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GİRİŞ 

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze her daim gündemde olan, kalkınmaya dair 

politika ve stratejilerde her zaman yerini alan kırsal kalkınma, ülkemiz için önemini 

muhafaza eden ve göz ardı edilmesi mümkün olmayan bir yönetim sahasıdır. 

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren kırsal yerleşimleri kalkındırmak, kırsal nüfusun 

yaşam standardını yükseltmek, kent ile kır arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak 

amacıyla çağdaşlaşma hareketlerine paralel olarak yönetim, hukuk, ekonomi, eğitim, 

altyapı ve sosyal alanlarda pek çok girişimde bulunulmuş ve süreç içerisinde çeşitli 

politikalar denenmiştir. Bu politikalar, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu sosyal ve 

ekonomik şartlara göre değişiklikler arz etmiştir.  

Kırsal alana yönelik kalkınma çalışmaları doğası gereği zor ve masraflıdır. Bu 

durum Türkiye için de geçerlidir. Ancak uzun yıllar kalkınması için çalışılan kırsal 

yerleşimlerde arzu edilen seviyeye ulaşılamaması, sadece bu alanın doğasından 

kaynaklanan zorluklarla açıklanamaz. Doğal kısıtların yanı sıra karar alıcıların, politika 

üretenlerin ve uygulayıcıların kısacası bütün tarafların arzulanan hedeflere 

ulaşılamamasında payı vardır. Nitekim gerçekleştirilen yasal ve yapısal düzenlemeler, 

uygulanan model ve yaklaşımlar bilimsel yöntemlerle değerlendirilmeden, etki ve 

sonuçları analiz edilmeden özellikle hükümet ve bakan değişimlerine bağlı olarak sık sık 

değişmiş, süreklilik kazanamamıştır. Böyle bir döngü içerisinde, uzun vadeli, tutarlı ve 

sonucu gözlenebilir kararlar almak, uygulamak ve geleceğe yönelik perspektifler ortaya 

koymak mümkün değildir. 

Kırsal kalkınma konusunda yapılan akademik çalışmalar analiz edildiğinde; kırsal 

alanlardan kentlere doğru yaşanan göç nedeniyle ortaya çıkan kentleşme/kentlileşememe 

sorunsalının bir sonucu olarak; diğer bir ifadeyle, kırsal alanda kalkınmanın 

sağlanamaması sebebiyle kentsel mekânlarda doğan problemlerin meydana getirdikleri 



2 
 

olumsuzlukların bir yansıması olarak kırsal kalkınmanın akademik dünyanın ilgi alanına 

girdiği görülür. Planlı kalkınma dönemine geçişle birlikte uygulanması öngörülen toplum 

kalkınması, merkez köy, köykent gibi kalkınma modelleri ve bu modellerin uygulama 

sonuçları üzerinden kırsal kalkınmaya dair analizler yapılmıştır. Bu çalışmalarda, kırsal 

kalkınma, genellikle beş yıllık kalkınma planları ekseninde dönemselleştirilmiş ve 

planlarda öngörülen politikalar çerçevesinde analiz edilmiştir. Avrupa Birliği’ne üyelik 

sürecinde, özellikle 2005 yılı sonrasında gündeme gelen TKDK (Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu), IPARD Programı ile Kalkınma Ajansları akademik 

dünyanın kırsal kalkınmaya olan ilgisini yeniden artırmıştır. Bu bağlamda yapılan 

çalışmalarda, genellikle AB’ye üyelik sürecinin kırsal kalkınma politikalarına olan etkisi 

ve doğacak yeni kurumların Türkiye’nin yönetim sistemine yapacağı etkiler analiz 

edilmiştir.  

Kırsal kalkınmaya dair yapılan akademik çalışmalarda, kırsal kalkınma 

yönetiminin örgütsel yapısı değerlendirilirken kırsal alana hizmet götüren bütün kurum 

ve kuruluşlar kapsama dahil edilmiştir. Oysa Türkiye’de kırsal alanın yönetim yapısı 

oldukça karmaşıktır. Sadece merkezi yönetim yapısı içerisinde dahi pek çok bakanlık 

doğrudan veya dolaylı olarak kırsal alanda hizmet sunumuyla görevlidir. Bunun yanında, 

mülki idare, yerel yönetimler, yerel yönetim birlikleri, bölgesel kuruluşlar, tarıma destek 

veren kuruluşlar, kredi kuruluşları, üst kurullar ve sivil toplum örgütleri de hesaba 

katıldığında, kırsal alan yönetim yapısının karmaşıklığı daha net bir şekilde ortaya 

çıkmaktadır. 

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren yaklaşık bir asra varan süreçte edinilen bilgi 

ve deneyimler ışığında ulaşılan kırsal kalkınma yönetim yapısı ve tercih edilen uygulama 

araçları “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Kırsal Kalkınmanın Yönetimi” adlı yüksek 

lisans tezinin konusunu oluşturmaktadır.  
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Bu çalışmada, kırsal alan olgusunu ve Türkiye’de kırsal alanın yapısını ortaya 

koyabilmek adına çeşitli istatistiki veri ve tablolardan; kırsal kalkınma yönetim yapısını 

ortaya koyabilmek adına kamu yönetimi disiplini çalışma araçları olan Anayasa başta 

olmak üzere mevzuat hükümlerinden ve Türk idare tarihine dair kaynaklardan; kırsal 

kalkınmaya dair tercih edilen uygulama araçlarını ortaya koyabilmek adına da hükümet 

programları, kalkınma planları ve kamu politika ve strateji belgelerinden faydalanılmıştır. 

Ayrıca uygulamada görev alan kamu görevlileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada, kırsal kalkınmanın örgütsel yapısı değerlendirilirken, kırsal alanda hizmet 

sunan kurum ve kuruluşların tamamı kapsama dahil edilmemiş, bilakis kırsal kalkınma 

adına uygulayıcı olarak belirlenen ve il sistemi içerisinde kalan kurum ve kuruluşlara yer 

verilmiştir. Yine kırsal kalkınma ve bölgesel kalkınma ayrımına gidilmiş, bölgesel 

düzeyde kalkınmanın sağlayıcıları olan kurum ve kuruluşlar (Kalkınma Ajansları gibi) ile 

bölgesel kalkınma projeleri (GAP, DAP, KOP gibi) kapsama dahil edilmemiştir. Çalışma, 

varlığını anayasadan alan ve kamu yönetimi sistemimizin omurgasını oluşturan il sistemi 

temelinde yükselmiştir. Ayrıca çalışmada, kırsal alana götürülen hizmetlerden ziyade 

kırsal kalkınmaya dair yönetim politikası ve bu politikada yaşanan dönüşümler 

incelenmiştir. 

Bu çalışma iki bölüm olarak kurgulanmıştır. Birinci bölümde, ilk olarak yönetime 

dair kavramlar analiz edilmiş; üzerinde kesin bir uzlaşıya varılamayan kırsal alan olgusu 

ve Türkiye’de kırsal alanın sahip olduğu özellikler açıklanmış ve kırsal kalkınmanın 

tanımı yapılmıştır. Akabinde, kırsal kalkınmanın yönetsel yapısı çizilerek, kırsal 

kalkınmada görevli temel kurum ve kuruluşların Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne 

geçirmiş olduğu dönüşüm ortaya konmuştur. İkinci bölümde ise kırsal kalkınmaya dair 

belirlenen yönetim politikaları ve bu politikalar çerçevesinde gerçekleştirilen 

uygulamalar incelenmiş; Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kırsal kalkınmanın 

yönetimine dair yaşanan politika değişimleri dönemsel olarak analiz edilmiştir.  
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Cumhuriyet döneminde Türkiye’de kırsal kalkınmayı sağlamak adına 

uygulamada başvurulan ilk yöntem genellikle örgütsel yapıda revizyona gitmek olmuşsa 

da dönemler itibariyle önemli paradigma değişimleri yaşanmıştır. Cumhuriyetin ilk 

yıllarında, tarımsal üretimin artırılması suretiyle kırsal kalkınmanın sağlanacağı 

düşüncesi hâkim olmuştur. Bu bağlamda, yasal ve yapısal düzenlemeler temelinde bir 

yönetim politikası (1923-1960) benimsenmiş ve tarımsal üretimin önündeki engelleri 

kaldırmaya yönelik önemli adımlar atılmıştır. Planlı kalkınma dönemine geçilen 60’lı 

yıllar ve sonrasında (1960-1980) yalnızca tarımsal üretimi artırmak suretiyle kalkınmanın 

temin edilemeyeceği düşüncesinden yola çıkılarak topyekûn bir kalkınma anlayışı 

benimsenmiş ve beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde hedef ve politikalar 

belirlenmiştir. 1980’li yıllar ise planlı kalkınma düşüncesiyle beraber uluslararası 

kuruluşların kırsal kalkınmaya yönelik proje uygulamalarına mali destek vermeye 

başladığı yıllar olmuştur. Nitekim günümüzde özellikle Avrupa Birliğine uyum sürecinin 

bir yansıması olarak kırsal kalkınmada projeler yoluyla destek sağlama düşüncesi iyice 

kanıksanmıştır. Hâlihazırda Türkiye’de kırsal kalkınmaya dair proje eksenli bir yönetim 

anlayışı hâkimdir ve kırsal kalkınmaya yönelik çabalar projeler eliyle ve ulusal ve 

uluslararası mali kaynaklarla finanse edilmektedir.    

Bu çalışmanın gayesi kırsal alana hizmet sunan kurumları ortaya koymak veya 

kalkınma planlarını analiz ederek kırsal kalkınmaya dair politikaların başarısız olduğu 

savını bir kez daha yinelemek değildir. Çalışmada, kırsal kalkınma özelinde yönetsel yapı 

ortaya konmakta ve kırsal kalkınma uygulama araçları analiz edilmektedir. Bu çalışma, 

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kırsal kalkınmanın sağlanması için çaba sarf edilen 

ülkemizde, yaşanan değişimler ve elde edilen deneyimler sonucunda varılan Kırsal 

kalkınma yönetimi nedir? sorusuna yanıt aramaktadır.  



BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMA 

YÖNETİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ 

Bu bölümde, kırsal kalkınmaya dair kavramlar ile terimler “Kavramsal Çerçeve”, 

kırsal kalkınmaya yönelik faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlarda “Kırsal Kalkınma 

Yönetiminin Örgütlenmesi” başlığı altında ele alınacaktır. Kırsal kalkınmanın 

incelenmesi kırsala ve kalkınmaya ilişkin kavramsal çerçevenin belirlenmesini gerekli 

kılmıştır. Bununla beraber bütün kurum ve kuruluşların dolaylı da olsa kırsala hizmet 

sunuyor olması özellikle kırsal kalkınma yönetim yapısının sınırlarının çizilmesini 

beraberinde getirmiştir.  

Türkiye’de kırsal kalkınma yönetim yapısını kavrayabilmek için Cumhuriyetin 

kuruluşundan günümüze örgütsel manada yaşanan değişimi ve kurumlar arasındaki bağı 

analiz etmek gerekir. Aralarında 90 yıllık bir zaman farkı olmasına rağmen yürürlükte 

bulunan hem 1924 tarih ve 442 sayılı Kanun hem de 12 Kasım 2012 tarihli 6360 sayılı 

Kanun günümüz kırsal kalkınma yönetsel yapısına yön vermektedir.  

Bu bölümde değerlendirilen ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı başlığı içerisinde 

değinilecek olan Tarım ve Orman Bakanlığı özünde Cumhuriyetin kuruluşundan 

günümüze kırsal kalkınmaya dair atılan adımlar içerisinde her daim yerini almıştır. Kırsal 

kalkınmada mülki idare önemli bir aktördür. Mülki idare amirlerinin liderliğinde Köylere 

Hizmet Götürme Birlikleri vasıtasıyla Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının öngörülen 

toplum kalkınması düşüncesi yıllar sonra hayata geçirilmiştir. Avrupa Birliği’ne üyelik 

yolunda 2007 yılı itibariyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ihdas 

edilmiş, bu kuruluşlar vasıtasıyla hibe karşılığında yatırım yapma fikri iyice 

benimsenmiştir. 6360 Sayılı Yasa ile 2012 senesi itibariyle 30 ilde yeni büyükşehir 

belediyeleri kurulmuş; yüz yılı aşan mazileri olan il özel idareleri ile köyler kapatılmış, 



6 
 

köylere hizmet götürme birlikleri tasfiye edilmiştir. “Yeni düzenlemeyle birlikte 30 ilin 

büyükşehir belediyesi ve bunların ilçe belediyeleri de kırsal kalkınma konusunda kilit 

aktörler haline gelmiştir. (TCKB, 2013: 123)” 
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I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE     

Kırsal kalkınmaya dair analiz yapabilmek kırsal kavramını ve bu olgunun neleri 

ifade ettiğini kavramakla mümkündür. Zira kırsal kavramının literatürde kabul görmüş 

ortak bir tanımı yoktur ve en genel ifadeyle kent dışı yerler olarak algılanmaktadır (Yücer, 

2009: 13). Kırsal denildiğinde akla gelen temel altyapı eksiklikleri, yerleşim alanlarının 

dağınık yapısı, yerleşim birimlerinin sayısal çokluğu, tarımda düşük verimlilik, tarım 

arazilerinin miras yoluyla parçalanması, kolektif hareketin yokluğu, düşük gelir düzeyi 

ve kentlere doğru yönelen göç hareketi kırsal alanların stratejik plan ve politikalarla 

kalkındırılmasını zorunlu kılmaktadır (Çelik, 2005: 61). Bu noktada kırsal alanın 

kalkındırılmasına yönelik çabalar, hedefi kırsal toplulukların yaşam kalitesini yükseltmek 

ve refahını arttırmak olan kırsal kalkınma kavramını gündeme taşımaktadır (DPT, 2006: 

61). 

Gelişmekte olan ülkeler için bir gerçek vardır ki sadece kırsal kalkınmanın değil 

tüm yönleriyle kalkınmanın tek ve gerçek amili devlettir. Zira bütün meselelerin 

üstesinden gelebilecek yegâne kuvvet Devletin kendisidir. Bu sebeple Devlet 

faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi ve iş bölümünün gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir (Yayla, 1968: 35). Devlet kırsal kalkınmaya dair planlamayı yapacak, 

ekonomik kaynakları oluşturacak ve uygulamayı tüzel kişi olarak kendisi veya başka bir 

kamu hukuku süjesi yapacaktır. Nitekim mahalli ihtiyaçların giderilmesi sadece mahalli 

idarelerin imkân ve önceliklerine bırakılamaz. “İktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı 

demokratik yollarla gerçekleştirmek de işte bu geniş anlamdaki Devlet’in görevidir” 

(Yayla, 1968: 37). 

Ülkemizde Devlet çatısı altında yer alan hemen hemen her bir kurum/kuruluş 

doğrudan veya dolaylı olarak kırsal kalkınmaya dair sürece katkı sunmaktadır. Bu durum 

kırsal kalkınma yönetim yapısını somut bir şekilde ortaya koymayı zorlaştırmakla beraber 
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ülkemiz kamu yönetimi sistemini yapı ve işleyiş açısından kavramayı da gerekli 

kılmaktadır. Bu nedenle tezin bu kısmında öncelikle yönetime dair kavramlar ele 

alınacak, kırsal alan olgusu analiz edilecek, akabinde Türkiye’de kırsal alanın yapısı 

incelenecek ve nihayetinde kırsal kalkınma kavramının tanımı yapılacaktır. 

 Kırsal Alan Yönetimine Dair Kavramlar 

Yönetim kavramı insanların “belirli bir amacı gerçekleştirmek gayesiyle bir 

araya gelerek gerçekleştirdikleri faaliyetleri” ifade etmekle beraber; bu faaliyeti yerine 

getiren kuruluşu da ifade eder. Bir diğer ifadeyle yönetim/idare birisi organik ve diğeri 

fonksiyonel olmak üzere iki anlam ihtiva etmektedir. Birincisi örgüt/teşkilat/kuruluş 

ikincisi ise eylem/etkinlik/faaliyettir. Nerede bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen bir 

eylem varsa orada yönetim/idare vardır (Eryılmaz, 2014: 3; Gözler ve Kaplan, 2014: 9; 

Gözübüyük, 1993: 1; Gözübüyük, 2008: 1). Ülkemizde kamu kesimini özel kesimden 

ayırmak saikıyla kamu yönetimi kavramı kullanılmaktadır. Bununla beraber yönetim veya 

idare ifadesi kullanıldığında doğrudan kamu yönetimine çıkarım yapılır. Bu bağlamda 

idare hem Devletin organlarını hem de Devletin faaliyetlerini ifade etmektedir (Günday, 

2011: 3). Bununla beraber, Emre’nin ifadesiyle, “günlük yaşantımızda Devletle yüz yüze 

geldiğimiz durumlarda karşımızda gördüğümüz örgüt kamu yönetimi örgütüdür” (2003: 

183). 

“İnsan (millet), toprak (ülke) ve iktidar (egemenlik) unsurlarının birleşmesiyle bir 

araya gelen Devlet, bu unsurların dışında kendine has bir varlıktır.” Yine Devlet, 

kendisini meydana getiren ve kendi adına yönetim faaliyetinde bulunan şahıslardan ayrı 

olarak hukuki bir kişiliğe sahiptir. Bu kişilik, devlet tüzel kişiliği olarak ifade edilir ve bu 

hukuki kişilik sayesinde Devlet; irade açıklayabilir, hukuki işlem yapabilir, borçlanabilir, 

davalı/davacı olabilir, mal varlığı edinebilir (Gözler ve Kaplan, 2014: 86-88). Nitekim 

Anayasanın sair maddelerinde “devlet ve diğer kamu tüzel kişileri…” (m.82/1, m.128/1) 
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ifadelerine yer verilmek suretiyle devletin bir tüzel kişi olduğu belirtilmiştir. Bu sebeple 

devlet tüzel kişiliği ile diğer kamu tüzel kişiliği ifadelerinin içerdiği manayı kavramak 

Türkiye’de kamu yönetiminin yapı ve işleyişini anlamak için zaruridir.  

Devlet toplumun ihtiyaçları doğrultusunda bazı kamu hizmetlerini doğrudan 

üstlenmiş ve üstlendiği kamu hizmetlerini konularına göre bölerek “bakanlık” şeklinde 

örgütlemiştir. Ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan bakanlıklar, kendilerine tevdi edilen 

vazifeleri temsil ettiği “devlet tüzel kişiliği” altında, “devlet yetkisi” kullanarak ve 

“devlet” adına icra eder. Kamu hizmetlerinin bu şekilde “devlet” tarafından tek elden 

yürütülmesine “merkezden yönetim” denir. Burada “devlet” olarak ifade ettiğimiz tüzel 

kişi ülkemiz idare hukukunda aynı zamanda “merkezi (genel) idare” olarak anılmaktadır 

(Gözler ve Kaplan, 2014: 73).  

1982 Anayasası 123. maddesinde idare organını “merkezden yönetim ve yerinden 

yönetim” kuruluşları olarak ikiye ayırmış; 126. madde ile merkezi idarenin “..illere; iller 

de diğer kademeli bölümlere ayrılabileceğini” ve “illerin idaresi yetki genişliği esasına” 

dayanacağını belirtmiştir. Yetki genişliği ilkesindeki temel gaye merkezden yönetimin 

doğuracağı muhtemel sorunların giderilmesidir. Yetki genişliği, özünde merkezden 

yönetim sisteminin yumuşatılmış şeklidir. Bu sayede merkezi yönetim taşradaki 

kuruluşlarına belli konularda kendiliğinden karar alma imkânı tanımaktadır. Nitekim 

ülkemizde merkezi idare, “başkent teşkilatı” (Cumhurbaşkanlığı teşkilatı) ve “taşra 

teşkilatı” olarak iki türe bölünür. Fakat devlet, hükmü şahsiyet olarak tek bir tüzel kişiliğe 

sahip olduğu için başkent teşkilatı gibi taşra teşkilatı da devlet tüzel kişiliği içerisinde 

faaliyet yürütür (Gözübüyük, 2008: 94). Yetki genişliği aynı tüzel kişilik çatısı altında ve 

hiyerarşik düzen içerisinde söz konusudur. Ancak 1982 Anayasasında yetki genişliği 

ilkesi yalnızca iller için öngörüldüğünden ilçe ve bucaklar bu kapsama dahil değildir. Bu 
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sebeple, yetki genişliği ilkesinden sadece valiler yararlanabilir ve valiler bakana 

sormadan bakanın kullanabileceği yetkileri kullanabilirler (Gözler ve Kaplan, 2014: 76).  

Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı, üstlenmiş olduğu kamu hizmetlerini ülke 

sathında sunabilmek için taşra teşkilatına gereksinim duyar.  Merkezi idarenin taşraya 

uzanan kolları olan il, ilçe ve bucak kademelenmesi merkezi idarenin taşra 

teşkilatlanmasını oluşturur. 1982 Anayasası (md.126/1), “Türkiye, merkezî idare 

kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin 

gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır” demek suretiyle “il” 

kademesini ifade etmiş ve merkezin taşra teşkilatlanmasını il esasına dayandırmıştır. 

Bununla beraber, “iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır” demek suretiyle de illerin 

yönetsel kademelenmesini yasama organının takdirine bırakmıştır. Bu minval üzere, 1949 

tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu illere bağlı yönetsel kademeleri “ilçe ve bucak” 

şeklinde öngörmüştür. Taşranın idari yapılanmasının bu şekilde bölümlere ayrılmasına 

mülki idare taksimatı denmektedir. Nitekim “merkezi idarenin taşra teşkilatı” ifadesi 

yerine “devlet idaresinin mülki teşkilatı” tabirini kullanmakta mümkündür (Gözler ve 

Kaplan, 2014: 172-173). 

Mülk “bir devletin ülkesi” anlamına gelirken; mülki ise “ülke ile ilgili” demektir. 

Mülki yönetim ise “devletin toprak üzerinde örgütlenişini” ifade eder. Devletin toprak 

üzerinde örgütlenmesi, “yönetsel bölünüş” ve “yönetsel kademelenme” üzerine bina 

edilir. Yönetsel bölünüş, ülkelerin genişliğine göre farklılık göstermekle birlikte 

Türkiye’de “il esasına” dayalıdır. Yönetsel kademelenme ise toprağın dikey olarak 

yönetsel birimlere bölünmesidir. Türkiye’de yönetsel kademelenmenin en üst basamağı 

“il” yönetimidir. İller1 ilçelere, ilçeler bucaklara ayrılmıştır (Güler, 2009: 237-242). 

