø’ler, KA’lar, bankalar,
meslek kuruluúları, üretici örgütleri ve üst kuruluúları
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Üretici örgütlerinin farklı mevzuata tabi olması ve sorumlu kamu kurumlarının farklılaúması
2. Üretici örgütlerinin pazarlama yapabilmesi önünde mevzuat kısıtı olması
3. Üretici örgütlerinde pazarlama için profesyonel yöneticilerin bulunmaması
X. øzleme göstergeleri
1. Ürününü üretici örgütü üzerinden pazarlayan üretici/çiftçi sayısı
2. Üretici örgütleri üzerinden pazarlanan ürün miktarı
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I. Yeri
Kırsal yerleúimler

1
1.1
1.1.1
1.1.1.3

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Üreticilerin Örgütlenme ve Bilgi Düzeyinin Artırılması
Tarımsal E÷itim ve Yayım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

II. Hedef kitle
Tarımsal iúletmeler, üretici örgütleri ve üst kuruluúları
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Ülkemizde kamu tarafından yapılan tarımsal yayım çalıúmaları ço÷u zaman temel hedef kitleye yeterince
ulaútırılamamaktadır. Özel yayım faaliyetleri de geliúme e÷ilimini sürdürmesine ra÷men, bu hizmetlere
küçük ve orta ölçekli üreticilerin eriúimi zayıftır. Bu nedenle, güncel nitelikli tarımsal yayım ve e÷itim
çalıúmalarının düzenli bir úekilde üreticilere ulaútırılması, bunun için gerekli maliyetin birlikte karúılanması
ve karúılıklı bilgi paylaúımının artması amacıyla bu görevin temelde üretici örgütlerince karúılanması
rasyonel gözükmektedir. Üreticilerin, bireysel olarak yayım hizmetlerine eriúim ve bunları kullanma imkanı,
kamunun tarımsal yayım alanında baúlattı÷ı yenilikçi projelerle artmasına ra÷men, kırsaldaki yayım
çalıúmalarının sürdürülebilirli÷i ve kurumsallaúmasını temin etmek amacıyla üretici örgütlerinin baúat bir rol
üstlenmesi ve gerekli altyapıyı oluúturması yararlı görülmektedir. Ancak, hali hazırda çiftçi örgütleri mevcut
durumları ile bu görevi yerine getirecek yeterli kurumsal kapasiteye sahip de÷ildir.
V. Alt faaliyetler
1. Kırsal alanda istihdam edilen nitelikli tarım danıúmanı sayısının artırılması
2. Sertifikalı tarım danıúmanı istihdam eden üretici örgütlerinin desteklenmesi
3. Kentsel merkezlere uzak alanlar öncelikli olmak üzere önder çiftçilerin yetiútirilmesi
4. Üretici örgütlerinin mali yıla iliúkin e÷itim ve yayım programlarını hazırlaması
5. E÷itim amaçlı örnek ekim tarlaları ve bahçelerinin oluúturulması
6. Farklı bölgelerdeki üreticiler arasında bilgi paylaúımının sa÷lanması amacıyla e÷itim gezilerinin
düzenlenmesi
7. Tarımsal yayım hizmetlerine yönelik biliúim teknolojileri altyapısının güçlendirilmesi
8. Kadın çiftçilere yönelik e÷itim ve yayım çalıúmalarının yaygınlaútırılması
9. Kamu-özel iúbirli÷ini esas alan yayım çalıúmalarının artırılması
VI. Sonuçlar
1. Üreticilerin bilgi düzeylerinin yükselmesi
2. Tarımsal üretimde verimlili÷in artması ve kalite standartlarına uyumun sa÷lanması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
MEB, STB, ÇOB, DSø, øÖø’ler, meslek örgütleri, üretici örgütleri ve üst kuruluúları, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. E÷itim-yayım materyalinin görselleútirilmemesi
2. Üretici örgütlerinin profesyonel bir yönetimden uzak olması
X. øzleme göstergeleri
1. Kamu tarafından istihdam edilen tarım danıúmanı sayısı
2. Sertifikalı tarım danıúmanı istihdam eden üretici örgütü sayısı
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir

1
1.1
1.1.2

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Sulama Altyapısının Geliútirilmesi

I. Mevcut durum
Ülkemizde tüketilebilir yerüstü ve yeraltı suyu potansiyeli yılda yaklaúık 112 milyar m3 tür. DSø baúta olmak üzere
su kaynaklarının geliútirilmesinden sorumlu olan kamu kurum ve kuruluúlarının 2008 yılı itibarıyla geliútirdikleri
projeler sonucu çeúitli amaçlara yönelik su tüketimi 46 milyar m3 e ulaúmıútır. Bunun yüzde 74’lük kısmı sulamada
kullanılmaktadır.
Modern sulama yöntemlerinin yaygınlaútırılmasına yönelik olarak TKB tarafından uygulanmakta olan “Kırsal
Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” kapsamında yüzde 50 hibe deste÷i verilmektedir. Ayrıca
modern sulama yöntemleri için, TKB ve Ziraat Bankası iúbirli÷i ile kredi sa÷lanmakta olup, DSø tarafından da yeni
sulama kanalları kapalı sistem olarak inúa ettirilmektedir.
Mülga KHGM, inúa ederek iúletmeye açtı÷ı sulamalarda, iúletme-bakım ve yönetim açısından bir sorumluluk
üstlenmemiútir. KHGM’ce geliútirilen sulamalar ya kooperatiflere devredilmiú ya da yerel yönetimlerin
kullanımına bırakılmıútır. KHGM, genellikle bir tek yerel birime sulama hizmeti götürdü÷ünden, bu tesislerin
iúletme-bakım ve yönetimini sa÷lamak için en uygun yol olarak sulama kooperatiflerine devir yolunu seçmiútir.
KHGM’ce geliútirilen sulama alanlarının øÖø sorumlulu÷u altına girmesinden sonra da süreç aynı úekilde devam
etmektedir.
Ülkemizde tarım arazilerinin 12,5 milyon ha’ı sulanabilir özelliktedir. Ancak yapılan etütlere göre; mevcut su
potansiyeliyle teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi 8,5 milyon ha olarak belirlenmiútir. Türkiye’de 2008
yılı sonu itibarıyla toplam 5,34 milyon ha (4,75 milyon ha net) arazi sulamaya açılmıútır. Bu miktarın 3,05 milyon
ha (2,64 milyon ha net) DSø, 1,28 milyon ha (1,11 milyon ha net) mülga KHGM ve 2005 yılından itibaren øÖø
tarafından iúletmeye açılmıútır. Ayrıca, 1 milyon ha alanda halk sulaması yapılmaktadır.
DSø, inúa etti÷i sulama tesislerinin iúletme-bakım ve yönetim sorumlulu÷unu kendisi yürütmekte veya 6200 sayılı
Kanun’un 2. maddesinin (k) fıkrası uyarınca çeúitli kurum ve örgütlere devretmektedir. DSø’nin geliútirdi÷i sulama
tesislerinin kullanıcılara devri konusunda izlenen ana kural, tesislerin mülkiyeti yerine, iúletme bakım ve yönetim
sorumlulu÷unun devri olmaktadır. Türkiye’de 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında 2009 yılı ortası
itibariyla 2.459 adet sulama kooperatifi ve bu kooperatiflerin üst birli÷i olarak 13 adet sulama bölge birli÷i
bulunmaktadır. Ayrıca, sulama kooperatiflerinin 286 bin orta÷ı bulunmaktadır.
II. Stratejik önemi
Modern sulama sistemine geçiú, hem tarımsal üretimde hem de çevre konusunda sürdürülebilirli÷in sa÷lanması
açısından büyük önem taúımaktadır. Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının bir unsuru olarak modern sulama,
çevre ve su iliúkisini zararsız ve tasarruflu kurması yönünden önemlidir. Toplam su tüketimi içindeki payı yüzde
74 olan sulamanın, 2023 yılındaki payının modern sulama teknikleri ve teknolojileri kullanılarak yüzde 64
seviyesine düúürülmesi do÷al kaynakların etkin kullanımı açısından önem taúımaktadır.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 183 ve 676; 60. Hükümet EP YDY-09
IV. Sorumlu kuruluú
TKB, TRGM, DSø ve øÖø’ler
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, kırsal kalkınma projeleri, hibe programları
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, KA hibeleri, AB fonları, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
6200 sayılı DSø Teúkilat Kanunu; 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu; 5355 Mahalli ødare Birlikleri Kanunu; 5302
sayılı øl Özel ødaresi Kanunu; 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun; 5403 sayılı Toprak Koruma
ve Arazi Kullanımı Kanunu
VIII. Tedbir hedefleri
1. Modern sulama sistemleri uygulanan alanın, toplam sulanan alan içindeki oranının artırılması
2. Toplam sulama úebekesi içinde kapalı sistem basınçlı sulama sistemlerinin oranının artırılması
3. Sulama göleti sayısının artırılması
4. Sulanan tarım arazisi büyüklü÷ünün artırılması
IX. Faaliyetler
1.1.2.1 Modern sulama yöntemlerinin yaygınlaútırılması
1.1.2.2 Sulama sistemlerinin rehabilite edilmesi
1.1.2.3 Küçük ölçekli su kaynaklarının geliútirilmesi
1.1.2.4 Su ve toprak kaynaklarının geliútirilmesi ve korunması
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Stratejik Amaç
1
Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Öncelik
1.1
Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Tedbir
1.1.2
Sulama Altyapısının Geliútirilmesi
Faaliyet
1.1.2.1
Modern Sulama Yöntemlerinin Yaygınlaútırılması
I.Yeri
GAP ve Konya Ovası Projesi’nin uygulandı÷ı alanlar baúta olmak üzere sulamaya açılmıú/açılacak alanlar
II. Hedef kitle
Su kullanıcıları ve örgütleri
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Ülkemizde 2008 yılında 46 milyar m3 suyun yaklaúık yüzde 74’ü (34 milyar m3) tarımsal sulama amaçlı
kullanılmaktadır. Tarımda kullanılan su miktarının, su tasarrufu sa÷layan modern sulama yöntemlerinin
yaygınlaútırılması suretiyle azaltılması kıt su kaynaklarına sahip ülkemiz açısından önemli bir husustur.
Ülkemizde sulamaya açılan alanların yaklaúık olarak yüzde 5’inde modern sulama sistemleri
kullanılmaktadır. øklim de÷iúikli÷inden en çok etkilenece÷i tahmin edilen Akdeniz havzasında yer alan
ülkemiz için su kaynaklarının rasyonel kullanımı elzemdir. Bu amaçla, ya÷murlama ve damla sulama gibi
tekniklerin tarla içi sulamalarda yaygınlaútırılması gerekmektedir. Bu yöndeki yatırımları teúvik etmek
amacıyla sulama tesisleri altyapısının da (depolama ve úebeke) ivedi bir úekilde uygun hale getirilmesi
gerekmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Üreticilerin modern sulamanın önemi hakkında bilgilendirilmesi
2. Modern sulama yöntemlerinin kullanılabilece÷i potansiyel tarım alanlarının tespit edilmesi
3. Yüzeysel sulama yöntemlerinin ya÷murlama ve/veya damla sulama yöntemlerine dönüútürülmesi
4. Erozyona hassas tarım arazilerinde modern sulamanın öncelikli olarak teúvik edilmesi
5. Su ekonomisini gözeten denetimli ve basınçlı sulama yöntemlerinin desteklenmesi
VI. Sonuçlar
1. Sulama suyunda tasarruf sa÷lanması
2. Çevre dostu tarımsal üretim yapılması
3. Yer altı su seviyesindeki düúüúün azalması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB, TRGM ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, ÇOB, DSø, TRGM, GAP BKø, TKGM, KA’lar, bankalar, sulama örgütleri, mahalli idare birlikleri,
ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Modern sulama yapılan arazilerdeki ürün verimlili÷i hakkında bilgi paylaúımının düúük olması
2. ølk kurulum maliyetinin üretici tarafından yüksek bulunması
3. Modern sulama yöntemlerinin kullanımını zorunlu kılan mevzuatın bulunmaması
X. øzleme göstergeleri
1. Modern sulama yöntemi kullanan iúletme sayısı
2. Modern sulama yöntemlerinin kullanıldı÷ı tarım arazisi (ha)
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I.Yeri
Kırsal yerleúimler

1
1.1
1.1.2
1.1.2.2

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Sulama Altyapısının Geliútirilmesi
Sulama Sistemlerinin Rehabilite Edilmesi

II. Hedef uygulama alanı
Açık sistem olarak geliútirilmiú sulama sahaları
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Tarımsal amaçlı suyun etkin biçimde kullanılması ve korunmasında, iletim, da÷ıtım ve araziye uygulamada
ça÷daú teknolojilerin kullanılması gerekmektedir. Bu ba÷lamda topografik, suyun akıú koúullarının uygun
olan yerlerde sulama suyu tasarrufu sa÷lamak ve birim sudan daha fazla faydalanabilmek için kapalı sistem
sulamaların yaygınlaútırılması zorunlu hale gelmiútir. Modern sulama sistemi kullanım oranı henüz düúük
olsa da yeni yapılacak projeler ve çiftçi katılımlı rehabilitasyon çalıúmaları, kapalı sistem sulamaların
etkinli÷ini artıracaktır. Açık sistem sulamalar, su kullanıcılarında beklenen davranıú de÷iúikli÷ini
geciktirmekte ve eski sisteme sulamaları (salma gibi) özendirmektedir. Kapalı sistem sulamalara geçiú veya
mevcutların rehabilitasyonu, toplu basınçlı (modern) sulamaların yaygınlaúmasına da öncülük etmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Kapalı sisteme geçiú için rehabilitasyon kriterlerinin belirlenmesi
2. Kapalı sisteme dönüútürülecek açık sistem sulama alanlarının tespiti
3. Cazibeli olarak projelendirilen kapalı sistem sulamalara öncelik verilmesi
4. Mevcut kapalı sistemlerin bakım-onarım yatırımlarının desteklenmesi
5. Mevcutta motopomp ile sulanan arazilerde beton kanaletlerin yapılması
VI. Sonuçlar
1. Su kayna÷ından tarlaya kadar olan mesafedeki su kayıplarının azalması
2. Mevcut su miktarıyla daha fazla tarım arazisinin sulanması
3. Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sa÷lanması
4. Basınçlı sulama sistemlerine geçiúin kolaylaúması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
DSø ve øÖø
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
TKB, ÇOB, TKGM, TRGM, GAP BKø, øller Bankası, bankalar, sulama örgütleri
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Kamu tarafından rehabilite edilecek alanların önceliklendirilmemiú olması
2. Su kullanıcı örgütlerine yönelik mevzuatın çıkarılmamıú olması
3. Sulamada ülkemiz koúullarına uygun yatırım-iúletme modellerinin geliútirilememiú olması
4. Sulama birliklerince iúletilen sulama sistemlerinde uzun yıllardır yapılmayan bakım ve onarımlar
nedeniyle rehabilitasyon-iúletme maliyetlerinin yükselmiú olması
X. øzleme göstergeleri
1. Kapalı sistem sulamalarla sulama yapılan tarım arazisi (ha)
2. Kapalı sistem sulama a÷ı uzunlu÷u (km)
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I.Yeri
Kırsal yerleúimler

1
1.1
1.1.2
1.1.2.3

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Sulama Altyapısının Geliútirilmesi
Küçük Ölçekli Su Kaynaklarının Geliútirilmesi

II. Hedef uygulama alanı
Büyük ölçekli devlet sulama úebekelerinin dıúında kalan projelendirilmiú ve/veya yarım kalan küçük su
iúlerinin bulundu÷u yöreler
III. Süresi
36 ay
IV. Gerekçesi
Ülkemizde büyük ölçekli devlet sulamaları dıúında kalan belirli sayıda köy ve yörenin kullanımıyla sınırlı
olan küçük su iúleri (sulama tesisleri ve gölet yapımı) tarımsal altyapının önemli bir parçasını
oluúturmaktadır. 2005 yılında kapatılan mülga KHGM’ce yürütülen küçük su iúleri, bu tarihten sonra øÖø’lere
devredilmiútir. øÖø’lerin kaynak ve teknik kapasite yetersizli÷inden dolayı birçok yörede bu yatırımların
sunumunda gecikme veya yavaúlama görülmüútür. Mülga KHGM’den sonra önemli miktarda proje sto÷u
ilgili illere devredilmiútir. Devredilen küçük su iúlerinin önemli bir bölümünü depolaması tamamlanmıú
(gölet inúaatı) fakat iliúkili sulama tesisi yapılmamıú yatırımların oldu÷u görülmüútür. øhtiyaç duyulan
yörelerde; suyun depolaması, taúınması ve tarlaya servis edilmesine yönelik fiziki yatırımların
gerçekleútirilmesi hem sulu tarım alanlarının geniúlemesine hem de tarımsal verim ve gelirin artmasına
imkan verece÷inden kırsal yoksullu÷un azaltılması açısından önemli bulunmaktadır.
V. Alt faaliyetler
1. Tarım arazileri için sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu temin edecek göletlerin yapılması
2. Göletlerle iliúkili kapalı sistem taúıma hatlarının (kanallarının) ve modern sulama tesisleri altyapısının
oluúturulması
3. Ekonomik ömrünü doldurmuú sulama tesislerinin basınçlı sulama tesislerine dönüútürülmesi
4. Sulama suyu kullanım tarifelerinin kullanılan su miktarıyla orantılı úekilde fiyatlandırılması
5. Küçük su yatırımlarını tamamlayıcı nitelikteki modern sulama yöntemleri ve arazi toplulaútırma
hizmetlerinin birlikte yürütülmesi
6. Su kullanıcı örgütleri aracılı÷ıyla katılımcı su yönetiminin teúvik edilmesi
7. Yerel koúullarla uyumlu úekilde küçük su tesisleri için farklı yapım-iúletme modellerinin geliútirilmesi
8. Sulama suyu sorunu bulunan yörelerde su hasadı yöntemlerinin yaygınlaútırılması
VI. Sonuçlar
1. Sulu tarıma geçen iúletme sayısının artması
2. Tarımsal üretimde verimlili÷in artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
DSø ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ÇOB, BøB, DSø, GAP BKø, KA’lar, kaymakamlıklar, sulama örgütleri, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Mikro havza ölçe÷inde su kaynakları yönetimi altyapısının oluúturulamaması
2. Su kaynaklarının yetersizli÷i ve yer altı su seviyesinin düúmeye devam etmesi
3. Küçük ölçekli sulama iúleri konusunda merkezi ve yerel idareler arasında iúbirli÷inin zayıf olması
4. Küçük su iúlerinin modern sulama ve arazi toplulaútırma yatırımlarından ba÷ımsız ele alınması
X. øzleme göstergeleri
1. Sulama göleti sayısı
2. Su kullanıcı örgütleri sayısı
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I.Yeri
Kırsal alanlar

1
1.1
1.1.2
1.1.2.4

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Sulama Altyapısının Geliútirilmesi
Su ve Toprak Kaynaklarının Geliútirilmesi ve Korunması

II. Hedef uygulama alanı
Ekonomik ve teknik olarak sulanabilir tüm alanlar
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Tarımsal amaçlı suyun sürdürebilirlik esasına dayanarak çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan etkin biçimde
kullanılması, korunması ve geliútirilmesi, ülke genelinde nehir havzalarının sürdürülebilir su politikalarının
belirlenmesi ve uygulanması, teknik olarak mümkün olan alanlarda basınçlı sulama sistemlerinin kullanılarak
su tasarrufunun sa÷lanması, suyun oluúturaca÷ı taúkın ve rüsubat zararlarından baúta yerleúim yerleri olmak
üzere tesis ve tarım arazilerinin korunması gerekmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Havza Master Planlarının güncellenmesi
2. Suyun kalitesi ve miktarının korunması ve/veya iyileútirilmesi
3. Sulama yatırımlarına etkinlik kazandırılması
4. Suyun tasaruflu ve verimli kullanılmasının sa÷lanması
5. Tarım arazilerinin sulama yöntemi ile sürdürülebilirli÷inin sa÷lanması, taúkın ve rüsubat zararlarından
korunması
VI. Sonuçlar
1. Su kayna÷ından tarlaya kadar olan mesafedeki su kayıplarının azalması
2. Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir, çevre ile dost ve ekonomik kullanımının sa÷lanması
3. Su ve su kullanım bilincinin artması
4. Sulanan alan miktarının artırılması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
DSø
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
TKB, ÇOB, TRGM ve GAP BKø
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Ülkemizde su kanununun bulunmaması
2. Yasal düzenlemelerden kaynaklanan yetki belirsizli÷i
3. Di÷er kurumlarla yetki çatıúması
X. øzleme göstergeleri
1. Sulamaya açılan tarım arazisi (ha)
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Stratejik Amaç
1
Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Öncelik
1.1
Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Tedbir
1.1.3
Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımının Sa÷lanması
I. Mevcut durum
Ülkemizde 2001 yılı Genel Tarım Sayımı (GTS) sonuçlarına göre toplam 3.1 milyon tarımsal iúletme ve bu
iúletmelerin tasarrufunda bulunan 18,4 milyon ha arazi tespit edilmiú olup, ortalama iúletme büyüklü÷ü 6,1
ha’dır. 2001 GTS sonuçlarına göre, iúletmelerde ortalama parsel sayısı 4.1 adet, ortalama parsel büyüklü÷ü
1,5 ha’dır. Artan nüfus ve di÷er parçalanma nedenleriyle tarım iúletmelerinin sahip oldu÷u araziler, sürekli
parçalanmakta ve ekonomik iúletme büyüklü÷ünün altına düúmektedir. Arazi toplulaútırma çalıúmalarıyla
da÷ınık ve parçalı arazilerinin birleútirilerek, modern tarım tekniklerinin uygulanaca÷ı iúletmelerin
oluúturulması mümkün görünmektedir.
Ülkemizde, mülga KHGM tarafından 2005 yılına kadar yaklaúık 350 bin ha alanda arazi toplulaútırma
çalıúması tamamlanmıútır. TRGM ise 2009 yılı sonu itibariyle; 692 bin ha alanda arazi toplulaútırma yapmıú,
böylece toplulaútırılan arazi, yaklaúık 1 milyon ha alana ulaúmıútır. Ayrıca, tarım reformu uygulama
bölgelerindeki toplam 158 köyde 11.929 topraksız ve az topraklı çiftçi ailesine, 79 bin ha hazine arazisi
da÷ıtılarak yeter gelirli aile iúletmeleri oluúturulmuútur.
“Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaútırmasına øliúkin Tüzük” ile TKB
kontrolünde øl Özel ødare’leri, belediyeler ve köylerle tarımsal amaçlı faaliyette bulunan kooperatifler,
birlikler gibi tüzel kiúilikler veya di÷er kamu kuruluúları tarafından özel arazi toplulaútırma yapma imkanı
sa÷lanmıútır.
2007 yılında yayımlanan 5578 sayılı Kanunla ülkemizde bölünemez parsel büyüklü÷ü belirlenmiútir. Buna
göre, belirlenen parsel büyüklü÷ü; mutlak tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 ha, dikili tarım
arazilerinde 0,5 ha, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 ha ve marjinal tarım arazilerinde 2 ha’dan küçük
olamaz. Tarımsal faaliyetin ekonomik olarak yapılabildi÷i en küçük alana sahip ve daha fazla küçülmemesi
gereken yeter büyüklükteki tarımsal arazi parsel büyüklü÷ü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik,
ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenmektedir.
II. Stratejik önemi
Küçük parseller halinde birden fazla parçaya bölünmüú, de÷iúik yerlere da÷ılmıú veya elveriúsiz biçimde
úekillenmiú arazilerin; modern tarım iúletmecili÷i esaslarına göre sulama hizmetlerinin getirilmesine en
uygun bir úekilde birleútirilmesi, úekillendirilmesi, düzenlenmesi ve tarım arazilerinin amaç dıúı kullanımının
önlenmesi çiftçi gelirlerinde önemli artıúlar sa÷layacaktır.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 182
IV. Sorumlu kuruluú
TKB, TRGM ve øÖø
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, kırsal kalkınma projeleri
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
3155 sayılı TRGM Teúkilat Kanunu; 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım
Reformu Kanunu; 2009/15154 sayılı Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi
Toplulaútırmasına øliúkin Tüzük
VIII. Tedbir hedefleri
1. Arazi toplulaútırması yapılmıú tarım arazilerinin artırılması
2. Çiftçilerin mülkiyetinde bulunan tarım arazisi miktarının artırılması
IX . Faaliyetler
1.1.3.1 Arazi toplulaútırma ve tarla içi geliútirme hizmetlerinin birlikte yaygınlaútırılması
1.1.3.2 Az topraklı ve topraksız çiftçilerin hazine arazileriyle topraklandırılması
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet

1
1.1
1.1.3
1.1.3.1

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımının Sa÷lanması
Arazi Toplulaútırma ve Tarla øçi Geliútirme Hizmetlerinin Birlikte
Yaygınlaútırılması

I.Yeri
DSø tarafından geliútirilen sulama alanları baúta olmak üzere sulamaya açılan sahalar
II. Hedef kitle
Geliútirilen sulama alanlarında arazisi olan çiftçiler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Ülkemizde küçük parseller halinde birden fazla parçaya bölünmüú, farklı yerlere da÷ılmıú veya tarım için
elveriúsiz úekillerde biçimlenmiú arazilerin; modern tarım iúletmecili÷i esaslarına göre sulama hizmetlerinin
getirilmesine en uygun bir úekilde birleútirilmesi, úekillendirilmesi ve düzenlenmesi çiftçi gelirlerinde önemli
artıúlar sa÷layacaktır. Bunun için arazi toplulaútırma projelerinin uygulanmasında en önemli etken çiftçilerin
projeyi kabullenmesi ve destek vermesidir. Arazi toplulaútırma projeleri sulama, drenaj ve yol yapımı gibi
Tarla øçi Geliútirme Hizmetleri (TøGH) ile birlikte yürütüldü÷ünde çiftçilerce daha kolay kabullenilmektedir.
Bu nedenle arazi toplulaútırma projelerinde önceli÷in sulama alanlarına veya sulamaya yeni açılacak alanlara
verilmesi, çalıúmaların DSø ile koordineli olarak yürütülmesi, tedbirin hayata geçirilmesi için en etkili araç
olacaktır.
V. Alt faaliyetler
1. Arazi toplulaútırma iúlemi yürütülecek yeni alanların tespiti ve önceliklendirilmesi
2. Sulu ve kıraç tarım arazilerinde kadastro ve arazi kayıt çalıúmalarının tamamlanması.
3. Arazi toplulaútırma iúlemi tamamlanmıú alanlarda TøGH’lerin tamamlanması
4. Çeúitli nedenlerle tarım yapılamayan toprakların ıslah edilmesi
5. Arazi toplulaútırma ve TøGH’lerin birlikte yapılması için uygun modellerin geliútirilmesi
6. Arazilerin parçalanmasını önlemek amacıyla Türk Medeni Kanunu ile Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanun’unun ilgili hükümlerinde de÷iúiklik yapılması
VI. Sonuçlar
1. Üretim maliyetinin azalması
2. Tarımsal üretimde devamlılı÷ın sa÷lanması ve verimin artması
3. Ekilemeyen toprakların tarıma kazandırılması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB, TRGM ve øÖø
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
Adalet Bakanlı÷ı, TKGM, DSø, øller Bankası, øÖø’ler, kaymakamlıklar, KHGB’ler, sulama örgütleri
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Miras hukukunda gerekli de÷iúikli÷in gecikmesi
2. Toplulaútırma yatırımlarında mülkiyetten kaynaklı hukuki sorunların yaygın olması
3. Arazi toplulaútırma faaliyeti yürütmekle görevli idarelerin kapasite yetersizli÷i
X. øzleme göstergeleri
1. Toplulaútırma yapılmıú tarım arazisi (ha)
2. Tarla içi geliútirme hizmetleri yapılmıú tarım arazisi (ha)
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet

1
1.1
1.1.3
1.1.3.2

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımının Sa÷lanması
Az Topraklı ve Topraksız Çiftçilerin Hazine Arazileriyle
Topraklandırılması

I.Yeri
Tarım reformu uygulama bölgesi kapsamındaki illerde ilan edilen köyler
II. Hedef kitle
Az topraklı ve topraksız çiftçiler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Anayasa’nın 44’üncü maddesinde yer alan “Devlet topraksız olan veya yeter topra÷ı bulunmayan çiftçilikle
u÷raúan köylüye toprak sa÷lamak amacıyla gerekli tedbirleri alır” hükmü ve bu dayana÷a istinaden çıkarılan
3083 sayılı “Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanun”u uyarınca, topraksız ve
az topraklı çiftçilerin, yeter gelirli tarımsal aile iúletmeleri kurabilecek úekilde hazine arazileri ile
topraklandırılmaları esastır.
V. Alt faaliyetler
1. Da÷ıtım ilanının yapılması
2. Hak sahiplerinin belirlenmesi
3. Da÷ıtılacak hazine arazisinin tespiti
4. Da÷ıtım planlamasının yapılması
5. Da÷ıtım planlamasının araziye aplikasyonu
6. Da÷ıtım parsellerinin bedellerinin tespiti
7. Hak sahiplerinin borçlandırılması
8. Hak sahipleri adına tapu tescili ve yer teslimi
VI. Sonuçlar
1. Yeterli topra÷a sahip çiftçi sayısının artması
2. Tarıma elveriúli olup de÷erlendirilmeyen arazilerin tarıma açılması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TRGM
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
Adalet Bakanlı÷ı, TKB, MB, HM, øÖø, TKGM, DSø, øùKUR, MEGM
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar

1. Hazine arazisini kullanacak çiftçiler için tanımlanan hak sahibi olma úartlarının yerelde kabul görmemesi
2. Konuyla ilgili açılabilecek davalar sonucu da÷ıtım çalıúmalarının yavaúlaması
X. øzleme göstergeleri
1. Az topraklı ve topraksız çiftçilere da÷ıtılan arazi (ha)
2. Topraklandırılan çiftçi sayısı
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Stratejik Amaç
1
Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Öncelik
1.1
Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Tedbir
1.1.4
Tarımsal Sanayi Altyapısının Geliútirilmesi
I. Mevcut durum
Tarıma dayalı sanayi; tarım ve sanayi sektörlerinin karúılıklı etkileúimlerinin gerçekleúti÷i, hammaddesinin
önemli bir bölümünü tarım sektöründen temin eden ve tarımsal hammaddelere de÷iúik hazırlama, iúleme,
muhafaza, ambalajlama ve di÷er pazarlama hizmetleri uygulayarak ürünlerin nitelik ve niceliklerini
de÷iútiren imalat sanayi sektörlerini içermektedir.
AB’ye üyelik çerçevesinde yürütülen müzakerelerin bir aúaması olarak, tarama süreci sonrası bir kriter haline
gelen gıda iúletmelerinin AB gıda mevzuatına uyum açısından sınıflandırılması yükümlülü÷ü
tamamlanmıútır. Bundan sonraki aúamada uyumlu olmadı÷ı görülen iúletmelerin modernizasyonuna yönelik
programlar oluúturulması öngörülmektedir. Tarımsal iúletmelerin de belli gıda güvenli÷i kriterlerini yerine
getirerek niteliklerinin iyileútirilmesi için çeúitli destek programları düzenlenmesi planlanmaktadır
Kırsal alanda do÷al kaynakların ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, gelir düzeyinin yükseltilmesi,
tarımsal üretim ve tarım sanayi entegrasyonunun sa÷lanması, gıda ve tarım iúletmelerinde hijyen koúullarının
iyileútirilmesi, pazarlama altyapısının geliútirilmesi, gıda güvenli÷i altyapısının güçlendirilmesi, kırsal alanda
alternatif gelir kaynaklarının oluúturulması, basınçlı sulama sistemlerinin geliútirilmesi, yürütülmekte olan
kırsal kalkınma çalıúmalarının etkinliklerinin artırılması amacıyla 2005 yılında Dünya Bankası ile yapılan
ikraz anlaúması sonucu, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı ile 16 ilde pilot olarak uygulamaya konulmuú,
2006 yılında genel bütçe kaynaklı baúlatılan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile
di÷er 65 ilde de uygulanmasına baúlanmıútır. Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı kapsamında 59,7 milyon
TL, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ise 301,7 milyon TL olmak üzere
toplam 361,4 milyon TL kırsal alana hibe deste÷i verilmiútir.
II. Stratejik önemi
Tarım, yüzde 58’lik payla kırsal istihdamda en yüksek paya sahip sektör olmakla birlikte, tarım sektörü
istihdamında çözülme yaúanmaktadır. Bu durum, kırsal kesimde tarım dıúı istihdam olanaklarının
geliútirilmesini zorunlu kılmaktadır. Tarım sektörünün üretmiú oldu÷u ürünleri iúleyerek yüksek katma
de÷erli ürünler haline getiren tarımsal sanayi, tarım sektörünün iç dinamiklerini harekete geçirme özelli÷ine
sahip lokomotif sektördür. Bu çerçevede; tarıma dayalı sanayi iúletmeleri, tarımsal ürünlere olan talebin
artmasına ba÷lı olarak üretimin geliúmesi ve çeúitlenmesinde, tarımsal ürünlerin arzında mevsimselli÷in
ortadan kaldırılmasında, kırsal kesimde tarım dıúı istihdam imkânlarının artması ve kırdan kente göçün
azaltılmasında bir araç olarak kullanılabilecektir. Böylece, kırsal nüfusun iú ve yaúam koúullarının kentsel
alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliútirilmesi ve sürdürülebilir kılınması amaçlarına ulaúılabilecektir.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9.KP Madde 501 ve 677
IV. Sorumlu kuruluú
STB ve TKB
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, hibe programı, kırsal kalkınma projesi, araútırma/eúleútirme projesi, mevzuat düzenleme
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, KA ve KOSGEB hibeleri, AB fonları, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu; 5488 sayılı Tarım Kanunu; TDøOSB Yönetmeli÷i
VIII. Tedbir hedefleri
1. Tarımsal sanayinin nitelikli ham madde ihtiyacının düzenli bir úekilde sa÷lanması
2. Tarımsal sanayinin geliúiminin teúvik edilmesi
3. Tarımsal iúletmelerin (bitkisel üretim ve hayvancılık) verimlilik ve kapasite artıúının sa÷lanması
4. Tarım ve gıda iúletmelerinin kalite ve hijyen standartlarının artırılması
IX. Faaliyetler
1.1.4.1 Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin yaygınlaútırılması
1.1.4.2 Tarım ürünlerinin iúlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımların desteklenmesi
1.1.4.3 Tarımsal iúletmelerin modernizasyonuna yönelik yatırımların desteklenmesi
1.1.4.4 Tarım ve gıda iúletmelerinin gıda güvenli÷i gereklerine uyumu için desteklenmesi

74

Ekonominin Gelifltirilmesi ve ‹fl ‹mkanlar›n›n Art›r›lmas›

Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet

1
1.1
1.1.4
1.1.4.1

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Tarımsal Sanayi Altyapısının Geliútirilmesi
Tarıma Dayalı øhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin Yaygınlaútırılması

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Üretici örgütleri, gıda iúletmeleri, çiftçiler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinde bulunan iúletmelerle bu iúletmelerden elde edilen hammaddeleri,
mamul madde haline getiren sanayi iúletmelerinin bir araya getirilmesi ve tarım-sanayi bütünleúmesi teúvik
edilmelidir. Bu iki sektör arasında sa÷lanacak bütünleúmeyle tarımsal ürünlere olan talep artacak, iúlemepazarlama-markalaúma olanakları geliúecektir. Tarıma Dayalı øhtisas Organize Sanayi Bölgeleri
(TDøOSB)’nin geliútirilmesi, sözleúmeli üretimin yaygınlaútırılması bu konuda yürütülebilecek
faaliyetlerdendir.
V. Alt faaliyetler
1. Tarım ve gıda sanayi iúletmelerine yönelik yerel ölçekte kümelenme analizlerinin yapılması
2. TDøOSB projelerinin müteúebbislerce hazırlanması ve onaya sunulması
3. Kurulan TDøOSB’lere STB dıúındaki kurumlarca da altyapı deste÷i sa÷lanması
4. TDøOSB içindeki iúletmelere üst yapı deste÷i sa÷lanması
5. TDøOSB’lerdeki ortak kullanım merkezlerinin oluúturulması
6. TDøOSB çalıúanlarına ve giriúimcilerine e÷itim deste÷i sa÷lanması
7. TDøOSB’lerde sözleúmeli üretim modeline geçilmesi
8. TDøOSB’lerdeki iúletmelere pazar araútırmaları deste÷i sa÷lanması
9. TDøOSB bünyesindeki iúletmelerin atık ürünlerinin de÷erlendirilmesi
VI. Sonuçlar
1. Tarım-sanayi bütünleúmesinin sa÷lanması
2. Tarımsal üretimde kalite standartlarının artması
3. Tarım ürünlerinde katma de÷er artıúının sa÷lanması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
STB ve TKB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ÇOB, BøB, DPT, HM, KOSGEB, øÖø’ler, KA’lar, belediyeler, kaymakamlıklar, meslek kuruluúları,
üniversiteler, üretici örgütleri, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. TDøOSB’lere iliúkin ulusal deneyimin yetersiz olması
2. TDøOSB’lere ait mevzuatın geniú olması
3. Üreticilerin TDøOSB’ye taúınması için yeterli teúvik unsurlarının olmaması
X. øzleme göstergeleri
1. TDøOSB sayısı
2. TDøOSB’deki iúletme sayısı
3. TDøOSB’de istihdam edilen kiúi sayısı
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet

1
1.1
1.1.4
1.1.4.2

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Tarımsal Sanayi Altyapısının Geliútirilmesi
Tarım Ürünlerinin øúlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına
Yönelik Yatırımların Desteklenmesi

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Üretici örgütleri, tarım ve gıda iúletmeleri
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Tarım sektörünün rekabetçi bir yapıya kavuúması amacıyla tarım ürünlerinin iúlenmesi, pazarlanması ve
depolanması büyük önem arz etmektedir. Üretici örgütleri ve úirketler baúta olmak üzere tarımsal ürünlerin
de÷erlendirilmesine yönelik yapılacak yeni yatırımların desteklenmesi; tarımsal üretimin ticari bir faaliyete
dönüútürülerek ve üreticilerin gelirinin artırılması noktasında büyük katkı sa÷layacaktır.
V. Alt faaliyetler
1. øller itibarıyla destek sa÷lanacak ürünlerin belirlenmesi
2. Yatırımlarda mevzuattan kaynaklı bürokrasinin ve maliyetlerin azaltılması
3. Süt sa÷ım odaları ve ekipmanının desteklenmesi
4. Süt so÷utma tanklarının süt üreten köylere hibe edilmesi
5. Meyvecilikte so÷utma-depolama tesislerinin kurulması
6. Örnek proje tasarımı ve uygulamaları konusunda üreticilerin e÷itilmesi
7. Yararlanıcıların eú-finansmanı için kredi seçeneklerinin çeúitlendirilmesi
8. Belirli yörelerdeki özel tarım ürünleri için destek uygulamaları yapılması
9. Yerel koúullara göre farklılaúan destek programlarının uygulanması
VI. Sonuçlar
1. Tarımsal üretimde katma de÷erin artması
2. Tarımsal üretimden kopmaların azalması
3. Kırsal alanda tarım dıúı istihdam imkanlarının artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB ve STB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
KOSGEB, TKDK, øÖø’ler, KA’lar, kaymakamlıklar, belediyeler, KHGB’ler, üretici örgütleri, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Tarımsal iúletmelerde ürün iúleme için sermaye ve deneyimin yetersiz olması
2. Bazı yörelerde sanayileúme altyapısının yetersiz olması
3. Tarımsal sanayiye yönelik desteklerin da÷ınık ve yetersiz olması
X. øzleme göstergeleri
1. Tarım ürünleri için iúleme-paketleme-depolama yapan iúletme sayısı
2. øúleme-paketleme-depolama yapan iúletmelerdeki istihdam sayısı
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet

1
1.1
1.1.4
1.1.4.3

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Tarımsal Sanayi Altyapısının Geliútirilmesi
Tarımsal øúletmelerin Modernizasyonuna Yönelik Yatırımların
Desteklenmesi

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Bitkisel üretim ve/veya hayvancılık yapan iúletmeler, üretici örgütleri
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Hayvancılık iúletmeleri ve hayvancılık sektörüne girdi temin eden di÷er tarımsal iúletmeler birlikte
düúünüldü÷ünde, hayvancılık kırsal kesim için lokomotif sektörlerin baúında gelmektedir. Ülkemizde
tarımsal iúletmelerin piyasada rekabet edebilmesi için gerekli ekonomik ölçe÷i yakalaması ve gıda sanayisine
girdi teúkil eden bitkisel ve hayvansal ürünlerin hijyenik ortamda üretiminin sa÷lanması amacıyla
iúletmelerin kapasite artıúına, üretim kalitesine, bitki ve hayvan sa÷lı÷ına iliúkin yatırımlarının
desteklenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Ülkemizde son yıllarda sayıları hızla artan entegre modern
iúletmelerin yanında, köylerde geleneksel yöntemlerle ve kısıtlı imkanlarla üretim yapan iúletme sayısı
oldukça fazladır. Ülkemizde tarımsal yapıdaki dönüúüme ra÷men, tarımsal yapının büyük ço÷unlu÷u halen
küçük aile iúletmeleri tipindeki parçalı ve yalnızca temel teknolojileri kullanabilen iúletmelerden oluúmaktadır.
Bu iúletmelere yönelik yenilikçi projeler ve modernizasyon yatırımları hem bu sektörde geçimini sürdüren
kırsal nüfusun yerinde istihdamını hem de AB standartlarında üretim yapan iúletme sayısının artmasına ve
ülkemiz gıda sanayinin nitelikli ham madde ihtiyacının istikrarlı bir úekilde teminine imkan sa÷layacaktır.
V. Alt faaliyetler
1. Hayvancılıkta açık-yarı açık sistem sı÷ır yetiútiricili÷inin yaygınlaútırılması
2. Ahır modernizasyonuna yönelik bakım-onarım yatırımlarının desteklenmesi
3. Ahırların mekanizasyonuna yönelik ekipman deste÷inin sa÷lanması
4. Köylerde hayvancılık iúletmelerinin ortak kullanabilecekleri modern ahırların inúa edilmesi
5. Bitkisel üretim yapan iúletmelere mekanizasyon deste÷i sa÷lanması
6. Sebze-meyvecilik yapan iúletmelerin hasat ve hasat sonrası mekanizasyonunun güçlendirilmesi
7. Hayvancılık yapan iúletmelerin, yem bitkileri üretimine yönelik yatırımlarının desteklenmesi
8. Hayvancılı÷ın yo÷un oldu÷u ilçelerde canlı hayvan pazarlarının kurulması ve mevcutların modernize
edilmesi
9. Uygun yörelerde gecelik hayvan konaklama hizmetinin bulunaca÷ı hayvan pazarlarının kurulması
VI. Sonuçlar
1. øúletmelerin, ürünlerin hijyenin ve kalitesinin artması
2. øúletmelerin rekabet gücünün artması
3. Halk sa÷lı÷ının korunması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
STB, ÇOB, GAP BKø, øÖø’ler, KA’lar, belediyeler, yetiútirici birlikleri, üretici örgütleri, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Hayvancılıkta girdi fiyatlarının yüksek olması
2. Küçük üreticilerin pazarlama altyapısının zayıf olması
X. øzleme göstergeleri
1. Modernizasyon ve yenileme (makina-ekipman, bina yapım-onarım-geniúletme vb.) deste÷i alan iúletme
sayısı
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet

1
1.1
1.1.4
1.1.4.4

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Tarımsal Sanayi Altyapısının Geliútirilmesi
Tarım ve Gıda øúletmelerinin Gıda Güvenli÷i Gereklerine Uyumu øçin
Desteklenmesi

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Tarımsal üretim ve kırsal alanda bulunan gıda sanayi iúletmelerinin yo÷un bulundu÷u bölgeler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
AB ile yürütülen müzakere sürecinde gıda güvenli÷i, veterinerlik ve bitki sa÷lı÷ı faslında ülkemizin önemli
atılımlar yapması gerekti÷i ortaya çıkmıútır. Bu faslın gere÷i olarak mevcut gıda iúletmelerinin AB gıda
mevzuatına uyum durumunu gösteren bir sınıflandırma çalıúması yapılması ihtiyacına binaen çalıúma 2009
yılı ortalarında tamamlanmıútır. Gıda güvenli÷i sisteminin tamamlayıcısı olarak, geçimlik aile iúletmesi
úeklinde üretim yapan mevcut tarımsal iúletmelerde hijyen kurallarının sa÷lanması ve güvenli hammaddenin
sanayiye aktarımı açısından yine belirlenecek öncelikler çerçevesinde yatırımların desteklenmesi
gerekmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Tarım iúletmelerinin Ortak Tarım Politikası (OTP)’na uyum durumunu gösteren teknik çalıúmanın
yapılması
2. Yatırım faaliyetleri için, önceliklerin ve kaynak büyüklü÷ünün belirlenmesi
3. AB gıda güvenli÷i, yem güvenli÷i, su ürünleri, veterinerlik ve bitki sa÷lı÷ı mevzuatına uyumla ilgili
çalıúmaların tamamlanması
4. Yetiútiricilere gıda güvenli÷i, veterinerlik ve bitki sa÷lı÷ı konusunda e÷itim ve yayım çalıúmalarının
artırılması
5. Hayvan sa÷lı÷ı, bitki sa÷lı÷ı, su ürünleri, tohum vb. birincil üretime yönelik resmi kontrollerin
geliútirilmesi ve etkinli÷inin sa÷lanması
VI. Sonuçlar
1. Tarım ve gıda iúletmelerinin rekabet edebilirli÷i ve faaliyetlerinin sürdürülebilirli÷inin artması
2. Gıda güvenli÷i ve yem güvenli÷i, úartlarının benimsenmesi ve iúletmeler tarafından konuyla ilgili
mevzuat hükümlerinin, gerekti÷i úekilde yerine getirilmesi
3. Halk sa÷lı÷ının ve tüketici menfaatlerinin korunması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
SB, MEB, DPT, ABGS, GM, HM, DTM, TSE, øÖø’ler, belediyeler, üniversiteler, meslek kuruluúları, ilgili
STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Tarım iúletmelerinin uyum durumunu gösteren yeterli çalıúmanın bulunmaması
2. Yatırım faaliyetlerinin desteklenmesi için öncelikli temaların belirlenmemiú olması
3. Yatırım faaliyetlerinin desteklenece÷i kayna÷ın büyüklü÷ünün belirlenmemiú olması
4. Halen AB mevzuatına uyumla ilgili çalıúmaların devam ediyor olması
X. øzleme göstergeleri
1. Belirlenen hijyen kriterlerine uygun üretim yapan tarımsal iúletme sayısı
2. Belirlenen hijyen kriterlerine uygun üretim yapan gıda iúletmesi sayısı
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
I. Mevcut durum

1
1.1
1.1.5

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Gıda Güvenli÷i Hizmetlerinin Etkinleútirilmesi

AB’ye uyum sürecinde gıda güvenli÷i konusunda “çiftlikten sofraya” prensibine uygun olarak gıdanın
güvenilir úekilde üretimi ve tüketimi konusunda önemli adımlar atılmıútır. Ancak, kırsalda üretici ve
tüketicilerin güvenilir gıda konusunda bilgi düzeyi daha sınırlı kalmıútır.
TKB, “Güvenilir Gıda” konusunda herkesi bilinçlendirmeyi ve gıda denetim hizmetlerinin etkin bir úekilde
yürütülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla öncelikle gıda ve tarım iúletmelerinin gıda güvenli÷ini sa÷laması,
Bakanlı÷ın bu iúletmelerde ve ürünlerde resmi kontrolleri yürütmesi, sa÷lık açısından zararlı olan gıda
üretiminin önüne geçilmesi ve kayıt dıúı üretim ve satıúın önlenmesi sa÷lanarak tüketici sa÷lı÷ının ve
menfaatinin en iyi úekilde korunması ve piyasalardaki haksız rekabetin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
TKB’ye ba÷lı gıda kontrolü ile görevlendirilmiú laboratuarlar; Türk Gıda Kodeksi’ne ba÷lı olarak gıda, gıda
ile temas eden madde ve malzemelerin gıda güvenilirli÷ine uygunlu÷uyla ilgili, hijyen ve kalite analizlerini
yapmak, kurulacak gerçek ve tüzel kiúilere ait özel laboratuarlarla, bu hizmetlerin yanı sıra yem ve yem
maddeleri, hayvan hastalıkları teúhis, bitkisel üretimden elde edilen gıdaların birincil üretim aúamasında
kimyasal kalıntısı bulunmayan sa÷lıklı ürün yetiútirilmesinin teminini sa÷lamak amacıyla, kullanılan
kimyasalların etkin denetiminin sa÷lanması ve tohumluk kontrol hizmetlerini yürütmektir.
Yürütülen bu hizmetlerin belirlenen bölgeler ve öncelikler bazında iyileútirilmesi ve AB gıda mevzuatına
yönelik yapılacak yeni düzenlemelerle gıda güvenli÷ine iliúkin hizmetlerde ilerleme kaydedilmesi
beklenmektedir. Buna ek olarak, tarımsal ürünlerin standartlara uygun ve güvenli úekilde üretimi için çiftlik
bazında denetimlerin artırılması yine önemli hususlardan biridir.
II. Stratejik önemi
Gıda güvenli÷ine iliúkin kırsal alanda insan sa÷lı÷ının korunması amacıyla, gıda denetimlerinin yapılması
kadar üretici ve tüketicilerin bilinçlendirilerek güvenilir gıda üretimi ve tüketiminin sa÷lanması önem arz
etmektedir. Gıda güvenli÷inin üretim prosesinin en baúından baúlatılması úarttır. Bu bakımdan tarım ve gıda
üreticisi iúletme sahiplerinin ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi gerekli görülmektedir. Söz konusu üretim,
iúleme ve da÷ıtım aúamalarının denetimi için kamu kontrol hizmetleri altyapısının iyileútirilmesi ve
akreditasyonunun sa÷lanması AB ile uyumlu bir sistemin yurt çapında hizmete sunulması öncelikli
görülmektedir.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 494, 505 ve 512
IV. Sorumlu kuruluú
TKB
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, AB projeleri, araútırma/eúleútirme projesi
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, AB fonları
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
3285 sayılı Hayvan Sa÷lı÷ı ve Zabıtası Kanunu; 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De÷iútirilerek Kabulü Hakkında Kanun; 1734 sayılı Yem Kanunu;
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu; Kontrol Laboratuarlarının Kuruluú ve Görevleri Hakkında Yönetmelik;
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeli÷i, Gıda Güvenli÷i ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik,
Ulusal Gıda Referans Laboratuar Müdürlü÷ü Kuruluú ve Görev Esaslarına Dair Yönetmelik
VIII. Tedbir hedefleri
1. Gıda güvenli÷ine yönelik farkındalı÷ın artırılması
2. Gıda güvenli÷i konusunda kurumsal kapasitenin artırılması
IX. Faaliyetler
1.1.5.1 Gıda güvenli÷i konusunda üretici ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi
1.1.5.2 Gıda güvenli÷ine yönelik kontrol hizmetlerinin iyileútirilmesi
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet

1
1.1
1.1.5
1.1.5.1

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Gıda Güvenli÷i Hizmetlerinin Etkinleútirilmesi
Gıda Güvenli÷i Konusunda Üretici ve Tüketicilerin Bilinçlendirilmesi

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Kırsal yerleúimlerdeki tarım ve gıda iúletmeleri ile tüketiciler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
“Tarladan sofraya” ilkesi do÷rultusunda gıda üretim zincirinde yer alan tüm aktörlere (çiftçiler, aracılar,
iúletmeler, iúyerleri vb.) güvenli gıda arzında en üst düzey kalite, sa÷lık ve hijyen önceliklerinin
benimsetilerek gıda güvenli÷ini etkileyen en önemli unsurlar olan gıda ve tarım iúletmelerinin kaliteli,
modern ve azami hijyenik úartlara kavuúturulması ve bu úartların devamlı hale getirilerek, baúta AB mevzuatı
olmak üzere uluslararası kriterlere uyumda toplumsal iúbirli÷inin sa÷lanması elzemdir.
V. Alt faaliyetler
1. Güvenli gıda hakkında üreticiler ve tüketiciler için farklı bilgi setlerinin hazırlanması
2. Bilgi setleri ıúı÷ında etkili yazılı ve görsel materyalin hazırlanması
3. Hazırlanan materyalin kaymakamlıklar, belediyeler, köy muhtarlıkları ve üretici örgütleri kanalıyla
da÷ıtılması
4. øl tarım müdürlü÷ü ve yerel yönetimler iúbirli÷i ile e÷iticilerin e÷itilmesi
5. øúletmeler ve tüketicilere yönelik bilgilendirme amaçlı toplantı-ziyaretlerin düzenlenmesi
6. Üreticilerin ve tüketici örgütlerinin, tüketicilerin do÷ru bilgilendirilmesinde daha etkin ve aktif hale
gelmelerinin sa÷lanması
7. Birincil üreticilerin, birincil üretim aúamasında uymaları gereken genel ve özel hijyen kuralları hakkında
bilgilendirilmelerinin sa÷lanması
VI. Sonuçlar
1. Haksız kazancın ve halk sa÷lı÷ının tehdit edilmesinin önüne geçilmesi
2. Tarım ve gıda iúletmelerinde üretim kalitesinin artması
3. Güvenilir ve kaliteli hammadde eldesinin sa÷lanması
4. Bilinçli tüketici sayısının artıúına ba÷lı olarak otokontrol mekanizmasının geliúmesi
5. Tarladan sofraya gıda güvenli÷i anlayıúının etkinli÷inin artırılması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
SB, MEB, øÇøB, STB, DPT, HM, ABGS, øÖø’ler, belediyeler, üniversiteler, meslek kuruluúları, medya
kuruluúları, özel sektör, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. øúletmelerin güvenli gıda standartlarının (mevzuatının) getirdi÷i maliyetlerden kaçınması
2. Gıda güvenli÷i konusunda kamuoyundaki bilgi kirlili÷i bulunması
3. Tarım ve gıda iúletmelerine yönelik denetimlerin yeterli düzeyde olmaması
X. øzleme göstergeleri
1. TKB tarafından gıda güvenli÷ine yönelik düzenlenen e÷itim semineri sayısı
2. TKB tarafından gıda güvenli÷ine yönelik düzenlenen e÷itim seminerlerine katılan üretici sayısı
3. Gıda denetçilerinin sayısı (il ve ilçe bazında)
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I. Yeri
Kırsal yerleúimler

1
1.1
1.1.5
1.1.5.2

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuúturulması
Gıda Güvenli÷i Hizmetlerinin Etkinleútirilmesi
Gıda Güvenli÷ine Yönelik Kontrol Hizmetlerinin øyileútirilmesi

II. Hedef kitle
Tarım øl Müdürlükleri, Ulusal Gıda Referans Laboratuarı, øl Kontrol Laboratuarları ve TKB’ye ba÷lı gıda
kontrolü yapan di÷er laboratuarlar, veteriner araútırma enstitüleri
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Çiftlikten sofraya kadar olan zincirde gıda güvenli÷inin ve kalitesinin sa÷lanmasına yönelik kontrol ve
denetim hizmetlerinin yurt sathında geliútirilerek iyileútirilmesi, kayıt dıúı gıda üretiminin önlenmesi
öncelikli hedeflerdendir. Gıda kontrolünü desteklemek üzere, her laboratuarda yöntem bazında gıda
analizlerinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerin validasyon ve akreditasyonunun gerçekleútirilmesi,
akredite olunan analizlerin sayılarının ihtiyaçlara uygun úekilde artırılması gerekmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Mevcut laboratuarların alt yapı eksikliklerinin tespiti ve giderilmesi
2. Akreditasyon konusu baúta olmak üzere özellikle araútırma yetkisi almıú laboratuarlarda çalıúma
konularında uzmanların yetiútirilmesi
3. Laboratuarların akreditasyon çalıúmalarının tamamlanması
4. Akreditasyon için denetim birimlerinin altyapı sorunlarının ve eksikliklerinin giderilmesi
5. Gıda Güvenli÷i Bilgi Sistemi (GGBS) kurulması
6. Gıda denetim ekipleri sayısının artırılması
7. Mezbaha ve kombina iúletmelerinin izleme, kontrol ve raporlama altyapısının güçlendirilmesi
8. Tarımsal hammadde, gıda ve yemin izlenebilirli÷inin sa÷lanması
VI. Sonuçlar
1. Uluslararası ticarette mübadele konusu olan gıdalar hakkında rekabet gücünün artması
2. Birincil üretime (bitki sa÷lı÷ı, hayvan sa÷lı÷ı, su ürünleri, tohum vb.) dair resmi kontrol yapılarının
iyileútirilmesi, geliútirilmesi ve kontrollerin artırılması
3. Güvenli ve kaliteli gıda ve yem üretiminin artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
SB, MEB, DPT, ABGS, GM, DTM, øÖø’ler, belediyeler, üniversiteler, meslek kuruluúları, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. øhtiyaç duyulan tüm analizlerde laboratuarların akredite olmaması ve laboratuar yönetiminde uzman
eksikli÷i
2. øúletmeler açısından analiz ücretlerinin yüksek bulunması
3. Gıda denetimi yapacak personel sayısının yetersizli÷i
4. Kontrol hizmetlerinde kullanılan malzemelerin maliyetli olması
X. øzleme göstergeleri
1. Akredite olmuú laboratuar sayısı
2. Denetim analizlerinin sayısı
3. Laboratuarlarda görevli uzman sayısı (deneyim, yüksek lisans, doktora derecesi sahibi vb.)
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Stratejik Amaç
1
Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Öncelik
1.2
Kırsal Ekonominin Çeúitlendirilmesi
Tedbir
1.2.1
Kırsal Turizmin Geliútirilmesi
I. Mevcut durum
Turizm sektörü, dünyada ve ülkemizde giderek artan bir çeúitlenme süreci içerisindedir. KTB, de÷iúen
tüketici tercihlerini de göz önüne alarak turizmin çeúitlendirilmesi, ülke sathına yaygınlaútırılması,
de÷erlendirilmemiú turizm potansiyeline iúlev kazandırılması amacıyla ülkemizin tüm yörelerinde mevcut
do÷al ve kültürel de÷erlerin araútırılması ve turizme kazandırılması çalıúmalarını yürütmektedir. Ülkemizin
her yanına da÷ılmıú durumda bulunan sa÷lık, termal, kıú, da÷ ve sualtı sporları, yayla, çiftlik, yerel sanat,
inanç, tarihi kent, arkeoloji vb. do÷al ve kültürel açıdan önemli yer ve yerleúimlerin yöresel/bölgesel olarak
birbirleriyle iliúkilendirilmeleri ile daha cazip ve daha güçlü alternatif varıú noktaları (destinasyonlar)
oluúturulabilecektir. Böylelikle, yörelerdeki kaynakları sınırlı kırsal yerleúimlere kültür özelliklerini
sergileme, el sanatlarını ve yöresel ürünlerini tanıtma, bölgedeki yeme-içme ve konaklama kapasitelerinden
faydalanma gibi imkanları sa÷lanmıú olacaktır.
II. Stratejik önemi
Türkiye’de yöresel zenginli÷i bulunan kırsal destinasyonlar sayıca fazla oldu÷u halde kırsal turizm henüz
yaygınlaúmıú ve kurumsallaúmıú bir turizm çeúidi de÷ildir. Kentlere yakın kırsal alanlarda günübirlik
rekreasyon etkinlikleri dikkat çekerken, kırsal yerleúimlerde konaklamalı etkinliklere nadiren
rastlanmaktadır. Bu turizm çeúidi kırsal kesimde yeni iú ve istihdam olanaklarının yaratılması kadar, do÷al ve
kültürel kaynak de÷erlerimizin ortaya çıkarılması ve kırsal mirasın korunmasına da hizmet etmektedir. Kırsal
peyzaj de÷eri yüksek, yerel kültür özelliklerinin korundu÷u, özgün yöresel ürünlere sahip kırsal
yerleúimlerin, bir yandan tarımsal faaliyetler sürdürülürken aynı zamanda turizm amaçlı de÷erlendirilmesi,
kırsal ekonomiye dinamizm kazandıracaktır.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 681
IV. Sorumlu kuruluú
KTB
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, hibe programı, kırsal kalkınma projesi, envanter çalıúması, araútırma projesi
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, KOSGEB ve KA hibeleri, AB fonları, Türkiye Kalkınma Bankası
destekleri
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
2634 sayılı Turizmi Teúvik Kanunu; Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine øliúkin
Yönetmelik; Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeli÷i
VIII. Tedbir hedefleri
1. Agro-turizm faaliyeti yürüten iúletme sayısının artırılması
2. Yöresel kültür mirasını barındıran özellikli köylerin korunması
3. Kırsal turizm için barınma kapasitesinin artırılması
4. ølçelerin tanıtımının artırılması
IX. Faaliyetler
1.2.1.1 Agro-turizm altyapısının geliútirilmesi
1.2.1.2 Kültür köyü modelinin oluúturulması
1.2.1.3 Konaklama iúletmecili÷inin geliútirilmesi
1.2.1.4 ølçe turizm bilgi paketinin hazırlanması
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I. Yeri
Kırsal yerleúimler

1
1.2
1.2.1
1.2.1.1

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Kırsal Ekonominin Çeúitlendirilmesi
Kırsal Turizmin Geliútirilmesi
Agro-Turizm Altyapısının Geliútirilmesi

II. Hedef kitle
Pazar için üretim yapan tarımsal iúletmeler, üretici örgütleri
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Türkiye’de artan kentleúme ile birlikte kırsal yörelerin rekreasyon alanları olarak cazibesi artmakta ve kentli
nüfusun kırsalda gerçekleútirebilece÷i faaliyetler çeúitlenmektedir. Ülkemizin tarım potansiyeli ve geliúen
do÷al yaúam-sa÷lıklı beslenme bilinci dikkate alındı÷ında, agro-turizm faaliyetleri hem iúletmeler hem de
tüketiciler açısından zengin fırsatlar sunmaktadır. Metropol kentlere yakın yörelerde ve istekli
giriúimcilerden baúlamak suretiyle, söz konusu faaliyetler için gerekli altyapı deste÷inin sa÷lanması
durumunda, dünyada bir tarım dıúı faaliyet alanı olarak geliúen agro-turizmin kırsal kalkınma açısından
taúıdı÷ı ekonomik fayda daha iyi anlaúılacaktır.
V. Alt faaliyetler
1. Agro-turizm potansiyeline sahip köy/köy gruplarının belirlenmesi
2. Agro-turizme yönelik rehberlerin hazırlanması ve da÷ıtılması
3. Agro-turizm uygulama standartları için gerekli mevzuatın oluúturulması
4. Agro-turizm potansiyeli olan yörelerde bu turizm çeúidinin iúletmelere tanıtılması
5. østekli iúletmelere bilgi ve deneyim paylaúımı için uygulamalı e÷itim (staj imkanı) sunulması
6. østekli iúletmeler için ürün temelinde sınıflandırma yapılarak a÷ yapıların oluúturulması
7. øúletmelerin agro-turizm için ihtiyaç duydu÷u altyapı ve teknik bilgi deste÷inin sa÷lanması
8. Agro-turizm faaliyeti yürüten iúletmelere tanıtım deste÷i sa÷lanması
VI. Sonuçlar
1. Tarım dıúı istihdam olanaklarının artması
2. Kentsel nüfusun tarım ve toprakla temasının artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
KTB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
TKB, ÇOB, MEB, øÇøB, BøB, TKDK, øÖø’ler, üretici örgütleri, mahalli idare birlikleri, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. øúletmelerin konaklama kapasitesinin yetersiz olması
2. østekli iúletmelerin bu faaliyet ile ilgili bilgi ve deneyiminin zayıf olması
3. Agro-turizmin mevsim koúullarına ba÷lı olması
X. øzleme göstergeleri
1. Agro-turizm faaliyeti yürüten iúletme sayısı
2. Agro-turizm faaliyetlerine katılım gün sayısı (turist x gün)
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Stratejik Amaç
1
Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Öncelik
1.2
Kırsal Ekonominin Çeúitlendirilmesi
Tedbir
1.2.1
Kırsal Turizmin Geliútirilmesi
Faaliyet
1.2.1.2
Kültür Köyü Modelinin Oluúturulması
I. Yeri
Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı’nda belirtilen öncelikli turizm geliúme bölgeleri
II. Hedef uygulama alanı
Kültür köyü olarak geliútirilme potansiyeline sahip yerleúimler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Kentsel yaúamın olumsuz etkilerinden uzaklaúmak amacıyla son yıllarda talep edilen gezi-dinlenme yerleri
arasına kırsal yerleúimler de önemli destinasyonlar olarak girmiútir. Kırsal yerleúimlerin kültürel ve do÷al
zenginli÷i, do÷al, kültürel ve görsel peyzaj de÷erleri önemli de÷erler olarak karúımıza çıkmaktadır. Söz
konusu de÷erlere sahip köylerin korunması ve geliútirilmesi suretiyle; yöresel mimarilerin sahiplenilmesi,
do÷a koruma bilincinin geliúmesi, kırsal ekonomilerin güçlenmesi ve söz konusu yerleúimlerdeki de÷erlerin
bozulmadan gelecek nesillere taúınması mümkün olacaktır. Bunun için, köylerimizin geçmiúten gelen zengin
kültürel de÷erlerinin araútırılarak bu de÷erlerden hareketle kalkınma potansiyellerinin belirlenmesi hem
kırsal kalkınmanın sa÷lanması hem de yöresel kültürümüzün devamlılı÷ı açısından önemlidir.
V. Alt faaliyetler
1. Kültür köylerinin belirlenmesi için uygun kriterlere göre envanterinin çıkarılması
2. Tespit edilen köylerde turizme konu edilen kültür de÷erleri esas alınarak köy imar planının hazırlanması
3. Köyün peyzaj de÷erlerinin tespiti ve restorasyon ihtiyacının desteklenmesi
4. Köylerde yöresel ekolojiyle uyumlu barınma imkânlarının geliútirilmesi
5. Eko-köy uygulamalarının bu yerleúimlerde desteklenmesi
6. Kültür köyleri için tanıtım programlarının hazırlanması
7. Köy kültürünün yaúatılmasına yönelik ekonomik ve sosyal faaliyetlerin desteklenmesi
8. Kültürel mirasın yaúatılması için köy müzesinin oluúturulması
VI. Sonuçlar
1. Yöresel kültürel mirasın korunması ve yaúatma bilincinin geliúmesi
2. Köyün dıú çevreyle iletiúiminin artması
3. Farklı yöreler arasında kültürel diyalog ve paylaúma imkanlarının oluúması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
KTB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
TKB, BøB, ÇOB, MEB, øÇøB, øÖø’ler, belediyeler, KHGB’ler, turizm birlikleri, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Köylerde fiziki altyapı kapasitesinin yetersiz olması
2. Yöresel kültürel miras ve peyzaj de÷erleri hususunda uzlaúının olmaması
3. Köylerde yerleúik ve genç nüfus sayısının düúük olması
X. øzleme göstergeleri
1. ølan edilen kültür köyü sayısı
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Stratejik Amaç
1
Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Öncelik
1.2
Kırsal Ekonominin Çeúitlendirilmesi
Tedbir
1.2.1
Kırsal Turizmin Geliútirilmesi
Faaliyet
1.2.1.3
Konaklama øúletmecili÷inin Geliútirilmesi
I. Yeri
Kırsal turizm potansiyeline sahip ilçe merkezleri, belde ve köyler
II. Hedef kitle
Konaklama iúletmecili÷i yapan/yapmak isteyen gerçek ve tüzel kiúiler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Eko-turizm, agro-turizm, kültür gezileri ve do÷a sporları gibi birçok faaliyet kırsal alanlarda düzenlenmekte
fakat bu faaliyetlere katılan kiúiler için yöresinde yeterli konaklama imkânı sa÷lanamamaktadır. Söz konusu
faaliyetlerin çeúitlendirilerek devamlılı÷ının sa÷lanması için yeterli ve nitelikli konaklama tesislerinin
(pansiyon, motel, konukevi, da÷evi vb.) kurulması gerekmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Konaklama iúletmecili÷inin teúvik edilmesi gereken yerleúimlerin tespit edilmesi
2. Konaklama iúletmecili÷i konusunda giriúimcilerin e÷itilmesi
3. Konaklama amaçlı de÷erlendirilecek binaların restorasyonunun desteklenmesi
4. Mevcut konaklama tesislerinin bakım-onarımın desteklenmesi
5. Yöresel kültüre ve malzemeye uygun úekilde iç donatıların inúa edilmesi
6. Konaklama iúletmecili÷i konusunda deneyim paylaúımı için iúbirli÷i a÷larının desteklenmesi
7. Meslek Yüksek Okulları (MYO) ile iúbirli÷i içinde bu iúletmelerde staj olanaklarının sunulması
VI. Sonuçlar
1. Turizmin kırsal alan yaygınlaúması
2. Kırsal kesimde tarım dıúı istihdam imkanlarının artması
3. Turizmin etkisiyle di÷er sektörlerdeki iú ve üretim hacminin artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
KTB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
TKB, BøB, ÇOB, MEB, øÇøB, øÖø’ler, KA’lar, kaymakamlıklar, belediyeler, KHGB’ler, turizm birlikleri,
ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Uygun yapı sto÷unun sınırlı olması
2. øúletmecilik deneyimi olan personelin sınırlı olması
3. Alternatif turizm çeúitlerine ilginin zayıf olması
X. øzleme göstergeleri
1. Konaklama iúletmecili÷i yapan tesis sayısı
2. Konaklama iúletmelerindeki istihdam sayısı
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I. Yeri
Kırsal yerleúimler