                                                 
1 “Ülkemizdeki il bölümleri nesnel ölçütlere göre kurulmamıştır. Bunların çok büyük bir bölümü Selçuklu 
ve Osmanlı İmparatorluklarından itibaren gelen tarihi bir oluşuma ve geleneklere dayanmaktadır” (Sanal, 
2000: 123). “Bununla beraber, ülkemizde il ve ilçe sayıları bilimsel ölçütler yerine, siyasi dürtülerle 
artırılmış ve bunun sonucunda iller ilçeleri, ilçeler de bucakları andırır olmuştur” (Sanal, 2000: 229).    
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Mülki yönetim fiilen, “bakanlıkların il ve ilçedeki örgütlenmeleri üzerinde yükselen 

valilik ve kaymakamlık kademelerinden oluşur” (Keskin, 2009: 120). Dolayısıyla, 

bakanlıkların yapı ve işleyişinde meydana gelecek herhangi bir değişiklik veya 

düzenleme, mülki idare üzerinde etki yapacaktır. Bununla beraber, valilik ve 

kaymakamlık kademeleri arasında hiyerarşik bir ilişki söz konusudur. Ayrıca iki yapı da 

sınırları içindeki yerel yönetimlerin vesayetçileridir. Bu nedenle valilik ve kaymakamlık 

kademeleri, “ili ve ilçeyi bir bütün olarak görüp algılayabilen güçlü bir konuma” sahiptir. 

Ancak mülki yönetim sistemi günümüzde, Avrupa Birliği tarafından gündeme getirilen 

yerellik ve bölgeselleşme2 politikalarının kuşatması altındadır (Keskin, 2009: 117). 

Anayasanın 123. maddesinde belirtilen ve idarenin dayandığı esaslardan bir diğeri 

olan yerinden yönetim ilkesi; kamu hizmetlerinin devlet tüzel kişiliği altında tek elden 

yürütülmesi (merkezden yönetim) yerine, bir takım kamu faaliyetlerinin diğer kamu tüzel 

kişileri eliyle gerçekleştirilmesini ifade eder. Kuruluşların yerinden yönetim kuruluşu 

olarak nitelendirilebilmeleri için tüzel kişiliğe sahip olmaları şarttır. Ayrıca personel 

bağımsızlığına ve mali özgürlüğe sahip olmakla beraber hiyerarşi denetimine tabi 

olmamakta yerinden yönetim kuruluşu olarak adlandırılmak adına olması gereken 

şartlardandır. Nitekim çok büyük nüfusa sahip olsalar dahi mahalleler tüzel kişilikleri 

bulunmaması sebebiyle bir yerinden yönetim kuruluşu değildir. Yine yetki genişliği 

kapsamında valilere ne kadar yetki verilirse verilsin il ayrıca bir tüzel kişiliğe sahip 

olmadığından yerinden yönetim kuruluşu değildir. Hakeza tüzel kişiliği kaldırılan bir 

yerinden yönetim kuruluşu; şayet bir kamu kurumu ise merkezi idarenin bir parçası haline 

gelecek, mahalli idare ise bir başka mahalli idarenin parçası olacaktır. Nitekim 2012 tarih 

                                                 
2 “AB’nin bölgesel yönetim anlayışının Türk kamu yönetimine yansıması büyükşehir belediye sınırlarının 
il sınırlarına genişletilmesi anlamına gelen Bütünşehir Modeli ve yine bölgesel gelişmişlik farklarını 
azaltma amacıyla kurulan ancak başka anlamlar da yüklenen kalkınma ajansları üzerinden oluşmuştur. 
İlkinde yerelleşme ve bölgeselleşme çabalarının tek bir model içerisinde birleştirilmesi sağlanırken ikinci 
ise kalkınma amaçlı kurguya karşılık ülkenin bölgelere ayrılması gibi üniter devlet bakımından endişe 
doğurucu sonuçlara yol açabileceği düşüncesiyle ihtiyatlı bir yaklaşım sergilendiği görülmektedir” (Apan, 
2015: 307). 
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ve 6360 sayılı Yasa ile 30 ilde köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmış ve bu yerleşim 

birimleri mahalle olarak belediyeye bağlanmıştır. Bu yerleşim birimleri köy iken 

yapabilecekleri işlemleri artık mahalle olmaları ve tüzel kişiliklerini yitirmeleri 

dolayısıyla gerçekleştiremeyeceklerdir (Gözler ve Kaplan, 2014: 77-89). 

Yerinden yönetim kuruluşları “hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları” 

ve “yer yönünden yerinden yönetim kuruluşları” olarak iki türe ayrılır. Ülke sathında 

yürütülen bazı kamu hizmetleri, devlet tüzel kişiliği (merkezi idare) eliyle değil ayrı bir 

kamu tüzel kişiliği tarafından yürütülür. Bu tür hizmetlerin temel karakteristiği teknik 

bilgi ve uzmanlık gerektirmeleridir (Günday, 2011: 9). Hizmet yönünden yerinden 

yönetim kuruluşlarının bazıları (üniversiteler ve TRT gibi) tüzelkişiliklerini Anayasadan 

alırken, bazıları da kanunlardan veya kanunların açıkça verdiği yetkiden alırlar. Yer 

yönünden yerinden yönetim kuruluşları ise tüm ülke sathında değil de bir yörede ve yöre 

halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulurlar. Tüzel kişiliği haiz yer yönünden 

yerinden yönetim kuruluşları Anayasanın 127. maddesinde “mahalli idareler” olarak 

ifade edilmiş; “il, belediye ve köy” olarak 3 tür yerel idare öngörülmüştür. Gerek hizmet 

ve gerekse yer yönünden yerinden yönetim kuruluşları; tüzelkişiliği haiz, kendi karar 

organları bulunan, kendine özgü mal varlığı ile gelir ve giderleri olan kuruluşlardır. 

Merkezi idarenin sınırları belirlenmiş bir şekilde vesayet denetimine tabi olan yerinden 

yönetim kuruluşları merkezi idarenin hiyerarşik denetimine tabi değildirler (Gözübüyük, 

2008: 96 vd.).  

Merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki denetim yetkisi “idari 

vesayet” olarak adlandırılır. İdari vesayet yetkisi, yerinden yönetim sisteminin 

sakıncalarını ortadan kaldırmaya yönelik bir araçtır. İdari vesayet yetkisinde yegâne amaç 

kendilerine has tüzelkişilikleri bulunan “mahalli idare veya kamu kurumlarının yine 

onlara varlık veren Devlet tarafından denetlenmesidir” (Gözübüyük, 2008: 101). Bu 
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denetim kamu yararı doğrultusunda, kanunda belirtilen hukuki sınırlar çerçevesinde, 

idarenin bütünlüğü esasıyla uygulanır. Zira idareyi oluşturan örgütler, birbirilerinden ayrı 

gibi görünseler de kuruluş ve görevleri bakımından birbirilerinden bağımsız değillerdir. 

Bu nedenle idari vesayet ve hiyerarşi olarak adlandırılan iki hukuki araç, kamu 

yönetimini oluşturan kuruluşların uyum içerisinde çalışmasını ve sonucunda Anayasada 

ifadesini bulan idarenin bütünlüğü ilkesini gerçekleştirmeyi temin eder (Günday, 2011: 

80). Nitekim “Devlet” sadece bir kamu tüzel kişisi olarak merkezi idare hüviyetiyle 

düşünülmüş olsaydı ve idarenin bütünlüğü ilkesi esas alınmasaydı, gerçekten köyler 

kendi kaderleriyle baş başa bırakılmış olurlardı (Yayla, 1968: 35). 

Merkezi yönetim ile yerinden yönetim birimlerinin bağı/bütünlüğü “idari 

vesayet” mekanizması sağlarken; hiyerarşi aynı tüzel kişilik içerisindeki bütünlüğü 

sağlar. Bu nedenle hiyerarşi, bütün kamu tüzel kişileri için söz konusudur ve bir kamu 

tüzel kişiliği içerisindeki en üst görevliden en alt çalışana kadar basamak basamak ulaşan 

yapıyı ifade eder (Gözler ve Kaplan, 2014: 107 vd). Merkezi idare/Devlet ülke sathında 

yürütmekte olduğu kamu hizmetlerinde iş bölümüne gitmiş ve bu kapsamda bakanlıklar 

olarak örgütlenmiştir. Her bir bakanlıktaki en üst hiyerarşik amir bakandır. Ancak 

hiyerarşi yetkisi bakanlık örgütlenmesinin her bir kademesinde görev ifa eden üst dereceli 

memurlar tarafından da kullanılabilmektedir. İl özel idaresi, belediye ve köy olarak tasnif 

edilen yerel yönetimlerde ise üst amirler sırasıyla vali, belediye başkanı ve muhtardır. 

Hiyerarşi gücünden doğan yetkiler genel mahiyette olup, bu yetkilerin kullanımı için 

ayrıca bir hukuki düzenlemeye veya izne gerek yoktur (Günday, 2011: 82 vd). Oysa 

vesayet yetkisi kanunların öngördüğü durumlarda ve yine kanunların açıkça ifade ettiği 

şekilde kullanılabilmektedir. 

Mahalli idarelerin birbirileriyle yönetsel ilişkileri yoktur. Ancak mahalli idarelerin 

bazı hizmet alanlarında (çevre, turizm, altyapı vb.) ortaklaşa hareket etme, birlikte iş 
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görme ihtiyacı doğmaktadır. Bu durumda mahalli idarelerin bir araya gelerek kendi 

aralarında birlik kurmaları öngörülmüştür. Nitekim Anayasanın 127. Maddesinde yer 

alan ifadeye göre “Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile 

kendi aralarında Cumhurbaşkanının izni ile birlik kurmaları…” mümkündür. Bununla 

beraber, 2005 tarih ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında yerel 

yönetimlerin birlik kurulmasına dair usuller belirlenmiştir. Aynı türden mahalli idareler 

bir araya gelerek birlik kurabilecekleri gibi farklı türden mahalli idarelerde bir araya 

gelerek birlik kurabilmektedirler. Hüviyet olarak birlikler “yeni bir yerel yönetim türü 

değil, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu, hizmet yerinden yönetim kuruluşudur” (Güler, 

2009: 301). Özellikle Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, köylerin bir araya gelmesiyle 

oluşan ve hizmet sunum alanları doğrudan kırsal yerleşimler olan yerinden yönetim 

kuruluşlarıdır.  

 Kırsal Alan Olgusu ve Türkiye’de Kırsal Alanın Yapısı 

Kırsal kelimesinin tanımı yapılırken konu farklı açılardan dile getirilmekte ve her 

tanım kelimeye farklı unsurlar katmaktadır. Nitekim literatürde, hukuki düzenlemelerde, 

istatistikî çalışmalarda ve kalkınma plan ve raporlarında farklı kırsal alan tanımlamaları 

yer almaktadır.  

 Kırsal kavramı, “tarıma yönelik üretimin ekonomiye hakim olduğu alanları ve 

nüfus yoğunluğunun düşük olduğu” alanları betimler. Zira bu iki unsur, kırsalı karakterize 

eden temel göstergelerdir. Kırsal kelimesinin kavramsallaştırılmasında ortaya çıkan bu 

ortak kanaat kırsal alan tanımlanırken yakalanamamaktadır. Kırsal alan kavramının 

tanımı nüfus yoğunluğu, kentsellik, ekonomi ve yönetsel statü gibi çeşitli kriterlere göre 

yapılmaktadır (Kayıkçı, 2009: 30). OECD’nin geliştirdiği ve AB’nin de kullandığı 

tanımda nüfus kriteri esas alınmış ve bu tanımlamada nüfus yoğunluğu km2’lik alanda 

150 kişiden az olan birimler, kırsal alan olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, OECD’ye 
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üye Avusturya, Fransa ve Portekiz gibi bazı ülkeler kendilerine özgü kırsal alan 

tanımlamalarını kentsellik kriterine göre yapmışlardır. Bu ülkelerin tanımlamalarına göre 

kırsal alanlar, kent merkezi olmayan veya daha genel bir ifadeyle kentsel olmayan 

alanlardır (Kayıkçı, 2009: 31 vd.).  

Ülkemizde de çeşitli kriterler kullanılarak kırsal alana dair tanımlamalar 

yapılmıştır. Örneğin Ulusal Kalkınma Stratejisi nüfus kriterini esas alarak, 20 bin ve üzeri 

nüfusa sahip yerleşim birimleri kentsel yerleşimler olarak belirledikten sonra bu alanların 

dışında kalan yerleşim birimlerini kırsal alan olarak nitelendirmiştir (DPT, 2006:  3). Türk 

Dil Kurumu ise ekonomik kriteri esas alarak, kırsal alanı, üretimin tarıma dayalı 

gerçekleştiği alanlar olarak ifade etmiştir (TDK, 2005: 1567). Yönetsel statü kriteri esas 

alınarak yapılan tanımlamalarda ise yerleşim yerlerinin nüfus büyüklükleri ve üretim 

etkinlikleri dikkate alınmaksızın il ve ilçe merkezleri şehir, geri kalan yerleşim birimleri 

ise köy olarak nitelendirilmiştir. Başta genel nüfus sayımları olmak üzere TÜİK 

tarafından gerçekleştirilen istatistiki çalışmalarda bu kriter tercih edilmektedir (TKİB, 

2001: 39). Bununla birlikte, 1924 tarihli Köy Kanunu nüfusu 2.000’e kadar olan yerleşim 

alanlarını köy, 2.000 ile 20.000 kişi nüfusa sahip olanları kasaba, 20.000 üzeri nüfusa 

sahip olanları ise şehir olarak nitelendirmiş ve bu sayede hem nüfus kriterini hem de 

yönetsel statü kriterini esas alan bir kırsal alan tanımı ortaya koymuştur.  

Bütün bu tanım ve ifadelerden de anlaşılacağı üzere kırsal alan olgusu tek bir 

kalıba sokulamayacak, bulunduğu yere ve zamana göre farklılıklar arz edecek değişken 

bir kavramdır. Bu nedenle kırsal alanlar, içerisinde bulundukları zamana ve mekâna göre 

değerlendirilerek ifade edilmelidir. Zira teknik ve iletişimde yaşanan hızlı ve ani 

gelişmeler her tür kavramda olduğu gibi kırsal alan kavramında da sürekli yenilenmeyi 

zorunlu kılmaktadır. Nitekim Onuncu Kalkınma Planı da bu bağlamda, kırsal alanın 

yeniden tanımlanmasını ve ayrıca verilerin kır-kent olarak sunumunun sağlanmasını 
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kırsal kalkınmaya dair bir politika olarak öngörmüştür (TCKB, 2013: 136). Nitekim On 

Birinci Kalkınma Planı da (2019-2023) Kırsal Kalkınma başlığı altında aynı öngörüyü 

tekrarlamıştır (TCSBB, 2019: 182): 

“Kırsal istatistiklerin il ve ilçe bazında üretilmesi için kırsal alan tanımı revize edilecek, 
temel nitelikteki ulusal verilerin kır-kent ve il/ilçe bazında yayımlanması sağlanacak ve 
kırsal göstergeler bilgi sistemi oluşturulacaktır. Bu çerçevede, TÜİK Nüfus Yoğunluğu 
verileri ve AB Ulusal Arazi Örtüsü Sınıflandırma verileri ile iller bazında kır/kent tanımı 
ve İçişleri Bakanlığının yürütmekte olduğu Mekânsal Adres Kayıt Sistemi verileri 
kullanılacaktır.” 

 

Türkiye’de kırsal alanlar ekonomisi tarıma dayanan, eğitim ve sağlık alanında 

ihtiyaçların gereğince karşılanamadığı, sosyal ve kültürel imkânların kısıtlı olduğu 

yerleşim birimleridir (TKİB, 2004: 8). Bununla birlikte, yerleşim birimlerinin sayıca 

çokluğu, küçük ve dağınık yapısı, plansız yapılaşması, coğrafi bakımdan yüksek, eğimli 

ve engebeli arazilerde kurulmaları kırsal yerleşimlerin diğer özellikleridir (DPT, 2006: 

9). Bu durum, başta altyapı yatırımları olmak üzere hizmet sunumunda aksamalara yol 

açmakta ve temel amacı kırsal alandaki yaşam kalitesini yükseltmek olan kırsal 

kalkınmayı zorlaştırmaktadır (Başıbüyük, 2004: 57). 

Tablo 1: Yerleşim Birimlerinin Türlerine Göre Dağılımı 
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Türkiye’de 2012 yılında gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle büyükşehir 

belediyelerinin sayısı 16 iken 30’a çıkmış, büyükşehirlerin sınırlarındaki köy ve belde 

belediyelerinin statüleri kaldırılarak, bahse konu köy ve beldeler büyükşehirlerin 

mahalleleri olarak tescil edilmiştir. Bu nedenle, mahallelerin sayısı artmış toplam 

belediye sayısında ve köy sayısında yaklaşık yarı yarıya bir azalma meydana gelmiştir 

(Tablo 1). 2019 yılı itibariyle Türkiye’de toplam 1389 belediye, 18306 köy ve 28939 köy 

bağlısı vardır (www.e-icisleri.gov.tr, 2019). Ancak bu tablo Türkiye’deki yerleşim 

birimlerinin gerçek niteliklerini yansıtmamaktadır. Zira kırsal niteliğe sahip olan köyler 

isim değiştirilmek suretiyle mahalle olarak adlandırılmış ve büyükşehir belediyelerine 

bağlanmışlardır. Bununla beraber belediye olarak ifade edilen yerleşim birimlerinin de 

tamamının kentsel nitelik taşıdıklarını ifade etmek ülkemiz açısından oldukça güçtür. 

Dolayısıyla, ülkemizde yerleşim birimlerinin hukuki statülerinden yola çıkarak yapılan 

kentsel ve kırsal yerleşim tasnifi saha gerçekleri ile bağdaşmamakta ve yanıltıcı bir 

görüntü arz etmektedir. 
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Tablo 2: Köy ve Şehir Nüfuslarının Dağılımı

 
  Kaynak: ADNKS Sonuçlarından derlenmiştir. www.tuik.gov.tr Erişim: 28.03.2018 
 

6360 sayılı Kanunla büyükşehir olan 30 ilde köylerin ve belde beledilerinin tüzel 

kişiliklerinin kaldırılarak mahalleye dönüştürülmeleri, ülke sathında gerek kırsal nüfusun 

gerekse kırsal alan kapsamının tespitini oldukça zorlaştırmıştır. Çünkü mahallelerin tüzel 

kişilikleri bulunmadığı için, kırsal alanda bulunan mahalle ile kentsel alanda bulunan 

mahalle arasında istatistiki bir ayırım yapılamamaktadır. Bu durum nüfus yapısında 

yaşanan değişimi ve yerleşim birimleri yapısında yaşanan değişimi okumayı 

güçleştirmektedir. Bu nedenle kırsal alanı yeniden tanımlamak zaruridir (UKKS, 2014: 

8).  

Nitekim 1927 senesinde yaklaşık 13 milyon olan ülkemiz genel nüfusunun yüzde 

75,78’i köylerde yaşarken; 2010 yılı itibariyle köylerde yaşayan nüfusun oranı yüzde 
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23,70’e gerilemiştir. 6360 sayılı Kanun sonrası yaşanan değişimin neticesi olarak 82 

milyon olan ülkemiz nüfusunun sadece yüzde 7,73’ü belediye sınırları dışında yaşar hale 

gelmiştir (Tablo 2). Bu verilerden yola çıkarak belediyeleri kentsel yerleşim alanları 

olarak kabul ettiğimizde ülkemiz nüfusunun sadece %7,73’ünün kırsal niteliği haiz 

alanlarda yaşadığını ifade edebiliriz. Ancak bu durum ülkemizin gerçeklerini kesinlikle 

yansıtmamaktadır. Çünkü yapılan bir yasal düzenleme ile kırsal yerleşimlerde yaşayan 

nüfus kentsel niteliğe haiz alanda yaşayan nüfus olarak nitelendirilmeye başlanmıştır. 

Sonuç olarak yerleşim birimleri isminden ve bu yerleşimlerde yaşayan nüfus sayısı 

üzerinden yapılacak olan kırsala ve kentsele dair tasnif ve değerlendirmeler gerçeği 

yansıtmayacaktır. Bu nedenle ülkemizde yerleşim birimlerinin; temel altyapı, eğitim, 

sağlık, spor, kültür, turizm, ekonomi ve istihdam gibi çeşitli unsurlar çerçevesinde 

değerlendirilerek kentsel ve kırsal olarak tasnif edilmesi bir zarurettir. Aksi takdirde 

kentsel ve kırsal ayrımları istatistiki veriler üzerinden okunacak olursa yanıltıcı sonuçlar 

doğuracaktır.    

 Kırsal Kalkınmanın Tanımı 

Ekonomik büyüme ve sanayileşmenin öneminin yanı sıra, kırsal alanların ve kırsal 

kalkınmanın bir ülkenin kalkınmasında önemli ve farklı rolleri olduğunun anlaşılması 

üzerine kırsal kalkınma 1960'larda politika ve araştırmaların ayrı bir odağı olarak ortaya 

çıkmış ve 1970'lerde ivme kazanmıştır (www.soas.ac.uk, 2019).  

Kırsal kalkınma, kırsal alandaki yoksulların ekonomik ve sosyal yaşamını 

iyileştirmek için tasarlanmış bir stratejidir. Kırsal kalkınmanın hedefi artan verimlilik ve 

artan istihdamla birlikte daha yüksek gelir seviyesi ve ayrıca nitelikli gıda, barınma, 

eğitim ve sağlık düzeylerini kapsar. Bu nedenle kırsal kalkınma herhangi bir sektörün 

ötesine uzanarak sosyal ve ekonomik pek çok sektörü kapsamaktadır.  Bu bağlamda kırsal 

kalkınmaya dair uygulanacak bir program, tarımsal üretimin artırılması, yeni istihdam 
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alanlarının oluşturulması, sağlık ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi, iletişimin 

genişletilmesi ve nitelikli konut ihtiyacının karşılanması gibi çeşitli faaliyetleri 

içermelidir (World Bank, 1975).  

Kırsal kalkınma yoksulluğun azaltılması amacına yönelik çabalarda uluslararası 

kuruluşlar (OECD, WB, UN, IMF) tarafından özellikle dikkate alınmıştır. Zira 

uluslararası örgütler için yoksulluğun azaltılması temel hedeflerden birisidir. Kırsal 

kalkınma bu hedefe ulaşmada önemli bir araçtır. Çünkü dünyadaki yoksul nüfusun dörtte 

üçü kırsal alanlarda yaşamakta, şehirlerdeki yoksul nüfusun çoğunluğu göçmen işçilerden 

meydana gelmekte ve çiftçiler kırsal alanları terk etmektedir. Bu nedenle, kırsal 

alanlardaki yaşam standartları iyileştirilip gelir seviyesi yükseltildiği takdirde kentlere 

olan göç baskısı azalacak ve hatta göç tersine dönecek, kentlerdeki aşırı nüfus yoğunluğu 

düşecek ve dolayısıyla şehirlerde yoksulluğa yol açan faktörler azalacaktır 

(www.jica.go.jp, 2019). Bu doğrultuda küresel yoksulluğu azaltmaya yönelik ve 

yoksulluğun kentleşmesinin önüne geçebilmek adına uluslararası örgütler kırsal 

kalkınmaya özel önem vermekte, kırsal kalkınmaya dair politika ve stratejiler 

geliştirmekte, gelişmekte olan ülkelere bu amaç doğrultusunda mali destekte 

bulunmaktadırlar. 

Kırsala dair kastedilenin ne olduğuna yönelik açık bir fikir olsa da kırsal alanın 

tanımı düşünüldüğü kadar açık değildir (www.soas.ac.uk, 2019). Nitekim kırsal 

kelimesinin uluslararası düzeyde ortak bir tanımı da yoktur. Kırsal kavramı ülkeden 

ülkeye kıtadan kıtaya farklılık göstermektedir. Genel olarak “kentsel” kavramının zıddını 

ifade etmekle beraber kırsal kavramı yaşamın genel olarak tarıma dayalı olduğu yerleşim 

birimlerini tanımlamaktadır. Kırsal kalkınma nihayetinde hem kırsal hem de kentsel 

alanlar için fayda sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle, kırsal ile kentsel alanların kaderi 

birbirine bağlıdır (www.soas.ac.uk, 2019). 
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Kırsal kalkınma kavramını genel bir ifadeyle kırsal yaşamı iyileştirmeye yönelik 

atılan adımlar bütünü olarak tanımlayabiliriz. Ancak bu durumda, kırsal kalkınma 

kavramıyla aynı amaca hizmet eden tarımsal kalkınma, toplum kalkınması ve köy 

kalkınması kavramlarına açıklık getirme gereği doğmaktadır. Bahse konu kavramlardan 

en sık karşılaşılanı kırsal kalkınma kavramıyla iç içe geçmiş olanı tarımsal kalkınma 

kavramıdır. Bu durum gayet doğaldır, zira kırsal alanda ekonominin temel dayanağı tarım 

sektörüdür. Fakat tarımsal üretimin kırsal kalkınmanın sadece ekonomik ayağını teşkil 

edebileceğini unutmamak gerekir. Çünkü kırsal kalkınma, tarımsal üretimin yanında 

bünyesinde diğer ekonomik unsurları da barındıran, sosyal, kültürel ve fiziksel pek çok 

boyutu ihtiva eden geniş bir kavramdır (Bakırcı, 2007: 36). Bu bağlamda, tarımsal 

kalkınma ile kırsal kalkınmayı birbirinden ayırt edecek ortak bir tanımlama yapacak 

olursak kırsal kalkınma;  

“temel ekonomik faaliyetleri oluşturan tarımsal yapının iyileştirilmesi, tarıma dayalı 
sanayinin geliştirilmesi, istihdamın arttırılması gibi tarımsal kalkınmaya ek olarak kırsal 
altyapı, tarımsal altyapı, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, örgütlenme ve bu türden pek çok 
sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki eksikliklerin giderilmesi ve koşulların 
iyileştirilmesine yönelik faaliyetler bütünüdür” (TKİB, 2003: 11). 

Kırsal kalkınma kavramı, bazı dönemlerde toplum kalkınması kavramı ile 

eşanlamlı olarak kullanılmıştır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı toplum kalkınması 

kavramını; 

“toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel koşullarını geliştirmek, toplulukları ulusun 
bütününde kaynaştırmak ve milli kalkınmaya tam olarak katılmalarını sağlamak için 
halkın çabalarını devletin çabaları ile birleştirme süreci”  

şeklinde tanımlamıştır (Günaydın, 2010: 271). Geray’a göre, toplum kalkınmasını köye 

yönelik diğer faaliyetlerden ayıran en mühim özellik; “çalışmaların, halkın kendisine 

yardım için giriştiği çabaların devletin imkânlarıyla desteklenmesidir” (1981: 12).  

Genellikle, “köy kalkınması” kavramıyla “kırsal kalkınma” kavramının eş 

anlamlı kullanıldığını dile getiren Geray, kırsal kalkınma kavramının;  
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“kırsal alanlarda yaşayan insan topluluklarının toplumsal, ekonomik, ekinsel açılardan 
yapısını değiştirecek şekilde üretim, gelir ve refah seviyelerinin geliştirilmesini, insan – 
toprak ilişkisindeki dengesizliklerin ortadan kaldırılması, kentsel alanlardaki fiziksel ve 
toplumsal altyapının kırsal alanda da oluşturulması, tarımsal ürünlerin daha iyi 
değerlendirilmesini hedefleyen çok yönlü süreçleri, örgütlenmeleri ve etkinlikleri” 

anlattığını ifade etmiştir (2011: 17).  

Kırsal kalkınma kavramı, Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Kırsal Kalkınma 

Politikaları Özel İhtisas Alt Komisyonu Raporunda ise;  

“kırsal yerleşimlerde yaşayanların, insanca yaşam koşullarına erişim olanaklarının 
artması, kalkınma taleplerinin desteklenmesi, bireylerin kendi öz güçlerini keşfetmesi ve 
ona dayanması, gelir dağılımında adaletin sağlanması, gelirlerinin artması, eğitim ve 
sağlık hizmetlerine ulaşım oranının yükselmesi, doğal kaynakların korunarak 
kullanılması ve zenginliklerin kırsaldaki bireyin hayatına yansıması süreci”  

şeklinde ifade edilmiştir (DPT, 2006: vd.).  

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi’nde kırsal kalkınma;  

“kırsal alanda, sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını esas alarak, bir taraftan kırsal 
kesimin gelir düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi yoluyla gelişmişlik farklarının 
azaltılması amacına yönelen, diğer taraftan çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını 
ve geliştirilmesini gözeten, yerelde farklılaşan sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri, 
ihtiyaçları, potansiyelleri ve dinamikleri dikkate alarak planlanan faaliyetler”  

bütünü olarak ifade edilmiştir (DPT, 2006: 3). 

Gerek uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan tanımlamalar, gerek kalkınma 

planları, strateji belgeleri ve özel ihtisas komisyonları raporlarında yapılan tanımlamalar 

ve gerekse literatürde yer bulan tanımlamalar göstermektedir ki kırsal kalkınma, kırsal 

alanlarda tarımsal üretimin artırılması ve fiziki altyapının iyileştirilmesinin çok ötesinde 

idealleri ihtiva eden bir kavramdır. Çünkü kırsal kalkınma, sadece gelir ve refah artışını 

değil, bu artışın adil dağılımını da öngörmektedir. Kırsal kalkınma, emeğin sadece tarım 

sektöründe istihdam edilmesini değil, ayrıca tarım dışı sektörlerde de istihdamını 

öngörmektedir.  Kırsal kalkınma, sadece fiziki altyapının iyileştirilmesini değil, bununla 

beraber eğitim, sağlık, kültür, turizm, spor, sanat ve sosyal alanlarda da altyapı 

gereksinimlerinin karşılanmasını öngörmektedir. Kırsal kalkınma, sadece rakamsal 

olarak büyümeyi değil, doğal ve kültürel dokuya zarar vermeden yaşam kalitesinin 
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yükseltilmesini yani sürdürülebilir bir kalkınmayı öngörmektedir. Kırsal kalkınma, belirli 

bir dönem için değil, her daim kendini tazeleyebilen ve günün ihtiyaçlarına cevap 

verebilen sürekli ve planlı bir kalkınmayı öngörmektedir. Kırsal kalkınma, kırsalda 

sadece bireyin kalkınmasını değil, toplum olarak kalkınmayı ve kolektif hareket etmeyi 

öngörmektedir. Kırsal kalkınma, sadece kırsal alanda yaşayan insanların yaşam 

standardını yükseltmeyi, huzur ve güvenliğini temin etmeyi değil, ayrıca göç hareketine 

dur demeyi ve bu sayede kentlerde oluşması muhtemel sorunların önüne geçmeyi ve 

ayrıca kırsal alanda yaratılacak doğal ve kültürel imkânlardan kentlerde yaşayanlarında 

faydalanmasını öngörmektedir. Kırsal kalkınma, kamusal hizmetlerin sadece tek taraflı 

sunumunu değil, yörede yaşayan insanların yönetime aktif olarak katılmasını ve 

demokrasi kültürünün benimsenmesini öngörmektedir. 
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II. KIRSAL KALKINMA YÖNETİMİNİN ÖRGÜTLENMESİ 

Bu bölümde, kırsal kalkınmaya yönelik doğrudan faaliyet yürüten yönetim 

kuruluşları incelenecek ve Türkiye’de kırsal kalkınma yönetiminin örgütsel yapısı ortaya 

konacaktır. Türkiye’de kırsal alana hemen hemen her kuruluş doğrudan veya dolaylı 

olarak hizmet sunmaktadır. Bu durum kırsal kalkınma da rol alan kurumların çerçevesinin 

çizilmesini oldukça zorlaştırmaktadır. Kırsal kalkınmaya dair atılan adımlar merkezi 

yönetim kuruluşları ve yerinden yönetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu 

nedenle kırsal kalkınma yönetiminin örgütlenmesini anlamak Türk kamu yönetimi 

sistemini ve bu sistem içerisindeki bağı anlamakla mümkündür. 

Türkiye’de kamu yönetiminin temel omurgasını “genel yönetim” 

oluşturmaktadır. “Merkezi yönetim” kuruluşları ile “yerinden yönetim” kuruluşlarının 

oluşturduğu bütünü ifade etmektedir. Merkezi yönetim kuruluşları, bakanlıklar ile il ve 

ilçe sathında kurulu bulunan bakanlık taşra teşkilatlanmasıdır. Yerinden yönetim 

kuruluşları ise yerel yönetimler, hizmet bakımından kamu kuruluşları ve meslek 

odalarının oluşturduğu bütündür (Güler, 2009: 87 vd.). Kırsal kalkınmaya dair atılan tüm 

adımlar bu yapı içerisinde gerçekleşmektedir.  

Türkiye’de saha gerçekleri göstermektedir ki kırsal yerleşimlerin temel 

karakteristiği sayıca fazla olmaları ve dağınık yapı arz etmeleridir. Bu gerçek kırsal 

yerleşimlerin belediye hizmet sahasına katmakla ve kırsal yerleşimlerin tüzel kişiliklerini 

kaldırmakla değişmemektedir. Bununla beraber, Türkiye’de kırsal yerleşim birimlerine 

hizmet götürmekle görevli kurumların sayısı da oldukça fazladır. Cumhuriyetin 

kuruluşundan günümüze süregelen kırsal yerleşimlerdeki ve kurumsal yapıdaki bu 

çeşitlilik kimi zaman etkin bir koordinasyon ve işbirliğine mani olmuş kimi zaman da 

görev ve yetki karmaşasına neden olmuştur. Kırsal alanda sunulan hizmetlerin aksaması 

veya kırsal alanda kalkınmanın sekteye uğraması sonucunda akla gelen ilk adım yönetim 
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örgütlenmesinde değişikliğe gitmek veya yeni kurumlar meydana getirmek olmuştur. Bu 

nedenle mevcut kırsal kalkınma yönetim yapısını ve günümüzde uygulanan kırsal 

kalkınma politikalarını anlamak, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne yaşanan değişim 

sürecini tarihsel akışı içerisinde analiz etmekle mümkündür. 

Tezin bu bölümünde ülkemizin kırsal kalkınmaya dair örgütsel yapısı 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı, Kırsal Kalkınmada Mülki İdarenin Rolü, Kırsal Kalkınmada 

Yerel Yönetimler, Kırsal Kalkınmada İlçe Ölçeğinde Çözüm Arayışları: İlçe Özel 

Yönetimi ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri başlıkları altında sınıflandırılarak 

incelenmiştir. 

 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir yansıması olarak yürütmenin başı olan 

ve halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı politika belirlemede ve kamu hizmetlerinin 

sunumunda temel belirleyici ve uygulayıcı aktördür.3 Cumhurbaşkanı bakanlar arasında 

eşgüdümü tesis edecek ve idari teşkilatı kontrol edecek kişidir. Bakanlar da “bakanlık 

hizmetlerini mevzuata, Cumhurbaşkanının genel siyasetine, Cumhurbaşkanı karar ve 

talimatlarına, kalkınma planlarına uygun yürütmekle” görevli ve Cumhurbaşkanına karşı 

sorumludurlar (CBK, S.1, m.503/2). Dolayısıyla Cumhurbaşkanının kırsala ve kırsal 

kalkınmaya dair bakış açısı, yaklaşımı, ilgisi ve bu bağlamda belirleyeceği politika ve 

stratejiler özel önem arz etmektedir. Zira kamu yönetiminin uygulayıcıları da 

Cumhurbaşkanının belirlediği genel siyaset ve politikalar çerçevesinde hareket edecek ve 

gayret içerisinde olacaklardır.  

 

                                                 
3 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 16 Nisan 2017 günü gerçekleştirilen Anayasa değişikliğiyle kabul 
görmüş; 24 Haziran 2018 günü gerçekleştirilen “Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri” 
akabinde uygulanmaya başlanmıştır. 
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Tablo 3: Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 
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Anayasanın Yürütme başlıklı ikinci bölümünde “Cumhurbaşkanının görev ve 

yetkileri” belirlenmiştir. Anayasaya göre (m. 104) Cumhurbaşkanının görev ve 

yetkilerinden bazıları şunlardır: 

“Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına 
aittir.  
 
Cumhurbaşkanı Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk 
Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet 
organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. … 
 
Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. 
 
Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların 
atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
düzenler.… 
 
Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi çıkarabilir. …”    

Yine, Anayasanın “Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekalet ve 

bakanlar” başlıklı 106. maddesinde ifade edildiği üzere; 

“… Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat 
yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle düzenlenir.”   

Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle bakanlıkların kurulması, düzenlenmesi, 

görev ve yetkilerinin belirlenmesi öngörülmüş; neticede hem Cumhurbaşkanlığı teşkilatı 

hem bakanlıklar hem de bağlı/ilgili/ilişkili kurum ve kuruluşlar da Cumhurbaşkanlığı 

kararnameleriyle revize edilmiştir.4  

                                                 
4 İdari İşler Başkanlığı kaldırılan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin yerine bir nevi değişerek ve 
görev ve yetki alanı genişletilerek konulan bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bağlı Kurum ve 
Kuruluşlar ise daha önce TBMM’ye, Başbakanlığa veya Bakanlıklara bağlı iken doğrudan 
Cumhurbaşkanlığına bağlanan kurum ve kuruluşlardır. Bu kuruluşlardan Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemiyle oluşturulan Strateji Bütçe Başkanlığı, kalkınma planı ve Cumhurbaşkanı Programı başta olmak 
üzere temel politika belgelerini Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlamakla 
görevlendirildiğinden çalışmamız açısından ayrı bir öneme sahiptir. Nitekim Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminin ilk kalkınma planı “On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)” olmuştur.  
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türk Kamu Yönetimi hayatına getirdiği yeniliklerden bir diğeri de 
sayıları 4 olarak belirlenen ofislerdir. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (m. 528) ile Ofislerin 
kuruluşu, görevleri, personel istihdamı ve bütçesine dair hususlar belirlenmiştir. “Cumhurbaşkanlığına 
bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz ve idari ve mali özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans 
Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi kurulmuştur. Başkan, ofisin en üst amiri olup ofisin genel 
yönetim ve temsilinden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Başkan, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen 
amaç, politika ve stratejilere uygun olarak” yönetiminden sorumludur. 
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1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde “Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum 

ve Kuruluşlar” başlığı altında 10 adet kuruluş ismi sayılmış ve kuruluşların 

Cumhurbaşkanlığına bağlı olmakla beraber kanunları veya Cumhurbaşkanlığı 

kararnamelerindeki hükümlere tabi oldukları belirtilmiştir. Bu doğrultuda 24 Temmuz 

2018 tarih ve 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığına bağlı ve 

genel bütçeli “T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı” kurulmuştur. 13 

sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ifade bulduğu üzere Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı; “Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ilke ve amaçlar doğrultusunda 

kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program, orta vadeli mali 

program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ve diğer temel politika belgelerini ilgili kamu 

idarelerinin ve Politika Kurullarının görüşlerini de alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 

birlikte hazırlamakla” görevlendirilmiştir. Burada dikkat çeken husus, ilgili kurumlarla 

birlikte politika kurullarının görüşlerine başvurmak suretiyle planın Hazine ve Maliye 

Bakanlığı ile iş birliği içerisinde hazırlanmasının öngörülmesidir. Bu vazifelerin yanında, 

merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması ve uygulanması, kamu personel istihdamına 

ilişkin çalışmaların yürütülmesi, kamu yatırımlarına dair izleme ve analizlerin yapılması 

gibi vesaire görev ve sorumluluklar da yine Strateji ve Bütçe Başkanlığına tevdi edilmiş 

vazifelerdir.5 

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan Politika Kurulları Türk 

Kamu Yönetiminde ilk defa vücut bulan yapılardır. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile başkanı Cumhurbaşkanı olan, yukarıdaki Tablo 3’te de görüldüğü üzere 

9 farklı politika kurulu kurulmuştur. Cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve en az 3 

üyeden oluşacak kurullarda yine Cumhurbaşkanı tarafından kurul üyeleri arasından 

                                                 
5Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yalnızca merkez teşkilatından oluşmakta olup, Strateji ve 
Bütçe Başkanı en üst amirdir ve Cumhurbaşkanı adına Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen amaç ve 
politikalara uygun olarak Başkanlığı yönetmekle görevlidir. Ayrıca Başkan Cumhurbaşkanına karşı 
sorumludur. Başkana bağlı üç Başkan Yardımcısı kadrosu bulunmakla beraber, Başkanlık teşkilatı altı 
Genel Müdürlük, bir Daire Başkanlığı, 2 Müşavirlik ve Özel Kalem Müdürlüğünden meydana gelmektedir. 
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seçilen bir başkanvekili görevlendirilecektir.6 “Doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışacak 

ve Cumhurbaşkanının talimatlarını yerine getirecek” olan politika kurulları; kendilerine 

tevdi edilen konularda politikalar üretecek, strateji ve öneriler geliştirecek, görüşler 

sunacak, kararlaştırılan politikaların uygulama sürecini takip edecek ve yapılan 

çalışmalara dair Cumhurbaşkanına rapor sunacaktır. Kurullar, müşterek alandaki görev 

ve çalışmalara dair ilgili bakanlıklarla koordinasyon toplantıları yapılabilecektir. Bu 

toplantılara ilgili bakanlar, kurumların üst yöneticileri ve politika kurulu başkanvekili 

katılabilecektir. Toplantılara Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği politika kurulu 

başkanvekili yahut bakan başkanlık eder. Kurullar, kendi görev alanlarına ilişkin bilgi ve 

belgeleri ilgili bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarından isteyebilecektir. Bu 

taleplerin kuruluşlar tarafından öncelikle değerlendirilmesi öngörülmüştür. Kurulların 

sekretarya hizmetleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yürütülecektir. 

Her kurulun görev alanı 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde sayılmış, 

oluşturulan 9 kurulun temel çıkış noktası “bilim, teknoloji ve yenilik”, “eğitim ve 

öğretim”, “ekonomi”, “güvenlik ve dış politikalar”, “hukuk”, “kültür ve sanat”, “sağlık 

ve gıda”, “sosyal politika”, “yerel yönetimler” kavramları olmuştur. Kırsal, bölgesel veya 

ulusal kalkınmaya dair spesifik bir politika kurulu öngörülmemiştir. Ancak her politika 

kurulunun kendisine verilen görev alanında kalkınmanın ve gelişmenin temini için 

politika üretmesi öngörülmüştür. Bununla beraber, küresel ve ulusal kalkınmaya dair 

gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek vazifesi Ekonomi Politikaları Kuruluna 

verilmiştir. Kırsal kalkınmanın temel eksenlerinden olan tarım ve hayvancılığın 

geliştirilmesine yönelik politika belirleme görevinin Sağlık ve Gıda Politikaları Kuruluna 

verildiği ifade edilebilir. Ayrıca, kırsal kalkınmanın temel bileşenlerinden olan adil gelir 

dağılımı, sosyal refahın geliştirilmesi, dezavantajlı gruplar ve göç sorununa dair politika 

                                                 
6 “9 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete de yayımlanan 2018/196 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Politikalar Kurulu 
Başkanlıklarına Yapılan Atamalar Hakkında Karar” ile 9 kurula toplam 76 üye atanmıştır. 
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belirleme görevi Sosyal Politikalar Kuruluna verilmiştir. Kırsal alan yönetiminde ilk 

kademe olan köyler ve nüfusumuzun %92’sine hizmet sunan belediyeler ile il özel 

idarelerini kapsayan yerel yönetimlere dair Türkiye’nin gerçeklerine uygun politikalar 

üretmek görevi Yerel Yönetimler Politikaları Kuruluna verilmiştir.  

Bir diğer ifadeyle, kalkınma özelinde ve kalkınma başlıklı bir politika kurulunun 

oluşturulması öngörülmemiş olsa da oluşturulan kurulların her birinin temel görevi, 

alanlarına ilişkin konularda kalkınma ve gelişmeyi temin edici politikalar üretmek ve bir 

rapor halinde Cumhurbaşkanına sunmaktır.7 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin temel hizmet üretim kolları olan bakanlık 

örgütlenmesi özünde iki asırlık bir geçmişe sahiptir. Bakanlık yapılanması, toplumun 

ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle devlet tarafından sunulan kamu hizmetleri 

çerçevesinde gerçekleştirilen iş bölümünü ifade eder. Her bakanlık kendisine tevdi edilen 

kamu hizmetini yerine getirmekle görevlidir ve bu görevi ifa ederken de yürüttüğü 

faaliyet alanında devlet tüzel kişiliğini temsil eder. (Güler, 2009: 167 vd).   