1
1.2
1.2.1
1.2.1.4

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Kırsal Ekonominin Çeúitlendirilmesi
Kırsal Turizmin Geliútirilmesi
ølçe Turizm Bilgi Paketinin Hazırlanması

II. Hedef kitle
Kültür ve turizm il müdürlükleri, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, beldeler, köyler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Ülkemizin kırsal yerleúimleri, iklim ve topo÷rafyadan kaynaklı do÷al güzellikleri yanında tarihi ve kültürel
de÷erleriyle de zengin bir turizm potansiyeline de sahiptir. Bu de÷erlerin bir kısmının kamu veya özel sektör
tarafından turizme kazandırılmasına karúın, birçok turistik de÷er do÷al çevrede bakımsız halde olup
de÷erlendirilmeleri henüz mümkün olmamıútır. Söz konusu kırsal turizm potansiyelinin bir program
dâhilinde turizme konu edilerek yöre halkı için ekonomik faydaya dönüútürülmesi özellikle tarım dıúı
istihdam olanaklarının artırılması bakımından oldukça önemlidir. Bunun için, ilçe düzeyinde söz konusu
turizm de÷erlerinin ortaya çıkarılarak bunların birlikte pazarlanmasına yönelik altyapının oluúturulması hem
ilçelerimizin tanıtımına hem de turizm faaliyetlerinin ülke geneline yaygınlaútırılmasına ve iç turizmin
hareketlenmesine imkan verecektir.
V. Alt faaliyetler
1. ølçe turizm bilgi paketinin standart nitelikteki içeri÷inin oluúturulması
2. ølçe turizm bilgi paketinin hazırlanması ve yıllık olarak güncellenmesi
3. ølçe ölçe÷indeki alternatif turizm çeúitleri (do÷a sporları, yayla, inanç, kongre, termal vb.) için varıú
noktalarının tespit edilmesi
4. ølçelerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatındaki geliúmeleri gösteren yerel eúyaların teúhirine yönelik
altyapının hazırlanması
5. ølçedeki turizm de÷erlerini kapsayan tur programlarının hazırlanması ve tanıtılması
6. ølçe turizm paketi hakkında seyehat acentelerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalıúmalarının
düzenlenmesi
7. ølçedeki giriúimcilere turizme yönelik mesleki e÷itim ve finans imkanlarının sunulması
VI. Sonuçlar
1. Kırsal turizmin geliúmesi
2. Tarım dıúı istihdam olanaklarının artması
3. Kent-kır arasında sosyal iletiúim ve etkileúimin artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
KTB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, BøB, ÇOB, TKB, STB, DPT, ÖÇK, øÖø’ler, kaymakamlıklar, belediyeler, turizm birlikleri, ilgili
STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Turizm hizmetleri sunumunda ilçe bazlı örgütlenmenin zayıf olması
2. Kültür ve turizmin dinamik yapısı nedeniyle kalıcı envanter hazırlamanın güç olması
3. ølçe ölçe÷indeki turizm de÷erlerinin tespiti ve önceliklendirilmesinde uzlaúı sa÷lanamaması
4. ølçelerde konaklama altyapısının yetersiz olması
X. øzleme göstergeleri
1. Turizm bilgi paketi hazırlanan ilçe sayısı
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Stratejik Amaç
1
Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Öncelik
1.2
Kırsal Ekonominin Çeúitlendirilmesi
Tedbir
1.2.2
Tarımsal Ekonomik Faaliyetlerin Geliútirilmesi
I. Mevcut durum
Ülkemizde 2001 GTS sonuçlarına göre yaklaúık 3,1 milyon tarımsal iúletme bulunmaktadır. Bu iúletmelerden
yalnızca bitkisel üretim yapan iúletmeler yüzde 30,2 iken, yalnızca hayvansal üretim yapan iúletmeler yüzde
2,4’tür. Geri kalan iúletmelerin hem bitkisel hem de hayvansal üretim yaptı÷ı görülmektedir. Her iki üretim
yöntemini benimseyen iúletmeler baúta olmak üzere, iúletmelere birincil üretim faaliyetleri dıúında kalan ve
atıl iúgücünün aktif hale getirilmesine yönelik destekler sa÷lanması, iúletmelerin tarımsal gelirlerinin
artmasına fırsat verecektir. Özellikle tarımın yapısal sorunlarının yo÷un oldu÷u yörelerde mevcut tarımsal
iúletmelere ek gelir imkanı sa÷layacak üretim alanlarının tespiti önem kazanmıútır.
Bitkisel ve hayvansal üretimde yetiútiricilik faaliyetlerine ek gelir getirici faaliyet olarak görülebilecek
arıcılık, ipekböcekçili÷i, bitkisel üretim gibi yerel koúullara ve zenginliklere özgü tarımsal üretim
faaliyetlerine ait potansiyelin de÷erlendirilmesi suretiyle tarımsal iúletmelerin gelir kaynakları
çeúitlendirilebilir. Ayrıca, kırsal kesimde yerleúik olmasına karúın, yeterli ve/veya nitelikli tarım arazisine
sahip olmayan haneler içinde gelir getirici faaliyetler olarak görülen söz konusu üretim alanlarının teúvik
edilmesi suretiyle önemli büyüklükteki kırsal nüfusun yerinde istihdamı mümkündür. Tarımsal alternatif
üretim faaliyeti yürüten iúletmelerin “niú pazar” olanaklarını de÷erlendirmesi için örgütlenme ve pazarlama
altyapılarını güçlendirmesi durumunda, söz konusu iúletmelerin/hanelerin düzenli gelir imkanlarına
kavuúması sa÷lanacaktır.
II. Stratejik önemi
Tarımın yeniden yapılandırılması sürecinde artan rekabet koúullarının, iúletmelerin önemli bir bölümünü
oluúturan geçimlik ve yarı geçimlik tarımsal iúletmelerin özellikle olumsuz yönde etkileyebilece÷i
öngörülmektedir. Bu süreçte; pazara yönelik üretimi sınırlı ve ekonomik potansiyeli düúük olan söz konusu
iúletmelerin yapısal dönüúümünü kolaylaútırmak, mali gücünü ve karlılıklarını artırmak, gelirlerinin
düúmesini engellemek, alternatif gelir elde etmelerine imkan vermek üzere, yerel potansiyele sahip alternatif
tarımsal üretim alanlarına yönelik gelir getirici desteklerin artırılması gerekmektedir.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 678 ve 681
IV. Sorumlu kuruluú
TKB
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Hibe programları, kırsal kalkınma projeleri, tarımsal destekler
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, AB fonları, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
441 sayılı KHK; 5488 sayılı Tarım Kanunu; 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu; 2010/158 Sayılı
Hayvancılı÷ın Desteklenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı; 2010/13 Sayılı Hayvancılı÷ın
Desteklenmesi Uygulama Tebli÷i
VIII. Tedbir hedefleri
1. øpekböce÷i koza üretimi ve üretici sayısının artırılması
2. Arıcılık iúletmelerinin kapasitesinin artırılması
IX. Faaliyetler
1.2.2.1 øpekböce÷i yetiútiricili÷inin yaygınlaútırılması
1.2.2.2 Arıcılıkta ürün çeúitlili÷inin ve verimlili÷inin geliútirilmesi
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet

1
1.2
1.2.2
1.2.2.1

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Kırsal Ekonominin Çeúitlendirilmesi
Tarımsal Ekonomik Faaliyetlerin Geliútirilmesi
øpekböce÷i Yetiútiricili÷inin Yaygınlaútırılması

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Tarıma elveriúsiz ve az topraklı çiftçi ve çiftçi ailesi
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Ülkemizde ipekböce÷i yetiútiricili÷i çok fazla yatırım gerektirmeyen ve küçük ölçekte yapılan ipekböce÷inin
tek besin kayna÷ı olan dut yapra÷ının sa÷lanmasıyla baúlayan ve kozadan ipek ipli÷ine iúleninceye kadar
süren yardımcı bir tarım faaliyeti olması ve aynı üretim aúamaları esnasında yaú kozanın ipek halıya
dönüútürülmesi sonucu yaklaúık 14 misli katma de÷er yaratmasıdır. Ülkemizin büyük bir bölümünün dut
yetiútiricili÷i açısından uygun bir iklime sahip olması ipekböce÷i yetiútiricili÷i açısından avantajımızdır.
V. Alt faaliyetler
1. ønficar evleri kurulmasının sa÷lanması
2. ølk yaú beslemeleri tamamlandıktan sonra da÷ıtım yapılmasının sa÷lanması
3. øpekböce÷inin tek besin kayna÷ı dut yapra÷ı yetiútiricili÷i açısından önemli olan yaprak dutunun bahçe
tesisi ve fidan desteklemesi kapsamına alınması
4. Organik tarım yapılan alanlarda alternatif ürün olarak ipekböcekçili÷inin yaygınlaútırılması
5. Üretici e÷itimlerine a÷ırlık verilerek koza kalitesinin artırılması
6. øpekböce÷i yetiútiricili÷inin yaygınlaútırılması konusunda desteklenmesi
VI. Sonuçlar
1. Tarımda yeni gelir imkanlarının oluúması
2. Kırsal alandan kente göçün ve kırsal alanda gizli iúsizli÷in önlenmesi
3. Ailede atıl iúgücünün aktif hale getirilmesi
4. Koza kalitesi ve miktarının artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ÇOB, STB, TKDK, KOSGEB, øùKUR, øÖø’ler, KA’lar, bankalar, üniversiteler, üretici birlikleri, ilgili
STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. øpekböce÷inin tek besin kayna÷ının dut yapra÷ı olması sebebiyle sadece yaprak oldu÷u sürece
yetiútirilmesi
2. ølaçlama nedeniyle yo÷un tarım yapılan yerlerde üretimden vazgeçilmesi
X. øzleme göstergeleri
1. øpekböce÷i tohumu (kutu baúına)’ndan elde edilen ortalama koza verimi (kg)
2. øpekböce÷i üretimi yapan hane sayısı
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet

1
1.2
1.2.2
1.2.2.2

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Kırsal Ekonominin Çeúitlendirilmesi
Tarımsal Ekonomik Faaliyetlerin Geliútirilmesi
Arıcılıkta Ürün Çeúitlili÷inin ve Verimlili÷inin Geliútirilmesi

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Arıcılık konusunda e÷itim almıú az topraklı ve topraksız çiftçiler, orman köylerindeki çiftçiler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Arıcılık teknolojisinin yeterli düzeyde kullanılmamıú olması ve sadece bal üretimi yapmalarından dolayı
mevcut iúletmeler (arıcılık) ürünü yüksek maliyetle elde etmektedirler. Ürünlerde; (propolis, arı sütü, polen,
balmumu, arı zehiri ve apilarnil) dünya gıda kodeksi ölçe÷inde ortak üretim kalitesi bugüne kadar
oluúturulamamıútır. Ayrıca, arıcılık kırsaldaki nüfusun yöresinde üreterek, istihdamının sa÷lanması
bakımından ülkemiz açısından potansiyeli olan bir tarımsal faaliyettir.
V. Alt faaliyetler
1. Arı yetiútiricileri ve arıcılık örgütlerine teknik yardım yapılması
2. Arıcılıkta mevsim göçünü özendirecek otlak (konaklama bölgesi) alanlarının tespit edilmesi
3. Konaklama bölgelerinin arı kovanları ve arıcıların ihtiyaçları çerçevesinde düzenlenmesi
4. Bal Kodeksinin güncellenmesi
5. Arıcılık iúletmelerinin optimal büyüklü÷e kademeli sübvansiyon sistemiyle ulaútırılması
6. Botanik orijne göre bal üretiminin yapılmasını teúvik edici uygulamaların sa÷lanması
7. Arıcılık açısından önemli olan a÷aç ve bitki türlerinin üretiminin yaygınlaútırılması
8. Hastalıkların kontrolünün sa÷lanması
9. Tüm profesyonel arıcıların periyodik aralıklarla uygulamalı e÷itim programına alınması
10. Devlet destekli tarım sigortalarının arıcılık sektörünü de kapsayacak úekilde uygulanması
11. Organik arıcılık üretim sistemlerinin geliútirilmesi
12. Bal üretiminde markalaúmayı teúvik etmek amacıyla laboratuarlar ve belgeleme konusunda çalıúmaların
artırılması
VI. Sonuçlar
1. Arıcılıktaki modern üretim yöntemlerinin iúletmelerce benimsenmesi
2. øúletme ölçeklerinin optimal düzeye ulaúması
3. Kırsalda tarımsal geliri sınırlı iúletmelerde yeni gelir imkanlarının sa÷lanması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ÇOB, øÇøB, øÖø’ler, bankalar, yetiútirici ve üretici birlikleri
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Arıcılık iúletmelerinin ço÷unlu÷unun, küçük iúletme úeklinde olması
2. Bal analiz laboratuarlarının yetersiz olması
3. Bal pazarlama zincirlerinin izlenememesi
X. øzleme göstergeleri
1. Arıcılık yapan iúletme sayısı
2. Bal ve di÷er arıcılık ürünlerindeki üretim miktarı
3. Arıcılık sektöründe piyasaya sürülen ürün çeúidi sayısı
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Stratejik Amaç
1
Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Öncelik
1.2
Kırsal Ekonominin Çeúitlendirilmesi
Tedbir
1.2.3
Tarım Dıúı Gelir Getirici Faaliyetlerin Geliútirilmesi
I. Mevcut durum
Türkiye genelinde 2008 yılı itibarıyla kırsal kesimde tarım dıúı istihdam oranı yaklaúık yüzde 40’tır. Tarım
istihdamındaki çözülme süreci dalgalı bir seyir izlese de devam etmektedir. 2004-2008 döneminde kırsal
kesimde iúsizlik yüzde 5,5’ten yüzde 7,2’ye çıkmıútır. Yine aynı dönemde kırsal kesimde 600 bin kiúi tarımdan
ayrılırken, tarım dıúı iú kollarında ilave 700 bin kiúi istihdam edilmiútir. Tarım, kırsal istihdamda baúat sektör
konumunu muhafaza ederken, tarımdaki çözülme tarım dıúı iú kollarında istihdam imkanlarının iyileútirilmesini
zorunlu kılmaktadır. Tarım dıúı istihdam olanaklarının yetersiz olması, kırdan kente göçü besleyen ana
etmenlerden biridir. Bu ba÷lamda, baúta ticaret ve hizmet sektörlerindeki iú kollarının geliúimine yönelik
mesleki kursların yaygınlaútırılması kadar önemli bir husus da tarıma dayalı sanayinin kırsal kesimde
geliútirilmesine yönelik destek ve teúviklerdir. Ayrıca, geleneksel zanaat ve el sanatlarının desteklenmesi
suretiyle hem kültürel zenginlik kayna÷ı ürünlerin yaúatılması hem de baúta kadınlar ve gençler olmak üzere
dezavantajlı kesimlere bulundukları yörede istihdam olana÷ı yaratılması mümkündür.
II. Stratejik önemi
Türkiye tarım ülkesi olmasına karúın, bazı yörelerde salt bitkisel ve hayvansal üretim yoluyla hanelerin
yeterli gelir elde etmeleri mümkün olamamaktadır. Bu amaçla, uygun yörelerde tarım ve tarım dıúı ekonomik
faaliyetlerin tespiti ve desteklenmesi suretiyle kırsal ekonomiye dinamizm kazandırılması mümkündür.
Tarımsal gelir ve geçim olanaklarının sınırlı oldu÷u yörelerde, giriúimcili÷in artırılması suretiyle tarım ve
tarım dıúı iú kollarında istihdam imkânlarının yaratılması yoksulluk ve göç gibi sorunların da çözümüne katkı
sa÷layacaktır.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 667
IV. Sorumlu kuruluú
øÇøB, MEB, KTB, TSE, TPE ve KOSGEB
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Hibe programı, kırsal kalkınma projesi, tarımsal destekler, eúleútirme/araútırma projesi, mevzuat düzenleme
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, KOSGEB ve KA hibeleri, AB fonları, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlı÷ının Teúkilat ve Görevleri Hakkında Kanun; 355 sayılı Kültür ve
Turizm Bakanlı÷ı Teúkilat ve Görevleri Hakkında Kanun; 5302 sayılı øl Özel ødaresi Kanunu; 5393 sayılı
Belediye Kanunu
VIII. Tedbir hedefleri
1. Kültürel miras kapsamındaki yöresel el sanatları üretiminin artırılması
2. Kırsal ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınması
3. Yöresel ürünlerin pazarlama ve rekabet gücünün artırılması
4. Yöresel ürünlerin tanıtımın artırılması
5. Tarım dıúı istihdam imkânlarının artırılması
IX. Faaliyetler
1.2.3.1 Yöresel zanaat ve el sanatlarının geliútirilmesi
1.2.3.2 Karayolları üzerindeki seyyar satıú yerlerinin düzenlenmesi
1.2.3.3 Yöresel ürünlerde markalaúmanın sa÷lanması
1.2.3.4 Yöresel ürün tanıtım organizasyonları ve fuarlarının düzenlenmesi
1.2.3.5 Tarım dıúı küçük ölçekli imalat sanayinin desteklenmesi
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I. Yeri
Kırsal yerleúimler

1
1.2
1.2.3
1.2.3.1

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Kırsal Ekonominin Çeúitlendirilmesi
Tarım Dıúı Gelir Getirici Faaliyetlerin Geliútirilmesi
Yöresel Zanaat ve El Sanatlarının Geliútirilmesi

II. Hedef kitle
Zanaatkarlar, Kadınlar, Gençler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Halı-kilim-bez dokuma, a÷aç/taú iúleme, gümüú iúlemecili÷i vb. konularda ülkemizde önemli bir gelir ve
istihdam potansiyeli bulunmaktadır. Kırsal kesimde tarım dıúı iú imkânlarının sa÷lanması ve iúsizli÷in
azaltılması yönünde önemli bir geçim kayna÷ı olarak görülen zanaat ve el sanatlarının desteklenmesi, aynı
zamanda yerel kültürel de÷erlerin korunması ve geliútirilmesine de imkân vermektedir. Bu çerçevede, yerel
üreticilere, geleneksel el sanatlarının pazara uygun tasarımla geliútirilmesi, üretime dönük iyileútirici ve yeni
ürün geliútirici uygulamaların yapılması, ürünün pazarlanması, geleneksel el sanatlarına dayalı iú fikri
geliútirme ve iú kurma konularında destek verilmesi etkili olacaktır.
V. Alt faaliyetler
1. ølçe bazlı zanaat ve el sanatları envanterinin çıkarılması
2. Geleneksel el sanatları üretimine yönelik tasarım ve yeni ürün geliútirme desteklerinin sa÷lanması
3. Halk E÷itimi Merkezlerinin kurumsal kapasitelerinin geliútirilmesi
4. El sanatlarına yönelik atölyelerin desteklenmesi ve sayısının artırılması
5. Teknik eleman, zanaatkar-usta ve vasıfsız iúgücünün buluúturulaca÷ı e÷itim atölyelerinin kurulması
6. Gezici köy kurslarına yönelik altyapı-donatım ihtiyaçlarının karúılanması
7. Üretilen ürünlerin tanıtımı için fuar ve sergi desteklerinin sa÷lanması
VI. Sonuçlar
1. Kırsal mirasın korunması ve yaúatılması
2. Kadınlar ve gençlerin ekonomik ve sosyal hayata katılımının artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
KTB ve MEB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
TKB, øÇøB, ÇOB, øùKUR, TKDK, øÖø’ler, KA’lar, kaymakamlıklar, üniversiteler, üretici örgütleri
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik imkanların kısıtlı olması
2. Gençlerin geleneksel el sanatlarına ilgi göstermemesi
3. Geleneksel zanaat ürünlerinin getirisinin düúük olması
X. øzleme göstergeleri
1. Halk e÷itim merkezlerinde düzenlenen kurs çeúidi sayısı
2. Halk e÷itimi kurslarında da÷ıtılan sertifika sayısı
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I. Yeri
Kırsal yerleúimler

1
1.2
1.2.3
1.2.3.2

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Kırsal Ekonominin Çeúitlendirilmesi
Tarım Dıúı Gelir Getirici Faaliyetlerin Geliútirilmesi
Karayolları Üzerindeki Seyyar Satıú Yerlerinin Düzenlenmesi

II. Hedef uygulama alanı
Karayolları üzerinde ve yakınındaki yerleúimler
III. Süresi
24 ay
IV. Gerekçesi
ùehirlerarası yol güzergâhlarında kayıtlı ticari iúletme niteli÷i taúımayan satıú tezgâhları kırsal kesimde bazı
haneler için önemli bir gelir kayna÷ı iken, kırsal kültürün de önemli bir unsurudur. Yöresel ürünlerin
tanıtımı, kırsal hanelerin gelir kaynaklarının çeúitlendirilmesi ve yoksullu÷un azaltılması bakımından önemli
sayılabilecek bu faaliyetler ço÷unlukla denetimsiz bir úekilde sürdürülmektedir. Bu tezgâhların bulundukları
yerler ve yola uzaklıkları da karayolu trafik güvenli÷i açısından denetim altına alınması ve tüketici sa÷lı÷ı
açısından standarda kavuúturulması zorunludur. Bu faaliyetlerin kontrol altına alınması suretiyle kırsal kesim
için bir gelir ve istihdam alanı olması sa÷lanabilir.
V. Alt faaliyetler
1. Satıú tezgahlarının ruhsatlandırılması, iúletmesi ve denetimi ile ilgili mevzuat çıkarılması
2. Yol güzergahındaki yerleúimlerde satıú tezgahları için uygun mekanın belirlenmesi
3. Satıú tezgahlarının sadece yöresel ürün satmasının temin edilmesi
4. Satıú tezgahlarının yol üstündeki veya yakınındaki ilgili köy sakinlerince iúletilmesi
5. Satıú tezgahı olarak kullanılmak üzere model yapıların tasarımı ve kurulması
6. Yol güzergahındaki uygun yerleúimlerde model tarımsal marketlerin kurulumunun desteklenmesi
VI. Sonuçlar
1. Kırsal kesimde tarım dıúı gelir imkanlarının artması
2. Karayolu güvenli÷ini tehdit eden eski uygulamaların ortadan kalkması
3. Yolcuların güvenilir gıdalara eriúiminin sa÷lanması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
øÇøB ve TSE
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
STB, TKB, KTB, KGM, øÖø’ler, kaymakamlıklar, belediyeler, mahalli idare birlikleri, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Mevcut mevzuatta ilave düzenlemelere ihtiyaç duyulması
2. Satılan ürünlerin üretiminde süreklili÷in olması
3. Uygun iúletme modeli ve standartların oluúturulamaması
4. Satıú yapan üreticilerin bireysel ve mobil hareket etme e÷iliminde olması
X. øzleme göstergeleri
1. Tescilli satıú tezgâhına sahip yerleúim sayısı
2. Tescil edilen satıú tezgâhı sayısı
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet

1
1.2
1.2.3
1.2.3.4

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Kırsal Ekonominin Çeúitlendirilmesi
Tarım Dıúı Gelir Getirici Faaliyetlerin Geliútirilmesi
Yöresel Ürün Tanıtım Organizasyonları ve Fuarlarının Düzenlenmesi

I. Yeri
Büyükúehir belediyeleri (BùB)’nin oldu÷u iller
II. Hedef kitle
Yöresel ürün imalatı yapan tarımsal iúletmeler, üretici örgütleri ve firmalar
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Türkiye’nin çeúitli yörelerine has özellikler taúıyan ve bulundu÷u yörede marka haline gelmiú herbir yöresel
ürünün tanıtımı, üretici ile kentli tüketicinin buluúturulması, kentlerde söz konusu ürünler için pazar
olanaklarının yaratılması ve yöresi dıúında tedariki çok zor olan yöresel ürünlerin uygun koúullarda temin
edilmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla, ülkemizin herhangi bir yöresinde kendine has özellikleriyle ön
plana çıkmıú tüm gıda ve gıda dıúı ürünlerin úehir merkezlerinde fuarlar aracılı÷ıyla tanıtımı hem üreticiler
için pazar sorununun hem de tüketiciler için yöresel ürünlere do÷rudan eriúim kanallarının açılmasını
mümkün hale getirecektir.
V. Alt faaliyetler
1. øl bazında gıda ve gıda dıúı yöresel ürün envanterlerinin çıkarılması
2. BùB’lerle birlikte uygun fuar yeri ve takviminin belirlenmesi ve duyurulması
3. Fuarlara katılacak iúletme kriterlerinin belirlenmesi ve duyurulması
4. øúletmelere fuar organizasyonlarına katılım deste÷i sa÷lanması
5. Yöresel ürünlere fuar dıúı zamanlarda da tanıtım desteklerinin sürdürülmesi
6. Geleneksel mutfak kültürü ve yöresel yemek yarıúmalarının düzenlenmesi
7. Yöresel gıdaların temin edilece÷i köy pazarlarının kurulumunun yöresinde desteklenmesi
VI. Sonuçlar
1. Yöresel ürünlerin ülke genelinde tanınması ve talebin artması
2. Yöresel ürünlerde markalaúma e÷iliminin hızlanması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
KTB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
TKB, STB, ÇOB, BùB’ler, TESK, øÖø’ler, KA’lar, kaymakamlıklar, belediyeler, mahalli idare birlikleri,
ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Yöresel ürün imalatçılarının üretimlerinin sınırlı olması
2. BùB’ler açısından teúvik edici unsurların bulunmaması
3. Fuarlara katılımın firmalar açısından maliyetli olması
X. øzleme göstergeleri
1. Düzenlenen yöresel ürün fuar sayısı
2. Fuarlarda tanıtılan yöresel marka sayısı
3. Düzenli pazar kurulan kırsal yerleúim yeri sayısı
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet

1
1.2
1.2.3
1.2.3.5

Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Kırsal Ekonominin Çeúitlendirilmesi
Tarım Dıúı Gelir Getirici Faaliyetlerin Geliútirilmesi
Tarım Dıúı Küçük Ölçekli ømalat Sanayinin Desteklenmesi

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Kırsal yerleúimlerdeki KOBø’ler, esnaf ve sanatkarlar, meslek örgütleri
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Kırsal ekonominin geliútirilmesi ve iú imkanlarının artırılmasında tarımsal sanayi iúletmeleri kadar önem
taúıyan di÷er bir kesim de kırsalda kurulu bulunan tarım dıúı KOBø’lerdir. Küçük ölçekli imalat sanayini
temsil eden bu iúletmeler, kırsal kesimde tarım dıúı istihdam olanaklarının artırılması açısından kilit öneme
sahiptir. ølçe merkezlerinde kurulu küçük sanayi siteleri ve OSB’lerde yo÷unlaúan bu iúletmelerin arasına,
ülkemizin ekonomik büyüme performansı neticesinde, farklı iú kollarındaki imalathaneler de eklenmiútir.
Taúa ve topra÷a dayalı sanayiler, otomasyon, otomotiv bakım, makina teçhizat, lojistik ve depolama, mobilya
ve a÷aç iúleri, mermer ve madencilik, plastik ve kauçuk, tekstil ve dokuma, konaklama ve e÷lence gibi çeúitli
alt sektörlerde faaliyet gösteren iúletmeler, di÷er ba÷lantılı üretim alanlarını da beslemekte ve kırsal
ekonomiye dinamizm katmaktadır. Baúta tarımdan ayrılan kırsal iúgücü için olmak üzere, kırsal nüfusun
yöresinde iú ve istihdam olanaklarının çeúitlendirilmesi bakımından, kırsal kesimde kurulu bulunan veya
kurulacak iúletmelere yönelik desteklerin artırılması ve mali destek programlarının hayata geçirilmesi kırsal
kalkınma açısından stratejik bulunmaktadır.
V. Alt faaliyetler
1. Kırsal alandaki KOBø’lere yönelik düúük faizli finansman imkanlarının sa÷lanması
2. Kırsal KOBø’lerin dezavantajlı konumları nedeniyle ilave desteklerin düzenlenmesine imkan verecek
úekilde ilgili mevzuatın uyumlaútırılması
3. Söz konusu KOBø’lerin kapasite geliútirme ve yatırım ihtiyaçlarını gözeten münferit mali destek
programlarının uygulanması
4. Kapasite geliútirme, iú kurma, pazarlama ve tanıtım, reklam ve mesleki e÷itim gibi alanlara yönelik
desteklerin ve iúbirli÷i imkanlarının artırılması
5. Uygun yörelerde bu iúletmelere yönelik kümelenme desteklerinin sa÷lanması
6. Söz konusu KOBø’lerin atık ve arıtma yatırımlarının desteklenmesi
7. Üniversiteler (MYO) ile KOBø’ler arasında iúbirli÷i olanaklarını artıran projelerin uygulanması
8. Atıl tesislerin yeni iú/üretim alanlarına kazandırılması için uygun modellerin geliútirilmesi
VI. Sonuçlar
1. Kırsal kesimde tarım dıúı istihdam imkanlarının artması
2. Kırdan kente göç e÷ilimlerinin yavaúlaması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
KOSGEB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
STB, ETKB, TKB, KTB, ÇSGB, ÇOB, TOBB, TESK, øÖø’ler, KA’lar, kaymakamlıklar, meslek örgütleri
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Kırsal kesimdeki KOBø’lerin büyük iúletmelerle rekabet edememesi
2. Kırsal kesimdeki iúletmelerde çalıúacak kalifiye eleman bulunamaması
3. Kırsal alana yönelik ulaúım ve lojistik hizmetlerinin aksaması
4. Kırsal alandaki enerji arz güvenli÷inin sanayi iúletmeleri açısından yetersiz olması
X. øzleme göstergeleri
1. Kırsal yerleúimlerdeki tarım dıúı KOBø sayısı
2. Kırsal KOBø’lerde istihdam edilen kiúi sayısı
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STRATEJ‹K AMAÇ 2
‹NSAN KAYNAKLARININ,
ÖRGÜTLENME DÜZEY‹N‹N VE
YEREL KALKINMA KAPAS‹TES‹N‹N
GEL‹fiT‹R‹LMES‹

3.2. ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma Kapasitesitesinin
Geliútirilmesi
Stratejik Amaç 2 ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma Kapasitesinin
Geliútirilmesi
Öncelik 2.1 E÷itim ve Sa÷lık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Tedbir

2.1.1

Örgün E÷itim Hizmetlerine Eriúimin Artırılması

2.1.1.1
2.1.1.2

Kırsal Kesime Yönelik E÷itim Stratejisinin Hazırlanması
Ortaö÷retim Hizmetlerinin Etkinleútirilmesi

2.1.2

Yaygın E÷itim Faaliyetlerinin Geliútirilmesi

Faaliyet
Faaliyet

2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2

Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet

2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.6
2.1.3.7
2.1.3.8

Aile E÷itim Programlarının Yaygınlaútırılması
Yerel østihdama Yönelik Meslek Edindirme Kurslarının Düzenlenmesi
Genç Çiftçilere Uygulamalı E÷itim Verilmesi
Koruyucu Sa÷lık Hizmetlerinin Yaygınlaútırılması
Okul Sa÷lı÷ına Yönelik Hizmetlerin Yaygınlaútırılması
Tarımda Çalıúanlara Yönelik øú Sa÷lı÷ı ve Güvenli÷i Hizmetlerinin
Etkinleútirilmesi
Ana-Çocuk Sa÷lı÷ı ve Aile Planlaması Hizmetlerinin Geliútirilmesi
Ba÷ıúıklama Faaliyetlerinin Etkinleútirilmesi
Sa÷lıklı Yaúam Bilgisi E÷itimlerinin Düzenlenmesi
Birinci ve økinci Basamak Sa÷lık Kuruluúlarının Altyapısının Geliútirilmesi
Gezici Sa÷lık Hizmetlerinin Yaygınlaútırılması
Zoonotik ve Paraziter Hastalıklara Yönelik Bilinçlendirme ve Mücadeleye
øliúkin Faaliyetlerinin Artırılması

Faaliyet
Faaliyet
Tedbir
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Tedbir

Stratejik Amaç 2 ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma Kapasitesinin
Geliútirilmesi
Öncelik 2.2 Yoksullukla Mücadele ve Dezavantajlı Grupların østihdam Edilebilirlili÷inin Artırılması

2.2.1.1
2.2.1.2

Mevsimlik Gezici Tarım øúçilerine Yönelik Hizmetlerin
Etkinleútirilmesi
Mevsimlik Gezici Tarım øúçileriyle ølgili Envanter Çalıúması Yapılması
Mevsimlik Gezici Tarım øúçilerinin Yaúam Koúullarının øyileútirilmesi

2.2.2

Sosyal Hizmet ve Yardımların Etkinleútirilmesi

Faaliyet

2.2.2.1

Faaliyet
Faaliyet

2.2.2.2
2.2.2.3

Sosyal Yardımların Da÷ıtılmasında Baúvurulacak Puanlama Formülünün
Geliútirilmesi
Sosyal Rehabilitasyon Hizmetlerinin Gerçekleútirilmesi
Sosyal Tarımcılı÷ın Yaygınlaútırılması
Dezavantajlı Grupların østihdam Koúullarının øyileútirilmesi ve
østihdamlarının Sa÷lanması
Dezavanatajlı Gruplara Yönelik Mesleki Teknik E÷itim Kurslarının
Yaygınlaútırılması
Dezavanatajlı Gruplara Yönelik Gelir Getirici Proje Desteklerinin
Sa÷lanması
Korumalı øúyeri Uygulamasının Yaygınlaútırılması
Çocuk øúçili÷iyle Mücadelenin Etkinleútirilmesi

Tedbir

2.2.1
Faaliyet
Faaliyet

Tedbir

Tedbir

2.2.3
Faaliyet

2.2.3.1

Faaliyet

2.2.3.2

Faaliyet
Faaliyet

2.2.3.3
2.2.3.4

Stratejik Amaç 2 ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma Kapasitesinin
Geliútirilmesi
Öncelik 2.3 Yerel Kalkınma Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Tedbir

2.3.1

Kamunun Hizmet Sunum Kapasitesinin Geliútirilmesi

Faaliyet

2.3.1.1

Faaliyet

2.3.1.2

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin Kurumsal
Güçlendirilmesi
Kamu Hizmetleri Bilgi Merkezlerinin Oluúturulması
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Stratejik Amaç

2

ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin
Kapasitesinin Geliútirilmesi
E÷itim ve Sa÷lık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Örgün E÷itim Hizmetlerine Eriúimin Artırılması

ve

Yerel

Kalkınma

Öncelik
2.1
Tedbir
2.1.1
I. Mevcut durum
Kırsal kesimde faal okul sayısının azalması, ilkö÷retime geç kayıtlar, okul terkleri, kız çocuklarının e÷itime
eriúiminin erkeklere kıyasla düúük olması ve ö÷retmen temininde yaúanan güçlükler tüm örgün e÷itim
süreçlerindeki okullulaúma oranlarının artmasını engelleyen baúlıca sorunlardır.
Türkiye’de e÷itimde toplumsal cinsiyet eúitsizlikleri özellikle kırsal kesimde yaúanan bir sorundur. 20062007 ö÷retim dönemi sonunda ilkö÷retimden mezun olan ö÷renciler içinde kızların oranı Türkiye genelinde
yüzde 46,4 iken, kırsal kesimde bu oran yüzde 32,1’e kadar düúmektedir. 2007-2008 ö÷retim döneminde
ilkö÷retim ça÷ nüfusu içinde olup, okul dıúında kalan 190 bin çocu÷un 157 bini kız, 33 bini ise erkektir.
Kırsal kesimde kız çocuklarının ev iúlerinde ve tarımsal faaliyetlerde iúgücü olarak de÷erlendirilmesi, erken
evlendirilmeleri, kızların toplumsal rolüne iliúkin ataerkil de÷er yargıları ve okul masrafları kız çocuklarının
e÷itimini olumsuz yönde etkilemektedir.
ølkö÷retimde okullaúma oranı yüzde 97’lere ulaúmıúken, bu oran ortaö÷retimde yüzde 60’lar seviyesine
gerilemektedir. 2000’li yıllarda okullaúma oranlarında genel anlamda iyileúme olmakla birlikte, bölgeler ve
kır-kent arasındaki farklar önemini korumaktadır. Türkiye’de ö÷retmenlerin ülke genelinde dengeli
da÷ılımında da sorunlar yaúanmaktadır. Türkiye genelinde ilkö÷retimde ö÷retmen baúına düúen ö÷renci
sayısı 24 iken, bu oran kırsal kesimde 36’dır.
E÷itimin ileri kademelerindeki baúarıyı olumlu etkiledi÷i bilinen okul öncesi e÷itimde ise, okullaúma oranı
yüzde 30’lara ulaúmıú olmakla birlikte, bu oran AB ortalaması olan yüzde 90’ın ve Dokuzuncu Kalkınma
Planı hedefi olan yüzde 50’nin altındadır.
II. Stratejik önemi
Kırsal yerleúimlere götürülen e÷itim hizmetlerinin kapsamı ve niteli÷i, kırsal kesimde sürdürülebilir yaúam
koúullarının temini bakımından önem arz etmektedir. Kırsal kesimde yaúayan vatandaúlarımızın meslek
sahibi kiúiler olarak yetiútirilmesi, sosyal ve ekonomik konumlarının iyileútirilmesi, bireysel yetkinliklerinin
artırılması, toplumsal karar alma süreçlerine daha aktif katılmaları ve dünyada yaúanan de÷iúime uyum
sa÷lamaları örgün e÷itim hizmetlerine eriúim düzeyleri ile yakından iliúkilidir. Bu nedenle, kırsal kesimde
kalkınma çabalarının baúarıya ulaúması ve baúlatılan faaliyetlerin sürdürülebilirli÷i açısından kırsal nüfusun
genel e÷itim düzeyinin artırılması gerekmektedir.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 238, 354, 584
IV. Sorumlu kuruluú
MEB
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, mevzuat düzenleme, pilot/araútırma projesi
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, SYDTF, uluslararası fonları
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
1739 sayılı Milli E÷itim Temel Kanunu; 3797 sayılı Milli E÷itim Bakanlı÷ının Teúkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun; 4306 sayılı Zorunlu ølkö÷retim ve E÷itim Kanunu
VIII. Tedbir hedefleri
1. Kırsal kesimde örgün e÷itim hizmetleri kalitesinin artırılması
2. Ortaö÷retim kademesinde okullaúma oranının artırılması
IX. Faaliyetler
2.1.1.1 Kırsal kesime yönelik e÷itim stratejisinin hazırlanması
2.1.1.2 Ortaö÷retim hizmetlerinin etkinleútirilmesi
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2

Öncelik
Tedbir
Faaliyet

2.1
2.1.1
2.1.1.1

ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel
Kapasitesinin Geliútirilmesi
E÷itim ve Sa÷lık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Örgün E÷itim Hizmetlerine Eriúimin Artırılması
Kırsal Kesime Yönelik E÷itim Stratejisinin Hazırlanması

Kalkınma

I.Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Kırsal kesimde örgün e÷itim ça÷ındaki nüfus ve örgün e÷itim kurumları
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Örgün e÷itim hizmetlerinin planlanmasında, kırsal kesimdeki koúulların ve bölgesel geliúmiúlik farklarının
yeteri kadar dikkate alınmaması nedeniyle hedeflenen sonuçlara tam olarak ulaúılamamakta ve okullaúma
oranları kentlere göre düúük kalmaktadır. Yerel ihtiyaçlar ve koúullar ıúı÷ında tüm örgün e÷itim
kademelerindeki (okul öncesi, ilkö÷retim ve orta ö÷retim) hizmetlerin entegre bir úekilde planlanması ve
etkinleútirilmesi durumunda örgün e÷itimde okullaúma oranları artabilecektir. Bu bakımdan taúımalı e÷itim,
birleútirilmiú sınıflar uygulaması, Yatılı ølkö÷retim Bölge Okulu uygulamaları gibi mevcut politika
araçlarının gözden geçirilerek, kırsal nüfustaki düúüú e÷ilimi de gözetilerek, örgün e÷itim hizmetleri
sunumunda yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
V. Alt faaliyetler
1. Strateji hazırlıkları için il ve/veya bölgesel bazda çalıútayların düzenlenmesi
2. Hizmet sunumunda aksayan yönlerin tespiti ve yeni hizmet sunum modellerinin geliútirilmesi
3. Yöresel ekonomik faaliyetler dikkate alınarak ortaö÷retimde okul türlerinin belirlenmesi
4. øklim, arazi yapısı ve yerleúme deseninin okul yeri tercihlerinde dikkate alınması
5. Kırsal kesime yönelik örgün e÷itim istatistiklerinin ilçeler bazında derlenmesi
6. Okullaúma oranlarının düúük oldu÷u ilçelere yönelik yatırım ve hizmetlerin artırılması
7. Örgün e÷itimin önemiyle ilgili, anne-baba odaklı farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesi
8. Gezici anaokulları uygulamasının yaygınlaútırılması
9. Ö÷rencilerin kendi yeteneklerini keúfedebilmesi için okullardaki fiziki imkânların geliútirilmesi
10. Kamu-STK iúbirli÷inde, ilkö÷retim ö÷rencilerinin yerel sosyal sorumluluk projeleri uygulaması
11. E÷itim personeli için yerleúim yerlerine göre kademeli teúvik unsurlarının geliútirilmesi
12. MYO’lar ile orta ö÷retim kurumları arasında iúbirli÷i imkanlarının yaratılması
13. ølçe milli e÷itim müdürlüklerinin idari ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi
VI. Sonuçlar
1. E÷itim harcamalarında kaynak etkinli÷inin artması
2. Örgün e÷itim kademelerindeki okullaúma oranlarının artması
3. Kırsal kesimde genel e÷itim seviyesinin yükselmesi
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
MEB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, MB, TKB, ÇOB, KTB, STB, DPT, HM, øÖø’ler, üniversiteler, kaymakamlıklar, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Mevzuattan kaynaklanan kısıtlar
2. Geliútirilecek yeni modellerin maliyetlerinin öngörülememesi
3. Kırsal yerleúimlerde nüfus azalmasının devam etmesi
X. øzleme göstergeleri
1. Strateji belgesinin yayımlanması
2. ølin kırsal kesimindeki ilkö÷retim ve ortaö÷retim okullaúma oranları
3. Örgün e÷itim kurumlarının yürüttü÷ü ve/veya katıldı÷ı sosyal nitelikli proje sayısı
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2

Öncelik
Tedbir
Faaliyet

2.1
2.1.1
2.1.1.2

ønsan Kaynaklarının Örgütlenme Düzeyinin
Kapasitesinin Geliútirilmesi
E÷itim ve Sa÷lık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Örgün E÷itim Hizmetlerine Eriúimin Artırılması
Ortaö÷retim Hizmetlerinin Etkinleútirilmesi

ve

Yerel

Kalkınma

I.Yeri
ølçe merkezleri ve beldeler
II. Hedef uygulama alanı
Ortaö÷retime devam etme oranının düúük oldu÷u ilçeler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Özellikle kırsal kesimde ve maddi durumu yetersiz ailelerde ilkö÷retimi tamamlayan ö÷rencilerin
ortaö÷retime devam oranı çok düúük seviyededir. Bu oran, kız çocukları için daha da düúmektedir.
Ortaö÷retime eriúim olanaklarının artırılması için mevcut koúulları gözeten teúvik unsurlarının geliútirilmesi
gerekmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Ortaö÷retimde okullaúma oranının düúük oldu÷u ilçelerin tespit edilmesi
2. øhtiyaç duyulan yörelerde ortaö÷retimde taúımalı e÷itim uygulamasının baúlatılması için yasal
de÷iúikli÷in yapılması
3. Baúta kız çocukları için olmak üzere, ortaö÷retim ö÷rencileri için gerekli olan barınma (yurt, pansiyon
vb.) olanaklarının artırılması
4. Mevcut barınma yerlerinin, ö÷rencilerin sosyal geliúimini destekleyecek úekilde iyileútirilmesi
5. Ortaö÷retimde yoksul ve baúarılı ö÷rencilere yönelik burs kaynaklarının artırılması
6. Yoksul ve baúarılı ö÷encilerin yüksekö÷retime hazırlık masraflarının karúılanması
7. Kırsal kesimde yerleúik bulunan yoksul yüksekö÷retim ö÷rencilerine burs ve yurt önceli÷i sa÷lanması
8. Kırsal kesimdeki ortaö÷retim ö÷rencilerine yönelik gençlik yaz projelerinin düzenlenmesi (yaz kampı,
toplum yararına çalıúma, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönelik atölye çalıúmaları)
VI. Sonuçlar
1. Ortaö÷retimde kız çocuklarının okullaúma oranının artması
2. E÷itimde fırsat eúitli÷inin artması
3. Kırsal yerleúimde olanakları kısıtlı ö÷rencilerin bireysel kapasitelerinin artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
MEB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, DPT, HM, SYDGM, YURTKUR, øÖø’ler, kaymakamlıklar, belediyeler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Kız çocuklarının okutulmasını sınırlayan ataerkil toplumsal yapının baskın olması
2. Çocukların ailenin geçimi için iúgücü kayna÷ı olarak görülmesi
3. Ortaö÷retim kurumlarının sayısının ve çeúidinin yeterli olmaması
4. Ortaö÷retimde taúımalı e÷itim hizmetlerinin kurumsallaúmamıú olması
5. Barınma ve burs konusunda sa÷lanan desteklerin yetersiz kalması
X. øzleme göstergeleri
1. Kırsal yerleúimlerdeki yurt-pansiyon sayısı
2. Kırsal yerleúimlerdeki yurt-pansiyonların barınma kapasitesi
3. Kırsal kesimde ortaö÷retim kademesinde burs verilen ö÷renci sayısı
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2

ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin
Kapasitesinin Geliútirilmesi
E÷itim ve Sa÷lık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Yaygın E÷itim Faaliyetlerinin Geliútirilmesi

ve

Yerel

Kalkınma

Öncelik
2.1
Tedbir
2.1.2
I. Mevcut durum
Yaygın mesleki ve teknik e÷itim programları, Erkek Teknik Ö÷retim Genel Müdürlü÷ü, Kız Teknik Ö÷retim
Genel Müdürlü÷ü, Ticaret ve Turizm Ö÷retim Genel Müdürlü÷ü, Sa÷lık øúleri Genel Müdürlü÷ü ile Çıraklık
ve Yaygın E÷itim Genel Müdürlü÷üne ba÷lı mesleki ve teknik e÷itim okul/kurumları tarafından
yürütülmektedir. Söz konusu programlar yaygın e÷itimden sorumlu ba÷ımsız yaygın e÷itim kurumlarının
yanısıra, örgün e÷itim kurumlarının bünyesinde de yapılmaktadır.
Yaygın e÷itim kurumlarının baúında MEB’e ba÷lı Halk E÷itim Merkezleri (HEM) ile mesleki ve teknik
e÷itim kurumları (pratik kız sanat okulları, kız teknik ö÷retim olgunlaúma enstitüleri vb.) gelmektedir. Bu
kurumların gerçekleútirdi÷i baúlıca faaliyetler; evde bakım hizmetleri, tarım ve tarım-dıúı faaliyetlere yönelik
meslek kursları, okuma-yazma kursları, sosyal-kültürel amaçlı kurslar, müzik, sanat ve el sanatlarını
geliútirme kursları, aile e÷itim programları, ana-baba destek programı ile hobi kurslarıdır. Yetiúkinler için
okuma-yazma kursları halen HEM’ler tarafından sürdürülmektedir.
Kalifiye eleman yetiútirmek üzere; ülke genelinde 315 mesleki e÷itim merkezinde e÷itim programları
uygulanmaktadır. Çalıúan çocukların mesleki e÷itim merkezlerine kayıt yaptırmaları, onlara iúgücü piyasası
açısından olumlu katkılar sa÷lamakta, meslek dallarında yetiútirilen gençler, kalfalık ve ustalık belgesi ile
iúyeri açma imkânı bulmaktadırlar. Mesleki e÷itimde sertifikasyon sistemi oluúturularak, dikey ve yatay
geçiúlerin sa÷lanması amacıyla; ülkemizde, ulusal ve uluslararası sertifika vermek üzere ÇSGB’ye ba÷lı
Mesleki Yeterlilik Kurumu kurulmuútur.
II. Stratejik önemi
Kırsal kesimde yaúayan bireylere “yaúam boyu e÷itim” yaklaúımıyla mevcut yaygın e÷itim hizmetlerinin
etkinleútirilmesi gerekmektedir. Baúta okuma-yazma kursu olmak üzere, beceri geliútirme, meslek edindirme
ve sosyal katılımı güçlendirmeyi amaçlayan kursların düzenlenmesi kırsal kesimde yaúam düzeyi ve
kalitesinin yükseltilmesi açısından büyük önem taúımaktadır. Yaygın e÷itim faaliyetleri ile kırsal nüfusun
örgün e÷itim hizmetlerine eriúimindeki güçlüklerden kaynaklanan sorunların kısmen de olsa telafisi
mümkündür.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 229–235, 259, 578, 579, 583
IV. Sorumlu kuruluú
MEB, TKB, SHÇEK ve øùKUR
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, hibe programları, pilot/araútırma projeleri, kırsal kalkınma projeleri
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, AB fonları, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
1739 sayılı Milli E÷itim Temel Kanunu; 3797 sayılı MEB Teúkilat Kanunu; 2841 sayılı Zorunlu ølkö÷renim
Ça÷ı Dıúında Kalmıú Vatandaúlar Hakkında Kanun; 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu; 3795
sayılı Bazı Lise Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun; 3308 sayılı Mesleki E÷itim
Kanunu; Yaygın E÷itim Kurumları Yönetmeli÷i; Mesleki ve Teknik E÷itim Yönetmeli÷i
VIII. Tedbir hedefleri
1. Aile e÷itim programı hizmeti sunulan yerleúim yeri sayısının artırılması
2. Meslek edindirme kurslarına katılan kursiyer sayısının artırılması
3. Gençlerin tarımsal faaliyetlere yönlendirilmesi
IX. Faaliyetler
2.1.2.1 Aile e÷itim programlarının yaygınlaútırılması
2.1.2.2 Yerel istihdama yönelik meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi
2.1.2.3 Genç çiftçilere uygulamalı e÷itim verilmesi
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2

Öncelik
Tedbir
Faaliyet

2.1
2.1.2
2.1.2.1

ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin
Kapasitesinin Geliútirilmesi
E÷itim ve Sa÷lık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Yaygın E÷itim Faaliyetlerinin Geliútirilmesi
Aile E÷itim Programlarının Yaygınlaútırılması

ve

Yerel

Kalkınma

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Kırsal kesimdeki aileler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Kırsal kesimde baúta yoksul ailelerde olmak üzere, aile içi iletiúimde yaúanan sorunlar özellikle çocukların
psikolojik ve sosyal geliúimlerini olumsuz etkilemekte ve kadınlar açısından da (aile içi úiddet gibi) olumsuz
sonuçlar do÷urmaktadır. Erkeklerin iú göçü nedeniyle ailesinden ayrılması nedeniyle ortaya çıkan
olumsuzluklarla mücadele bakımından da bu tür programlar kırsal kesim için oldukça iúlevseldir.
V. Alt faaliyetler
1. Kırsal kesimin koúullarına uygun aile e÷itim programlarının (AEP) tasarlanması
2. Ana-çocuk e÷itim programlarının yaygınlaútırılması
3. Babaların e÷itimine yönelik programların geliútirilmesi
4. Aile içi iletiúimin güçlendirilmesine yönelik e÷itimlerin yaygınlaútırılması
5. Yaúlı bakım hizmetlerine yönelik e÷itimlerin yaygınlaútırılması
6. Özürlü bireylerin ailelerine yönelik e÷itim programlarının yaygınlaútırılması
7. AEP’lerin kurumsallaúması için ilçelerde aile merkezlerinin oluúturulması
VI. Sonuçlar
1. Aile ba÷larının güçlenmesi
2. Bireylerin özgüvenlerinin ve toplumsal iliúkilerinin artması
3. Olumsuz koúullarda yaúayan çocukların zihinsel becerilerinin ve yeteneklerinin artması
4. Yaúlı ve özürlü bakımı konusunda e÷itim seviyesinin yükselmesi
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
MEB ve SHÇEK
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
Adalet Bakanlı÷ı, SB, ASAGEM, ÖZøDA, SYDGM, GAP BKø, EGM, üniversiteler, kaymakamlıklar,
belediyeler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. AEP’lerin sunumunda kurumsallaúma eksikli÷inin bulunması
2. Geliútirilen programlarda yerel koúulların gözetilmemesi
3. Hedef kitlenin e÷itimlere katılımda isteksiz davranması
X. øzleme göstergeleri
1. Aile e÷itim programı hizmeti sunulan ilçe sayısı
2. Aile e÷itim programı hizmeti alan aile/hane sayısı
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2

Öncelik
Tedbir
Faaliyet

2.1
2.1.2
2.1.2.2

ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma
Kapasitesinin Geliútirilmesi
E÷itim ve Sa÷lık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Yaygın E÷itim Faaliyetlerinin Geliútirilmesi
Yerel østihdama Yönelik Meslek Edindirme Kurslarının Düzenlenmesi

I. Yeri
ølçe merkezleri
II. Hedef kitle
Genç iúsizler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Kırsal kesimde bazı meslek kollarında kalifiye eleman ihtiyacı artmaktadır. Özellikle tarım dıúı iú alanlarının
çeúitlendirilmesine ve genel iúsizlik oranının azaltılmasına katkıda bulunacak mesleklerin tespiti, kurslarının
geliútirilmesi ve yaygınlaútırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Kırsal ekonomilerin güçlenmesini ve iú
kollarının çeúitlenmesini destekleyecek mesleklerin yerel koúullar ıúı÷ında tespit edilerek, baúta örgün e÷itim
süreçlerine katılamamıú iúsiz gençler olmak üzere, yeni istihdam olanaklarının yaratılması, kırdan kente
göçleri ve yoksullu÷u azaltacaktır.
V. Alt faaliyetler
1. ølçe ölçe÷inde iúgücü piyasası ihtiyaç analizinin yapılması
2. Yörede ihtiyaç duyulan mesleklere iliúkin e÷itim programlarının ilgili sektör temsilcileriyle birlikte
hazırlanması
3. Hazırlanan iúgücü piyasası ihtiyaç analizleri do÷rultusunda düzenlenecek kursların ilçe düzeyinde
açılması için gayret sarf edilmesi
4. Kurs sürelerinin ve takviminin yerel talep do÷rultusunda tasarlanması
5. Öncelikle yörede bulunan iúyerlerinde yapılmakta olan faaliyetler için kursların açılması
6. Hazırlanan programların kamu-özel sektör iúbirli÷i ile uygulamalı olarak gerçekleútirilmesi
7. Kursiyerlere staj imkanı sunan iúletmelerin desteklenmesi
8. Kursiyerlerin sektörlerle iúbirli÷i içinde istihdamlarını temin edecek aktif iúgücü programlarının
geliútirilmesi
9. Köylerde yerleúik bulunan gençlerin kurs hizmetlerinden yararlanabilmesi için mesleki e÷itimlerin
yerinde e÷itim yoluyla yapılması
VI. Sonuçlar
1. Kırsal yoksullu÷un ve gençlerde iúsizli÷in azalması
2. øúgücünün mesleki yeterlili÷inin artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
MEB ve øùKUR
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ÇSGB, TKB, MYK, TÜøK, TESK, KOSGEB, GAP BKø, TOBB, üniversiteler, KA’lar, øÖø’ler,
kaymakamlıklar, belediyeler, iúveren kuruluúları, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. ølgili kamu kurumları arasındaki koordinasyon eksikli÷i ve yetki karmaúasının bulunması
2. Kurslar için seçilen mekanın ve takvimin kursiyer beklentileriyle örtüúmemesi
3. Kurs türlerinin ve takviminin belirlenmesinde toplumsal cinsiyet yaklaúımının gözetilmemesi
4. Hedef kitlede e÷itim programlarının iúlevselli÷ine iliúkin güvensizli÷in yaygın olması
X. øzleme göstergeleri
1. Düzenlenen meslek edindirme kursu sayısı
2. Sertifika-yeterlilik belgesi alan kursiyer sayısı
3. østihdam edilen kursiyer sayısı
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2

Öncelik
Tedbir
Faaliyet

2.1
2.1.2
2.1.2.3

ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin
Kapasitesinin Geliútirilmesi
E÷itim ve Sa÷lık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Yaygın E÷itim Faaliyetlerinin Geliútirilmesi
Genç Çiftçilere Uygulamalı E÷itim Verilmesi

ve

Yerel

Kalkınma

I. Yeri
Köyler ve beldeler
II. Hedef kitle
18-40 yaú grubundaki kırsal nüfus
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Türkiye, genç nüfusa sahip bir ülke olmasına karúın, kamu tarafından sa÷lanan iú ve istihdam desteklerinde,
gençler öncelikli olarak de÷erlendirilen bir grup de÷ildir. Kırdan kente süregelen göç süreciyle, kırsal
kesimin kalkınması için gerekli üretken iúgücü kaybedilmekte, di÷er bir ifadeyle gençler kırsal alanı terk
etmektedir. Genç nüfus kaybına ilave olarak tarım istihdamındaki düúüú e÷ilimi de dikkate alındı÷ında,
gelecek dönemlerde ülkemizdeki ortalama çiftçi yaúının artaca÷ı söylenebilir. Yarının çiftçilerinin
yetiútirilmesi, çiftçili÷in gençler açısından cazip bir iú alanı olarak görülmesine ba÷lıdır. Ülkemizde kırsal
gençli÷in tarımı daha çok geleneksel boyutu ile tanıdıkları ve ö÷rendikleri, e÷itim kurumlarında sunulan
tarımsal e÷itimlere eriúemedikleri dikkate alındı÷ında, kırsal gençli÷e yönelik özel e÷itimlerin düzenlenmesi
gerekti÷i ortadadır. Bu amaçla, gönüllü gençlerin çiftçili÷i meslek olarak kabul etmesi, çiftçili÷i seçenlerin
daha verimli üretim yapabilmesi amacıyla uygulamalı entegre e÷itim programlarının düzenlenmesine ihtiyaç
bulunmaktadır.
V. Alt faaliyetler
1. E÷itim programlarının merkez ve yerel iúbirli÷inde hazırlanması
2. Yöresel ihtiyaçları ve koúulları gözeten paket e÷itim programlarının hazırlanması
3. Uzmanlık alanlarına göre e÷itici havuzlarının oluúturulması
4. E÷itim programlarının yeri ve dönemlerinin ilan edilmesi
5. E÷itim programlarına baúvuru koúullarının uygun araçlarla kırsal gençli÷e duyurulması
6. Anlaúmalı özel çiftliklerde, tarım iúletmelerinde ve araútırma enstitülerinde uygulamalı e÷itimlerin
düzenlenmesi
7. E÷itim alan gençlere eú zamanlı olarak giriúimcilik e÷itimlerinin sunulması
8. E÷itimleri tamamlanan genç çiftçilere küçük ölçekli kredi desteklerinin sa÷lanması
VI. Sonuçlar
1. Gençler için çiftçili÷in cazibesinin artması
2. Kırsalda nitelikli çiftçi sayısının artması
3. Çiftçilerin yeni üretim teknolojileriyle tanıúması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB ve MEB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ÇOB, STB, DSø, SYDGM, GAP BKø, øÖø’ler, üniversiteler, üretici örgütleri, kaymakamlıklar, KHGB’ler,
ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Tarımsal e÷itimlerin sunulmasında uygulamalı ve konaklamalı imkanların sınırlı olması
2. Kırsal gençlikle ilgili kurumsal çalıúmaların yetersiz olması
3. Çiftçili÷in cazip hale getirilmesine yönelik tamamlayıcı teúvik unsurlarının bulunmaması
X. øzleme göstergeleri
1. Genç çiftçiler için düzenlenen e÷itim programı sayısı
2. E÷itimlere katılan genç çiftçi sayısı
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2

ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve
Kapasitesinin Geliútirilmesi
E÷itim ve Sa÷lık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Koruyucu Sa÷lık Hizmetlerinin Yaygınlaútırılması

Yerel

Kalkınma

Öncelik
2.1
Tedbir
2.1.3
I. Mevcut durum
2008 Yılı TNSA ön rapor sonuçlarına göre; Türkiye’de ortalama do÷urganlık hızı 2,16 iken, bu de÷er kentte
2,00 kırda ise 2,68’dir. Aile planlaması için kırsal alanda yaúayanların yüzde 28,6’sı geleneksel yöntem,
yüzde 40,3’ü modern yöntem kullanmakta, yüzde 31,1 ise herhangi bir yöntem kullanmamaktadır. Türkiye
genelinde do÷um öncesi bakım alan gebelerin oranı yüzde 92 iken, kırsal alanda yüzde 84,1’dir. Do÷umların
kentte yüzde 95,7’si, kırda ise yüzde 80,1’i sa÷lık çalıúanı tarafından yaptırılmaktadır. Türkiye genelinde
do÷umların yüzde 89,7’si sa÷lık kuruluúunda yaptırılırken, kentte bu oran yüzde 94, kırsal kesimde ise yüzde
79’dur. Türkiye genelinde bebek ölüm hızı binde 17,6 iken, kentte bu oran binde 14,7 ve kırsal kesimde
binde 22,4’tür.
Kırsal kesimde sa÷lık hizmetlerine ulaúılabilirli÷i artırmak amacıyla düzenli gezici sa÷lık hizmetleri
uygulaması yürütülmektedir. Gezici sa÷lık hizmeti uygulamasıyla temel sa÷lık hizmetleri köylere kadar
götürülmektedir. Bu uygulamayla, koruyucu sa÷lık hizmetleri ve ayakta tedavi edici hizmetler, öncelikle
sa÷lık açısından riskli yerler ve riskli gruplara sunulmaktadır. 2008 yılında gezici sa÷lık hizmetleri yoluyla,
gezici olarak hizmet verilmesi gereken kırsal nüfusun yaklaúık yüzde 83’üne ulaúılmıú ve yerinde temel
sa÷lık hizmetleri verilmiútir.
Aile hekimli÷i uygulamasına geçilen illerde Toplum Sa÷lı÷ı Merkezleri (TSM) bulunmaktadır. Aile
hekimli÷i uygulaması baúlamayan illerde; sa÷lık grup baúkanlıkları, sa÷lık ocakları, Ana-Çocuk Sa÷lı÷ı ve
Aile Planlaması (AÇSAP) Merkezleri, Verem Savaú Dispanserleri (VSD) ve sa÷lık evleri hizmet
sunmaktadır.
2008 itibarıyla 33 ilde aile hekimli÷i uygulaması devam etmektedir. Toplum Sa÷lı÷ı Merkezi sayısı 403’tür.
Aile hekimli÷ine henüz geçmemiú illerde bulunan toplam sa÷lık oca÷ı sayısı 4.404, sa÷lık evi sayısı 7.244,
sa÷lık merkezi sayısı 59, AÇSAP sayısı 224, Verem Savaú Dispanseri sayısı 238, Sıtma Savaú Dispanseri
sayısı 40, Kanser Erken Teúhis, Tarama ve E÷itim Merkezi (KETEM) sayısı ise 86’dır. 2008 itibariyle,
beldelerde 1.131, köylerde 1.130 sa÷lık oca÷ı faaliyet göstermektedir. Ülke genelinde faal sa÷lık evi sayısı
ise 5.280’dir.
II. Stratejik önemi
Bebek ve anne ölümlerinin azaltılması için; bebek ve çocuk ölümlerine neden olan yaygın hastalıkların
kontrolü, aúırı do÷urganlı÷ın azaltılması, riskli gebeliklerin önlenmesi, do÷um öncesi bakımın nitelik ve
nicelik olarak yükseltilmesi, sa÷lık personeli yardımıyla yapılan do÷umların ve do÷um sonu bakımın
artırılması, yenido÷an döneminden baúlanarak bebeklerin yakından takip edilmesi pek çok anne ve bebe÷in
hayatını kurtarmaktadır. Bireylerin sa÷lıklarını korumaları ve sa÷lık düzeylerinin yükseltilmesi için, sa÷lık
hizmetlerinden yeterince yararlanamayan kırsal nüfusa yerinde temel sa÷lık hizmetlerini sunmak yoluyla fert
ve toplum sa÷lı÷ının korunması mümkündür.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP. Madde 244-249, 255, 257, 340, 361, 366, 381, 603-615, 680-683, 698-703
IV. Sorumlu kuruluú
SB ve MEB
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, eúleútirme/araútırma projeleri, kırsal kalkınma projesi, mevzuat düzenleme
VI. Mali kaynak

YUKARIDAKø
TABLONUN
DEVAMI
Genel bütçe, mahalli
idare bütçeleri,
AB fonları, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
3359 sayılı Sa÷lık Hizmetleri Temel Kanunu; 1835 sayılı Kanserle Savaú Daire Baúkanlı÷ı Kuruluú Kanunu;
181 sayılı Sa÷lık Bakanlı÷ının Teúkilat ve Görevleri Hakkında KHK; 224 sayılı Sa÷lık Hizmetlerinin
Sosyalleútirilmesi
Hakkında Kanun; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu; 5258 sayılı Aile Hekimli÷i
VIII.
Tedbir hedefleri
PilotOkul
Uygulaması
Hakkında Kanun
1.
sa÷lı÷ı e÷itimlerinin
artırılması
2. Tarım sektöründe iú sa÷lı÷ının artırılması
3. Anne ve bebek ölümlerinin azaltılması
4. Tam aúılı çocuk oranının artması
5. Kırsal kesimde ölümle sonuçlanan bulaúıcı hastalık risklerinin azaltılması
6. Kırsal kesimdeki sa÷lık hizmetleri kalitesinin artırılması
7. Faal sa÷lık evi/oca÷ı bulunmayan köylerde sa÷lık hizmetlerine eriúimin artırılması
8. Zoonotik ve paraziter hastalık vaka sayısının azaltılması
IX. Faaliyetler
2.1.3.1 Okul sa÷lı÷ına yönelik hizmetlerin yaygınlaútırılması
2.1.3.2 Tarımda çalıúanlara yönelik iú sa÷lı÷ı ve güvenli÷i hizmetlerinin etkinleútirilmesi
2.1.3.3 Ana-çocuk sa÷lı÷ı ve aile planlaması hizmetlerinin geliútirilmesi
2.1.3.4 Ba÷ıúıklama faaliyetlerinin etkinleútirilmesi
2.1.3.5 Sa÷lıklı yaúam bilgisi e÷itimlerinin düzenlenmesi
2.1.3.6 Birinci ve økinci basamak sa÷lık kuruluúlarının altyapısının geliútirilmesi
2.1.3.7 Gezici sa÷lık hizmetlerinin yaygınlaútırılması
2.1.3.8 Zoonotik ve paraziter hastalıklara yönelik bilinçlendirme ve mücadeleye iliúkin faaliyetlerinin
artırılması
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2