Günümüz bakanlık örgütlenmesine varan süreç esasen II. Mahmut (1826-1839) 

devrindeki dönüşümlere dayanmaktadır (Ortaylı, 2007: 408). Tanzimat hareketiyle 

                                                 
7 12.10.2019 Tarihli Hürriyet Gazetesinde yer alan “Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu 
Kayseri de” başlıklı haber içeriğinden anlaşılacağı üzere Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları 
Kurulu üyeleri, Kayseri’de Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanlarının katılımıyla bir 
toplantı gerçekleştirmiştir. Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe 
yaptığı açıklamada: “Cumhurbaşkanı doğrudan doğruya halk tarafından seçilen devlet başkanı olarak 
devletin yürütmesinin tamamını kendinde topladı. Parlamenter sistem döneminde Bakanlar Kurulu politik 
bir organdı. Cumhurbaşkanı halktan yetki aldığı için bütün politikalar ve sorumluluk kendisine ait oldu. 
Bütün bakanlıkların politikası Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı kendi politikasını oluşturarak ve 
kararları uygulamaları konusunda talimat verecektir. Sistemin özü bu kadar. İşlerin kolay olabilmesi için 
de Cumhurbaşkanlığı kurulları oluşturuldu. Dünya'nın farklı ülkelerinde de bu tip farklı politika kurulları 
vardır.” ifadelerini kullanmakla beraber “Kurulumuz 1 seneden beri yerel yönetimler alanında çalışıyor. 
Heyetimiz kendi imkanlarını kullanarak farklı alanlarda çalışmalarını yapıyor. Bizim yürütme yetkimiz yok. 
Politika kurullarının hiçbir devlet makamına, emir ve talimat verme yetkisi yoktur. Biz Cumhurbaşkanı 
adına çalışıyoruz. Elde ettiğimiz verileri Cumhurbaşkanına sunuyoruz. Bütün yetki de Cumhurbaşkanındır. 
Biz Cumhurbaşkanımız adına faaliyet yürütüyoruz. Ankara'dan bu işleri yürütmek eksik oluyor. Biz bu 
eksiklikleri gidermek için buraya geldik" şeklinde konuşmakla “toplantılar sonucunda yapılması uygun 
görülen konuların rapor haline getirilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını” ifade 
etmiş ve bu sayede Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile politikalar kurulunun kuruluş gayesine ve 
uygulama sürecine dair Başkanvekili olarak ipuçları vermiştir.   
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olgunlaşan “bakanlık” örgütlenmesi zaman içerisinde değişikliğe uğramakla birlikte 

bugünkü şeklini almış ve Cumhuriyet dönemi devlet örgütlenmesinin temelini 

oluşturmuştur. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında İktisat Vekaleti güç merkezi olan önemli 

bir odaktır. Zira ülke ekonomisinde karar mercii bu bakanlıktır (Dik, 2017). 1920 yılında 

kurulan ve ticaret, sanayi, orman ve maadin hizmetlerini bünyesinde barındıran İktisat 

Vekâleti 1924 yılında kaldırılarak Ticaret ve Ziraat vekâletleri kurulmuştur. 1928 yılında 

ise Ticaret ve Ziraat Vekâletleri bir kez daha birleştirilmiş İktisat Vekâleti yeniden 

kurulmuştur. 1931 yılında Ziraat Vekaleti bir daha teşkil edilmiştir. Ziraat Vekâleti 1931 

yılından günümüze görev alanında yaşanan daralma/genişleme, diğer bakanlıklarla 

yaşanan birleşme/ayrılma ve nihayetinde çeşitli isim değişiklikleriyle varlığını muhafaza 

ederek gelmiştir. 1939 yılında Ticaret Vekâletinin 1946 yılında da Çalışma Bakanlığının 

kurulmasıyla İktisat Vekâleti hem ticaret hem de iş hayatı üzerindeki belirleyici rolü sona 

ermiştir. 1950’li yıllar köyden kente göçün hızlı bir şekilde yaşandığı ve toplumsal 

hayatın olumsuz etkilendiği zaman dilimidir. Bu süreç 1958 yılında İmar ve İskân 

Vekâletinin kurulmasını beraberinde getirmiştir. Kent nüfusundaki süregelen artış 1970’li 

yıllarda da devam edince 1978 yılında mahalli idarelerin idari ve ekonomik tıkanıklarını 

gidermek, yerel yönetimleri daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşturmak gayesiyle Yerel 

Yönetimler Bakanlığı kurulmuştur. Ancak Yerel Yönetimler Bakanlığı sadece 22 ay 

varlık gösterebilmiş ve 1979 yılında kaldırılmıştır. 

Yeni bakanlıkların doğuşuna vesile olan hususlardan bir diğeri koalisyon 

dönemlerinde yaşanan paylaşım veya koltuk sorunudur. Bu soruna çözüm bulmak adına 

bakanlıkların bölünmesi veya yeni bakanlıkların kurulması yoluna gidilmiştir (Dik, 

2017). IX. İnönü Hükümeti (1962-1963) döneminde, Tarım Bakanlığı ikiye bölünerek 

Orman Bakanlığı; Eğitim Bakanlığı bölünerek Kültür Bakanlığı; Basın Yayın Bakanlığı 

bölünerek Turizm Tanıtma Bakanlığı ve Enformasyon Bakanlığı doğmuştur. (1963-1965) 

X. İnönü Hükümeti devrinde ise Köyişleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
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Bakanlığı olarak yeni bakanlıklar ihdas edilmiştir. I. Özal Hükümeti (1983-1987) 

döneminde aynı amaca hizmet eden farklı kurumların bir çatı altında toplanması, bakanlık 

sayısının azaltılması, teşkilat yapısının sadeleştirilmesi ve bu sayede verimliliğin 

artırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda çeşitli bakanlıklar bir çatı altında toplanmıştır. 

Köye ve çiftçiye götürülen hizmetler Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı çatısı altında 

bir araya getirilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı; Bayındırlık 

Bakanlığı ile İskân Bakanlığı; Sanayi Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı birleştirilmiştir. 

Ancak 1980’lerin sonu itibariyle hükümet içinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle bu durum 

sekteye uğramış bakanlık sayısı konusunda geri adım atılmıştır.  

1990’lı yıllarda yaşanan ekonomik çalkantılar, siyasi istikrarsızlıklar ve başarısız 

koalisyonlar nihayetinde 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’ni iktidara taşımıştır 

(Dik, 2017). 6223 sayılı Yetki Kanunu ile 2011 yılında Hükümete KHK çıkarma yetkisi 

verilmiş ve böylece bakanlıklar yeniden düzenlenmiştir. Bu yeni yapılanmada özellikle 

dikkati çeken husus; 641 sayılı “Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname” ile Kalkınma Bakanlığının kurulmasıdır. Zira 30 Eylül 

1960 tarihinden itibaren kalkınma adına planlama işlevi gören Devlet Planlama Teşkilatı 

(DPT) kapatılarak, Kalkınma Bakanlığına ilhak edilmiştir.  

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hayata geçirilmesiyle 

Başbakanlık kaldırılmış, bakanlıklar yeniden düzenlenmiş ve bakanlık sayısı 16 olarak 

belirlenmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla Kalkınma Bakanlığı kapatılarak 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında bir araya getirilmiştir. Orman ve Su İşleri 

Bakanlığıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına son verilerek Tarım ve Orman 

Bakanlığı ihdas edilmiştir.  

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıkların temel organizasyon 

yapısı belirlenmiş; bakanlıkların, “merkez teşkilatı ve ihtiyaca göre kurulan taşra ve 
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yurtdışı teşkilatından ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlardan meydana” gelmesi 

öngörülmüştür. Merkez teşkilatı, Bakanlığa tevdi edilen vazifelerin yerine getirilmesi, 

hizmetlere dair amaçlar ile politikaların belirlenmesi, planlama, koordinasyon ile denetim 

gibi görevlerin yerine getirilmesiyle vazifelendirilmiştir. Taşra teşkilatı ise, bakanlığın 

amaçlarını gerçekleştirmek ve hizmet sunumunu temin etmek saikıyla düzenlenmiştir. 

Bakanlıkların organizasyon yapısına dair öngörülen hiyerarşik yapı Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4: Bakanlıklarda Teşkilat Yapısının Hiyerarşik Kademelenmesi 

 
 Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (S.1, RG:10.07.2018-30474) 

Bakanlık teşkilatının en üst amiri bakandır ve bakan emri altındakilerin iş ve 

işlemlerinden sorumlu olmakla beraber hesap iş ve işlemlerini teftiş etmekle vazifelidir. 

Ayrıca bakanlar, bakanlık kaynakların etkin ve yerinde kullanılmasıyla birlikte teşkilat 

içi ve dışı işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasından da sorumludurlar. Bununla beraber 

Bakanlar ve Bakanlık yöneticileri yetki devrinde bulunabilirler. Nitekim 
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine (S.1, m.506) göre “Bakan ve her kademedeki Bakanlık 

yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla, yetkilerinden bir kısmını 

alt kademelere devredebilir.”   

Tablo 5: Bakanlıkların Kırsala İlişkin Görevleri 

 
  Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (S.1, RG:10.07.2018-30474) 



35 
 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte, 1 Sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıkların teşkilat yapıları ve görev alanları 

yeniden düzenlenmiş köklü değişikler yapılmıştır. Hemen hemen her bir Bakanlık 

doğrudan olmasa da dolaylı olarak kırsal alanın kalkınmasına hizmet etmekle vazifelidir. 

Bu durum kırsal kalkınmada görevli bakanlık ve birimlerin sınırlarının net bir şekilde 

çizilmesini zorlaştırmaktadır. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bakanlıklara 

tevdi edilen kırsala ilişkin görevler Tablo 5’de verilmiştir. 

Kırsal alan yönetimi adına dikkat çeken değişikliklerden birisi İçişleri Bakanlığı 

hizmet birimi olan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü”nün adının “Yerel Yönetimler 

Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi ve “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”na 

bağlanması olmuştur. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yerel yönetimlere 

dair önemli değişikler doğurduğu da söylenemez. Zira yerel yönetimler süreç içerisinde 

hep bir reform hareketinin konusu olmuş ve yerel yönetimlere dair düzenleme ve 

değişikler süregelen zaman içerisinde gerçekleştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sisteminde “Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 

bağlanmış olsa da “Mahalli idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş organları ve bunların 

üyeleriyle diğer kamu görevlileri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak” 

(CBK, S.1, m.260/c) vazifesi İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi 

edilmiştir. Ayrıca İçişleri Bakanlığının “mahalli idareler üzerinde sahip olduğu vesayet 

yetkisinin uygulanmasını sağlamak” vazifesi de yine Teftiş Kurulunun görevleri arasında 

sayılmıştır (CBK, S.1, m.260/ç).  

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişte bakanlıkların sayısında azalmaya 

gidilmiş ve bu kapsamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla Kalkınma Bakanlığı 

kaldırılarak yerlerine “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” kurulmuştur. Kalkınma planını ve 

diğer planları hazırlamak ile bölgesel kalkınma projeleri ve kalkınma ajanslarını koordine 
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etmek vazifesine sahip Kalkınma Bakanlığının kaldırılmasıyla planları hazırlamak 

vazifesi Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına verilmiş; bölgesel kalkınma 

projeleri (GAP, DAP, DOKAP, KOP) ile kalkınma ajansları arasındaki koordinasyonu 

sağlamak görevi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı hizmet birimi olan Kalkınma 

Ajansları Genel Müdürlüğüne tevdi edilmiştir. Ancak burada dikkat çeken husus 

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü görevleri sayılırken bölgesel kalkınma projeleri ile 

kalkınma ajanslarının genel koordinasyonunu sağlamak görevine ek olarak “… kırsal 

kesimin sorunlarına yönelik politikalar geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak, 

kurumsal ve hukuki düzenlemeler ile ilgili görüş vermek, uygulamayı yönlendirmek,” 

vazifesi de verilmiş olmasıdır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı ise üstlenmiş olduğu misyon ve sorumlulukları ile 

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kırsal kalkınmanın sağlanması hususunda görev 

tevdi edilen temel kurum olmuştur. Zira Cumhuriyetin ilk yıllarında sadece kırsal 

kesimde değil memleketin tüm sathında kalkınmanın sağlanabilmesi için öncelikle 

tarımsal alanda kalkınmanın sağlanması hedeflenmiş ve bu sebeple kırsal kalkınmanın 

öncüsü Tarım ve Orman Bakanlığı olmuştur. Yıllar itibariyle kalkınmanın sağlanmasında 

hedef alınan sektörde değişim yaşansa da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal 

kalkınmaya dair görev ve sorumlulukları devam etmiştir. 2018 yılında yayınlanan 1 Sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı kapatılmış yerlerine “Tarım ve Orman Bakanlığı” kurulmuştur. 

Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye’nin kırsal kalkınma çabasındaki yerini ve 

önemini daha iyi kavrayabilmek ve sahip olduğu tecrübeyi anlayabilmek için tarihsel 

süreçte bakanlığın yaşamış olduğu örgütsel değişimi ve bunun kırsal kalkınma çabalarına 

olan etkisini anlamak gerekir. Zira Bakanlık, Türkiye’nin kırsal kalkınmaya dair atmış 

olduğu önemli adımlarda her daim vazife sahibi olmuştur. “Toprak ve tarım reformu” 
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çabaları, “toplum kalkınması” modelinin uygulanması, “entegre kırsal kalkınma 

projeleri” ile diğer kırsal kalkınmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesi Bakanlığın 

içerisinde yer aldığı veya doğrudan yürüttüğü görevlerdir.  Bu görevlerden tarım 

reformuna yönelik Bakanlık örgütlenmesi içinde yeni bir birim oluşturulmuş fakat kırsal 

kalkınmaya dair atılan bir diğer adım toplum kalkınması için Bakanlık nezdinde yeni bir 

birim oluşturulmamıştır. Gerek toplum kalkınmasına dair çalışmalar ve gerekse kırsal 

kalkınma projelerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar mevcut örgütsel yapı 

içerisinde ifa edilmiştir (Kayıkçı, 2009: 129).  

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze gerek isim olarak gerek örgütsel yapı 

olarak çeşitli değişimler yaşayan Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve yetkileri 1 Sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410. maddesinde sayılmıştır. Bakanlık kırsal 

kalkınmanın sağlanması; bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesi; tarım 

sektörünün geliştirilmesi ve bu doğrultuda politika oluşturulması; gıda üretiminin temini 

ve gıda güvenliğinin muhafazası; toprak, su, orman ve tabiat varlıklarının korunması ve 

bu hedef doğrultusunda politika belirlenmesi; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi 

hususunda vazifelendirilmiştir. Bununla beraber 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesiyle bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları sayılarak bu 

kuruluşların teşkilat yapılanması belirlenmiştir. 
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Tablo 6: Tarım ve Orman Bakanlığının Hizmet Birimleri ile Bakanlığa Bağlı, İlgili 
ve İlişkili Kuruluşlar 

 

         

Bakanlığın kırsal kalkınmaya ilişkin görev ve yetkileri genel manada tüm hizmet 

birimleri ile bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları ilgilendiriyorsa da özelde hizmet birimi olarak 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bünyesinde toplanmıştır. TRGM’nin görevleri 

arasında, tarımda rekabetin geliştirilmesi, tarımsal arazilerin ve potansiyelinin 

iyileştirilmesi, yerel kırsal kalkınmayı sağlamaya yönelik proje ve programlar 

hazırlanması, tarımsal ve kırsal kalkınma desteklerinin uygulanmasına yönelik işlemleri 
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yürütmek ve tarımsal ürünlerin pazarlanmasını sağlayacak çalışmalar yapmak gibi birçok 

önemli görev sayılmıştır. Bunun yanında, AB ile uluslararası örgütlerce finanse edilen 

kırsal kalkınmaya dair programları yürütmek ile birlikte tarım sektörüne ve kırsal 

kesimlere yönelik destek çalışmalarını yürütüp bu konularda teklifler hazırlamak da yine 

genel müdürlüğün diğer görevleri arasında zikredilmiştir. 

4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili 

kurum ve kuruluşları belirlenmiş; kurulma amaçları, görevleriyle teşkilat yapıları başta 

olmak üzere ilgili hususlar düzenlenmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ve ilgili 

kuruluşlar ve bu kuruluşların özellikleri Tablo 7’de gösterilmiştir.  

Tablo 7: Tarım ve Orman Bakanlığına Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 

 
              Kaynak: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (S.4, RG:15.07.2018-30479) 

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), “Tarım ve Orman 

Bakanlığı”nın ilgili kuruluşu olmakla beraber AB’ye üyelik sürecinin bir nüvesi olarak 

doğmuştur. Ülkemiz, Avrupa Birliğine üyelik sürecinde birçok konuda AB mali 

yardımlarından faydalanmıştır. Bu yardımlar içerisinde öne çıkan ise Katılım Öncesi 

Yardım Aracı olan IPA programıdır. Zira IPA programı ile Avrupa Birliğine üyelik 
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sürecinde Türkiye’ye beş ana başlıkta mali katkılar sağlanacak, bir nevi üyeliğe hazırlık 

dönemi yaşanacaktır (Ulucan, 2007: 1). IPA’nın bahse konu beş bileşeni şunlardır: 

“Geçiş Yardımı ve Kurumsal Yapılanma”, “Sınır Ötesi İşbirliği”, “Bölgesel Kalkınma”, 

“İnsan Kaynaklarının Gelişimi”, “Kırsal Kalkınma”. AB, IPA yardım bileşenlerinden 

sadece Kırsal Kalkınma (IPARD) bileşeni için özerk bir kurum kurulmasını istemiştir. 

Çünkü IPARD, IPA’nın diğer bileşenlerinden farklı olarak, Avrupa Birliği’nin 

kontrolünde ve uygun gördüğü program ve sözleşmelere bağlı olarak, aday ülkelere 

fonları kendi başına kullanma imkânı vermektedir (Ulucan, 2007: 1).  

IPARD Ajansı olarak anılan idari ve mali özerkliğe sahip bu kurum, “18 Mayıs 

2007 tarih ve 5648 sayılı Kanunla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu” 

adıyla kurulmuş; 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile son şeklini almıştır. 

“Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak 

şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri 

gerçekleştirmek üzere” kurulan TKDK, “Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım 

Aracı Kırsal Kalkınma Programı”nın (IPARD) yürütümünü gerçekleştirmektedir.  

5648 sayılı Kanuna göre, TKDK, ilgili Kanunla verilen yükümlülükleri ifa etmek 

üzere özel bütçeli, idari ve mali özerk yapıya sahip, kamusal tüzel kişiliği bulunan, söz 

konusu Yasada hüküm bulunmadığı durumlarda özel hukuka tâbi olup, bakanlığın bağlı 

bir kuruluşu olarak kurulmuştur. TKDK’nın kuruluşunun tamamlanmasına müteakiben 

25 Şubat 2008 yılında Avrupa Komisyonu’nda kabul edilen IPARD programı 

uygulanmaya başlanmıştır. Bu sayede çiftçilerin, üreticilerin, üretici örgütlerinin, 

yatırımcıların, özel sektörün tarım ve kırsal kalkınma alanında desteklenmesi 

hedeflenmiştir. Bu kapsamda AB hibe fonları, TKDK ile faydalanıcılar arasında 

imzalanan sözleşmelere uygun olarak proje karşılığında kullandırılmaktadır 

(www.tkdk.gov.tr, 2017). 
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TKDK tarafından IPARD-I programı kapsamında 42 ilde ve 10 adet tedbirde 

%75’i AB tarafından karşılanan ve %25’i de ulusal kaynaklarla finanse edilen toplam 1 

milyar 165 milyon avro fon, faydalanıcıların kullanımına sunulmuştur. TKDK şu anda 

IPARD-II programını uygulamakta ve bu program ile 1 milyar 45 milyon avro fon 

sağlanması öngörülmektedir (TKDK, 2019). 

IPA yardımları kapsamında kurulan TKDK, IPA kırsal kalkınma bileşeni 

çerçevesinde başvuru çağrı ilanları, proje başvurularının kabulü, proje değerlendirme ve 

seçimi, sözleşme imzalama, ödeme, raporlama ve proje öncesi ve sonrası kontrol işlerinin 

yerine getirilmesinden sorumludur (Karataş, 2010: 137). Kurum, yasa kapsamında 

kendisine verilen görev ve sorumluluklara binaen “ilgili hususlarda gerçek kişiler, kamu 

veya özel hukuk tüzel kişileri, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve Avrupa 

Komisyonu ile gerekli işbirliği ile koordinasyonu sağlamakla” yükümlüdür. 

Tarım ve Orman Bakanlığının “ilgili kuruluşu” olan TKDK, merkez ve taşra 

teşkilatı olarak örgütlenmiştir. Merkez teşkilatı hizmet birimlerinden oluşurken, taşra 

teşkilatı ise destekleme uygulamaları kapsamında bulunan illerde kurulu il 

koordinatörlüklerinden oluşmaktadır. Türkiye’de toplam 42 il koordinatörlüğü 

bulunmaktadır. Merkez teşkilatının hizmet birimlerinden “Proje Hizmetleri Genel 

Koordinatörlüğü” uygulamadan, “Finansman Genel Koordinatörlüğü” ödemeden 

sorumlu hizmet birimidir. “Personel ve Destek Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü” ise 

yardımcı faaliyet yürütmektedir. “Hukuk Müşavirliği ve İç Denetim” birimleri müşavirlik 

ve teftiş görevinden mesul olup doğrudan Başkanlığa bağlıdırlar. Ayrıca 42 il 

Koordinatörü de doğrudan Başkana bağlıdır. TKDK’nın taşra teşkilatı olan İl 

Koordinatörlükleri ise 4 adet alt birimden oluşmaktadır (TKDK, 2019): “Proje Başvuru 

Yönetimi Birimi”, “Yerinde Kontrol Birimi”, “Ödeme Talep İşlemleri Birimi”, “Destek 

Hizmetleri Birimi”. Bu birimler direk İl koordinatörüne bağlı olup kanun ve 
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Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile kendilerine verilen görevleri yerine getirmekle 

yükümlüdürler. 

 Kırsal Kalkınmada Mülki İdarenin Rolü 

İdare-i Vilayet Nizamnamesi (1864) esas alınırsa mülki idare sistemi 150 yılı aşan 

köklü bir tarihe sahiptir (Emre, 2012: 215). Günümüzde 1949 tarih ve 5442 sayılı İl 

İdaresi Kanunu mülki idare sisteminin temel yapı taşıdır. İl İdaresi Kanunu’na göre mülki 

idare bölümleri il, ilçe ve bucaklardan oluşmaktadır. Merkezi yönetimin taşra 

örgütlenmesini ifade eden bu yönetim birimleri mülki idare amirleri tarafından 

yönetilmektedir.  

5442 sayılı Kanuna göre “mülki idare amirleri, il ve ilçelerin her yönden genel 

idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten” sorumlu olup, “il ve ilçe 

yönetiminin başı olarak adli ve askeri kuruluşlar dışında kalan kamu kuruluşlarının 

çalışmalarını gözetmek, denetlemek, koordine etmek ve yönlendirmekle” görevlidirler. 

Vali ve kaymakamların sahip oldukları bu yetki, planlı kalkınma çabalarının başarıya 

ulaşması hususunda kendilerine özel bir önem atfetmektedir. Bu bağlamda, mülki idare 

amirlerinin kırsal kalkınmaya dair gösterecekleri duyarlılık ve sergileyecekleri 

koordinasyon, kamu kurum ve kuruluşlarının kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda 

daha etkin ve daha verimli çalışmalarına olanak sağlayacaktır.  

Mülki idare amirleri özellikle son dönemde, kanunların kendilerine vermiş olduğu 

yetki ve sorumlulukla orantılı olarak kendilerine sağlanan mali kaynaklarla kırsal 

kalkınmaya yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirmiş ve bu sayede kırsal kalkınmada 

kilit öneme sahip olduklarını göstermişlerdir. Mülki idare amirleri, KÖYDES Projesi 

başta olmak üzere yürütülen çalışmalarda koordinasyonun sağlanmasında, hizmet 

kalitesinin ve verimliliğinin artmasında etkin rol oynamışlardır. Ayrıca kırsal alanda yeni 

yatırım sahalarının oluşturulması ve kırsal alana yatırımcıların kanalize edilmesi 
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hususunda da önemli çalışmalar sergilemiş ve devlet–vatandaş işbirliği anlayışının 

yerleşmesine katkı sunmuşlardır.  

1. Valilik (İl Genel Yönetimi) 

Anayasaya göre (m. 8) “Yürütme yetkisi Devletin başı olan Cumhurbaşkanı 

tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.” 5442 

sayılı İl İdaresi Kanunu’na (m. 9) göre ise “Vali, ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve 

idari yürütme vasıtasıdır. İl genel idaresinin başı olan valiler, ilin genel idaresinden 

Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 

görevlerine ait işler için valilere re'sen emir ve talimat verirler.” 

“İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır” ve valiler il yönetiminin başı 

olarak, il yönetimi içerisinde bulunan kurumları denetleyip, aralarındaki eşgüdümü 

sağlar. Merkezi yönetimin kırsal kalkınmaya dair plan ve yatırımları, taşrada valilerin 

gözetim ve denetiminde gerçekleştirilir (Kayıkçı, 2009: 142). Bununla beraber valiler, 

merkezi idare ile yerel idareler arasındaki bağı ve koordinasyonu sağlamaktadır. Nitekim 

Karasu’ya göre; 

 “Vali, merkezi yönetimin yetki genişliği esasları çerçevesinde, merkez tarafından taşrada 
kurulmuş bulunan il genel yönetiminin başına atanan, yürütmenin taşradaki en büyük ve 
yetkili görevlisidir. Aynı zamanda bir yerel yönetim birimi olan il özel idaresinin de 
başıdır. Bu konumu ile ikili bir rolü olan vali, merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında 
da her türlü iletişimi ve dengeyi sağlamak gibi ülkemize özgü bir işlevi de yerine 
getirmektedir” (2002: 124). 

İl İdaresi Kanunu’na göre valiler, ilin yönetim, ekonomi, sağlık, sosyal yardım, 

kültüre ve şehirciliğe dair vazifelerinin ahenk içerisinde gerçekleştirilmesi hususunda 

gerekli önlemleri almakla görevlendirilmiştir. Bu kapsamda valiler, kaymakamları ve 

idare şube başkanlarını toplantıya çağırır ve görüşlerini alır. Bu görüşmeler neticesinde 

valiler, üretimin artırılması, ticaretin geliştirilmesi, çiftçinin kalkındırılması, refahın 

yükseltilmesi gibi konularda gerekli tedbirleri planlarlar.  
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Görüldüğü üzere, il idaresi kanunu valilik makamına kırsal kalkınmayı da 

kapsayan son derece önemli vazifeler tevdi etmiştir. Bununla beraber, valilerin yerel 

yönetim birimi olan il özel idaresinin en üst yöneticisi olmaları valilik makamını kırsal 

kalkınma için daha da önemli kılmıştır (Aşgın, 2009: 248). Ancak gerek il genel 

yönetimine ve gerekse il özel yönetimine yasalarla verilen görev ve yetkilerin yerine 

getirilmesi son tahlilde valilerin üstlenecekleri rollere, diğer bir ifadeyle şahsi 

gayretlerine bağlıdır (Aşgın, 2009: 249).   

2. Kaymakamlık (İlçe Genel Yönetimi) 

İlçe, mülki yönetim sistemimizde temel hizmet birimi olarak kabul edilmiş, yöre 

insanına doğrudan götürülecek hizmetlerin ilçe sathında örgütlenerek sunulması 

benimsenmiştir. İl ise daha çok denetim, destek ve koordinasyon görevini icra etmekle 

beraber ilçeler arası ve il geneline hitap eden hizmetleri yürütmekle vazifelendirilmiştir 

(Yalçındağ, 1966: 10). Nitekim 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na (m. 27) göre 

“Kaymakam ilçe genel idaresinin başı ve ilçede Cumhurbaşkanının idari yürütme 

vasıtasıdır. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur.” 

Mülki yönetim kademesi olarak ilçeye atfedilen önem planlı dönem kalkınma 

çabalarında ve özellikle kırsal kalkınma çabalarında ön plana çıkmıştır. Zira ilçeler, 

köylerde yaşayan topluklara en yakın yönetim birimleridir ve yöre insanı nazarında akla 

ilk gelen başvuru kapısıdır. Ayrıca toplum nazarında taleplerin kaymakamlarca dikkate 

alınacağı ve çözüm üretileceğine yönelik güçlü bir kanaat vardır (DPT, 2000: 24). 

Bununla beraber kaymakamlar, kırsal kalkınmada vatandaş-devlet işbirliği açısından 

gerekli önderliği yapabilecek nitelikli kişilerdir (Geray, 1999: 22). 

Nitekim Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı da (2014-2018) kırsal kalkınmaya 

dair ilçe bazlı yerel kalkınma programının hazırlanmasını, ilçe düzeyinde kırsal alana 

hizmet sunum kapasitesinin güçlendirilmesini ve bu bağlamda kurumsallaşmanın 
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sağlanmasını öngörmüş; bir diğer ifadeyle, ilçenin kırsal kalkınmada temel yönetsel birim 

olduğu düşüncesini yinelemiştir (TCKB, 2013: 136). 

İlçenin temel yönetim birimi olması, kaymakamlıklara il genel yönetiminin başı 

olmanın yanı sıra yeni sorumluluklar ve yeni vazifeler yüklemektedir. Nitekim Güler’e 

göre;  

“Kaymakamlıklar, ilçe genel yönetiminin başı olmanın yanı sıra başka unvanlara da 
sahip hale gelmişlerdir. Bunlardan biri “Vakıf Başkanlığı”, öbürü “Birlik Başkanlığı” 
unvanıdır. 1980’li yıllarda doğan ya da yaygınlaşan yeni unvanlar, kaymakamlık 
kurumunu genel bütçe sistemi ve kamu hizmeti kuralları içinde çalışma düzeninden 
uzaklaştırmakta, tanımı henüz yapılmamış yeni bir çalışma düzeni içinde iş görmeye 
yöneltmiş bulunmaktadır. Yeni çalışma sisteminin unsurları ise şunlardır: (1) Sosyal 
Yardım ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü, (2) Köylere Hizmet Götürme Birliği 
Başkanlığı, (3) KÖYDES Projesi. (4) AB ya da Dünya Bankası Projeleri” (2009: 262 vd).  

Güler, kaymakamlıkların çalışma sistemine ilişkin unsurları sıralamış ve tanımı 

yapılmamış bir çalışma düzenini dile getirmiştir. Tanımı yapılmayan bu yeni çalışma 

düzeninin çıkış noktası kalkınmaya dair atılan adımlar başta olmak üzere yönetim tarzının 

proje bazlı yapılar üzerinde yükselmesinden doğmaktadır. Nitekim merkezi yönetim 

sosyal ve kırsal kalkınmaya dair hedeflerini proje bazlı yapılar eliyle gerçekleştirme 

gayretindedir. KÖYDES, BELDES, SODES ve KIRDES bunun en somut yansımalarıdır. 

Yine Avrupa Birliği ile diğer uluslararası kuruluşlar projeler kapsamında hibe destekleri 

vermektedir. Bu minvalde kaymakamlar, proje ofisleri oluşturmakta ve bu birimlere 

başkanlık etmektedirler. Bu ofislerde hazırlanan projelerle ulusal veya uluslararası her 

türlü kaynaktan istifade edilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle kaymakamlıkların sahip 

olduğu Vakıf Başkanlığı ve Birlik Başkanlığı unvanlarına bir yenisi daha eklenmelidir ki 

bu “Proje Yönetim Başkanlığı” unvanıdır.  

 Kırsal Kalkınmada Yerel Yönetimler 

Sadece tarım sektörünün sorunlarını çözmek suretiyle kırsal kalkınmanın 

sağlanamayacağı gerçeği bugün herkes tarafından kabul görmüş bir düşüncedir. Bu 

nedenle, kırsal nüfusun yerinde kalkınmasını sağlayacak alt yapı yatırımlarının 
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gerçekleştirilmesi, ekonomiye dair faaliyet alanlarının artırılması ve refah seviyesinin 

yükseltilmesine dair bütüncül politikalar benimsenmiştir (Yüksel ve Dicle, 2009: 207).  

Bu bağlamda, kırsal kalkınmanın mekânsal boyutu olmaları sebebiyle yerel 

yönetimler önemli birer uygulama birimleridirler ve özellikle kırsal kalkınmada merkezi 

yönetime nazaran bazı üstünlüklere sahiptirler (Yüksel ve Dicle, 2009: 208): Her şeyden 

evvel yerel yönetimler, yöre insanına en yakın yönetim birimleridir ve STK’lar ile güçlü 

ilişki kurabilmektedirler. Planlanan yatırımların doğrudan yöre insanının yaşam 

standartlarını yükseltmeye yönelik olması nedeniyle halktan destek bulmaları daha da 

kolaydır. Yerel yönetimlerde yöre halkı seçtikleri karar organları eliyle kendi kararlarını 

vermektedirler. Bürokrasi de diyebileceğimiz kararların alınmasına dair süreçlerin 

kısaltılması, ihtiyaçların tespitinde ve de bunların hızlı bir şekilde yerine getirilmesinde 

de yerel yönetimler daha hızlı hareket edebilme şansına sahiptirler. Yöreye ait 

geliştirilebilecek turizm, el sanatları ve tarımsal ürünlerin belirlenmesinde avantajlı 

durumdadırlar. 

Türkiye’de yerel yönetim sisteminin temelleri 19. yüzyılda Osmanlı Devleti 

döneminde atılmış, Cumhuriyet dönemiyle birlikte yeniden düzenlenmiş ve “İl özel 

idaresi, belediye ve köy olmak üzere üç kademeden” oluşmuştur (Güler, 2009: 283). 

Kendi aralarında herhangi bir hiyerarşik ilişki bulunmayan bu üç yönetim kademesinin 

arasındaki iletişim ve koordinasyon genel yönetimin taşra kuruluşları olan valilikler ve 

kaymakamlıklar tarafından tesis edilmektedir (DPT, 2001: 16).  

Mahalli idareler olarak “il özel idaresi, belediye ve köy” arasındaki ağırlık 

önceleri il özel idarelerindeyken; kırsaldan kentlere doğru yaşanan göç hareketinin ortaya 

çıkardığı sosyal ve toplumsal dönüşümler neticesinde bu ağırlık dengesi belediyelere 

kaymıştır (DPT, 2001: 16). Özellikle 1980’li yıllar ve sonrasında yaşanan ekonomik ve 

siyasi gelişmeler bazı kamu hizmetlerinin yerel yönetimler tarafından yerine getirilmesini 
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zorunlu kılmıştır (Eryılmaz, 1994: 79 vd.). Bu süreç 1984 yılında büyükşehir belediye 

modelini doğurmuştur. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Kanunla büyükşehir 

belediyeleri yeniden dizayn edilmiş, belediyeler daha da güçlü bir konuma getirilmiştir. 

Zira 2014 yılı itibariyle oluşan yeni yerel yönetim sistemimizde, büyükşehir olan illerde, 

büyükşehir sınırları ile ilin mülki hudutları eşleştirilmiş, büyükşehirler içerisindeki il özel 

idareleri, belde belediyeleri ile köy tüzel kişilikleri sona ermiş; tüzel kişiliği sona eren 

belediye ile köyler bağlı oldukları ilçelerin mahallesi konumuna gelmişlerdir. 

Yerel yönetimlere dair yaşanan bu paradigma değişimi kendisini beş yıllık 

kalkınma planlarında da açıkça göstermiştir. Beşer yıllık dönemleri kapsayan planlar, 

başlangıçta köy kalkınmasına verilen önemle hazırlanırken zamanla belediyeleri merkeze 

alan bir anlayışla hazırlanmıştır.  Yerel yönetimler arasındaki önem ve öncelik sırası 

hangi yerel yönetim kademesinde olursa olsun Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne yerel 

yönetimlerin özellikle kırsal kalkınmada kendilerinden bekleneni verdiklerini söylemek 

oldukça güçtür. Zira ülkemizde, kırsal kalkınmaya dair politikalar merkezi hükümetler 

tarafından belirlenmiş ve uygulanmıştır. Planlama ve uygulama sürecinde yerel koşullar 

gözetilmemiş, sosyokültürel özellikler dikkate alınmamış ve öncelikler doğru bir şekilde 

tespit edilememiştir. Yerel halkın katılımı süreç içerisinde sağlanamamış, konular hedef 

kitle tarafından benimsenmemiştir. Ayrıca, idari ve teknik kapasitenin yetersizlikleri ile 

eşgüdüm eksiklikleri de yerel yönetimlerin kırsal kalkınmada başarılarını sınırlayan 

etmenler olmuştur (DPT, 2006: 36). 

1. İl Özel İdaresi 

Belediye sınırları dışında yollar yapmak, içme suyu sağlamak, kanalizasyon inşa 

etmek, tarımsal sulama faaliyetlerinde bulunmak ve imar uygulamaları yapmak gibi temel 

altyapı faaliyetlerinin yanı sıra; il genelinde sağlık, spor, eğitim, tarım, kültür, sanat, 
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turizm gibi alanlarda görevler tevdi edilen il özel idareleri şüphesiz ki kırsal kalkınmada 

önemli bir yerel yönetim aktörüdür.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında il özel idareleri oldukça güçlü bir mahalli idare birimi 

iken; çok partili siyasal yaşama geçilmesi ve kentleşme olgusunun hızlanmasıyla 

belediyeler karşısında ikinci planda kalmıştır (Ateş ve Es, 2008: 205). “1970 ve 1980’li 

yıllarda artık işlevi kalmadığı için kaldırılması dahi düşünülen il özel idaresi, 1990 ve 

2000’li yıllarda bilakis canlandırılıp güçlendirilmiştir” (Güler, 2009: 286).  

“2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu” ile il özel idareleri kırsal 

kalkınmayı da kapsayacak şekilde kırsal yerleşimlere hizmet götürmede genel görevli 

birim olmuştur (Görün ve Kara, 2008: 416). Aynı yıl, başlıca vazifesi kırsal yerleşimlere 

altyapı hizmetlerini götürmek olan KHGM kapatılmış (Koyuncu, Pınar, ve Yılmaz, 2008: 

10), yetki ile görevleri il özel idarelerine tevdi edilmiştir. Bu yeni yapılanmayla beraber, 

temel amacı köyleri sağlıklı içme suyuna kavuşturmak ve temel altyapı ihtiyaçlarını 

gidermek olan KÖYDES projesi hayata geçirilmiş ve bu sayede il özel idareleri hizmet 

sunumunda odak haline gelmiştir. İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda uygulamaya 

konulan KÖYDES projesinin özel idareler ve mahalli idare birlikleri eliyle vali ve 

kaymakamlar tarafından yürütülmesi öngörülmüştür (Koyuncu, Pınar, ve Yılmaz, 2008: 

10). 2005 yılı akabinde kırsal alanda hizmet sunumunda ve kalkınmanın sağlanmasında 

başarılı bir performans sergilemelerine rağmen il özel idarelerinin 2012 yılında kabul 

edilen 6360 sayılı Kanun ile büyükşehirlerde kaldırılmaları öngörülmüş ve nihayetinde 

2014 yılı yerel seçimleri akabinde il özel idareleri büyükşehirlerde tasfiye edilmiştir.    

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze varlıkları sürekli tartışma konusu olan il 

özel idareleri görev ve sorumluluklarını muhafaza ederek bugüne dek ulaşmıştır.  İl özel 

idarelerini tartışmaya açan başlıca neden yüklenmiş olduğu sorumluluklarla orantılı 

olarak yetki ve ekonomik güce sahip olmamalarından ileri gelmektedir. Ancak bütün bu 
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tartışma ve kısıtlamalara rağmen il özel idareleri sahip oldukları deneyim ve tecrübeyle 

kırsal kalkınma için önemini muhafaza etmektedir (Eraslan, 2009: 287). Nitekim 2014 

yılı itibariyle, nüfus kriterine dayanarak oluşturulan büyükşehir belediyeleri dışında kalan 

51 ilimizde il özel idareleri kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesinde vazife görmektedir. 

Fakat yerel yönetim türleri arasında ağırlığın ve önceliğin sürekli belediyeler lehine 

değiştiği bu süreçte, il özel idaresinin varlığını daha ne kadar sürdüreceği de tartışma 

konusudur. Bu durumun göstergesi ise 6360 sayılı Kanunuyla oluşturulan büyükşehir 

belediyelerinin hizmetlere yönelik sergileyecekleri sunum kalitesi olacaktır. Zira hizmet 

alanı olarak il mülki sınırlarının tamamı öngörülen yeni büyükşehir belediyeleri 

kendilerine tevdi edilen görevleri layıkıyla yerine getirir ve beklentileri karşılarlarsa; 

ilerleyen süreçte il özel idareleri -ne kadar başarılı ve etkin olurlarsa olsunlar- büyükşehir 

belediyeleri karşısında varlıklarını muhafaza edemeyeceklerdir. 

2. Belediye 

Yerel yönetim denince akla ilk gelen belediyenin temel karakteristiği, kentsel 

yerleşimleri yönetme modeli olmasıdır. Kentsel yerleşimler ise genel manada tarımsal 

üretimden ziyade ekonomisi sanayi, ticaret ve hizmet sektörü üzerinde yükselen 

mekânlardır. Nitekim belediyelerin görev ve gelirleri de bu sosyoekonomik dokuya göre 

belirlenmiştir (Güler, 2009: 289). Ancak son düzenlemeler ışığında, Türkiye’de geçerli 

kılınan büyükşehir uygulamasıyla büyükşehir belediyelerinin il mülki sınırları içerisinde 

hizmet verecek olması, diğer bir ifadeyle büyükşehir belediyelerinin il sınırları 

dâhilindeki kırsal yerleşimleri de kapsar hale gelmesi kırsal kalkınmada büyükşehir 

belediyelerini önemli bir aktör kılmıştır.  

Türkiye’de klasik belediyecilik, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kentleşmede 

yaşanan hız ve hızlı nüfus artışı dolayısıyla kentlerin genişleyerek sınırlarını aşması ve 

mevcut sorunların da giderek artması sebebiyle günün şartlarına cevap veremez olmuştur. 
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Bu durum belediyeler arasında işbirliğini zorunlu kılmış fakat bu konuda da etkin bir 

çalışma yürütülememiştir. Çözüm olarak “1984 tarih ve 3030 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu” kabul edilmiştir. Yıllar itibariyle, mevcut sorunların devam ederek 

süregelmesi yeni arayışları beraberinde getirmiş, bu bağlamda “2004 tarih ve 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediye Kanunu” yürürlüğe girmiştir (Kızılboğa ve Alıcı, 2013: 356 vd.). 

Büyükşehirlere dair düzenlemenin bir yenisi 6360 Sayılı Yasa ile 2012 senesinde 

gerçekleştirilmiştir. Bu yasayla 16 olan büyükşehirlerin sayısı 30’a yükselmiş, il özel 

idareleri tasfiye edilmiş, büyükşehirlerin hizmet sunum alanı il mülki hudutlarının 

tamamı olarak belirlenmiştir. İl özel idarelerinin kapatılmasıyla, il sınırları içerisinde 

kırsal yerleşimlere hizmet götüren ana kuruluş olan il özel idarelerinin vazifeleri 

büyükşehir belediyelerine devrolunmuştur. Böylece büyükşehir belediyeleri il sınırları 

içerisinde kırsal alanlara da hizmet sunmakla görevlendirilmiştir.  

Belediye hizmetlerinin genel karakteristiği kentsel alanlarda, bir diğer ifadeyle 

alansal boyutta küçük ve fakat nüfus bakımından yoğun olan yerleşim birimlerine 

özgüdür. Bu karakteristik özelliği nedeniyle hizmet alanları bir ilin tamamını kapsayan 

ve kırsalın sorumluluğunu da üzerine alan bir belediyecilik anlayışının tam manasıyla 

başarıya ulaşması beklenemez. “Bununla birlikte, bir köyün belediye statüsünü elde 

etmesi, onun kentsel bir nitelik kazanmasını sağlamamaktadır” (Kayıkçı, 2009: 147). Zira 

sosyoekonomik yapısı kentsel değil kırsal olan bir yerleşmeyi belediye modeliyle 

yönetmek gerçekten önemli bir sorun yaratmak demektir. Diğer bir ifadeyle, kırsal 

yerleşmeye kentsel yönetim getirmek, yapı-yönetim arasında bir tür kan uyuşmazlığına 

neden olmak demektir (Güler, 2009: 290 vd.). Bu nedenle, olumsuzlukları bertaraf 

edebilmek adına sınırları il mülki sınırları olan büyükşehirler belediyelerinin, yerel 

yönetim politikalarını kırsal kalkınmayı esas alarak belirlemeleri ve ayrıca kırsal alanda 

sunacakları hizmetleri kırsal alanın gereksinimleri doğrultusunda gerçekleştirmeleri 

zorunludur (Kızılboğa ve Alıcı, 2013: 371). Aksi takdirde kentsel alanlara dahi hizmet 
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sunumunda zorluklar yaşayan büyükşehir belediyelerinin kırsal alanlara hizmet 

sunumunda sıkıntı yaşamaları muhtemeldir.  

Bununla beraber, yeni büyükşehir düzenlemesiyle mekânsal boyuta yönelik 

önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiş fakat ilçe belediyesiyle büyükşehir arasındaki 

mahalli müşterek görevlerin ve yetkilerin dağılımında gereken hassasiyet 

gösterilmemiştir. Bu bağlamda yeni sisteme dair bazı endişeler dile getirilmektedir 

(Kızılboğa ve Alıcı, 2013: 368 vd.): Yeni sistemle, il sisteminin aşındırılacağı ve bu 

durumun merkezileşmeyi beraberinde getireceği, il özel idareleri ve köylerin 

kaldırılmasıyla kırsalda hizmet sunumunda sorumluluk belediyelere devredilmişse de bu 

durumun köy olgusunun tarihi ve kültürel birikimini bertaraf edeceği, kırsal mekânların 

yeni rantsal alanlara dönüşebileceği, kırsal alanda yaşayanlara yeni külfetlerin 

yükleneceği ve bu durumun memnuniyetsizliklere yol açacağı, kırsala hizmet sunmaya 

çalışırken kentsel hizmetlerde aksamanın yaşanabileceği ve son olarak belediye 

yöneticilerinin kendilerine yabancı olan sahada yani kırsalda nitelikli kararlar 

veremeyecekleri ve nihayetinde kırsalın fayda yerine zarar göreceği hususları sisteme dair 

ileri sürülen endişelerdir. Bu nedenle, öncelikle ilçe belediyeleri ile büyükşehir 

belediyelerinin görevleri ile yetkileri revize edilerek ilçe belediyelerinin yetkileri ile 

sorumluluklarının daha iş üretebilir şekilde güncellenmesi ve büyükşehirlerin il genelinde 

koordinasyonu sağlayan ve ilin geneline şümul faaliyetleri yürütüp koordine eden bir rol 

üstlenmesi elzemdir.  