Öncelik
Tedbir
Faaliyet

2.1
2.1.3
2.1.3.1

ønsan Kaynaklarının Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel
Kapasitesinin Geliútirilmesi
E÷itim ve Sa÷lık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Koruyucu Sa÷lık Hizmetlerinin Yaygınlaútırılması
Okul Sa÷lı÷ına Yönelik Hizmetlerin Yaygınlaútırılması

Kalkınma

I. Yeri
Kırsal yerleúimlerdeki okullar
II. Hedef kitle
Ö÷renciler, aileleri ve e÷itim personeli
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Okul sa÷lı÷ı, ö÷rencilerin ve okul çalıúanlarının sa÷lı÷ının de÷erlendirilmesi, geliútirilmesi, sa÷lıklı okul
yaúamının sa÷lanması ve sürdürülmesi, ö÷renciye ve dolayısıyla topluma kalıcı sa÷lık e÷itiminin verilmesi
bakımından önem arz etmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Okul binaları ve çevresindeki hijyen koúullarının sa÷lık ekiplerince de÷erlendirilmesi
2. Ö÷renci ve personelin okul sa÷lı÷ı kapsamında bilgi düzeylerine yönelik de÷erlendirme çalıúmasının
yapılması
3. Okul sa÷lı÷ına yönelik e÷itim modüllerinin geliútirilmesi ve uygulanması
4. Okul sa÷lı÷ı çalıúmalarında, üniversitelerin ilgili bölümlerindeki staj zorunlulu÷u bulunan ö÷rencilerin
de÷erlendirilmesi
5. Sa÷lıklı beslenme, fiziksel aktivite, kiúisel hijyen, psikolojik ve sosyal geliúim, okul kazalarından
korunma, temel ilkyardım vb. konularda ö÷retmen e÷itimlerinin düzenlenmesi
6. Hedef kitleye yönelik afiú, poster, el broúürü hazırlanması ve da÷ıtılması
7. Sürdürülen e÷itim etkinli÷inin epidemiyolojik çalıúmalarla düzenli olarak izlenmesi
VI. Sonuçlar
1. Çocukların bedensel ve ruhsal sa÷lık ihtiyaçlarının karúılanması
2. Ö÷rencilerde sa÷lık okur-yazarlı÷ının artması
3. Okulların hijyen koúullarının iyileúmesi
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
SB ve MEB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, øÖø’ler, kaymakamlıklar, üniversiteler, okul aile birlikleri, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Sa÷lık personeli sayısının yetersiz olması
2. Okul sa÷lı÷ına yönelik toplumsal farkındalı÷ın düúük olması
X. øzleme göstergeleri
1. Okul sa÷lı÷ı e÷itimi düzenlenen okul sayısı
2. Sa÷lık ekiplerince denetlenen okul sayısı
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Öncelik
Tedbir
Faaliyet

2.1
2.1.3
2.1.3.2

ønsan Kaynaklarının Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma
Kapasitesinin Geliútirilmesi
E÷itim ve Sa÷lık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Koruyucu Sa÷lık Hizmetlerinin Yaygınlaútırılması
Tarımda Çalıúanlara Yönelik øú Sa÷lı÷ı ve Güvenli÷i Hizmetlerinin
Etkinleútirilmesi

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Tarımsal iúletmeler, tarımda çalıúanlar, üretici örgütleri
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Tarım sektörünün iú kazası riski yüksek sektörler arasında yer alması ve çalıúma ortamlarının do÷al çevrede
olması nedeniyle çalıúanlara yönelik koruyucu sa÷lık hizmetlerinin sunulması ve temel sa÷lık hizmetleri
bilgisinin geliútirilmesi gerekmektedir. Özellikle tarımda makinalaúma düzeyinin düúük oldu÷u yörelerde
çalıúanlar üzerindeki iú yükü a÷ırlaúmakta ve sa÷lık problemleri artmaktadır. Sa÷lık problemleri ise iúgücü
verimlili÷ini azaltmaktadır. Tarımda çalıúanların sa÷lık sorunları, kırsal alanda sa÷lık hizmetlerine eriúimin
düúük olması da dikkate alındı÷ında, ilave önlemler alınmasını zorunlu kılmaktadır.
V. Alt faaliyetler
1. Tarım sektörüne yönelik hastalık envanterinin çıkarılması
2. Üretici örgütleri aracılı÷ıyla iú sa÷lı÷ı e÷itimlerinin sürdürülmesi
3. Çalıúanların bulaúıcı hastalıklar, iú kazaları, ilkyardım vb. gibi konularda e÷itilmesi
4. Tarımda çalıúanlara ve ailelerine ba÷ıúıklama hizmetlerinin verilmesi
5. Gezici mevsimlik iúçilere yönelik gezici (seyyar) sa÷lık birimlerinin oluúturulması
6. Tarım ve hayvancılıkla u÷raúan insanların zoonotik hastalıklar konusunda yüz yüze e÷itilmesi, e÷itimleri
desteklemek amacıyla el broúürü ve afiú da÷ıtılması
VI. Sonuçlar
1. Tarım sektöründeki iú sa÷lı÷ı ve güvenli÷inin artması
2. Tarım sektöründeki iúgücü verimlili÷inin artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
SB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
TKB, ÇOB, MEB, ÇSGB, TÜøK, SGK, øÖø’ler, üniversiteler, kaymakamlıklar, üretici örgütleri, ilgili
STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Tarımda sosyal güvenlik sistemi dıúında kalan çalıúan sayısının fazla olması
2. Sa÷lık hizmetleri altyapısının bazı bölgelerde zayıf olması
3. Tarımdaki iúverenlerin ve iúletmelerin çalıúan sa÷lı÷ı konusundaki bilgi eksikli÷i
X. øzleme göstergeleri
1. Tarım çalıúanları için temel sa÷lık e÷itimi düzenlenen ilçe sayısı
2. Tarım sektöründeki iú kazası sayısı
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2

Öncelik
Tedbir
Faaliyet

2.1
2.1.3
2.1.3.3

ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma
Kapasitesinin Geliútirilmesi
E÷itim ve Sa÷lık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Koruyucu Sa÷lık Hizmetlerinin Yaygınlaútırılması
Ana-Çocuk Sa÷lı÷ı ve Aile Planlaması Hizmetlerinin Geliútirilmesi

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
15-49 yaú arası kadınlar ve çocukları
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Kırsal kesimde oldukça yüksek seyreden bebek ve anne ölümlerinin azaltılması için anne ve çocuk sa÷lı÷ı
hizmetlerinin geliútirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
V. Alt faaliyetler
1. Evlilik ve gebelik öncesi danıúmanlık hizmetlerinin verilmesi
2. Geliútirilen klinik protokollere uygun hizmet sunumunun yapılıp yapılmadı÷ının il ve ilçe bazında
izleme ve de÷erlendirme yapılması
3. Ulusal/yerel düzeyde ana-çocuk sa÷lı÷ı hakkında toplumsal farkındalı÷ın artırılması
4. Ailelerin akraba evlilikleri konusunda bilgilendirilmesi
5. Ana-çocuk sa÷lı÷ı hakkında e÷itim ve iletiúim materyallerinin geliútirilmesi ve da÷ıtılması
6. Tüm birinci basamak sa÷lık hizmeti veren birimlerde riskli ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesi için
gerekli malzeme ve e÷itimli personel altyapısının oluúturulması
7. Kırsal yerleúimlerdeki tüm do÷umların hastanede gerçekleútirilmesi
8. Gebe, lohusa, anne, bebek ve çocuklara yönelik mikro besin ö÷esi deste÷inin sa÷lanması
VI. Sonuçlar
1. Anne-çocuk sa÷lı÷ının geliúmesi
2. Anne ve bebek ölümlerinin azalması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
SB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
MEB, ASAGEM, KSGM, üniversiteler, kaymakamlıklar, belediyeler, medya kuruluúları, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Sa÷lık personeli sayısının yetersiz kalması
2. Üreme Sa÷lı÷ı hizmetlerine karúı toplumun direnç göstermesi
X. øzleme göstergeleri
1. Anne ölüm oranı
2. Bebek ölüm hızı
3. Sa÷lık kuruluúunda yapılan do÷umların oranı
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2

Öncelik
Tedbir
Faaliyet

2.1
2.1.3
2.1.3.4

ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin
Kapasitesinin Geliútirilmesi
E÷itim ve Sa÷lık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Koruyucu Sa÷lık Hizmetlerinin Yaygınlaútırılması
Ba÷ıúıklama Faaliyetlerinin Etkinleútirilmesi

ve

Yerel

Kalkınma

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Çocuklar ve hamile kadınlar
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Dünyada, 2002 yılında, aúı ile korunulabilir hastalıklar nedeniyle 5 yaú altında 1.400.000 çocu÷un öldü÷ü
tahmin edilmektedir. Bunların yüzde 38 i kızamık, yüzde 27’si Hib enfeksiyonu, yüzde 20’si bo÷maca, yüzde
14’ü tetanoz, yüzde 1’i di÷er hastalıklar nedeniyle gerçekleúmiútir. Ülkemizde aúı ile korunabilir hastalıkları
kontrol altına alabilmek amacıyla aúılama takviminde önemli de÷iúiklikler yapılmıútır. Geliúmiú ülkelerin aúı
takviminde bulunan Kızamıkcık, Kabakulak ve Menenjit aúıları 2006 yılında ve beúli kombine aúı (Difteri,
Asellüler Bo÷maca, Tetanoz,, Hemafilus ønfluenza Tip B ve ønaktif Polio Virus) ve Konjüge pnömokok
aúıları da 2008 yılında kullanılmaya baúlanmıútır. 2009 yılında aúılama oranı ülke genelinde yüzde 96 olarak
gerçekleúmiú olup ba÷ıúıklama programı güncellenerek gerekli faaliyetlere devam edilecektir.
V. Alt faaliyetler
1. 5 yaú altı (0–59 aylık) aúısız ya da eksik aúılı çocukları tespit edip aúılanması
2. Okul ça÷ı çocuklarının rapel aúılarını tamamlanması
3. Tespit edilen tüm gebelere uygun tetanoz difteri aúısı dozunun uygulanması
4. Ülkenin poliomyelitten arındırılmıú durumunun sürdürülmesi
5. Maternal ve Neonatal Tetanozun eliminasyonunu sürdürülmesi
6. 2010 yılı sonuna kadar yerli kızamık virüsünün elimine edilmesi
7. Kızamıkçık eliminasyonunu ve Konjenital Rubella Sendromunu kontrolünün sa÷lanması
8. Difteri, Bo÷maca, Hepatit-B, Tüberküloz, Kabakulak ve Hemofilus influenza tip b’ye ba÷lı hastalıkları
ve Streptokokus pnömoniya’ya ba÷lı invaziv pnömokokal hastalıklarının kontrol altına alınması
9. Aúı güvenli÷inin sürdürülmesi
10. Kayıt bildirim sisteminin güçlendirilmesi
VI. Sonuçlar
1. Bo÷maca, Difteri, Tetanoz, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Tüberküloz, Poliomyelit, Hepatit B,
Hemofilus influenza tip b’ye ba÷lı hastalıklar ile Streptokokus pnömoniya’ya ba÷lı invaziv pnömokokal
hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltarak, bu hastalıkları kontrol altına alınması ve tamamen
ortadan kaldırılması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
SB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
MEB, SHÇEK, üniversiteler, øÖø’ler, kaymakamlıklar, belediyeler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Kırsal yerleúimlerde koruyucu sa÷lık hizmetleri altyapısının zayıf olması
2. Sa÷lık personeli baúına düúen nüfus miktarının yüksek olması
X. øzleme göstergeleri
1. Tam aúılı çocuk oranı ,
2. Aúılama oranları
3. Hastalık morbidite hızları
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Stratejik Amaç

2

Öncelik
Tedbir

2.1
2.1.3

ønsan Kaynaklarının Örgütlenme Düzeyinin
Kapasitesinin Geliútirilmesi
E÷itim ve Sa÷lık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Koruyucu Sa÷lık Hizmetlerinin Yaygınlaútırılması

ve

Faaliyet

2.1.3.5

Sa÷lıklı Yaúam Bilgisi E÷itimlerinin Düzenlenmesi

Yerel

Kalkınma

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Yetiúkin kırsal nüfus
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Bireylerin sa÷lıklarını koruma bilincinin, sa÷lık düzeylerinin ve sa÷lıkları üzerinde kontrol yetilerinin
artırılması, sa÷lıklarını etkileyebilecek konularda karar süreçlerine aktif katılımlarının sa÷lanması tüm
toplumun sa÷lı÷ının geliútirilmesine hizmet edecektir. Ayrıca, bulaúıcı ve bulaúıcı olmayan hastalıklar ile
sa÷lıklı suya eriúim konusunda kırsal nüfusun duyarlılı÷ının artırılması, kırsal kesimde genel sa÷lık
seviyesinin yükselmesinde etkili olacaktır. Di÷er taraftan, sa÷lıklı su tüketimi ile beslenme konusundaki
bilgisizlik, hatalı besin seçimi, yanlıú hazırlama, piúirme ve saklama yöntemlerinin uygulanması, besinlerin
üretimini etkileyen co÷rafi koúullar, gelir da÷ılımındaki dengesizlik vb. faktörler yetersiz ve/veya dengesiz
beslenmeye neden olmaktadır. Bu faktörler malnütrisyon ve vitamin-mineral yetersizli÷i sorunlarının
boyutlarının büyümesinin yanı sıra obezite, kalp-damar hastalıkları, diyabet vb. hastalıkların oluúmasına da
zemin hazırlamaktadır.
V. Alt faaliyetler
1. Hedef kitleye yönelik olarak görsel materyellerin hazırlanması (afiú, poster, broúür, film ve radyo spotu
vb.) yapılması
2. Sa÷lıklı ve dengeli beslenme ve sa÷lıklı su tüketimi konulu e÷itim programlarının gerçekleútirilmesi
3. Yetiúkin nüfusun beslenme durumlarını belirlemeye yönelik taramaların (özellikle zayıflık, bodurluk ve
obeziteye yönelik vb.) yapılması
4. Sa÷lıklı yaúam bilgisi, bulaúıcı ve bulaúıcı olmayan temel hastalıklar hakkında yerel halkın bilgi
düzeyinin ölçülmesi ve sa÷lı÷ın geliútirilmesi faaliyetlerinin yapılması
5. Halk sa÷lı÷ı e÷itim modüllerinin geliútirilmesi ve uygulanması
VI. Sonuçlar
1. Sa÷lıklı yaúam bilgisinin tüm bireylere kazandırılması
2. Bulaúıcı ve bulaúıcı olmayan hastalıkların görülme sıklı÷ının azalması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
SB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
MEB, TKB, øÇøB, STB, TÜøK, DøB, MSB, RTÜK, GSGM, øÖø’ler, üniversiteler, kaymakamlıklar, medya
kuruluúları, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Sa÷lık sektöründe e÷itim faaliyetlerini sürdürecek uzman personel sayısının yetersiz olması
2. Sa÷lıklı yaúam bilgisi hakkında kamuoyunda bilgi kirlili÷inin olması
X. øzleme göstergeleri
1. Bildirimi zorunlu bulaúıcı hastalıklarla ilgili kırsal yerleúimlerde oluúan vaka sayısı
2. Sa÷lıklı yaúam bilgisi için yapılan faaliyet sayısı
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2

Öncelik
Tedbir
Faaliyet

2.1
2.1.3
2.1.3.6

ønsan Kaynaklarının Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma
Kapasitesinin Geliútirilmesi
E÷itim ve Sa÷lık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Koruyucu Sa÷lık Hizmetlerinin Yaygınlaútırılması
Birinci ve økinci Basamak Sa÷lık Kuruluúlarının Altyapısının
Geliútirilmesi

I. Yeri
I. ve II. basamak sa÷lık kuruluúlarının bulundu÷u kırsal yerleúimler
II. Hedef uygulama alanı
I. ve II. basamak sa÷lık kuruluúları
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
I.ve II. basamak sa÷lık kuruluúları, altyapılarındaki eksiklikler nedeniyle kırsal nüfusa sürekli ve yüksek
kalitede hizmet verememektedir. Sa÷lık evleri ve ocakları, aile sa÷lı÷ı merkezleri ve toplum sa÷lı÷ı
merkezleri ile ilçe devlet hastanelerindeki hizmetlerin daha katılımcı, süratli, kaliteli ve halkın talep ve
beklentilerine duyarlı bir úekilde sunulması için nitelikli ve yeterli sa÷lık personelinin yanı sıra yeterli altyapı
donatılarının bulunması gerekmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Aile hekimli÷i uygulamasının tüm kırsal yerleúimlerde yaygınlaútırılması
2. Aile hekimli÷i uygulamasına geçen illerde aile hekimli÷i bilgi sistemi alt yapısının oluúturulması.
3. Birinci ve ikinci basamak sa÷lık kurumlarının teknik kapasitesinin iyileútirilmesi
4. Acil sa÷lık hizmetlerinde kullanılan hava ambulans araçlarından kırsal bölgelerde daha etkin
yararlanılmasının sa÷lanması
5. Kırsal bölgelerde meydana gelebilecek afetlere hazırlıklı olmak amacıyla afet master planlarının
hazırlanması
6. Mevcut ilçe devlet hastanelerinin acil servis kapasitesinin iyileútirilmesinin sürdürülmesi.
7. Entegre sa÷lık hizmeti ihtiyacı olan bölgelerin tespiti ve buralardaki tüm sa÷lık hizmetlerinin aile
hekimlerince verilmesinin sa÷lanması
VI. Sonuçlar
1. Sa÷lık hizmetlerinde kalitenin artması
2. Sa÷lık hizmetlerine eriúimin artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
SB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, BøB, MEB, UB, KGM, DPT, HM, øller Bankası, øÖø’ler, KA’lar, kaymakamlıklar, belediyeler
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Hizmet binalarının bakım-onarım ve teçhizat ihtiyaçlarının fazla olması
2. Azalan kırsal nüfus nedeniyle hizmet sunum maliyetinin artması
X. øzleme göstergeleri
1. Acil yardım ça÷rılarına kırsal alanda 30 dakika içerisinde ulaúma oranı
2. Faal sa÷lık evi-oca÷ı, aile sa÷lı÷ı merkezi, toplum sa÷lı÷ı merkezi sayısı
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Stratejik Amaç

2

Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I. Yeri
Köyler

2.1
2.1.3
2.1.3.7

ønsan Kaynaklarının Örgütlenme Düzeyinin
Kapasitesinin Geliútirilmesi
E÷itim ve Sa÷lık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Koruyucu Sa÷lık Hizmetlerinin Yaygınlaútırılması
Gezici Sa÷lık Hizmetlerinin Yaygınlaútırılması

ve

Yerel

Kalkınma

II. Hedef kitle
Köy nüfusu
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Sa÷lık hizmetlerine do÷rudan eriúimi bulunmayan köy yerleúimlerinin gezici (seyyar) sa÷lık hizmetleri
kapsamına alınması bazı temel hastalıkların baútan önlenmesine imkân verecektir. Köylerdeki nüfus
yo÷unlu÷unun düúmesi ve nüfusun yaúlanması bu hizmetlere olan ihtiyacı artırmıútır. Aile hekimli÷i
uygulaması ile birlikte gezici sa÷lık hizmetleri aile hekimleri tarafından verilmeye baúlanmıútır. Ülke
genelinde aile hekimli÷i uygulamasına geçilmesiyle birlikte temel sa÷lık hizmetlerine do÷rudan eriúim
sa÷layabilen kırsal nüfus oranı artacaktır.
V. Alt faaliyetler
1. Gezici sa÷lık hizmeti verilmesi gereken hedef köylerin tespit edilmesi
2. Baúta yaúlı nüfus olmak üzere, hassas gruplara hizmet sunumunda öncelik verilmesi
3. Hassas gruplarla ilgili kayıtların oluúturulması ve sık aralıklarla güncellenmesi
4. Yöresel koúullara uygun hizmet sunum modellerinin geliútirilmesi
5. Hizmet sunumunda yerel yönetimlerle iúbirli÷ine gidilmesi
VI. Sonuçlar
1. Sa÷lık hizmetlerine eriúimin artması
2. Temel ve koruyucu sa÷lık hizmetleri bilgisinin tüm kırsal nüfusa ulaúması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
SB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, MEB, MSB, KGM, GAP BKø, øÖø’ler, üniversiteler, kaymakamlıklar, belediyeler, KHGB’ler, ilgili
STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Gezici sa÷lık hizmetlerinin yerinde verilmesindeki maliyet fazlalı÷ı
2. Faal sa÷lık ünitelerinin bu hizmetleri besleyecek altyapıya sahip olmaması
3. Kırsal yerleúimlerde birinci derece öncelikli yol a÷ının düzenli bakım-onarımlarının yapılmaması
X. øzleme göstergeleri
1. Gezici sa÷lık hizmeti alan ünite (köy-köy ba÷lısı) sayısı
2. Gezici sa÷lık hizmetleri kapsamındaki nüfus büyüklü÷ü
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2

Öncelik
Tedbir
Faaliyet

2.1
2.1.3
2.1.3.8

ønsan Kaynaklarının Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma
Kapasitesinin Geliútirilmesi
E÷itim ve Sa÷lık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Koruyucu Sa÷lık Hizmetlerinin Yaygınlaútırılması
Zoonotik ve Paraziter Hastalıklara Yönelik Bilinçlendirme ve
Mücadeleye øliúkin Faaliyetlerinin Artırılması

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Kırsal nüfus
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Türkiye’de zoonotik ve paraziter hastalıklar halk sa÷lı÷ı sorunlarından biridir. Ülkemizde görülen önemli
zoonozlar ve parazitozlar, Kırım-Kongo Kanamalı Ateúi (KKKA), Bruselloz, Tularemi, ùarbon,
Ekinokokkoz, Leishmania vb. olarak sıralanabilir. Özellikle kırsal alanda hayvancılık ve tarımla u÷raúan
kesimde önemi daha da artmaktadır. 2009 yılında 1.318 KKKA, 9.324 Brucella, 428 Tularemi, 148 ùarbon,
434 Ekinokok, 1.649 Leishmania vakası görülmüútür. Bu hastalıklarda toplumun bilgi ve bilinç düzeyinin
arttırılması ve korunma önlemlerine riayet edilmesinin sa÷lanması hastalıklarla mücadelede büyük öneme
sahiptir.
V. Alt faaliyetler
1. Zoonotik ve paraziter hastalıklara yönelik afiú, broúür, kısa Tv filmi, e÷itici filmler, rehberler ve di÷er
e÷itici dokümanların hazırlanması, basımı ve da÷ıtılması
2. Kırsal alanda bu hastalıklarla ilgili görülen eksikliklerin belirlenmesi ve bunların düzeltilmesine yönelik
pilot uygulamaların yapılması
3. Belirlenecek yerlerde e÷itim toplantılarının düzenlenmesi
4. Belirlenen bölgelerde aúı ve di÷er tarama ve tedaviye yönelik uygulamaların mevcut mevzuat
do÷rultusunda yapılması
5. Okullarda belirlenecek plan çerçevesinde zoonotik ve paraziter hastalıklara yönelik e÷itim
organizasyonlarının düzenlenmesi
6. Küçük tiyatro gösterileri ve canlandırmalar gibi görsel iletiúim uygulamalarının da bu bilinçlendirme
faaliyetlerinde kullanılması
7. Hastalık bildirimlerinin kontrolü ve düzenli olarak yapılmasına yönelik faaliyetler
8. E÷itim için gidilecek yerlerde aynı zamanda vaka araútırılmasının da yapılarak gerekli
yönlendirilmelerde bulunulması
9. Baúta Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı ve Çevre ve Orman Bakanlı÷ı olmak üzere Milli E÷itim Bakanlı÷ı
gibi kurum ve kuruluúlarla sivil toplum örgütleriyle iúbirli÷i yapılması
10. Zoonotik ve paraziter hastalıklara yönelik e÷itim modüllerinin hazırlanması, geliútirilmesi ve aktif
uygulanması
VI. Sonuçlar
1. Kırsal alanda zoonotik ve paraziter hastalıkların görülme sıklı÷ının azalması
2. Hedef kitlenin bilinç ve bilgi düzeyinin artması
3. Hedef kitlenin sa÷lık düzeyinin iyileúmesi
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
SB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
TKB, ÇOB, MEB, üniversiteler, øÖø’ler, kaymakamlıklar, belediyeler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Kırsal yerleúimlerin temel sa÷lık hizmetlerine eriúiminin zayıf olması
X. øzleme göstergeleri
1. Zoonotik ve paraziter hastalıklarla ilgili vaka sayısı
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Stratejik Amaç

2

Öncelik

2.2

Tedbir

2.2.1

ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma
Kapasitesinin Geliútirilmesi
Yoksullukla Mücadele ve Dezavantajlı Grupların østihdam Edilebilirlili÷inin
Artırılması
Mevsimlik Gezici Tarım øúçilerine Yönelik Hizmetlerin Etkinleútirilmesi

I. Mevcut durum
Kırsal alanda topraksız çiftçilerin yanı sıra tarım iúletmelerinin baúta miras hukuku olmak üzere çeúitli
nedenlerle giderek küçülmesi ve parçalanması birçok iúletmeyi kendine yeterli olmaktan uzaklaútırmıútır.
Bunun sonucu olarak, tarımsal faaliyet ile u÷raúan birçok aile, geçimini sa÷layabilmek amacıyla daha fazla
tarımsal iú olana÷ı bulunan yörelere gezici (yerleúik olmayan) veya geçici (mevsimlik) iúçi olarak gitmek
durumunda kalmaktadır. øúgücünün yaklaúık yüzde 25’inin istihdam edildi÷i tarım sektöründe, özellikle
gezici iúçi olarak çalıúan grup, tarımın kendine özgü niteliklerinden dolayı oldukça a÷ır koúullarda
çalıúmaktadır.
Genellikle iúleyecek topra÷ı bulunmayan, yetersiz topra÷a sahip olan ya da çeúitli nedenlerle bu toprakları
iúleyemeyen aileler tarımsal iúgücü talebi yo÷un olan yerlere giderek gezici veya geçici tarım iúçili÷i
yapmaktadırlar. Tarımda gezici veya geçici olarak çalıúan tarım iúçilerinin sayısı konusunda herhangi bir
istatistiksel veri, ulusal düzeyde bulunmamaktadır.
Mevsimlik tarım iúlerinde çalıúan ailelerin çocukları da aileleriyle birlikte göç etmektedir. Çocuklar hem 3–4
ay zorunlu temel e÷itimlerinden uzak kalmakta hem de a÷ır yaúam ve çalıúma koúullarına maruz kalmaları
nedeniyle fiziksel, zihinsel ve sosyal geliúimleri zarar görmektedir.
II. Stratejik önemi
Gezici ve geçici tarım iúçileri toplumun en dezavantajlı gruplarından birini oluúturmaktadır. Çalıúma ve
yaúam koúulları açısından oldukça zor úartlar altında olan ve sayıları giderek artan mevsimlik gezici tarım
iúçileri baúta ücret, sosyal güvenlik, barınma, içme ve kullanma suyu, sanitasyon, sa÷lık, e÷itim, çevre gibi
temel gereksinimleri bakımından toplumun çok gerisinde bulunmakta ve haklarını yeterince
arayamamaktadır. Çalıútıkları yörelerde sosyal dıúlanmaya maruz kalmaları grupların toplumsal
bütünleúmesini geciktirmektedir. Bu iúçiler, içinde bulundukları çalıúma ve yaúam koúulları ile e÷itim
düzeyleri itibarıyla; kent yaúamının gerekleriyle baú etme ve sorun çözme kapasiteleri düúüktür. Çalıúma
ücretlerinin düúük olması, bireysel çabalarını ve geliúimlerini sınırlamaktadır.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9.KP Madde 619, 627
IV. Sorumlu kuruluú
øÇøB, øùKUR ve øÖø’ler
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, envanter çalıúması, pilot/araútırma projesi
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu; 5510 sayılı Genel Sa÷lık Sigortası ve Sosyal Güvenlik Kanun; 222
sayılı ølkö÷retim ve E÷itim Kanunu; 4857 sayılı øú Kanunu; 3359 sayılı Sa÷lık Hizmetleri Temel Kanunu;
224 sayılı Sa÷lık Hizmetlerinin Sosyalleútirilmesi Hakkında Kanun; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
VIII. Tedbir hedefleri
1. Mevsimlik gezici tarım iúçilerinin kayıt altına alınması
2. Mevsimlik gezici tarım iúçilerinin refah düzeylerinin artırılması
IX. Faaliyetler
2.2.1.1 Mevsimlik gezici tarım iúçileriyle ilgili envanter çalıúması yapılması
2.2.1.2 Mevsimlik gezici tarım iúçilerinin yaúam koúullarının iyileútirilmesi
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Tedbir
Faaliyet

2.2.1
2.2.1.1

ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma
Kapasitesinin Geliútirilmesi
Yoksullukla
Mücadele
ve
Dezavantajlı
Grupların
østihdam
Edilebilirlili÷inin Artırılması
Mevsimlik Gezici Tarım øúçilerine Yönelik Hizmetlerin Etkinleútirilmesi
Mevsimlik Gezici Tarım øúçileriyle ølgili Envanter Çalıúması
Yapılması

I. Yeri
Mevsimlik gezici tarım iúçilerinin bulundu÷u ilçeler
II. Hedef kitle
Mevsimlik gezici tarım iúçileri ve aileleri
III. Süresi
24 ay
IV. Gerekçesi
Ülkemizde genellikle yaz aylarında, kırsal alanda düúük gelire sahip olanlar, yaúadıkları yerlerden di÷er
yörelere tarım sektöründe çalıúmak üzere geçici olarak göç etmektedirler. Bu kiúilerin gittikleri yerde yaúam
koúullarının iyileútirilmesi, sa÷lık, e÷itim gibi temel ihtiyaçlarının karúılanması ve bu gibi konulara iliúkin
nicelik ve nitelik olarak gerekli envanterin çıkarılması, gerekli verinin elde edilmesi ve analizi
gerekmektedir. Ayrıca, mevsimlik gezici tarım iúçileri sosyal güvenlik kapsamında bulunmamaları nedeniyle
kısa vadede iú kazası ve meslek hastalı÷ı sigortası hükümlerinden yararlanamamakta, uzun vadede emeklilik
hakkından yoksun kalmaktadırlar. Envanter çalıúması sonucunda, mevsimlik gezici tarım iúçilerinin e÷itim,
sa÷lık, barınma yeri tahsisi, iúverenden hak ettikleri ücretleri talep edebilme ve sosyal güvenlik sistemi
içerisine alınmaları gibi sosyal imkânlardan faydalanmaları hususunda hedef kitlenin büyüklü÷ü ve
niceli÷inin tespit edilmesi mümkün olacaktır.
V. Alt Faaliyetler
1. ølgili kurumlar arasında bilgi paylaúımı ve koordinasyonun sa÷lanması
2. Merkezi ve yerel (ilçe) düzeyde güncel veri tabanlarının oluúturulması
3. Çiftçi kayıt sistemleri üzerinden gerekli izlemelerin yapılması
VI. Sonuçlar
1. Tarımda kayıt dıúı çalıúmanın azalması
2. Tarım sektöründe sigortalı çalıúan sayısının artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
øùKUR
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ÇSGB, øÇøB, MEB, TKB, SB, TÜøK, SGK, AADYB, øÖø’ler, kaymakamlıklar, iúverenler, üretici örgütleri
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Mevsimlik gezici tarım iúçilerinin yerleúik olmaması nedeniyle envanter tespitinin güç olması
2. øúverenlerin sosyal ve mali yüklerden kaçınma isteklerinden dolayı iúçilerin tespitine yönelik eksik bilgi
verme riskinin bulunması
3. Tarım iúçilerinin sosyal güvenlik sistemine dahil olması için gelir süreklili÷ine sahip olmaması
4. Çiftlik muhasebe veri a÷ı sisteminin kurulumunun gecikmesi
X. øzleme göstergeleri
1. Mevsimlik gezici tarım iúçisi sayısı
2. Mevsimlik gezici tarım iúçisi çalıútıran tarımsal iúletme sayısı
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2.2

Tedbir

2.2.1

ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma
Kapasitesinin Geliútirilmesi
Yoksullukla Mücadele ve Dezavantajlı Grupların østihdam Edilebilirlili÷inin
Artırılması
Mevsimlik Gezici Tarım øúçilerine Yönelik Hizmetlerin Etkinleútirilmesi

Faaliyet

2.2.1.2

Mevsimlik Gezici Tarım øúçilerinin Yaúam Koúullarının øyileútirilmesi

I. Yeri
Mevsimlik gezici tarım iúçilerinin bulundu÷u ilçeler
II. Hedef kitle
Mevsimlik gezici tarım iúçileri ve aileleri
III. Süresi
24 ay
IV. Gerekçesi
Gezici tarım iúçilerinin zor koúullarda çalıútıkları bilinen bir gerçektir. Barınma, sa÷lık, çalıúma, beslenme,
e÷itim, ulaúım, içme suyu ve di÷er zaruri ihtiyaçlarının karúılanmasına odaklanılırken, sosyal hayata
katılımları göz ardı edilmektedir. Ailelerin nüfus yo÷unlu÷u ve barınma imkanları (çadır, barınak vb.)
düúünüldü÷ünde, kiúi baúına düúen yaúam alanı, olması gerekenden çok düúük düzeyde kalmaktadır Yaúam
alanları temel gereksinimleri karúılamaktan uzaktır. øçme ve kullanma suyuna eriúim konusunda büyük
güçlükler yaúanması, halk sa÷lı÷ı açısından büyük riskler yaratmaktadır. Ayrıca, mevsimlik gezici tarım
iúçilerinin güvenli ve nitelikli araçlarla ulaúımları konusunda sıkıntılar yaúanmakta, çocuklarının örgün
e÷itime devamlarında sorunlar hasıl olmaktadır.
V. Alt faaliyetler
1. ølçe düzeyinde mevsimlik gezici tarım iúçileri hakkında izleme kurulu oluúturulması
2. ølçe düzeyinde ilgili kurumlar ve köyler arasında iúbirli÷i protokollerinin hazırlanması
3. Yerel imkanlar ölçüsünde barınma olanaklarının çeúitlendirilmesi
4. Tespit edilen yerlerde geçici barınma için yeterli altyapının temin edilmesi
5. Mevsimlik gezici tarım iúçisi taúıma kriterlerinin belirlenmesi ve denetlenmesi
6. Mevsimlik gezici tarım iúçileri ve çocukları için gezici toplum merkezlerinin oluúturulması
7. Yörede düzenlenen sosyal etkinliklere bu grupların katılımının sa÷lanması
8. Çocukların, ailelerinin yerleúik bulundu÷u, kendi yörelerindeki YøBO’ya kaydedilmesi
9. Geçici göç edilen yörede çocukların gündüzlü devlet okullarına kaydedilmesi
10. Geçici göç edilen yörede yaz aylarında yaz okulu uygulamalarının geliútirilmesi
VI. Sonuçlar
1. Mevsimlik gezici tarım iúçilerinin ve ailelerinin barınma koúullarının iyileúmesi
2. Mevsimlik gezici tarım iúçilerinin ve ailelerinin güvenli ulaúımlarının sa÷lanması
3. Mevsimlik gezici tarım iúçileri ile yerleúik nüfus arasında sosyal diyalogun geliúmesi
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
øÇøB ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ÇSGB, MEB, TKB, UB, SB, BøB, ÇOB, MB, øùKUR, AADYB, KGM, TÜøK, SYDGM, SHÇEK, SGK,
üniversiteler, øÖø’ler, kaymakamlıklar, belediyeler, KHGB’ler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Mevsimlik gezici tarım iúçilerine yönelik talebin önceden belirlenememesi
2. Hizmetlerin sunumunda ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun zayıf olması
3. Mevsimlik tarım iúçilerinin çalıútıkları yörenin kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olmaması
4. Ailelerin çocuklarını iúgücü olarak de÷erlendirmesi
X. øzleme göstergeleri
1. Asgari konut piyeslerine sahip konutlarda yaúayan mevsimlik gezici tarım iúçisi aile sayısı
2. Tarım iúçilerine yönelik göç ettikleri yörelerde geliútirilen sosyal amaçlı proje sayısı
3. Mevsimlik gezici tarım iúçilerinin zorunlu e÷itim ça÷ındaki çocuk sayısı
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Artırılması
Sosyal Hizmet ve Yardımların Etkinleútirilmesi

Tedbir
2.2.2
I. Mevcut durum
Devletin sosyal barıúı ve sosyal adaleti sa÷lamak amacıyla, sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalesini
gerektiren sosyal devlet ilkesini hayata geçirmesinin (çalıúma, sa÷lık, konut, sosyal güvenlik ile ilgili haklar
ve sosyal hizmetler, sosyal yardımlar vb.) bazı araçları ve gerekleri vardır. Bu araçlardan sosyal hizmet ve
yardımlar sosyal devlet ilkesini hayata geçirmede önemli bir misyon üstlenmektedir. Bahsi geçen
uygulamaların etkin úekilde uygulanması; yoksullu÷un azaltılması, yoksullu÷un etkilerinin hafifletilmesi,
sosyal adaletin tesisi ve sosyal barıúın korunması için önem arz etmektedir.
Sosyal hizmet ve yardım programları baúvuru esasına dayandı÷ından, özellikle kırsal kesimde bilgi ya da
fırsat eksikli÷i nedeni ile bu hizmetlere ihtiyacı oldu÷u halde ulaúamayan vatandaúlar bulunmaktadır. Sosyal
hizmetlerin sunumunun kentsel alanlarda gerçekleútirilmesi ve kırsal alana yaygınlaútırılamamıú olması da
kırsal alanlarda yaúayan kiúilerin bu hizmete ulaúmasını zorlaútırmaktadır. Sosyal hizmetler alanında kiúilerin
yararlanabilece÷i imkanlar konusunda kırsal kesimde yaúayan insanların bilgilerinin ve farkındalı÷ının
artırılması ile söz konusu hizmetlerden özellikle; aile, kadın ve topluma yönelik hizmetlerin kırsal alana
yaygınlaútırılması gerekmektedir. Kırsal kesimde yaúayan muhtaç vatandaúların sosyal hizmet ve yardım
programlarından faydalanabilmelerinin sa÷lanmasına yönelik olarak da; özellikle muhtar, ö÷retmen, imam
gibi bu kesimle sıkça iletiúim halinde bulunan kiúilerin sosyal yardım programları hakkında kırsal kesimdeki
vatandaúlara iletmek üzere düzenli aralıklarla detaylı olarak bilgilendirilmesi, ayrıca bu programların
tanıtımının yerel televizyonlarda yapılması gerekmektedir. Di÷er taraftan, muhtaç durumdaki kayıtlı
çalıúanların sosyal yardımlardan yararlanması ve bu kesimin yoksulluk riskinin azaltılması ve asgari yaúam
standartlarına ulaúmalarının kolaylaútırılmasına yönelik programlar geliútirilmesine ihtiyaç vardır. Bu
kapsamda, yoksul veya yoksulluk riski altında olup, kayıtlı çalıúanların da (özellikle çocuk sahibi olanlar)
sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılması öngörülmektedir
TÜøK Yoksulluk Araútırması’na göre ülkemizde 2008 yılında gıda ve gıda dıúı yoksulluk oranı yüzde
17,11’dir. Aynı oran kırsal yerleúimlerde (kırsal alanda) yüzde 34,62’dir. Ülkemizde sosyal yardım
hizmetleri en yaygın ve organize úekilde Baúbakanlık SYDGM tarafından yürütülmektedir. SYDGM, 3294
sayılı Sosyal Yardımlaúma ve Dayanıúmayı Teúvik Kanunu ile oluúturulan SYD Teúvik Fonu kaynaklarıyla
çalıúmalarını yürütmektedir. Her il ve ilçede oluúturulan ve baúkanlıklarını mülki idare amirlerinin yaptı÷ı
973 Sosyal Yardımlaúma ve Dayanıúma Vakfı aracılı÷ı ile yasanın hedef kitlesinde bulunan, sosyal
güvencesi bulunmayan fakir ve muhtaç, vatandaúların temel ihtiyaçlarının karúılanmasına yönelik do÷rudan
yardımlar (gıda, barınma, yakacak, e÷itim, sa÷lık, afet, özürlü vb) ile çalıúabilir durumda bulunan
vatandaúlarımızın üretken hale getirilmesine yönelik olarak proje destekleri (gelir getirici, sosyal hizmet vb.)
verilmektedir. Ayrıca, øÖø’ler yoksullara mikro kredi verilmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, çocuk yuvaları
ve yetiútirme yurtları açılması vb. hizmetlerin ifası konusunda yetkilendirilmiútir. Ancak sosyal hizmetlerin
özellikle kırsal kesimde yeterince yaygınlaútırılamamıú olması, sosyal yardımların hedef kitlesini tespit
kriterlerinin gere÷ince objektif olmaması ve kırsal kesimde yoksulluktan yo÷un úekilde etkilenen toplum
kesimlerine yönelik etkin sosyal destek programlarının geliútirilememiú olması, baúlıca sorun alanları olarak
karúımıza çıkmaktadır. Bu amaçla, SYDGM tarafından TÜBøTAK ile birlikte “Puanlama Formülü Projesi”
yürütülmektedir. Bu çalıúmanın tamamlanması durumunda mevcut Sosyal Yardım Bilgi Sisteminin de
kullanım etkinli÷i artacaktır.
II. Stratejik önemi
Kaynakların etkin kullanılması ve haksız yararlanmaların önüne geçilmesi için sosyal yardımlardan
yararlanmada mevcut olan nesnel yararlanma ölçütlerinin geliútirilmesi gerekmektedir. Sosyal hizmet
programlarının kırsal kesime yaygınlaútırılarak buradaki dezavantajlı grupların refah düzeyinin artırılması
mümkündür. Geliútirilecek sosyal destek programları ile kırsal kesimde yaúayan kaynakları sınırlı yoksul
kesimlerin yoksulluk çizgisinin üzerine çekilmesi sa÷lanacak ve yoksullu÷un kuúaktan kuúa÷a sürmesi
engellenebilecektir. Böylece sosyal adaletin tesisine katkı sa÷lanacaktır.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 616, 618, 633
IV. Sorumlu kuruluú
SYDGM, SHÇEK ve øÖø’ler
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V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, pilot/araútırma projeleri, hibe programları, mevzuat düzenleme
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, SYDT Fonu
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
2828 SHÇEK Kanunu; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaúma ve Dayanıúmayı Teúvik Kanunu; 5263 Sosyal
Yardımlaúma ve Dayanıúma Genel Müdürlü÷ü Teúkilat ve Görevleri Hakkında Kanun; 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu;5302 sayılı øl Özel ødaresi Kanunu
VIII. Tedbir hedefleri
1. Sosyal yardımların objektif kriterlere göre ihtiyaç sahiplerine ulaútırılması
2. Sosyal hizmetlerin çeúitlendirilmesi ve artırılması
3. Tarımsal faaliyetlerin dezavantajlı ve engelli bireylerin rehabilitasyonunda kullanılması
IX. Faaliyetler
2.2.2.1 Sosyal yardımların da÷ıtılmasında baúvurulacak puanlama formülünün geliútirilmesi
2.2.2.2 Sosyal rehabilitasyon hizmetlerinin gerçekleútirilmesi
2.2.2.3 Sosyal tarımcılı÷ın yaygınlaútırılması

120

‹nsan Kaynaklar›n›n, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalk›nma Kapasitesitesinin Geliflflttirilmesi

Stratejik Amaç

2

Öncelik

2.2

Tedbir
Faaliyet

2.2.2
2.2.2.1

ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma
Kapasitesinin Geliútirilmesi
Yoksullukla Mücadele ve Dezavantajlı Grupların østihdam Edilebilirlili÷inin
Artırılması
Sosyal Hizmet ve Yardımların Etkinleútirilmesi
Sosyal Yardımların Da÷ıtılmasında Baúvurulacak Puanlama
Formülünün Geliútirilmesi

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Kırsal yerleúimlerde yaúayan yoksul vatandaúlar
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Sosyal yardım baúvurusunun de÷erlendirme sürecinde baúvuru sahiplerinin sosyal güvenlik sorgulamaları ile
vakıf görevlilerince yapılan hane incelemeleri sonucunda hazırlanan sosyal inceleme raporları mütevelli
heyetlerinin alaca÷ı kararı úekillendirmektedir. Ancak mütevelli heyet kararlarının ön hazırlık sürecini
gerçekleútiren vakıfların insan kaynakları ve teknik imkânlarının nitelik ve nicelik olarak önemli farklılıklar
arz etmesi, vakıf personelinin yoksullu÷u algılama ve yoksullu÷u de÷erlendirme kriterlerinin de÷iúiklik
göstermesi, tüm vakıflar açısından hedef kitlenin belirlenmesinde uygulama birli÷inin sa÷lanmasını
güçleútirmektedir. Bu nedenle, vakıf mütevelli heyetlerinin verece÷i karara dayanak teúkil edecek, Türkiye
genelinde uygulanabilir, fayda sahiplerini objektif biçimde tespit etmeye yönelik, yöresel farklılıkları, kırkent ayrımını, sosyoekonomik geliúmiúlik düzeyini ve yardım kategorilerini gözeten, sa÷lıklı ve nesnel
ölçütlerle iúleyen bir tespit mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu puanlama formülü, sosyal
yardım yararlanıcılarının belirlenmesinde kırsal ve kentsel yerleúimlerde yaúayanların sosyal ve ekonomik
durumlarını ayrı ayrı de÷erlendirmeye tabi tutacak olması nedeniyle kırsal kesim için ayrı bir önem
taúımaktadır
V. Alt faaliyetler
1. Proje ile muhtaçlık tespitine yönelik modellerin belirlenmesi
2. Uygun yazılımların geliútirilmesi
3. Pilot uygulamaların yapılması
4. Puanlama formülünün tüm SYDV’lerde kullanılması
5. Etki de÷erlendirmesi yapılması
VI. Sonuçlar
1. Sosyal yardımlarda mükerrer ve haksız yararlanmaların önlenmesi
2. Kırsal kesimdeki muhtaç vatandaúların sosyal hizmet ve yardımlara eriúimlerinin kolaylaúması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
SYDGM
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, SGK, SHÇEK, VGM, TÜøK, valilikler, kaymakamlıklar, üniversiteler
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Mevzuat de÷iútirmede süre kayıplarının yaúanabilmesi
2. Yerel karar alıcıların mukavemet gösterebilmesi
3. Sosyal yardım veren di÷er kurumlarla eúgüdüm sorunu yaúanabilmesi
4. Tarım sektöründe kayıtlı/kayıtlı olmayan çalıúan ayrımının açık olmaması
X. øzleme göstergeleri
1. Objektif bir puanlama formülünün oluúturulması
2. Formülün kullanıldı÷ı SYDV sayısı
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Faaliyet

2.2.2.2

Sosyal Rehabilitasyon Hizmetlerinin Gerçekleútirilmesi

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Dezavantajlı gruplar
(kadınlar, özürlüler, çocuklar, eski hükümlüler, yaúlılar, tek ebeveynli aile bireyleri vb.)
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Eski hükümlüler, engelliler/özürlüler, kadınlar, çocuklar, iúsiz gençler ve yaúlıların toplumsal hayata tam
katılımlarını sa÷lamak amacıyla, kiúisel geliúimlerini sa÷layacak bilgilere ulaúma konusunda eksiklikleri
bulunmaktadır. Kırsal kesimde yaúayan bu kiúilerin kendilerini geliútirecek bilgilere eriúiminin ve
organizasyonlara dahil olmalarının desteklenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Di÷er taraftan, de÷iúen kırsal alan
demografisi nedeniyle, baúta yaúlılar için olmak üzere, birtakım temel rehabilitasyon hizmetlerinin ivedi
sa÷lanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
V. Alt faaliyetler
1. Sosyal inceleme amaçlı ev ziyaretlerinin yapılması
2. Hedef nüfusun psiko-sosyal, sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı hakkında veri tabanının oluúturulması
3. Aynı ortak sorunu paylaúan bireylerin, mevcut sorunla baúa çıkmalarını kolaylaútırmak açısından sosyal
grup çalıúması yapılması
4. Çevre kaynaklarının harekete geçirilerek sanat, spor, turizm ve özel yeteneklere iliúkin etkinliklerin
organize edilmesi
5. Kiúilerin özgüvenlerini geliútirici teknik ve sosyal destek programlarına alınması
6. Engelli/özürlü ve yaúlı bakım hizmetlerine yönelik e÷itimlerin ve uygulamalarının yaygınlaútırılması
7. Hedef kitleye yönelik yerleúik ve/veya gezici toplum merkezlerinin kurulması
VI. Sonuçlar
1. Dezavantajlı kiúilerin olumsuz durum ve duygularla baú edebilmeleri yönünde özgüvenlerinin geliúmesi
2. Dezavantajlı kiúilerin sosyal hayata katılımlarının artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
SHÇEK
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
Adalet Bakanlı÷ı, øÇøB, MEB, SB, SYDGM, ÖZøDA, KSGM, øÖø’ler, kaymakamlıklar, belediyeler, ilgili
STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Dezavantajlı gruplara yönelik ortak tanım, yeterli bilgi ve veri olmaması
2. Mevcutta sunulan hizmetlere yönelik farkındalı÷ın ve eriúimin zayıf olması
X. øzleme göstergeleri
1. SHÇEK tarafından desteklenen hane sayısı
2. Yerleúik ve/veya gezici toplum merkezi sayısı
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Öncelik

2.2

Tedbir

2.2.2

ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma
Kapasitesinin Geliútirilmesi
Yoksullukla Mücadele ve Dezavantajlı Grupların østihdam Edilebilirlili÷inin
Artırılması
Sosyal Hizmet ve Yardımların Etkinleútirilmesi

Faaliyet

2.2.2.3

Sosyal Tarımcılı÷ın Yaygınlaútırılması

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Kırsal kesimde yaúayan dezavantajlı gruplar (engelliler, madde ba÷ımlıları, eski hükümlüler, çocuklar ve
yaúlılar) ve tarımsal iúletmeler
III. Süresi
24 ay
IV. Gerekçesi
Ülkemizde yüksek sayıdaki fiziksel ve zihinsel engelli bireyler baúta olmak üzere, dezavantajlı gruplar;
çeúitli kamu hizmetlerden yararlanamadıklarından ve üretim yapamadıklarından dolayı sosyal dıúlanmaya
maruz kalmaktadır. Yoksul ve muhtaç durumda olan dezavantajlı bireylerin sosyal hayata entegrasyonunun
sa÷lanması ve gelir seviyelerinin artırılması için bu kesimlerin tarımsal faaliyetlerle tanıútırılması (yeúil
terapi) yararlı görülmektedir. Dezavantajlı bireylerin (engelliler, madde ba÷ımlıları, eski hükümlüler,
göçmenler vb.) topluma kazandırılması amacıyla bu grupların rehabilitasyonuna ve bakım hizmetlerine
yönelik olarak gerçekleútirilen tarımsal faaliyetler (sosyal tarımcılık) önem arz etmektedir
V. Alt faaliyetler
1. Sosyal tarımcılık yapılmasına elveriúli alanların oluúturulması
2. Söz konusu tarım alanlarının altyapısının engelli bireylere uygun olarak düzenlenmesi
3. Sosyal tarımcılık hakkında farkındalık artırmaya yönelik tanıtımların-e÷itimlerin düzenlenmesi
4. Gönüllü bireylere tarımsal üretim hakkında yayım çalıúmalarının sunulması
5. Üretim faaliyetini bireysel olarak sürdürmek isteyenlere iú kurma amaçlı mali destek sa÷lanması
VI. Sonuçlar
1. Dezavantajlı kiúilerin üretim faaliyetleriyle tanıúması
2. Dezavantajlı kesimlerin toplumsal entegrasyonunun artması
3. Dezavantajlı kesimlerin istihdam edilebilirli÷inin artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
SHÇEK ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ÇùGB, MEB, TKB, SYDGM, ÖZøDA, KSGM, øùKUR, kaymakamlıklar, üretici örgütleri, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Sosyal tarımcılık konusundaki kurumsal deneyim ve mevzuat eksikli÷inin bulunması
2. Hizmetlerin arzı için hedef kitlenin büyüklü÷ünün net olarak bilinmemesi
3. E÷itim, tarım, sosyal hizmetler, adalet ve sa÷lık gibi politikalar arasında eúgüdüm sa÷lanamaması
X. øzleme göstergeleri
1. Sosyal tarımcılık faaliyeti yürütülen ilçe sayısı
2. Sosyal tarımcılık faaliyetlerinde bulunan engelli kiúi sayısı
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Öncelik
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Tedbir

2.2.3

ønsan Kaynaklarının Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma Kapasitesinin
Geliútirilmesi
Yoksullukla Mücadele ve Dezavantajlı Grupların østihdam Edilebilirlili÷inin
Artırılması
Dezavantajlı Grupların østihdam Koúullarının øyileútirilmesi ve
østihdamlarının Sa÷lanması

I. Mevcut durum
Türkiye’de iúsizlik oranları 2008 itibarıyla kentlerde yüzde 12,8 iken kırsal kesimde yüzde 7,2 olarak
gerçekleúmiútir. Bu oranlar, tarım sektörü dıúarıda bırakıldı÷ında yükselmektedir. Yaúa, cinsiyete ve e÷itim
durumuna göre farklılaúan iúsizlik sorununun en çok etkiledi÷i kesimlerden biri de engelliler/özürlülerdir. 2002
yılında yapılan Türkiye Özürlüler Araútırması’na göre; kentte yüzde 12,7 ve kırsal kesimde yüzde 11,7 olan özürlü
oranları Türkiye’de dezavantajlı toplum kesimlerinin büyüklü÷ünü göstermektedir. Aynı araútırmaya göre,
özürlülerin iúgücüne katılım oranı kentte yüzde 24,3 iken kırsal kesimde yüzde 20,1’dir. Özürlü kiúilerde iúsizlik
oranı kentlerde yüzde 15,1 iken kırsal kesimde yüzde 9,9’dur.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki iúyerleri; çalıútırdıkları çalıúan sayılarının yüzde 3‘ü oranında,
4857 sayılı øú Kanunu gere÷ince, iúverenler, 50 veya daha fazla iúçi çalıútırdıkları özel sektör iúyerlerinde yüzde 3
özürlü, kamu iúyerlerinde ise yüzde 4 özürlü ve yüzde 2 eski hükümlü iúçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına
uygun iúlerde çalıútırmakla yükümlüdür. Kırsalda ve ekonomik olarak az geliúmiú yörelerde 50’den fazla iúçi
çalıútıran iúyerlerinin az olması nedeniyle bu yörelerde yaúayan özürlü kiúiler ve eski mahkûmlar kota sisteminden
daha az faydalanmaktadır.
2008 verilerine göre istihdam edilen kadınların yüzde 44’ü tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Tarımda
çalıúan kadınların da yaklaúık yüzde 75’i ücretsiz aile iúçisi konumunda olup, bu grup genel istihdamın en
dezavantajlı grubunu oluúturmaktadır.
Türkiye genelinde 6-17 yaú grubunda istihdam edilen yaklaúık 950 bin çocu÷un yüzde 47,7’si kentsel, yüzde
52,3’ü kırsal yerlerde yaúamaktadır. østihdam edilen çocukların yüzde 66’sını erkek, yüzde 34’ünü kız çocukları
oluúturmaktadır. 2006 yılı Çocuk øúgücü Anketi sonuçlarına göre, çalıúan çocukların yüzde 31,5’i okula devam
ederken, yüzde 68,5’i ö÷renimine devam etmemektedir. Çalıúan çocukların yüzde 41’i tarım, yüzde 59’u ise tarım
dıúı sektörlerde çalıúmaktadır. 50’den az iúçi çalıútıran tarım iúletmeleri iú kanunu kapsamında olmadı÷ından
denetim yapılamamakta tarımda çocuk iúçili÷iyle mücadele konusunda etkinlik sa÷lanamamaktadır.
II. Stratejik önemi
Özürlü kiúiler, eski hükümlüler, kadınlar, gençler ve iúsizler yardım ve deste÷e muhtaç olmaktan kurtarılarak gelir
getirici faaliyetlere yönlendirilmeleri suretiyle sosyal güvenlik úemsiyesi altına alınmaları yoksullukla mücadelede
önemli bir adım olacaktır. Ayrıca, çalıúan çocukların çalıúarak e÷itimden yoksun kalması ise gelecekte bu
çocukların vasıfsız iúgücü olarak iú bulamamasına ve deste÷e muhtaç kiúilere dönüúmelerine neden olarak
yoksulluk sarmalının sürmesine neden olmaktadır.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 619 ve 620
IV. Sorumlu kuruluú
ÇSGB, øùKUR, SYDGM ve øÖø’ler
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, hibe programı, araútırma projesi, mevzuat düzenleme, envanter çalıúması
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, SYDT Fonu
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
4857 sayılı øú Kanunu; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaúma ve Dayanıúmayı Teúvik Kanunu; 5378 sayılı Kanun; 3308
sayılı Mesleki E÷itim Kanunu; 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 222 sayılı ølkö÷retim ve E÷itim Kanunu;
2821 sayılı Sendikalar Kanunu; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu; 5395 sayılı
Çocuk Koruma Kanunu; 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki E÷itim Kanunu
VIII. Tedbir hedefleri
1. Dezavantajlı gruplar arasında vasıflı iúgücü sayısının artırılması
2. Dezavantajlı grupların istihdam olanaklarının artırılması
3. Özürlülerin istihdam düzeylerinin artırılması
4. Çocuk iúçili÷inin azaltılması
IX. Faaliyetler
2.2.3.1 Dezavantajlı gruplara yönelik mesleki teknik e÷itim kurslarının yaygınlaútırılması
2.2.3.2 Dezavantajlı gruplara yönelik gelir getirici proje desteklerinin sa÷lanması
2.2.3.3 Korumalı iúyeri uygulamasının yaygınlaútırılması
2.2.3.4 Çocuk iúçili÷iyle mücadelenin etkinleútirilmesi
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Öncelik

2.2

Tedbir

2.2.3

Faaliyet

2.2.3.1

ønsan Kaynaklarının Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma
Kapasitesinin Geliútirilmesi
Yoksullukla Mücadele ve Dezavantajlı Grupların østihdam Edilebilirlili÷inin
Artırılması
Dezavantajlı Grupların østihdam Koúullarının øyileútirilmesi ve
østihdamlarının Sa÷lanması
Dezavantajlı Gruplara Yönelik Mesleki Teknik E÷itim Kurslarının
Yaygınlaútırılması

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Dezavantajlı gruplar (kadınlar, yoksullar, iúsiz gençler, özürlüler, eski hükümlüler vb.)
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Dezavantajlı bireyler temel kamusal hizmetlere eriúimde yaúadıkları güçlükler nedeniyle, mesleki nitelikleri
ve becerileri di÷er kiúilere kıyasla düúüktür. Bu kiúilerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla
mesleki yeterliliklerinin iyileútirilmesine imkan verecek aktif iúgücü programlarına eriúimlerinin artırılması
gerekmektedir. Ayrıca, bu bireylerin sosyal iletiúim becerileri de di÷er kiúilere kıyasla düúüktür.
V. Alt faaliyetler
1. ølçe ölçe÷inde iúgücü piyasası ihtiyaç analizinin yapılması
2. Mevcut bilgiler ıúı÷ında merkezi ve yerel (ilçe) düzeyde güncel veri tabanlarının oluúturulması
3. Kurumlar arası iúbirli÷i yapılanmalarıyla mesleki e÷itim hizmet sunum modellerinin geliútirilmesi
4. Mesleki rehberlik ve danıúma hizmetlerinin sunulması
5. Kursların düzenlenmesinde dezavantajlı grupların psiko-sosyal profillerinin gözetilmesi ve bu konuda
desteklenmesi
6. Engellilere yönelik iú e÷itim merkezlerinin kursların düzenlenmesinde de÷erlendirilmesi
7. Belirlenen alanlarda aktif iúgücü programlarının tasarlanması
8. Kendi iúini kuracak kiúilere yönelik mikro giriúimcilik e÷itimlerinin verilmesi
9. Kendi iúini kurabilecek kiúilere küçük ölçekli krediye eriúim bilgisi sa÷lanması
VI. Sonuçlar
1. Dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliklerinin artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
øùKUR
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
MB, MEB, øÇøB, TKB, KTB, STB, DPT, HM, SYDGM, SHÇEK, MYK, KOSGEB, ÖZøDA, øÖø’ler,
KA’lar, kaymakamlıklar, belediyeler, üniversiteler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. E÷itim programları sonucunda istihdam beklentisinin oluúması
2. Hedef kitlenin do÷ru belirlenememesi
3. Mesleki teknik e÷itim programlarının tasarımında piyasa taleplerinin dikkate alınmaması
X. øzleme göstergeleri
1. Dezavantajlı kiúiler için geliútirilen aktif iúgücü programı sayısı
2. Aktif iúgücü programlarından sertifika alan dezavantajlı kiúi sayısı
3. Aktif iúgücü programlarından sertifika alanlardan istihdam edilen dezavantajlı kiúi sayısı
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Tedbir

2.2.3

Faaliyet

2.2.3.2

ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma
Kapasitesinin Geliútirilmesi
Yoksullukla Mücadele ve Dezavantajlı Grupların østihdam Edilebilirlili÷inin
Artırılması
Dezavantajlı Grupların østihdam Koúullarının øyileútirilmesi ve
østihdamlarının Sa÷lanması
Dezavantajlı Gruplara Yönelik Gelir Getirici Proje Desteklerinin
Sa÷lanması

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Kendi iúini kurmak isteyen dezavantajlı gruplar (kadınlar, yoksullar, iúsiz gençler, özürlüler, eski hükümlüler
vb.)
III. Süresi
24 ay
IV. Gerekçesi
Dezavantajlı bireyler, kendi hayatlarını idame ettirebilmek için sürekli bir gelir imkanından yoksun
bulunmaktadır. Bu bireylerin yaúadı÷ı yoksulluk, hak arama ba÷lamında bireysel yetkinliklerinin düúük
kalmasına ve toplumsal yaúama katılımlarına engel teúkil etmektedir. Bu kesimlere yönelik istihdam amaçlı
desteklerin artırılması suretiyle kendi iúini kurmalarının teúvik edilmesi fırsat eúitli÷ini artıracaktır. Kırsal
kesimde giderek azalan genç nüfus için tarım dıúı iú olanaklarının yaratılması için, gençlerin sahip oldu÷u iú
fikirlerini iú planına dönüútürmeleri için iú kurma e÷itimleri verilmesi ve danıúmanlık hizmetlerinin
sunulması hayati öneme sahiptir.
V. Alt faaliyetler
1. Destek kapsamına alınacak yatırım konularının piyasa talep analizleri sonucunda belirlenmesi
2. Belirlenen yatırım konularına iliúkin üretim ve pazarlama e÷itimlerinin sunulması
3. Pazarda rekabet gücü yüksek ürün ve hizmet arzı için gerekli danıúmanlık hizmetinin sa÷lanması
4. Finansal kayna÷ın hedef kitleye uygun araçlarla duyurulması
5. Belirlenen yatırım konularında kendi iúini kurmak isteyen dezavantajlı kiúilere proje bazlı destek
sa÷lanması
6. Baúarılı iú planlarının düúük maliyetli (kredi- hibe- mikro kredi gibi) finansal kaynaklarla desteklenmesi
7. øúletmelerin kurulması aúamasında, øùGEM’ler tarafından mekân ve danıúmanlık deste÷i verilmesi
8. Projelerin baúarısını ölçmeye yönelik etki analizlerinin yapılması
9. ølçe düzeyinde özürlüler için toplum yararına çalıúma programlarının düzenlenmesi
VI. Sonuçlar
1. Dezavantajlı gruplarda iúsizli÷in azalması
2. Genel istihdam düzeyinin artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
SYDGM ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
TKB, øÇøB, STB, MEB, KTB, DPT, HM, øùKUR, TÜøK, KOSGEB, KA’lar, bankalar, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Dezavantajlı grup tanımı üzerinde uzlaúının olmaması
2. Giriúimcilik kültürünün yaygın olmaması
X. øzleme göstergeleri
1. Gelir getirici proje deste÷i alan dezavantajlı kiúi sayısı
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Tedbir

2.2.3

Faaliyet

2.2.3.3

ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma
Kapasitesinin Geliútirilmesi
Yoksullukla Mücadele ve Dezavantajlı Grupların østihdam Edilebilirlili÷inin
Artırılması
Dezavantajlı Grupların østihdam Koúullarının øyileútirilmesi ve
østihdamlarının Sa÷lanması
Korumalı øúyeri Uygulamasının Yaygınlaútırılması

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Engelli/özürlü kiúiler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
øúgücü piyasası açısından en dezavantajlı gruplardan biri olan özürlülerin istihdam olanaklarının artırılması
bu kesimlerin koúullarını gözeten özel nitelikli desteklerin sunulmasını zorunlu kılmaktadır. øú ortamı
açısından uygun çalıúma koúullarının (özürlülere uygun fiziki alt yapı, makine, donanım vb.) sa÷lanmasını
teúvik eden uygulamaların geliútirilmesi gerekmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Korumalı iúyerlerinin yasal alt yapısının güçlendirilmesi için korumalı iúyerleri kanununda de÷iúiklik
yapılması
2. Kanun kapsamında ilgili yönetmeliklerin hazırlanması
3. Korumalı iúyeri uygulaması hakkında hedef kitleye e÷itim verilmesi
4. Korumalı iúyeri uygulamasına yönelik destek programlarının geliútirilmesi ve tanıtılması
5. Destek sa÷lanan “Korumalı øúyerleri”nde baúarı analizlerinin yapılması
VI. Sonuçlar
1. Özürlülerin maruz kaldı÷ı rekabet eúitsizli÷inin azalması
2. øú hayatında ve toplumda engelli/özürlülere dönük duyarlılı÷ın geliúmesi
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
øùKUR
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
MB, STB, TKB, ÇSGB, SHÇEK, ÖZøDA, øÖø’ler, belediyeler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Yasal düzenlemelerin zaman alması
2. Konu hakkındaki kurumsal deneyimlerin ve toplumsal farkındalı÷ın yetersiz olması
X. øzleme göstergeleri
1. Korumalı iúyeri sayısı
2. Korumalı iúyeri uygulaması kapsamında istihdam edilen engelli kiúi sayısı
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2.2.3.4

ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma
Kapasitesinin Geliútirilmesi
Yoksullukla Mücadele ve Dezavantajlı Grupların østihdam Edilebilirlili÷inin
Artırılması
Dezavantajlı Grupların østihdam Koúullarının øyileútirilmesi ve
østihdamlarının Sa÷lanması
Çocuk øúçili÷iyle Mücadelenin Etkinleútirilmesi

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Çalıúan ve çalıúma riski bulunan çocuklar
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Çocuklar kırsal iúgücü piyasalarında önemli bir iúgücü kayna÷ıdır. Baúta tarım sektörü olmak üzere, emek
yo÷un sektörlerde düúük vasıflı iúgücü talebi çocuk istihdamını artırmaktadır. Çocukların zor koúullar altında
uzun süreler çalıútırılması ruhsal ve bedensel sa÷lıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çocukların
gelece÷e hazırlanması gereken bir dönemde çalıúarak örgün e÷itim kademelerinden kopması kısa vadede
ucuz ve vasıfsız iúgücüne dönüúmesine, uzun vadede ise iúsiz ve deste÷e muhtaç kiúiler haline gelmesine
neden olmaktadır. Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) gibi uygulamaların bu alandaki sorunların
çözümünde etkin oldu÷u görülmüútür.
V. Alt faaliyetler
1. Çocuk iúçili÷inin yasal, sosyal ve insani bakımdan sonuçları konusunda farkındalık artırmaya yönelik
(CD, kitap, dergi, broúür, kısa film gibi) materyallerin hazırlanması
2. Çocuk iúçili÷inin önlenmesi için zamana ba÷lı politika ve program çerçevesinin etkin olarak
uygulanması
3. Çalıúan çocukların çalıúma yaúamından alınarak e÷itim sistemine dahil edilmesi, sisteme dahilse okula
devamının sa÷lanması ve bunun için burs olanaklarının artırılması
4. Risk altındaki çocukların çalıúma yaúamına girmesinin engellenmesi ve aileleri için rehabilitasyon
çalıúmalarının yürütülmesi
5. Çocuk iúçili÷inin yo÷un oldu÷u illerde mevcut kurumların önleyici kapasitelerinin geliútirilmesi
VI. Sonuçlar
1. Uzun vadede çocuk iúçili÷inin ortadan kaldırılması
2. Kısa vadede çocuk iúçili÷inin en kötü biçimlerinin önlenmesi
3. Mevzuata uygun olarak çalıúan çocukların çalıúma koúullarının iyileúmesi
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
ÇSGB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
MEB, TKB, STB, DPT, HM, TÜøK, øùKUR, SGK, SHÇEK, SYDGM, GSGM, øÖø’ler, kaymakamlıklar,
belediyeler, üniversiteler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Yetiúkinler için istihdam imkânlarının kısıtlı olması
2. øúverenlerin ucuz ve geçici iúgücü talebinin olması
3. Yoksul ailelerde çocukların geçim kayna÷ı olarak de÷erlendirilmesi
X. øzleme göstergeleri
1. Tarımsal faaliyetlerde çalıúan çocuk sayısı
2. Tarım dıúı faaliyetlerde çalıúan çocuk sayısı
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2

ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel
Kapasitesinin Geliútirilmesi
Yerel Kalkınma Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Kamunun Hizmet Sunum Kapasitesinin Geliútirilmesi

Kalkınma

Öncelik
2.3
Tedbir
2.3.1
I. Mevcut durum
Kamu sektöründe kırsal kalkınmaya yönelik faaliyetler birden fazla merkezi ve yerel kurum tarafından
yürütülmekte ve bu kurumlar arasında yaúanan iúbirli÷i/eúgüdüm sorunları sunulan hizmetlerin kalitesini
menfi yönde etkilemektedir. Bu sorunların aúılmasına yönelik olarak yerel ve merkezi düzeyde kırsal
kalkınma alanında bir koordinasyon ve iúbirli÷i alt yapısının tesis edilmesi gerekmektedir. Bu yapının gerek
merkezde gerekse yerelde koordinasyonunu üstlenecek kurumların do÷ru seçilmesi durumunda sorunların
azalması mümkündür. Bu ba÷lamda, kırsal kalkınmaya yönelik 2006 yılında belirlenen ulusal stratejiler
ıúı÷ında ülkemizin kırsal kalkınmaya yönelik temel hizmet alanları ve sorumlu kurumları tespit edilebilir.
Mülga KHGM’nin 2005 yılında kapatılmasından sonra baúlayan yeni dönemde; merkezde TKB, øÇøB, BøB,
SYDGM ve øller Bankasının yerelde ise øÖø’ler, belediyeler ve KHGB’lerin kırsal kalkınma alanında öne
çıkan kurumlar oldu÷u görülmektedir. Özellikle kırsal kalkınma faaliyetlerinin hedef kitlesi konumundaki
kırsal hanelere ve tarımsal iúletmelere en yakın kamusal örgütler olan øÖø’ler, belediyeler ve KHGB’ler
uygulayıcı–yatırımcı birimler olarak kapasitelerinin iyileútirilmesi durumunda kırsal kesime hızlı ve maliyet
etkin hizmetlerin sunumu mümkün hale gelecektir. Yerel kalkınma ve yönetiúim adına uygun yapıları ve
yetkileriyle öne çıkan KHGB’lerin, son yıllarda KÖYDES uygulamasıyla artan kurumsal kapasitelerinin
iyileútirilerek altyapı dıúındaki yatırım ve hizmetlerde de, 5793 sayılı Kanun hükümleriyle uyumlu olarak
kırsal kalkınmada temel uygulayıcı birimler haline getirilmesi mümkündür.
Ayrıca, kırsal nüfusa en yakın mülki idare birimi olan ilçelerin kırsal kalkınma faaliyetleri için temel
mekansal ölçek olarak kabul edilmesi yukarıda ifade olunan iúbirli÷i ve koordinasyon sorunlarının
giderilmesine katkı sa÷layabilir. ølçe düzeyinde teúkilatı bulunan tüm kamu kurumları arasında iúbirli÷i
a÷larının oluúturulması ve entegre projelerin uygulanması bakımından kaymakamlıklar kilit kurumlar haline
gelmiútir. Kırsal kalkınmada tarım dıúı potansiyelin harekete geçirilmesi ve tarım politikaları ile çözümü
mümkün olmayan kırsal problemlerin çözümlenmesi ba÷lamında; kaymakamlıkların koordinasyonunda tarım
ve tarım dıúı kamu teúkilatlarının kırsal kalkınma alanında iúbirli÷ine gitmesi yararlı görülmektedir.
II. Stratejik önemi
Kırsal kalkınma kavramsal içeri÷i gere÷ince çok sektörlü ve mekansal boyutu olan bir sektördür. Kırsal
kabul edilen alanlardaki tüm kalkınma giriúimlerinin bir arada planlanması ve uygulanması ilkesine dayanan
sektörün kilit parametreleri; iúbirli÷i, örgütlenme ve koordinasyondur. Ülkemizin kamu idare yapısıyla
uyumlu olarak kırsal kalkınmada etkin ve verimli bir merkezi ve yerel iúbirli÷i yapılanmasına gidilmesi,
kırsal kalkınmaya ayrılan ve giderek artan iç ve dıú kaynakların etkinli÷inin artırılmasına imkan verecektir.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9.KP Madde 684, 689-691
IV. Sorumlu kuruluú
øÇøB
V. øúbirli÷i yapılacak kurum ve kuruluúlar
TKB, STB, KTB, MEB, SB, ÇSGB, ÇOB, BøB, ETKB, DPT, HM, DSø, KGM, TÜøK, øùKUR, SYDGM,
SHÇEK, YURTKUR, GAP BKø, øller Bankası, KA’lar, kaymakamlıklar, KHGB’ler, ilgili STK’lar
VI. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, mevzuat düzenleme, iúbirli÷i protokolü, pilot/araútırma projesi
VII. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, AB fonları, uluslararası fonlar
VIII. øliúkili mevzuat hükümleri
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; 5302 sayılı Kanun; 5393 sayılı Kanun; 442 sayılı Köy
Kanunu; 5543 sayılı øskan Kanunu; ilgili kurumların teúkilat kanunları
IX. Tedbir hedefleri
1. KHGB’lerin kırsal kalkınmadaki fonksiyonlarının artırılması
2. Kırsal nüfusun bilgiye eriúim imkanlarının artırılması
X. Faaliyetler
2.3.1.1 Köylere hizmet götürme birlikleri’nin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi
2.3.1.2 Kamu hizmetleri bilgi merkezlerinin oluúturulması
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2

Öncelik
Tedbir

2.3
2.3.1

Faaliyet

2.3.1.1

ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma
Kapasitesinin Geliútirilmesi
Yerel Kalkınma Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Kamunun Hizmet Sunum Kapasitesinin Geliútirilmesi
Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin Kurumsal Kapasitelerinin
Güçlendirilmesi

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
KHGB’ler
III. Süresi
36 ay
IV. Gerekçesi
Kırsal alana hizmet götüren kuruluúların baúında gelen ve tüm ilçelerde kurulu bulunan birliklerin kurumsal
kapasitelerinin güçlendirilmesi, kırsal kalkınma faaliyetlerinin uygulamasını ve koordinasyonunu
kolaylaútıracaktır. Kaynak transferi yöntemiyle son yıllarda hizmet sunumunda aktif rol alan birlikler, kırsal
alana götürülen hizmetlerin hızlandırılması ve yerel toplumun taleplerinin karúılanması hususunda etkin
kurumsal yapılar olarak de÷erlendirilmektedir. Bu bakımdan, birlikler katılımcı yapıları gere÷i kırsal
kalkınmanın temel ilkelerinden olan tabandan tavana yaklaúımların uygulamalara kazandırılmasını temin
etmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. KHGB’lerce sunulacak standart hizmet envanterinin çıkarılması
2. KHGB’lerin kurumsal kapasite yeterliliklerinin belirlenmesi
3. KHGB’lere yönelik hizmet içi e÷itim programlarının hazırlanması
4. KHGB’lerin personel ihtiyaçlarının sa÷lanması
5. KHGB’lerin temel altyapı hizmetleri bakım-onarım ihtiyacı için gerekli makina-ekipman ihtiyacının
karúılanması
6. KHGB’lerin hizmet ve yatırım ihtiyaçları için CBS altyapısının oluúturulması
7. KHGB’lerin kırsal kalkınma proje uygulamalarındaki görev ve sorumluluklarına iliúkin mevzuatın
düzenlenmesi
8. KHGB’lere, ilçe ve belde belediyelerine proje danıúmanlık hizmeti verilmesi
VI. Sonuçlar
1. Kırsal kalkınma faaliyetlerinde ilgili kurumlar/birimler arasında koordinasyonun artması
2. Kaynak kullanımında tasarrufun sa÷lanması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
øÇøB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
TKB, STB, SB, MEB, ÇOB, ETKB, KTB, BøB, DPT, HM, TÜøK, øller Bankası, DSø, KGM, SHÇEK, GAP
BKø, KA’lar, øÖø’ler, kaymakamlıklar, mahalli idare birlikleri, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. KHGB’lerin fonksiyonlarının altyapı yatırımlarıyla sınırlandırılması
2. øl Özel ødareleri ile KHGB’lerin yetkilerinin örtüúmesi
3. KHGB’lerle il özel idareleri arasında iúbölümünün ve iúbirli÷inin yetersiz olması
X. øzleme göstergeleri
1. KHGB’lerde istihdam edilen personel sayısı
2. KHGB’ler tarafından uygulanan yatırım projesi sayısı
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2

Öncelik
Tedbir
Faaliyet

2.3
2.3.1
2.3.1.2

ønsan Kaynaklarının, Örgütlenme Düzeyinin ve
Kapasitesinin Geliútirilmesi
Yerel Kalkınma Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Kamunun Hizmet Sunum Kapasitesinin Geliútirilmesi
Kamu Hizmetleri Bilgi Merkezlerinin Oluúturulması

Yerel

Kalkınma

I. Yeri
ølçe merkezleri
II. Hedef kitle
Kırsal nüfus
III. Süresi
36 ay
IV. Gerekçesi
Türkiye’nin bilgi toplumu hedefine ulaúması, kırsal nüfusun bilgiye eriúim düzeyinin artmasıyla yakından
iliúkilidir. Kırsal nüfusun haberleúme ve biliúim teknolojileri ile örgün ve yaygın e÷itim hizmetlerine
eriúimlerinin uzaklıktan dolayı sınırlı olması, kırsal nüfus için bilgiye eriúim fırsatlarının iyileútirilmesini
gerektirmektedir. Bu ba÷lamda, gerek merkezi idare gerekse mahalli idare kuruluúlarınca üretilen hizmetler
hakkında yerel halkın bilgilendirilmesi ile yürütülen kampanyalardan ve di÷er kamuoyu
bilgilendirmelerinden yerel halkın haberdar edilmesine imkan verecek bilgi merkezlerinin tesis edilmesi
yararlı görünmektedir. ølçe merkezlerinde kurulacak bu merkezlerde vatandaúların ücretsiz kullanımına
sunulacak basılı ve görsel malzeme, telefonla danıúma hattı, e-baúvuru vb. araçlarla hem hizmetlerle ilgili
olarak çeúitli kaynaklardan yapılacak eksik, yanlıú bilgilendirmenin önüne geçilecek hem de tüm sektör
kuruluúlarınca üretilen, do÷rulu÷u onaylanmıú bilgilere tek merkezden ulaúılması temin edilecektir.
V. Alt faaliyetler
1. Kırsal nüfusun kamu hizmetlerine iliúkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin tespit edilmesi
2. Bilgi merkezlerinde halka arz edilebilecek kamu hizmet envanterinin çıkarılması
3. Bilgi merkezlerin kurulumu ve iúletilmesiyle ilgili yasal mevzuatın oluúturulması
4. Merkezlerin kurulumu ve iúletilmesi hakkında iúbirli÷i temelinde modellerin geliútirilmesi
5. Bilgi merkezleri için standart nitelikte iç mekan tasarımlarının yapılması
6. Uygun yapıların nitelik ve di÷er çevre koúullarının belirlenmesi ve kurulumlarının desteklenmesi
7. Merkezlerde arz edilecek basılı materyalin temini için kurumlarla iúbirli÷ine gidilmesi
8. Üreticilerin baúvurabilece÷i mali destekler hakkındaki matbu bilgilerin merkezlerde sunulması
9. ølçenin tanıtımına iliúkin basılı ve görsel materyallerin hazırlanması ve merkezlerde sunulması
10. Bu merkezlerle köy muhtarlıkları arasında bilgi paylaúımının sa÷lanması
11. Merkezde günlük iúlemleri yürütecek yeterli nitelikte ve sayıda personelin çalıútırılması
VI. Sonuçlar
1. Kırsal nüfusun ihtiyaç duydu÷u farklı hizmet bilgilerine tek merkezden ulaúması
2. Kamu teúkilatları ve ürettikleri hizmetler hakkındaki toplumun bilgi düzeyinin artması
3. Kırsal kesime sa÷lanan mali desteklere iliúkin bilgilerin hedef kitleye do÷rudan ulaúması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
øÇøB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
Tüm merkezi kurumlar, øÖø’ler, KA’lar, kaymakamlıklar, belediyeler, mahalli idare birlikleri, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Merkezlerin iúletilmesi ve tasarımına iliúkin benzer deneyimlerin kamuda bulunmaması
2. Kamu hizmetleri envanterinin kapsam ve güncelli÷inin sürekli de÷iúim göstermesi
3. Yerel halkın benimseyece÷i nitelikte kısa ve öz dokümanların arz edilememesi
X. øzleme göstergeleri
1. Kurulan kamu hizmetleri bilgi merkezi sayısı
2. Merkezlerde istihdam edilen personel sayısı
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STRATEJ‹K AMAÇ 3
KIRSAL ALAN F‹Z‹K‹ ALTYAPI
H‹ZMETLER‹N‹N GEL‹fiT‹R‹LMES‹
VE YAfiAM KAL‹TES‹N‹N
ARTIRILMASI

3.3. Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam Kalitesinin Artırılması
Stratejik Amaç 3 Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam Kalitesinin
Artırılması
Öncelik 3.1 Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Tedbir
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Tedbir
Faaliyet
Faaliyet
Tedbir
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Tedbir
Faaliyet
Faaliyet
Tedbir
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Tedbir
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet

3.1.1

Ulaúım A÷ının øyileútirilmesi

3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4

Köy Yollarının Bakım-Onarım Hizmetlerinin Geliútirilmesi
Köyiçi Yol Yapım ve Meydan Düzenleme Hizmetlerinin Yaygınlaútırılması
Köy Gruplarına Yönelik Toplu Ulaúım Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Köy Yollarındaki øsim ve Trafik øúaret Levhalarının Yenilenmesi

3.1.2

øçme Suyu Altyapısının øyileútirilmesi

3.1.2.1
3.1.2.2

ùebekeli øçme Suyu Hizmetinin Yaygınlaútırılması
øçme Suyu Arıtma Tesislerinin Kurulması

3.1.3

Atık Yönetiminin Güçlendirilmesi

3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3

Do÷al Arıtma Tesislerinin Kurulması
Kanalizasyon Altyapısının Yaygınlaútırılması
Katı Atıkların Geri Kazanımının Sa÷lanması

3.1.4

Enerji Da÷ıtım ve Haberleúme Altyapısının Güçlendirilmesi

3.1.4.1
3.1.4.2

Köy Elektrik ùebekeleri ve Kırsal Da÷ıtım Hatlarının Yenilenmesi
Kamu ønternet Eriúim Merkezlerinin Kurulması

3.1.5

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması

3.1.5.1
3.1.5.2
3.1.5.3
3.1.5.4
3.1.5.5

Güneú Enerjisi Kullanımının Yaygınlaútırılması
Rüzgâr Enerjisi Kullanımının Yaygınlaútırılması
Jeotermal Enerjinin Konut ve Sera Isıtılmasında Kullanılması
Küçük/Mini Hidro Elektrik Santrali Yapımının Desteklenmesi
Organik Artıkların Biyoyakıt Olarak De÷erlendirilmesi

3.1.6

Sosyal Altyapı Donatılarının Artırılması

3.1.6.1
3.1.6.2
3.1.6.3

Atıl Kamu Binalarının Yeniden Kullanıma Açılması
Kent Mobilyaları Kullanımının Yaygınlaútırılması
Spor Altyapısının Oluúturulması

Stratejik Amaç 3 Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam Kalitesinin
Artırılması
Öncelik 3.2 Kırsal Yerleúimlerin Geliútirilmesi ve Korunması
Tedbir

3.2.1
Faaliyet

3.2.1.1

Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet

3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5

Sa÷lıklı, Güvenli ve Düzenli Yapılaúmanın Yaygınlaútırılması
Kırsal Yerleúme Planlaması Politika ve Stratejileri Dökümanının
Hazırlanması
Olası Afetlere Karúı Zarar Azaltma Yöntemlerinin Uygulanması
Kırsal Merkezi Yerleúimlerin Belirlenmesi
Yöresel Mimariye Uygun Yapılaúmanın Yaygınlaútırılması
Köy Yerleúik Alan Tespitlerinin Tamamlanması
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3

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Ulaúım A÷ının øyileútirilmesi

Öncelik
3.1
Tedbir
3.1.1
I. Mevcut durum
1985 yılında 3202 sayılı Kanun ile kurulan mülga KHGM’nün köy yollarına yönelik baúlattı÷ı yatırımlar, son
yıllarda KÖYDES Projesi kapsamındaki projelerle sürdürülerek, köy yolu a÷ının standardında önemli
ilerlemeler elde edilmiútir. Kırsal kesimin “ulaúılabilir”li÷i tamamlandı÷ından, yol a÷ının gere÷inden fazla
artırılması yerine, yapılacak yatırımlar, köy yollarının ıslahı ve yol standartlarının yükseltilmesine yönelik
olmalıdır.

Köy yollarının sorunları, daha çok iklimsel, topo÷rafik koúullardan ve yolun niteliklerinden
kaynaklanmaktadır. Birinci derece köy yollarının nihaileútirilerek asgari stabilize veya asfalt yol standardına
kavuúturulması gerekmektedir. 2001 yılından itibaren uygulamaya konulan Birinci Derece Öncelikli Köy
Yolları Master Planı ile “Her köy ve ba÷lısının en önemli yolunu standart hale getirmek” amacı
do÷rultusunda; birinci derece öncelikli köy yolları øÖø’ler ve KGM’ce, köyiçi yollar ise øÖø’ler ve KHGB’ler
tarafından yapılmaktadır.
øÖø’ler sorumlulu÷unda 2009 yılı itibarıyla 288.013 km yol a÷ı bulunmaktadır. KÖYDES Projesi
kapsamında 2005-2008 döneminde yürütülen çalıúmalar sonucunda, köy yolu standardının yükseltilmesinde
büyük geliúmeler sa÷lanmıútır. 2008 yılı sonu itibarıyla köy yollarının yüzde 42,2’si asfalt+beton, yüzde 45’i
stabilize, yüzde 13’ü ham ve tesviye yol standardındadır.
II. Stratejik önemi
Kırsal yerleúimlerin kentlerle ve pazarla olan ba÷lantısının yıl boyunca hızlı, güvenli ve düzenli bir úekilde
sa÷lanması, kırsal kalkınma çabalarının baúarıya ulaúmasında kilit öneme sahiptir. Kırsal alanların kentlere
düzenli eriúiminin bulunması, kırsal nüfusun ekonomik ve sosyal entegrasyonu bakımından önem
taúımaktadır.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 680; 60. HEP YDY-18
IV. Sorumlu kuruluú
øÇøB ve øÖø’ler
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, kırsal kalkınma projesi, envanter çalıúması
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Kanunu; 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlü÷ünün Kaldırılması
ve Bazı Kanunlarda De÷iúiklik Yapılması Hakkında Kanun; 5302 sayılı øl Özel ødaresi Kanunu; 5393 sayılı
Belediye Kanunu; 5355 sayılı Mahalli ødare Birlikleri Kanunu
VIII. Tedbir hedefleri
1. Köy yollarının kalitesinin artırılması
2. Köyiçi yolların kalitesinin artırılması
3. Köylerin ba÷lı oldukları merkezlere günlük eriúimlerinin artırılması
4. Köy yollarında trafik güvenli÷inin artırılması
IX. Faaliyetler
3.1.1.1 Köy yollarının bakım-onarım hizmetlerinin geliútirilmesi
3.1.1.2 Köyiçi yol yapım ve meydan düzenleme hizmetlerinin yaygınlaútırılması
3.1.1.3 Köy gruplarına yönelik toplu ulaúım hizmetlerinin düzenlenmesi
3.1.1.4 Köy yollarındaki isim ve trafik iúaret levhalarının yenilenmesi
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3

Öncelik
Tedbir
Faaliyet

3.1
3.1.1
3.1.1.1

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Ulaúım A÷ının øyileútirilmesi
Köy Yollarının Bakım-Onarım Hizmetlerinin Geliútirilmesi

I. Yeri
Köy ve köy ba÷lısı yerleúimler
II. Hedef uygulama alanı
Birinci derece öncelikli köy yolları
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Köy ba÷lılarının merkeze ulaúımda en çok kullandıkları yolların asgari stabilize yol standardına
kavuúturulması durumunda, bu yerleúimlerin merkeze ulaúımlarındaki süre kısaltılmıú olacaktır. Ayrıca,
birinci derecede öncelikli yol a÷ına yapılacak yatırımlar sınırlı miktardaki kaynakların daha etkin kullanımını
sa÷layacaktır.
V. Alt faaliyetler
1. Kırsal alanda birinci derece öncelikli yolların kesinleútirilmesi
2. Birinci ve ikinci derece yol a÷larını ayrı ayrı gösterecek sayısal haritaların hazırlanması
3. Yol standartlarının co÷rafya ve iklim koúullarına uygun úekilde belirlenmesi
4. Asfalt veya stabilize yol düzeyine çıkarılması gereken yolların tespit edilmesi
5. Tüm yolların sanat yapısı (köprü, menfez, di÷er altyapı) ihtiyacının eksiksiz tamamlanması
6. Yolların periyodik bakım-onarımları için gerekli makina-ekipman altyapısının güçlendirilmesi
VI. Sonuçlar
1. Tamamlanan yollarda mevcut standardın korunması
2. Merkeze ulaúımda eriúim süresinin kısalması
3. Kaynak tasarrufunun sa÷lanması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
øÇøB ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
BøB, DPT, KGM, TÜøK, TCDD, belediyeler, KHGB’ler
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Birinci derece öncelikli yol a÷ı uzunlu÷unun de÷iúken olması
2. Birinci derece öncelikli yol a÷ı yerine ikinci derece öncelikli yol a÷ına yatırım yapılması
X. øzleme göstergeleri
1. øl köy yolu a÷ı uzunlu÷u
2. Köy yolları içindeki birinci derece öncelikli yol a÷ı uzunlu÷u
3. Birinci derece öncelikli yol a÷ı uzunlu÷u içindeki asfalt-beton-stabilize yol uzunlu÷u
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3

Öncelik
Tedbir

3.1
3.1.1

Faaliyet

3.1.1.2

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Ulaúım A÷ının øyileútirilmesi
Köyiçi Yol Yapım ve Meydan Düzenleme Hizmetlerinin
Yaygınlaútırılması

I. Yeri
Köyler
II. Hedef uygulama alanı
Kanalizasyon-içme suyu altyapısı tamamlanmıú ve yolu asfalt yol standardına kavuúmuú köyler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Ülkemizde köyiçi yollar ço÷unlukla herhangi bir yapı malzemesi ile düzenlenmiú de÷ildir. Bu durum, hem
köy içindeki do÷al, kültürel ve görsel peyzaj de÷erlerinin zayıf kalmasına hem de genel hijyen ve çevre
koúullarının bozulmasına neden olmaktadır. Köylerin tanıtımı ve gelen ziyaretçilerin karúılanması
bakımından iúlevsel olan ve geleneksel köy kültürünün en önemli maddi ö÷elerinden birini oluúturan
meydanların bakımı ve düzenlenmesi köylerin görüntüsünü iyileútirmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Köy içi yol uzunlu÷unun tespit edilmesi
2. Köy meydanlarının yeri ve sınırlarının kesinleútirilmesi
3. Yolların ve meydanların inúasında veya kaplanmasında co÷rafya ve iklim koúullarına uygun yöresel
malzemenin temin edilmesi
4. Köy içi yolların ve meydanların ıúıklandırma ihtiyacının tespit edilmesi ve kurulması
5. Köy içi yol ve meydanların koruma-bakım-onarım için köy yönetimi ve köylünün bilgilendirilmesi
VI. Sonuçlar
1. Köy meydanlarının iúlevsel ve estetik hale gelmesi
2. Köylerin yenilenmesi
3. Köy içinde hijyen koúullarının iyileúmesi
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
øÇøB ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
BøB, TÜøK, ÇOB, øller Bankası, belediyeler, KHGB’ler
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Köyiçi yolların tanımlı olmaması
2. Yöresel yapı malzemesinin temininde güçlükler yaúanması
3. Köyiçi mülkiyet sorunlarının bulunması
4. Köyiçi yolların hangi kurum tarafından yapılaca÷ının yasalarda açık olmaması
X. øzleme göstergeleri
1. Köyiçi yol uzunlu÷u
2. Köyiçi yol-meydan düzenlemesi yapılmıú köy sayısı
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3

Öncelik
Tedbir

3.1
3.1.1

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Ulaúım A÷ının øyileútirilmesi

Faaliyet

3.1.1.3

Köy Gruplarına Yönelik Toplu Ulaúım Hizmetlerinin Düzenlenmesi

I. Yeri
Köyler
II. Hedef uygulama alanı
øl veya kendi ilçe merkezine günlük düzenli ulaúım hizmeti olmayan uzak köyler
III. Süresi
24 ay
IV. Gerekçesi
Köylerin il ve ilçe merkezlerine olan günlük eriúimleri, bazı yörelerde henüz düzenli bir úekilde
sa÷lanamamaktadır. Kırsal kesimde belediyeleúme düzeyi düúük illerde bu sorun daha yo÷un yaúanmaktadır.
Söz konusu köylerin uzak, yerleúimin da÷ınık ve birim nüfusun azlı÷ı, dolayısıyla hizmet maliyetlerinin çok
yüksek oluúu da etkili olmaktadır. Özellikle bu tür dezavantajlı köylere yönelik toplu ulaúım hizmetinin kalıcı
bir úekilde sa÷lanması bu yerleúimlerde yaúayan nüfusun ekonomik ve sosyal iliúkilerini geliútirmelerine
imkân verece÷i gibi temel kamu hizmetlerine düzenli eriúimlerini de güçlendirecektir.
V. Alt faaliyetler
1. Belediye hizmetleri kapsamında olmayan köylerin tespit edilmesi
2. øl ve ilçe merkezlerine günlük düzenli ulaúım hizmeti olmayan köylerin tespit edilmesi
3. Yerel taleplere uygun úekilde ulaúım hizmetlerinin takvimlendirilmesi
4. Bu köylere yönelik maliyet etkin hizmet sunum modellerinin geliútirilmesi
5. Kamu-özel iúbirli÷ine ve maliyet paylaúımı esasına dayalı uygulamaların gerçekleútirilmesi
VI. Sonuçlar
1. Kırsal yerleúimlerin düzenli ulaúılabilirli÷inin artması
2. Kır-kent arasında sosyal ve ekonomik iliúkilerin güçlenmesi
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
øÇøB ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
UB, KGM, kaymakamlıklar, belediyeler, KHGB’ler
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Toplu ulaúım hizmeti için optimum hizmet sunum modellerinin geliútirilmemesi
2. Kamunun bu hizmetlerdeki rolünün açık olmaması ve deneyiminin yetersiz olması
X. øzleme göstergeleri
1. Belediye hizmetleri kapsamında olmayan köy sayısı
2. Bu nitelikteki köyler için geliútirilen toplu ulaúım projesi sayısı
3. Toplu ulaúımdan yararlanan köy sayısı
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3

Öncelik
Tedbir

3.1
3.1.1

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Ulaúım A÷ının øyileútirilmesi

Faaliyet

3.1.1.4

Köy Yollarındaki øsim ve Trafik øúaret Levhalarının Yenilenmesi

I. Yeri
Köy ve ba÷lısı yerleúim yerleri
II. Hedef uygulama alanı
Köy yolları
III. Süresi
36 ay
IV. Gerekçesi
Köy yollarında uygulanması gereken cam takviyeli plastik (CTP) yol kenar dikmesi, yol çizgisi, oto
korkuluk, kar dire÷i ve di÷er trafik iúaret levhaları kullanılmaması sonucunda trafik kazalarına sebebiyet
verilmekte ve sürüú emniyeti çok düúmektedir. Köylere ait isim ve trafik iúaret levhaları ço÷u yerde zarar
görmüú ya da mevcut de÷ildir. Tüm köy yollarının emniyetli bir úekilde ulaúılabilecek biçimde
kullanılabilmesi için isim ve trafik iúaret levhalarının yapılması veya yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca,
yerel olarak yol boyunca bilinmesi gereken acil durum risk noktalarında (çı÷, taúkın, heyelan tehlikesi vb.)
uyarı iúaretlemesi yapılmalıdır.
V. Alt faaliyetler
1. Köy yollarında ihtiyaç duyulan trafik iúaret levhalarının tespit edilmesi
2. øhtiyaç tespit edilen levhaların belirlenen noktalara yerleútirilmesi
3. Köylerin ana yoldan uzaklı÷ını ve köy yolunda köye olan mesafeyi gösteren levhaların yenilenmesi ve
temin edilmesi
4. Köy giriúlerindeki isim levhaları standardının köyün adını ve rakımını gösterecek úekilde tasarlanması ve
yerleútirilmesi
5. Zarar gören isim ve trafik iúaret levhalarının yenilenmesi
6. Köy yönetimlerinin levhalarla ilgili yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi
VI. Sonuçlar
1. Trafik kazalarının ve acil durum zararlarının azalması
2. Köylerin konumu ve tanınması hakkındaki bilgi düzeyinin artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
øÇøB ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
UB, KGM, EGM, MSB, KHGB’ler, belediyeler
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Köy yolu a÷ındaki trafik iúaret levhalarına gerekli önemin verilmemesi
2. Konuya iliúkin kurumsal sorumlulukların net olmaması
3. Yerel halkın levhaların korunması için gereken özeni göstermemesi
X. øzleme göstergeleri
1. øsim ve trafik iúaret levhaları yenilenen köy sayısı

140

K›rsal Alan Fiziki Altyap› Hizmetlerinin Geliflflttirilmesi ve Yaflflaam Kalitesinin Art›r›lmas›

Stratejik Amaç

3

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
øçme Suyu Altyapısının øyileútirilmesi

Öncelik
3.1
Tedbir
3.1.2
I. Mevcut durum
Ülkemiz, su sıkıntısı riski yaúayacak ülkeler arasında bulunmaktadır. Yaúanan kuraklık nedeniyle sulama
suyuna artan talep ve kontrolsüz kentleúme nedeniyle su toplama havzalarındaki kirlenme ile birlikte mevcut
içme suyu miktarı yetersiz hale gelmektedir. Su havzalarının koruma bantlarındaki kaçak yapılaúma, atık
suların arıtmaya tabi olmadan deúarj edilmesi, tarımsal üretimde aúırı ilaç ve gübre kullanılması vb. kırsal
yerleúimler için kullanılabilir içme suyu teminini güçleútirmektedir.

Kırsal yerleúimlerin sa÷lıklı ve yeterli suya eriúimleri sorun olmaya devam etmektedir. Bu durum kırsal
kesimde sa÷lıklı suya eriúimi engellemekte ve su kaynaklı hastalıkları tetiklemektedir.Belediye teúkilatına
sahip yerleúimler söz konusu hizmetleri øller Bankası aracılı÷ıyla temin etmelerine karúın, köy statüsündeki
yerleúimlerde bu hizmetleri sa÷lama görevi, 2005 yılından itibaren øÖø’lerce yürütülmektedir. KÖYDES ve
BELDES Projeleri neticesinde bu yönde önemli mesafeler alınmıú, fakat yerleúimlerin topo÷rafya zorlukları
ve küresel iklim de÷iúikli÷i gibi nedenlerle azalan su kaynakları gibi do÷al kısıtlardan dolayı içme suyu
temini güncelli÷ini koruyan bir sorun olmaya devam etmektedir. 2009 yılı sonu itibarıyla øÖø hizmet alanına
giren ünitelerin (köy ve ba÷lısı yerleúimler); yaklaúık yüzde 91’i sulu ünitelerden oluúmaktadır. Köy tüzel
kiúiliklerinin içmesuyu sorunu çözüme kavuúmuútur. Suyu yetersiz ve susuz üniteler a÷ırlıklı köy ba÷lısı
yerleúimlerden oluúmaktadır.
2006 yılı Belediye Kanalizasyon østatistikleri Anketi sonuçlarına göre, 3.225 belediyeden 2.321'ine
kanalizasyon úebekesi ile hizmet verildi÷i tespit edilmiútir. 2006 yılı itibariyle belediyelere ait 184 atıksu
arıtma tesisi bulunmakta ve bu tesisler ile 362 belediyeye hizmet verilmektedir. Belediye kanalizasyon
úebekeleri ile Türkiye nüfusunun yüzde 72’sine hizmet verilmektedir. Anket sonuçlarına göre 3.225
belediyeden 3.167'sinde içme ve kullanma suyu úebekesi ile hizmet verildi÷i tespit edilmiútir. 2006 yılı
itibariyle belediyelere ait 139 içmesuyu arıtma tesisi bulunmakta ve bu tesisler ile 413 belediyeye hizmet
verilmektedir. Belediye içme ve kullanma suyu úebekeleri ile Türkiye nüfusunun yüzde 82’sine hizmet
verilmektedir. BELDES Projesi kapsamında, içmesuyu úebeke sorunu olan belediyelere øller Bankası
tarafından hizmet götürülmüútür.
II. Stratejik önemi
Kırsal yerleúimlerde sürdürülebilir yaúam koúullarının sa÷lanmasının en önemli unsurlarından birisi nüfusun
sa÷lıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacının giderilmesidir. Bu ihtiyacın yeterince karúılanamadı÷ı yörelerde hem
genel sa÷lık koúulları bozulmakta hem de sınırlı düzeydeki içme suyu kaynakları verimli úekilde
kullanılamamaktadır.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 465-469, 680
IV. Sorumlu kuruluú
øÇøB ve øÖø’ler
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, hibe programı, kırsal kalkınma projesi
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
5302 sayılı øl Özel ødaresi Kanunu; 5286 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun; 1593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu; 5393 sayılı Belediye Kanunu; 4759 sayılı øller Bankası Kanunu
VIII. Tedbir hedefleri
1. ùebekeli içme suyu tesisine kavuúan yerleúim birimi sayısının artırılması
2. Sa÷lıksız suyu bulunan yerleúim birimi sayısının azaltılması
IX. Faaliyetler
3.1.2.1 ùebekeli içme suyu hizmetinin yaygınlaútırılması
3.1.2.2 øçme suyu arıtma tesislerinin kurulması
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3

Öncelik
Tedbir
Faaliyet

3.1
3.1.2
3.1.2.1

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
øçme Suyu Altyapısının øyileútirilmesi
ùebekeli øçme Suyu Hizmetinin Yaygınlaútırılması

I. Yeri
Belde ve köy yerleúimleri
II. Hedef uygulama alanı
Yeterli ve sa÷lıklı içme suyuna sahip olmayan yerleúimler ile úebeke sorunu yaúayan yerleúimler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Sa÷lıklı ve yeterli içme suyuna kavuúmuú yerleúimlerde úebeke sisteminin tesis edilmesi hem su
kullanımında etkinli÷i hem de konutlarda yaúam kalitesini artırıcı yönde birtakım temel ihtiyaçların
karúılanmasına imkân verecektir. Ayrıca, mevcut tesislerde kaçak ve kontaminasyon gibi sorunların
giderilmesi ve varsa sa÷lıksız donanımın (asbestli içme suyu boruları vb.) de÷iútirilmesi gerekmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Yerleúimlerin yerleúik nüfus büyüklü÷üne göre farklılaúan proje tiplerinin oluúturulması
2. Yetersiz suyu bulunan yerleúimlerin úebekeli içmesuyu projelerine öncelik verilmesi
3. Sa÷lıklı ve yeterli suya sahip olmakla birlikte úebeke sistemi bulunmayan köylerin tespit edilmesi ve
úebekeli projelerin uygulanması
4. Sa÷lıksız koúullar nedeniyle eski úebeke sisteminde iyileútirme gereken köy ve beldelerin tespiti ve yeni
yatırım projelerinin desteklenmesi
5. øçmesuyu úebekelerinin ve depolarının fenni standartlara uygun hale getirilmesi, düzenli klorlamanın
yapılması
6. Terfili içme suyu tesisi olan yerleúim birimlerinde saat kullanımının yaygınlaútırılması
7. øçme suyunun “ønsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”te tanımlanan nitelikte olmasının
temin edilmesi
VI. Sonuçlar
1. Sa÷lıklı ve yeterli içme suyu hizmetinin yaygınlaúması
2. Konutlarda yaúam ve sa÷lık standardının artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
øÇøB ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
BøB, DSø, øller Bankası, belediyeler, KHGB’ler, içmesuyu birlikleri
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. ùebekeli sistem için bazı yörelerde yeterli su kayna÷ının bulunmaması
2. Su kaynaklarının ve úebeke hattının özel arazide olması durumunda mülkiyet sorunlarının yaúanması
3. Yararlanıcı hanelerin su saati kullanmaktan ve su için ödeme yapmaktan kaçınması
4. øçme suyunun bahçe ve tarla sulamasında kullanılması
X. øzleme göstergeleri
1. ùebekeli içme suyuna sahip köy sayısı
2. Çeúmeli içme suyuna sahip köy sayısı
3. Otomatik klorlamaya sahip ve düzenli klorlanmanın yapıldı÷ı köy sayısı
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3

Öncelik
Tedbir
Faaliyet

3.1
3.1.2
3.1.2.2

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
øçme Suyu Altyapısının øyileútirilmesi
øçme Suyu Arıtma Tesislerinin Kurulması

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef uygulama alanı
øçme suyunda standardın üzerinde arsenik de÷eri bulunan yerleúimler ile di÷er nitelikli içme suyuna sahip
olmayan yerleúimler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Ülkemizde bazı yörelerde yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının yetersizli÷i ve baúka havzalardan su temininin
güç ve masraflı olması nedeniyle mevcutta kullanılan ve sa÷lıksız oldu÷u tespit edilen su kaynakları için
arıtma tesislerinin kurulması gerekmektedir. Dolayısıyla, içme suyunun yeterli fakat sa÷lıksız oldu÷u
yerleúimlere götürülecek yatırımların ayrı bir proje úeklinde de÷erlendirilmesi gerekmektedir. Mevcut
tesislerde kaçak ve kontaminasyon gibi sorunların giderilmesi, analizler sonucunda arsenik de÷eri yüksek
suların arıtılması ve varsa asbestli içme suyu borularının kanserojen etkisi sebebiyle de÷iútirilmesi büyük
önem arz etmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Tüm yerleúimlerde zorunlu içme suyu analizlerinin yapılması
2. Arıtma ihtiyacı bulunan yerleúimlerin tespiti ve ihtiyacın ileriye dönük projeksiyonunun hazırlanması
3. Arıtma ihtiyacı olan yerleúimler için projelerin tasarlanması ve uygulanması
4. Arıtma tesisinin iúletme ve bakımı için uygun modellerin geliútirilmesi
5. Mevcut arıtma tesislerinin dezenfekte ihtiyaçlarının karúılanması
VI. Sonuçlar
1. Yerleúimlerin sürekli ve sa÷lıklı içme suyuna kavuúması
2. Su kaynaklarında tasarrufun sa÷lanması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
øÇøB ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
SB, DSø, øller Bankası, belediyeler, KHGB’ler, içmesuyu birlikleri
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Mevcutta kullanılan içme suyu kaynaklarının analizlerinin zaman alması
2. Arıtma yerine ikincil kaynak arayıúına gidilmesi
3. Enerji, iúletme ve bakım giderlerinin yüksek olması
X. øzleme göstergeleri
1. Yapılan analizler neticesinde içilebilir nitelikte içmesuyu bulunmayan yerleúim yeri sayısı
2. Arıtma tesisine sahip yerleúim yeri sayısı
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3

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Atık Yönetiminin Güçlendirilmesi

Öncelik
3.1
Tedbir
3.1.3
I. Mevcut durum
Kırsal çevrede görülen kirlili÷in önemli nedenleri arasında yer alan evsel ve sanayi atıklarının kontrol altına
alınarak usulüne uygun úekilde bertaraf edilmesi sürdürülebilir kalkınmanın gere÷idir. Bu hizmetlerin,
belediye hizmetlerinden yoksun kırsal yerleúimlere götürülemedi÷i dikkate alındı÷ında, kırsal kesimde bu
konuda önemli bir yatırım ihtiyacının oldu÷u görülmektedir.
Bir di÷er kirlilik kayna÷ı ise, atık suların (kanalizasyon) do÷rudan alıcı ortamlara bırakılmasıdır. Bu nedenle,
belediye teúkilatına sahip yerleúimlerde bu atık suların arıtılması için gerekli tesislerin kurulması, daha küçük
nüfuslu yerleúimlerde ise do÷al arıtma tesislerinin kurulması gerekmektedir.
Kırsal alanda, 2006 yılı belediye atık su envanteri sonuçlarına göre, 153 belediyede 184 atık su arıtma tesisi
mevcuttur. Bu tesisler ile 362 belediyeye hizmet verilmektedir. 2006 yılı belediye içme suyu envanteri
sonuçlarına göre, 117 belediyede 139 içme suyu arıtma tesisi mevcuttur. Bu tesisler ile 413 belediyeye
hizmet verilmektedir. Buna ek olarak, 5302 sayılı øÖø Kanunu’nun 6. maddesi kapsamında øÖø’lerine,
belediye sınırları dıúındaki katı atık ve çevre hizmetlerinin yürütülmesi görevi verilmiútir.
II. Stratejik önemi
Kırsal alanda geri kazanılabilir nitelikteki evsel ve sanayi atıkları ile atık sulardan kaynaklı kirlili÷in kontrol
altına alınması, hem halk sa÷lı÷ı açısından temiz bir çevrenin oluúturulmasına hem de kırsal yerleúimlerin
turizm açısından taúıdıkları potansiyelin ekonomik de÷ere dönüútürülmesine imkan verecektir.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 470-471; 60. HEP YKG-08
IV. Sorumlu kuruluú
ÇOB, øÇøB ve øÖø’ler
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, hibe programları, pilot/araútırma projesi, envanter çalıúması
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, AB fonları, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
5302 sayılı øl Özel ødaresi Kanunu; 3621 sayılı Kıyı Kanunu; Su Kirlili÷i Kontrolü Yönetmeli÷i; Toprak
Kirlili÷inin Kontrolü Yönetmeli÷i; Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeli÷i; Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeli÷i; Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeli÷i
VIII. Tedbir hedefleri
1. Arıtmadan kaynaklanan çevre kirlili÷inin azaltılması
2. Kırsal yerleúimlerde çevre ve halk sa÷lı÷ı kalitesinin artırılması
3. Katı atıklardan kaynaklanan çevre kirlili÷inin azaltılması
IX. Faaliyetler
3.1.3.1 Do÷al arıtma tesislerinin kurulması
3.1.3.2 Kanalizasyon altyapısının yaygınlaútırılması
3.1.3.3 Katı atıkların geri kazanımının sa÷lanması
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3

Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I. Yeri
Köyler

3.1
3.1.3
3.1.3.1

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Atık Yönetiminin Güçlendirilmesi
Do÷al Arıtma Tesislerinin Kurulması

II. Hedef uygulama alanı
Tarihi-turistik-kültürel özelli÷i olan úebekeli içme suyuna sahip köyler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Köy yerleúimlerinde düúük nüfus yo÷unlukları nedeniyle modern arıtma yöntemi yerine do÷al arıtma
yönteminin kurulması daha çevre dostu bir yatırım özelli÷i arz etmektedir. Bu yatırım, do÷al çevreye uygun
ve düúük maliyetli teknoloji gerektirmesi, yatırım ve iúletme maliyetinin düúük ve sürdürülebilir olması
nedenleriyle ülkemiz kırsalı için cazip gözükmektedir. Nüfusları azalan ve yaúlanan köy yerleúimlerinde
baúta olmak üzere, bu yöntemin ülke geneline yaygınlaútırılması kaynak etkinli÷i adına etkin bir çözüm
olacaktır.
V. Alt faaliyetler
1. Do÷al arıtma için uygun köy tipolojilerinin ilan edilmesi
2. Tipolojilere uygun köylerin tespit edilmesi
3. Talep eden köylerde projelendirmenin yapılması ve tesislerin inúa edilmesi
4. Hizmet sunumunda yararlanıcı katkısını gözeten bakım-onarım ve iúletme modellerinin geliútirilmesi
5. Mahalli idare ve birliklerinin do÷al arıtma konusundaki kapasite oluúumlarının desteklenmesi
VI. Sonuçlar
1. Genel hijyen koúullarının iyileúmesi
2. Do÷al kaynakların ve çevre sa÷lı÷ının korunması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
øÇøB ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ÇOB, KTB, øller Bankası, KA’lar, belediyeler, KHGB’ler
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Arazi yo÷un sistemler olması nedeniyle, yeterli büyüklükte alan bulmanın güç olması
2. Modelin yeterince tanınmaması ve ülke deneyimlerinin birkaç yöre ile sınırlı olması
3. Talep yetersizli÷i ve yanlıú yerleúim yerlerinin seçilmesi
4. Kurumsal olarak yapım ve iúletme tecrübesinin sınırlı olması
X. øzleme göstergeleri
1. Do÷al arıtma tesisi kurulan köy sayısı
2. Do÷al arıtma tesisi kurulan köylerin toplam nüfusu
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3

Öncelik
Tedbir
Faaliyet

3.1
3.1.3
3.1.3.2

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Atık Yönetiminin Güçlendirilmesi
Kanalizasyon Altyapısının Yaygınlaútırılması

I. Yeri
Beldeler ve köyler
II. Hedef uygulama alanı
Tüm beldeler; içme suyu úebekesi bulunan optimum nüfus, yerleúim düzeni ve çevre koúullarına sahip
köyler; tüm kıyı köyleri
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Kırsal yerleúimlerden kaynaklanan atık sular do÷rudan dere, nehir, göl, baraj ve deniz gibi alıcı ortamlara
bırakılmaktadır. Bu yerleúimlerin modern kanalizasyon altyapısına kavuúturulması do÷al kaynakların
korunması kadar halk sa÷lı÷ı açısından da gerekli bulunmaktadır. Münferit olarak inúa edilen foseptikler hem
daha geniú bir çevreyi kirletmekte hem de bakımı maliyetli olmaktadır. Ayrıca, kanalizasyon úebekesinin
kurulması, hem atıkların kontrol altına alınmasına hem de arıtılmasına imkân verecektir.
V. Alt faaliyetler
1. Kanalizasyon altyapısı hakkında oluúturulacak standart formlar aracılı÷ıyla envananter çalıúması
yapılması
2. Köylerin yerleúik nüfus büyüklüklerine göre kanalizasyon yatırımı için proje tiplerinin oluúturulması
3. Ferdi foseptik ve kanalizasyon sistemi kullanması gereken köylerin tespit edilmesi
4. Foseptik veya arıtma tesisi ihtiyacıyla birlikte uygun görülen kanalizasyon yatırımlarının uygulanması
5. Yöresel koúulları gözeten yapım-bakım-onarım ve iúletme modellerinin geliútirilmesi
VI. Sonuçlar
1. Genel hijyen koúullarının iyileúmesi
2. Do÷al kaynakların korunması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
øÇøB ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
BøB, ÇOB, øÇøB, øller Bankası, KA’lar, KHGB’ler, belediyeler, atık birlikleri
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Yerel yönetimlerin kanalizasyon yatırımlarını ikincil öneme indirgemesi
2. øúletme ve bakım giderlerinin yüksek olması
3. Göç nedeniyle yatırımların atıl kalaca÷ı endiúesi
X. øzleme göstergeleri
1. Kanalizasyon úebekesine sahip köy sayısı
2. Kanalizasyon úebekesine sahip köylerin toplam nüfusu
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Öncelik
Tedbir
Faaliyet

3.1
3.1.3
3.1.3.3

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Atık Yönetiminin Güçlendirilmesi
Katı Atıkların Geri Kazanımının Sa÷lanması

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef uygulama alanı
Tarihi-kültürel-turistik öneme sahip ilçeler ile tüm kıyı ilçeleri
III. Süresi
24 ay
IV. Gerekçesi
Kırsal kesimde evsel ve sanayi nitelikli katı atıklar ço÷unlukla do÷al çevreye bırakılmaktadır. Bu atıkların
toplanması ve geri dönüúüm yoluyla ekonomiye kazandırılması durumunda önemli bir potansiyel
de÷erlendirilmiú olacaktır. Di÷er taraftan bu atıkların kırsal yerleúimlerin hemen yanı baúında düzensiz bir
úekilde depolanması nedeniyle oluúan çevre kirlili÷i ve bozulan do÷al, kültürel ve görsel peyzaj de÷erlerinin
kaybolması önlenmiú olacaktır.
V. Alt faaliyetler
1. Atıkların geri dönüúümünün önemi konusunda farkındalık yaratılması
2. Atıkların toplanması-ayrıútırılması için gerekli malzeme, araç ve personel deste÷inin sa÷lanması
3. Atık toplamada ikili toplama sisteminin (kuru ve ıslak kısım) baz alınması
4. Atıkların toplanmasını sa÷layacak atık kumbaralarının uygun yerlere yerleútirilmesi ve düzenli
aralıklarla atık toplama merkezlerine taúınması
5. Geri dönüúüme kazandırılamayacak atıkların uygun úekilde düzenli depolanması
6. øúlenmek üzere atıkların geri dönüúüm (kazanma) tesislerine taúınması
7. Elde edilen gelirin yerleúimlerin müúterek ihtiyaçları için kullanılması
VI. Sonuçlar
1. Kırsal yerleúimlerin daha temiz bir çevreye kavuúması
2. Salgın hastalık risklerinin azalması
3. Atıkların ekonomik faydaya dönüúmesi
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
ÇOB ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, KTB, øller Bankası, ÖÇKK, KHGB’ler, belediyeler, atık birlikleri, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Atık toplama hizmetleri sunumunun yetersiz olması
2. Geri dönüúümün önemine iliúkin farkındalı÷ın yaygın olmaması
3. Atık ayrıútırılmasına yönelik tesislerin sayısının yetersiz olması
4. Yerelde geri dönüúüm için gerekli malzeme-ekipman altyapısının zayıf olması
X. øzleme göstergeleri
1. Katı atık toplama hizmeti verilen kırsal yerleúim yeri sayısı
2. Toplanan katı atık miktarı
3. Geri dönüúüme kazandırılan katı atık miktarı
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3

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Enerji Da÷ıtım ve Haberleúme Altyapısının Güçlendirilmesi

Öncelik
3.1
Tedbir
3.1.4
I. Mevcut durum
Köylerdeki enerji úebekeleri ço÷unlukla ekonomik ömrünü tamamlamak üzere oldu÷undan sıklıkla sorunlar
yaúanmaktadır. TEDAù tarafından 2007 yılında 1.946 adet, 2008 yılında 2.761 adet köy ve ba÷lısına KÖK
ENH yapımı dâhil köy úebekesi hizmeti götürülmüú olup, 2009 yılında 1.687 adet planlanmıú hizmet
bulunmaktadır.

Kırsal kesimin bilgi toplumunun gerekleri ıúı÷ında ihtiyaç duyulan biliúim hizmetlerine eriúimi henüz istenen
düzeyde de÷ildir. Türkiye’de kırsal yerleúimlerin sayıca fazla, da÷ınık ve uzak oluúu nedeniyle bu hizmetlere
eriúimleri sınırlı kalmıútır. Kırsal yerleúimlerin dijital ça÷ın kapsamına alınarak biliúim hizmetlerine
eriúimleri ve bilgisayar okur-yazarlıklarının artırılması gerekmektedir. Bu ba÷lamda, baúta hanelerde kiúisel
bilgisayar kullanımının yaygınlaútırılması olmak üzere, kırsal yerleúimlerin e-devlet hizmetleri ile e-ticaret ve
e-ö÷renme süreçlerinden mümkün mertebe yararlandırılması amacıyla belde ve köylerde kamu internet
eriúim merkezlerinin tesis edilmesi gerekmektedir. Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010)
gere÷ince ülkemizde toplam 4500 adet merkezin kurulması beklenmektedir.
2009 yılı Hanehalkı Biliúim Teknolojileri Kullanım Araútırması sonuçlarına göre, kentlerde bilgisayar
kullanan kiúi oranı yüzde 47,7 iken internet kullanan kiúi oranı yüzde 45,5’tir. Aynı oranlar kırsal kesimde
sırasıyla yüzde 22,2 ve yüzde 20,7’dir. Hanelerde biliúim teknolojileri sahiplik oranlarına bakıldı÷ında;
kentlerde masaüstü bilgisayar bulunan hane oranı yüzde 37,1 iken bu oran kırsal alanda yüzde 15,1’dir.
Hanelerde cep telefonu sahipli÷i, sırasıyla yüzde 89,6 ve yüzde 82,9 iken sabit telefon sahipli÷i yine sırasıyla
yüzde 63,1 ve yüzde 58,9’dur.
II. Stratejik önemi
Kırsal yerleúimlerde, artan teknoloji kullanımına ba÷lı olarak elektrik ihtiyacı artmakta, kırsal kesimde imalat
sanayi iúletmelerinin artmasıyla yetersiz ve eski olan úebekeler sorun yaratmaktadır. Elektri÷e kesintisiz
ulaúım sa÷lanması için köy elektrik úebekelerinin ve kırsal da÷ıtım hatlarının yenilenmesi gerekmektedir.
Kırsal yerleúimler uzaklıktan kaynaklanan dezavantajları nedeniyle bilgiye eriúim imkanları kısıtlı olan
yerleúimlerdir. Bilgi iletiúim teknolojilerinin kullanılması suretiyle yaúanan dezavantaj kısmen azaltılabilir.
Kırsal kesimdeki do÷al kaynak, üretim ve beúeri potansiyelin kalkınma yolunda harekete geçirilmesinde de
bu hizmetlerin rolü oldukça fazladır.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 405-413 ile 486-493; 60. HEP VSY-04
IV. Sorumlu kuruluú
ETKB, MEB, øÇøB, EPDK ve TEDAù
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, mevzuat düzenleme
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
3154 sayılı ETKB Teúkilat Kanunu; 3348 sayılı UB Teúkilat Kanunu; 2813 sayılı Telsiz Kanunu; 5809 sayılı
Elektronik Haberleúme Kanunu; 5302 sayılı øl Özel ødaresi Kanunu
VIII. Tedbir hedefleri
1. Kırsal alanda elektri÷e kaliteli, kesintisiz ve yeterli eriúimin sa÷lanması
2. Kırsal nüfus için bilgisayar okur-yazarlı÷ının artırılması
IX. Faaliyetler
3.1.4.1 Köy elektrik úebekeleri ve kırsal da÷ıtım hatlarının yenilenmesi
3.1.4.2 Kamu internet eriúim merkezlerinin kurulması
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3

Öncelik
Tedbir
Faaliyet

3.1
3.1.4
3.1.4.1

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Enerji Da÷ıtım ve Haberleúme Altyapısının Güçlendirilmesi
Köy Elektrik ùebekeleri ve Kırsal Da÷ıtım Hatlarının Yenilenmesi

I. Yeri
Köyler
II. Hedef uygulama alanı
Kesintisiz – kaliteli enerji arzının sorunlu oldu÷u ilçeler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Köy elektrik úebekeleri ve bunları besleyen kırsal da÷ıtım hatlarının yenilenmesi, ENH’da oluúabilecek
arızaları lokalize edecek koruma sistemlerinin tesis edilmesi, çok sayıda köyde elektrik úebekesinin
ekonomik ömrünün dolmuú olması nedeniyle can ve mal emniyetinin sa÷lanması, gerilim düúümü ve güç
yetersizlikleri sorunlarının önlenmesi gerekmektedir. Elektrik enerjisinin ucuz, kaliteli ve kesintisiz
sa÷lanması kırsal bölgelerde yaúayan insanların yaúam kalitesinin artmasına katkı sa÷layacaktır. Kırsal
yerleúimler ve civarında sayıları hızla artan sanayi iúletmelerinin enerji talebi ve teknolojik ürünlerin
yaygınlaúmasıyla büyüyen hane tüketimi nedeniyle enerji arzında mevcut úebekeler yetersiz kalmaktadır.
Güvenli ve kaliteli enerji arzı hem kırsal kesimdeki küçük ölçekli sanayi iúletmelerinin rekabet gücünün hem
de kırsal hanelerin yaúam kalitesinin artmasına katkı sa÷layacaktır.
V. Alt faaliyetler
1. Yenilenmesi gereken kırsal da÷ıtım hatlarının tespit edilmesi
2. øyileútirilmesi gereken köy elektrik úebekelerinin tespit edilmesi
3. Yerel ihtiyaçlar ve koúullar dikkate alınarak projelendirmenin tamamlanması
4. Enerji arzında süreklili÷i engelleyen koúulların tespit edilerek bunların bertaraf edilmesi
5. Kırsal yerleúimlerde enerjinin verimli kullanımı konusunda bilgilendirmelerin yapılması
6. øhtiyaç bulunan yörelerde köy içi aydınlatma altyapısının yenilenmesi
VI. Sonuçlar
1. Enerji talebinin güvenli ve kaliteli biçimde karúılanması
2. Elektrikten kaynaklı kazaların azalması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
ETKB, EPDK ve TEDAù
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, MB, UB, ÇOB, elektrik da÷ıtım úirketleri, øÖø’ler, KHGB’ler, meslek örgütleri
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Da÷lık ve engebeli co÷rafya koúullarının olması
2. Kırsal yerleúme deseninin da÷ınık ve parçalı olması
X. øzleme göstergeleri
1. Elektrik úebekesi yenilenen köy sayısı
2. Yenileme yapılan hat uzunlu÷u

K›rsal Alan Fiziki Altyap› Hizmetlerinin Geliflflttirilmesi ve Yaflflaam Kalitesinin Art›r›lmas›

149

Stratejik Amaç

3

Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I. Yeri
Beldeler ve köyler

3.1
3.1.4
3.1.4.2

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Enerji Da÷ıtım ve Haberleúme Altyapısının Güçlendirilmesi
Kamu ønternet Eriúim Merkezlerinin Kurulması

II. Hedef uygulama alanı
øl veya ilçe merkezlerine uzak yeterli nüfusa sahip yerleúimler
III. Süresi
24 ay
IV. Gerekçesi
Türkiye’de haberleúme ve biliúim teknolojileri kullanımı hızla artarken, bir taraftan da kırsal kesim aleyhine
büyüyen bir sayısal uçurum söz konusudur. Kırsal yerleúimlerde hanelerin biliúim hizmetlerine eriúimlerinin
yaygınlaútırılması, bilgisayar sahipli÷i kadar internet altyapısının da güvenli bir úekilde tesis edilmesine
ba÷lıdır. Bu hizmetlerin kırsal kesim tarafından yeterince benimsenmesi ise, belirli günlük ihtiyaçların ve edevlet hizmetlerinin karúılanmasıyla mümkündür. Yerel halkın söz konusu hizmetlere eriúimini sa÷layacak
ve bilgisayar-okuryazarlı÷ı düzeyini artıracak kurumsal yapıların baúında kamu internet eriúim merkezleri
gelmektedir. Özellikle dijital ça÷ın dıúında kalma olasılı÷ı yüksek orta yaú ve yetiúkin nüfusun belirli temel
e÷itimler suretiyle söz konusu hizmetlere kendi baúına eriúim sa÷layabilmesi altyapı donatıları tamamlanmıú
birimlerin kurulmasını gerektirmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Bilgi Toplumu Stratejisi ve eki Eylem Planı ıúı÷ında uygun köy ve beldelerin tespit edilmesi
2. Topo÷rafik úartlar ve nüfus yo÷unlu÷u dikkate alınarak uygun geniúbant teknolojisi ile internet
eriúiminin sa÷lanması
3. Kırsal alana yönelik özel frekans tahsislerinin yapılması
4. Teletıp, e-ö÷renme, e-ticaret ve e-devlet hizmetlerine iliúkin ihtiyaç duyulan portalların hazırlanması
5. Merkezlerde temel bilgisayar ve internet eriúimi kurslarının düzenlenmesi
6. Çiftçiler için güncel ürün desenine uygun bilgiler ile temel yayım hizmetlerini içeren portallarının
hazırlanması, uzaktan e÷itim vb. yöntemlerle bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi
7. Merkezlerinin sürdürülebilirli÷i için yöresel koúullar ıúı÷ında uygun iúletme modellerinin geliútirilmesi
8. Uygun yörelerde okulların BT sınıflarının KøEM olarak de÷erlendirilmesi
VI. Sonuçlar
1. e-devlet projesinin kırsal alanı da kapsaması
2. Tarımsal yayım hizmetlerinde biliúim teknolojileri kullanımının artması
3. Kırsalda bilgisayar okur-yazarlı÷ının artması
4. Kır ve kent sakinleri arasındaki dijital uçurumun azalması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
MEB ve øÇøB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, TKB, ÇOB, UB, DPT, Türksat A.ù., Türk Telekom A.ù., BTøK, KA’lar, GSM operatörleri, øÖø’ler,
kaymakamlıklar, belediyeler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Geniú bant telsiz eriúim hizmetleriyle ilgili mevzuatın hazırlanmaması
2. Azalan ve yaúlanan kırsal nüfus ile parçalı yerleúme dokusu nedeniyle hizmetin maliyet etkinli÷inin
düúük kalması
3. Söz konusu birimlerin kurulum ve iúletilmesine yönelik yetki karmaúası
X. øzleme göstergeleri
1. Köy ve beldelerde kurulan kamu internet eriúim merkezi sayısı

150

K›rsal Alan Fiziki Altyap› Hizmetlerinin Geliflflttirilmesi ve Yaflflaam Kalitesinin Art›r›lmas›

Stratejik Amaç

3

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması

Öncelik
3.1
Tedbir
3.1.5
I. Mevcut durum
Türkiye, 2000-2009 döneminde enerji talep artıúının en hızlı gerçekleúti÷i OECD ülkesidir.Yine ülkemiz,
dünyada 2000 yılından bu yana elektrik ve do÷al gazda Çin’den sonra en fazla talep artıúına sahip ikinci
büyük ekonomidir. Net ithalat ba÷ımlılı÷ı yüzde 75’ler civarında olan ülkemizde petrol ve do÷al gazın
neredeyse tümü, kömürün ise beúte biri ithal edilmektedir. Ulusal enerji kaynaklarımızdan olan hidrolik
enerjideki ekonomik açıdan de÷erlendirilebilir potansiyelimiz yıllık 126 milyar kWh, linyit kaynaklarımızdan
üretilmesi mümkün görülen elektrik miktarı ise yıllık 116 milyar kWh olarak hesaplanmaktadır. Bu
potansiyelin tümü de÷erlendirilse bile, hızlı talep artıúının devam etmesi nedeniyle, sınırlı do÷al
kaynaklarımızın tüketilmemesi ve çevreye verilen zararların azaltılması amacıyla yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımını teúvik etmek ve altyapısını hazırlamak gereklidir. Hali hazırda enerji fiyatlarının
yüksekli÷i veya enerji kaynaklarına ulaúma güçlü÷ü nedeniyle bazı tarımsal iúletmeler rüzgâr ve su enerjisini,
kırsal haneler ise güneú enerjisini kullanarak kendi ihtiyaçlarının tamamını veya büyük bir kısmını
yenilenebilir enerji kaynaklarından karúılamaktadır.

II. Stratejik önemi
Ülkemizde hem konutlar hem de tarımsal iúletmelerde en büyük gider kalemini enerji harcamaları teúkil
etmektedir. Elektrikte 500 kW’a kadar kurulu gücün üretece÷i enerjiye denk enerji ihtiyacı olan iúletmelerin
su, güneú ve rüzgâr enerjilerini de÷erlendirerek ihtiyaçlarını karúılamaları kırsal alanda sürdürülebilir
kalkınmanın gere÷idir. Bunun yanı sıra, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile do÷al enerji
kaynaklarının neden oldu÷u çevre kirlili÷i ve iklim de÷iúikli÷i gibi sorunların da ortadan kaldırılması
sa÷lanmıú olacaktır.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9.KP Madde 407; 60. HEP RGA-16
IV. Sorumlu kuruluú
ETKB, EøEø, EPDK, MTA, DSø ve øÖø’ler
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, hibe programı, kırsal kalkınma projesi, mevzuat düzenleme, eúleútirme/araútırma projesi
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, KA hibeleri, AB fonları, uluslararası fonları
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
3154 sayılı ETKB Teúkilat Kanunu; 4628 sayılı Enerji Kanunu; EPDK Mevzuatı; 4628 sayılı Elektrik
Piyasası Kanunu; 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına øliúkin Kanun; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Do÷al Mineralli Sular Kanunu; 3202 sayılı
Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun; 3194 sayılı ømar Kanunu
VIII. Tedbir hedefleri
1. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji miktarının artırılması
2. Tarımda ve di÷er ticari iúletmelerde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artırılması
3. Konutlarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının artırılması
4. Küçük su kaynakları potansiyelinin enerji üretimi için de÷erlendirilmesi
5. Organik atıklardan kaynaklanan çevre kirlili÷inin azaltılması
IX. Faaliyetler
3.1.5.1 Güneú enerjisi kullanımının yaygınlaútırılması
3.1.5.2 Rüzgâr enerjisi kullanımının yaygınlaútırılması
3.1.5.3 Jeotermal enerjinin konut ve sera ısıtılmasında kullanılması
3.1.5.4 Küçük/mini hidro elektrik santrali yapımının desteklenmesi
3.1.5.5 Organik atıkların biyoyakıt olarak de÷erlendirilmesi
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3

Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I. Yeri
Köyler

3.1
3.1.5
3.1.5.1

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması
Güneú Enerjisi Kullanımının Yaygınlaútırılması

II. Hedef uygulama alanı
Haneler ve iúletmeler
III. Süresi
36 ay
IV. Gerekçesi
Kırsaldaki hanelerin ve iúletmelerin enerji ihtiyaçlarının bir bölümünü güneú ısısını de÷erlendirerek
karúılamaları, enerji fiyatlarının yüksekli÷i veya fosil yakıtlara eriúimin güçlü÷ü açısından ele alındı÷ında
maliyet etkin bir seçenek olarak gözükmektedir. Türkiye’de güneúli gün sayısının fazla olması bu yöndeki
yatırımların verimli olaca÷ını göstermektedir. Güneú kollektörlerinin yaygın kullanımı, sıcak su temini ve
ısıtma amaçlı uygulamalar, odun tüketiminin azalarak mevcut orman varlı÷ımızın korunmasına katkı
sa÷layacaktır.
V. Alt faaliyetler
1. Güneú enerjisinin kullanılabilece÷i gündelik ihtiyaç alanlarının belirlenmesi
2. Hanelerin ve iúletmelerin güneú enerjisinin avantajları konusunda bilgilendirilmesi
3. Orman köyleri baúta olmak üzere güneú enerjisi sistemlerinin kurulumunun desteklenmesi
4. Yıllık güneúlenme oranının çok yüksek oldu÷u bölgelerde úebeke eriúimine uzak noktalarda (ba÷ evleri,
vb.) güneú enerjisinin elektrikli amaçlı (foto-voltaik-PV sistemler vb.) kullanımının teúvik edilmesi
VI. Sonuçlar
1. Hanelerin ve iúletmelerin odun ve fosil yakıt tüketiminin azalması
2. Hanelerin ve iúletmelerin gaz ve elektrik tüketiminden kaynaklanan masraflarının azalması
3. Kadınların iú yükünün hafiflemesi
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
EøEø ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
STB, øÇøB, BøB, EPDK, DMø, ÇOB, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Güneú enerjisi sistemlerinin baúlangıç yatırım maliyetlerinin yüksek olması
2. Güneú enerjisi kullanımında mevzuat eksikli÷inin olması
X. øzleme göstergeleri
1. Güneú enerjisi kullanan hane sayısı
2. Güneú enerjisi kullanan iúletme sayısı
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Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I. Yeri
Kırsal yerleúimler

3.1
3.1.5
3.1.5.2

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması
Rüzgâr Enerjisi Kullanımının Yaygınlaútırılması

II. Hedef kitle
Tarım ve tarım dıúı imalathaneler, sanayi tesisleri
III. Süresi
36 ay
IV. Gerekçesi
Kırsal yerleúimlerde yer alan ticari iúletmelerin enerji ihtiyaçlarının bir kısmını rüzgâr enerji kayna÷ını
de÷erlendirerek karúılamaları, artan enerji fiyatları ve fosil yakıtlara eriúim güçlü÷ü dikkate alındı÷ında
makul bulunmaktadır. Rüzgâr enerjisinin yeterli ve kesintisiz oldu÷u ve di÷er yenilenebilir enerji
kaynaklarının bulunmadı÷ı yörelerde iúletmelerin enerji ihtiyacını rüzgâr enerjisiyle karúılamaları gerekli
mekanizmalarla teúvik edilerek rekabet güçlerinin artması sa÷lanabilir.
V. Alt faaliyetler
1. Yöredeki iúletmelerin enerji talebine uygun büyüklükte santrallerin inúa edilmesi ve bunların “feed-intariff” yöntemiyle úebeke ba÷lantılarının yapılması
2. Kapasite tahsisinde öncelik verilmesi
3. Mevzuattaki uyumsuzlukların giderilmesi
VI. Sonuçlar
1. Yenilenebilir enerji kullanımının artması
2. Dıúa ba÷ımlılı÷ın azaltılarak ithal enerji giderlerinin düúürülmesi
3. Fosil yakıt tüketiminin azalması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
ETKB ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
STB, ÇOB, BøB, EPDK, EøEø, DMø, üniversiteler, belediyeler, kaymakamlıklar, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Rüzgar enerji sistemlerinin baúlangıç yatırım maliyetlerinin yüksek olması
2. Rüzgar kaynaklarının de÷iúkenlik göstermesi ve sistem güvenilirli÷ini sa÷lamak için rüzgar tesislerinin
genellikle önemli miktarda sıcak yedek kapasitesi gerektirmesi
3. Rüzgar enerji kullanımında mevzuat eksikli÷inin olması
X. øzleme göstergeleri
1. Faal durumdaki rüzgar santrali sayısı
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Öncelik
3.1
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Tedbir
3.1.5
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması
Faaliyet
3.1.5.3
Jeotermal Enerjinin Konut ve Sera Isıtılmasında Kullanılması
I. Yeri
Jeotermal enerji kaynakları bulunan kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Kırsal haneler ve tarımsal iúletmeler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Jeotermal enerji kaynakları bakımından zengin olan ülkemizde bu enerjinin konutların ısıtılmasında
kullanımı ile hem yüksek fiyatlı enerji kullanımının önüne geçilmiú hem de fosil enerji kaynaklarının neden
oldu÷u çevre kirlili÷i ve küresel ısınma gibi sorunların azaltılması sa÷lanmıú olacaktır. Seralarda jeotermal
enerjinin kullanılması ile toprak ısıtması ve ortam ısıtması yapmak mümkündür. Ayrıca jeotermal akıúkan
terkibindeki karbondioksitin (50 gr/m² gün) ayrıútırılarak fotosentez olayına katkıda bulunmak üzere
verilmesi, jeotermal akıúkanla yapılan seracılı÷ı cazip hale getirmekte, verimi yüzde 50-60 artırmakta ve
ideal iç sıcaklık sa÷layarak hormonsuz üretimi mümkün kılmaktadır. Sera atmosferine jeotermal
karbondioksitin verilmesi ile verim yüzde 40 artmakta, sera içi sıcaklık döllenme için gereken sıcaklı÷ın
üstünde oldu÷undan verim yükselmektedir. Ayrıca, bu sayede gerekli havalandırma yapılabilmekte, sera içi
rutubet yükselmemekte ve bundan kaynaklanabilecek hastalıklar engellenmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Üreticilerin ve hanelerin yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bilgilendirilmesi
2. Ekonomik oldu÷u tespit edilen alanlarda sondaj çalıúmalarının yapılması
3. Kullanılan jeotermal suyun alana reenjekte edilmesinin sa÷lanması
4. Jeotermal enerjiden yararlanacak olan yerleúimlerde merkezi ısıtma sistemi kurulması
5. Eúanjör sistemi ile ısıtılan suyun merkezi sistemle konutlara da÷ıtımının yapılması
6. Jeotermal kaynaklara yakın yerlerde sera üretimi yapılabilecek alanların tespit edilmesi
7. Seralarda jeotermal suyun kullanımına yönelik altyapı yatırımlarının desteklenmesi
VI. Sonuçlar
1. Çevre kirlili÷inin azalması
2. Dıúa ba÷ımlılı÷ımızın azaltılarak ithal enerji giderlerinin düúürülmesi
3. Tüketicinin enerji giderlerinin düúürülmesi
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
MTA ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ETKB, øÇøB, TKB, ÇOB, BøB, DSø, ÖÇKK, TPAO, KA’lar, øller Bankası, bankalar, belediyeler, ilgili
STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Elektrik üretimi amaçlı jeotermal enerji teúvik edilirken, ısı üretimi amaçlı jeotermal enerjinin yeterince
teúvik edilmemesi
2. Tüketicilerin ilk yatırım aúamasında projeye destek konusunda gönüllü olmaması
X. øzleme göstergeleri
1. Jeotermal enerji ile ısıtılan konut alanı (m2)
2. Jeotermal enerjiyle ısıtılan seraların alanı (m2)
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3

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması
Küçük/Mini Hidro Elektrik Santrali Yapımının Desteklenmesi

Öncelik
3.1
Tedbir
3.1.5
Faaliyet
3.1.5.4
I. Yeri
Küçük//Mini hidro elektrik santrali yapımına uygun debili küçük akarsu veya su yapıları
II. Hedef uygulama alanı
Söz konusu hidro elektrik santrallerden etkilenen kırsal yerleúimler
III. Süresi
48 ay

IV. Gerekçesi
Birleúmiú Milletler Sanayi ve Kalkınma Organizasyonu tarafından yapılan sınıflandırmaya göre 10 MW dan
büyük kurulu güce sahip hidroelektrik santraller büyük, 10-1 arası küçük, 1-0,1 arası mini, 0,1 den küçük
olanlar ise mikro sınıfına girer. Ülkemizde, hidro elektrik enerjisi elde etme imkânlarına sahip debisi yüksek
akarsuların bulundu÷u kırsal bölgelerde bu kaynakların olabildi÷ince yüksek oranda de÷erlendirilmesi ile
ülkemizin sınırlı enerji kaynakları üzerindeki baskı azaltılacaktır.
V. Alt faaliyetler
1. Yerel halkın ve üreticilerin yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının avantajları konusunda
bilgilendirilmesi ve yatırımları benimsemesinin sa÷lanması
2. Kırsalın kalkındırılmasına yönelik olarak daha önce DSø ve EøEø tarafından etüt edilmemiú ve/veya
projelendirilmemiú debisi yüksek akarsu geçiú bölgelerine öncelik verilmesi
3. Mevzuatın uyumlaútırılması
4. Uygun finansman modellerinin geliútirilmesi
VI. Sonuçlar
1. Su kaynaklarının de÷erlendirilmesi
2. Fosil yakıt tüketiminin azalması
3. Kırsal altyapının geliúmesi
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
EPDK, EøEø ve DSø
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ETKB, øÇøB, BøB, KTB, ÇOB, DSø, TEDAù, øÖø’ler, kaymakamlıklar, belediyeler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. øçme-kullanma ve sulama suyu ihtiyacının öncelikli olması
2. Çevresel endiúeler nedeniyle bazı yörelerde hidroelektrik projelerine direnç gösterilmesi
3. Gerekli mevzuatın uyumlaútırılamaması
X. øzleme göstergeleri
1. Faal durumdaki küçük/mini hidro elektrik santrali sayısı
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3

Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I. Yeri
Kırsal yerleúimler

3.1
3.1.5
3.1.5.5

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması
Organik Atıkların Biyoyakıt Olarak De÷erlendirilmesi

II. Hedef kitle
Tarım-gıda iúletmeleri
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Günümüzde tarımsal faaliyetlerden ve hane tüketimlerinden kaynaklı olarak do÷ada çürümeye terk edilen ve
ekonomik faydaya dönüútürülemeyen önemli bir organik atık potansiyeli bulunmaktadır. Üreticilerin gelir
kaynaklarının çeúitlendirilmesine imkân verecek ve çevrenin korunmasına hizmet edecek söz konusu
atıkların toplanması ve iúlenmesi oldukça önemlidir.
V. Alt faaliyetler
1. Yerel halkın ve üreticilerin yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının avantajları konusunda
bilgilendirilmesi
2. Atık toplama ve taúıma altyapısının oluúturulması
3. Atıkların sa÷lıklı úekilde iúleme tesisine ulaútırılması
4. Tedarikçi ve alıcı arasında tip sözleúmelerin geliútirilmesi
5. Organik atıkları de÷erlendiren enerji tesislerinin desteklenmesi
6. Üretilen biyoyakıtların konvansiyonel yakıtlarla harmanlanması için kanunla belirlenmiú oranların
yükseltilmesi
VI. Sonuçlar
1. Yenilenebilir enerji kullanımının artması
2. Atıklardan kaynaklı çevre kirlili÷i ve salgın hastalıkların önlenmesi
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
EPDK
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ETKB, TKB, øÇøB, BøB, ÇOB, DSø, TEDAù, EPDK, øÖø’ler, KA’lar, kaymakamlıklar, belediyeler, ilgili
STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Organik ve inorganik atıkların ayrıútırılmasının güçlü÷ü
2. Hayvansal ve bitkisel atıklar için toplama merkezlerinin farklı olması
3. Atıkların sa÷lıklı úekilde toplanması ve taúınması ilgili mevzuat de÷iúikli÷inin gecikmesi
4. Biyoyakıt üretme ve distillasyon tesislerinin mevcut kurulu gücünün altında bir kapasiteyle çalıúması ve
hammade eksikli÷inin yaúanması
X. øzleme göstergeleri
1. Toplanan organik atık miktarı
2. Organik atıkları de÷erlendiren enerji üretim tesisi sayısı
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3

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Sosyal Altyapı Donatılarının Artırılması

Öncelik
3.1
Tedbir
3.1.6
I. Mevcut durum
Kırsal yerleúimlerde üstyapıya iliúkin sosyal donatılar oldukça yetersizdir. Yaúam kalitesinin düúmesine ve
kırsal yerleúimlerin cazibesini kaybetmesine neden olan söz konusu altyapı ihtiyaçlarının karúılanması ço÷u
zaman altyapı yatırımlarının tamamlanmasına ba÷lanmaktadır. Kırsal yerleúimlerin azalan nüfusları, bu
yatırımların maliyet etkinli÷ini düúürmektedir. Bu nedenle, kırsal alanda atıl durumda bekletilen kamu
binalarının (sa÷lık oca÷ı, köy okulu, tren istasyonu vb.) de÷erlendirilmesi durumunda kaynak israfı
önlenecek, sosyal faaliyetlerin düzenlenmesinde ihtiyaç duyulan fiziki mekân sıkıntısı giderilmiú olacaktır.
Ayrıca, tarihi-kültürel-turistik potansiyeli nedeniyle ziyaretçi çeken ve kentsel nüfus için cazibesi giderek
artan kırsal yerleúimler için öncelikli olmak üzere; çeúme, heykel, satıú büfeleri, bilet, gazete, çiçek satıú
kulübeleri, telefon kabinleri ile yangın muslu÷u, çöp ve posta kutuları, oturma bankları vb. mobilyaların
temin edilmesi kırsal turizm açısından yararlı görülmektedir. Di÷er taraftan, belde ve köy ölçe÷indeki kırsal
yerleúimlerde yaúayan herkese sa÷lıklı yaúam için spor yapma imkânı sa÷lamak ve genç nüfusun boú
zamanlarını sporla de÷erlendirmelerine olanak vermek üzere tip spor alanlarının oluúturulması yine kırsal
yerleúimlerin cazibesini artıracaktır.
II. Stratejik önemi
Kırsal yerleúimlerde yaúayan nüfusun yaúam kalitesinin artırılmasında altyapı yatırımları kadar üstyapı
yatırımların da payı vardır. Birtakım sosyal faaliyetlerin (sanat, spor, müzik, tiyatro, dü÷ün, kermes vb.)
düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan üstyapı donatılarının temin edilmesi vatandaúların sosyal iliúki a÷larını
güçlendirmelerine ve iletiúim becerilerini geliútirmelerine imkan vermektedir.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 646 ve 647
IV. Sorumlu kuruluú
øÇøB ve øÖø’ler
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, hibe programı, kırsal kalkınma projesi, envanter çalıúması, mevzuat düzenleme
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, KA hibeleri, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
3194 sayılı ømar Kanunu; 5393 sayılı Belediye Kanunu; 5302 sayılı øl Özel ødaresi Kanunu; 3289 sayılı
GSGM Teúkilat Kanunu
VIII. Tedbir hedefleri
1. Yerel kalkınma kapasitesinin güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan fiziki mekânların artırılması
2. Kırsal yerleúimlerin üstyapı kalitesinin artırılması
3. Kırsal yerleúimlerde boú zaman faaliyetleri için gerekli altyapının artırılması
IX. Faaliyetler
3.1.6.1 Atıl kamu binalarının yeniden kullanıma açılması
3.1.6.2 Kent mobilyaları kullanımının yaygınlaútırılması
3.1.6.3 Spor altyapısının oluúturulması
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3

Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I. Yeri
Kırsal yerleúimler

3.1
3.1.6
3.1.6.1

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Sosyal Altyapı Donatılarının Artırılması
Atıl Kamu Binalarının Yeniden Kullanıma Açılması

II. Hedef uygulama alanı
Atıl kamu binasına sahip kırsal yerleúimler
III. Süresi
24 ay
IV. Gerekçesi
Atıl durumdaki kamu binaları hem kaynak israfına yol açmakta hem de düzenli bakımları yapılmazsa
görüntü kirlili÷i yaratmaktadır. Kamu kurumlarının aynı bölgede gereksiz yatırımlar yapmalarını engellemek
ve atıl binaları sosyal kalkınma amaçlı de÷erlendirmek amacıyla mevcut kamu binalarının, yerel halkın
ihtiyaçları do÷rultusunda de÷erlendirilmesi gerekmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Devredilebilecek atıl kamu binaları envanterinin çıkarılması
2. Atıl binaların bakım-onarım maliyetlerinin tespit edilmesi
3. Atıl binaların valili÷e devri için mevzuat düzenlemesi yapılması
4. Devredilen binaların yeniden kullanım alanlarının belirlenmesi
5. Devri gerçekleútirilen binaların yöresel ihtiyaçlara uygun úekilde kullanılması konusunda protokol
hazırlanması
VI. Sonuçlar
1. Kamusal faaliyetler için karúılaúılan mekan sorunun giderilmesi
2. Kaynak kullanımında tasarruf sa÷lanması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
øÇøB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
MEB, TKB, SB, BøB, MB, HM, MEGM, øÖø’ler, kaymakamlıklar, belediyeler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Atıl kamu binalarının restorasyon maliyetinin yüksek olması
2. Atıl kamu binalarının devrinde kurumlar arasında mülkiyet sorunu yaúanması
X. øzleme göstergeleri
1. Atıl kamu binası sayısı
2. Yeniden kullanım için devredilen atıl kamu bina sayısı
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Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I. Yeri
Belde ve köyler

3.1
3.1.6
3.1.6.2

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Sosyal Altyapı Donatılarının Artırılması
Kent Mobilyaları Kullanımının Yaygınlaútırılması

II. Hedef kitle
Tarihi-kültürel-turistik öneme sahip yerleúimler
III. Süresi
24 ay
IV. Gerekçesi
Tarihi-kültürel-turistik potansiyeli nedeniyle ziyaretçi sayısının yüksek oldu÷u yerleúimler baúta olmak üzere,
geliúme potansiyeli olan tüm yerleúimlerde kentsel peyzaj unsuru yapıların (çeúme, heykel, satıú ve biletgazete büfeleri, telefon kabinleri ile yangın muslu÷u, çöp ve posta kutuları, oturma bankları, otobüs dura÷ı,
pazar yeri düzenlemesi vb.) tesis edilmesi kimlikli mekânlar üretilmesi, yaúam kalitesinin yükseltilmesi ile
sa÷lıklı ve güvenli çevreler oluúturması bakımından önemlidir. Böylece, kırsal yerleúimlerin yenilenmesi ve
rehabilitasyonu adına önemli bir adım atılmıú olacaktır.
V. Alt faaliyetler
1. Yerleúimlerin yerleúik ve ziyaretçi nüfusları dikkate alınarak asgari bulunması gereken kent
mobilyalarının tespit edilmesi
2. Bu mobilyaların yöresel mimari kimli÷e uygun úekilde tasarımlarının yapılması
3. Bu mobilyaların kurulması için uygun yerlerin belirlenmesi
4. Yerel ihtiyaçları gözeten mobilyaların kurulumunun desteklenmesi
5. Bu konuda mahalli idare ve birlikleri arasında iúbirli÷i modellerinin geliútirilmesi
VI. Sonuçlar
1. Kırsal yerleúimlerin do÷al, kültürel ve görsel peyzaj de÷erlerinin iyileúmesi
2. Bazı kamusal nitelikli hizmetlere daha kolay eriúimin sa÷lanması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
øÇøB ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
BøB, KTB, øller Bankası, kaymakamlıklar, belediyeler, KHGB’ler, mahalli idare birlikleri, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Yerel yönetimlerce konunun öncelikli olarak görülmemesi
2. Kent mobilyalarının yerel halkın ihtiyaçlarına uygun seçilmemesi
3. Kent mobilyalarının yararlanıcılar tarafından özensiz kullanımı ve tahrip edilmesi
X. øzleme göstergeleri
1. Kent mobilyaları kullanılan köy sayısı
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Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I. Yeri
Belde ve köyler

3.1
3.1.6
3.1.6.3

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Altyapının Geliútirilmesi
Sosyal Altyapı Donatılarının Artırılması
Spor Altyapısının Oluúturulması

II. Hedef kitle
Kırsal nüfus
III. Süresi
24 ay
IV. Gerekçesi
Beldeler ve köylerde yaúayan kiúilere sa÷lıklı yaúam için spor yapma imkânı sa÷lamak ve genç nüfusun boú
zamanlarını sporla de÷erlendirmelerine olanak hazırlamak için kırsal yerleúimlerde açık spor alanları
düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, düzenlenen bu alanlarda çocukların fiziksel ve zihinsel geliúimlerine
katkı sa÷lamak amacıyla çocuk oyun alanlarının da yer alması gerekmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Çocuk oyun alanları için örnek tasarımların geliútirilmesi
2. Yerel ihtiyaçlara uygun úekilde açık spor alanlarının oluúturulması
3. Tespit edilen yerleúimlerde çocuk oyun alanlarının yer seçiminin yapılması
4. Açık spor alanlarının mevcut veya yapılacak e÷itim binalarıyla birlikte planlanması
5. Okullara ait mevcut spor alanlarının okul dıúına da kullanıma açılması
6. Uygun yerleúimlerde bisiklet ve yürüme yollarının düzenlenmesi
7. Çocuklar ve gençler için ilçe düzeyinde yaz spor kamplarının düzenlenmesi
VI. Sonuçlar
1. Kiúilerde sa÷lıklı yaúam bilincinin geliúmesi
2. Sosyal aktivite imkânlarının artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
øÇøB ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
BøB, MEB, GSGM, øller Bankası, belediyeler, KHGB’ler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Talep eden yerleúimlerde yeterli yerleúik nüfusun olmaması
2. Uygun yer seçiminin yapılamaması ve/veya uygun görülen alanlarda mülkiyet sorunu bulunması
3. Kırsal nüfusun yaú ve cinsiyete göre spor ve açıkhava faaliyeti taleplerinin farklılaúması
X. øzleme göstergeleri
1. Çocuk oyun alanına sahip köy/belde sayısı
2. Açık spor alanına sahip köy/belde sayısı
3. ølçe genelinde müsabaka úeklinde düzenlenen spor oyunları çeúidi sayısı
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Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Yerleúimlerin Geliútirilmesi ve Korunması
Sa÷lıklı, Güvenli ve Düzenli Yapılaúmanın Yaygınlaútırılması

Öncelik
3.2
Tedbir
3.2.1
I. Mevcut durum
Kırsal yerleúimler sayıca fazla, nüfus ölçe÷i olarak küçük ve yerleúme düzeni da÷ınık ve plansızdır. Do÷al
afet riski altında bulunan yerleúimlerde gerekli önlemlerin alınmaması, korunması gerekli yerleúim
dokularının, turizm açısından potansiyel olacak do÷al de÷erlerin ve yöresel yapı kültürünün korunamamıú
olması, özellikle kıyı-mera, yaylak, kıúlak ve umuma ait çayır ve otlak alanlarda fen ve sa÷lık koúullarına
uygun olmayan, ruhsatsız/izinsiz yapılaúmanın sürmesi kırsal alanlarda yaúanan baúlıca sorunlardır.
Köylerin planlanmasına iliúkin uygulamalar; 3194 sayılı ømar Kanunu, 442/3367 sayılı Köy Kanunu,
2510/5543 sayılı “øskân Kanunu” ve 3083 Sayılı “Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım
Reformu Kanunu” kapsamında yürütülmektedir. Ancak, kırsal yerleúimler için geliútirilmiú planlama
modelleri bulunmamaktadır. Kırsal yerleúimlerin planlama modellerinin geliútirilmesinde, olası afet
risklerinin en aza indirilmesi yönünde de önlemler alınmalıdır. Ayrıca, kırsal yerleúimlerin sa÷lıklı,
yaúanabilir mekânlar olarak ortaya çıkabilmesi için mekânsal politikaların geliútirilmesine esas teúkil
edilecek kırsal alan varlıklarının tespitinin de yapılması gerekmektedir.
Kırsal yerleúimlerin co÷rafi ve demografik nitelikleri, hizmet sunum maliyetleri ve etkinli÷i üzerinde
olumsuz etki yaratmakta, kırsal ekonomilerin geliúmesi için yerleúim bazında bulunması gereken ölçe÷in
oluúması da güçleúmektedir. Bu nedenle, konumları itibarıyla çevresindeki yerleúim birimlerine hizmet
verme ve geliúme potansiyeli olan merkezi yerleúim yerlerine öncelik verilerek bu yerleúim yerlerinin
altyapılarının geliútirilmesi gerekmektedir. 5302 sayılı “øl Özel ødaresi Kanunu” gere÷i tüm ili kapsayan
Çevre Düzeni Planı ile, Belediye ve Mücavir alanı dıúında kalan köylerin imara iliúkin iú ve iúlemleri (plan,
ruhsat, yapı denetim vs.) øl Özel ødarelerince yürütülmektedir.
Buna ra÷men, ülkemizde kırsal yerleúimlerin belirgin bir özelli÷i “plansız” olmalarıdır. Kırsal yerleúimlerde
fenni koúullara uygun olmayan, ruhsatsız/izinsiz, yöresel mimari dokuya uyumsuz ve çok katlı yapılaúmalar
da önemli bir sorun yaratmaktadır. Türkiye’de kırsal alanların kalkındırılmasına ve geliúimine yönelik
politika unsurlarından biri “Fiziksel Planlama Yaklaúımı”dır. Bu müdahale aracı ile kırsal alanda arazinin
korunması, gelir düzenlemeleri, do÷al kaynakların korunarak kullanılması, kır-kent dengesinin sa÷lanması ve
do÷al yaúamın korunması amaçlanmaktadır.
2009 yılında BøB tarafından yapılan bir araútırmaya göre; köyde yaúayanların daha kolay ve ucuz konut
yapabilmelerinin ve köylerin toplu bir biçimde geliúebilmesinin ön koúulu olan köy yerleúik alan tespitlerinin
sadece Adana, Edirne, Kırklareli, Kahramanmaraú, Ni÷de illerinde tamamlandı÷ı, ülke genelinde ise köylerin
yalnızca yüzde 31'inde köy yerleúik alan tespiti yapıldı÷ı belirlenmiú olup bu oranın artırılması
gerekmektedir. Ayrıca, çalıúmanın devamı niteli÷inde köylerde yapılan planlamalara iliúkin veriler de elde
edilmiútir.
Buna göre; tüm köyler bazında 442/3367 sayılı Kanuna göre onaylanan plan sayısı 1.171’dir. 2510/5543
sayılı “øskân Kanunu” kapsamında úu anda 28 ilde iskân çalıúmaları yürütülmekte olup 3.945 aile devlet
eliyle iskân, 3.159 aile kredi deste÷i beklemektedir. 3083 Sayılı “Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine
Dair Tarım Reformu Kanunu” kapsamında TRGM tarafından bugüne kadar 105 adet köy imar planı
onaylanmıútır.

II. Stratejik önemi
Kırsal yerleúimlerin sa÷lıklı, yaúanabilir mekânlar haline gelmesinde; afet risk ve zararlarının azaltılması,
kırsal çevrenin korunması ve iyileútirilmesinin sa÷lanması, sosyal altyapı hizmetlerinin iyileútirilmesi, do÷al
ve tarihi mirasın korunması ve yöresel mimariye uygun konutların yapılması gibi fiziki düzenlemelerin rolü
oldukça önemlidir.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 680 ve 681
IV. Sorumlu kuruluú
BøB, øÇøB, DPT, AADYB ve øÖø’ler
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, kırsal kalkınma projesi, mevzuat düzenleme, eúleútirme projesi, pilot/araútırma projesi
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YUKARIDAKø TABLONUN DEVAMI
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Baúkanlı÷ının Teúkilat ve Görevleri Hakkında Kanun; 3194 sayılı
ømar Kanunu; 442 sayılı Köy Kanunu; 2510/5543 sayılı øskân Kanunu; 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi
Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu; 3621 sayılı Kıyı Kanunu; 4342 sayılı Mera Kanunu; 7269
sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve
Yönetmelikleri; 5302 sayılı øl Özel ødaresi Kanunu; 5393 sayılı Belediye Kanunu; 5216 sayılı Büyükúehir
Belediyesi Kanunu
VIII. Tedbir hedefleri
1. Sa÷lıklı bir kırsal yerleúme deseninin oluúturulması
2. Afet zararlarının azaltılmasına yönelik önlemlerin artırılması
3. Kırsala götürülen kamu hizmetlerinde kaynak etkinli÷inin artırılması
4. Yöresel mimariye uygun yapılaúmanın artırılması
5. Köylerin planlı geliúimlerinin sa÷lanması
IX. Faaliyetler
3.2.1.1 Kırsal yerleúme planlaması politika ve stratejileri dokümanının hazırlanması
3.2.1.2 Olası afetlere karúı zarar azaltma yöntemlerinin uygulanması
3.2.1.3 Kırsal merkezi yerleúimlerin belirlenmesi
3.2.1.4 Yöresel mimariye uygun yapılaúmanın yaygınlaútırılması
3.2.1.5 Köy yerleúik alan tespitlerinin tamamlanması
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Stratejik Amaç

3

Öncelik
Tedbir

3.2
3.2.1

Faaliyet

3.2.1.1

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Yerleúimlerin Geliútirilmesi ve Korunması
Sa÷lıklı, Güvenli ve Düzenli Yapılaúmanın Yaygınlaútırılması
Kırsal Yerleúme Planlaması Politika ve Stratejileri Dokümanının
Hazırlanması

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef uygulama alanı
Pilot uygulama için seçilecek yerleúimler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Kırsal yerleúimler sahip oldukları do÷al-kültürel nitelikleri, ülke içindeki co÷rafi konumları, ekonomik
faaliyetleri ve kentsel odaklara yakınlıkları gibi nedenlerle farklı türde ve düzeyde baskılara maruz
kalmaktadır. Ayrıca, özel nitelikli alanların ço÷unun kırsal alanlarda olması kırsal yapılaúma için önlemler
alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu alanların/yerleúimlerin geliúme e÷ilimlerinin planlanması ve yerleúimlerin
denetlenmesi kapsamında mevcut mevzuat hükümleri yetersiz kalmakta, yapılmıú yeterli ve yönlendirici
çalıúmalar bulunmamaktadır. Kırsal alanların/yerleúimlerin özellikleri ve sorunları çok çeúitlilik
gösterdi÷inden bu alanlara iliúkin ülke bazında yönlendirici prensiplerin belirlenmesi ve gerekli
sınıflandırmaların yapılarak yerel ölçekte planlama/yönlendirme kriterlerinin ortaya konulması
gerekmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Gerekli bilgilerin co÷rafi bilgi sistemleri ortamında toplanması
2. Kırsal yerleúimlere iliúkin tipolojilerin ortaya konulması
3. Kırsal tipolojilere iliúkin el kitabı hazırlanması
4. ømar planlarında kırsal tipolojilerin ele alınmasına ve buna uygun olarak kırsalın geliútirilmesine yönelik
ilke ve prensiplerin belirlenmesi
5. Yerel paydaúların ihtiyaç ve görüúleri do÷rultusunda mevzuat çalıúmaları yapılması
VI. Sonuçlar
1. Kırsal yerleúimlerin yerel özelliklerine göre geliúmesi ve kırsal peyzajın korunması
2. Kırsal yerleúimlerde güvenli, sa÷lıklı ve yaúam kalitesi yüksek yaúam alanlarının oluúması
3. Tarım arazileri üzerindeki yapılaúma baskısının azalması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
BøB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
TKB, KTB, SB, DPT, TÜøK, KA’lar, øÖø’ler, belediyeler, üniversiteler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Mevcut verilerin yetersiz ve da÷ınık olması ve bu verilere eriúimin kısıtlı olması
2. Kırsal yerleúmelerin geliúme e÷ilimleri, denetlenmesi, korunması ve planlanması çalıúmaları kapsamında
mevcut mevzuat hükümlerinin yetersiz kalması
X. øzleme göstergeleri
1. Kırsal yerleúme planlaması hakkında hazırlanan mevzuat sayısı
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Stratejik Amaç

3

Öncelik
Tedbir

3.2
3.2.1

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Yerleúimlerin Geliútirilmesi ve Korunması
Sa÷lıklı, Güvenli ve Düzenli Yapılaúmanın Yaygınlaútırılması

Faaliyet

3.2.1.2

Olası Afetlere Karúı Zarar Azaltma Yöntemlerinin Uygulanması

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef uygulama alanı
Afet risk haritalarına göre do÷al afetlere maruz kalma riski yüksek yerleúimler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Türkiye, bir deprem ülkesi olmasının yanı sıra, topo÷rafya koúulları da÷lık ve engebeli olan bir ülkedir. Kısa
mesafelerde önemli rakım farklılıkları bulunmaktadır. Da÷lık úartların yarattı÷ı rölyef farkından dolayı
oluúan çı÷, sel ve heyelanlar can ve mal kaybına neden olmaktadır. Do÷al felaketlerin neden oldu÷u can ve
mal kayıplarının azaltılması için yöre halkının deprem, çı÷, sel ve heyelan tehlikeleri hakkında e÷itilmesi ve
bilinçlendirilmesi sa÷lanarak, aktif ve pasif önlemeye yönelik zarar azaltma projelerinin geliútirilmesi
gerekmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. ølçe düzeyinde bütünleúik tehlike haritalarının çıkarılması
2. Sel, çı÷, kaya düúmesi ve heyelan tehdidi açısından riskli yerleúimlerin belirlenmesi
3. Risk alanlarındaki yerleúik nüfusa ilk yardım ve sivil savunma temel e÷itimlerinin verilmesi
4. Risk alanlarındaki yerel idareci ve kamu görevlilerine yerleúik nüfusa iyileútirme ve zarar azaltma
e÷itimleri verilmesi
5. Bitkisel (canlı) zarar azaltma yöntemlerinin belirlenmesi
6. Aktif ve pasif zarar azaltma metotlarının belirlenmesi ve uygulanması
7. Depreme dayanıksız kamu kurum ve kuruluúlarına ait yapıların tespit edilerek, fen ve sa÷lık kurallarına
uygun yapılara geçiúi teúvik eden hane bazlı destek mekanizmalarının geliútirilmesi
VI. Sonuçlar
1. øhmalden kaynaklanan afet sayısının azalması
2. Afetlerden kaynaklanan mal ve can kayıplarının azalması
3. Kırsal ulaúım-haberleúme a÷ı güvenli÷inin artması
4. Yapılaúmada denetimlerin artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
AADYB ve øÖø
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, BøB, ÇOB, DPT, KGM, DSø, TOKø, DMø, kaymakamlıklar, belediyeler, üniversiteler, ilgili STK’lar,
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Zarar azaltma projelerinin maliyetli olması
2. Afetlerle ilgili idarelerin kurumsallaúma çalıúmalarının zaman alması
3. Halkın bu konuya karúı yeterli ölçüde hassasiyet göstermemesi ve kamu idarelerini bu alanda faaliyet
göstermeye zorlamamaları.
4. Bu alandaki faaliyetlerin ve kaynak tahsisinin, nüfus ve ekonomik yo÷unlu÷un fazla oldu÷u
yerleúimlerde öncelikli olması
X. øzleme göstergeleri
1. Oluúan do÷al afet sayısı
2. Afet zararlarını azaltma e÷itimi verilen yerleúim yeri sayısı
3. Afet risk verileri çerçevesinde uygulanan önlem sayısı
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Stratejik Amaç

3

Öncelik
Tedbir

3.2
3.2.1

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Yerleúimlerin Geliútirilmesi ve Korunması
Sa÷lıklı, Güvenli ve Düzenli Yapılaúmanın Yaygınlaútırılması

Faaliyet

3.2.1.3

Kırsal Merkezi Yerleúimlerin Belirlenmesi

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef uygulama alanı
Nüfusu bin ile 20 bin arasındaki yerleúimler
III. Süresi
24 ay
IV. Gerekçesi
Kırsal yerleúimlerde devam eden nüfus azalması nedeniyle bu yerleúimlere götürülen kamu yatırım ve
hizmetlerinin etkinli÷i zayıflamaktadır. Bu nedenle öncelikli olarak kırsal alan tanımının kademelendirilerek,
kırsaldaki yerleúim yerleri tipolojisinin oluúturulması ve kırsala götürülecek temel kamusal hizmetlerin,
yerleúimlerin ölçeklerine ve statülerine göre belirlenmesi uygun olacaktır. Bu nedenle, geliúme ve çevresine
hizmet sunma potansiyeli bulunan kırsal merkezi yerleúimlerin (KMY) kapasitelerinin artırılarak civar
yerleúimlerin söz konusu hizmetleri kendilerine en yakın bu tür merkezi yerleúimlerden alması sa÷lanacak ve
kırsal nüfusun kamu hizmetlerine eriúimi artacaktır. Ayrıca, kamu kurumları tarafından hizmet istasyonu
olarak tercih edilen yerleúimlerin mümkün mertebe aynı yerleúimler olması sa÷lanacaktır.
V. Alt faaliyetler
1. Kırsal yerleúimlerle ilgili tipoloji çalıúmasının tamamlanması
2. Kırsal yerleúimler arasındaki ekonomik ve sosyal iliúki a÷larının ilçe düzeyinde tespit edilmesi
3. Merkezde ilgili kurumlarla müúterek úekilde taslak çalıúmanın hazırlanması
4. Yerelde oluúturulan komisyon marifetiyle listelerin nihaileútirilmesi
5. Nüfus ölçe÷ine göre KMY’lerdeki asgari hizmet standartlarının belirlenmesi
6. KMY’lerdeki yatırım ve hizmetlerle ilgili izleme-bilgi sisteminin oluúturulması
7. KMY politikasının benimsenmesi amacıyla bu yerleúimlere yönelik özel projelerin yürütülmesi
VI. Sonuçlar
1. Kamu hizmetlerinde maliyet etkinli÷inin artması
2. Kamu kurumlarının merkezi köy tercihlerindeki da÷ınıklı÷ın önlenmesi
3. Kamu hizmetleri sunumunda süreklili÷in sa÷lanması
4. Kamu hizmetlerine eriúimin ve bilgilenmenin kolaylaúması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
øÇøB ve DPT
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ÇOB, TKB, BøB, KTB, SB, STB, ETKB, MEB, GAP BKø, øÖø’ler, kaymakamlıklar, belediyeler
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. KMY tespit kriterleri üzerinde uzlaúı sa÷lanamaması
2. øl çevre düzeni planlarıyla uyumun sa÷lanamaması
3. Merkez seçilen yerleúimlerin kamu kurumlarınca uygulamada benimsenmemesi
4. Kırsal alan tanımı üzerinde kurumlar arasında uzlaúının olmaması
X. øzleme göstergeleri
1. KMY olarak ilan edilen yerleúim sayısı
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Stratejik Amaç

3

Öncelik
Tedbir

3.2
3.2.1

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Yerleúimlerin Geliútirilmesi ve Korunması
Sa÷lıklı, Güvenli ve Düzenli Yapılaúmanın Yaygınlaútırılması

Faaliyet

3.2.1.4

Yöresel Mimariye Uygun Yapılaúmanın Yaygınlaútırılması

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef uygulama alanı
Yöresel mimari özellikleri öne çıkan yerleúimler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Kırsal alanda betonlaúma ve tek tipte yapılaúmayı önlemek amacıyla yerel malzemenin kullanıldı÷ı, yöresel
iklim koúullarına ve yöre halkının yaúam biçimine uygun, yöresel mimari özellikleri dikkate alarak günümüz
ihtiyaçlarına rasyonel çözümler sunan mimari projelerin üretimi ile yapı kültürünün devamlılı÷ının
sa÷lanması gerekmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Kırsal yerleúimlerde yöresel mimari özelliklerin belirlenmesi
2. Yöresel mimari özelliklerin belirlenmesine iliúkin usul ve esasların ortaya konuldu÷u tasarım
rehberlerinin il düzeyinde hazırlanması
3. Yöresel mimarinin öncelikle kamu binalarının yapımı için de÷erlendirilmesi
4. Yöresel mimari özelliklerle günümüz ihtiyaçlarını örtüútüren proje havuzlarının oluúturulması
5. Proje havuzlarından ilgili yöredeki kırsal hanelerin ücretsiz olarak faydalanması
6. Projeleri uygulayacak yapı ustası ve kalfalarına yöresel mimariye uygun yapı teknikleri konusunda
e÷itim verilmesi
7. Yerel malzeme üretimi yapan tesislerin kurulması ve desteklenmesi
8. Elde edilen projelerle konut yapımının desteklenmesi
9. Söz konusu projelerin kırsal turizme konu yerleúimlerde uygulanmasının teúvik edilmesi
VI. Sonuçlar
1. Yöresel mimarinin yaúatılarak kırsal mirasın korunması
2. Sa÷lıklı, güvenli ve düzenli yapılaúmanın sa÷lanması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
BøB ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, ÇOB, KTB, øller Bankası, KA’lar, belediyeler, meslek odaları, üniversiteler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Yerel yönetimlerin yöresel mimari hakkındaki projelerin üretilmesi ve uygulamasına iliúkin
kapasitelerinin yetersiz olması
2. Yöre halkının bu projelere uygun yapı yapma konusunda isteksiz olması
X. øzleme göstergeleri
1. Yöresel mimari özelliklere uygun üretilen proje sayısı
2. Yöresel mimariye göre tasarlanan projelerle gerçekleútirilen yapı sayısı
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3

Öncelik
Tedbir

3.2
3.2.1

Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam
Kalitesinin Artırılması
Kırsal Yerleúimlerin Geliútirilmesi ve Korunması
Sa÷lıklı, Güvenli ve Düzenli Yapılaúmanın Yaygınlaútırılması

Faaliyet

3.2.1.5

Köy Yerleúik Alan Tespitlerinin Tamamlanması

I. Yeri
Köyler
II. Hedef uygulama alanı
Köy yerleúik alanı tespiti yapılmamıú köyler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Kırsal alanlarda nitelikli ve sa÷lıklı geliúimin en önemli araçlarından birisi köy yerleúik alanı tespitleridir.
Köy yerleúik alanı tespitleri ile yerleúmelerin toplu olarak geliúmesinin yanı sıra, altyapı hizmetlerinin daha
ekonomik olarak sunulması sa÷lanmaktadır. Belediye ve mücavir alanlar dıúında köy nüfusuna kayıtlı ve
köyde sürekli oturanların köy yerleúik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıraca÷ı konut, hayvancılık
veya tarımsal amaçlı yapılar için inúaat ve iskân ruhsatı almadan, yapının fen ve sa÷lık kurallarına uygun
olarak ve muhtarlıktan izin alınarak ruhsatsız yapı yapabilmesinin ön koúulu köy yerleúik alan tespitlerinin
yapılmıú olmasıdır. Ayrıca, yerleúik alan tespitlerinin tamamlanmaması nedeniyle köylerde yaúayan
vatandaúlarımızın yapmıú oldukları yapıların mevzuata aykırı yapı durumuna düúmesi sonucunda vatandaúlar
hukuki süreçlerle karúı karúıya kalmaktadır. Bu nedenle, söz konusu iúlemlerin tamamlanması
vatandaúlarımızın ma÷duriyetinin giderilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Köy yerleúik alan tespiti yapılmamıú köylerin tespit edilmesi
2. Köy yerleúik alan tespiti yapılacak köylerde kadastro iúlemlerinin tamamlanması
3. BøB tarafından yerleúik alan tespitlerinin takip edilmesi
4. BøB ile yerel idareler arasında teknik iúbirli÷i imkanlarının artırılması
VI. Sonuçlar
1. Köylerde nitelikli ve sa÷lıklı yapılaúmanın sa÷lanması
2. Köylerde altyapı hizmetlerinin daha ekonomik olarak sunulması
3. Mevzuata aykırı yapının azalması, bunun sonucunda vatandaúın hukuki süreçle karúı karúıya kalmasının
önlenmesi
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
BøB ve øÖø’ler
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, ÇOB, KTB, øller Bankası, belediyeler, meslek odaları, üniversiteler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Köy yerleúik alan tespitini yapacak komisyonu oluúturan teknik eleman deste÷inin sa÷lanamaması
2. El GPS ve di÷er teknik donanımın yetersiz olması
3. Mülkiyet belgelerindeki eksikli÷in giderilmesinde sorun yaúanması
4. Kadastro çalıúmalarının tamamlanmamıú olması
X. øzleme göstergeleri
1. Yerleúik alan tespiti yapılmıú köy sayısı
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STRATEJ‹K AMAÇ 4
KIRSAL ÇEVREN‹N KORUNMASI
VE GEL‹fiT‹R‹LMES‹

3.4. Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Stratejik Amaç 4 Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Öncelik 4.1 Çevreci Tarım Uygulamalarının Geliútirilmesi
Tedbir
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Tedbir
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Tedbir
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet

4.1.1

Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması

4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3

Tarım Arazilerinde Erozyonun Önlenmesi
Tuzlu ve Alkali Tarım Arazilerinin Islah Edilmesi
Mera Islahı ve Amenajmanının Yapılması

4.1.2

Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Kirlili÷inin Önlenmesi

4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3

Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirlili÷in øzlenmesi
Hayvancılık øúletmelerindeki Atıkların De÷erlendirilmesi
Tarımsal ølaç ve Gübre Ambalajlarının Geri Kazanımı

4.1.3

Çevre Dostu Üretim Yöntemlerinin Yaygınlaútırılması

4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3

Organik Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaútırılması
øyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaútırılması
Çevre Dostu Su Ürünleri Yetiútiricili÷inin Sa÷lanması

Stratejik Amaç 4 Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Öncelik 4.2 Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması
Tedbir

4.2.1

Orman-Köy øliúkilerinin øyileútirilmesi

Faaliyet
Faaliyet

4.2.1.1
4.2.1.2

Faaliyet

4.2.1.3

Faaliyet

4.2.2.1

Faaliyet

4.2.2.2

Ormancılıkla ølgili ølçe Kalkınma Planlarının Güncellenmesi
Orman Köylülerine Gelir Getirici Desteklerin Sa÷lanması
Odun Dıúı Orman Ürünleri Potansiyelinin Tespiti ve Faydalanmanın
Düzenlenmesi
Orman Rejimindeki Alanlarda Toprak ve Su Kaynaklarının
Muhafazası ve Rehabilitasyonu
A÷açlandırma, Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon Çalıúmalarının
Yaygınlaútırılması
Tohum ve Fidan Üretiminin Yaygınlaútırılması

4.2.3

Orman Yangınları ile Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Tedbir

4.2.2

Tedbir
Faaliyet

4.2.3.1

Faaliyet
Faaliyet

4.2.3.2
4.2.3.3

Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dayanıklı Ormanların Tesis
Edilmesi
Orman Yangınları ile Mücadele Altyapısının Geliútirilmesi
Orman Yangınları ile Mücadele E÷itimlerinin Düzenlenmesi

4.2.4

Do÷al Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması

4.2.4.1
4.2.4.2
4.2.4.3

Entegre Havza Rehabilitasyonu Uygulamalarının Yaygınlaútırılması
Yaban Hayatı Kaynaklarından Sürdürülebilir Faydalanmanın Sa÷lanması
Sürdürülebilir Da÷ Yönetimi Stratejisinin Hazırlanması

Tedbir
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet

Stratejik Amaç 4 Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Öncelik 4.3 Korunan Alanların Yönetimi ve Geliútirilmesi
Tedbir

4.3.1
Faaliyet
Faaliyet

4.3.1.1
4.3.1.2

Korunan Alanlarda ve Civarında Gelir Getirici Faaliyetlerin
Geliútirilmesi
Korunan Alanlarda ve Civarında Eko-Turizmin Geliútirilmesi
Korunan Alanlarda Uygulama Programlarının Hazırlanması
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
I. Mevcut durum

4
4.1
4.1.1

Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Çevreci Tarım Uygulamalarının Geliútirilmesi
Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması

Ülkemizde topra÷ın aúırı ve düzensiz kullanımı sonucu "erozyon" gittikçe büyüyen bir sorun haline
gelmektedir. Nitekim erozyon ile mücadele konusuna ilk defa 1937 yılında kabul edilen “Orman Kanunu”nda
yer verilmiútir. Kanun, devlet ormanları sınırları içindeki ırmak ve çay kenarlarını ve bunların kaynaklarını
tanzim etmeyi, sellerin oluúumunu ve heyelanları önleyerek her türlü tedbiri almayı kapsamaktadır.
Ülkemizde yılda ortalama 500 milyon ton’a ulaúan toprak ve sediment taúınması olmaktadır. Toplam arazinin
yüzde 79'unun e÷imi yüzde 10'dan fazladır. Bütün bunlar özellikle yukarı havzalarda toprak erozyonunun
nedenleri üzerinde durulması ve erozyonu önleme çalıúmalarının bu alanlarda daha a÷ırlık kazanmasını
zorunlu kılmaktadır.
Bu koúullarda, su, toprak ve mera baúta olmak üzere do÷al kaynakların tarım amaçlı kullanımında hane, köy
ve mikro havza niteli÷i gösteren köy grupları için, yerel olarak, fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel öncelik
ve özellikleri dikkate alan entegre yaklaúımların geliútirilmesi önem taúımaktadır. Di÷er taraftan, ülkemizde
toplam 14,5 milyon ton civarında kaliteli kaba yem açı÷ı bulunmaktadır. Bu açı÷ın karúılanabilmesi için çayır
ve mera alanlarının ıslahı ile yem bitkileri ekiliú alanlarının artırılması önem arz etmektedir. Bu nedenle,
öncelikle 4342 sayılı Mera Kanunu’nun etkin biçimde uygulanması ve meraların amaç dıúı kullanımlara
açılmaması gerekmektedir. 2008 yılı sonuna kadar 333 bin ha alanda mera ıslahı gerçekleútirilmiútir. AGM
tarafından yapılan orman içi ve civarı mera ıslahı ise 119 ha’dır.
Ülkemizin su ve toprak kaynakları potansiyeli sulama projeleri ile rasyonel bir úekilde de÷erlendirilerek, kuru
tarım alanları sulu tarıma açılmıú, tarımsal üretim önemli oranda artmıútır. Sulu tarıma geçiú, üretimde artıú
sa÷lamasına karúın, önemli çevre sorunlarını da beraberinde getirmiútir. Genellikle kurak ya da yarı kurak
iklim kuúa÷ında oluúan tuzlu ve alkali topraklar Türkiye’de birçok verimli ovalarda birkaç dekardan binlerce
dekara kadar de÷iúen büyüklükte geniú alanları kapsamıútır.
Bu bakımdan, sadece tarımsal desteklerin yönetiminde de÷il, toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımını
sa÷layacak olan üretim planlaması çalıúmalarında da, Türkiye Tarım Havzaları ve Üretim ve Destekleme
Projesi kapsamında oluúturulan Tarım Envanterinin etkin kullanımının sa÷lanması önemli bulunmaktadır.
II. Stratejik önemi
Ülkemizde toprak kaybı sürecinin en önemli etkeni erozyondur. Türkiye kara yüzeyinin yüzde 90’ında çeúitli
úiddetlerde erozyona maruz kalmaktadır. Arazinin do÷al dengesinin bozulmasına ve tarımsal alanlarda verim
kaybına neden olan erozyon, dolaylı olarak köyden kente göçü tetiklemektedir. Topra÷ın yapısına ve suyun
yeterlili÷ine uygun ürün deseni uygulamasına geçiú, bu yönde atılacak en önemli adımdır. Nitekim tarımsal
altyapının yeterli olmadı÷ı ya da sulamanın hatalı yapıldı÷ı topraklarda tuzlulaúma sorunu baúlamıú olup,
topra÷ın çoraklaúmasıyla birlikte tarım yapılamaz hale gelmiútir. Bu nedenle, amaç dıúı tarım arazisi
kullanımının önlenmesi, toprak kirlenmesi ve bozulmasının engellenmesi, topra÷ı her anlamda koruyan ve
üretkenli÷inin sürmesini sa÷layacak olan korumacı tarım ve yetiútirme tekniklerinin uygulanması elzemdir.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 182, 190, 506 ve 509
IV. Sorumlu kuruluúlar
TKB ve ÇOB
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, hibe programı, kırsal kalkınma projesi, pilot/araútırma projesi, mevzuat düzenleme
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, AB fonları, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
6831 sayılı Orman
Kanunu; 4342
sayılı Mera Kanunu; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
YUKARIDAKø
TABLONUN
DEVAMI
Kanunu; 6200 sayılı Devlet Su øúleri Umum Müdürlü÷ünün Teúkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun
VIII. Tedbir hedefleri
1. Tarım arazilerinin sürdürülebilir kullanımının sa÷lanması
2. Tarıma elveriúli olmayan arazilerin azaltılması
3. Meraların sürdürülebilir kullanımının sa÷lanması
IX. Faaliyetler
4.1.1.1 Tarım arazilerinde erozyonun önlenmesi
4.1.1.2 Tuzlu ve alkali tarım arazilerinin ıslah edilmesi
4.1.1.3 Mera ıslahı ve amenajmanının yapılması
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Stratejik Amaç
4
Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Öncelik
4.1
Çevreci Tarım Uygulamalarının Geliútirilmesi
Tedbir
4.1.1
Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması
Faaliyet
4.1.1.1
Tarım Arazilerinde Erozyonun Önlenmesi
I. Yeri
E÷imi yüzde 10’dan büyük olan tarım arazileri
II. Hedef kitle
E÷imi yüzde 10’dan büyük tarım arazisine sahip iúletmeler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
E÷imli tarım arazileri, erozyona duyarlı alanların baúında gelmektedir. Topra÷ın iúleme yöntemlerinin do÷ru
seçilmemesi durumunda erozyon riski artmaktadır. Di÷er taraftan, üst havzalardaki erozyon riskinin fazla
olması nedeniyle alt havzalardaki tarım arazileri ciddi bir tehditle karúı karúıyadır. Ayrıca, úiddetli erozyon
barajların ekonomik ömrünü kısalttı÷ı gibi toprak verimlili÷ini de azaltmaktadır. Koruyucu toprak iúlemeli
ekim yöntemlerinin uygulanması ile erozyon kontrol altına alınacak ve baraj havzalarına daha az toprak
taúındı÷ı için barajların ömrü uzayacak, ayrıca toprakların verimli olan üst katmanları erozyona maruz
kalmadı÷ından toprak verimlili÷i sürdürülebilecektir.
V. Alt faaliyetler
1. Tarım arazileri için toprak etüt haritalarının yapılması
2. Erozyon riski taúıyan araziler için uygun bitki desenlerinin belirlenerek ürün planlaması yapılması
3. Koruyucu toprak iúlemeli ekim yöntemleri konusunda çiftçilere e÷itim verilmesi
4. Erozyon riski taúıyan arazilerde koruyucu toprak iúlemeli ekim yöntemlerinin desteklenmesi
5. E÷imli tarım arazilerinde yem bitkileri üretiminin desteklenmesi
6. E÷imli tarım arazilerinde çok yıllık bitki yetiútiricili÷inin desteklenmesi
7. Erozyon riski taúıyan arazilerde denetimli sulama sistemlerinin teúvik edilmesi
8. Erozyanla mücadele kapsamında tarımsal iúletemelerin denetlenmesi
VI. Sonuçlar
1. Tarım topraklarında erozyonun azalması
2. Tarımsal verimlili÷in artması
3. Baraj havzalarındaki sedimantasyonun azalması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ÇOB, BøB, DSø, GAP BKø, TRGM, øÖø’ler, üniversiteler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Toprak ve su kaynaklarının korunmasına yönelik yetkilerin farklı kurumlarda bulunması
2. Erozyonla mücadele çalıúmalarının iúletmelere ek maliyet getirmesi
3. Erozyonun yavaú geliúen afet olmasının da etkisiyle, sonuçlarına iliúkin farkındalı÷ın düúük olması
X. øzleme göstergeleri
1. Yem bitkileri ekimi yapılan tarım arazisi (ha)
2. Koruyucu toprak iúlemeli ekim yöntemlerini uygulayan iúletme sayısı
3. Koruyucu toprak iúlemeli ekim yöntemlerinin uygulandı÷ı arazi (ha)
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Stratejik Amaç
4
Öncelik
4.1
Tedbir
4.1.1
Faaliyet
4.1.1.2
I. Yeri
Tuzlu ve alkali tarım arazileri

Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Çevreci Tarım Uygulamalarının Geliútirilmesi
Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması
Tuzlu ve Alkali Tarım Arazilerinin Islah Edilmesi

II. Hedef kitle
Tuzlanmaya maruz kalmıú tarım arazilerine sahip iúletmeler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Tarım arazilerinin tuzlanmasına; sulama, gübreleme ve toprak iúlemenin bilinçsizce yapılması neden
olmaktadır. Bu durumun giderilmesi için e÷itim ve yayım çalıúmaları yapılması, toprak tahliline önem
verilmesi ve gerekli mekanizasyonun sa÷lanması elzemdir. Sulu tarıma geçilmiú bölgelerde çiftçilerin ilave
drenaj úebekesini ihmal etmeleri ve dolayısıyla taban suyunun yükselmesi, tuzlulu÷un baúlıca sebebi
olmaktadır. Aynı zamanda sulama suyunun kalitelerinin bilinmemesi ve sulu tarıma geçilen topraklarda
gerekli etütlerin yapılmaması, tuzlu toprakların oluúum ve yayılmalarını hızlandırmaktadır.
V. Alt faaliyetler
1. Tuzlu ve alkali tarım arazilerinin tespit edilmesi
2. Yüksek taban suyu sorunu olan arazilerin belirlenmesi
3. Sorunlu araziler için müdahale yöntemlerinin belirlenmesi
4. Tuzlanma konusunda çiftçi e÷itimlerinin düzenlenmesi
5. Tuzlanmayı önleyici tarla içi geliútirme hizmetleri (drenaj gibi) altyapısının desteklenmesi
6. Tuzlanma riski taúıyan arazilerde denetimli sulama sistemlerinin teúvik edilmesi
7. Tuzlu ve kurak topraklara uygun bitki deseninin belirlenmesi ve teúvik edilmesi
8. Toprak analizlerinin yaygınlaútırılması için ilçe düzeyinde kurumsal altyapının güçlendirilmesi
VI. Sonuçlar
1. Tuzlu ve alkali toprakların temizlenmesi
2. Taban suyu seviyesinin kontrol altında tutulması
3. Tuzlulaúma ve çoraklaúma risklerinin azalması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ÇOB, TKGM, TRGM, DSø, GAP BKø, øÖø’ler, üniversiteler, su kullanıcı örgütleri, mahalli idare birlikleri,
ilgili STK’lar,
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Tuzlu ve alkali toprakların ıslah maliyetinin yüksek olması
2. Toprak analizi hizmetlerinin yaygınlaúmamıú olması
X. øzleme göstergeleri
1. Islah edilen tarım arazisi (ha)
2. Drenaj kanallarının uzunlu÷u (km)
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet

4
4.1
4.1.1
4.1.1.3

Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Çevreci Tarım Uygulamalarının Geliútirilmesi
Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması
Mera Islahı ve Amenajmanının Yapılması

I. Yeri
Mera tespit ve tahdit çalıúması yapılmıú alanlar
II. Hedef kitle
Hayvancılık iúletmeleri ve mera yönetim birlikleri
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Çayır ve mera alanlarının; erozyon, iúgal, aúırı ve bilinçsiz otlatma gibi çeúitli nedenlerle nitelik ve nicelik
olarak bozulması ve bu sürecin devam etmesi geri dönüúü olmayan zincirleme birçok çevre sorununa neden
olmaktadır. Çayır ve meralar, hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluúturan kaliteli kaba yemin en ucuz ve
en kolay temin edildi÷i kaynaklar oldu÷undan, bu alanların korunması ve geliútirilmesi hayvancılık adına
önemli bulunmaktadır.
V. Alt faaliyetler
1. Islah edilecek meraların belirlenmesi
2. Otlatılacak hayvan sayısına göre otlatma planlarının hazırlanması
3. Planlı otlatmanın olumlu sonuçları konusunda çiftçilerin bilgilendirilmesi
4. Meralarda otlatmayı düzenleyici yapı ve tesislerin kurulması
5. Meraların çevresinin canlı çitler veya zorunlu durumlarda tel çitlerle çevrilmesi
6. Mera üzerinde hayvanların gölgelenmesine yönelik a÷açlandırma yapılması
7. Yabancı bitkilerle mücadele altyapısının oluúturulması
8. Islah edilen meraların korunmasını teúvik edecek desteklerin yöre çiftçisine sunulması
VI. Sonuçlar
1. Meralardaki ot verimi ve kalitesinin artması
2. Biyoçeúitlili÷in korunması
3. Toprak erozyonunun azalması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB ve ÇOB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, TKGM, øÖø’ler, kaymakamlıklar, belediyeler, mera yönetim birlikleri
IX.Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Mera tahsisi hakkında ihtilaflar oluúması
2. Orman kadastrosu kapsamında olan bozuk orman alanlarının mera olarak görülmesi
3. Mera konusunda yeterli seviyede yetiúmiú uzman kadronun bulunmaması ve ilgili kurumlar arasında
eúgüdüm sa÷lanamaması
4. Meralardan faydalanmaya yönelik yayım çalıúmalarının yetersiz olması
X. øzleme göstergeleri
1. Mera alanı (ha)
2. Islah ve amenajmanı tamamlanan mera alanı (ha)
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Stratejik Amaç
4
Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Öncelik
4.1
Çevreci Tarım Uygulamalarının Geliútirilmesi
Tedbir
4.1.2
Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Kirlili÷inin Önlenmesi
I. Mevcut durum
Tarımsal faaliyetin, yüzde 67’si bitkisel üretim, yüzde 30’u bitkisel ve hayvansal üretim ve yüzde 3’ü de
sadece hayvansal üretim úeklinde gerçekleúmektedir. Tarımsal üretim için kullanılan kimyasallar ile gübre ve
ilaç ambalajları çevre ve sa÷lık sorunlarına neden olmaktadır.
Gübreler, hayvansal atıklar ve pestisitler yeterli miktarda ve uygun úekilde kullanıldı÷ı zaman, tarımsal
verimlili÷in artırılmasında önemli bir rol oynar. Ancak, aúırı ticari gübre kullanımı, haddinden fazla hayvan
gübresi ve pestisit kullanımı, bitki besin elementlerini ve kimyasal maddeleri çevre için ciddi kirlilikler
oluúturacak miktara yükseltir. Su ve toprak ekosistemi de bundan zarar görür ve kirletici faktörler, e÷er içme
suyunda ve üretilen gıdalarda belirli seviyenin üzerinde bulunursa ciddi sa÷lık problemlerine neden olur.
Küçük ve büyükbaú hayvan barınakları hayvan refahı için yetersiz olup barınaklarda biriken atıklar ise çevre
kirlili÷ine ve sa÷lık sorunlarına neden olmaktadır. Hayvansal atık depolanan yerler toprak üstü alanlar olup
atıklarda bulunan nitrat yeraltı ve yerüstü su kaynakları için tehlike arz etmektedir.
Toprak kirlili÷ine neden olan pestisitler; ekosistemi olumsuz etkileyerek, yaban hayatı ve kuú türlerini
etkileyebilmekte, su kirlili÷i balık türlerine zarar verebilmektedir. Bu nedenle, tarımsal faaliyetler sırasında
kullanılan kimyasal gübre ve pestisit gibi girdilerin çevreye olan etkilerinin tespit edilmesi için toprak, yüzey
suyu ve yeraltı suyunda kalıntı analizlerinin yapılması gerekmektedir.
Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre kirlili÷inin sorununu temelde ve genelde çözmek; alanda
yapılacak kontrol iúlemlerinin yanı sıra, çevreyi kirletmeyecek bir tarımsal üretim sürecini öngörmek ve
bunun gerçekleúmesine yönelik kamu teúvik ve desteklemelerinin uygulanmasına ba÷lıdır.
II. Stratejik önemi
Çevre kirlili÷inin önemli kaynaklarından biri de tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliktir. Bu nedenle,
tarım arazilerine, tarımsal amaçla kullanılan su kaynaklarına ve tarımsal bitki örtüsüne yönelik kirlenmelerin
etkilerinin azaltılması ve giderilmesi gerekmektedir. Özellikle tarımın yo÷un olarak yapıldı÷ı havzalarda
tarımsal kirlili÷in ne boyutta oldu÷unun tespiti ve kirlili÷in yo÷un oldu÷u yerlerde kirlili÷i azaltıcı ilave
tedbirlerin alınması çevre ve insan sa÷lı÷ı açısından büyük önem arz etmektedir.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9.KP Madde 46, 159, 160, 163, 191 ve 462
IV. Sorumlu kuruluúlar
TKB ve ÇOB
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, hibe programları, araútırma projesi, mevuzat düzenleme
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, AB fonları, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
2872 sayılı Çevre Kanunu; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu; 4342 sayılı Mera
Kanunu; 441 sayılı KHK; Toprak Kirlili÷inin Kontrolü Yönetmeli÷i; Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirlili÷ine
Karúı Suların Korunması Yönetmeli÷i; Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeli÷i
VIII. Tedbir hedefleri
1. Tarımsal gübre ve ilaç kullanımının kontrol altında tutulması
2. Hayvancılık iúletmelerinden kaynaklanan çevre kirlili÷inin azaltılması
3. Tarım kimyasallarına ait katı atıklardan kaynaklanan çevre kirlili÷inin azaltılması
IX. Faaliyetler
4.1.2.1 Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirlili÷in izlenmesi
4.1.2.2 Hayvancılık iúletmelerindeki atıkların de÷erlendirilmesi
4.1.2.3 Tarımsal ilaç ve gübre ambalajlarının geri kazanımı
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Stratejik Amaç
4
Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Öncelik
4.1
Çevreci Tarım Uygulamalarının Geliútirilmesi
Tedbir
4.1.2
Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Kirlili÷inin Önlenmesi
Faaliyet
4.1.2.1
Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirlili÷in øzlenmesi
I. Yeri
Tarımsal faaliyetlerin yo÷un olarak yapıldı÷ı havzalar
II. Hedef kitle
Tarım il ve ilçe teúkilatları, tarımsal iúletmeler, üretici örgütleri
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Tarımda artan gübre ve bitki koruma ürünleri kullanımı, baúta tatlı su kaynakları olmak üzere ekosisteme
kalıcı zararlar vermektedir. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre kirlili÷inin belirlenebilmesi için
öncelikle yerel kirlilik belirleme ve izleme planlarının hazırlanması, öncelikli olarak izlemenin yapılaca÷ı
alanlarda numune alma noktalarının do÷ru belirlenmesi, periyodik izleme çalıúmalarında hangi
parametrelerin gösterge olaca÷ının tespit edilmesi ve bu parametrelerin ölçülebilir olması önem arz
etmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Tarımsal kirlili÷in izlenmesine yönelik parametrelerin belirlenmesi
2. Gübre ve Bitki Koruma Ürünleri kullanımı konusunda üreticilerin e÷itilmesi
3. Bitki Koruma Ürünleri kullanımının kayıt altına alınarak izlenmesi
4. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirlili÷in tespitine yönelik altyapının oluúturulması
5. Kirlilik analizi için numune alınacak yerlerin tespit edilmesi
6. Toprak analizine uygun gübrelemenin teúvik edilmesi
7. Bitki Koruma Ürünleri uygulamalarında entegre mücadele prensiplerinin esas alınarak teúvik edilmesi
8. Uygun görülen alan ve úartlarda biyolojik mücadelenin yaygınlaútırılması
VI. Sonuçlar
1. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirlili÷in azalması
2. Çevre dostu tarım için gübre ve ilaç gibi girdilerin do÷ru kullanımının artması
3. Biyoçeúitlilik üzerindeki baskının azalması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, ÇOB, SB, GAP BKø, DSø, TZOB, øÖø’ler, üretici örgütleri, üniversiteler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Tarımsal kirlilikle mücadelenin verimlilik kayıplarına neden olaca÷ının düúünülmesi
2. Kirlili÷in esas kayna÷ının tespit edilmesinin güç olması
X. øzleme göstergeleri
1. Kirlilikle mücadele kapsamında numune tespiti için belirlenen alan sayısı
2. Tarımsal üretim için kullanılan pestisit miktarı
3. Biyolojik mücadele yürütülen tarım arazisi (ha)
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir

4
4.1
4.1.2

Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Çevreci Tarım Uygulamalarının Geliútirilmesi
Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Kirlili÷inin Önlenmesi