3. Köy 

Köylerimiz Cumhuriyetin ilanından bugüne Türkiye’de kırsal kalkınma 

çalışmalarının temel uygulama alanı olmuştur. Bu nedenle köylerin kalkınmasına yönelik 

atılan her adım özünde Türkiye’nin kırsal kalkınma yönetimi ve politikalarının bir 

izdüşümüdür. Nitekim Türkiye’nin kırsal kalkınma yönetimini kavramak köy yönetim 
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birimlerini, köylerin kalkınmasına dair atılan adımları ve yaşanan politika değişimlerini 

tarihsel akışı içerisinde anlamakla mümkündür. 

Köy, belediye gibi belirli bir yerleşmenin yönetimiyle görevlendirilmiş yerel 

yönetim türüdür; ama bu, belediyelerden farklı olarak kırsal nitelik taşıyan yerleşmelerin 

yönetim modelidir (Güler, 2009: 296). Yerel yönetim birimlerinin en küçüğü olan köy; 

karar organları doğrudan köy sakinleri tarafından seçilen, kısıtlı mali imkânlarla 

kendisine tevdi edilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmeye çalışan, tüzel 

kişiliği haiz bir yerel yönetim birimidir (Doğan, 2009: 156).  

Türkiye’de köyler sayıca fazla ve coğrafi bakımdan dağınık bir durumdadır 

(Gündüzöz, 2011: 158). Köylerin genellikle yüksek yerlerde, eğimli ve engebeli alanlarda 

kurulmuş olmaları ve köylerin birbirinden bağımsız ünitelerden oluşması, köylerimizin 

kalkınmasına engel olan temel faktörlerdir (DPT, 2001: 26). Bu fiziki engellerle beraber, 

tevdi edilen görev, yetki ve sorumluluklarla orantılı yeterli mali kaynağa sahip 

olmamaları, liyakat sahibi personelin istihdam edilememesi, tabi kaynakların köy 

menfaatine kullanılamaması, köy hudutlarının tam olarak belirlenememesi gibi 

hususlarda köylerin gelişmesine engel durumlardır (Doğan, 2009: 159 vd.). 

Zengin’e göre, “köyleri küçük bir belediye olarak kabul eden ve tüm görev ve 

teşkilatı ile kendine yeterli olmasını” öngören 1924 tarihli Köy Kanunu idari açıdan 

mükemmel bir yasadır (Zengin, 2000: 13). Ancak, Köy Kanununda köy idaresine tevdi 

edilen görevlerin gereken teşkilat ve ihtiyaç duyulan mali kaynak olmadan nasıl 

yürütüleceği sorunu çözümlenmemiştir (DPT, 2001: 26). Bu nedenle Köy Kanunu 

uygulaması geçen uzun süreye rağmen köylerimizde hemen hemen hiçbir olumlu 

değişime katkı sunamamıştır (Zengin, 2000: 13). Bir diğer ifadeyle, Köy Kanunu 

köylülere görevler yükleyerek modern kırsal yerleşmeler oluşturmayı hedeflemişse de 

(DPT, 2001: 26); problemi kaynağında bertaraf etmeden, yalnızca mevzuata dair 
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düzenleme yapmak suretiyle kırsal kalkınmanın sağlanamayacağı gerçeği 90 yıllık Köy 

Kanunu uygulaması ile kanıtlanmıştır (Doğan, 2009: 156).  

Öte yandan, köy tüzel kişiliklerinin bütçe bağlamında desteklenmemesi, yeterli 

gelir kaynaklarına sahip olmamaları ve bununla beraber nitelikli iş gücü ve yöneticilerin 

görev yapmaması nedeniyle köylere dair ihtiyaçların üst yönetim kademeleri tarafından 

giderilmesi usulü kanıksanmıştır. Bu üst yönetim kademelerine örnek olarak YSE, 

Toprak Su ve KHGM verilebilir (Gündüzöz, 2011: 130). Ancak devam eden süreçte Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü de kapatılmış ve temel faaliyet alanlarındaki görevleri il 

özel idarelerine devredilmiştir. Bununla beraber, kırsal altyapı yatırımlarını 

gerçekleştirmek suretiyle kırsal kalkınmanın sağlanmasına odaklanan KÖYDES projesi 

uygulamaya konmuş ve KHGB’ler köye yönelik hizmetlerin sunulmasında daha aktif bir 

yönetim birimi haline gelmiştir.  

2014 yılı itibariyle büyükşehirlerde köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmış, köyler 

mahallelere dönüştürülerek fonksiyonlarını yitirmişlerdir. 51 ilimizde ise mevcut köylere 

yönelik hizmet sunumu çoğunlukla il özel idareleri ile bakanlık taşra kuruluşlarınca 

gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, köyler bir mahalli idare birimi olmaktan daha ziyade 

merkezi yönetimin taşra teşkilatının bir unsuru görünümündedirler (Kaya, 2009: 31). 

Bunlara ek olarak, köylere dair hizmetlerin ilçe genelinde kaymakamlıkların yönetiminde 

kurulan Köylere Hizmet Götürme Birliklerince üstlenilmesi de köy yönetimlerinde bir tür 

görev boşalmasına neden olmuştur (Güler, 2009: 297). Ancak tüm bu yaşananlara rağmen 

köy ismi ve köy yönetimi ardında saklı bulunan yönetsel ve kültürel birikimiyle varlığını 

mümkün olduğunca sürdürmelidir.  Özellikle kırsal nitelik taşıyan köylerde kırsal 

kalkınma için köy yönetimlerine ve tüzel kişiliklerine ihtiyaç vardır. Bugün 

büyükşehirlerin mahallelerinde yöre insanı bir araya gelip en basit ihtiyacını gidermekten 
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acizdir. Köy ismini kaldırıp mahalle ismini kullanmak suretiyle yerleşimlerin kentsel bir 

nitelik kazanmadıkları ortadadır.  

Cumhuriyetin ilan edilmesinden bugüne köylerin kalkındırılmasına yönelik çeşitli 

yaklaşımlar ve farklı modeller denenmiş; ancak, “Örnek Köy”, “Çok Yönlü Kırsal Alan 

Planlaması”, “Toplum Kalkınması”, “Merkez Köy” ve “Köykent” gibi geliştirilen bu 

kırsala yönelik yerleşim modellerinden hiçbirisi tam anlamıyla uygulanmamıştır (Güler, 

2009: 297). Bu yaklaşımlar içerisinde üzerinde en çok durulan toplum kalkınması 

yaklaşımı olmuştur. Toplum kalkınması kavramı ilk kez 1960’lı yıllarda gündeme gelmiş 

ve Türkiye’de köy kalkınması ile eş anlamda kullanılmıştır. Bununla beraber toplum 

kalkınması düşüncesinin özellikle yerel yönetim birliklerinin doğmasına önemli etkisi 

olmuştur (Görün ve Kara, 2008: 418). 

 Kırsal Kalkınmada İlçe Ölçeğinde Çözüm Arayışları: İlçe Özel 

Yönetimi ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 

1960’lı yıllarda Birleşmiş Milletlerin yönlendirmesinde yürütülen Toplum 

Kalkınması çalışmaları ilçeyi kalkınmanın odak noktası saymıştır. Bu çalışmalar ilçelerin 

yalnızca mülki kademe değil, yerel yönetim birimi haline getirilmesi önerilerine de zemin 

oluşturmuştur. Öneriler ilçe özel idaresi kurulması biçiminde somutlaşmış, ilçelerde 

mülki yönetimin ilçedeki köy ve belediye temsilcilerinin yer alacağı bir yerel meclisle 

bütünleştirilmesi istenmiştir (Güler, 2009: 247). Çünkü genel kamu hizmetlerinin yanı 

sıra toplum kalkınması çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi, tamamen bir kaynak 

sorunudur ve elinde bir bütçesi olamayan kaymakamın yerel düzeyde görev yapması çok 

zordur. Bu nedenle konuyla ilgili kesimler, ilçe özel yönetiminin bir çözüm yolu olduğu 

hususunda görüş birliğine varmışlardır (Emre, 2002: 293). Fakat ilçe özel yönetimi 

önerileri uygulamaya girmemiş, ilçenin mülki kademe olma konumunda herhangi bir 

değişikliğe gidilmemiştir. Bununla birlikte, 1980’li yıllardan başlayarak, Köylere Hizmet 
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Götürme Birliği adı altında kurulan yerel yönetim birlikleri, ilçe özel idaresi önerilerinin 

kırık bir yansıması gibi yükselmiş ve yaygınlaşmıştır (Güler, 2009: 247). Nihayetinde, 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 1992 yılı programında köylere hizmet götürme 

birliklerinin kırsal kalkınmada etkili bir araç olarak teşvik edilmesi ve desteklenmesi 

öngörülmüştür (Zengin, 2000: 191). 

Toplum Kalkınması çalışmaları ekseninde gelişen süreçte, kırsal alana hizmet 

sunumunda ve kırsal kalkınmaya dair çalışmalarda yönetim ölçeğinin ilçe olması fikri 

literatürde yer edinmiştir. Bu bağlamda farklı uygulama usulleri dile getirilmekle beraber 

ilçe bazlı yönetim yapısı üzerinde ortak kanaate varıldığı görülür.  

Türk yönetim sisteminde ilçenin, kırsal yöreler için temel hizmet birimi işlevini 

üstlenebilecek en yatkın birim olduğunu ifade eden Yalçındağ (1977); ilçe özel yönetimi 

adıyla bir birim kurulduğu takdirde bu birim kendisine tevdi edilen vazifeleri layıkıyla 

yürüteceğini öngörmüştür. Ayrıca bu birim taşranın sosyal, siyasal ve ekonomik yapısıyla 

da örtüşecek ve kabul görecektir. İlçe özel yönetimi kurulduğunda, il özel yönetiminin 

varlığı devam edecek fakat ilçelerde doğrudan hizmet sunmak yerine ilçeler arası veya 

ilçeler üstü hizmetleri yürütecek; eşgüdüm ve denetim görevi yapacaktır. Böyle bir 

yeniden düzenleme, özellikle taşra yönetim sisteminin önemli bir sorunu olan temel 

hizmet birimi sorununa çare olabilecektir. Çünkü ilçe, geçmişten günümüze uzanan tarihi 

birikimiyle halk nazarında başvurulması öngörülen ilk yönetim kademesi ve hizmetleri 

halka ulaştıran yönetim birimidir. 

Kırsal kalkınmanın bir kamu hizmeti olduğunu ve bu nedenle kırsal kalkınmadan 

en başta devletin kendisinin sorumlu olduğunu ifade eden Vali Ziya Çoker (Geray, 1999: 

40) ise, Devletin kırsal kalkınmaya yönelik hizmet ve yatırımları merkezden 

yönetmesinin mümkün olmadığını ve bu nedenle kırsal kalkınmaya dair çalışmaların 

kurulacak olan ilçe yerel yönetimince yürütülmesi gereğini ifade etmiştir. Nitekim 
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Geray’da (1999: 41 vd) aynı pratikten yola çıkarak genellikle merkezi idare tarafından 

gerçekleştirilen kırsal kalkınmaya dair çabaların yöre insanının katılımını sağlayacak 

şekilde yerinden yürütülmesini dile getirmiş ve bu minval üzere kırsal kalkınma için etkin 

ve verimli çalışan fakat aynı zamanda katılımcı, çoğulcu, şeffaf ve özerk bir ilçe yerel 

yönetim biriminin kurulmasını önermiştir. Bu noktada Geray, ilçe yerel yönetim 

biriminin kurulmasına özellikle dikkat çekmiştir. Çünkü ilçe köylere hizmet götürme 

birlikleri kırsal kalkınma açısından her ne kadar faydalı olsalar da ilçe yerel yönetimini 

ikame edememekte; köylere hizmet götürme birlikleri her şeyden evvel kırsal niteliği haiz 

belediyeleri bünyesinde barındırmamaktadır. Ayrıca, kırsal kalkınmaya yönelik sunulan 

hizmetler tarımsal üretimden altyapıya, ulaşımdan iletişime geniş bir yelpazeye sahiptir 

ve bu nedenle birliklerden ziyade ilçe yerel yönetimleri amaca çok daha uygundur.  

Kırsal kalkınmayı yürütmek üzere görevlendirilecek teşkilatın köy halkının yaşam 

ortamına yakın olması gerektiğini dile getiren Yayla (1968: 103-107); bu yönetim 

ölçeğinin “ilçe” olduğunu ifade etmiştir. Zira köyler sosyal ve ekonomik anlamda her 

daim ilçe ile temas halindedir. Bu durumun tarihsel kökleri vardır. Nitekim Anadolu 

Selçukluları devrinde de Osmanlılar zamanında da köylüler satacakları malları 

şehirlerdeki pazarlara getirmişlerdir. Emirnamelerden anlaşılacağı üzere köyler de hukuki 

ve ekonomik yönden ilçelere bağlı tutulmuşlardır. Netice olarak köy ile ilçe arasından 

tarihsel derinliği bulunan bir sosyal ilişki ağı söz konusudur. Bununla beraber ilçe, 

merkezi hükümetin temsilcilerini barındırıyor olması sebebiyle köy halkı ile irtibatın 

etkili bir şekilde sağlanabileceği, nitelikli bir iş birliği, planlama ve koordinasyonun 

gerçekleştirileceği kademedir.  

Kırsala hizmet sunacak yönetim teşkilatının yerinin “ilçe” olması gerektiğini ifade 

eden Yayla (1968: 108-121), bu teşkilatın mahalli idare birimi değil de “hizmet yönünden 

yerinden yönetim kuruluşu” olması gerekliliğini dile getirmiştir. Zira mahalli idarelerin 
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mali açıdan yeteri kaynakları yoktur ve bu durum merkezin desteğine ihtiyaç 

duyulmasına yol açmaktadır. Ayrıca yerelde yaşanan teknik eleman ihtiyacı, mahalli 

seçilen yöneticilerin teknik açıdan yeteri donanıma sahip olmaması yine merkezin teknik 

ajan desteğini gerekli kılmaktadır. Teşkilatın teknik personelinin büyük çapta merkezin 

taşra teşkilatı içindeki ajanlardan temin edileceğinden; personel üzerinde hiyerarşik, 

kararlar üzerinde ise idari vesayet kontrolü ilçede sağlayabilecek ajan ise kaymakamdır. 

Kaymakama bir bütçe imkânı sağlamak gereklidir. Kaymakamlara böyle bir fonksiyonun 

verilmesi Türk idare geleneklerine de uygundur.  

Literatürde yer alan ve yukarıda bahse konu olan çalışmalar göstermektedir ki 

kırsala yönelik hizmet sunumunda yönetim ölçeğinin ilçe olması hususunda ortak bir 

kanaat vardır. Ancak aynı ortak kanaat, oluşturulması düşünülen ilçe yönetiminin sahip 

olacağı nitelik ve çalışma düzeni hususunda söz konusu değildir. İlçe ölçeğinde, ilçe yerel 

yönetimi, ilçe özel yönetimi, hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşu gibi düşünceler 

dile getirilmiş olsa da bu hususta herhangi bir düzenleme gerçekleşmemiş, cereyan eden 

süreçte mahalli idare birliği türü olan köylere hizmet götürme birlikleri ihtiyaca binaen 

yaygın bir uygulama sahası kazanmış ve dolayısıyla ilçe bazlı yeni bir yönetim yapısı 

oluşturulması düşüncesi geri planda kalmıştır. 

Mahalli idare birlikleri, “yerel yönetimlerin tek başlarına üstesinden 

gelemeyecekleri hizmetleri, güçlerini birleştirerek ortaklaşa yürütmek amacıyla 

oluşturdukları kamu kurumlarıdır”. Bir diğer ifadeyle, mahalli idare birlikleri, yerel 

yönetimlerin araç, personel ve özellikle de bütçe yetersizlikleri nedeniyle bir araya 

gelmeleri sonucunda “ortaya çıkan pratik bir teşkilatlanma ve çözüm üretme 

mekanizmasıdır” (Kara & Palabıyık, 2008: 223-224). Şüphesiz mahalli ihtiyaçları 

karşılamadaki başlıca kuruluşlar, Türk mahalli idare sisteminin özünü oluşturan il özel 

idaresi, belediye ve köylerdir. Bu nedenle mahalli idare birlikleri, yerel yönetimlerin 
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yerine geçen bir otorite değil; yerel gereksinimleri karşılamak için oluşturulan ikincil 

kuruluşlardır (Zengin, 2000: 2). Fakat her ne kadar ikincil nitelikte kuruluşlar olsalar da 

“Yerel yönetim birlikleri gerek kırsal kalkınmada gerek varlık nedeni olan ortak 

hizmetlerin sunulmasında vazgeçilmez kurumlardır” (Emre, 2003: 142). 

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri (KHGB) “2005 tarih ve 5355 sayılı Mahalli 

İdare Birlikleri Kanunu”na dayalı olarak kurulan ve faaliyet yürüten demokratik yönetim 

birimleridir (Gündüzöz, 2011: 133). Köylere hizmet götürme birliklerinin genel karar 

organı olan Birlik Meclisi, kaymakamın başkanlığında ilçeye bağlı köylerin muhtarları 

ile seçimle belirlenmiş il genel meclis üyelerinden meydana gelmektedir. Birlik 

başkanlığı vazifesi, merkez ilçelerde vali ya da vali tarafından belirlenen vali yardımcısı 

tarafından, ilçelerde ise kaymakamlar tarafından yerine getirilmektedir. Köylere hizmet 

götürme birliklerinin bu yapısı, esasında, ülkemiz yönetim hayatına farklı bir yaklaşım 

getirmiştir; profesyonel idarecilerle seçilmişlerin iş birliği içinde çalışabildiği bir yapı 

ortaya koymuştur. Bu vesileyle, hantallaşmış, hantallaşmanın da ötesinde yozlaşmaya yüz 

tutmuş idari yapıya bir nefes getirmiştir. Teoriden ziyade pratikten yola çıkarak bugünkü 

noktalara gelmiş, büyük tecrübeler kazandırmıştır (Ulu, 2000: 101).  

Ülkemizde birliklerin ve özellikle de köylere hizmet götürme birliklerinin 

doğuşunun temelinde kırsal kalkınma fikri ve toplum kalkınması düşüncesi yatmaktadır 

(Kara ve Palabıyık, 2008: 243). KHGB’ler il özel idaresinden sağlanan maddi kaynakla 

etkin hale getirilmiş, yerel olanaklar harekete geçirilmiş, devlet-vatandaş iş birliğinin 

güzel bir örneği sergilenerek toplum kalkınması yaklaşımı hayata geçirilmiştir (Yeter, 

2005: 26). 2005 yılında KÖYDES Projesinin uygulanmaya başlanmasıyla birlikte 

KHGB’ler kırsal alanda hizmet sunumunda etkin bir aktör olmuştur. Bu durum, doğru bir 

yönetim yapısı kurularak esnek bir işletim süreci oluşturulduğunda kırsala yönelik 

hizmetlerin etkin, verimli ve zamanında götürülmesinin ve kırsal yerleşimlerde yaşayan 
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bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesinin mümkün olduğunun bir göstergesidir. 

Nitekim kırsal yerleşimlerin temel alt yapı ihtiyaçlarını gidermek üzere uygulamaya 

konan ve kırsal kalkınma adına etkin bir uygulama olarak kabul gören KÖYDES 

Projesinin başarısındaki temel etken; KHGB’lerin demokratik yapı ve işleyişi olmuştur 

(Gündüzöz, 2011: 133). 

Toplum Kalkınması yaklaşımının gündeme geldiği 1960’lı yıllardan itibaren 

kırsala dair hizmet sunumunda ve kırsal kalkınmanın temininde ilçe ölçeğinde bir 

yönetim biriminin hayata geçirilmesi noktasında tartışmalar cereyan ederken; 2012 tarih 

ve 6360 sayılı Yasa ile vücut bulan yeni büyükşehir sistemi ile 2014 yılı itibariyle hem il 

özel idareleri hem de köylere hizmet götürme birlikleri tasfiye edilmiştir.  

Büyükşehir olmayan illerde ise ilçe ölçeğinde bir yönetim tarzının kırık bir 

yansıması olarak varlıkları devam eden KHGB’ler hem karar alma sürecine katkıları hem 

de pratik hizmet üretme aracı olmaları sebebiyle kırsala yönelik hizmet sunumunda 

varlıklarını idame ettirmektedirler. 

Türkiye’de kırsala yönelik etkin bir hizmet sunumu için ilçe ölçeğinde bir yönetim 

yapısının oluşturulması gerekliliğine dair tartışmalar süregelirken büyükşehirlerde “il 

ölçeğinde” bir yönetim anlayışı uygulamaya konulmuştur. Böylece büyükşehir 

belediyeleri kırsal alanda hizmet sunumunda önemli bir aktör haline gelmişlerdir. Ancak 

bu düzenleme büyükşehir ilçe belediyelerini oldukça pasif bir role büründürmüştür. 

Özellikle kırsal mahalle sakinleri başvurularında ilçe yönetimini pas geçerek doğrudan 

büyükşehir belediyesine ulaşmak durumunda kalmış fakat muhatap bulmakta 

zorlanmışlardır. Diğer bir ifadeyle, ademi merkeziyetçilik adına büyükşehirlere 

devredilen görev ve yetkiler, il düzeyinde büyükşehir belediyesini merkeze alan yeni bir 

merkezileşmeye yol açmıştır. Bununla beraber siyasi veya şahsi nedenlerle büyükşehir 

belediyelerinin ilçe belediyeleri arasında ayrımcılık yaptığı ve hizmet sunumunda adil 
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dağılımın temin edilemediği hususu da sistemin eleştirisi olarak yansımakta; ilçelerin 

yetkisinin ve sorumluluklarının artırılmasına yönelik sistemde revizyona gitmenin bir 

ihtiyaç olduğu düşüncesi yükselmektedir.  