Faaliyet

4.1.2.2

Hayvancılık øúletmelerindeki Atıkların De÷erlendirilmesi

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Hayvancılık iúletmeleri
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Küçük ve büyükbaú hayvan barınakları hayvan refahı standartları açısından yetersiz olup barınaklarda biriken
atıkların hiçbir tedbir alınmadan do÷al çevreye bırakılması hem çevre kirlili÷ine neden olmakta hem de halk
sa÷lı÷ını tehdit etmektedir. Atıkların de÷erlendirilmesine yönelik yöntemlerin kullanılmasıyla (gübre çukuru
gibi) gübrelerin topra÷a ve su kaynaklarına sızması nedeniyle oluúacak kirlilik önlenecek ve toplanan gübre
bitkisel üretim için daha etkin kullanılabilecektir.
V. Alt faaliyetler
1. Hayvansal gübrenin de÷erlendirilmesi konusunda e÷itim çalıúmaları yapılması
2. Hayvan iúletme büyüklü÷üne göre atık de÷erlendirme yöntemlerinin belirlenmesi
3. Sızdırmaz gübre çukuru ve di÷er atık de÷erlendirme yöntemlerinin teúvik edilmesi
4. Gübre ve di÷er atık iúleme ünitelerinin desteklenmesi
5. Tespit edilen uygun köylerde toplu ahır inúasının desteklenmesi
6. Mezbaha ve et entegre tesislerinde gübre dıúında oluúan atıkların (kan, iúkembe, vb. ) rendering
tesislerinde bertarafının sa÷lanması
VI. Sonuçlar
1. Çevre ve su kaynaklarının korunması
2. Hayvansal gübrelerin etkin kullanılması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ÇOB, STB, SB, TZOB, øÖø’ler, üretici birlikleri, ilgili STK’lar, mahalli idare birlikleri
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Çevre koruma amaçlı yatırımların üreticilerce maliyetli bulunması
2. øúletme ölçeklerinin atık de÷erlendirme yatırımları için yetersiz olması
3. Hayvan barınaklarının atık toplama ve de÷erlendirme konusunda uygun yapıda olmaması
4. øúletmeleri söz konusu yatırımlara sevk edecek teúvik unsurlarının yetersiz olması
X. øzleme göstergeleri
1. Sızdırmaz gübre çukuru inúa eden iúletme sayısı
2. Hayvansal atıkların iúlenmesine yönelik oluúturulan tesis sayısı
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Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Öncelik
4.1
Çevreci Tarım Uygulamalarının Geliútirilmesi
Tedbir
4.1.2
Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Kirlili÷inin øzlenmesi
Faaliyet
4.1.2.3
Tarımsal ølaç ve Gübre Ambalajlarının Geri Kazanımı
I. Yeri
Tarımsal faaliyetlerin yo÷un olarak yapıldı÷ı havzalar
II. Hedef kitle
Tarımsal ilaç ve gübre bayileri, tarımsal iúletmeler, üretici örgütleri
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Üretimde kullanılan gübre ve zirai ilaç ambalaj ve kutularının çevreye geliúigüzel atılması sonucu toprak ve
su kirlili÷i ile görüntü kirlili÷ine sebebiyet verilmektedir. Tarımsal faaliyetler sırasında kullanılan gübre ve
zirai ilaç ambalaj ve kutuların, “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeli÷i” ve “Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeli÷i”ne uygun biçimde toplanıp bertaraf edilmesi gerekmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Üreticilere ve zirai ilaç bayilerine geri dönüúüm konusunda e÷itim verilmesi
2. Çevre dostu gübre ve ilaç kullanımının yaygınlaútırılması
3. ølaç ve gübre ambalajı toplama merkezlerinin oluúturulması
4. Tehlikeli ambalajların ivedi toplanması ve bertaraf tesislerine ulaútırılması
5. Teslim edilen atıklar karúılı÷ında ayni ve nakdi teúvik unsurlarının uygulanması
6. Ambalaj üreticileriyle müúterek pilot çalıúmaların yapılması
VI. Sonuçlar
1. Zirai ilaç zehirlenmelerinin azalması
2. Çevre kirlili÷inin azalması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
ÇOB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
TKB, SB, øÖø’ler, TZOB, KHGB’ler, çevre birlikleri, üretici örgütleri, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Geri dönüúümün benimsenmesi için teúvik unsurlarının yetersiz olması
2. Tarımsal gübre ve ilaç ambalajlarının gündelik kullanımda de÷erlendirilmesi
3. Tarım kimyasallarına ait ambalajların berterafı konusunda mevzuat hükümlerinin yetersiz olması
X. øzleme göstergeleri
1. Tarımsal gübre ve ilaç ambalajlarının toplanması için oluúturulan atık toplama merkezi sayısı
2. Atık toplama merkezlerine ulaútırılan tarımsal ambalaj katı atık miktarı (kg)
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Stratejik Amaç
4
Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Öncelik
4.1
Çevreci Tarım Uygulamalarının Geliútirilmesi
Tedbir
4.1.3
Çevre Dostu Üretim Yöntemlerinin Yaygınlaútırılması
I. Mevcut durum
“Organik Tarımın Yaygınlaútırılması ve Kontrolü Projesi” kapsamında 2009 yılında 19 ilde ve 25
müessesede organik bitkisel, hayvansal ve su ürünleri konusunda araútırma, geliútirme, e÷itim, yayım
çalıúmaları yapılmaktadır. Ayrıca biyolojik çeúitlili÷in korunması ve kaynakların sürdürülebilirli÷i amacıyla
koruma altına alınan alanlardaki tarımsal faaliyetlerde organik tarım önerilmektedir.
TKB ve DSø Genel Müdürlü÷ü arasında 2003 yılında yapılan protokolle 18 Baraj havzasında organik tarımın
yaygınlaútırılarak toprak ve su kaynaklarında tarımsal üretimden kaynaklanan kirlili÷in önlenmesi ve yöre
halkının gelir seviyesinin artırılması hedeflenmektedir.
“øyi Tarım Uygulamaları”nın ülke genelinde yaygınlaútırılması amacıyla üretim ve ihracat potansiyeli olan
meyve sebze ürünlerinin yo÷un yetiútirildi÷i bölgelerde e÷itim ve yayım çalıúmaları yapılmaktadır. øyi tarım
sertifikasına sahip ürünlerin ihracatı Pazar açısından büyük avantaj sa÷lamaktadır. AB yaú meyve ve sebze
perakendecilerinin iyi tarım uygulamaları esaslarının belirlendi÷i GlobalGAP protokolü ile iyi tarım
uygulamalarına iliúkin ülke mevzuatımızın eúleútirilme çalıúmalarına baúlanmıútır. Söz konusu çalıúmaların
tamamlanması, AB ülkelerine yaú meyve sebze ihracatımızı olumlu yönde etkileyecektir.
Ülkemiz tarım sektörünün en önemli alt sektörlerinden biri olan su ürünleri yetiútiricili÷i ekonomiye katkıda
bulunmakta, yatırım ve istihdam yaratmaktadır. Avcılık yoluyla sa÷lanan balık üretiminde dünya çapında
görülen genel azalma ile nüfus artıúından kaynaklanan balık üretimi açı÷ını kapatmada ülkemiz giderek artan
rol oynamaktadır. Ülkemiz, AB ülkeleri içinde en önemli kültür balı÷ı üreticilerinden biridir. Ancak bu
üretim büyük ölçüde balık unu ve balık ya÷ı bakımından ithalata ba÷ımlı bir üretimdir. Kültür balıkçılı÷ında,
çeúitli katkı maddeleri ile zenginleútirilmiú ve antiboitiklerle takviye edilmiú yemlerle yapılan üretim, elde
edilen ürünün sa÷lıklı olup olmadı÷ını sorgulamaya neden oldu÷u gibi, kültür balıkçılı÷ı faaliyetinin kendisi
de bizzat bir takım çevre sorunlarına neden olmaktadır. Bunlar baúında su kirlili÷i gelmektedir. Hem denizel
alanlarda hem de içsularda yürütülen yetiútiricilik faaliyetleri ile do÷al çevreye yüksek oranda organik kirlilik
yükü bırakılmaktadır. Bu yüzden son yıllarda tüm tarım ürünlerinde oldu÷u gibi kültür balıkçılı÷ında da
organik üretime talep artmıútır.
II. Stratejik önemi
Çevreci tarım uygulamalarıyla; toprak ve su kaynaklarının korunması, tarımda izlenebilirlik ve
sürdürülebilirli÷in sa÷lanması, tüketiciye güvenli gıdanın sunulmasının yanı sıra, kaliteli ve sertifikalı ürüne
olan talepten dolayı çevre dostu ürünlerin Pazar payı artacaktır. Ayrıca, üreticinin çevre dostu tarımsal
üretime verilen desteklerden faydalanması sa÷lanacaktır.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 187, 346 ve 507
IV. Sorumlu kuruluú
TKB
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, hibe programı, araútırma projesi, kırsal kalkınma projesi, eúleútirme projesi
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, AB fonları, KA hibeleri, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
5262 sayılı Organik Tarım Kanunu; 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu; Su Ürünleri Yetiútiricili÷i Yönetmeli÷i;
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına øliúkin Yönetmelik; øyi Tarım Uygulamalarına øliúkin
Yönetmelik; Su Kirlili÷i Kontrolü Yönetmeli÷i
VIII. Tedbir hedefleri
1. Organik tarım yapan iúletme sayısının artırılması
2. øyi tarım uygulamaları yapan iúletme sayısının artırılması
3. Su ürünleri yetiútiricili÷inden kaynaklanan çevre kirlili÷inin azaltılması
IX. Faaliyetler
4.1.3.1 Organik tarım faaliyetlerinin yaygınlaútırılması
4.1.3.2 øyi tarım uygulamalarının yaygınlaútırılması
4.1.3.3 Çevre dostu su ürünleri yetiútiricili÷inin sa÷lanması
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Stratejik Amaç
4.
Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Öncelik
4.1
Çevreci Tarım Uygulamalarının Geliútirilmesi
Tedbir
4.1.3
Çevre Dostu Üretim Yöntemlerinin Yaygınlaútırılması
Faaliyet
4.1.3.1
Organik Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaútırılması
I. Yeri
Da÷lık ve engebeli alanlar, baraj havzaları, korunan alanlar ve civarındaki tarım arazileri
II. Hedef kitle
Yukarıda belirtilen tarım arazilerinde faaliyette bulunan iúletmeler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Kırsal alanda toprak ve su kaynaklarının korunması ile biyolojik çeúitlili÷in sürdürülmesi için tarımsal
faaliyetlerden kaynaklanan kirlili÷in azaltılması gerekmektedir. Özellikle riskli bölgelerde söz konusu
kirlilikle mücadelenin en etkili yöntemlerden biri de organik tarım uygulamalarının yaygınlaútırılmasıdır.
Ayrıca, ülkemizde geleneksel tarım uygulamalarının yaygın olması nedeniyle organik tarım için baúlangıç
koúullarına haiz geniú tarım toprakları bulunmaktadır. Uygun arazi ve ekoloji koúullarında organik tarımın
geliútirilmesi mümkündür. Söz konusu arazilerde tarımsal faaliyetlerini sürdüren küçük iúletmeler için
organik tarım fırsata dönüútürülebilir. Di÷er taraftan, organik tarım ürünlerine artan talebe ba÷lı olarak
organik tarım üreticilerinin gelirlerinde artıú ve istikrar sa÷lanması suretiyle kırsal ekonomilerin
güçlendirilmesi mümkündür.
V. Alt faaliyetler
1. Organik tarıma iliúkin e÷itim ve yayım faaliyetlerinin yaygınlaútırılması
2. Gönüllü iúletmelere yönelik demonstrasyon faaliyetlerinin artırılması
3. Kontrol ve sertifikasyon hizmetlerinin etkinleútirilmesi
4. Organik ürünlerin etiketlendirilmesi ve izlenmesine yönelik altyapının güçlendirilmesi
5. øúletmelere yönelik üretim, pazarlama ve tanıtım desteklerinin artırılması
6. Dezavantajlı alanlarda organik tarım yapan iúletmelere sa÷lanacak destek oranının artırılması
7. Tüketicileri bilgilendirme amaçlı materyallerin hazırlanması
VI. Sonuçlar
1. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre kirlili÷inin azalması
2. Organik ürünlere talebin artması
3. Güvenli gıda üretiminin artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ÇOB, DSø, GAP BKø, øÖø, TÜRKAK, meslek örgütleri, üretici örgütleri, üniversiteler ve ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Organik ürünlerin pazar fiyatının yüksek olması nedeniyle tüketici talebinin zayıf olması
2. Üreticilerde organik tarımın verimlilik ve gelir kaybı yarattı÷ı yönünde endiúenin olması
X. øzleme göstergeleri
1. Organik tarım yapılan tarım arazisi (ha)
2. Organik tarım yapan iúletme sayısı
3. Organik tarımın sertifikasyonu için yetkilendirilen firma sayısı
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet
I. Yeri
Tüm tarım arazileri

4.
4.1
4.1.3
4.1.3.2

Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Çevreci Tarım Uygulamalarının Geliútirilmesi
Çevre Dostu Üretim Yöntemlerinin Yaygınlaútırılması
øyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaútırılması

II. Hedef kitle
Üretici örgütleri, gıda ve tarım iúletmeleri
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Tarımsal üretimde, tohum seçiminden ürünün ambalajlanması aúamasına kadar tüm ara faaliyet ve girdilerin
kayıt altına alınması hem tüketiciler için sa÷lıklı gıda temini hem de tarımsal ihracatın önünde oluúabilecek
engellerin aúılması bakımından önemlidir. Bu bakımdan, çevre, insan ve hayvan sa÷lı÷ına zarar vermeyen bir
tarımsal üretimin yapılması, do÷al kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda
güvenli÷inin sa÷lanması amacıyla iyi tarım uygulamalarının tüm üreticilerce benimsenmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede, hem üreticiler hem de TKB düzeyinde gerekli iúbirli÷i yapılarının oluúturularak bu alanda
ihtiyaç duyulan kurumsallaúmanın iyileútirilmesi ve üretimin desteklenmesi gerekmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. øyi tarım uygulamaları mevzuatının GlobalGAP ile eúleútirilmesi
2. Üretici ve üretici örgütlerine iyi tarıma iliúkin yayım faaliyetlerinin yaygınlaútırılması
3. øúletmeler için iyi tarım uygulamalarına yönelik demonstrasyon faaliyetlerinin artırılması
4. øúletmelerin iyi tarım uygulamalarına geçiúini teúvik etmek için ihtiyaç duyulan yatırımların
desteklenmesi
5. Üretici, üretici örgütleri ve ürünü satın alan müteúebbisler arasında iúbirli÷i a÷larının oluúturulması
6. Kamunun iyi tarım uygulamalarına yönelik altyapısının güçlendirilmesi
VI. Sonuçlar
1. Tarımsal faaliyetlere ba÷lı çevre kirlili÷inin azalması
2. Güvenilir gıda arzının artması
3. Üretim süreci izlenebilir üretime geçilmesi
4. Tarımsal dıú ticarette yaúanan sorunların azalması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ÇOB, DSø, øÖø’ler, üretici örgütleri, meslek örgütleri, ihracatçı birlikleri, üniversiteler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. øyi tarım uygulamaları tanımı ve kapsamının uygulamada yeterince bilinmemesi
2. øyi tarım uygulamalarına iliúkin kriterlerin sıklıkla de÷iúmesi
3. E÷itim-izleme-denetim hususlarında kamu ve kamu dıúında yeterli kurumsallaúmanın bulunmaması
X. øzleme göstergeleri
1. øyi tarım uygulamaları kriterlerine göre üretim yapan iúletme sayısı
2. øyi tarım uygulamaları yapılan tarım arazisi (ha)
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4
4.1
4.1.3

Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Çevreci Tarım Uygulamalarının Geliútirilmesi
Çevre Dostu Üretim Yöntemlerinin Yaygınlaútırılması

4.1.3.3

Çevre Dostu Su Ürünleri Yetiútiricili÷inin Sa÷lanması

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Kıyılarda ve içsularda su ürünleri yetiútiricili÷i yapan iúletmeler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Küresel iklim de÷iúimine ba÷lı olarak akarsu debilerinin azalması ve tüm su kaynaklarında izlenen sıcaklık
artıúları do÷rudan su ürünleri yetiútiricili÷ini olumsuz yönde etkilerken, su ürünleri yetiútiricili÷inden
kaynaklanan çevresel sorunlarının negatif etkilerini de büyütmektedir. Dünyada önemli üreticilerden birisi
olan ülkemiz, hem önemli bir istihdam kayna÷ı olarak ekonomik verimlili÷ini korumak, hem de dıú
piyasadaki rekabet úansını artırmak için yeni stratejiler geliútirmek zorundadır. Çevre dostu yetiútiricilik, hem
yemlere katılan katkı maddelerinin olumsuz etkilerini azaltacak, hem de yetiútiricili÷in çevreyi olumsuz
yönde etkilemesini minimize edecek yeni bir yaklaúımdır. Ülkemizde su ürünleri yetiútiricili÷i ço÷unlukla
kırsal alanlarda yapılmaktadır. Bu yönüyle çevre dostu yetiútiricilik, kültür balıkçılı÷ının da ülkemizde
yaygınlaúan bir sektör olması nedeniyle, kırsal kalkınmaya da önemli katkılar sa÷layacak bir üretim yöntemi
olacaktır.
V. Alt faaliyetler
1. Çevre dostu su ürünleri yetiútiricili÷ine iliúkin yayım faaliyetlerinin artırılması
2. Çevre dostu su ürünleri yetiútiricili÷i için mevzuatın geliútirilmesi
3. Referans laboratuarların belirlenmesi
4. Çevre dostu su ürünleri yetiútiricili÷i teknolojilerinin desteklenmesi
5. Su ürünleri yetiútiricili÷i için yerel yem kaynaklarının belirlenmesi
6. Balık yemi teknolojisinin geliútirilmesi için çalıúmalar yapılması
7. øçsularda daha az yem kullanılmasının sa÷lanabilmesi için balık ıslahı vb. çalıúmaların yapılması
VI. Sonuçlar
1. Su ürünleri yetiútiricili÷ine iliúkin temel bilgi birikimi ve altyapının oluúması
2. Sürdürülebilirlik ilkelerine göre faaliyet gösteren çiftlik sayısının artması
3. Su ürünleri çiftliklerinden kaynaklanan çevre kirlili÷inin azalması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
TKB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ÇOB, DSø, øÖø’ler, üniversiteler, organik tarım sertifika úirketleri, su ürünleri birlikleri, araútırma enstitüleri,
ihracatçı birlikleri, çevre birlikleri, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Çevre dostu yetiútiricilik için mevzuatın yetersiz olması
2. Çevre dostu üretimi sa÷layacak yem kaynaklarının yetersiz olması
3. Geleneksel yöntemlerle yetiútiricilik yapan iúletmeler ile sektördeki yem üreticilerinin yeniliklere direnç
göstermesi
X. øzleme göstergeleri
1. Su ürünleri yetiútiricili÷ine yönelik tescil edilen referans laboratuarı sayısı
2. Su ürünleri yetiútiricili÷i yapan iúletme sayısı
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4.

Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi

Öncelik
4.2
Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması
Tedbir
4.2.1
Orman-Köy øliúkilerinin øyileútirilmesi
I. Mevcut durum
Ülkemizde 21.204 adet orman köyünde yaúayan yaklaúık 7,1 milyon orman köylüsünün kullanılabilir tarım
arazisinden elde edebildikleri gelir, yaúamları için yetmemektedir. Bu durum, ya daha iyi gelir elde
edebilmek için arazi kazanma e÷ilimlerini güçlendirerek orman alanlarındaki tahribatı artırmakta ya da orman
köylerinden büyük úehirlere gerçekleútirilen kontrolsüz hızlı göçe neden olmaktadır.
Orman köylülerinin sosyo-ekonomik kalkınmasında, orman idaresi ve köylü arasındaki iliúkiyi geliútirmek ve
ormancılık teknik uygulamalarının baúarısını artırmak amacıyla 1970 yılında kurulan Orman Köy øliúkileri
Genel Müdürlü÷ü (ORKÖY) orman köylüsüne önemli katkılar sa÷lamıútır. ORKÖY tarafından hazırlanan
“ølçe Kalkınma Planları” marifetiyle; orman köylerinde uygulanması gereken gelir getirici ve sosyal amaçlı
faaliyetlerin miktarı çeúidi ve uygulama zamanı ortaya koyulmuútur. Ancak; planlarda yer alan faaliyetlerin
gerçekleúmesine yönelik gerekli ödenek sa÷lanamamıú olup; plan önerilerinin yüzde 12’si
gerçekleútirilebilmiútir. 1970-2008 dönemi itibariyle 185.655 orman köylüsü ailesine sosyal amaçlı, 147.206
aileye ekonomik amaçlı olmak üzere; toplam 332.861 aileye 2008 yılı rakamları ile 1.350 milyon TL
tutarında destek sa÷lanmıútır. 2008 yılı TKB verilerine göre ülke genelinde kurulu bulunan 7.462 Tarımsal
Kalkınma Kooperatiflerinin yüzde 52’si (3.888) orman köylerinde bulunmakta olup; yine aynı dönemde,
orman köylerinde kurulu bulunan 480 Tarımsal Kalkınma Kooperatifine uyguladıkları 504 proje karúılı÷ında
1970-2008 döneminde 247,5 milyon TL tutarında kredi deste÷i sa÷lanmıútır.
Ormandan toplanan bitkisel ürünler ise aile beslenmesinde yaygın biçimde kullanıldı÷ı gibi, ço÷u zaman köy
dıúından kiúi ve firmalar tarafından, orman köylülerine sembolik düzeyde ödemelerle toplatılarak, yurt içi ve
dıúına gönderilmektedir. Ülkemizde bitkisel kökenli ODOÜ’lerle yıllık 100 milyon Doların üzerinde ihracat
yapıldı÷ı tahmin edilmektedir. Yöre insanına bu ürünlerin toplanması, saklanması, paketlenmesi ve
pazarlanması gibi konularda e÷itim ve destek verilmesi; bu ürünlerin ihracatının disipline edilmesi ve
hammadde yerine iúlenmiú olarak ihracat yapılması durumunda bu de÷erde önemli artıúlar sa÷lanabilecek ve
orman köylüleri hatırı sayılır düzeyde bir gelir elde edebilecektir.
II. Stratejik önemi
Orman-köy iliúkilerinin geliútirilmesi; ulusal gelirden en az oranda yararlanan orman köylüsünün ormanlar
üzerindeki olumsuz baskısının azaltılması, ormancılık faaliyetlerine sürdürülebilirlik sa÷lanması, ortaya çıkan
iúgücü ihtiyacının karúılanması, orman–halk iliúkilerinin geliútirilmesi, ORKÖY Genel Müdürlü÷ünce
uygulanan ekonomik ve sosyal amaçlı projeler/krediler/hibe programları ile orman köylüsünün refah
düzeyinin artırılması, ormanlarımızın ve ormancılık faaliyetlerimizin devamlılı÷ının sa÷lanması bakımından
önemlidir.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9.KP Madde 236, 254 ve 620
IV. Sorumlu kuruluú
ÇOB ve OGM
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, hibe programı, kırsal kalkınma projesi, envanter çalıúması
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, AB fonları, KA hibeleri, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
6831 sayılı Orman Kanunu; 4856 sayılı ÇOB Teúkilât Kanunu; 2924 sayılı Orman Köylülerinin
Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun; 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu
VIII. Tedbir Hedefleri
1. Orman köylerinde yoksullu÷un azaltılması
2. Orman köylüsüne sa÷lanan desteklerin artırılması
3. Orman köylerinde odun dıúı geçim kaynaklarının artırılması
IX. Faaliyetler
4.2.1.1 Ormancılıkla ilgili ilçe kalkınma planlarının güncellenmesi
4.2.1.2 Orman köylülerine gelir getirici desteklerin sa÷lanması
4.2.1.3 Odun dıúı orman ürünleri potansiyelinin tespiti ve faydalanmanın düzenlenmesi
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Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması
Orman-Köy øliúkilerinin øyileútirilmesi

Faaliyet

4.2.1.1

Ormancılıkla ølgili ølçe Kalkınma Planlarının Güncellenmesi

I. Yeri
Ormancılık faaliyetlerinin yo÷un oldu÷u ilçeler
II. Hedef kitle
Orman köyleri, ormancılık kooperatifleri ve orman teúkilatları
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Ormanların korunması ve geliútirilmesi için orman köylerinin sosyal ve ekonomik yönden kalkınmalarına
katkıda bulunmak ve bu köylere götürülecek sosyal ve fiziki altyapı hizmetlerini belirlemek amacıyla
hazırlanan ilçe kalkınma planları sınırlı kaynakların etkin kullanımının temini bakımından önemlidir.
De÷iúen koúullar altında mevcut planların güncellenerek, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteli÷e
kavuúturulması gerekmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Orman bölgelerinin nitelikleri dikkate alınarak öncelikli ilçelerin belirlenmesi
2. Planların güncellenmesi için ihtiyaç duyulan etüt-plan heyetlerinin oluúturulması
3. ølgili merkezi kurumlarla iúbirli÷i a÷larının oluúturulması
4. Plan dokümanlarının yerel ve merkezi danıúma sürecinin tesis edilmesi
5. Köy ve belde düzeyinde yerel halkın sorun ve ihtiyaç analizinin uygun yöntemlerle tespit edilmesi
6. Plan dokümanı hazırlı÷ının, kaymakamlıklarla iúbirli÷i içerisinde, sonuçlandırılması
VI. Sonuçlar
1. Orman köylerindeki kalkınma giriúimlerinin planlanması
2. Orman köylerindeki yoksullukla mücadele çalıúmalarının etkinleúmesi
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
ÇOB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, TKB, BøB, DPT, kaymakamlıklar, øÖø’ler, KA’lar, üniversiteler, belediyeler, üretici örgütleri, ilgili
STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Planlama çalıúmalarına esas olacak orman köylerine ait verilerin eksik olması
2. Planlama ile ilgili yereldeki kapasitenin yetersiz olması
3. ølçe kalkınma planlarının, ülkemizin fiziki ve bölgesel planlama mevzuatı içinde, yeni bir planlama
kademesi olarak de÷erlendirilmesi
X. øzleme göstergeleri
1. Güncellenen ilçe kalkınma planı sayısı
2. ølçe kalkınma planları kapsamına giren köy sayısı
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Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması
Orman-Köy øliúkilerinin øyileútirilmesi
Orman Köylülerine Gelir Getirici Desteklerin Sa÷lanması

I. Yeri
Orman köyleri
II. Hedef kitle
Orman içi ve bitiúi÷indeki köylerde bulunan iúletmeler ve haneler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Orman köylülerine sa÷lanan ferdi desteklerin günümüz koúullarına uyarlanarak sürdürülmesi gerekmektedir.
Orman köylülerinin sosyal ve ekonomik yönden durumlarını iyileútirmek ve onların ormanlar üzerindeki
baskılarını azaltmak üzere 1970 yılından itibaren verilmekte olan ekonomik ve sosyal desteklerin etkilerinin
araútırılarak halen hanehalklarına uygulanan destek mekanizmalarının türü ve büyüklüklerinin belirlenmesine
ihtiyaç duyulmaktadır.
V. Alt Faaliyetler
1. Orman köylerinde gerçekleútirilen üretim faaliyetleri için anket çalıúması yapılması
2. Anket sonuçları ıúı÷ında destek sa÷lanması gereken ekonomik ve sosyal amaçlı yatırım konularının
belirlenmesi
3. Yatırım konularına göre destek programlarının geliútirilmesi
4. Destek programları için kredi miktarlarının artırılması
5. Orman köylerinde kurulu bulunan kooperatiflerin proje geliútirme kapasitesinin artırılması
VI. Sonuçlar
1. Orman köylüsünün gelir düzeyinin artması
2. Orman köylüsünün yaúam kalitesinin artması
3. Orman kaynakları üzerindeki baskının azalması
VII. Uygulayıcı sorumlu/kurum
ÇOB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
TKB, TKDK, SYDGM, øÖø’ler, kaymakamlıklar, belediyeler, mahalli idare birlikleri, meslek örgütleri,
üretici örgütleri, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Proje tasarımı, uygulaması ve yönetimi için yerelde bireysel ve kurumsal kapasitenin yetersiz olması
2. Orman köyleri hakkında kurumlar arası bilgi akıúı ve koordinasyonun yeterli olmaması
X. øzleme göstergeleri
1. Orman köylerinde kredi/hibe deste÷i verilen hane sayısı
2. Orman köylerinde kurulu kooperatifler tarafından geliútirilen proje sayısı
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Faaliyet

4.2.1.3

Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması
Orman-Köy øliúkilerinin øyileútirilmesi
Odun Dıúı Orman Ürünleri Potansiyelinin Tespiti ve Faydalanmanın
Düzenlenmesi

I. Yeri
Orman köyleri ve korunan alanlar
II. Hedef kitle
Orman köylüleri ve ormancılık kooperatifleri
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Ülkemizin oldukça zengin ODOÜ potansiyelinin (tıbbi ve aromatik bitki potansiyeli dahil) tespit edilerek
faydalanmanın düzenlenmesi ile düúük gelirli orman köylüsüne ekonomik anlamda önemli oranda katkı
sa÷lanacaktır. Düzensiz ve aúırı faydalanmaların önüne geçilerek ekonomik de÷eri olan ODOÜ’nün
de÷erlendirilmesi sa÷lanarak sürdürülebilir faydalanma mümkün hale getirilebilecektir. Korunan alanlarda,
bazı kısıtlamalar getirilen yöre insanına alternatif olanaklar sunarak istihdam sa÷lamak, hâlihazırda plansız
programsız kullanılan odun dıúı orman ürünlerinin planlı olarak kullanımını sa÷lamak, yöre insanını
geleneksel kullanımlarının yaúatılmasını desteklemek ve yöre halkının do÷al kaynaklar konusunda bilinç
düzeyini artırmak mümkündür.
V. Alt faaliyetler
1. ODOÜ potansiyelinin tespitine yönelik tanım ve kategorilerin yapılması
2. ODOÜ potansiyeli hakkında il-ilçe düzeyinde envanter çalıúması yapılması
3. ODOÜ potansiyelinin de÷erlendirilmesi konusunda orman köylerinde yayım çalıúmalarının
düzenlenmesi
4. ODOÜ’den faydalanma amacıyla uygun görülen ölçekte yerel planlamanın yapılması
5. ODOÜ potansiyelinin de÷erlendirilmesi konusunda Ar-ge çalıúmalarının desteklenmesi ve uzman
personel yetiútirilmesi
6. Faydalanmanın devamlılı÷ı açısından örnek pilot uygulamaların gerçekleútirilmesi
7. Faydalanmanın devamlılı÷ı için geliútirme ve yetiútirme imkânlarının sa÷lanması
8. ODOÜ’nin yarı mamul veya mamul olarak iúlenmesi ve pazarlanmasının desteklenmesi
VI. Sonuçlar
1. Orman köylerinde yoksullu÷un azalması
2. ODOÜ kaynaklarından kontrolsüz faydalanmanın önüne geçilmesi
3. Yöre halkında do÷al kaynakları sahiplenme bilincinin artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
OGM
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ÇOB, TKB, KTB, KOSGEB, STB, üniversiteler, kaymakamlıklar, KHGB’ler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. ODOÜ potansiyelinin tam olarak tespit edilememesi
2. ODOÜ’nün üretimi ve pazarlaması konusundaki deneyimlerin yaygın olmaması
3. Orman köylerindeki üretici örgütlerinin idari ve teknik kapasitesinin zayıf olması
X. øzleme göstergeleri
1. ODOÜ çeúidi (adet)
2. ODOÜ için faydalanma planı yapılan orman alanı (ha)
3. ODOÜ üretimi yapan iúletme sayısı
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4.2.2

Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması
Orman Rejimindeki Alanlarda Toprak ve Su Kaynaklarının Muhafazası
ve Rehabilitasyonu

I. Mevcut durum
Ülke topraklarının yüzde 86’sının erozyon tehdidi altında olması, erozyonu çölleúmenin en önemli sebebi
yapmaktadır. Ülkemizde iklimsel verilere göre I÷dır ve Konya ovaları ile Güney Do÷u Anadolu bölgesi
kuraklık ve çölleúmeye en hassas bölgeler olarak ortaya çıkmaktadır.
Ülke ormanlarının yaklaúık olarak yarısı bozuk orman statüsündedir ve bu alanların a÷açlandırma ve
rehabilitasyon çalıúmaları yollarıyla yeniden verimli hale getirilmesi çalıúmaları uzun yıllardır devam
etmektedir. Bu çalıúmaların temel amacı, bozuk orman alanlarını tekrar çok amaçlı fonksiyonlarını (ekolojik,
sosyal ve ekonomik) yerine getirir hale getirmektir. Bu kapsamda; 2008 yılı sonuna kadar 1,9 milyon ha
alanda a÷açlandırma, 1,1 milyon ha alanda rehabilitasyon, 758 bin ha alanda erozyon kontrolü, 333 bin ha
alanda mera ıslahı, 81 bin ha alanda özel a÷açlandırma ve 622 bin ha alanda enerji ormanı tesisi
gerçekleútirilmiútir.
II. Stratejik önemi
Toprak ve su kaynaklarının bozulması baúta insan olmak üzere bütün canlıların yaúamını olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu kaynaklardaki bozulmalar ülkemizin kalkınma çabalarının önünde ciddi engeller
oluúturmaktadır. Çölleúme ve iklim de÷iúikli÷i ile mücadelenin temel yöntemini bitkilendirme, baúka bir
deyiúle a÷açlandırma faaliyetleri oluúturmaktadır. Böylece, verimli toprak kaynaklarının korunması, toprak
kaynaklarının bozulmasının önlenmesi, bozulan alanların rehabilite edilerek suyun kalite ve kantitesinde
artıúlar sa÷lanması mümkündür. Oluúturulacak olan karbon yutakları ile küresel ısınmanın önüne geçilecektir.
Geliútirilen faaliyetlerin aynı zamanda önemli ölçüde istihdam olana÷ı sa÷ladı÷ı söylenebilir.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 509
IV. Sorumlu kuruluú
ÇOB
VI Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, kırsal kalkınma projesi, hibe programı, araútırma projesi, envanter çalıúması
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, AB fonları, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
6831 sayılı Orman Kanunu; 4856 sayılı ÇOB Teúkilat Kanunu
VIII. Tedbir hedefleri
1. Çölleúme ile mücadele çalıúmalarının artırılması
2. Bireysel a÷açlandırma çalıúmalarının artırılması
IX. Faaliyetler
4.2.2.1 A÷açlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalıúmalarının yaygınlaútırılması
4.2.2.2 Tohum ve fidan üretiminin yaygınlaútırılması
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Stratejik Amaç
Öncelik

4
4.2

Tedbir

4.2.2

Faaliyet

4.2.2.1

Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması
Orman Rejimindeki Alanlarda Toprak ve Su Kaynaklarının Muhafazası ve
Rehabilitasyonu
A÷açlandırma, Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon Çalıúmalarının
Yaygınlaútırılması

I. Yeri
Kırsal yerleúimler
II. Hedef uygulama alanı
A÷açlandırma ve Erozyon Kontrolü Eylem Planı kapsamındaki öncelikli iller ve havzalar
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Türkiye’nin topo÷rafik yapısı, iklimi, uygulanan yanlıú tarım yöntemleri, mera ve ormanlık alanlardaki aúırı
tahribat ve erozyona duyarlı toprak yapısı ile dünyada yüksek düzeyde erozyona maruz kalan ülkeler arasında
ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye topraklarının yüzde 86’sında de÷iúik úiddetlerde erozyon vardır. Bu
kapsamda; orman alanlarının yüzde 54’ü, tarım alanlarının yüzde 59’u ve meraların yüzde 64’ünde orta ve
úiddetli erozyon mevcuttur. Erozyon neticesinde sel ve taúkınlar ile can ve mal kaybı, tarımda maliyet artıúı,
barajların devre dıúı kalması, çevre kirlili÷i, yoksulluk ve göç gibi problemlerle karúılaúılmaktadır.
Terkedilmiú sahipli tarım arazileri, hazineye ait boú araziler ve bozuk orman alanlarında meyve a÷açlarıyla
özel a÷açlandırma çalıúması yapılması köylülere ek gelir imkanı sa÷layacaktır.
V. Alt faaliyetler
1. Erozyonla mücadele yöntemlerinin köylü nüfusa uygulamalı ve/veya görsel olarak sunulması
2. A÷açlandırma için rehabilite edilecek alanların (bozuk orman, mera, tarım dıúına çıkarılan araziler, uzun
süreli nadas alanları, uygun görülen hazine arazileri vb.) tespit edilmesi
3. A÷açlandırmaya uygun toprak iúlemenin yapılması
4. Toprak analizlerine uygun türlerle fidan dikiminin desteklenmesi
5. Yöresel olarak baúarılı bulunan türler için tohum ve fidan üretimin sa÷lanması
6. Meyve a÷açlarına yönelik (kestane, ceviz, badem vb.) a÷açlandırma projelerinin desteklenmesi
7. Tarıma elveriúli olup de÷erlendirilmeyen arazilerde örnek uygulamaların yapılması
8. A÷açlandırma, koruma ve bakım faaliyetlerinde çalıúan orman iúçilerinin çalıúma koúullarının
iyileútirilmesi
VI. Sonuçlar
1. Toprak erozyonunun azalması
2. Orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sa÷lanması
3. Orman ve mera tahribatlarının azalması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
ÇOB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, TKB, GAP BKø, øÖø’ler, belediyeler, KHGB’ler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. A÷açlandırmaya uygun alanların tarımsal amaçlı de÷erlendirilmesi
2. A÷açlandırma sonrası bakım-koruma hizmetlerinin kaynak ihtiyacının yüksek olması
3. Orman kadastrosunun bitirilememiú olması
4. Bozuk orman alanlarının mera olarak de÷erlendirilmek istenmesi
5. A÷açlandırma ve rehabilitasyon çalıúmalarının yerelde ayırt edilememesi
X. øzleme göstergeleri
1. A÷açlandırma destekleriyle oluúturulan alan büyüklü÷ü (ha)
2. A÷açlandırma deste÷i alan iúletme sayısı
3. Erozyon kontrolü çalıúmaları yapılan alan büyüklü÷ü (ha)
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Stratejik Amaç
Öncelik

4
4.2

Tedbir

4.2.2

Faaliyet

4.2.2.2

Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması
Orman Rejimindeki Alanlarda Toprak ve Su Kaynaklarının Muhafazası ve
Rehabilitasyonu
Tohum ve Fidan Üretiminin Yaygınlaútırılması

I. Yeri
Orman fidanlıkları ve tohum kaynakları bulunan kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Orman köylüleri, üretici örgütleri, peyzaj düzenlemesi yapan iúletmeler, belediyeler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Ormanların sürdürülebilir yönetimi için tohum kaynaklarının seçimi, genetik ıslahı yapılmıú fertlerden tohum
bahçesi tesis ederek yaúayan gen bankalarının kurulması, genetik ıslahı yapılmıú orijini belli tohumlardan
sa÷lıklı ve kaliteli fidanların üretilmesi esastır. Ayrıca, biyolojik çeúitlili÷in devam ettirilmesi için endemik
türlerimiz ile yabani meyve veren yöresel türlerden tohum bahçelerinin kurulması ve özel sektör
fidancılı÷ının büyüyerek dünya pazarlarında rekabet edebilir hale gelmesi için, mali ve teknik destek
sa÷lanması gerekmektedir. Bu faaliyetlerin uygulanması orman köylülerine önemli bir istihdam ve gelir
kayna÷ı oluúturacaktır.
V. Alt faaliyetler
1. Do÷al çevredeki tohum kaynaklarının araútırılması ve uygun görülenlerin toplanması
2. Tohum ıslah alanlarının kurulması, bakımı ve korunması
3. øúçi gücüyle ve makineli toprak hazırlı÷ının yapılması
4. Yetiútirme ortamlarının oluúturulması
5. Fidan üretim çalıúmalarının (tohum ekimi, kaplı üretim, repikajlı üretim, aúılı üretim, vb.) yapılması
6. Fidanlık bakım çalıúmalarının (budama, sulama, tekleme-seyreltme, kök kesimi, vb) yapılması
7. Fidanın sökümü, seleksiyonu ve pazarlanması için altyapının oluúturulması
VI. Sonuçlar
1. Ormanların gen kaynaklarının korunması
2. Orman köylüleri için istihdam olanaklarının artması
3. Fidancılı÷ın geliúmesi
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
ÇOB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
TKB, ETKB, DSø, DMø, øÖø’ler, üniversiteler, kaymakamlıklar, belediyeler, belediye birlikleri, ilgili
STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Kayna÷ı belli olmayan tohumların toplanması ve kullanılması
2. Tohum ve fidan üretimi çalıúmalarının farklı kuruluúların yetkisinde olması
3. Tohum açısından önemli gen kaynaklarının bulundu÷u alanların tahrip edilmesi
X. øzleme göstergeleri
1. Faal fidancılık iúletmesi sayısı
2. Faal tohumculuk iúletmesi sayısı
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Stratejik Amaç
4
Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Öncelik
4.2
Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması
Tedbir
4.2.3
Orman Yangınları ile Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi
I. Mevcut durum
Akdeniz iklim kuúa÷ında yer alan ülkemiz ormanları, özellikle yaz aylarında yo÷un yangın tehdidi altında
bulunmakta ve her yıl orman yangınları sonucu önemli miktarda orman alanı zarar görmektedir. Ülkemiz
orman alanlarının yüzde 60’ına tekabül eden 12 milyon ha’lık kısmı yangına çok hassas bölgelerde yer
almaktadır.
Ülkemizde yılda ortalama 2.000-2.500 adet orman yangını meydana gelmekte ve bu yangınlarda yılda
ortalama 10.000-15.000 ha orman alanı zarar görmektedir. Yangınların çıkıú sebepleri incelendi÷inde; yüzde
50’sinin ihmal ve dikkatsizlik, yüzde 26’sının bilinmeyen nedenler, yüzde 14’ünün kasıt, yüzde 6’sının kaza
olaylarından ve yüzde 4’ünün de yıldırımlardan meydana geldi÷i görülmektedir.
Yangın istatistikleri incelendi÷inde yangınların yüzde 96’sının çıkıú nedeninin insan kaynaklı oldu÷u
görülmektedir. Bu kapsamda, her yıl 3.000 köyde 125.000 orman köylüsü ve sivil vatandaú ile mevcut 10.615
yangın iúçisi e÷itilmektedir.
II. Stratejik önemi
Kurak ve yarı kurak iklim kuúa÷ında yer alan ülkemiz ormanlarının, yangınlara karúı korunması ve
ormanların sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik fonksiyonlarının devamının sa÷lanması hem do÷al
kaynaklarımızın korunması hem de orman köylerindeki yaúam standartlarının korunması ve geliútirilmesi
açısından önem taúımaktadır.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 508, 509 ve 677
IV. Sorumlu kuruluú
OGM
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, eúleútirme/araútırma projesi, envanter çalıúması, mevzuat düzenleme
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, mahalli idare bütçeleri, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
6831 sayılı Orman Kanunu; 3234 sayılı OGM Teúkilat Kanunu
VIII. Tedbir hedefleri
1. Orman alanlarının yangınlara direncinin artırılması
2. Orman yangınlarına müdahale süresinin kısaltılması
3. Yangınla mücadele e÷itimi verilen köy ve köylü sayısının artırılması
IX. Faaliyetler
4.2.3.1 Yanan alanların rehabilitasyonu ve yangına dayanıklı ormanların tesis edilmesi
4.2.3.2 Orman yangınları ile mücadele altyapısının geliútirilmesi
4.2.3.3 Orman yangınları ile mücadele e÷itimlerinin düzenlenmesi
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir

4
4.2
4.2.3

Faaliyet

4.2.3.1

Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması
Orman Yangınları ile Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dayanıklı Ormanların
Tesis Edilmesi

I. Yeri
Yangın görmüú alanlar ve yangına hassas orman alanları
II. Hedef kitle
Orman bölge müdürlükleri, orman köyleri
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Ülkemiz ormanlarının büyük bir kısmının Akdeniz iklim kuúa÷ında olması ve mevcut türlerin yangına hassas
olması nedeni ile yangına dayanıklı türlerle orman kurulması, orman yangınları ile mücadelede etkin bir
araçtır. Bu ba÷lamda ülkemizin orman yangınları ile mücadele kapasitesi artırılarak ormanların zarar
görmesini önlemek ve her türlü tedbirlere ra÷men çıkabilecek orman yangınlarına kısa zamanda ve etkili
müdahale etme imkânının sa÷lanması gerekmektedir. Ormanların korunması ve geliútirilmesi, geçimlerini
ormancılıktan sa÷layan kırsal nüfus için hayati öneme sahip bir konudur.
V. Alt faaliyetler
1. Yangına hassas orman alanlarında yangına dayanıklı türlerin dikiminin teúvik edilmesi
2. Yangına hassas orman alanlarında uygun silvikültürel müdahalelerin uygulanması
3. Yanan alanların yeniden a÷açlandırılmasına yönelik desteklerin artırılması
VI. Sonuçlar
1. Ormanların yangın karúısındaki direncinin artması
2. Yangın baúına düúen yanan alan miktarının azalması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
OGM
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
ETKB, KTB, TSK, HM, TÜBøTAK, øÖø’ler, üniversiteler, belediyeler, KHGB’ler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Yangına dayanıklı türlerin kullanım alanının sınırlı olması
2. Yangına dayanıklı türlerin biyolojik çeúitlili÷i olumsuz etkilemesi
3. Silvikültürel uygulamaların olumlu etkileri konusunda farkındalı÷ın yeterli olmaması
X. øzleme göstergeleri
1. Yanan orman alanı (ha)
2. Rehabilite edilen yanmıú orman alanı (ha)
3. Yangına dayanıklı hale getirilen orman alanı (ha)
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Stratejik Amaç
4
Öncelik
4.2
Tedbir
4.2.3
Faaliyet
4.2.3.2
I. Yeri
Yangına hassas orman alanları

Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması
Orman Yangınları ile Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Orman Yangınları ile Mücadele Altyapısının Geliútirilmesi

II. Hedef kitle
Orman bölge müdürlükleri, orman köyleri
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Orman yangınları ile mücadele kapasitesi artırılarak ormanların zarar görmesini engellemek ve her türlü
tedbirlere ra÷men çıkabilecek orman yangınlarına en kısa zamanda ve en etkili müdahale etme imkânını
oluúturmak, ancak uygun altyapının varlı÷ıyla mümkündür.
V. Alt faaliyetler
1. Orman yangınları konusunda orman idarelerinin personel-ekipman altyapısının güçlendirilmesi
2. Orman yangınları karar destek sistemlerinin geliútirilmesi
3. Yangın emniyet yol úeridinin düzenli olarak yıllık bakımlarının yapılması
4. Enerji nakil hatlarının düzenli kontrollerinin yapılması
5. Orman içi yolların bakım-onarım hizmetlerinin güçlendirilmesi
6. Yangına hassas alanlarda tedbir amaçlı yangın havuzlarının (gölet) inúa edilmesi
7. Orman içi rekreasyon alanların yenilenmesi ve görsel uyarılarla desteklenmesi
8. Yangına hassas alanlarda gözetim ve ilk müdahale altyapısının (personel ve ekipman) güçlendirilmesi
9. Yangına hassas alanlardaki orman köylerine yangına ilk müdahalede gerekli temel araç ve ekipman
deste÷inin sa÷lanması
VI. Sonuçlar
1. Yangın baúına düúen yanan alan miktarının azalması
2. Yangın mahalline daha kısa sürede ulaúımın sa÷lanması
3. Yangınla mücadelede etkinli÷in artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
OGM
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
MB, UB, TSK, DPT, HM, øÖø’ler, kaymakamlıklar, belediyeler, KHGB’ler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. øklim ve topo÷rafik úartların orman yangınlarıyla mücadeleyi güçleútirmesi
2. Merkezi ve yerel idareler arasında iúbirli÷i imkanlarının yetersiz olması
3. Afet yönetiminde kurumlar arasında koordinasyon ve iúbirli÷i eksikli÷inin bulunması
4. Rekreasyon alanlarının yetersiz olması
X. øzleme göstergeleri
1. Orman içi yol uzunlu÷u (km)
2. Açılan yangın úeridi uzunlu÷u (km)
3. Orman yangınlarıyla mücadele için tahsis edilmiú motorlu araç sayısı
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Stratejik Amaç
4
Öncelik
4.2
Tedbir
4.2.3
Faaliyet
4.2.3.3
I. Yeri
Yangına hassas orman alanları

Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması
Orman Yangınları ile Mücadele Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Orman Yangınları ile Mücadele E÷itimlerinin Düzenlenmesi

II. Hedef kitle
Orman bölge müdürlükleri, orman köyleri
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Yangın istatistikleri incelendi÷inde yangınların yüzde 96’sının çıkıú nedeninin insan kaynaklı oldu÷u
görülmektedir. Bu ba÷lamda; orman yangınlarını önlemek, zararı/riski azaltmak; her türlü tedbirlere ra÷men
çıkabilecek orman yangınlarına daha kısa zamanda ve daha etkili müdahale etme imkânını oluúturmak,
kayıpları azaltmak ve gerekti÷inde köyün güvenli tahliyesini sa÷lamak için orman içi ve civarındaki yerleúik
köylü nüfusun e÷itilmesi elzemdir.
V. Alt faaliyetler
1. Orman yagınları hakkında basılı ve görsel yayım hizmetlerinin artırılması
2. Yangına hassas bölgelerdeki köylerin tespit edilmesi
3. Yangına maruz kalma riski bulunan köyler için tehlike-risk haritalarının hazırlanması
4. Riskli köylerin yangın tahliye planlarının yapılması ve güvenli tahliye bilgilerinin geliútirilmesi
5. Tüm orman köylerine yangınla mücadele konusunda yıllık genel bilgilendirme yapılması
6. Orman iúçileri ve yetiúkin köylü nüfusa uygulamalı e÷itimlerin düzenli olarak sunulması
7. Riskli köylerin muhtarlıklarına yangına ilk müdahale kapsamında gerekli araç-ekipman deste÷i ve
bunların e÷itimlerinin sa÷lanması
8. Orman köylülerini içeren tatbikatların düzenli olarak yapılması
VI. Sonuçlar
1. Orman yangınlarına müdahale süresinin kısalması
2. Orman koruma bilincinin artması
3. Orman yangınlarıyla mücadelede do÷ru yöntemlerin uygulanması
4. Çıkıú sebebi insan hatası/ihmali olan yangın sayısının azalması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
OGM
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, TSK, BøB, KTB, ETKB, MEB, øÖø’ler, kaymakamlıklar, KHGB’ler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Orman köylerinde nüfusun görece yaúlı olması
2. Yangınla mücadelede gönüllü katılımı destekleyen teúviklerin yetersiz olması
X. øzleme göstergeleri
1. Yangınla mücadele e÷itimi verilen köy sayısı
2. ønsan hatası/ihmalinden kaynaklanan yangın sayısı
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Stratejik Amaç
4
Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Öncelik
4.2
Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması
Tedbir
4.2.4
Do÷al Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması
I. Mevcut durum
Ülkemizin yeryüzü úekillerindeki çeúitlilik, iklimsel de÷iúkenlik, çok farklı ana kaya türünün bir arada
bulunması ve yaúanmıú buzul dönemleri, ülkemizdeki biyolojik çeúitlili÷e neden olan temel biyolojik ve
co÷rafik etkenlerdir. Avrupa’da toplam 12 bin bitki türü mevcut iken, Türkiye’de 9 bin bitki türü bulunmakta
olup 3 bin bitki türü ise endemiktir. Ülkemizdeki fauna zenginli÷ine iliúkin koruma-kullanma dengesinin
sa÷lanmasına yönelik faaliyetlerin ayrıca düzenlenmesi gerekmektedir. Yaban hayvanları popülâsyonlarının
öncelikle normal düzeylere getirilmesi gerekmektedir.
Ülkemiz bahsedilen biyolojik çeúitlili÷in yanında, di÷er do÷al ve kültürel kaynak de÷erlerine de sahiptir. Bu
kaynak de÷erlerinin bozulmadan gelecek nesillere miras olarak bırakılması için korunan alan olarak ayrılması
en önemli konu olmaktadır. Yapılan bilimsel çalıúmalarla Türkiye’nin önemli do÷a alanları ve önemli kuú
alanları belirlenmiútir. Ülkemizdeki kaynak de÷erleri 16 farklı koruma statüsüyle korunmaktadır. Bu koruma
statülerinin, bir kısmı ulusal mevzuata göre ilan edilirken, bir kısmı da uluslararası sözleúmelere dayanılarak
ilan edilmektedir.
II. Stratejik önemi
Ülkemizin sahip oldu÷u biyolojik çeúitlili÷in yanı sıra orman, deniz, sulak alan, step-bozkır ekosistemlerinin
koruma altına alınarak flora ve fauna zenginli÷inin yaúatılması için çeúitli koruma projelerinin geliútirilmesi
gerekmektedir.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 459 ve 508
IV. Sorumlu kuruluú
ÇOB
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Araútırma projesi, kırsal kalkınma projesi, mevuzat düzenleme, envanter çalıúması, araútırma projesi
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, AB fonları, uluslararası fonlar
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
2873 sayılı Milli Parklar Kanunu; 4915 sayılı Kara Avcılı÷ı Kanunu; 6831 sayılı Orman Kanunu; Yerli ve
Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına øliúkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
VIII. Tedbir hedefleri
1. Do÷al kaynakların sürdürülebilir yönetiminin sa÷lanması
2. Fauna potansiyeline iliúkin koruma-kullanma dengesinin sa÷lanması
3. Da÷lık alanlarda yaúayan nüfusun dezavantajlarının azaltılması
IX. Faaliyetler
4.2.4.1 Entegre havza rehabilitasyonu uygulamalarının yaygınlaútırılması
4.2.4.2 Yaban hayatı kaynaklarından sürdürülebilir faydalanmanın sa÷lanması
4.2.4.3 Sürdürülebilir da÷ yönetimi stratejisinin hazırlanması
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet

4
4.2
4.2.4
4.2.4.1

Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması
Do÷al Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması
Entegre Havza Rehabilitasyonu Uygulamalarının Yaygınlaútırılması

I. Yeri
25 ana su havzası
II. Hedef kitle
Havza içinde ve civarında yaúayan kırsal nüfus
III. Süresi
36 ay
IV. Gerekçesi
Birleúmiú Milletler tarafından hazırlanan ve ülkemizin taraf oldu÷u çevre alanında üç temel sözleúme
bulunmaktadır. “øklim De÷iúikli÷i”, “Biyolojik Çeúitlik” ve “Çölleúme ile Mücadele” sözleúmelerinin temel
ortak noktası, do÷al kaynakların korunması ve rehabilitasyonudur. Dünyayı tehdit eden çölleúme, iklim
de÷iúikli÷i ile mücadele ve biyolojik çeúitli÷in korunmasına yönelik küresel faydalar ile yerel faydaların
birlikte ele alınması gerekmektedir. Bu amaçla, havza bazında yürütülmekte olan do÷al kaynak
rehabilitasyon çalıúmalarının daha etkin ve verimli olmasını sa÷lamak için havzaların genel bir
de÷erlendirilmesi yapılıp do÷al kaynakların koruma-kullanma dengesine göre öncelikli havzaların
belirlenmesi gerekmektedir. Havza rehabilitasyon çalıúmalarıyla orman, mera, toprak ve su kaynaklarının
korunması, havza içinde ve civarında yaúayan kırsal nüfusa yönelik gelir getirici faaliyetlerin uygulanması ve
bu sayede yaúanmakta olan kırsal yoksullu÷un azaltılarak do÷al kaynakların sürdürülebilir yönetiminin
sa÷lanması mümkün olacaktır.
V. Alt faaliyetler
1. ølgili kurum personelinin entegre ve katılımcı havza yönetimi konusunda e÷itilmesi
2. Do÷al kaynak yönünden havzaların de÷erlendirilmesi ve önceliklendirilmesi
3. Mikro havza ölçe÷inde planlama ve projelendirmenin yapılması
4. Do÷al kaynakların korunması ve rehabilitasyonu konusunda havzada yaúayan nüfusa yönelik
bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi
5. Havzadaki tarım, orman ve mera alanlarında rehabilitasyon çalıúmalarının birlikte yürütülmesi
6. Erozyon, sel, nehir sedimantasyonu, çı÷ ve heyelan gibi do÷al afet risklerine karúı önleyici projelerin
uygulanması
7. Havzalarda çevre dostu tarımsal üretim için uygun yöntemlerin yaygınlaútırılması
8. Havzalarda tarım dıúı alternatif gelir kaynaklarının tespit edilmesi ve desteklenmesi
VI. Sonuçlar
1. Do÷al kaynaklar üzerindeki baskının azalması
2. Kırsal yoksullu÷un azalması
3. Do÷al afetlerden kaynaklanan zararların azalması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
ÇOB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
TKB, ETKB, KTB, DSø, øÖø’ler, KA’lar, belediyeler, kaymakamlıklar, üniversiteler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Entegre havza yönetimi konusunda kurumsal kapasitenin zayıf olması
2. Havza rehabilitasyonu için ilgili kurumlar arasında koordinasyon ve iúbirli÷inin oluúturulamaması
3. Havzada yaúayan nüfusun rehabilitasyon çalıúmalarına katılımının düúük olması
X. øzleme göstergeleri
1. Rehabilite edilen havza sayısı
2. Uygulanan mikro havza planı sayısı
3. Mikro havza planı kapsamında destek alan hane/iúletme sayısı
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir
Faaliyet

4
4.2
4.2.4
4.2.4.2

Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması
Do÷al Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması
Yaban Hayatı
Sa÷lanması

Kaynaklarından

Sürdürülebilir

Faydalanmanın

I. Yeri
ølan edilen yaban hayatı geliútirme sahaları
II. Hedef uygulama alanı
Orman bölge teúkilatları, av turizmine konu tüzel kiúiler, avcılık dernekleri, avcılar
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Ülkemizin do÷al kaynaklarından olan av ve yaban hayvanlarını yaúama ortamlarıyla birlikte koruyarak,
yaúama ortamlarındaki hayvan ve bitki çeúitlili÷ini devam ettirmek, sayı bakımından optimum düzeyde
tutmak ve ülke genelinde yaban hayvanları için koruma-kullanma dengesinin sa÷lanması önem arz
etmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Tam koruma altına alınacak türlerin tespit edilmesi
2. Avlanılmasına karar verilen türlerin listesinin kesinleútirilmesi
3. Avlanma planlarının hazırlanması ve kotaların belirlenmesi
4. Devlet ve Genel Avlakların belirlenmesi
5. Örnek Avlak çalıúmalarının düzenlenmesi
6. Avcı e÷itimlerinin yapılması
7. Avcılık faaliyetlerine yönelik izlemlerin ve denetimlerin etkinleútirilmesi
VI. Sonuçlar
1. Sürdürülebilir avcılı÷ın sa÷lanması
2. Av turizminin yaygınlaútırılması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
ÇOB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
øÇøB, TKB, KTB, GM, øÖø’ler, kaymakamlıklar, KHGB’ler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Yaban hayatı envanterinin çıkarılamaması
2. Yaban hayatı koruma ve geliútirme sahaları arasındaki sınırlara riayet edilmemesi
3. Av ve yaban hayvanlarının göç ve yayılma alanlarının belirlenen sınırların dıúına taúması
4. Avlanma planında yer alan taúıma kapasitesi ve yıllık kotalara iliúkin izlemlerin sa÷lıklı úekilde
yapılamaması
X. øzleme göstergeleri
1. Yaban hayatı geliútirme sahası sayısı
2. Onaylanan avlanma planı sayısı
3. Avcı belgesine sahip kiúi sayısı
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Stratejik Amaç
4
Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Öncelik
4.2
Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması
Tedbir
4.2.4
Do÷al Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımının Sa÷lanması
Faaliyet
4.2.4.3
Sürdürülebilir Da÷ Yönetimi Stratejisinin Hazırlanması
I. Yeri
Da÷lık alanlardaki kırsal yerleúimler
II. Hedef kitle
Da÷lık alanlardaki kırsal nüfus
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Ortalama yüksekli÷i 1.000 m. üzerinde olan da÷lık alanlar ve bu alanların üretti÷i kaynak de÷erlerinin önemi
gün geçtikte artmaktadır. Bu alanlardaki flora ve fauna varlıkları ile alpin meralar biyolojik çeúitlili÷in en
yo÷un bulundu÷u karasal alanlardır. Bu kaynakların korunması, geliútirilmesi ve üst havzalardaki erozyon,
taúkın ve di÷er do÷al risklerin önlenmesi/azaltılması; alt havzalardaki tarım alanlarının ve yerleúim yerlerinin
güvenli÷i ve su rejiminin düzenlenmesi için alınması gereken tedbirler oldukça çeúitlidir. Di÷er taraftan,
da÷lık alanlarımız turizm ve sportif faaliyetler için de önemli varıú noktalarıdır. Da÷lık alanlardaki
toplulukların/halkın kalkındırılması ve uygun önlemlerle koruma-kullanım dengesinin sürekli kılınabilmesi
için katılımcı bir yaklaúımla sektörler arası entegrasyonu esas alan bir da÷lık alan yönetimine mahsus uygun
strateji belgesinin hazırlanması, kurumsal ve mevzuat düzenlemelerinin geliútirilmesi gerekmektedir.
V. Alt faaliyetler
1. Da÷lık alan yönetimi için ÇOB bünyesinde kurumsal yapının tesis edilmesi
2. Kamu ve kamu dıúı paydaúlardan oluúan danıúma birimlerinin oluúturulması
3. Da÷lık alanların tanımının gözden geçirilmesi
4. Da÷lık alanlarla ilgili envanter verilerinin hazırlanması
5. Da÷lık alanların kaynak de÷erlerine göre faaliyet analizlerinin yapılması
6. Da÷ yönetimiyle ilgili strateji dokümanının hazırlanması
VI. Sonuçlar
1. Da÷lık alanlardaki do÷al kaynakların korunması
2. Da÷lık alanlarda yaúayan nüfusun yaúam kalitesinin artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
ÇOB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
MB, BøB, øÇøB, KTB, TKB, STB, DPT, TÜBøTAK, GSGM, üniversiteler, øÖø’ler, belediyeler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Da÷lık alan tanımının olmaması
2. Da÷lık alan yönetimi hakkında kurumsal kapasite eksikli÷i
X. øzleme göstergeleri
1. Da÷lık alan tanımının resmileútirilmesi
2. Strateji belgesinin yayımlanması
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir

4
4.3
4.3.1

Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Korunan Alanların Yönetimi ve Geliútirilmesi
Korunan Alanlarda ve Civarında Gelir
Geliútirilmesi

Getirici

Faaliyetlerin

I. Mevcut durum
Ülkemizde koruma altında olan milli park, tabiat parkı, yaban hayatı geliútirme sahası ve sulak alanlar önemli
eko-turizm faaliyet alanlarıdır. Bu alanlarda özellikle kuú gözlemcili÷i, yaban hayatı izleme, botanik gezileri,
da÷ yürüyüúü ve do÷a sporları aktiviteleri yapılmaktadır. Yöre halkı bu faaliyetlere özellikle kılavuzluk
ederek ve evlerini yerel pansiyon olarak de÷erlendirerek, yöresel ürünlerini ziyaretçilere sunarak
katılmaktadır. Hâlihazırda bu alanların özel eko-turizm planlarının olmaması, nasıl uygulanaca÷ının da
turizm operatörleri ve úirketleri tarafından bilinmemesi, yöre halkının konuya iliúkin yeterli bilgi ve
deneyiminin olmaması, korunan alanlarda bu uygulamaya yönelik hizmet ve servislerin yetersizli÷i önemli
sorunlardır.
Do÷al, kültürel ve tarihi kaynak de÷erlerinin koruma ve kullanma dengesi içerisinde korunması ve
geliútirilmesi yönünde yönetimi ve arazi kullanım kararları Uzun Devreli Geliúme Planı (UDGP) ile
belirlenmektedir. 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’na göre ilan edilen 41 Milli Park, 40 Tabiat Parkı’nın
UDGP’si tamamlananlarda uygulamaya geçiú uygulama projeleri ve programları ile sa÷lanmaktadır.
Planlama sürecinde korunan alanlarda yaúayan yöre halkı ve di÷er ilgili kurum ve kuruluúlarının da görüú ve
önerilerinin alınması; katılımcı bir yaklaúımla planlama çalıúmalarının gerçekleútirilmesi, alanların kaynak
de÷erlerinin envanterine yönelik arazi çalıúmalarının uzun sürmesi ve özellikle ilgili kurumların do÷a koruma
anlayıúı ile ba÷daúmayan taleplerin úart koúulması ve aynı alanda birden fazla statü (turizm geliúme alanı,
do÷al sit) olması nedeniyle yetki karmaúasından kaynaklanan sorunlar yaúanmaktadır.
II. Stratejik önemi
Korunan alanlar, sahip oldukları do÷al, kültürel ve estetik kaynak de÷erleri ile di÷er alanlardan ayrılmakta, bu
nedenle insan faaliyetleri ya tamamen yasaklanmakta ya da sınırlandırılmaktadır. Bu da korunan alanlar ve
çevresinde yaúayan yöre insanı ile korunan alan yöneticileri arasında çatıúmalara neden olmaktadır. Koruma
ve kullanma prensipleri içerisinde yöre insanının geçim kaynaklarının çeúitlendirilmesi ile yöre insanı ve
ziyaretçi diyalogunun güçlendirilmesine imkân veren faaliyetlerin baúında gelen eko-turizm uygulamaları için
rehber ve kılavuzların hazırlanması önem arz etmektedir.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
9. KP Madde 453, 459, 462, 469, 508, 677
IV. Sorumlu kuruluú
ÇOB ve KTB
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Kamu yatırımı, kırsal kalkınma projesi, araútırma projesi, envanter çalıúması
VI. Mali kaynak
Genel bütçe, AB fonları, KA hibeleri, uluslararası fonlar
VII. liúkili mevzuat hükümleri
2873 sayılı Milli Parklar Kanunu; 4915 sayılı Kara Avcılı÷ı Kanunu; 6831 sayılı Orman Kanunu; 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu; 2872 sayılı Çevre Kanunu; 4342 sayılı Mera Kanunu; 5262
sayılı Organik Tarım Kanunu; 2634 sayılı Turizmi Teúvik Kanunu
VIII. Tedbir hedefleri
1. Korunan alanların tanıtımının artırılması
2. Korunan alanlardaki kaynakların koruma-kullanma dengesinin sa÷lanması
IX. Faaliyetler
4.3.1.1 Korunan alanlarda ve civarında eko-turizmin geliútirilmesi
4.3.1.2 Korunan alanlarda uygulama programlarının hazırlanması
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir

4
4.3
4.3.1

Faaliyet
4.3.1.1
I. Yeri
Korunan alanlar ve civarı

Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Korunan Alanların Yönetimi ve Geliútirilmesi
Korunan Alanlarda ve Civarında Gelir Getirici Faaliyetlerin Geliútirilmesi
Korunan Alanlarda ve Civarında Eko-Turizmin Geliútirilmesi

II. Hedef kitle
Korunan alanlar ve civarındaki kırsal nüfus, eko-turizmle ilgili gerçek ve tüzel kiúiler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
Eko-turizm do÷a korumada bir araç olarak görülmektedir. Yeni bir kavram ve uygulama olan bu etkinli÷in
do÷ru ö÷renilmesi ve olumlu-olumsuz etkilerinin önceden görülmesi ülkemizin biyolojik çeúitlili÷i ve do÷al
kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi açısından önemlidir. Korunan alan sınırları içerisinde ve yakın
çevresinde yaúayan yöre insanlarını, alana gelecek ziyaretçileri bu kaynak de÷erleri hakkında do÷ru ve
sa÷lıklı bilgi edinmelerini sa÷lamak üzere yetiútirmek ve alan kılavuzlu÷u e÷itimi sonrasında sertifika
vermek ve aynı zamanda, bu bilgilendirmede yörenin do÷allı÷ını-otantikli÷ini korumak, sunulan hizmet ve
ürünlerde yerel farklılıkları öne çıkarmak, taklidi önlemek önem arz etmektedir. Bu kapsamda hazırlanacak
eko-turizm planları ıúı÷ında uygulamaların koordine edilmesi, koruma-kullanma dengesi bakımından mevcut
sorunları en aza indirecektir.
V. Alt faaliyetler
1. Eko-turizm konusunda ilgili merkez ve yerel kuruluúlar arasında iúbirli÷inin sa÷lanması
2. Eko-turizm konusunda planlama kılavuzu ve rehberinin hazırlanması
3. Eko-turizm paket programlarının uygulamaya geçirilmesi
4. Eko-turizm için korunan alanların altyapısının iyileútirilmesi
5. Yöre halkının eko-turizm hakkında bilgilendirilmesi
6. Alan içinde ve civarında eko-turizme yönelik uygun yatırımların desteklenmesi
7. Korunan alanlarda eko-turizm için yerel rehberlerin yetiútirilmesi
VI. Sonuçlar
1. Korunan alanlarda do÷a koruma bilincinin geliúmesi
2. Yöre halkının gelir kaynaklarının çeúitlenmesi
3. Korunan alanlarda do÷al kaynak de÷erleri üzerindeki tehditlerin azalması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
ÇOB ve KTB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
TKB, GAP BKø, ÖÇKK, øÖø’ler, üniversiteler, kaymakamlıklar, belediyeler, ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. Korunan alanların ço÷unun eko-turizm planlarının olmaması
2. Ziyaretçi beklentilerinin yörenin sosyal ve kültürel yapısı ve de÷erleriyle uyuúmaması
X. øzleme göstergeleri
1. Eko-turizm planlama ve uygulama çalıúması tamamlanan korunan alan sayısı
2. Alan kılavuzu sertifikası alan kiúi sayısı
3. Eko-turizm için korunan alanlara gelen ziyaretçi sayısı
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Stratejik Amaç
Öncelik
Tedbir