Neticede kırsal kalkınma için Devletin desteğinin vazgeçilmez bir öneme sahip 

olduğu gereceği ile kırsal kalkınma için yönetim ölçeğinin ilçe olması gerekliliği bir kez 

daha ortaya çıkmıştır. Kırsal kalkınma ülkemiz için zor ve yüksek maliyetli bir hedeftir. 

Bu nedenle kırsal kalkınma çabalarını sadece yerel yönetimlerin inisiyatifine bırakmak 

doğru bir sonuç doğurmayacaktır. Ülkemizde ne yerel yönetimlerin gelirleri ne de siyasi 

kültür buna uygundur. Bu doğrultuda Türkiye’de kırsal ve kentsel yerleşim birimlerine 

dair çeşitli faktörlerin ışığında rasyonel bir sınıflandırma yapılarak, özellikle kırsal 

yerleşimler için ilçe ölçeğinde bir yönetim mekanizması oluşturulmalı ve bu yapı Devlet 

eliyle başta akçalı olmak üzere her yönden sürekli desteklenmeli ve gözetlenmelidir.   
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMA YÖNETİM POLİTİKASI 

Bu bölüm, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kırsal kalkınma yönetiminde 

yaşanan paradigma değişimini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, tarihsel süreç içerisinde 

kırsal kalkınmaya dair belirlenen politikalar ve bu politikalarda yaşanan dönüşümler üç 

döneme ayrılarak incelenmiştir.  

1923-1960 yılları arasını kapsayan birinci dönem, Cumhuriyetin İlk Yıllarında 

Kırsal Kalkınma Çabası olarak adlandırılmıştır. Bu dönem, kırsal kalkınmanın tarım 

sektörü temelinde ele alındığı ve çağdaşlaşma hareketlerine paralel pek çok reformun 

gerçekleştirildiği dönemdir. Bu dönemde, kırsal yerleşimlerin tarım sektörü temelinde 

kalkınmaları öngörülmüştür. Çünkü ülke nüfusunun dörtte üçü kırsalda yaşamaktadır ve 

kırsalda yaşayan nüfusun temel geçim kaynağı tarımdır. Dolayısıyla tarım sektöründe 

elde edilecek etkinlik ve verim artışı öncelikle tarımsal sanayiyi akabinde sanayileşmeyi 

sağlayacak ve sonuçta ulusal kalkınma gerçekleşecektir. Bu dönemde, yasal açıdan 

önemli adımlar atılmış, Köy Kanunu çıkarılmış, gerçekleştirilen kongrelerle çiftçinin 

omzundaki ağır yükler kaldırılmış ve kalkınmaya dair hedefler belirlenmiştir. Ancak 

toprak ve tarım reformu başta olmak üzere arzulanan ideallere ulaşılamamıştır.  

1960-1980 yılları arasını kapsayan ikinci dönem, Planlı Kalkınma Dönemine 

Geçiş ve Kırsal Kalkınmaya Dair Yaklaşımlar olarak adlandırılmıştır. Çünkü 60’lı 

yıllarda planlı kalkınma dönemi başlamış, kalkınma çabalarına beş yıllık kalkınma 

planları ekseninde yön verilmesi öngörülmüştür. Ayrıca kırsal kalkınmada sadece tarım 

sektörünü odak alan değil; tarımla beraber, eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı vb. diğer 

alanları da kapsayan bütüncül bir kalkınma hedeflenmiştir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’nda kırsal kalkınmaya dair çalışmalar “Toplum Kalkınması” kavramı etrafında 

şekillendirilmiştir. Bu bağlamda, kırsal kalkınma için devletin çabalarının halkın çabaları 
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ile birleştirilmesi öngörülmüştür. Bununla beraber örnek köy, merkez köy, köykent gibi 

mekânsal kalkınma modelleri de yine kalkınma planları kapsamında gündeme gelmiş ve 

uygulanma imkânı bulmuştur. Mekâna dair bu tarz yaklaşımların doğmasının temelinde 

Türkiye’deki kırsal yerleşimlerinin sayıca fazla, dağınık ve düşük nüfus yoğunluğuna 

sahip olmaları yatmaktadır. Zira bu durum kırsalda hizmet sunum maliyetini artırdığı için 

ilk akla gelen köylerin birleştirilmesi olmuşsa da bunun mümkün olmadığı düşüncesiyle 

yeni yaklaşımlar gündeme gelmiştir. Kırsal kalkınmaya dair pek çok model geliştirilse de 

bu modellerin başarıyla uygulandığı söylenemez. Zira her bir modelin farklı siyasi 

düşünceye çıkarım yapması, modeli uygulamaya sokan hükümetlerin ömürlerinin kısa 

olması, hükümet değişiklikleri ile yaşanan keskin politika dönüşümleri; alınan kararların 

ve belirlenen politika ile modellerin istikrarlı bir şekilde uygulanmasının önüne geçmiş, 

uygulamaya konulan modeller sonuçlandırılamamıştır.  

1980 sonrası yılları ifade eden ve günümüze ulaşan üçüncü dönem, Kırsal 

Kalkınmanın Proje Eksenli Uygulamalar Eliyle Yönetimi olarak adlandırılmıştır. 

Uluslararası kuruluşlar 80’li yıllarla beraber kırsal kalkınmayı merkezlerine almış ve 

sağladıkları desteklerle ülkelerin kırsal kalkınma politikalarına yön vermeye 

başlamışlardır. Uygulamaya konan entegre kırsal kalkınma projeleri ile Türkiye’de bu 

durumdan nasibini almıştır. 2000’li yıllar ise Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin etkisini 

iyice hissettirdiği, politika transferi sürecinin başladığı ve proje mantığının iyice 

yerleştiği yıllardır. Bununla beraber, ulusal kaynaklarla finanse edilen KÖYDES, 

BELDES ve SODES gibi projelerin olumlu sonuçlar vermesi de proje eksenli yapılar 

eliyle yönetme düşüncesini hakim kılmıştır. Bugün ülkemizde özellikle kırsal kalkınmada 

proje bazlı yapılar tercih edilmektedir.  
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I. CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA KIRSAL KALKINMA ÇABASI 

(1923-1960) 

“Cumhuriyetin ilk yıllarını kırsal kalkınma açısından bir enkaz kaldırma ve 

yeniden düzenleme dönemi olarak değerlendirmek mümkündür” (Bakırcı, 2007: 56). Zira 

kurtuluş mücadelesinden yeni çıkmış ve nüfusunun yüzde 75’i kırsalda yaşayan Türkiye 

Cumhuriyeti’nin nüfusunun büyük çoğunluğu yoksuldur ve nüfusun temel geçim kaynağı 

olan tarım sektörü işlemez durumdadır. “Cumhuriyet döneminin devraldığı neredeyse 

işlemez duruma gelmiş tarımsal yapı, cumhuriyet dönemi yöneticilerinin öncelikli 

sorunları arasında yer almıştır” (Bakırcı, 2007). Çünkü tarım sektörü, yalnızca kırsal 

alanda kalkınmanın değil genel olarak tüm yurdun ekonomik kalkınması için önem arz 

etmektedir.  

Tarım sektörünü geliştirmek suretiyle kırsal kalkınmanın sağlanacağı anlayışının 

temel alındığı bu dönemde (Kayıkçı, 2009: 29); kırsal kalkınmayı sağlamak adına 

üreticinin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik önemli yasal düzenlemeler 

gerçekleştirilmiş, ihtiyaç duyulan yapısal dönüşümler hayata geçirilmiş, yeni 

perspektiflerin oluşturulmasına yönelik kongre ve toplantılar düzenlenmiştir.  

Cumhuriyetin kuruluşundan planlı döneme (1923-1960) uzanan bu süreç, kırsal 

yerleşimlere dair etkili ve süratli kalkınma hareketlerinin gerçekleştirildiği bir dönem 

olmuştur. Ancak, atılan adımların birbirinden kopuk ve sistemden uzak olması arzulanan 

sonuca ulaşmaya mâni olmuştur. Sağlanan gelişme büyük ölçüde, ileri teknolojinin 

girmesine bağlı olarak kendiliğinden gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, köy toplumlarını 

sadece yasal düzenlemelerle, tek yanlı, tek yönlü çabalarla kalkındırmanın mümkün 

olmadığı gerçeğine varılmıştır (Geray, 2011: 38-39).  
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 Kırsal Kalkınmada İlk Hamle: İzmir İktisat Kongresi 

Cumhuriyetin ilanını takiben kırsal kalkınma adına gerçekleştirilen ilk 

hamlelerden birisi 17 Şubat – 4 Mart 1923 tarihlerinde toplanan “İzmir İktisat 

Kongresi”dir. “İktisat Vekâleti” tarafından Türkiye’de ekonomiyle ilgili bütün gurup ve 

kişilerin bir araya getirilmesi suretiyle gerçekleştirilen kongrede, ekonomiye dair durum 

tespitinin yapılarak ihtiyaç olan çözüm yollarının ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Kongre sonucunda kırsal alanı da ilgilendiren ve sonraki dönemlerde yasal düzenlemelere 

de yansıyacak olan önemli kararlar alınmış yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin adeta röntgen 

filmi çekilmiştir (Bakırcı, 2007: 58).  

Alınan önemli kararlardan bazıları şunlardır: Reji idaresini ve usulünün 

kaldırılması ile tütün ziraatı ve ticareti serbestîsi, aşar vergisinin kaldırılması, yol 

vergisinin kaldırılması, ziraat faaliyetlerinde makine kullanımının özendirilmesi, ziraat 

aletlerinden gümrük alınmaması, traktörler ile her türlü zirai makinelerde kullanılan 

yağlardan ve yakıtlardan gümrük vergisi alınmaması, Ziraat Bankasının sermayesinin 

farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmaması ve bankanın kanunla yeniden düzenlenmesi 

gibi önemli kararlarlar alınmıştır. Alınan bu kararların bir bölümü sonraki dönemlerde 

uygulama şansı bulurken bir kısmı ise çeşitli imkânsızlıklar nedeniyle faaliyete 

geçirilememiştir (Bakırcı, 2007: 61).  

Kongrede çiftçi grubu tarafından önerilen ve neticede karara bağlanan en önemli 

iktisadi esas aşar vergisinin kaldırılmasıdır. Yarı feodal bir ortaçağ vergisi olan aşar “17 

Şubat 1925 tarih ve 552 sayılı Kanunla” kaldırılmıştır (Boratav, 2007: 47). Aşar 

vergisinin, yapılan üretimin “gayr-i safi hâsılatı üzerinden ayni olarak” alınıyor olması 

köylünün üretmekten caymasına ve ağırlığı sebebiyle de kırsalda sermayenin birikmesine 

engel teşkil etmekteydi. Zorba bir vergileme uygulaması olan aşar’ın kaldırılması ve 

verginin kazanç üzerine kaydırılması, tarımda üretimi özendirici bir ortam yaratmış ve 
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ayrıca, kırsal kesimin omuzlarına yüklenmiş olan vergi yükünün pazara ve kente doğru 

kaymasını sağlamıştır (Toprak, 1998: 22). Ancak tarımsal üreticilere nispi bir ferahlık 

getiren bu gelişme, devlet genel bütçesine önemli bir açık olarak yansımış, bunun 

sonucunda ilerleyen dönemlerde farklı adlarla yeni vergiler uygulanmaya konulmuştur 

(Bakırcı, 2007: 68). 

 Hukuk Alanında Bir Reform: Köy Kanunu 

Cumhuriyetin ilk yasalarından olan Köy Kanunu, kırsala dair ilk ve etkili bir 

kanun olmasıyla beraber, dönemi içerisinde köylere özgür bir idari hüviyet kazandırması, 

mal edinme imkânı tanıması gibi nedenlerden ötürü oldukça dikkat çekicidir. Köylerin 

ivedi bir şekilde kalkındırılmasını amaçlayan Kanun; köy tüzel kişiliğinin kurulmasına, 

organlarının oluşmasına, diğer idarelerle ilişkilerinin düzenlenmesine, görev ve 

sorumluluklarının yerine getirilmesine kadar pek çok alanda kapsamlı ve nitelikli bir 

düzenleme yapmıştır.  Ayrıca, köy sınırlarının belirlenmesi, köy ortak mallarının tespiti 

ve işleyişi, köye ait iş ve işlemlerinin düzenlenmesi, köy idare heyetlerinin belirlenmesi, 

bu heyetin yetki ve sorumlulukları, köy güvenliği gibi köye ait hemen her konuda 

düzenlemelerin yapıldığı kanun, zaman içinde kısmi değişikliklere uğramakla beraber 

bütünlüğünü koruyarak günümüze kadar gelmiştir (Bakırcı, 2007: 61). 

Köy kanunu ile birlikte toplumu kalkındırmak, çağdaşlaşmasını sağlamak ve 

gönenç düzeyini yükseltmek adına, idari mercilere ve köylülere, yaşadıkları yörenin refah 

ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirme vazifesi 

yüklenmiştir (TKİB, 2004: 19). Diğer bir ifadeyle, 442 sayılı Köy Kanunu, köyü kendi 

bünyesi içinde adeta minyatür bir devlet gibi örgütlemiş ve yasal açıdan daha da 

bağımsızlaştırmıştır (Tunçdilek, 1986: 79). 

Hukuk alanında gerçekleştirilen bu reform hareketi özünde çok iyi hazırlanmış bir 

düzenleme olsa da köy kalkınmasının sağlanabilmesi için yasal düzenlemelerin tek başına 
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yeterli olmadığı gerçeğini de ortaya koymuştur. Köy Kanunu, yasama bakımından önemli 

bir ilk olmasına ve konuyu yasal bir çerçeveye kavuşturmuş olmasına rağmen; 

uygulamada gereken kararlılığın gösterilmemesi ve hem ekonomik hem de sosyal diğer 

tedbirlerle desteklenmemesi, Kanunun süreç içerisinde yetersiz kalmasına ve etkinliğini 

kaybetmesine neden olmuştur (Bakırcı, 2007: 62). Kanunun zorunlu kıldığı işler 

yapılamadığı gibi tamamen hükümetten beklenmiş; devlet ve sair kuruluşlar tarafından 

sunulan hizmetlerde arzulanan netice alınamamıştır (Yayla, 1968: 10). Çünkü kanun 

koyucu köyün içinde bulunduğu durumu, meselelerini ve sosyolojik gerçeklerini dikkate 

almakta gereken hassasiyeti göstermemiştir. Bu durum, gerçeği dikkate almayan bir 

kanunlaştırma politikasının ne derece etkisiz kalacağının yansımasıdır (Yayla, 1968: 12). 

Yaşanan süreçte köyler, yasal olarak aşırı bağımlılıktan birden aşırı bağımsızlığa 

geçmiş, bu bağımsızlık köyleri sahipsiz bırakmıştır. Devlet ile köy arasında meydana 

gelen bu boşluk zaman içerisinde her iki tarafa da önemli zararlar vermiştir (Tunçdilek, 

1986: 80). 

 Çiftçiyi Topraklandırma Çabası 

1912-1913 yıllarında yapılan ve 1 milyon aileyi kapsayan tarım sayımına göre, 

tüm ailelerin yüzde 5’ini oluşturan kesimler tüm toprakların yüzde 65’ine sahipken; 

geriye kalan yüzde 87 aile toprakların ancak yüzde 35’ini kontrol edebiliyor, yüzde 8 

ailenin ise hiç toprağı bulunmuyordu. 1930’larla başlayan dönemde, bu yapı 

değiştirilerek, bir kırsal dönüşümün gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda 

köylüye; toprağı olan, toprağını işlemesini bilen ve hakkınca üreten, emeğinin karşılığına 

sahip çıkmasını bilen, Cumhuriyet’in aydınlanma projesinin aktif katılımcısı bir rol 

öngörülmüştür. Bu öngörünün gerçekleştirilmesinde kullanılacak araçlar ise toprak 

reformu uygulaması, kooperatifler ve köy enstitüleri olarak belirlenmiştir (Günaydın, 

2010: 160 vd.).  
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Toprak reformu; toprağın, az topraklı veya topraksız çiftçilere dağıtılması 

suretiyle -toprak mülkiyet yapısı üzerinde- toprağı olmayan çiftçiler lehine bir 

düzenlemeyi öngörmektedir. Toprak reformu ile ulaşılmak istenen hedef, sosyal adalet 

ve eşitliği sağlamak, toprağı işlenebilir kılmak, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve 

neticede kırsal kalkınmayı temin etmektir (Kayıkçı, 2009: 52).  

Köylünün geçimini sağlamak için dayandığı en önemli gelir kaynağı olan toprağın 

tasarruf biçimine ve buna dair mülkiyete yönelik ilk girişim Medeni Kanun olmuştur. 

1926’da Medeni Kanun’un kabulüyle özel mülkiyetin çerçevesi belirlenmiş; her mülk 

sahibi arazisini istediği gibi kullanma yetkisine sahip olmuştur (Bakırcı, 2007: 69). İskân 

Kanunu (1934) ile yeterli toprağa sahip olmayan veya hiç toprağı bulunmayan köylülerin 

toprağa sahip olması öngörülmüş; yayımlanan Tapu Kanunu’yla (1934) sahibi olmayan 

toprakları imar edenlere herhangi bir ücret alınmaksızın tapu verilmesi amaçlanmıştır.  

Ancak çıkarılan “bu yasalar daha çok büyük toprak sahiplerinin işine yaramıştır” (Geray, 

2011: 33).   

Ülkemizdeki reform niteliğindeki dağıtım çalışmaları -büyük tartışmalardan sonra 

kabul edilen ve Türk siyasi hayatında önemli izler bırakan- “1945 tarih ve 4753 sayılı 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” ile başlamıştır.8 Kanunun temel gayesi; arazisi 

olmayan veya yeterli gelmeyen çiftçileri toprak sahibi yapmak; ihtiyacı olan çiftçilere 

üretim yapabilmeleri için gereken alet ve demirbaş desteğini vermek ve son olarak da yurt 

topraklarının sürekli olarak işlenmesini sağlamaktır. Çiftçiyi Topraklandırma Kanununda 

ifadesini bulan ve dağıtılması öngörülen arazileri üç başlık altında toplamak mümkündür: 

Kamu arazileri, sahipsiz araziler ve kamulaştırma ile elde edilecek araziler. 

                                                 
8 “11 Haziran 1945 yılında kabul edilen ve esas olarak topraksız çiftçileri toprak sahibi yapmayı amaçlayan 
bu kanun toplumun farklı kesimlerinden farklı tepkiler almış, hükümet zor ekonomik koşullar altındaki 
çiftçilerin durumunu düzelmeye çalışırken bu kez büyük toprak sahiplerini karşısında bulmuştur” (Bakırcı, 
2007: 91). Bunun neticesinde, “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu önemli siyasi sonuçlar doğurmuştur” 
(Kayıkçı, 2009: 56). Diğer bir ifadeyle, 4753 sayılı Kanun yeni bir siyasi partinin doğmasına yol açmıştır.  
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4753 sayılı Kanun özünde bir toprak reformu uygulaması olsa da kendisinden 

beklenen amaca ulaştığını söylemek mümkün değildir. Zira öncelikli olarak kamu 

arazilerinin dağıtılması ve kamulaştırma bedelinin bir kısmının nakit olarak ödenmesine 

yönelik yapılan yasal düzenlemelerle etkisi azalmış, reformist yapısını kaybetmiştir. 

“Kanunla hedeflenen büyük arazi mülklerinin kamulaştırılarak bu toprakların topraksız 

çiftçiye dağıtılması amacına tam manasıyla varılamamış; sadece özel mülkiyette olan çok 

az miktarda arazi dağıtılabilmiştir” (Kayıkçı, 2009: 71).   

İşlerliğini yitiren “1945 tarih ve 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 

Kanunu”ndan sonra da toprak mülkiyetini düzenlemeye yönelik yeni kanunlar çıkarılmış 

ve çeşitli adımlar atılmıştır. Ancak bunların akıbeti de 4753 sayılı Çiftçiyi 

Topraklandırma Kanunu’ndan farklı olmamıştır. Her defasında yeni umutlarla başlanan 

toprak reformu çalışmalarından beklenen değişim ve gelişim bugün dahi 

yakalanamamıştır. Bununla beraber, arazilerin miras yoluyla parçalanması, toprağın 

rasyonel kullanılamaması, üretimde verimliliğin göz ardı edilmesi, kırsal kalkınmanın 

önündeki önemli engeller olarak mevcudiyetini devam ettirmektedir.  

 Kırsal Kalkınma İçin Kooperatifleşme Hareketi 

Kelime olarak kooperatif “üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha 

iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık” (www.tkdk.gov.tr, 2019) anlamına 

gelmekte olup “insan gücü ile iktisadi zorlukları yenmek amacı güder” ve kooperatifi 

diğer şirketlerden ayıran temel özellik kâr amacının olmamasıdır (Yayla, 1968: 40 vd).  

  Cumhuriyetin ilk yıllarında kalkınmanın temini için kooperatifleşme hareketine 

özel önem verilmiştir. Zira mali ve eğitim gücü son derece sınırlı olan çiftçilerin bir araya 

gelmek suretiyle daha etkin, daha kaliteli ve daha verimli üretim yapabilmelerini 

sağlamak ancak örgütlü hareket etmekle mümkündür. Ayrıca, sadece tarımsal üretimi 

sağlamak değil aynı zamanda tarım politikalarının oluşturulmasında ve uygulama 
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koşullarının belirlenmesinde de etkili olmanın yolu, üreticilerin örgütlü bir şekilde 

hareket etmesinden geçmektedir (Bakırcı, 2007: 65).  

Türkiye’de kooperatifçilik düşüncesinin temeli Mithat Paşa’nın öncülüğünü 

yaptığı9 1867 tarihli “Köy Sandıkları Nizamnamesine” dayanmakla beraber; 

Cumhuriyetin ilk yıllarında kooperatif mevzuatına yönelik önemli çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir.10 Ancak, kooperatifleşme hareketi Türkiye’de 1935 yılında 

Cumhurbaşkanı Atatürk imzasıyla Resmi Gazete de yayınlanan “2834 sayılı Tarım Satış 

Kooperatifleri Kanunu” ve “2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu” ile önemli 

bir yere sahip olmuştur. Mevzubahis kanunlar çerçevesinde zamanla farklı nitelikler 

kazanan Tarım Kredi Kooperatifleri faaliyetlerini günümüze dek sürdürmüştür. Tarımsal 

üretimi artırmak, çiftçinin refah seviyesini yükseltmek, kırsal kalkınmayı temin etmek 

üzere önemli roller üstlenen kooperatiflerin dün olduğu gibi bugün de kırsal kalkınmanın 

sağlanmasında gereken başarıyı sergiledikleri söylenemez (Bakırcı, 2007: 80). 