4
4.3
4.3.1

Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Korunan Alanların Yönetimi ve Geliútirilmesi
Korunan Alanlarda ve Civarında Gelir Getirici Faaliyetlerin Geliútirilmesi

Faaliyet

4.3.1.2

Korunan Alanlarda Uygulama Programlarının Hazırlanması

I. Yeri
Uzun devreli geliúme planı olan korunan alanlar
II. Hedef kitle
Korunan alan içinde ve civarındaki kırsal yerleúimler
III. Süresi
48 ay
IV. Gerekçesi
2873 sayılı Milli Parklar Yasası ve ilgili yönetmelik gere÷i uzun devreli geliúme planı hüküm ve kararlarına
uygun olarak uygulama projelerinin hazırlanması zorunludur. Korunan alanların yönetim ve geliúme
planlarının tamamlanması durumunda alanlarda bölgeleme yapıldı÷ı için her bölgede hangi faaliyetlere izin
verilip, verilemeyece÷i belirlenmektedir. Böylece koruma ve kullanma dengesi içerisinde arazi kullanımı
belirlenmektedir. Uzun Devreli Geliúim Planlarına (UDGP) uygun úekilde hazırlanacak uygulama
projelerinin ekosisteme uygunlu÷u kadar bu yörelerde yaúayan halkın geçim kaynakları da iyileútirilmiú
olacaktır.
V. Alt faaliyetler
1. UDGP’si olan korunan alanların tarım programlarının hazırlanması
2. UDGP’si olan korunan alanlardaki meraların tescil edilerek faydalanmanın düzenlenmesi
3. UDGP’si olan korunan alanlarında iskâna konu olan alanlarda uygulama imar planlarının hazırlanması
4. UDGP’si olan korunan alanların ziyaretçi yönetim programının hazırlanması
VI. Sonuçlar
1. Korunan alanlardaki do÷al kaynaklar üzerindeki baskının azalması
2. Korunan alanların içinde ve civarındaki halkın yaúam kalitesinin artması
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
ÇOB
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
BøB, TKB, KTB, øÖø’ler, üniversiteler, kaymakamlıklar, belediyeler ilgili STK’lar
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
1. UDGP çalıúmalarının zaman alması
2. Korunan alanlar üzerinde farklı kurumların arasında eúgüdüm sa÷lanamaması
X. øzleme göstergeleri
1. Korunan alan sayısı
2. Uygulama programları hazırlanan korunan alan sayısı

K›rsal Çevrenin Korunmas› ve Geliflflttirilmesi
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202

ÖNCELøK

Tarım ve Gıda Sektörlerinin
Rekabetçi Bir Yapıya
Kavuúturulması

Kırsal Ekonominin
Çeúitlendirilmesi

NO

1.1

1.2

ÖNCELøKLER

Tarımsal Sanayi Altyapısının
Geliútirilmesi

Gıda Güvenli÷i Hizmetlerinin
Etkinleútirilmesi

Kırsal Turizmin Geliútirilmesi

Tarımsal Ekonomik
Faaliyetlerin Geliútirilmesi

Tarım Dıúı Gelir Getirici
Faaliyetlerin Geliútirilmesi

1.1.4

1.1.5

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Sulama Altyapısının
Geliútirilmesi

1.1.2

Tarım Arazilerinin Etkin
Kullanımının Sa÷lanması

Üreticilerin Örgütlenme ve
Bilgi Düzeyinin Artırılması

1.1.1

1.1.3

TEDBøR

NO

TEDBøRLER

Üretici Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Güçlendirilmesi
Üretici Örgütlerinin Pazarlama Altyapısının Geliútirilmesi
Tarımsal E÷itim ve Yayım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Modern Sulama Yöntemlerinin Yaygınlaútırılması
Sulama Sistemlerinin Rehabilite Edilmesi
Küçük Ölçekli Su Kaynaklarının Geliútirilmesi
Su ve Toprak Kaynaklarının Geliútirilmesi ve Korunması
Arazi Toplulaútırma ve Tarla øçi Geliútirme Hizmetlerinin Birlikte
Yaygınlaútırılması
Az Topraklı ve Topraksız Çiftçilerin Hazine Arazileriyle Topraklandırılması
Tarıma Dayalı øhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin Yaygınlaútırılması
Tarım Ürünlerinin øúlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik
Yatırımların Desteklenmesi
Tarımsal øúletmelerin Modernizasyonuna Yönelik Yatırımların Desteklenmesi
Tarım ve Gıda øúletmelerinin Gıda Güvenli÷i Gereklerine Uyumu øçin
Desteklenmesi
Gıda Güvenli÷i Konusunda Üretici ve Tüketicilerin Bilinçlendirilmesi
Gıda Güvenli÷ine Yönelik Kontrol Hizmetlerinin øyileútirilmesi
Agro-Turizm Altyapısının Geliútirilmesi
Kültür Köyü Modelinin Oluúturulması
Konaklama øúletmecili÷inin Geliútirilmesi
ølçe Turizm Bilgi Paketinin Hazırlanması
øpekböce÷i Yetiútiricili÷inin Yaygınlaútırılması
Arıcılıkta Ürün Çeúitlili÷inin ve Verimlili÷inin Geliútirilmesi
Yöresel Zanaat ve El Sanatlarının Geliútirilmesi
Karayolları Üzerindeki Seyyar Satıú Yerlerinin Düzenlenmesi
Yöresel Ürünlerde Markalaúmanın Sa÷lanması
Yöresel Ürün Tanıtım Organizasyonları ve Fuarlarının Düzenlenmesi
Tarım Dıúı Küçük Ölçekli ømalat Sanayinin Desteklenmesi

1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4

1.1.5.1
1.1.5.2
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.3.5

1.1.4.4

1.1.4.3

1.1.4.2

1.1.3.2
1.1.4.1

1.1.3.1

FAALøYET

NO

FAALøYETLER

STRATEJøK AMAÇ 1 EKONOMøNøN GELøùTøRøLMESø VE øù øMKÂNLARININ ARTIRILMASI

Tablo 3.1. Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013) Faaliyetleri

48
48
48
48
48
48
48
48
48
24
48
48
48

48

TKB
TKB
TKB
KTB
KTB
KTB
KTB
TKB
TKB
KTB, MEB
øÇøB, TSE
TPE
KTB
KOSGEB

48

48

TKB, STB
TKB

48
48

48

TKB, TRGM, øÖø
TRGM
STB, TKB

48
48
48
48
48
36
48

TKB, STB
TKB, STB
TKB
TKB, TRGM, øÖø
DSø, øÖø
DSø, øÖø
DSø

SORUMLU KURULUù

SÜRE
(AY)
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ÖNCELøK

E÷itim ve Sa÷lık
Hizmetlerinin
Güçlendirilmesi

Yoksullukla Mücadele ve
Dezavantajlı Grupların
østihdam Edilebilirlili÷inin
Artırılması

Yerel Kalkınma
Kapasitesinin
Güçlendirilmesi

NO

2.1

2.2

2.3

ÖNCELøKLER
NO

2.3.1

2.2.3

2.2.2

Mevsimlik Gezici Tarım 2.2.1.1
øúçilerine Yönelik Hizmetlerin
2.2.1.2
Etkinleútirilmesi

Kamunun Hizmet Sunum
Kapasitesinin Geliútirilmesi

Dezavantajlı Grupların
østihdam Koúullarının
øyileútirilmesi ve
østihdamlarının Sa÷lanması

2.3.1.2

2.3.1.1

2.2.3.2
2.2.3.3
2.2.3.4

2.2.3.1

2.2.2.3

Sosyal Hizmet ve Yardımların
Etkinleútirilmesi
2.2.2.2

2.2.2.1

2.1.3.8

2.2.1

2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.6
2.1.3.7

2.1.3.2

2.1.3

Örgün E÷itim Hizmetlerine
Eriúimin Artırılması

2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.2.1
Yaygın E÷itim Faaliyetlerinin
2.1.2.2
Geliútirilmesi
2.1.2.3
2.1.3.1

TEDBøR

Sosyal Yardımların Da÷ıtılmasında Baúvurulacak Puanlama Formülünün
Geliútirilmesi
Sosyal Rehabilitasyon Hizmetlerinin Gerçekleútirilmesi
Sosyal Tarımcılı÷ın Yaygınlaútırılması
Dezavantajlı Gruplara Yönelik Mesleki Teknik E÷itim Kurslarının
Yaygınlaútırılması
Dezavantajlı Gruplara Yönelik Gelir Getirici Proje Desteklerinin Sa÷lanması
Korumalı øúyeri Uygulamasının Yaygınlaútırılması
Çocuk øúçili÷iyle Mücadelenin Etkinleútirilmesi
Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin Kurumsal Kapasitelerinin
Güçlendirilmesi
Kamu Hizmetleri Bilgi Merkezlerinin Oluúturulması

24

øÇøB, øÖø

Mevsimlik Gezici Tarım øúçilerinin Yaúam Koúullarının øyileútirilmesi

øÇøB

øÇøB

36

36

24
48
48

48

øùKUR
SYDGM, øÖø
øùKUR
ÇSGB

48
24

SHÇEK
SHÇEK, øÖø

48

48

SB

SYDGM

48
48
48
48
48

48
SB
SB
SB
SB
SB

SB

24

48
48
48
48
48
48

øùKUR

MEB
MEB
MEB, SHÇEK
MEB, øùKUR
TKB, MEB
SB, MEB

SORUMLU KURULUù

SÜRE
(AY)

Kırsal Kesime Yönelik E÷itim Stratejisinin Hazırlanması
Ortaö÷retim Hizmetlerinin Etkinleútirilmesi
Aile E÷itim Programlarının Yaygınlaútırılması
Yerel østihdama Yönelik Meslek Edindirme Kurslarının Düzenlenmesi
Genç Çiftçilere Uygulamalı E÷itim Verilmesi
Okul Sa÷lı÷ına Yönelik Hizmetlerin Yaygınlaútırılması
Tarımda Çalıúanlara Yönelik øú Sa÷lı÷ı ve Güvenli÷i Hizmetlerinin
Etkinleútirilmesi
Ana-Çocuk Sa÷lı÷ı ve Aile Planlaması Hizmetlerinin Geliútirilmesi
Ba÷ıúıklama Faaliyetlerinin Etkinleútirilmesi
Sa÷lıklı Yaúam Bilgisi E÷itimlerinin Düzenlenmesi
Birinci ve økinci Basamak Sa÷lık Kuruluúlarının Altyapısının Geliútirilmesi
Gezici Sa÷lık Hizmetlerinin Yaygınlaútırılması
Zoonotik ve Paraziter Hastalıklara Yönelik Bilinçlendirme ve Mücadeleye
øliúkin Faaliyetlerinin Artırılması
Mevsimlik Gezici Tarım øúçileriyle ølgili Envanter Çalıúması Yapılması

FAALøYET

FAALøYETLER

Koruyucu Sa÷lık
Hizmetlerinin
Yaygınlaútırılması

2.1.2

2.1.1

NO

TEDBøRLER

STRATEJøK AMAÇ 2 øNSAN KAYNAKLARININ, ÖRGÜTLENME DÜZEYøNøN VE YEREL KALKINMA KAPASøTESøNøN GELøùTøRøLMESø

204

ÖNCELøK

Kırsal Altyapının
Geliútirilmesi

Kırsal Yerleúimlerin
Geliútirilmesi ve Korunması

NO

3.1

3.2

ÖNCELøKLER

3.2.1

3.1.6

3.1.5

3.1.4

3.1.3

3.1.2

3.1.1

NO

Köy Yollarının Bakım-Onarım Hizmetlerinin Geliútirilmesi

3.1.1.1

Sa÷lıklı, Güvenli ve Düzenli
Yapılaúmanın
Yaygınlaútırılması

Sosyal Altyapı Donatılarının
Artırılması

Kaynaklarının Kullanılması

Ulaúım A÷ının øyileútirilmesi

Küçük/Mini Hidro Elektrik Santrali Yapımının Desteklenmesi
Organik Atıkların Biyoyakıt Olarak De÷erlendirilmesi
Atıl Kamu Binalarının Yeniden Kullanıma Açılması
Kent Mobilyaları Kullanımının Yaygınlaútırılması
Spor altyapısının oluúturulması
Kırsal Yerleúme Planlaması Politika ve Stratejileri Dokümanının Hazırlanması
Olası Afetlere Karúı Zarar Azaltma Yöntemlerinin Uygulanması
Kırsal Merkezi Yerleúimlerin Belirlenmesi
Yöresel Mimariye Uygun Yapılaúmanın Yaygınlaútırılması
Köy Yerleúik Alan Tespitlerinin Tamamlanması

3.1.5.4
3.1.5.5
3.1.6.1
3.1.6.2
3.1.6.3
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5

Köyiçi Yol Yapım ve Meydan Düzenleme Hizmetlerinin Yaygınlaútırılması
Köy Gruplarına Yönelik Toplu Ulaúım Hizmetlerinin Düzenlenmesi
Köy Yollarındaki øsim ve Trafik øúaret Levhalarının Yenilenmesi
ùebekeli øçme Suyu Hizmetinin Yaygınlaútırılması
øçme Suyu Arıtma Tesislerinin Kurulması
Do÷al Arıtma Tesislerinin Kurulması
Kanalizasyon Altyapısının Yaygınlaútırılması
Katı Atıkların Geri Kazanımının Sa÷lanması
Köy Elektrik ùebekeleri ve Kırsal Da÷ıtım Hatlarının Yenilenmesi
Kamu ønternet Eriúim Merkezlerinin Kurulması
Güneú Enerjisi Kullanımının Yaygınlaútırılması
Rüzgâr Enerjisi Kullanımının Yaygınlaútırılması
Jeotermal Enerjinin Konut ve Sera Isıtılmasında Kullanılması

FAALøYET

NO

FAALøYETLER

3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4
øçme Suyu Altyapısının
3.1.2.1
øyileútirilmesi
3.1.2.2
3.1.3.1
Atık Yönetiminin
3.1.3.2
Güçlendirilmesi
3.1.3.3
Enerji Da÷ıtım ve Haberleúme 3.1.4.1
Altyapısının Güçlendirilmesi 3.1.4.2
3.1.5.1
3.1.5.2
Yenilenebilir Enerji
3.1.5.3

TEDBøR

TEDBøRLER

EPDK
øÇøB
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
BøB
AADYB, øÖø
øÇøB, DPT
BøB, øÖø
BøB, øÖø

EPDK, EøEø, DSø

øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
ÇOB, øÖø
ETKB, EPDK, TEDAù
MEB, øÇøB
EøEø, øÖø
ETKB, øÖø
MTA, øÖø

øÇøB, øÖø

SORUMLU KURULUù

STRATEJøK AMAÇ 3. : KIRSAL ALAN FøZøKø ALTYAPI HøZMETLERøNøN GELøùTøRøLMESø VE YAùAM KALøTESøNøN ARTIRILMASI

48
24
24
24
48
48
24
48
48

48

48
24
36
48
48
48
48
24
48
24
36
36
48

48

SÜRE
(AY)
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ÖNCELøK

Çevreci Tarım
Uygulamalarının
Geliútirilmesi

Orman Kaynaklarının
Sürdürülebilir Kullanımının
Sa÷lanması

Korunan Alanların Yönetimi
ve Geliútirilmesi

NO

4.1

4.2

4.3

ÖNCELøKLER

4.3.1

Korunan Alanlarda ve
Civarında Gelir Getirici
Faaliyetlerin Geliútirilmesi

Do÷al Kaynakların
Sürdürülebilir Kullanımının
Sa÷lanması

4.2.4

4.2.2

4.2.3

Orman Rejimindeki Alanlarda
Toprak ve Su Kaynaklarının 4.2.2.1
Muhafazası ve
4.2.2.2
Rehabilitasyonu

Orman Yangınları ile
Mücadele Kapasitesinin
Güçlendirilmesi

Orman-Köy øliúkilerinin
øyileútirilmesi

4.2.1

Yaban Hayatı Kaynaklarından Sürdürülebilir Faydalanmanın Sa÷lanması
Sürdürülebilir Da÷ Yönetimi Stratejisinin Hazırlanması
Korunan Alanlarda ve Civarında Eko-Turizmin Geliútirilmesi
Korunan Alanlarda Uygulama Programlarının Hazırlanması

4.2.4.3
4.3.1.1
4.3.1.2

Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dayanıklı Ormanların Tesis
Edilmesi
Orman Yangınları ile Mücadele Altyapısının Geliútirilmesi
Orman Yangınları ile Mücadele E÷itimlerinin Düzenlenmesi
Entegre havza rehabilitasyonu uygulamalarının yaygınlaútırılması

Tohum ve Fidan Üretiminin Yaygınlaútırılması

4.2.4.2

4.2.3.2
4.2.3.3
4.2.4.1

4.2.3.1

4.2.1.3

Çevre Dostu Üretim
Yöntemlerinin
Yaygınlaútırılması

ÇOB

ÇOB, KTB

ÇOB

ÇOB

OGM
OGM
ÇOB

OGM

ÇOB

Tarımsal ølaç ve Gübre Ambalajlarının Geri Kazanımı
ÇOB
Organik Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaútırılması
TKB
øyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaútırılması
TKB
Çevre Dostu Su Ürünleri Yetiútiricili÷inin Sa÷lanması
TKB
Ormancılıkla ølgili ølçe Kalkınma Planlarının Güncellenmesi
ÇOB
Orman Köylülerine Gelir Getirici Desteklerin Sa÷lanması
ÇOB
Odun Dıúı Orman Ürünleri Potansiyelinin Tespiti ve Faydalanmanın
OGM
Düzenlenmesi
A÷açlandırma, Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon Çalıúmalarının
ÇOB
Yaygınlaútırılması

4.1.2.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3
4.2.1.1
4.2.1.2

4.1.3

4.1.1

TKB
TKB
TKB, ÇOB
TKB
TKB

Tarım Arazilerinde Erozyonun Önlenmesi
Tuzlu ve Alkali Tarım Arazilerinin Islah Edilmesi
Mera Islahı ve Amenajmanının Yapılması
Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirlili÷in øzlenmesi
Hayvancılık øúletmelerindeki Atıkların De÷erlendirilmesi

4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.2.1
4.1.2.2

Tarımsal Faaliyetlerden
Kaynaklanan Çevre
Kirlili÷inin Önlenmesi

Toprak ve Su Kaynaklarının
Korunması

SORUMLU
KURULUù

FAALøYET

NO

FAALøYETLER

4.1.2

TEDBøR

NO

TEDBøRLER

STRATEJøK AMAÇ 4 KIRSAL ÇEVRENøN KORUNMASI VE GELøùTøRøLMESø

48

48

48

48

48
48
36

48

48

48

48

48
48
48
48
48
48

48
48
48
48
48

SÜRE
(AY)

4. KIRSAL KALKINMA PLANI’NIN

MAL‹ ÇERÇEVES‹

Plan faaliyetlerinin uygulamas› için kamu kaynaklar›n›n kulland›r›lmas›nda, kamu sabit sermaye
niteli¤ini haiz altyap› yat›r›mlar›, temel kamusal hizmetlerin sunumu ile bak›m-onar›m ve rehabilitasyonu, do¤al afet zararlar›n› azaltma, sosyal hizmet ve yard›m programlar› ile e¤itim-bilgilendirme amaçl›
faaliyetler d›fl›nda kalan faaliyetler için; yararlan›c› kesimin efl-finansman katk›s›n›n gözetilmesi esast›r.
Bu do¤rultuda, efl-finansman mekanizmas› üzerinden proje bazl› desteklemelerin yayg›nlaflt›r›lmas›,
k›rsal kalk›nmaya yönelik özel sektör kaynaklar›n›n harekete geçirilmesine ve kaynaklar›n yerel
ihtiyaçlar ›fl›¤›nda kulland›r›lmas›na imkan verecektir.
K›rsal Kalk›nma Plan›’nda yer alan faaliyetler hakk›nda sorumlu kurumlar taraf›ndan gelifltirilecek
Bkz. Bölüm 5.1.2) için ihtiyaç duyulacak mali kaynaklar›n temininde afla¤›da beliruygulama araçlar› (B
tilen kaynaklar de¤erlendirilebilir;
a) Ulusal kaynaklar aç›s›ndan;
1. Y›l› merkezi yönetim bütçe kanunu
2. Y›l› yat›r›m program›
3. ‹l özel idaresi yat›r›m ve çal›flma program›
4. Kalk›nma ajanslar› çal›flma program›
b) D›fl kaynaklar aç›s›ndan;
1. IPA fonlar›
2. BM kurulufllar›/programlar› taraf›ndan kulland›r›lan hibe fonlar›
3. ‹kili teknik iflbirli¤i çerçevesinde ülkemize kulland›r›lan hibe fonlar›
K›rsal Kalk›nma Plan›’nda yer alan faaliyetlerle ilgili olarak 2010-2013 döneminde, gerek merkezi
düzeyde gerekse yerel düzeyde yap›lacak faaliyetlere iliflkin uygulama araçlar› izleme-de¤erlendirme
bölümünde ele al›nm›flt›r.
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5. KIRSAL KALKINMA PLANI
FAAL‹YETLER‹N‹N UYGULAMA,
KOORD‹NASYON, ‹ZLEME VE
DE⁄ERLEND‹RME YAPISI

K›rsal Kalk›nma Plan›’n›n baflar›s›; 81 ‹l bünyesinde, merkezi ve yerel düzeyde s›k› bir iflbirli¤i ve
koordinasyonun tesis edilerek, belirtilen sorumlu kurulufllar›n k›rsal alana yönelik uygulamalar›nda, Plan
doküman›n› temel referans doküman olarak almalar›na ve Plan’da yer alan faaliyetlere öncelik vermelerine ba¤l›d›r. Bu amaçla, kurulacak koordinasyon iliflkilerinin, tesis edilecek izleme ve de¤erlendirme yap›s› üzerinden kurumsallaflt›r›lmas› uygulaman›n baflar›s›nda temel belirleyici faktörlerden biri olacakt›r.
Oluflturulacak koordinasyon, izleme ve de¤erlendirme yap›s›; bir yandan Plan’da yer alan faaliyetlerin uygulamada dikkate al›nmas›n› ve ilgili kurulufllarla birlikte gerekli yönlendirmelerin zaman›nda yap›lmas›n› temin edecek, di¤er taraftan da kamuoyunun, elde edilecek ilerlemeler hakk›nda bilgilendirilmesi suretiyle fleffafl›¤›n art›r›lmas›n› sa¤layacakt›r.
5.1. Plan’›n Uygulama ve Koordinasyon Yap›s›
K›rsal Kalk›nma Plan›, di¤er sektörel politikalar›n ve eylem planlar›n›n haz›rlanmas› ile k›rsal alan›
ilgilendiren hukuki düzenlemelerin gerçeklefltirilmesinde k›rsal alanla ilgili esas al›nacak temel referans
dokümand›r.
Plan’da, k›rsal kalk›nmaya yönelik olarak gerek merkezi ve yerel düzeyde gerekse merkez ile yerel
aras›nda kurumlar aras› iflbölümü ve sorumluluklar belirlenmifltir. Bu yap›n›n, Plan döneminde ortaya ç›kabilecek merkezi ve yerel talepler ›fl›¤›nda, Plan sonras› dönem için revize edilerek sürdürülmesi gözetilecektir.
Plan’›n merkezi düzeydeki koordinasyon yap›s› ve esaslar›, Plan’›n YPK onay›ndan sonra Protokole
taraf ve di¤er ilgili kamu kurulufllar aras›nda yap›lacak çal›flmalarla, ivedi bir flekilde belirlenecektir. Ana
koordinatör kurulufl, Plan’›n izleme-de¤erlendirme yap›s›n›n esas bilefleni olan izleme komitesinin bafl›d›r. Koordinatör kurulufla, Plan’›n izleme-de¤erlendirme yap›s›n›n tesisi hususunda kapasite gelifltirmesine yönelik teknik destekler ve e¤itimlerin düzenlenmesi sa¤lanacakt›r.
Plan’›n yerel düzeydeki koordinasyonu il düzeyinde valilikler, ilçe düzeyinde ise kaymakaml›klard›r.
‹l koordinasyonlu¤undan sorumlu birim ‹l Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri’dir. Bu birimin kurumsal kapasitesinin gelifltirilmesine yönelik düzenlemeler ilgili kurumlarla müflterek flekilde hayata geçirilecektir. Koordinasyon birimi, izleme göstergelerine ait verilerin temininde; mahalli idare ve birlikleriyle, kaymakaml›klarla ve di¤er il müdürlükleriyle gerekli koordinasyonu sa¤layacakt›r.
Plan faaliyetlerinin uygulamas›, “sorumlu kurulufl” olarak belirlenen kurulufllar taraf›ndan gerçeklefltirilecektir. Kurulufllar, belirtilen ana faaliyet ve/veya bunlar›n alt faaliyetlerini afla¤›da belirtilen uygulama araçlar› üzerinden hayata geçirecektir. Faaliyet sorumlusu kurulufllar, Plan’da yer alan tedbirlerle
uyumlu olan, fakat Plan’da yer almayan di¤er faaliyet konular› hakk›nda da uygulamalar gerçeklefltirilebilecektir.
Plan’da “iflbirli¤i yap›lacak kurulufllar” olarak belirlenen kurulufllar ise, sorumlu kurulufllara gerekti¤inde mali ve teknik destek sa¤layacak, uygulamalar› yönlendirecek ve etkinlefltirecek kurulufllard›r.
Merkezi idarenin taflra teflkilatlar›na ilave olarak, yerel yönetimler (mahalli idareler ve birlikleri) de
Plan uygulamas›nda aktif görev alacakt›r. ‹l özel idareleri, ilgili ilçe ve belde belediyeleri, köylere hizmet
götürme birlikleri ve di¤er mahalli idare birliklerinin k›rsal kalk›nma uygulamalar›nda aktif görev almas›n› temin etmek üzere, Plan kapsam›nda kurumsal kapasitelerinin (insan kaynaklar›, teknik altyap› ve finansman) güçlendirilmesi gözetilecektir.
Plan faaliyetlerinin uygulamas›n› temin edecek yerel kurumlar›n bafl›nda mahalli idare ve birlikleri
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gelmektedir. Bu idareler, bütçe ve harcamalar›n›; mali durum ve hizmet önceliklerine göre kendi karar
organlar›nca belirleyen idareler oldu¤undan, mahalli idarelerin y›ll›k yat›r›m ve çal›flma programlar›n›n
tasar›m›nda, ilgili karar organlar›nca, Plan’da yer alan faaliyetlerin dikkate al›nmas› gözetilecektir. ‹çiflleri Bakanl›¤›, söz konusu idareler üzerinde idari vesayet yetkisine sahip yetkili kurum olarak, merkezi
ve yerel idareler aras›nda Plan faaliyetlerinin uygulamas›na yönelik ihtiyaç duyulan koordinasyonu temin
edecektir.
Plan’da yer alan faaliyetlerden uygun bulunanlar›n bir arada programlanmas› suretiyle, uygulay›c›
kuruluflu ilçe düzeyindeki kamu kurumlar› olan ilçe bazl› k›rsal kalk›nma programlar›n›n hayata geçirilmesi teflvik edilecektir. Bu programlar›n kamu ve kamu d›fl› paydafllar›n iflbirli¤ine ve ortakl›¤›na dayanan etkin bir yönetiflim mekanizmas›yla tasarlanmas›, uygulanmas›, izlenmesi ve de¤erlendirilmesi gözetilecektir.
Plan’da “VII. Uygulay›c›/sorumlu kurum” parametresi “‹Ç‹B ve ‹Ö‹’ler”den oluflan faaliyetlerde,
‹çiflleri Bakanl›¤› öngörülen uygulamalardan fiilen sorumlu ve/veya kaynak harcamas› gereken kurulufl
olarak de¤il, il özel idareleri üzerinde idari vesayet yetkisi olan kurum oldu¤u için “uygulay›c›/sorumlu
kurum” olarak gösterilmifltir.
Di¤er taraftan, ülkemizde bölgesel geliflmenin baflat aktörleri aras›ndaki yerini alan KA’lar›n, Plan
faaliyetlerinin bölgesel geliflme politika ve araçlar› kapsam›na al›nmas›nda etkin rol almas› beklenmektedir. Baflta Plan’›n birinci ve üçüncü stratejik amaçlar› kapsam›ndaki faaliyetler için olmak üzere, k›rsal
kalk›nma için yerel kalk›nma kapasitesinin gelifltirilmesinde KA’lar›n aktif rol almas› temin edilecektir.
Ajanslar, Plan’da belirtilen baz› strateji belgelerinin haz›rlanmas›nda ihtiyaç duyulan yerel katk›n›n etkin
bir flekilde temin edilmesini de sa¤layacakt›r.
Plan faaliyetlerinin uygulama düzeylerinin art›r›lmas›nda, merkezi ve yerel idareler kadar, STK’lara
da görev düflmektedir. ‹lgili STK’lar›n Plan faaliyetleri ve/veya alt faaliyetleri için kamu kesimi ile iflbirli¤i temelinde gelifltirecekleri proje-programlar›n Ek VII üzerinden izlenmesi mümkün olacakt›r.
Bkz. Bölüm 5.1.2.)
Faaliyet konusuna uygun olacak flekilde, tercih edilecek uygulama araçlar›n›n (B
hayata geçirilmesinde; ilgili kamu kurumunun koordinasyonu ve önderli¤inde kamu-kamu, kamu-özel,
kamu-STK ve kamu-özel-STK iflbirli¤ini öne ç›karan yöntemlere baflvurulmas› gözetilecektir.
Plan’da yer alan faaliyetlerin hayata geçirilmesi için; merkezi idare kurulufllar› y›ll›k yat›r›m program› için yat›r›m tekliflerinin, yerel yönetimler y›ll›k yat›r›m ve çal›flma programlar›n›n, KA’lar ise mali
destek programlar›n›n haz›rlanmas›nda Plan’daki faaliyetleri azami düzeyde dikkate alacakt›r.
K›rsal kalk›nma alan›nda, kurumlar›n genel bütçe kaynaklar› veya d›fl finansman (kredi ve/veya hibe) ile yürütecekleri entegre projelerin y›l› yat›r›m program› ile iliflkilendirilmesinde KKP’ye uyumu gözetilecektir.
Plan’›n uygulama düzeyinin art›r›lmas›; genelde k›rsal kesime hizmet götüren tüm kamu kurum ve
kurulufllar›n›n, özelde ise Plan faaliyetleri için sorumlu k›l›nan kamu kurum ve kurulufllar›n›n y›ll›k programlar›nda Plan’da belirtilen faaliyetleri benimsemesi ve uygulama için gerekli kayna¤› temin etmesiyle
mümkündür. Sorumlu kurulufllar, bütçelerini ve y›ll›k çal›flma programlar›n› haz›rlarken, yürütmekte olduklar› hizmet ve yat›r›mlardan herhangi bir eksiltmeye gitmeksizin, Plan’da sorumlusu olduklar› faaliyetlere iliflkin ifllere öncelik tan›yacakt›r. Bu konuda ihtiyaç duyulacak ilave düzenlemelerin, ‹çiflleri Bakanl›¤›, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ve DPT Müsteflarl›¤›n›n iflbirli¤inde haz›rlanmas› sa¤lanacakt›r.
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5.1.1. Plan Kapsam›ndaki Faaliyetlerin Hedef Uygulama Yeri ve Kitlesi
Plan’da belirtildi¤i üzere, Plan faaliyetlerinin uygulamalar›nda odak uygulama alan› ve hedef kitlesi
81 ‹l bünyesinde bulunan 20 bin ve alt› yerleflimler ile bu yerleflimlerde yaflayan nüfustur. Bu çerçevede,
Plan’da yer alan faaliyetlerle uyumlu olarak, Plan’›n somut uygulama alan› ve hedef kitlesi; faaliyet formlar›nda yer alan “yeri” ve “hedef kitlesi” parametrelerinde belirtilen alanlar› ve kesimleri kapsamaktad›r.
Fakat, sorumlu kurulufllar taraf›ndan tasarlanacak ve hayata geçirilecek uygulamalarda, uygulama yeri ve
hedef kitle için öncelikli bölgeler belirlenip, önemlilik derecesine göre sorumlu kurulufllar›n kapasitesi,
tahsis edilecek kaynak büyüklü¤ü, mevzuata, yerel potansiyele ve ihtiyaçlara uygun olarak "uygulama
alan›" ve "hedef kitle" Plan esaslar›na uygun olarak yeniden tanzim edilebilir
Plan döneminde; k›rsal alan tan›m› da dahil olmak üzere, çeflitli alt tan›mlar›n üretilmesi ve/veya revize edilmesinde (köy, da¤l›k alanlar, dezavantajl› alanlar vb.) Plan doküman› dikkate al›nacakt›r.
Plan faaliyetlerinin uygulamalar›n›n köyler, beldeler ve ilçe merkezlerinde gerçeklefltirilmesi sa¤lanacakt›r. Fakat, k›rsal kalk›nma faaliyetlerinin sürdürülebilirli¤ini art›rmak ve k›rsal kalk›nmaya ivme kazand›rmak amac›yla ilçe merkezleri ve beldelerin geliflme potansiyelleri ve dinamikleri özellikle de¤erlendirilecektir. Ülkemizde sürdürülebilir k›rsal kalk›nman›n temini için, ilçe merkezleri ve beldelerin
kendi yerleflik nüfuslar› ve civarlar›ndaki köylerin nüfuslar› için hizmet sunum kapasitelerinin art›r›lmas› gözetilecektir. Birincil nitelikli temel kamusal hizmetlerin köylere yerinde kesintisiz olarak ve/veya gezici hizmetler yoluyla belirli bir takvime göre sunumu temin edilirken, ikincil nitelikteki tamamlay›c› hizmetlerin belirli bir nüfus ölçe¤ine sahip belde ve ilçe merkezlerinde toplulaflt›r›lmas› hususu gözetilecektir. Bu yerleflimlerin hizmet istasyonu ifllevi göstermesi temin edilecektir.
Böylece, kamu taraf›ndan k›rsal kesime götürülen hizmet ve yat›r›mlar›n bir taraftan “etkinlik” boyutu gözetilirken di¤er taraftan da kamusal hizmetlere eriflimin süreklili¤i temin edilece¤inden “eflitlik”
boyutu güçlenecektir.
Sorumlu kurulufllar taraf›ndan, uygulamalarda, bölgeler aras›nda bir önceliklendirme yapmak yerine,
bölgelerin ihtiyaçlar› ve geliflme potansiyelleri birlikte de¤erlendirilerek, Plan’da yer alan faaliyetlerden
uygun görülenlerin, potansiyeli ve/veya ihtiyac› bulunan bölgelerde hayata geçirilmesi sa¤lanacakt›r.
5.1.2. Plan Kapsam›ndaki Faaliyetlere ‹liflflkkin Uygulama Araçlar›
Plan’da yer alan faaliyetlerin hangi araçlar üzerinden uygulamaya geçirilece¤i, faaliyetin niteli¤ine
ve sorumlu kurumun tabi oldu¤u mevzuat hükümlerine uygun flekilde farkl›l›k arz edecektir. Plan’da yer
alan faaliyetlerin gerçeklefltirilmesinde; yeni uygulama araçlar›n›n tasar›m› ve/veya mevcutlara eklemlenmesinde maliyet tasarrufu sa¤layacak tercihler dikkate al›nacakt›r.
Plan’da yer alan faaliyetler ve/veya bunlar›n alt faaliyetleri, afla¤›da ifade edilen uygulama araçlar› vas›tas›yla hayata geçirilebilecektir. Sorumlu/uygulay›c› kurulufllar, Plan faaliyetlerini, afla¤›da belirtilen ve
kendilerince en uygun görülen araç/araçlar üzerinden gerçeklefltirmeyi gözetecektir. Baz› temel uygulama
araçlar›n›n kapsam› ve niteli¤i afla¤›da k›saca özetlenmektedir.
Kamu Yat›r›m›: Kamu sabit sermaye niteli¤ini haiz faaliyetlerin ilgili rehberlere uygun flekilde sorumlu kurumu taraf›ndan y›l› yat›r›m program›na teklif edilmesi sa¤lanacakt›r.
K›rsal Kalk›nma Projesi: Plan’da yer alan birden çok faaliyeti kapsayacak flekilde, tan›ml› bir co¤rafi alan dahilinde ilgili merkez/yerel kurulufllar›n koordinasyonunda hayata geçirilecektir. Bunun için, uygulama ölçe¤inin bölgesel geliflme politikalar›yla uyumlu olarak il ve/veya ilçe düzeyinde, sorumlu ye-
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rel kurumun ise il müdürlü¤ü, il özel idaresi ve/veya köylere hizmet götürme birli¤i olarak görevlendirilmesi sa¤lanacakt›r. Bu tür uygulamalarda, öncelik s›ras›, ilin az geliflmifl ilçelerine verilecektir".
Ülkemizde “k›rsal kalk›nma” ad› alt›nda hayata geçirilecek bu projelerin, UKKS’de yer alan ve bu
Plan’da benimsenen stratejik amaçlarla uyumlu olacak flekilde; ifl ve istihdam, insan kaynaklar› ve yoksulluk, yerleflme ve altyap›, çevre ve do¤al kaynaklar temalar›na birlikte odaklanmas› özellikle gözetilecektir. Uygulama alanlar› itibar›yla bu projelerin, henüz bu tür proje deneyimine sahip olmayan bölgelerde öncelikle uygulanmas› ayr›ca gözetilecektir.
Hibe Program›: Sorumlu kurulufllar taraf›ndan yararlan›c› eflfinansman› ile gerçeklefltirilmesinde kamu yarar›n›n bulundu¤u faaliyetlerde benimsenecektir. Daha çok üretimi ve istihdam› art›rmaya yönelik
faaliyetler için benimsenecek bu araç, merkezi ve/veya bölgesel düzeyde koordine edilecek ve uygulama
alan› kaynak yeterlili¤ine göre s›n›rland›r›labilecektir. Bu programlarda, odak yararlan›c› kesimin kamu
d›fl› kesimler olmas› hususu gözetilecektir.
K›rsal Kalk›nma Destekleri: Tar›m›n rekabet gücünü art›rmaya katk› sa¤layabilecek ve uygulamas›n›n ülke genelinde benimsenmesi gereken konulara do¤rudan veya flartl› mahiyette verilecek destekler,
tar›msal destekler aras›na “k›rsal kalk›nma destekleri” olarak al›nacakt›r. Belirli bir yöre ve/veya havzaya özgü g›da, tar›m ve tar›m d›fl› “yöresel ürün”lerin üretiminin art›r›lmas›, üretim teknolojisinin modernizasyonu, tan›t›m› ve pazarlamas›na yönelik münferit destek mekanizmalar›n›n gelifltirilmesi sa¤lanacakt›r.
Araflfltt›rma Projesi: Ülkemizde k›rsal kalk›nma aç›s›ndan de¤er tafl›yan fakat potansiyeli bilinmeyen
ve/veya sorun teflkil eden konulara yönelik olarak üniversitelerle teknik iflbirli¤i içinde uygulanacak ve
sonuçlar› do¤rultusunda gerekli tedbirler al›nacakt›r.
E¤itim Semineri: Hedef kitlede tutum ve davran›fl de¤iflimine ihtiyaç olan ve k›rsal toplumun fark›ndal›k düzeyinin gelifltirilmesine ihtiyaç bulunan konulara yönelik olarak gerçeklefltirilecektir. Bunun için
ilgili STK’larla azami düzeyde iflbirli¤ine gidilecektir.
Envanter Çal›flflm
mas›: Hakk›nda güncel veri bulunmayan ve/veya bilgi kirlili¤i bulunan konulara yönelik olarak TÜ‹K ile iflbirli¤i içerisinde yerel düzeyde çal›flmalar yürütülebilecektir. Çal›flma sonras›nda gerekti¤inde, say›sal veri tabanlar› ve bilgi sistemleri ilgili kurum taraf›ndan oluflturulacakt›r.
‹flflbbirli¤i Protokolü: Çözümünün ikiden fazla kamu kurumunun iflbirli¤ini gerektiren sorunlara ve/veya uygulamalar›n etkinlefltirilmesine yönelik olarak gelifltirilecektir.
AB Projesi: IPA bileflenleri kapsam›nda desteklenebilecek nitelikte olan ve/veya mali iflbirli¤i kapsam›nda finanse edilebilecek niteli¤e sahip olup AB ülkelerinin deneyimlerinin ö¤renilmesine ihtiyaç duyulan konular için baflvurulacakt›r.
Pilot Proje: Ulusal ölçekte uygulamas› finansal aç›dan mümkün olmayan ve/veya ulusal ölçekte uygulamas› bafllat›lmadan önce s›n›rl› alanda ve yörede uygulanmas› gereken konular için baflvurulacakt›r. Pilot deneyim ›fl›¤›nda, ülke çap›nda uygulanabilir bir modelin elde edilmesine azami çaba gösterilecektir.
Mevzuat Düzenleme: Uygulamalar›n bafllat›lmas› önünde engel teflkil eden konulara ve/veya uygulamalar›n etkinlefltirilmesi ve yetki karmaflas›n›n giderilmesi için gerekli konulara yönelik olarak teklif
edilecektir.
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5.2. Plan’›n ‹zleme De¤erlendirme Yap›s›
K›rsal Kalk›nma Plan› izleme-de¤erlendirme yap›s›n›n befl önemli bilefleni bulunmaktad›r. Bunlar;
1. ‹zleme komitesi
2. ‹zleme bilgi sistemi
3. Y›ll›k izleme raporu
4. K›rsal kesime yönelik uygulanmakta olan y›ll›k kamu faaliyetleri listesi (Ek VII)
5. Dönem sonu de¤erlendirme raporu
5.2.1. ‹zleme Komitesi
K›rsal Kalk›nma Plan› haz›rl›k sürecinin kat›l›mc› ve etkin bir yap›da sürdürülmesini temin etmek için
Ek I’de yer alan 14 kurum aras›nda imzalanan “K›rsal Kalk›nma Haz›rl›klar›na ‹liflkin Protokol”ün ilgili hükümleri gere¤ince oluflturulan Koordinasyon Grubu, Plan ‹zleme Komitesi’ne dönüfltürülecektir. Komite
üyesi kurulufllara, Protokole taraf kurumlara ilave olarak, merkezi idare kurulufllar› aras›nda olup Plan’da
faaliyet sorumlusu olarak gösterilen di¤er kurulufllar ile Maliye Bakanl›¤› ve Tar›m ve K›rsal Kalk›nmay›
Destekleme Kurumu da asil üye olarak dahil edilecektir.
Plan’da sorumlu kurulufl olarak ifade edilen tüm merkezi idare kurulufllar› ve her co¤rafi bölgeden
seçilecek bir (1) il özel idaresi ve bir (1) kalk›nma ajans› yetkili temsilcisi Komite’nin asil üyesidir. Asil
üye toplam say›s›n›n üçte birini geçmeyecek flekilde belirlenecek kurulufl temsilcisi (üniversiteler, meslek örgütleri, üretici örgütleri ve STK’lar) gözlemci statüsünde Komiteye ifltirak edebilir. ‹l özel idareleri ve kalk›nma ajanslar› ile gözlemci kurulufllar, Komitenin ilk toplant›s›nda belirlenecektir.
fiubat ve Eylül aylar›nda olmak üzere y›lda iki defa toplanacak olan Komite’nin baflkanl›¤›n› ve sekreteryas›n›, Plan uygulamalar›n›n ana koordinasyonundan sorumlu kurum yürütecektir. Üye kurulufllar›n
en az daire baflkan› düzeyindeki asil ve yedek temsilcilerinden oluflan Komitenin çal›flma esas ve usulleri, KKP’nin yay›mlanmas›ndan sonra ilgili kurumlarla müflterek flekilde ve Plan hükümleriyle uyumlu
olarak haz›rlanacakt›r.
Plan ‹zleme Komitesi’nin temel görevleri afla¤›daki flekildedir;
• Plan’›n izleme ve de¤erlendirme yap›s›n›n etkin bir flekilde çal›flmas› için öneriler gelifltirmek
• Plan faaliyetlerinin uygulamas›na iliflkin geliflmeleri izlemek
• Uygulama sonuçlar› ›fl›¤›nda tavsiye kararlar› almak
• Plan hakk›ndaki y›ll›k izleme raporlar›n› görüflmek
• Plan döneminde k›rsal kalk›nma alan›nda gerçekleflen kamu faaliyetlerini görüflmek
• Plan’›n 2013 sonu itibar›yla dönem sonu de¤erlendirme raporunu görüflmek
• K›rsal kalk›nman›n merkezi düzeydeki koordinasyona katk› sa¤lamak
• K›rsal kalk›nma uygulamalar› aras›nda eflgüdümü art›rmak
• K›rsal kalk›nma uygulamalar›n›n tar›msal desteklerle uyumlu olmas› yönünde öneriler gelifltirmek
• K›rsal kalk›nman›n di¤er sektörel politikalara entegrasyonuna katk› sa¤lamak
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Komite taraf›ndan yukar›da belirtilen görevlerin icra edilmesinde, haz›rlanacak olan y›ll›k izleme raporu ile kamu teflkilatlar› taraf›ndan yürütülmekte olan k›rsal kesime yönelik y›ll›k faaliyetler listesi Ek
VII esas al›nacakt›r. Plan faaliyetleri kapsam›nda hayata geçirilecek uygulamalar›n düzenli olarak izlenmesi, de¤erlendirilmesi ve de¤erlendirme sonuçlar›ndan hareketle önerilerin zaman›nda yap›labilmesi,
söz konusu raporun ve listenin zaman›nda haz›rlanmas› ve Komitenin fiubat toplant›s›na sunulmas› gerekmektedir.
5.2.2. ‹zleme Bilgi Sistemi
UKKS belgesinde “gerek DPT Müsteflarl›¤› düzeyinde gerek ilgili kamu kurulufllar› düzeyinde güncel teknolojiyle uyumlu ve il baz›nda izlemeyi de sa¤layacak bir sistemin oluflturulmas› için gerekli çal›flmalar gerçeklefltirilecektir” ifadesi bulunmaktad›r. Bu do¤rultuda, Plan faaliyetlerinin etkili bir flekilde
uygulanmas› amac›yla gelifltirilecek ‹zleme Bilgi Sistemi (‹BS), yerelden temin edilen veriler ›fl›¤›nda uygulaman›n yönlendirilmesine imkân tan›yacakt›r.
Söz konusu ‹BS’nin, mevcut izleme sistemlerinden uygun olan birinde yap›lacak uyumlaflt›rma veya ba¤›ms›z bir izleme sisteminin oluflturulmas› yönündeki karar; ‹çiflleri Bakanl›¤›, Tar›m ve Köyiflleri
Bakanl›¤› ve DPT Müsteflarl›¤›n›n iflbirli¤inde sonuçland›r›lacakt›r.
Plan faaliyetlerinin uygulamas›, söz konusu faaliyetlerin izleme göstergeleri arac›l›¤›yla takip edilecektir. Faaliyetlerin izleme göstergelerine iliflkin veriler, y›ll›k olarak oluflturulacakt›r. Öncelikle merkezi
koordinatör birim faaliyet sahibi merkezi kurulufllardan izleme verilerini alacakt›r. Her bir faaliyet sahibi
merkezi birim ise kendi taflra birimlerinden mükerrerli¤e sebebiyet vermeyecek flekilde izleme verilerini
toplayacakt›r. Daha sonraki aflamalarda izlemenin il baz›nda yap›lmas› esast›r. ‹zlemenin il baz›nda yap›lmas› halinde verilerin kapsam› il geneli olup, baz› faaliyetlerde bu kapsam için sadece köyler ve/veya k›rsal alan tan›m› baz al›nacakt›r. Plan’›n yay›mlanmas›ndan sonra, söz konusu göstergelere ait verilerin co¤rafi kapsam› ve niteli¤i hakk›ndaki bilgiler (meta veri), oluflturulacak ‹BS ile uyumlu olarak, koordinatör
kurum taraf›ndan valiliklere bildirilecektir. ‹l ölçe¤inde oluflturulacak veri altyap›s›n›n, yeni dönemde ilçe
ölçe¤inde sa¤lanmas› ve böylece ilçe bazl› çal›flmalara altl›k teflkil edecek bir yap›lanmaya geçifl gözetilecektir.
Faaliyetlerin izleme göstergeleri hakk›nda, ‹BS’ye yap›lacak veri giriflleri için, il genelindeki koordinasyon, yerel düzeydeki koordinatör birim taraf›ndan yürütülecektir. Valiliklerde bu iflle görevlendirilen
birim, ‹BS veri girifllerini Aral›k ay›nda gerçeklefltirecektir. Söz konusu verilerin ilgili birime temin edilmesinde, KKP’de yer alan ilgili faaliyetin sorumlu kurulufllar›n›n il/bölge müdürlükleri ile il özel idareleri ayr› ayr› veya müflterek flekilde gerekli haz›rl›klar› yapacak ve talep edilen bilgileri zaman›nda valilik birimine sunacakt›r. Bu verilerin derlenmesinde TÜ‹K bölge teflkilatlar› gerekli iflbirli¤i deste¤ini sa¤layacakt›r. Planda yer alan izleme göstergelerine ait verilerin il düzeyinde derlenebilmesi için, ihtiyaç duyulmas› halinde, haz›rlanacak formlar›n kaymakaml›klar›n koordinasyonunda köy ve/veya ilçe düzeyinde doldurulmas› sa¤lanacakt›r. ‹BS veri girifllerinin il baz›nda yap›lmas› halinde konuyla ilgili valilik personelinin e¤itilmesi ve ayn› personelin kendi ilindeki di¤er sorumlu kurulufl temsilcilerini ve kaymakaml›k personelini e¤itmesi sa¤lanacakt›r. Valilik personeli için merkezi düzeyde seminer ve/veya atölye çal›flmas› yap›lmas›; ‹çiflleri Bakanl›¤›, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ve DPT Müsteflarl›¤› iflbirli¤inde olmak üzere, koordinatör kurulufl taraf›ndan sa¤lanacakt›r.
5.2.3. Y›ll›k ‹zleme Raporu
Plan’da yer alan her faaliyet hakk›nda en az bir ve en fazla üç adet olmak üzere izleme göstergeleri
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belirlenmifltir. Söz konusu göstergeler, ilgili faaliyetin nas›l hayata geçirilece¤ini temin eden alt faaliyetlerle uyumlu olacak flekilde haz›rlanm›flt›r. ‹zleme göstergeleri, söz konusu faaliyetin uygulanmas› neticesinde ortaya ç›kan de¤iflimlerin (sonuçlar›n) ölçülmesine imkân veren parametredir. Göstergelerin ölçülebilir olmas› ve karar al›c›lara destek sa¤layacak nitelikli verilerden oluflmas› özellikle gözetilmifltir.
‹zleme Komitesinin fiubat toplant›s›nda sunulacak olan y›ll›k izleme raporu; il icmal tablolar› ve ülke
icmal tablosunu içerecektir. Sorumlu kurulufllar› Tablo 5.1’de yer alan izleme göstergelerine ait il baz›ndaki y›ll›k veriler, il ve ülke icmal tablolar›n›n haz›rlanmas›na imkan verecektir.
1. ‹zleme göstergeleri ‹l icmal tablosu; herbir gösterge itibar›yla il düzeyindeki y›ll›k gerçekleflme
rakamlar›n› gösteren tablodur. ‹BS’ye girilen veriler, il icmal tablosu olarak koordinatör kurulufl taraf›ndan ‹BS’den temin edilecektir. ‹l icmal tablosu format›, Tablo 5.1’e benzer nitelikte olacak ve Tablo
5.2’ye ifllenerek ‹BS üzerinden dökümü al›nabilecektir.
2. ‹zleme göstergeleri ülke icmal tablosu: ‹BS’den dökümü al›nan il icmal tablolar› baz al›narak, koordinatör kurulufl taraf›ndan ülke geneli için haz›rlanacakt›r. Format›, Tablo 5.2’deki gibi olan ülke icmal
tablosu herbir gösterge hakk›ndaki y›ll›k ulusal gerçekleflmeleri içerecektir.
Merkezi idare kurulufllar› ve yerel yönetimler taraf›ndan Plan kapsam›ndaki tedbirler-faaliyetler için yap›lacak y›ll›k harcamalar›n ayr› ayr› tespit edilmesi sa¤lanacakt›r. Merkezi idare kurulufllar› ve yerel yönetimler taraf›ndan Plan kapsam›ndaki herbir tedbir/faaliyet için yap›lacak y›ll›k harcamalar›n, mükerrerlik arz
etmeyecek flekilde ‹BS üzerinden sisteme girilmesi temin edilecektir.
5.2.4. K›rsal Kesime Yönelik Uygulanmakta Olan Y›ll›k Kamu Faaliyetleri Listesi (Ek VII)
K›rsal kesime yönelik olarak merkezi idare kurumlar› taraf›ndan bir önceki y›lda ve/veya cari y›lda
sürdürülmekte olan uygulamalar›n (program-proje vb.) birlikte listelenmesi suretiyle haz›rlanacakt›r. Uygulamalar, stratejik amaçlar-öncelikler-tedbirler baz›nda listelenece¤inden, k›rsal kesime yönelik kulland›r›lan kamu kaynaklar›n›n stratejik amaçlar baz›nda da¤›l›m› da ortaya ç›kar›lm›fl olacakt›r.
Söz konusu listeye girmesi gereken uygulamalar hakk›nda ihtiyaç duyulan bilgiler, Ek VII’de yer
alan tablo format›na uygun flekilde haz›rlanacakt›r. Söz konusu uygulaman›n yürütülmesinden sorumlu
merkezi idare kuruluflu taraf›ndan, Ek VII’deki tablo format›na uygun flekilde haz›rlanacak bilgiler, en
geç Ocak ay› içerisinde koordinatör kurulufla gönderilecektir.
5.2.5. Dönem Sonu De¤erlendirme Raporu
2010-2013 y›llar›n› kapsayacak olan dönem sonu de¤erlendirme raporu, geçmifl dönem y›ll›k izleme
raporlar› ile y›ll›k kamu faaliyetleri listelerinin esas al›nmas› suretiyle 2014 y›l› bafl›nda haz›rlanacakt›r.
Rapor, izleme komitesinde görüflüldükten sonra kamuoyu ile paylafl›lacakt›r.
Raporda, Plan kapsam›ndaki faaliyetlere ait göstergelerin dönem bafl› ve sonu itibar›yla gösterdi¤i de¤iflimler, dönem içerisinde hayata geçirilen tüm uygulamalar›n listesi revize edilecektir.
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Tablo 5.1. Kırsal Kalkınma Planı øzleme Göstergeleri ve Sorumlu Kuruluúları
Stratejik Amaç
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Öncelik
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

Tedbir
1.1.1
1.1.1
1.1.1
1.1.1
1.1.1
1.1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.2
1.1.3
1.1.3
1.1.3
1.1.3
1.1.4
1.1.4
1.1.4
1.1.4
1.1.4
1.1.4
1.1.4
1.1.4
1.1.5
1.1.5
1.1.5
1.1.5
1.1.5
1.1.5
1.2.1
1.2.1
1.2.1
1.2.1
1.2.1
1.2.1
1.2.2
1.2.2
1.2.2
1.2.2
1.2.2
1.2.3
1.2.3
1.2.3
1.2.3
1.2.3
1.2.3
1.2.3
1.2.3
1.2.3
1.2.3
1.2.3
1.2.3

Faaliyet
1.1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.3
1.1.2.1
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3.1
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.2
1.1.4.1
1.1.4.1
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.4.4
1.1.5.1
1.1.5.1
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.2
1.1.5.2
1.2.1.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.2.1
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.2
1.2.2.2
1.2.3.1
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.3
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.3.4
1.2.3.4
1.2.3.5
1.2.3.5

øzleme Göstergesi
1.1.1.1/XI.1
1.1.1.1/XI.2
1.1.1.1/XI.3
1.1.1.2/XI.1
1.1.1.2/XI.2
1.1.1.3/XI.1
1.1.1.3/XI.2
1.1.2.1/XI.1
1.1.2.1/XI.2
1.1.2.2/XI.1
1.1.2.2/XI.2
1.1.2.3/XI.1
1.1.2.3/XI.2
1.1.2.4/XI.1
1.1.3.1/XI.1
1.1.3.1/XI.2
1.1.3.2/XI.1
1.1.3.2/XI.2
1.1.4.1/XI.1
1.1.4.1/XI.2
1.1.4.1/XI.3
1.1.4.2/XI.1
1.1.4.2/XI.2
1.1.4.3/XI.1
1.1.4.4/XI.1
1.1.4.4/XI.2
1.1.5.1/XI.1
1.1.5.1/XI.2
1.1.5.1/XI.3
1.1.5.2/XI.1
1.1.5.2/XI.2
1.1.5.2/XI.3
1.2.1.1/XI.1
1.2.1.1/XI.2
1.2.1.2/XI.1
1.2.1.3/XI.1
1.2.1.3/XI.2
1.2.1.4/XI.1
1.2.2.1/XI.1
1.2.2.1/XI.2
1.2.2.2/XI.1
1.2.2.2/XI.2
1.2.2.2/XI.3
1.2.3.1/XI.1
1.2.3.1/XI.2
1.2.3.2/XI.1
1.2.3.2/XI.2
1.2.3.3/XI.1
1.2.3.3/XI.2
1.2.3.3/XI.3
1.2.3.4/XI.1
1.2.3.4/XI.2
1.2.3.4/XI.3
1.2.3.5/XI.1
1.2.3.5/XI.2

Sorumlu Kuruluú
TKB, STB
TKB, STB
TKB, STB
TKB, STB
TKB, STB
TKB
TKB
TKB, TRGM, øÖø
TKB, TRGM, øÖø
DSø, øÖø
DSø, øÖø
DSø, øÖø
DSø, øÖø
DSø
TKB, TRGM,øÖø
TKB, TRGM, øÖø
TRGM
TRGM
STB, TKB
STB, TKB
STB, TKB
TKB, STB
TKB, STB
TKB
TKB
TKB
TKB
TKB
TKB
TKB
TKB
TKB
KTB
KTB
KTB
KTB
KTB
KTB
TKB
TKB
TKB
TKB
TKB
KTB, MEB
KTB, MEB
øÇøB, TSE
øÇøB, TSE
TPE
TPE
TPE
KTB
KTB
KTB
KOSGEB
KOSGEB

Stratejik Amaç
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Öncelik
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.3
2.3
2.3
2.3

Tedbir
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.1
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.2
2.1.3
2.1.3
2.1.3
2.1.3
2.1.3
2.1.3
2.1.3
2.1.3
2.1.3
2.1.3
2.1.3
2.1.3
2.1.3
2.1.3
2.1.3
2.1.3
2.1.3
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.2
2.2.2
2.2.2
2.2.2
2.2.2
2.2.2
2.2.3
2.2.3
2.2.3
2.2.3
2.2.3
2.2.3
2.2.3
2.2.3
2.3.1
2.3.1
2.3.1
2.3.1

Faaliyet
2.1.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.2
2.1.1.2
2.1.2.1
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.2
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.3
2.1.3.1
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.3.3
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.4
2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.5
2.1.3.6
2.1.3.6
2.1.3.7
2.1.3.7
2.1.3.8
2.2.1.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.2
2.2.1.2
2.2.2.1
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.1
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3
2.2.3.3
2.2.3.4
2.2.3.4
2.3.1.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.2

øzleme Göstergesi
2.1.1.1/XI.1
2.1.1.1/XI.2
2.1.1.1/XI.3
2.1.1.2/XI.1
2.1.1.2/XI.2
2.1.1.2/XI.3
2.1.2.1/XI.1
2.1.2.1/XI.2
2.1.2.2/XI.1
2.1.2.2/XI.2
2.1.2.2/XI.3
2.1.2.3/XI.1
2.1.2.3/XI.2
2.1.3.1/XI.1
2.1.3.1/XI.2
2.1.3.2/XI.1
2.1.3.2/XI.2
2.1.3.3/XI.1
2.1.3.3/XI.1
2.1.3.3/XI.2
2.1.3.4/XI.1
2.1.3.4/XI.2
2.1.3.4/XI.3
2.1.3.5/XI.1
2.1.3.5/XI.2
2.1.3.6/XI.1
2.1.3.6/XI.2
2.1.3.7/XI.1
2.1.3.7/XI.2
2.1.3.8/XI.1
2.2.1.1/XI.1
2.2.1.1/XI.2
2.2.1.2/XI.1
2.2.1.2/XI.2
2.2.1.2/XI.3
2.2.2.1/XI.1
2.2.2.1/XI.2
2.2.2.2/XI.1
2.2.2.2/XI.2
2.2.2.3/XI.1
2.2.2.3/XI.2
2.2.3.1/XI.1
2.2.3.1/XI.2
2.2.3.1/XI.3
2.2.3.2/XI.1
2.2.3.3/XI.1
2.2.3.3/XI.2
2.2.3.4/XI.1
2.2.3.4/XI.2
2.3.1.1/XI.1
2.3.1.1/XI.2
2.3.1.2/XI.1
2.3.1.2/XI.2

Sorumlu Kuruluú
MEB
MEB
MEB
MEB
MEB
MEB
MEB, SHÇEK
MEB, SHÇEK
MEB, øùKUR
MEB, øùKUR
MEB, øùKUR
TKB, MEB
TKB, MEB
SB, MEB
SB, MEB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
øùKUR
øùKUR
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
SYDGM
SYDGM
SHÇEK
SHÇEK
SHÇEK, øÖø
SHÇEK, øÖø
øùKUR
øùKUR
øùKUR
SYDGM, øÖø
øùKUR
øùKUR
ÇSGB
ÇSGB
øÇøB
øÇøB
øÇøB
øÇøB
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Stratejik Amaç
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Öncelik
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2

Tedbir
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.1
3.1.2
3.1.2
3.1.2
3.1.2
3.1.2
3.1.3
3.1.3
3.1.3
3.1.3
3.1.3
3.1.3
3.1.3
3.1.4
3.1.4
3.1.4
3.1.5
3.1.5
3.1.5
3.1.5
3.1.5
3.1.5
3.1.5
3.1.5
3.1.6
3.1.6
3.1.6
3.1.6
3.1.6
3.1.6
3.2.1
3.2.1
3.2.1
3.2.1
3.2.1
3.2.1
3.2.1
3.2.1

Faaliyet
3.1.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.3
3.1.1.3
3.1.1.4
3.1.2.1
3.1.2.1
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.2
3.1.3.1
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.3.3
3.1.3.3
3.1.4.1
3.1.4.1
3.1.4.2
3.1.5.1
3.1.5.1
3.1.5.2
3.1.5.3
3.1.5.3
3.1.5.4
3.1.5.5
3.1.5.5
3.1.6.1
3.1.6.1
3.1.6.2
3.1.6.3
3.1.6.3
3.1.6.3
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.2
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.4
3.2.1.5

øzleme Göstergesi
3.1.1.1/XI.1
3.1.1.1/XI.2
3.1.1.1/XI.3
3.1.1.2/XI.1
3.1.1.2/XI.2
3.1.1.3/XI.1
3.1.1.3/XI.2
3.1.1.3/XI.3
3.1.1.4/XI.1
3.1.2.1/XI.1
3.1.2.1/XI.2
3.1.2.1/XI.3
3.1.2.2/XI.1
3.1.2.2/XI.2
3.1.3.1/XI.1
3.1.3.1/XI.2
3.1.3.2/XI.1
3.1.3.2/XI.2
3.1.3.3/XI.1
3.1.3.3/XI.2
3.1.3.3/XI.3
3.1.4.1/XI.1
3.1.4.1/XI.2
3.1.4.2/XI.1
3.1.5.1/XI.1
3.1.5.1/XI.2
3.1.5.2/XI.1
3.1.5.3/XI.1
3.1.5.3/XI.2
3.1.5.4/XI.1
3.1.5.5/XI.1
3.1.5.5/XI.2
3.1.6.1/XI.1
3.1.6.1/XI.2
3.1.6.2/XI.1
3.1.6.3/XI.1
3.1.6.3/XI.2
3.1.6.3/XI.3
3.2.1.1/XI.1
3.2.1.2/XI.1
3.2.1.2/XI.2
3.2.1.2/XI.3
3.2.1.3/XI.1
3.2.1.4/XI.1
3.2.1.4/XI.2
3.2.1.5/XI.1

Sorumlu Kuruluú
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
ÇOB, øÖø
ÇOB, øÖø
ÇOB, øÖø
ETKB, EPDK, TEDAù
ETKB, EPDK, TEDAù
MEB, øÇøB
EøEø, øÖø
EøEø, øÖø
ETKB, øÖø
MTA, øÖø
MTA, øÖø
EPDK, EøEø, DSø
EPDK
EPDK
øÇøB
øÇøB
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
øÇøB, øÖø
BøB
AADYB, øÖø
AADYB, øÖø
AADYB, øÖø
øÇøB, DPT
BøB, øÖø
BøB, øÖø
BøB, øÖø

Stratejik Amaç
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Öncelik
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3

Tedbir
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.1
4.1.2
4.1.2
4.1.2
4.1.2
4.1.2
4.1.2
4.1.2
4.1.3
4.1.3
4.1.3
4.1.3
4.1.3
4.1.3
4.1.3
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.2
4.2.2
4.2.2
4.2.2
4.2.2
4.2.3
4.2.3
4.2.3
4.2.3
4.2.3
4.2.3
4.2.3
4.2.3
4.2.4
4.2.4
4.2.4
4.2.4
4.2.4
4.2.4
4.2.4
4.2.4
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1
4.3.1

Faaliyet
4.1.1.1
4.1.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.3
4.1.2.1
4.1.2.1
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.2.3
4.1.3.1
4.1.3.1
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.2
4.1.3.3
4.1.3.3
4.2.1.1
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.3
4.2.1.3
4.2.2.1
4.2.2.1
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.2
4.2.3.1
4.2.3.1
4.2.3.1
4.2.3.2
4.2.3.2
4.2.3.2
4.2.3.3
4.2.3.3
4.2.4.1
4.2.4.1
4.2.4.1
4.2.4.2
4.2.4.2
4.2.4.2
4.2.4.3
4.2.4.3
4.3.1.1
4.3.1.1
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.1.2

øzleme Göstergesi
4.1.1.1/XI.1
4.1.1.1/XI.2
4.1.1.1/XI.3
4.1.1.2/XI.1
4.1.1.2/XI.2
4.1.1.3/XI.1
4.1.1.3/XI.2
4.1.2.1/XI.1
4.1.2.1/XI.2
4.1.2.1/XI.3
4.1.2.2/XI.1
4.1.2.2/XI.2
4.1.2.3/XI.1
4.1.2.3/XI.2
4.1.3.1/XI.1
4.1.3.1/XI.2
4.1.3.1/XI.3
4.1.3.2/XI.1
4.1.3.2/XI.2
4.1.3.3/XI.1
4.1.3.3/XI.2
4.2.1.1/XI.1
4.2.1.1/XI.2
4.2.1.2/XI.1
4.2.1.2/XI.2
4.2.1.3/XI.1
4.2.1.3/XI.2
4.2.1.3/XI.3
4.2.2.1/XI.1
4.2.2.1/XI.2
4.2.2.1/XI.3
4.2.2.2/XI.1
4.2.2.2/XI.2
4.2.3.1/XI.1
4.2.3.1/XI.2
4.2.3.1/XI.3
4.2.3.2/XI.1
4.2.3.2/XI.2
4.2.3.2/XI.3
4.2.3.3/XI.1
4.2.3.3/XI.2
4.2.4.1/XI.1
4.2.4.1/XI.2
4.2.4.1/XI.3
4.2.4.2/XI.1
4.2.4.2/XI.2
4.2.4.2/XI.3
4.2.4.3/XI.1
4.2.4.3/XI.2
4.3.1.1/XI.1
4.3.1.1/XI.2
4.3.1.1/XI.3
4.3.1.2/XI.1
4.3.1.2/XI.2

Sorumlu Kuruluú
TKB
TKB
TKB
TKB
TKB
TKB, ÇOB
TKB, ÇOB
TKB
TKB
TKB
TKB
TKB
ÇOB
ÇOB
TKB
TKB
TKB
TKB
TKB
TKB
TKB
ÇOB
ÇOB
ÇOB
ÇOB
OGM
OGM
OGM
ÇOB
ÇOB
ÇOB
ÇOB
ÇOB
OGM
OGM
OGM
OGM
OGM
OGM
OGM
OGM
ÇOB
ÇOB
ÇOB
ÇOB
ÇOB
ÇOB
ÇOB
ÇOB
ÇOB, KTB
ÇOB, KTB
ÇOB, KTB
ÇOB
ÇOB
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1

(1):
(2):
(3):
(4):

øLøN ADI
……..

I

Kod

II

Kod

III

Kod

IV

Kod

VI

Kod

VII

øzleme gösterge
verisinden
sorumlu
kurum/kuruluú

Sorumluluk

VIII

Verinin
üretilme
durumu
(1)
(2)
(3)
(4)

Bu tablo, Tablo 5.1 baz alınarak, ülke geneli icmalini yansıtacak şekilde, koordinatör kuruluş tarafından hazırlanacak ve komitenin ilk toplantısına sunulacaktır.

IX

X

XI

Kısmen üretildi veya
Üretilmedi ise, alınması
üretildi ise, toplam
gereken önlemleri
yıllık gerçekleúme
kısaca yazınız
rakamını yazınız

… Yılı Göstergelerinin Ölçümü
Üretilmedi
ise, nedeni/di÷er
nedenlerini kodlayınız
veya yazınız*

Üretilmedi (Faaliyet formlarında bulunan “IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar” bölümünde bulunan maddeler kodlanacaktır.
Kısmen üretildi
Üretildi
*Faaliyet formunda bulunan “IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar” bölümünde bulunan maddeler dıúındaki kısıtlar belirtilecektir.

Sıra
No

Stratejik Amaç Öncelik Tedbir Faaliyet Gösterge

Tablo 5.2. Kırsal Kalkınma Planı izleme göstergeleri ülke icmal tablosu2

EKLER
Ek I
KIRSAL KALKINMA PLANI HAZIRLIKLARINA ‹L‹fi
fiK
K‹N PROTOKOL
KALKINMA PLANI (2009–2013)
HAZIRLIKLARINA ‹L‹fi
fiK
K‹N PROTOKOL
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Taraflar, Hukuki Dayanak ve Tan›mlar
MADDE 1- ‹flbu protokolün amac›; Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤› ile iflbirli¤i içinde ilgili kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kurulufllar›yla birlikte haz›rlanacak olan K›rsal Kalk›nma Plan› (2009-2013) haz›rl›k çal›flmalar›n›n genel çerçevesini
oluflturmak, Yüksek Planlama Kurulu karar›yla yürürlü¤e girecek olan Plan›n söz konusu haz›rl›k çal›flmalar›n›n baflar›l› bir flekilde sonuçland›r›lmas›n› temin etmek, kamu kurumlar›, özel sektör ile sivil toplum kurulufllar› gibi ilgili tüm paydafl kesimlerde yüksek bir fark›ndal›k oluflturularak Plan›n verimli ve
kat›l›mc› bir flekilde haz›rlanmas›n› sa¤lamakt›r.
Kapsam
MADDE 2- ‹flbu Protokol, Madde 1’de belirlenen amaç do¤rultusunda Madde 3’de yer alan taraflar aras›ndaki iflbirli¤inin esas ve usullerini kapsamaktad›r.
Taraflar
MADDE 3- ‹flbu Protokolün taraflar›; ‹çiflleri Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›,
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›,
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Devlet Planlama
Teflkilat› Müsteflarl›¤›, Hazine Müsteflarl›¤›, Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Genel Müdürlü¤ü, Türkiye ‹statistik Kurumu ve Güneydo¤u Anadolu Projesi Bölge Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤›’ndan oluflur.
Hukuki dayanak
MADDE 4- ‹flbu Protokol, 1 Temmuz 2006 tarih ve 26215 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Dokuzuncu Kalk›nma Plan›n›n 674. Maddesi, 15.10.2007 tarih ve 2007/12701 say›l› 2008 Y›l› Program›n›n Uygulanmas›, Koordinasyonu ve ‹zlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Karar›n›n 19. ve 20. Maddeleri ile 2008 Y›l› Program›n›n “K›rsal Kesimde Kalk›nman›n Sa¤lanmas›” bölümünde yer alan Tedbir
1.1. ve 25 Ocak 2006 tarih ve 2006/1 say›l› Yüksek Planlama Kurulu karar›yla yürürlü¤e giren Ulusal
K›rsal Kalk›nma Stratejisi’nin (UKKS) ilgili hükümlerine istinaden haz›rlanm›flt›r.
Tan›mlar
MADDE 5-Bu Protokolün uygulanmas›nda;
a) Bakanl›k: Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›n›,
b) Çekirdek grup (ÇG): K›rsal Kalk›nma Plan›n›n haz›rl›k sürecinden bafllay›p nihai fleklinin verilmesine kadar geçen her aflamada etkin rol alan ve Bakanl›k Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›, DPT Müsteflarl›¤› ve Türkiye ‹statistik Kurumu temsilcileri ile TÇG baflkanlar›ndan teflekkül eden grubu,
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c) Koordinasyon grubu (KG): ‹çiflleri Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Bay›nd›rl›k
ve ‹skan Bakanl›¤›, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Çevre ve Orman Bakanl›¤›, DPT Müsteflarl›¤›, Hazine Müsteflarl›¤›, Türkiye ‹statistik Kurumu, GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤› ile Baflbakanl›k Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Genel Müdürlü¤ü temsilcilerinden oluflan K›rsal Kalk›nma Plan› Koordinasyon Grubunu,
ç) Plan: K›rsal Kalk›nma Plan Belgesini,
d) Plan izleme komitesi (P‹K): Plan›n yürürlü¤e girmesiyle birlikte Koordinasyon Grubunun devam›
niteli¤indeki Komiteyi,
e) Protokol: Bakanl›k taraf›ndan Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤› (DPT) ile iflbirli¤i içinde ilgili kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kurulufllar›yla birlikte haz›rlanacak olan Plan›n haz›rl›k çal›flmalar›n›n genel çerçevesini oluflturmak amac›yla haz›rlanan belgeyi,
f) Tematik çal›flma grubu (TÇG): Ulusal K›rsal Kalk›nma Stratejisi’nde belirlenmifl olan, stratejik amaç
ve öncelikler çerçevesinde Bakanl›k koordinasyonunda ilgili tüm paydafllar›n temsilcilerinden oluflan K›rsal Kalk›nma Plan› Tematik Çal›flma Grubunu ifade eder.
‹K‹NC‹ BÖLÜM
Genel Esas ve Usuller
Plan haz›rl›klar›n›n yürütülmesi
MADDE 6- a) Plan haz›rl›k sürecinin kat›l›mc› bir yap›da sürdürülmesini temin etmek üzere Koordinasyon Grubu (KG), Çekirdek Grubu (ÇG) ve Tematik Çal›flma Gruplar› (TÇG) oluflturulacakt›r.
b) KG Bakanl›k temsilcisi baflkanl›¤›nda iflbu protokole taraf olan kurumlar›n en az Daire Baflkan›
düzeyindeki temsilcilerinden oluflacakt›r. Plan›n yürürlü¤e girmesiyle birlikte KG’nin devam› niteli¤inde Plan ‹zleme Komitesi teflkil edilecektir.
c) Plan›n haz›rlanmas›nda görev alacak ÇG; Bakanl›k ve DPT’den 4’er temsilci ve TÜ‹K’ten bir
temsilci ile TÇG baflkanlar›ndan oluflacakt›r.
ç) Plan haz›rl›¤›na yönelik ayr›nt›l› çal›flmalar› yürütecek olan Tematik Çal›flma Gruplar›, UKKS’de
belirlenen dört temel stratejik amaç baz›nda oluflturulacakt›r.
d) TÇG üyeleri, k›rsal kalk›nma faaliyetleriyle ilgisi bulunan kamu ve özel sektör ile sivil toplum
kurulufllar›ndan ilgili tüm paydafllar› kapsayacak flekilde belirlenecektir.
‹flflbbirli¤i ve koordinasyon
MADDE 7- a) ‹flbu Protokole taraf kurumlar, Plan›n onaylanmas›na kadar geçecek süre zarf›nda sorumlu olmak kayd›yla; KG için yetkili temsilcisini ve Bakanl›¤›n talep etti¤i say›da olmak üzere
TÇG’ler için uzman personelini görevlendirir ve aktif katk› sa¤lamalar›n› temin eder. Ayn› flekilde, ÇG
için yukar›da ifade edilen ilgili kurumlar, görevlendirilen uzman personelinin aktif katk› sa¤lamas›n› temin eder.
b) DPT Müsteflarl›¤›, YPK Karar›yla yürürlü¤e girecek Plan›n; Dokuzuncu Kalk›nma Plan› ve UKKS
belgesi ile di¤er sektörel ve bölgesel politika hükümleriyle uyumlu olmas›n› sa¤lar. Bu uyumu art›rmak
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amac›yla Plan haz›rl›¤› sonuçlanmadan, YPK karar›n›n istihsali öncesinde Bakanl›k ile DPT Müsteflarl›¤›,
Plan›n nihai tasla¤› üzerinde müflterek bir teknik de¤erlendirme toplant›s› gerçeklefltirir.
c) TÇG’lerin çal›flma toplant›lar› ç›kt›lar›n›n stratejik planlama yaklafl›m›na uygun flekilde üretilmesini temin etmek üzere, ÇG üyelerinden ba¤›ms›z flekilde gerekli kolaylaflt›r›c› (moderatör) ihtiyac›n›
karfl›lar.
Plan›n haz›rl›k süresi
MADDE 8-Plan haz›rl›¤›, iflbu protokolün imzalanmas›n› müteakip 9 ay içinde tamamlanacakt›r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çal›flflm
ma Rehberi, ‹çerik
Plan haz›rl›klar› çal›flflm
ma rehberi
MADDE 9- Plan haz›rl›k sürecinin kat›l›mc› bir yap›da sürdürülmesini temin edecek KG, ÇG ve
TÇG’lerin teflkili, görevleri, çal›flma esas ve usulleri ile Plan belgesinin genel içeri¤inin tan›mland›¤›
Plan Haz›rl›klar› Çal›flma Rehberi, iflbu Protokolün kabulünü müteakip Bakanl›k taraf›ndan
haz›rlanacakt›r.
Plan belgesinin genel içeri¤i
MADDE 10- a) Plan, UKKS’de öncelikler baz›nda belirlenen stratejik amaçlar›n; tedbirler ve
faaliyetler (program ve proje gibi) baz›ndaki aç›l›mlar›n› sa¤layacakt›r.
b) Plan, ulusal ve uluslararas› kaynaklarla yürütülen k›rsal kalk›nma alan›ndaki tüm faaliyet, proje,
program ve yat›r›mlar› kapsayacak genifllikte ele al›nacakt›r.
c) Plan, izleme ve de¤erlendirmeye de imkân verecek flekilde, dinamik bir eylem plan› olarak
haz›rlanacakt›r.
ç) Plan belgesinin genel içeri¤i Çal›flma Rehberinde tan›mland›¤› flekilde olacakt›r.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Süre, Yürürlük ve Yürütme
Süresi
MADDE 11- ‹flbu Protokol, K›rsal Kalk›nma Plan›n›n YPK’da onaylanmas›na kadar geçerli olacakt›r.
Yürürlük
MADDE 12- .../.../ tarihinde 2 nüsha olarak imzalanan iflbu Protokol Madde 3’de yer alan taraflarca imza alt›na al›nmakla yürürlü¤e girer.
Yürütme
MADDE 13- ‹flbu Protokol, Madde 3’de yer alan taraflar›n en üst amirlerince yürütülür.
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Ek II
KIRSAL KALKINMA PLANI HAZIRLIKLARINDA GÖREV ALAN KURUM
TEMSøLCøLERø
A - Koordinasyon Grubu Üyeleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vahdettin ÖZKAN
ølker ARIKAN
Hasan GENCER
øsmail ALACA
Songül DOöAN
Hami ÖZALAN
ùevket CANBEK*
Engin DøKøCø
Dr. Adnan ASLAN
Muhammet BAYBURTLU
Emre BAùARAN
Cemalettin KAYMAK*
A. Levent YENER
Murat TUNÇEL
Nermin AKYIL
Tolga EROGAN

Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
øçiúleri Bakanlı÷ı
Milli E÷itim Bakanlı÷ı
Bayındırlık ve øskân Bakanlı÷ı
Sa÷lık Bakanlı÷ı
Çalıúma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı÷ı
Sanayi ve Ticaret Bakanlı÷ı
Sanayi ve Ticaret Bakanlı÷ı
Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı
Çevre ve Orman Bakanlı÷ı
DPT Müsteúarlı÷ı
DPT Müsteúarlı÷ı
Hazine Müsteúarlı÷ı
Türkiye østatistik Kurumu
SYDGM
GAP Bölge Kalkınma ød. Búk.

SGB Búk.(Baúkan)
Dai. Búk.
Dai. Búk.
Dai. Búk.
Dai. Búk.
Dai. Búk.
Dai. Búk.
Dai. Búk.
Dai. Búk.
Dai. Búk.
Dai. Búk.
Dai. Búk.
Dai. Búk.
Dai. Búk.
Dai. Búk.
Dai. Búk.

B - Çekirdek Grup Üyeleri
Dr. Gülzade KAPLAN
Ferhat ODABAùI
Gamze ÖZER
Ekrem YAZICI
Erdal ÖZTÜRK
Süleyman ODABAùI
Pınar HIùIR
Zeynel KÖKÇAM
Ahmet Zahir ERKAN
Enver AKSOY*
Özcan TÜRKOöLU
Hasan ÇOBAN
Hakan GÜNLÜ
Tamer METøN
Zeynep DEMøRHAN DERVøù
Ali AY
Nazan TURUT
Selami TOPUZ
Sevgen SEZER
Raile KÖKDEMøR
Nilgün GÜMÜùAY
Sevinç KOVA
Dr. Yavuz UYAR

TÇG–1 Baúkanı, TKB
TÇG–2 Baúkanı, SYDGM
TÇG–3 Baúkanı, BøB
TÇG–4 Baúkanı, ÇOB
TÇG–1 Koordinatörü, TKB
TÇG–2 Koordinatörü, TKB
TÇG–3 Koordinatörü, TKB
TÇG–4 Koordinatörü, TKB
TKB
TKB
DPT Müsteúarlı÷ı
DPT Müsteúarlı÷ı
DPT Müsteúarlı÷ı
DPT Müsteúarlı÷ı
DPT Müsteúarlı÷ı
TÜøK
TÇG–1 Raportörü, TKB
TÇG–2 Raportörü, SYDGM
TÇG–3 Raportörü, BøB
TÇG–4 Raportörü, ÇOB
TÇG–2 Koordinatörü, TKB
TÇG–4 Koordinatörü, TKB
TÜøK

* Görevden ayrılmıútır.
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C- Tematik Çalıúma Grupları (TÇG)
TÇG-1: Ekonominin Geliútirilmesi ve øú ømkânlarının Artırılması
Dr. Gülzade KAPLAN
Baúkan, Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Nazan TURUT
Raportör, Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Erdal ÖZTÜRK
Koordinatör, Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Seher MUöLA
Koordinatör, Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
M. Akif KOCA
Moderatör, DPT Müsteúarlı÷ı
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aslı øLGEN
BESD-BøR
Çevre ve Orman Bakanlı÷ı
Ayla MACøT
Hikmet AKKAYA
Devlet Su øúleri Genel Müdürlü÷ü
Erzen SÖöÜT
Dıú Ticaret Müsteúarlı÷ı
Umay ERDEM
Dıú Ticaret Müsteúarlı÷ı
DPT Müsteúarlı÷ı
Dr. Taylan KIYMAZ
Ayberk ABANOZ
ET-BøR
GAP Bölge Kalkınma ødaresi Baúkanlı÷ı
Nusret MUTLU
Gülsüm GÜRER
HAY-KOOP
Ahmet Sırrı BAYKAL
Hazine Müsteúarlı÷ı
Hazine Müsteúarlı÷ı
Burcu ÖZÇINAR
Gülay BABADOöAN
øGEME
Kıvanç ATAK
øKV
Dr. øsmail MERT
Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenli÷i Derne÷i
Uhuvvet ÜNCÜ
KOSGEB
Candan BAL
Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı
Engin BøTER
Maliye Bakanlı÷ı
øbrahim AYDEMøR
Rekabet Kurumu
Zeynep MADAN
Rekabet Kurumu
Burçin ùENYÜCEL
Sanayi ve Ticaret Bakanlı÷ı
Hakan YILDIZ
Sanayi ve Ticaret Bakanlı÷ı
Özlem KOCA
T.C. Ziraat Bankası A.ù
Fikret IùIKÇI
Tarım Reformu Genel Müdürlü÷ü
Dr. Lale ATASEVEN
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Fatih Mehmet DøRø
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
øzzet ÖLMEZ
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Levent SAKA
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
M. Serdar ERMAN
Alper BøLAN
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Sevil SIRAKAYA
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Doç. Dr. M. Salih KARAÇALTI
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Hüseyin MULAOöLU
Gönül ÖZTÜRK
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Aylin VELøOöLU
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Dr. Gülay ÇANGA
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Soner TÜRKMEN
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tülay TAY
ùerif YILDIZ
TARøù
Anıl øsmet TORTOPOöLU
TEMA VAKFI
Murat MERCAN
TOBB
Ali AY
TÜøK
Vehbi MESCøGøL
Türk Patent Enstitüsü
Bahri YILMAZ
Türkiye Arı Yetiútiricileri Merkez Birli÷i
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TÇG-2: ønsan Kaynaklarının Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma Kapasitesinin
Geliútirilmesi
Huriye SEVEN*
Ferhat ODABAùI
Nur KARABACAK *
Selami TOPUZ
Süleyman ODABAùI
Nilgün GÜMÜùAY
Murat KUTLUKSAMAN

Baúkan, SYDGM
Baúkan, SYDGM
Raportör, SYDGM
Raportör, SYDGM
Koordinatör, Tarım ve Köyiúleri Baúkanlı÷ı
Koordinatör, Tarım ve Köyiúleri Baúkanlı÷ı
Moderatör, DPT Müsteúarlı÷ı

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gülgün TEZGøDER
Acil Destek Vakfı
Seda Yılmaz øNAL
AÇEV
Ertan TAùKIN
Adalet Bakanlı÷ı
Bülent GÜLÇUBUK
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Demet SEZGEN
Avrupa Toplulu÷u Araútırma ve Uygulama Merkezi
Ayúe UöURLU
Çalıúma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı÷ı
Çalıúma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı÷ı
Lütfiye KARADUMAN
Türker DÖLEKOöLU
Çukurova Kalkınma Ajansı
Sırma ùEKER DEMøR
DPT Müsteúarlı÷ı
Feyza ùule DÜùGÜN
Diyanet øúleri Baúkanlı÷ı
GAP Bölge Kalkınma ødaresi Baúkanlı÷ı
Fatma Baúata TEMUR
Fatih ÇINAR
Genelkurmay Baúkanlı÷ı
Hazine Müsteúarlı÷ı
Özlem ùENOL
ùehnaz ÖZER
Hazine Müsteúarlı÷ı
Rahmi KÖSE
øçiúleri Bakanlı÷ı
øçiúleri Bakanlı÷ı
Vildan GÖKMEN
Güler ÖZDOöAN
Kadının Statüsü Genel Müdürlü÷ü
Hakan SÖöÜT
KOSGEB
Deniz ølke ÖZDÜL
Köy-Koop Merkez Birli÷i
Ayúegül PEHLøVAN
Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı
Nihal KADIOöLU
Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı
Mesleki E÷itim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı
Didem DEMøRKOL
Betinur AYAN
Milli E÷itim Bakanlı÷ı
Milli E÷itim Bakanlı÷ı
Demet UZUNER
Milli E÷itim Bakanlı÷ı
Niyazi KAYA
ùengül KÜÇÜKÖZ
Milli E÷itim Bakanlı÷ı
ùükran KAYAN
Milli E÷itim Bakanlı÷ı
Milli E÷itim Bakanlı÷ı
Güler KAPLAN
Ünal ÖRNEK
OR-KOOP
Vecdi KAVLAK
ORKÖY
Yaúar KOCAOöLU
Özürlüler ødaresi Baúkanlı÷ı
Sa÷lık Bakanlı÷ı
Dr. Nuray DøLNUTT
Sa÷lık Bakanlı÷ı
Cansel TÜTÜNCÜOöLU
Levent GÖÇMEN
Sa÷lık Bakanlı÷ı
Sa÷lık Bakanlı÷ı
Mustafa ARTUNÇ
Sa÷lık Bakanlı÷ı
Recep KARABACAK
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Tajidin KIZILBOöA
Güler Gül YILDIZ
Banu ùENER
Zeliha AKTAR
Samet GÜNEù
Bedia AKBULUT
Kıymet KARABULUT
Mehmet YAMÇøCø
Mutlugün BAYHAN
Serdar DøNLER
Zübeyde OZANÖZÜ
Dr.Yavuz UYAR
Osman YILDIZ
Mehmet CANDAN
Pınar KÖKSAL
øsmail øDøZ
Kerem DEMøREL
* Görevden ayrılmıútır.
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Sa÷lık Bakanlı÷ı
Sa÷lık Bakanlı÷ı
Sanayi ve Ticaret Baúkanlı÷ı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Soysal Yardımlaúma ve Dayanıúma Genel Müdürlü÷ü
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Türk E÷itim Derne÷i
Türkiye Aile Planlaması Derne÷i
Türkiye østatistik Kurumu
Türkiye østatistik Kurumu
Türkiye øú Kurumu
Türkiye Kalkınma Vakfı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli÷i
Türkiye Ziraat Odaları Birli÷i

TÇG-3: Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliútirilmesi ve Yaúam Kalitesinin Artırılması
Gamze ÖZER
Baúkan, Bayındırlık ve øskan Bakanlı÷ı
Raportör, Bayındırlık ve øskan Bakanlı÷ı
Sevgen SEZER
Pınar HIùIR
Koordinatör, Tarım ve Köyiúleri Baúkanlı÷ı
Ekrem KARADEMøR
Moderatör, DPT Müsteúarlı÷ı
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------M.Akif ALKAN
Acil ve Afet Durum Yönetim Baúkanlı÷ı
Haluk DOöU
Türkiye Belediyeler Birli÷i
Bayındırlık ve øskan Bakanlı÷ı
Altan ÖZMEN
Bayındırlık ve øskan Bakanlı÷ı
Derya FALCIOöLU
ùule Durgut ÖZTÜRK
Bayındırlık ve øskan Bakanlı÷ı
K.Tolga BøRCAN
BESD-BøR
Murat ERDOöAN
Bilgi Teknolojileri Kurumu
Ramazan Gökhan DÖNMEZ
Bilgi Teknolojileri Kurumu
Osman ALTINTAù
DPT Müsteúarlı÷ı
Adnan ÖZDEMøR
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlı÷ı
Nesrin BAYSAN
GAP Bölge Kalkınma ødaresi Baúkanlı÷ı
Enver TANRIVERDø
Hazine Müsteúarlı÷ı
Timur ALTINYAYGøL
øçiúleri Bakanlı÷ı
Songül AKKUù
øller Bankası Genel Müdürlü÷ü
Ünal ESEN
øller Bankası Genel Müdürlü÷ü
Fahri ÖZBUDUN
Milli E÷itim Bakanlı÷ı
Mustafa TÜMERDøRøM
OR-KOOP
Aúkın KIRAÇ
ORKÖY
Ufuk KOCABAY
Sanayi ve Ticaret Bakanlı÷ı
Tapu Kadastro Genel Müdürlü÷ü
D.Aydo÷an UöURLU
Orhan YÜKSEL
Tarım Kredi Kooperatifi
Aslı ALAGÖZOöLU
Tarım Reformu Genel Müdürlü÷ü
Fikret IùIKÇI
Tarım Reformu Genel Müdürlü÷ü
Salih BULUT
Tarım Reformu Genel Müdürlü÷ü
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Ümmü Gülsüm ÖZBEK
TCDD
Ömer ÇELøK
Serpil KÖKSAL
TEDAù Gen. Md.
Muhammed ADAK
TOKø
Arap DøRø
TÜøK
Türkiye Belediyeler Birli÷i
Levent GÖKDEMøR
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TÇG-4: Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliútirilmesi
Ekrem YAZICI
Baúkan, Çevre ve Orman Bakanlı÷ı
Raportör, Çevre ve Orman Bakanlı÷ı
Raile KÖKDEMøR
Zeynel KÖKÇAM
Koordinatör, Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Sevinç KOVA
Koordinatör, Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
ølgen ùERøFEKEN
Moderatör, DPT Müsteúarlı÷ı
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahmet ATAY
AB Genel Sekreterli÷i
Aile ve Sosyal Araútırmalar Genel Müdürlü÷ü
Fırat YILMAZ
Taúkın ÖZTAù
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bayıdırlık ve øskan Bakanlı÷ı
Gülsün YALÇINKAYA
Ahmet ATALAN
Çevre ve Orman Bakanlı÷ı
Çevre ve Orman Bakanlı÷ı
Ali TUTKUN
Çevre ve Orman Bakanlı÷ı
Alper Tolga ARSLAN
Aynur GÜNEù
Çevre ve Orman Bakanlı÷ı
Cengiz YILMAZ
Çevre ve Orman Bakanlı÷ı
Saliha DEöøRMENCøOöLU
Çevre ve Orman Bakanlı÷ı
Serap OYTUN
Çevre ve Orman Bakanlı÷ı
Serhat ARDA
Çevre ve Orman Bakanlı÷ı
Çevre ve Orman Bakanlı÷ı
Soner TÜMÜKLÜ
Çevre ve Orman Bakanlı÷ı
Tuncay PORSUK
øzzet ARI
DPT Müsteúarlı÷ı
Sibel ALMASULU
GAP Bölge Kalkınma ødaresi Baúkanlı÷ı
Hazine Müsteúarlı÷ı
Özlem EFE
Murat DøKBAù
øçiúleri Bakanlı÷ı
Nermin øVEYNAT
øçiúleri Bakanlı÷ı
Cihan ERDÖNMEZ
østanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Sultan BEKøROöLU
østanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Cantürk GÜMÜù
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi
Hüseyin AYAZ
Nurper MORTAù
Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenli÷i Derne÷i
Prof. Dr. Sedat V. YERLø
Kırsal Kalkınma ve Gıda Güvenli÷i Derne÷i
Emel TUöRUL
KÖY-KOOP
Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı
Erkut ATALAR
OR-KOOP
Hikmet KARADUMAN
Berrak DENøZ TAùDEMøR
PANKOBøRLøK
Serkan BøRøNCø
Sanayi ve Ticaret Bakanlı÷ı
Ayfer BøLGøNLER
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Canan KANLI
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Dilek Derviúo÷lu øÇEL
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Dr. Nezaket CÖMERT
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Faruk AKÇA
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Fatma MAMAK
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Hakan ANAÇ
Hatice Bilgin YILDIRIM
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Kerim EKMEKCø
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Koray ALBAYRAK
Metin TAN
Neslihan UöUZ
Onur ÇøLTAù
R.Ratıp ÖZLÜ
Ramazan KOÇAK
Selenge Banu AKùAHøN
Sema YAZICI
Serdar Y.BOZOKALFA
Ufuk ERDEM
Yaúar ORHAN
Yılmaz ÜLKÜ
F.Gülçin KÖSE
Sebahattin SERBES
Tamer SOYLU
Mustafa TUFAN
Aynur TOKEL
Dr. Ali CAN
Yüksel DøZDAR
Salim ALTAY
Murat SARAÇOöLU
Cem ÖZKAN

Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tarım ve Köyiúleri Bakanlı÷ı
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birli÷i
TARøù
TEMA VAKFI
Türk Veteriner Hekimleri Birli÷i
Türkiye østatistik Kurumu
Türkiye østatistik Kurumu
Türkiye Tabiatı Koruma Derne÷i
TZOB
Vakıflar Genel Müdürlü÷ü
Ziraat Mühendisleri Odası
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IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN TEDBøRLER VE øLLER

3.1

No

154

Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeúitlendirilmesi ve geliútirilmesi

Tedbir adı

Eksen-3 Kırsal ekonominin geliútirilmesi

Tablo 2. 2.Dönem IPARD Programında uygulanacak tedbir ve alt-tedbirler

No
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Sektör/alt tedbir
Çiftlik faaliyetlerinin çeúitlendirilmesi ve geliútirilmesi
Yerel ürünler ve mikro iúletmelerin geliútirilmesi
Kırsal turizm
Akuakültürün geliútirilmesi

Eksen-1 Pazar etkinli÷inin iyileútirilmesi ve Topluluk standartlarının uygulanması
No
Tedbir adı
No
Sektör/alt tedbir
Tarımsal iúletmelerin yeniden yapılandırılması ve Topluluk 1.1.1
Süt üreten tarımsal iúletmeler
1.1
Standartlarına ulaútırılmasına yönelik yatırımlar
Et üreten tarımsal iúletmeler
1.1.2
Süt ve süt ürünlerinin, iúlenmesi ve pazarlanması
1.2.1
Tarım ve balıkçılık ürünlerinin iúlenmesi ve pazarlanmasının yeniden
Et ve et ürünlerinin iúlenmesi ve pazarlanması
1.2.2
yapılandırılması ve topluluk standartlarına ulaútırılmasına yönelik
1.2
Meyve ve sebzelerin iúlenmesi ve pazarlanması
1.2.3
yatırımlar
Su ürünlerinin, iúlenmesi ve pazarlanması
1.2.4
Üretici gruplarının kurulmasına destek
1.3
Eksen-2 Tarım-çevre tedbirleri ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık faaliyetleri
No
Tedbir adı
No
Sektör/alt tedbir
Erozyon kontrolü
2.1.1
Su kaynaklarının korunması
2.1.2
Kırsal alan ve çevre ile ilgili faaliyetlerin uygulanması için hazırlık
2.1
Bio-çeúitlilik
2.1.3
Yetenek kazandırma, bölgenin harekete geçirilmesi ve yerel kalkınma
2.2.1
stratejisinin hazırlanması için kapasite geliútirilmesi
Yerel kırsal kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması 2.2.2
Yerel kırsal kalkınma stratejilerinin hazırlanması
2.2
(LEADER)
Yerel eylem gruplarının kurulması
2.2.3
øúbirli÷i projelerinin uygulanması
2.2.4

Tablo 1. 1. Uygulama Döneminde IPARD Programı’nda uygulanacak tedbir ve alt-tedbirler

Ek III
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+
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Ek IV

TEDBİR VE FAALİYET FORMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
A - TEDBøR FORMU AÇIKLAMASI
Stratejik Amaç

kod

UKKS’de belirtilen stratejik amaç

Öncelik

kod

UKKS’de belirtilen öncelikler

Tedbir

kod

Faaliyetlere temel teúkil eden, önceliklerle uyumlu genel ifade

I. Mevcut durum
Tedbir konusu hakkında halihazırda yapılan çalıúmalar özetlenmiú, istatistiki verilere yer verilerek sorunlar ve
fırsatlar özet bir úekilde ifade edilmiútir.
II. Stratejik önemi
Tedbir uygulamasının ihtiva etti÷i önem tanımlanmıú, uygulamanın baúarılı bir úekilde gerçekleúmesi halinde
ülkemize sa÷layaca÷ı katkılar iúaret edilmiútir.
III. Ulusal ölçekteki plan ve program hükümleri ile iliúkisi
Tedbir hakkında Dokuzuncu Kalkınma Planı dönemindeki (2007-2013); ulusal nitelikteki plan ve program
dokümanlarındaki ilgili hükümler belirtilmiútir.
IV. Sorumlu kuruluú
Tedbirin uygulamasından ve/veya uygulamanın koordinasyonundan sorumlu olan kamu kurumu ve/veya
kurumları belirtilmiútir.
V. Uygulama için uygun araç/iúlem
Tedbirin hayata geçirilmesi için en uygun ve etkili politika aracının niteli÷i (kırsal kalkınma projesi-hibe
programı-kamu yatırımı-pilot proje-araútırma projesi-envanter çalıúması-mevzuat düzenleme gibi)
tanımlanmıútır.
VI. Mali kaynak
Tedbir uygulaması için halihazırda kullanılan fonların-ödeneklerin kayna÷ı tanımlanmıú, ilave edilebilecek
di÷er kaynaklar belirtilmiútir.
VII. øliúkili mevzuat hükümleri
Tedbir uygulaması için ba÷layıcı, uygulamada takip edilmesi gereken mevzuatın adı tanımlanmıútır.
VIII. Tedbir hedefleri
Tedbir ismiyle uyumlu olarak, faaliyetlere olan ihtiyaca ıúık tutan hedef bildirimidir. Elde edilmek/varılmak
istenen genel sonuç ifadesidir.
IX. Faaliyetler
Söz konusu tedbir çerçevesinde, hayata geçirilmesi teklif edilen konular/alanları göstermektedir.
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B - FAALøYET FORMU AÇIKLAMASI
Stratejik Amaç

kod

UKKS’de belirtilen stratejik amaç

Öncelik

kod

UKKS’de belirtilen öncelikler

Tedbir

kod

Faaliyetlere temel teúkil eden, önceliklerle uyumlu genel ifade

Faaliyet

kod

Tedbir ifadesiyle uyumlu olarak geliútirilen somut eylem ifadesi

I. Yeri
Faaliyetin bizatihi uygulanaca÷ı yerleúim yeri (köy-belde-ilçe-il-yöre-bölge) ve/veya sahası tanımlanmıútır.
II. Hedef kitle/uygulama alanı
Faaliyetin uygulamasına muhatap toplumsal veya ekonomik taraflar ve/veya faaliyetin fiziken yürütülece÷i
mekan tanımlanmıútır.
III. Süresi
Faaliyet uygulaması için uygun görülen süre yazılmıútır.
IV. Gerekçesi
Faaliyetin uygulanmasına esas nedenler irdelenerek ve faaliyetin önemi tanımlanmıútır.
V. Alt faaliyetler
Faaliyetin uygulanabilmesi için gerekli alt eylemler olup, önceliklendirilerek yazılmıútır.
VI. Sonuçlar
Uygulama neticesinde ortaya çıkacak do÷ul sonuçlar ifade edilmiútir.
VII. Uygulayıcı/sorumlu kurum
Faaliyet uygulamasından sorumlu kamu kurum/kurumları tanımlanmıútır.
VIII. øúbirli÷i yapılacak kurumlar
Faaliyet uygulamasını gerçekleútirecek kurum ve/veya kurumlarla iúbirli÷i yapması elzem görülen kamu ve
kamu dıúı kurumlar tanımlanmıútır.
IX. Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar
Faaliyet uygulaması önünde engel teúkil eden ve aúılması gereken önemli kısıtlar ifade edilmiútir.
X. øzleme göstergeleri
Faaliyetin gerçekleúme durumunu izlemeye imkan veren, ölçülebilen sonuç ifadeleridir.
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Ek V
KIRSAL KALKINMA PLANINDA YER ALAN TANIMLAR
Açl›k s›n›r› (G›da yoksulluk s›n›r›): Çal›flmadaki g›da yoksullu¤unun temelini teflkil eden g›da sepeti, 2003 Yoksulluk Çal›flmas› için oluflturulan sepet ile ayn›d›r. Bu sepetin oluflturulmas›nda 2003 Hanehalk› Bütçe Anketi verilerinde g›da harcamas›na göre s›ral› 3. ve 4. yüzde 10’luk dilimler, referans
grup olarak al›nm›fl ve bu hanelerin g›da tüketiminde en önemli paya sahip 80 madde g›da sepeti olarak
tespit edilmifltir. Bir ferdin günlük asgari 2100 kalori almas›n› sa¤layacak miktarlar, bu 80 maddeden
oluflturulmufltur. Bu sepetin maliyeti açl›k s›n›r› (g›da yoksulluk s›n›r›) olarak al›nm›flfltt›r. G›da yoksulluk (açl›k) oran›, eflde¤er fert bafl›na tüketim harcamas›, g›da yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda kalan hanehalklar›n›n oluflturdu¤u nüfusun, toplam nüfus içindeki pay› olarak hesaplanm›flt›r.
Alan K›lavuzlu¤u: Korunan alanlar›n sahip olduklar› kaynak de¤erlerinin korunarak kullan›lmas›,
ziyaretçilerin bilgilendirilmesi ve ziyaretçi yönetiminin sa¤lanmas› amac›yla korunan alan s›n›rlar› dâhilinde ve yak›n çevresinde yaflayan yöre insan›n›n alan k›lavuzu olarak yetifltirilmesi ve alana gelen ziyaretçilerin bu kaynak de¤erleri hakk›nda do¤ru ve sa¤l›kl› bilgi edinmelerini sa¤lamak amac›yla gerçeklefltirilen faaliyettir.
Arazi Kullanma fi
fieekilleri: Arazinin hâlihaz›r kuru tar›m, sulu tar›m, mera, orman, yerleflim yeri, terk
ve di¤er kullan›m flekillerini ifade eder.
Arazi Toplulaflfltt›rmas›: Arazilerin do¤al ve yapay etkilerle bozulmas›n› ve parçalanmas›n› önlemek,
parçalanm›fl arazilerde ise do¤al özellikleri, kullan›m bütünlü¤ü ve mülkiyet haklar› gözetilerek birden
fazla arazi parças›n›n birlefltirilip ekonomik, ekolojik ve toplumsal yönden daha ifllevsel yeni parsellerin oluflturulmas›n› ve bu parsellerin arazi özellikleri ve alan› de¤erlendirilerek kullan›m flekillerinin belirlenmesini ve arazi gelifltirme hizmetlerinin sa¤lanmas›n› ifade eder.
Arazi: Toprak, iklim, topografya, ana materyal, hidroloji ve canl›lar›n de¤iflik oranda etkisi alt›nda
bulunan yeryüzü parças›n› ifade eder.
Avlak: Av ve yaban hayvanlar›n›n do¤al olarak yaflad›klar› veya sonradan sal›nd›klar› sahalar›d›r.
Avlanma Plan›: Envanteri yap›lan, s›n›rlar› belli bir avlak alan›nda, avlanmas›na izin verilen av hayvanlar›n›n tür, yafl itibariyle kaç adet ve hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanaca¤›n› düzenleyen ve yaflama ortam›n›n gelifltirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve
ilgili Bakanl›kça onaylanm›fl pland›r
Beton Yol: Portlant çimentosu ve granüler agrega ile suyun birleflmesinden meydana gelen kaplamalara denir.
Birinci ve ‹kinci Basamak Sa¤l›k Kuruluflflllar›: Resmi kurum tabiplikleri, sa¤l›k oca¤›, verem savafl
dispanseri, ana-çocuk sa¤l›¤› ve aile planlamas› merkezi, Sa¤l›k merkezi, SSK sa¤l›k istasyonu ve dispanserler ile e¤itim ve araflt›rma hastanesi olmayan devlet hastaneleri, özel dal hastaneleri, SSK hastaneleri ve di¤er resmi kurum hastaneleri.
Birinci Derece Öncelikli Köy Yolu: Köyün veya ba¤l›s›n›n; il, ilçe ve bucak merkezleri ile devlet,
il ve grup köy yoluna en uygun güzergâhla ulafl›m›n› sa¤layan yollar› ifade etmektedir.
Bitkisel Kökenli Tali Ürünler: Kabuk, reçine, palamut, çam f›st›¤›, maz›, s›¤la ya¤›, buhur ve katran, meyve tohumlar›, yaprak ve i¤ne yaprak, hayvan yemi, kökler, otsu bitkiler (mantar, salep vb.) den
oluflan bitkisel kökenli ürünlerdir.
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Biyoçeflfliitlilik: Kara, deniz ve di¤er su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin bir parças› olan ekolojik
kompleksler de dahil olmak üzere tüm kaynaklardan elde edilen canl› organizmalar aras›ndaki farkl›laflma anlam›nda olup türlerin kendi içinde ve türler aras›ndaki çeflitlilik ile ekosistem çeflitlili¤ini ifade eder.
Biyolojik Kaynaklar: Genetik kaynaklar›, organizmalar› veya parçalar›n›, popülasyonlar› veya ekosistemlerin, insanl›k için fiili veya potansiyel kullan›m› veya insanl›k için tafl›d›¤› de¤er ile herhangi bir
biyotik bileflenidir.
Cinsiyet Oran›: Her 100 kad›n için erkek say›s›d›r.
Çiftçi: Mal sahibi, kirac›, yar›c› veya ortakç› olarak devaml› veya en az bir üretim dönemi veya yetifltirme devresi tar›msal üretim yapan gerçek ve tüzel kiflilerdir.
Çocuk ‹flflççi: 14 yafl›n› bitirmifl, 15 yafl›n› doldurmam›fl ve ilkö¤retimini tamamlam›fl çal›flan çocuklard›r.
Devlet Avla¤›: Devlet ormanlar›, toprak muhafaza ve a¤açland›rma sahalar› ve benzeri yerlerle
Devlet tar›m iflletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalar›nda ilgili kuruluflun muvafakat› al›narak Bakanl›kça avlak olarak ayr›lan yerleri ifade eder.
Dezavantajl› Gruplar: Yoksullar, genç iflsizler, kad›n, hükümlü/ eski hükümlü, özürlü, çocuk iflçi gibi gruplard›r.
Dikili Tar›m Arazileri: Dikili arazilerin özel ekolojik flartlar› nedeniyle özel amenajman istekleri
olup koruma ve kullanma prensiplerine uyulmas› gereken alanlar› ifade eder.
Do¤al Kaynak: Biyolojik tabii de¤erler; flora ve fauna unsurlar›, habitatlar, ekosistemler, tabiat tarihinin ve do¤al miras›n seçkin özellikleri ve bunlara dair ilmi de¤erler ile fiziki do¤al de¤erleri; co¤rafi konum, jeolojik ve jeomorfolojik oluflumlar, hidrojeolojik, limnolojik ve iklim özellikleri ve bunlara
dair bilimsel de¤erleri belirtir.
Ekosistem: Bitki, hayvan ve mikroorganizma topluluklar› ile ifllevsel bir birim olarak etkileflim halinde bulunduklar› cans›z çevrelerinin oluflturdu¤u dinamik bir yap›y› ifade eder.
Eko-turizm: Do¤aya zarar vermeyen, yörenin tarihi, do¤al, mimari, kültürel özeliklerini yans›tan,
k›lavuz eflli¤inde yap›lan, kitle turizminden ziyade küçük gruplar halinde yap›lan ve alan›n tafl›ma kapasitesinin alt›nda gerçeklefltirilen, yöre halk›n›n ekonomik yarar sa¤lad›¤› turizm türüdür.
Ev Pansiyonculu¤u: Uygulama alan›nda yeni bir inflaat yap›lmaks›z›n, mevcut yap›larda; ilgili iznin
ve uygulama koflullar›n›n korunan alan uygulama birimlerinden sa¤lanmas›ndan sonra birkaç odas›n›n
asgari hijyenik ve konfor koflullar›n›n sa¤lanarak, ziyaretçilere bar›nma ihtiyaçlar›n›n karfl›land›¤› ve
yöresel mutfak ürünleri olanaklar›n›n sunuldu¤u sosyo-kültürel de¤erlerin yans›t›ld›¤› ve yaflat›ld›¤› mekanlard›r.
Genç ‹flflççi: 15 yafl›n› tamamlam›fl, ancak 18 yafl›n› tamamlamam›fl çal›flan gençlerdir.
Genel Avlak: Özel ve devlet avlaklar› d›fl›nda kalan bütün av sahalar› ile göl, lagün, batakl›k ve sazl›k gibi sahalar› ifade eder.
G›da Güvenli¤i: G›dalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü tehlikenin bertaraf
edilmesi için al›nan tedbirler bütünüdür.
Güvenli G›da: Raf ömrü süresince uygun koflullarda muhafaza edildi¤inde fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri tafl›mayan g›dalard›r.
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Hayvansal Kökenli Ürünler: Memeliler, kufllar ve bal›klardan oluflan orman içi sularda yaflayan bal›k ve di¤er su ürünleri ile yaban hayvanlar› ürünleridir (et, post, deri, vb.).
‹ç Göç: Yurt içinde befl ve daha yukar› yafllardaki nüfusun, iki genel nüfus say›m› aras›ndaki dönemde ikametgâh›n›n farkl› olmas› durumunda gerçekleflen göçlerdir. ‹kametgah› bilinmeyenler, mevsimlik göçler, ikametgah de¤iflikli¤i yurt d›fl› olanlar ve say›mlar aras›nda birden fazla ikamet de¤iflikli¤i yapanlar iç göç kapsam›na dahil de¤ildir.
‹flflssizlik Oran›: ‹flsiz nüfusun iflgücü içindeki oran›d›r.
‹yi Tar›m Uygulamalar› (‹TU): Tar›msal üretim sisteminin sosyal aç›dan yaflanabilir, ekonomik aç›dan karl› ve verimli, insan sa¤l›¤›n› koruyan, hayvan sa¤l›k ve refah› ile çevreye önem veren bir hale
getirmek için uygulanmas› gereken ifllemleri kapsamaktad›r.
Kent Mobilyas›: Trafi¤i kanalize eden, yol ayd›nlatmas›nda ve bilgilendirmede, yönü belirtme veya dinlenmede imkânlar sunan havuz, çeflme, heykel, sat›fl büfeleri, bilet, gazete, çiçek sat›fl kulübeleri,
telefon kabinleri ile yang›n muslu¤u, çöp ve posta kutular›, oturma banklar› vb. mobilyalard›r.
Kent: Nüfusu 20.000 ve daha fazla olan yerleflim birimleridir.
K›r (k›rsal alan): Nüfusu 20.000‘den az olan yerleflim birimleri ve çevreleridir.
K›rsal Kalk›nma: Kentsel alanlar›n d›fl›nda kalan, nüfus yo¤unlu¤unun görece düflük ve hakim üretim faaliyetinin tar›m oldu¤u alanlarda yaflayan nüfusun bireysel yetkinliklerinin artmas›na ve refah düzeylerinin iyileflmesine imkan verecek flekilde ekonomik ve sosyal sektörlerdeki çeflitli politikalar›n eflgüdüm içerisinde birlikte tasarlanmas›n› ve uygulanmas›n› temin eden yerel yönetiflimi ve içsel kalk›nma yaklafl›mlar›n› gözeten çok aktörlü mekansal bir kalk›nma sürecidir.
K›rsal Yerleflflm
me: Kent diye tan›mlanan yerleflme alanlar›n›n d›fl›nda kalan, ekonomik yap›s› büyük
ölçüde tar›m ve hayvanc›l›¤a dayal›, kendine özgü toplumsal iliflkileri olan, belirli bir yerleflme s›n›r›na
sahip, yerleflme dokusunun seyrek, nüfus yo¤unlu¤unun düflük oldu¤u bucak, köy, mahalle, oba, mezra
ve kom gibi farkl› türleri olan ve çeflitli ölçütlere göre kent say›lma aflamas›na gelemeyen kasabalar› (ilçe merkezleri ve beldeleri) da kapsam›na alan yerleflimlerdir.
K›rsal Yerleflfliimler: Köy ba¤l›s›, köy, belde ve 20 bin alt› nüfusa sahip ilçe merkezlerini kapsamaktad›r.
Kooperatif: Orman köylerinde oturan köylülerce, kendi aralar›nda 1163 say›l› Kooperatifler Kanunu’na göre kurulmufl veya durumlar› mezkûr Kanun hükümlerine intibak ettirilmifl, çok amaçl› tar›msal
kalk›nma kooperatifleridir.
Koruma Statüsü: Bir alandaki ekosistemleri; do¤al, yar› do¤al veya insan eliyle oluflturulmufl yaflam
alanlar›n› ve do¤al yay›l›fl gösteren türleri korumak ve gerekti¤inde iyilefltirmek amac›yla gelifltirilmifl
ve s›n›rlar› kesin olarak belirlenmifl alanlardaki belli bafll› k›s›tlama, tasarruf, do¤al alan restorasyonu ve
her türlü kullan›m biçimini düzenleyen yasal ve idari arazi kullan›m› statüsü kararlar› ile koruma alt›na
al›nm›fl türlere uygulanan tüm koruma ve kullanma tedbirlerini ifade eder.
Korunan Alan Yönetim Plan›: Alan›n tüm kaynak de¤erlerinin uzun dönemde sürdürülebilir korunmas› ve yönetimi için belirli bir zaman diliminde koruma alanlar›n›n politika, strateji ve yönetim alt
planlar›n› tan›mlayan dokümanlard›r.
Korunan Alan: Bölgesel, ulusal ya da uluslararas› düzeyde önemli do¤al, kültürel tarihi, arkeolojik
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ve peyzaj kaynak de¤erlerinin korunmas›, gelifltirilmesi ve uzun dönemde devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›
için yasal, teknik, idari, sosyal ve ekonomik önlemlerin uyguland›¤›, co¤rafi olarak tan›mlanan ve resmi statü ile ilan edilen alanlard›r.
Köyiçi Yol: Yol yap›m ve bak›m makinelerinin çal›flabilece¤i köy veya ba¤l›s›n›n ana ulafl›m yolu
üzerinde bulunan, ünitenin girifl ve ç›k›fl›n› sa¤layan veya ulafl›m yolunun uzant›s› niteli¤indeki yola köyiçi yol denir.
Köy Yolu: Devlet ve il yollar› d›fl›nda kalan belde belediyeleri ve köyü; köye ve ba¤l›lar›na, il ilçe
ve bucak merkezleri ile devlet ve il yollar›na ba¤layan yollard›r.
Kültürel Kaynak: Tarihi, arkeolojik, mitolojik, antropolojik, etno¤rafik, sosyolojik olaylar› belgeleyen ve bu olaylar›n izlerini tafl›yan sitler ve yöreler ile tarihteki büyük olaylar›n ve kiflilerin izlerini ve
hat›ralar›n› tafl›yan kaynaklard›r.
Marjinal Tar›m Arazisi: Mutlak tar›m arazileri, özel ürün arazileri ve dikili araziler d›fl›nda kalan,
toprak ve topo¤rafik s›n›rlamalar› nedeniyle üzerinde sadece geleneksel toprak ifllemeli tar›m›n yap›ld›¤›, kullan›m kararlar›n›n yerel ihtiyaçlara göre belirlendi¤i arazilerdir.
Mera: Hayvanlar›n otlat›lmas› ve otundan yararlan›lmas› için tahsis edilen veya kadimden beri bu
amaçla kullan›lan yeri, ifade eder.
Milli Park: Bilimsel ve estetik bak›m›ndan, milli ve milletler aras› ender bulunan tabii ve kültürel
kaynak de¤erleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlar›na sahip tabiat parçalar›d›r.
Mineral Kökenli Ürünler: Sular, kum, çak›l, tafl ve madenlerden oluflan ürünlerdir.
Morbidite: Hastal›k, bedensel ve ruhsal iyilik durumunun bozulmas›d›r.
Mortalite Ölüm: Yaflamsal belirtilerin bir daha geri gelmemek üzere durmas›d›r.
Mutlak Tar›m Arazileri: Sulu veya kuru tar›m yap›l›p yap›lmad›¤›na göre arazide yap›lan etütlerle
tesirli toprak derinli¤i, arazinin genel e¤imi ve üzerinde yetifltirilen bitkiler de¤erlendirilerek tespit edilen arazileri ifade eder.
Mutlak Yoksulluk: Mutlak yoksulluk, hanehalk› veya bireyin yaflam›n› sürdürebilecek asgari refah
düzeyini yakalayamamas› durumudur. Bu nedenle, mutlak yoksullu¤un ortaya ç›kar›lmas›, bireylerin
yaflamlar›n› sürdürebilmeleri için gerekli olan minimum tüketim ihtiyaçlar›n›n belirlenmesini gerektirir.
Mutlak yoksul oran›, bu asgari refah düzeyini yakalayamayanlar›n say›s›n›n toplam nüfusa oran›d›r.
Net Göç H›z›: Bir yerleflim biriminin net göç eden nüfusunun, o yerleflim biriminin iki say›m aras›ndaki ortalama toplam nüfusuna oran›d›r. 2000 Göç ‹statistikleri (TÜ‹K 2005) çal›flmas›nda 19952000 dönemine iliflkin net göç h›zlar› farkl› bir yaklafl›mla hesaplanm›flt›r.
Net Göç: Bir yerleflim biriminin ald›¤› göçle verdi¤i göç aras›ndaki fark› ifade etmektedir. E¤er bir
yerleflim biriminin ald›¤› göç verdi¤inden fazla ise net göç pozitif, ald›¤› göç verdi¤inden az ise net göç
negatif olmaktad›r.
Odun D›flfl›› Orman Ürünleri: Orman ve orman içi aç›kl›klarda yetiflen, insanlar›n ve di¤er canl›lar›n
kendi ihtiyaçlar›n› karfl›lamak veya gelir sa¤lamak için yararland›klar› her türlü bitkisel, hayvansal veya mineral kökenli ürünler odun d›fl› orman ürünleri olarak tan›mlanmaktad›r (DPT 8 Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan› Özel ‹htisas Komisyon Raporu 2001).
Organik Tar›m: Üretimde kimyasal girdi ve ilaç kullanmadan yönetmelikler çerçevesinde izin veri-
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len girdilerin kullan›m› ile yap›lan, üretimden tüketime kadar her aflamas› kontrollü ve sertifikal› tar›msal üretim sistemidir.
Orman Köylüsü: Orman köyü nüfusuna kay›tl› olup, kredi yard›mlar›n›n yap›laca¤› orman köyünde kredi tespit tarihi itibariyle en az befl y›ldan beri fiilen oturan halk› ifade eder.
Orman Köyü: Orman içi ve ormana bitiflik köyleri kapsamaktad›r.
Örnek Avlak: Devlet avlaklar› ve genel avlaklar içinde Bakanl›kça belirlenecek esaslara göre ayr›lan ve iflletilen veya ifllettirilen avlaklard›r.
Özel Koruma Alanlar›: Tarihi, turistik, biyolojik çeflitlilik ve do¤al de¤eri oldu¤u için koruma alt›na al›nan arazilerdir. Bu alanlar özel kanunlarla koruma alt›na al›nm›fl veya geleneksel olarak yukar›da
belirtilen amaçlarla korunan yerleri ifade eder.
Özel Ürün Arazisi: Mutlak tar›m arazileri d›fl›nda toprak ve topo¤rafik s›n›rlamalar› nedeniyle genellikle sulu flartlarda özel bitkisel ürünlerin yetifltiricili¤i ile su ürünleri yetifltiricili¤inin ve avc›l›¤›n›n
yap›labildi¤i, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi nedeniyle tar›mda kalmas› gereken arazilerdir.
Peyzaj: Özellikleri insan ve/veya tabii faktörlerin etkileflimi ve eylemi sonucunda oluflan, zaman ve
mekan boyutunda de¤iflim göstermesiyle dinamik yap›da olan, belirli kalite göstergeleri ve çeflitlilik s›n›flamalar›yla ifade edilebilen alanlard›r.
Ramsar Sözleflflm
mesi: Su Kufllar› Yaflam› Ortam› Olarak Uluslararas› Öneme Sahip Sulak Alanlar›n
Korunmas› Sözleflmesi’ni ifade eder.
Rekreasyonel Kaynak: Tabii ve kültürel çevrenin, özellikle aç›k hava rekreasyonu (insan›n e¤lenme, dinlenme, kendini yenileme ifllevi) yönünden potansiyeli, tafl›ma kapasitesi ve hitap etti¤i demografik çevreyi belirtir.
Riskli Gruplar: Bebek ve çocuklar, gebe ve lo¤usa, yafll›lar, kronik hastal›¤› vb. olanlar› kapsar.
Stabilize Yol: Kum, çak›ldan oluflan agregaya killi bir ba¤lay›c› zemin ve nem tutucu kimyasal bir
tuzun kar›flt›r›lmas›ndan meydana gelen yollar› veya mucur ve ba¤lay›c› olarak kil kar›fl›m›yla yap›lan,
silindirle s›k›flt›r›lan yolu ifade eder.
Sulak Alan: Do¤al veya yapay devaml› veya geçici, sular› durgun veya ak›nt›l›, tatl›, ac› veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde alt› metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün
sular, batakl›klar ve sazl›klar› ifade eder.
Sulak Alanlar: Do¤al veya yapay, devaml› veya geçici, sular› durgun veya ak›nt›l›, tatl›, ac› veya
tuzlu, denizlerine gel-git hareketinin çekilme devresinde alt› metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan,
bütün sular, batakl›k, sazl›k ve turbiyeler sulak aland›r.
Sulu Tar›m Arazisi: Tar›m› yap›lan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duydu¤u suyun, kayna¤›ndan al›narak yeterli miktarda ve kontrollü bir flekilde karfl›land›¤› arazileri ifade eder.
Sürdürülebilir Do¤al Kaynak Yönetimi: Do¤al kaynaklar›n, sosyal, ekonomik ve kültürel faydalar›n›n günümüz insan›na oldu¤u kadar gelecek kuflaklara da aktar›lacak flekilde ve seviyede korunmas›, geliflmesi ve kullan›mlar›n›n yönetilmesidir.
Sürdürülebilirlik: Do¤al kaynaklar›n tafl›ma kapasitesini zorlamadan ve mevcut kaynaklardan her-
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hangi bir azalma ya da nitelik de¤iflikli¤ine yol açmadan, kaynaklar›n bugünün ve gelecek nesillerin ihtiyaçlar›n› ve özlemlerini karfl›lama potansiyelini muhafaza edilerek kullan›lmas›d›r.
Tabiat An›t›: Tabiat ve tabiat olaylar›n›n meydana getirdi¤i özelliklere ve bilimsel de¤erlere sahip
ve milli park esaslar› dahilinde korunan tabiat parçalar›d›r.
Tabiat Parklar›: Bitki örtüsü ve yaban hayat› özelli¤ine sahip, manzara bütünlü¤ü içinde halk›n dinlenme ve e¤lenmesine uygun tabiat parçalar›n› ifade eder.
Tabiat› Koruma Alan›: Bilim ve e¤itim bak›m›ndan önem tafl›yan nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmufl, ekosistemler, türler ve tabii olaylar›n meydana getirdi¤i seçkin örnekleri ihtiva
eden ve mutlak korunmas› gerekli olup sadece bilim ve e¤itim amaçlar›yla kullan›lmak üzere ayr›lm›fl
tabiat parçalar›d›r.
Tar›m Arazileri S›n›f›: Do¤al özellikleri ve yap›lan tar›m flekline göre nitelikleri Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’nca belirlenen mutlak tar›m arazileri, özel ürün arazileri, dikili tar›m arazileri, marjinal tar›m arazilerini ifade eder.
Tar›m Arazisi: Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tar›msal üretim için uygun olup, hâlihaz›rda tar›msal üretim yap›lan veya yap›lmaya uygun olan veya imar, ihya, ›slah edilerek tar›msal üretim
yap›lmaya uygun hale dönüfltürülebilen arazileri ifade eder.
Tar›m D›flfl›› Alanlar: Üzerinde toprak bulunmayan ç›plak kayalar›, daimi karla kapl› alanlar›, ›rmak
yataklar›n›, sahil kumullar›n›, sazl›k ve batakl›klar›, askeri alanlar›, endüstriyel, turizm, rekreasyon, iskân, altyap› ve benzeri amaçlarla planlanm›fl arazileri ifade eder.
Tarla ‹çi Geliflflttirme Hizmetleri: Arazinin sulamaya haz›rlanmas› özellikle arazi tesviyesi, gerekli
görülürse drenaj›n sa¤lanmas›na iliflkin çal›flmalard›r.
Tar›msal iflfllletme: Üretim faktörlerini kullanarak; bitkisel ve/veya hayvansal ürünlerin üretimi için
tar›msal faaliyet yapan ve iflletme içerisinde tar›msal ürünlerin üretimden sonra, koruma ve/veya ifllemesini yaparak; mamul veya yar› mamul hale getirmeye yönelik ekonomik faaliyette bulunan ekonomik
aktörler/birimlerdir.
Tür: Ortak bir soydan gelen ve do¤al flartlarda kendi aralar›nda çiftleflebilen veya döllenebilen, üreme yetene¤ine sahip, verimli döller verebilen ve morfolojik olarak benzer organizmalar grubunu veya
popülasyonlar› ifade eder.
Uygulama Alt Planlar›: Uzun Devreli Geliflme Plan›’n›n amac›, hedefi, ilkeleri ve plan kararlar› ile
hükümleri do¤rultusunda öngörülen herbir uygulaman›n amaç, hedef, stratejiler, faaliyetler ve ç›kt›lar›
ile söz konusu faaliyetlerin uygulanmas›na yönelik faaliyet eylem plan› ve uygulama projelerini içeren
mikro planlard›r.
Uzun Devreli Geliflflm
me Plan›: Korunan alan›n sahip oldu¤u kaynak de¤erlerinin korunmas›, gelifltirilmesi ve uzun dönemde devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas› için teknik, idari, sosyal ve ekonomik seçeneklerin belirlendi¤i, birbiri ile zaman ve yer ölçe¤inde iliflkilendirildi¤i bütüncül ekosistem yaklafl›ml› bir pland›r.
Üretici Örgütleri: Sivil toplum örgütlerinden tar›msal amaçl› kooperatifler, yetifltirici birlikleri, üretici birlikleri ve bunlar›n üst birliklerini ifade eder.
Verdi¤i Göç H›z›: Yerleflim yerlerinden göç eden nüfusun, o yerleflim yerinin toplam nüfusundan o
yerleflim yerinin net göç eden nüfusu ç›kar›ld›ktan sonra kalan nüfusa oran›d›r.
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Yaban Hayat› Geliflflttirme Sahas›: Av ve yaban hayvanlar›n›n ve yaban hayat›n›n korundu¤u, gelifltirildi¤i, av hayvanlar›n›n yerlefltirildi¤i, yaflama ortam›n› iyilefltirici tedbirlerin al›nd›¤› ve gerekti¤inde
özel avlanma plân› çerçevesinde avlanman›n yap›labildi¤i sahalard›r.
Yang›n Emniyet fi
fieeritleri: Yang›n ç›kma ihtimali fazla olan alanlardaki yol kenarlar›nda veya orman
kenarlar›nda (tek tarafl› geniflli¤i 25-50 metre olarak) tesis edilen yang›n›n ilerlemesini engelleyici tek
tarafl› veya iki tarafl› olarak tesis edilen flerit fleklindeki alanlard›r.
Yang›n Emniyet Yol ve fi
fieeritleri: Yang›n emniyet yolu ile bunun tek veya iki taraf›nda oluflturulan
yang›n emniyet fleritlerinin kombine edilmesi ile meydana gelen toplam geniflli¤i 30-120 metre olan
yang›n›n yay›lmas›n› engelleyen tesislerdir.
Yang›n Emniyet Yollar›: Yang›n ç›kmadan önce tabii ve suni engellerden de yararlan›larak yang›n›n yay›lmas›n› önlemek amac›yla infla edilen 6-15 metre geniflli¤inde üzerinde yan›c› madde bulunmayan yollard›r.
Yenilenebilir Enerji: Do¤an›n kendi evrimi içinde, bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji
kayna¤›d›r.
Yerleflim Yerleri Aras›ndaki Göç: fiehirden flehre, flehirden köye, köyden flehre, köyden köye olan
göçlerdir.
Yoksulluk (G›da+g›da d›flfl››) s›n›r›: Fertlerin g›dan›n yan› s›ra g›da d›fl› ihtiyaçlar› da bulunmaktad›r.
Bu ihtiyaçlar› göz önüne almak için g›da yoksulluk s›n›r›na, g›da d›fl› mal ve hizmet pay›n›n da eklenmesi gerekmektedir. Bu yoksulluk s›n›r›n›n belirlenmesi amac›yla da Hanehalk› Bütçe Anketi verilerine göre toplam tüketimleri g›da yoksulluk s›n›r›n›n hemen üstünde olan hanelerin toplam harcama içindeki g›da d›fl› harcama pay› esas al›nm›flt›r. Buna göre g›da ve g›da d›fl› mal ve hizmetleri kapsayacak
flekilde yoksulluk s›n›r› belirlenmifltir. Yoksulluk oran› ise, eflde¤er fert bafl›na tüketim harcamas›, yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda kalan hanehalklar›n›n oluflturdu¤u nüfusun, toplam nüfus içindeki pay› olarak
ifade edilir.
Yoksul hanelerin belirlenmesi: Eflde¤er fert bafl›na tüketim harcamas›, g›da yoksulluk s›n›r›n›n (açl›k s›n›r›n›n) alt›nda kalan hanehalklar› ve dolay›s›yla bu hanehalk›nda yaflayan tüm fertler g›da yoksulu (çok yoksul) olarak s›n›fland›r›lm›fllard›r. Eflde¤er fert bafl›na tüketim harcamas›, g›da ve g›da d›fl› bileflenlerden oluflan yoksulluk s›n›r›ndan daha küçük de¤ere sahip olan hanehalklar› ise yoksul olarak s›n›fland›r›lm›fllard›r.

247

Ek VI
KIRSAL KALKINMA PLANI’NDA YER ALAN BAZI VER‹LER‹N KAYNA⁄I VE KAPSAMI
1980 GTS Hanehalk› Anketi Kapsam›: Nüfusu 5.000’den az olan yerleflim yerleri ile Nüfusu 5.00050.000 olan yerleflim yerlerinden örnekleme ile yap›lm›flt›r. Ayr›ca, arazi büyüklü¤ü ve hayvan say›s›
aç›s›ndan getirilen k›staslara göre büyük iflletmelerin tamam› kapsanm›flt›r.
1991 GTS Tar›msal ‹flfllletmeler (Hanehalk›) Araflfltt›rmas›n›n Kapsam›: Nüfusu 5.000’den az olan yerleflim yerlerinde örnekleme ile yap›lm›flt›r. Nüfusu 5001 ve daha fazla olan il ve ilçe merkezlerinde ise
arazi büyüklü¤ü ve hayvan varl›¤› itibariyle getirilen k›staslar kullan›larak tam say›m yöntemi uygulanm›flt›r. Araflt›rma enstitüleri ile T‹GEM iflletmelerinin de tamam› al›nm›flt›r.
2001 GTS Tar›msal ‹flfllletmeler (Hanehalk›) Araflfltt›rmas›n›n Kapsam›: Tüm köyler ve nüfusu 5.000
den az olan ilçe merkezlerinde örnekleme ile yap›lm›flt›r. Nüfusu 5001 ve daha fazla olan il ve ilçe merkezlerinde ise arazi büyüklü¤ü ve hayvan varl›¤› itibariyle getirilen k›staslar kullan›larak tam say›m
yöntemi uygulanm›flt›r. Ayr›ca, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’na ba¤l› Tar›m ‹flletmelerinde de tam say›m uygulanm›flt›r.
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No

Planda ilgili
stratejik
amaç/öncelik/tedbir
Uygulayıcı
Kurum

Proje Maliyeti
Baúlama-Bitiú Uygulama
Yılı
Yeri
øç kaynak Dıú kaynak Toplam
(TL)
(TL)
(TL)

Nakdi
Gerçekleúme
Miktarı
(TL)

KIRSAL KESøME YÖNELøK UYGULANMAKTA OLAN YILLIK KAMU FAALøYETLERø LøSTESø FORMU

Faaliyetin adı
(proje-program)

Ek VII

Yıllık
Sonuçlar ve
Açıklamalar

KAYNAKÇA
1. 2009 Y›l› Program›
2. 2010 Y›l› Program›
3. II. Tar›m fiuras› Sonuç Raporu
4. Bin Y›l Kalk›nma Hedefleri Raporu
5. Dokuzuncu Kalk›nma Plan› (2007-2013)
6. Dokuzuncu Kalk›nma Plan› tar›m ve k›rsal kalk›nma özel ihtisas komisyonu raporlar›
7. GAP Eylem Plan› (2008-2012)
8. IPARD Program› (2007-2013)
9. Orta Vadeli Mali Plan (2010-2012)
10. Orta Vadeli Program (2010-2012)
11.Tar›m Master Planlar› (‹l ve Bölge)
12. Tar›m Stratejisi (2006-2010)
13. Tar›m ve K›rsal Kalk›nma Fasl› Tarama Sonu Raporu
14. Türkiye'nin AB Müktesebat›na Uyum Program› (2007-2013)
15. Ulusal K›rsal Kalk›nma Stratejisi (2007-2013)
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