 Kırsal Kalkınmada Eğitim Hamlesi: Köy Enstitüleri 

1930’lu yıllarda toplam nüfusunun yüzde 76’sı kırsal alanda yaşayan, çalışabilir 

işgücünün yüzde 86’sı tarımda istihdam edilen ve büyük bölümü okuma yazma bilmeyen 

bir topluluğun kalkınma çabalarında eğitime önem ve öncelik vermesi şüphesiz 

kaçılmazdır. Bu gereklilik, sosyal bir kalkınma projesi olan Köy Enstitüleri projesinin 

doğmasına zemin hazırlamıştır (Bakırcı, 2007: 82). 

                                                 
9 “Mithat Paşa, kamuya ait boş arazilerin köylüler tarafından imece usulüyle ekilmesini ve buradan elde 
edilecek mahsulün satışı sonrasında elde edilecek gelirle de ihtiyaç sahibi köylülere kredi verilmesini 
öngörmüştür. Elde edilen mahsulün satışı ihtiyar heyetleri tarafından yapılacak ve kazanın sandıklarına 
verilecektir. Kaza sandığını ilçe halkının seçtiği “emin” bir kişi tarafından yönetilecek; kaymakam, ilçe 
idare kurulu üyeleri, mahkeme üyeleri, öğretmen ve kanaat önderlerinden oluşan bir heyet ise denetim 
görevi görecektir. Zaman içerisinde imeceyle çalışmanın angarya halini alması ve Devletin sıkışık 
zamanlarda toplanan paraları harcaması Köy Sandıkları hareketinin başarıya ulaşmasına engel olmuştur. 
Ancak Mithat Paşa’nın bu denemesi ilerleyen zamanda kooperatiflere yönelik gerçekleştirilecek 
çalışmalara öncülük etmiştir” (Yayla, 1968: 77). 
10 1923 İstihsal, Alım ve Satım Kooperatifleri Nizamnamesi; 1924 İtibari Zirai Birlikleri Kanunu; 1926 
Ticaret Kanunu 6. Fasıl.  
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1940’lı yılların kırsal kalkınmaya dair eğitim hamlesi olan Köy Enstitüleri 

projesiyle; kırsal alanda yaşayan çocukların ve gençlerin öncelikle yaşadıkları yöreler için 

ihtiyaç duyulan mesleki donanımları edinmeleri ve beraberinde yeni bir toplumsal tabanın 

oluşturulması hedeflenmiştir (TKİB, 2004: 20). Bu sayede toprak sürekli işlenecek, 

tarımsal üretime katkıda bulunulacak, birlikte çalışma hedefi aşılanacak, çağın 

gerektirdiği sosyal ve kültürel yaşama sahip olunacak, sağlık ve teknik açısından çağın 

gerekleri yakalanacaktır. 

Cumhuriyet tarihi boyunca en çok tartışılan kırsal kalkınma uygulamalarından 

Köy Enstitüleri, uygulamada kırsal kalkınma yerine “toplumu kültürel açıdan değiştirme 

ve yepyeni bir toplum oluşturma” iddiası nedeniyle sosyal ve siyasi tepkilerle karşılaşmış 

(Yücer, 2009: 25), 1954 yılında çıkarılan 6234 Sayılı Kanun’la Köy Enstitüleri öğretmen 

yetiştiren eğitim kurumlarına dönüştürülmek suretiyle kapatılmıştır.11 

  

                                                 
11 Köy Enstitüleri, 1940 tarihinde Kanunla kurulmuştur. Köy Enstitüleri’nin fikir babası eğitimci İsmail 
Hakkı Tonguç’tur. Kuruluş tarihi olan 1940 yılından öğretmen okullarına dönüştürüldükleri 1954 yılına 
kadar yurdun çeşitli bölgelerinde 21 adet köy enstitüsü açılmış ve bu okullarda çok sayıda köy çocuğu 
eğitim görmüştür. Okullarda toplam 17.251 öğretmen yetişmiştir. 
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II. PLANLI KALKINMA DÖNEMİNE GEÇİŞ VE KIRSAL 

KALKINMAYA DAİR YAKLAŞIMLAR (1960–1980) 

Ülkemizde 1960 yılı itibariyle planlı kalkınma fikri benimsenmiş ve uygulamaya 

konmuştur. Planlı kalkınmada temel gaye ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya ivme 

kazandırmaktır. Ayrıca, uygulanan politikalar arasında eşgüdümü sağlamak, ekonomiye 

rasyonel kamu müdahalesini temin etmek, yatırımları toplum yararına yöneltmek, 

toplumsal ve kültürel dönüşümü yönlendirmek planlı kalkınmanın diğer hedefleridir. Bu 

doğrultuda Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kurulmuş, kamuya zorunlu özel sektöre ise 

yönlendirici nitelikte beşer yıllık kalkınma planlarının uygulanması süreci başlatılmış ve 

kırsal kalkınmaya dair atılacak adımlar bu beş yıllık kalkınma planları içerisinde yerini 

almıştır (Güleç ve Sancak, 2009: 1143). 

Planlı dönemle birlikte kırsal kalkınmanın sağlanması için bütünleşik bir yönetim 

politikası benimsenmiştir. Zira kırsal alanların yalnızca tarım sektörünü geliştirmek 

suretiyle kalkındırılması değil, tarımın yanı sıra eğitim, sağlık, ulaştırma, haberleşme, 

enerji, altyapı, turizm gibi alanlarda da çok yönlü gelişmelerinin sağlanması suretiyle 

kalkınmaları öngörülmüştür (Kayıkçı, 2009: 79).  

Bu süreçte atılan ilk adım, halkın kalkınma sürecine aktif katılımını öngören 

Toplum Kalkınması Yaklaşımı olmuştur. Bu yaklaşımla, halkın devletle iş birliği yapması 

suretiyle kalkınma sürecinin yönetilmesi öngörülmüştür.  

1970’li yıllar ve sonrasında, Örnek Köy, Merkez Köy ve Köykent gibi kırsal 

yerleşme dokusuna dair yaklaşımlar ön planda olmuş, mekânsal nitelikli kırsal kalkınma 

politikaları tercih edilmiştir. Çünkü ülkemiz kırsal yerleşimleri genel olarak nüfus 

yoğunluğu düşük, yerleşim düzeni dağınık, birim sayısı fazla ve coğrafya ve iklim olarak 

oldukça çetin yerleşim birimleridir. Bu nedenle kırsal alanda hizmet sunumunda 

verimlilik, etkinlik ve kaynak tasarrufu için ilk olarak köylerin birleştirilmesi düşüncesi 
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önerilmiştir. Ancak köylerin birleştirilmesi usulünün uygulanmasının mümkün olmadığı 

düşüncesinden hareketle farklı yaklaşımlar ileri sürülmüştür. Kimi parti programlarında 

veya kimi hükümet programlarında yer verilen bu yaklaşımların ortak özelliği, köyleri 

birleştirmeye gitmeksizin, kırsala yönelik kamu hizmetlerinin belirli merkezlerde 

toplanmasıdır (Geray, 2011: 52, 114). Ancak uygulanması öngörülen yaklaşımların 

merkezden tespit edilmesi, yerel halkın katılımının sağlanamaması, yerelin ihtiyaçlarına 

cevap vermemesi, yaklaşımların siyasi bir mensubiyete çıkarım yapması ve sık sık 

yaşanan hükümet ve yönetici değişiklikleri ile meydana gelen politika değişiklikleri 

yaklaşımların başarısız olmasına neden olmuştur. 

DPT kuruluşuyla birlikte planlama uygulamalarını başlatmış, kırsal kalkınma 

girişimleri de beş yıllık kalkınma planlarının içerisindeki yerini almıştır (Güleç ve 

Sancak, 2009: 1143). Bu planlar doğrultusunda, hem kırsal alanda kamu hizmetlerinin 

sunumu, hem de kırsal kalkınmanın en kısa vadede sağlanmasına yönelik çeşitli stratejiler 

ve projeler hayata geçirilmiştir (Can, 2007: 10). 

“Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967)”, Toplum Kalkınması 

programlarının uygulanmasını kabul etmiş, halkın hizmetlere gönüllü katılımını 

sağlayacak çalışmaların yapılmasını öngörmüştür (Doğanay, 1993: 2). 

“İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)”, işleyecek yeterli toprağı 

bulunmayan çiftçileri topraklandırmak suretiyle tarım reformu düşüncesinin 

gerçekleştirilmesini, üretim metotlarının modernleştirilmesini ve kooperatifleşmeyi 

öngörmüştür (Bakırcı, 2007: 127).   

“Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planına (1973-1977)” göre, dağınıklık ile sayısal 

çokluk kırsal yerleşim birimlerinin başlıca niteliğidir (DPT, 1972: 864). Bu durum, köy 

kalkınmasını ve kalkınma çabalarını olumsuz etkilemektedir. Bu noktada Üçüncü Planın 

çözüm önerisi Merkez Köy yaklaşımı olmuştur (Kayıkçı, 2009: 112).  
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“Dördüncü Beş Yıllık kalkınma Planı (1979-1983)”, kırsal alanda kalkınmayı 

sağlamak, refah seviyesini yükseltmek için Köykent modelini benimsemiştir (DPT, 1979: 

288). 

“Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1985-1989)”, kırsal alanda köy ve köy 

altı yerleşim birimi olarak toplam 86.149 üniteye götürülecek hizmetlerin sunumunda 

Merkez Köylerin yeniden kullanılması fikri benimsenmiştir (DPT, 1984: 158). 

“Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994)”, kırsala canlılık katmak için 

hizmet sunumu ile tarımsal sanayine ilişkin yatırımların merkez köylere 

yönlendirilmesini, ayrıca kırsal yerleşimlere hizmetlerin götürülmesini sağlayan idareler 

arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere entegre projelerin uygulamaya konulmasını 

öngörmüştür (DPT, 1989: 321).  

“Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)”, küreselleşen bir dünyanın 

getireceği imkanlardan mümkün olduğunca yararlanmak suretiyle çağın yakalanması, 

Türkiye’nin muasır ülkeler arasındaki seçkin yerini almasını öngörmüştür (Bakırcı, 2007: 

183 vd.). Ancak, önceki planlarda olduğu gibi Yedinci Planda da kırsal kalkınmaya 

yönelik çabalar gölgede kalmış, net bir politika belirlenmediği gibi yeni bir öneride 

sunulmamıştır.  

“Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planına (2001-2005)” göre, kırsal kalkınmada 

etkinliğin ve verimliliğin sağlanması, yönetim yapısı içerisinde yer alan tüm aktörlerin 

eşgüdüm içerisinde çalışmasına bağlıdır. Bu nedenle, kırsala hizmet götüren yönetim 

örgütlenmesi, çağın gereklerine uygun olarak yeniden yapılandırılmalıdır (DPT, 2000: 

83).  

“Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)”, kırsal kalkınmaya dair plan ve 

politikaların Avrupa Birliğine üyelik yolunda Avrupa Birliği kırsal kalkınma politikaları 
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çerçevesinde oluşturulmasını öngörmüştür (Kayıkçı, 2009: 225). Nitekim Dokuzuncu 

Plan, Avrupa Birliği yasal düzenlemelerine uyumlu olarak planlanmış ve AB bütçe ve 

plan dönemi olan 2007-2013 periyoduna uygun hale getirilerek 7 yıllık hazırlanmıştır 

(Bakırcı, 2007: 268).  

“Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)”, kırsalda yaşayanların bulundukları 

yörelerde iş sahibi olmalarını ve yaşam standartlarının iyileştirilmesini hedeflemiştir 

(TCKB, 2013: 156). Ancak bu hedefe ulaşmak için Onuncu Planın kendisinden önceki 

planlardan farklı bir politika ortaya koyduğunu ifade etmek güçtür.  

“On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)”, kırsalda yaşam kalitesini artırmak ve 

refah seviyesini yükseltmek başlıca hedeftir. Kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki 

altyapısının iyileştirilmesi için KÖYDES ve KIRDES Projelerine finansal destek 

sağlanacaktır. Bununla beraber IPARD ve KKYDP Programları kapsamında kırsal 

alandaki tarım, istihdam, turizm ve bilişim alanlarına yönelik desteklere devam edilmesi 

benimsenmiştir (TCSBB, 2019: 181).  

 Ülkemizin planlı kalkınma düşüncesini benimsediği 1960 yılından 2011 yılına 

dek varlığını ve ismini muhafaza eden Devlet Planlama Teşkilatı 2011 yılında bakanlığa 

dönüştürülmüş ve Kalkınma Bakanlığı adı altında örgütlenmiştir. Bir diğer ifadeyle, 

Türkiye’de ulusal kalkınma planlarını hazırlamak ve uygulamakla görevli DPT’nin 50 

yıllık mazisi üzerine planlama anlayışından ziyade “kalkınma” merkezli bir bakanlık inşa 

edilmiştir (Övgün, 2011: 263-281). Nitekim Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 

Kalkınma Bakanlığı çatısı altında hazırlanmıştır. Ancak Kalkınma Bakanlığının ömrü 

uzun olmamış 2018 yılı itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle bakanlık 

sayısı azaltılmış ve Kalkınma Bakanlığının kalkınma planlarını hazırlamaya dair vazifesi 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına tevdi edilmiştir. “On Birinci Kalkınma 

Planı (2019-2023)” Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin bir ürünü olarak doğmuştur.  



75 
 

 Halkın Devletle İş Birliği: Toplum Kalkınması Yaklaşımı 

Planlı kalkınma dönemine geçişle birlikte Türkiye’de kırsal kalkınmaya dair atılan 

ilk adım “Toplum Kalkınması Yaklaşımı” olmuştur. Bu yaklaşım, kırsal yerleşimlerde 

sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeyi sağlamak üzere halkla hükümetin birlikte hareket 

etmesini ifade etmektedir (Yavuz, 1969: 9). Yaklaşımın temel prensibi, yerel 

toplulukların giriştikleri gönüllü çabaların devletin her türlü olanaklarıyla 

desteklenmesidir (Geray, 1981: 1). 

Toplum kalkınması yaklaşımı Türkiye’de ilk olarak “Birinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’nda (1963-1967)” gündeme gelmiştir. Plan, toplum kalkınması yaklaşımını 

ekonomik, sosyal ve kültürel koşulları geliştirmekle beraber, toplulukların kalkınma 

sürecine katılımlarını sağlamak için “halkın çabalarının devletin çabaları ile 

birleştirilmesi” olarak ifade etmiştir (Günaydın, 2010: 271). Ancak burada amaçlanan 

sadece ekonomik, kültürel ve sosyal koşulların devletin sağlayacağı olanaklarla 

iyileştirilmesi değil; bunun beraberinde zihniyetin değiştirilmesi, halk ile hükümet 

arasında sıkı bir iletişim kanalının oluşturulmasıdır (Yavuz, 1969: 10).  

“Bu doğrultuda Plan, 1967 yılı sonuna kadar her ilden bir ilçenin, 1977 yılı sonuna 

kadar ise tüm köylerin toplum kalkınması çalışmaları kapsamına alınmasını 

hedeflemiştir” (Günaydın, 2010: 271). 1963 yılı itibariyle altı ilde çalışmalar başlatılmış, 

yıllar içerisinde yapılan eklemelerle 1968 yılında toplam 41 ilde 53 ilçe deneme alanı 

olarak seçilmiştir.12  

1963 ve 1964 yılı programlarının ve toplum kalkınması çalışmalarının 

yürütülmesi görevi Devlet Planlama Teşkilatına (DPT) verilmiş iken; 1964 tarih ve 3349 

                                                 
12 “Deneme bölgelerinde girişilen çalışmaların amacı, toplum kalkınması yönteminin yurt çapında 
uygulanma olanaklarını araştırmak, karşılaşılan güçlükleri saptamak, bu deneylerden yararlanarak 
gelecekteki çalışmaları daha etkili biçimde düzenlemektir” (Geray, 1981: 47). 
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sayılı kararnameyle Köyişleri Bakanlığının kurulmasıyla toplum kalkınması 

çalışmalarına dair koordinasyon görevi bu Bakanlığın uhdesine geçmiştir (Geray, 1981: 

47). Ancak diğer bakanlıklarla eşit durumda bulunan bu bakanlık, eşgüdüm sağlamakta 

yetersiz kalmıştır. Zaten her biri ayrı uzmanlık gerektiren kırsal hizmetlerin bir bakanlık 

çatısı altında toplanması da olanaklı olmamıştır. Bu kapsamda merkezde ve taşrada 

kurulların oluşturulması öngörülmesine karşın, merkez için planlanan bakanlıklar arası 

kurul dahi toplanamamış, bu eşgüdüm eksikliği alana da yansımıştır (Günaydın, 2010: 

271). 

Köye yönelik hizmetlerin bir çatı altında toplandığı Köyişleri Bakanlığı tecrübesi, 

ülkemizin kırsal kalkınma çabalarına dair yadsınamaz bir deneyimidir. “Birinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planının (1963-1967)” uygulamaya konmasıyla “köy kalkınması” ile eş 

anlamda kullanılan “toplum kalkınması” çalışmaları başlatılmıştır.  Bu kapsamda 1963 

yılı uygulama programı, toplum kalkınması çalışmalarını yürütmek üzere merkezde bir 

organ kurulmasını öngörmüştür. Ancak bu organ yeni bir teşkilat olarak doğmamış, var 

olan teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi neticesinde vücut bulmuştur. Zira Birinci 

Plan, Türkiye’de köylere hizmet götüren oldukça büyük bir teşkilatın varlığından ve 70 

bini aşan memur sayısından söz ederek, yeni bir teşkilatın kurulmasının tekrarlara sebep 

olacağını dile getirmiştir (Yayla, 1968: 30). Ayrıca dayanağını Anayasadan alan köye 

yönelik hizmetler, Köy Kanununda ve gerekse diğer kanun hükümlerinde teferruatlı bir 

şekilde hüküm altına alınmış, fakat bu durum da ayrıca bir koordinasyon ihtiyacını 

beraberinde getirmiştir. Neticede köye yönelik hizmetlerde koordinasyonu sağlamak ve 

beş yıllık kalkınma planının öngördüğü toplum kalkınması çalışmalarını gerçekleştirmek 

gayesiyle merkezi bir organ olarak Köyişleri Bakanlığı doğmuştur (Yayla, 1968: 11).   

Bununla birlikte, Onuncu İnönü hükümeti programında da ülke nüfusunun üçte 

ikisinin yaşadığı köylerin toplum açısından özel bir önem taşıdığı kanaatinden yola 
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çıkılmış, iktisadi ve sosyal kalkınmanın köyün ve köylünün kalkınmasıyla 

sağlanabileceği öngörülmüştür. Bu minvalde toplum kalkınmasına yönelik faaliyetlerin 

hızlandırılması ve kırsal alanda hizmet sunan kurumların birleştirilmek suretiyle etkili bir 

hale getirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca köye yönelik hizmetlerin hızlı bir şekilde 

sunulması ve köylülerin hizmetlere kolay ulaşabilmesi için mekânsal olarak hizmetlerin 

uygun merkezlerde toplanması düşüncesine de vurgu yapılmıştır (www.tbmm.gov.tr, 

2018).   

Onuncu İnönü hükümeti programına göre köylüyü hakkı olan yaşam standardına 

kavuşturmak, köyde yaşayanların refahını yükseltecek çalışmalar yapmak, köylüyü 

memleket kalkınmasında daha çok yardım edebilir duruma getirmek, köye sunulan 

çalışmalarda etkinliği ve verimliliği artırmak, köye sunulan devlet hizmetleri arasında 

eşgüdüm sağlamak, köy kalkınması için devlet gücüne halkın gönüllü katılımını 

sağlamak, köy kalkınmasını hızlandırmak için yeni bir ruh ve heyecan oluşturmak 

Köyişleri Bakanlığının temel kuruluş gayesidir (www.tbmm.gov.tr, 2018). 

Kuruluş kanunu olmayıp 1964 yılında teşekkül eden Köyişleri Bakanlığına 

bağlanan genel müdürlük ve bazı daireler şunlardır: Tarım Bakanlığının “Toprak 

Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Genel Müdürlüğü (TOPRAKSU)”, “Orman Köylerini 

Kalkındırma Dairesi”, “İmar ve İskân Bakanlığının Toprak ve İskân İşleri Genel 

Müdürlüğü”, “Mesken İşleri Genel Müdürlüğü Köycülük Dairesi”; Bayındırlık 

Bakanlığının “Karayolları Genel Müdürlüğü Köy Yolları Dairesi”, Elektrik İşleri Genel 

Direktörlüğü bünyesindeki “Köy Elektrifikasyonu Birimi”; Sanayi Bakanlığının “Köy El 

Sanatları Ünitesi”; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının “DSİ Genel Müdürlüğü Köy 

İçme Suları Dairesi”; Milli Eğitim Bakanlığının “Halk Eğitim Genel Müdürlüğü”, 

Devlet Planlama Teşkilatının “Toplum Kalkınması Birimi” (Kayıkçı, 2009: 139; Yayla, 

1968: 4). 
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 Köyişleri Bakanlığının kurulmasıyla birlikte köylere yönelik görevler Köyişleri 

Bakanlığı çatısı altında birleştirilmiş ve ayrıca Birinci Kalkınma Planında öngörülen 

toplum kalkınması çalışmalarının sorumluluğu da yine Köyişleri Bakanlığına tevdi 

edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, toplum kalkınmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve 

köylere sunulacak hizmetlerde etkinliği, verimliliği ve eşgüdümü sağlamak üzere Tarım 

Bakanlığından ayrı yeni bir bakanlık teşkilatı kurulmuş ve bu Bakanlığın kırsal 

kalkınmanın temini için lokomotif görevi icra etmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda 

toplum kalkınmasına yönelik çalışmaları yürütme görevi Devlet Planlama Teşkilatı’ndan 

(DPT) alınarak yeni kurulan Köyişleri Bakanlığına tevdi edilmiştir.  

Ancak Köyişleri Bakanlığının özellikle toplum kalkınması çalışmalarına yönelik 

beklentileri karşıladığını ifade etmek oldukça güçtür. Zira Köyişleri Bakanlığı toplum 

kalkınması çalışmaları kapsamında oluşturulması gereken bakanlıklar arası kurulu 

organize edememiş, toplum kalkınması çalışmaları için belirlenen pilot bölge sayısını 

artırmış fakat gerçekleştirilen çalışmalarda aksamaların önüne geçememiştir. Bu 

sebeplerle toplum kalkınması çalışmalarındaki koordinasyon vazifesi Köyişleri 

Bakanlığından alınarak İçişleri Bakanlığına tevdi edilmiştir (Kayıkçı, 2009: 136). 1969 

yılı programı ile toplum kalkınması çalışmalarında ulusal düzeyde eşgüdüm 

sorumluluğunun İçişleri Bakanlığı’na devredilmesindeki temel gaye; toplum kalkınması 

çalışmalarında eşgüdüm görevini yerine getiren vali ve kaymakamların dikey - yatay 

iletişimi sağlamaları, Bakanlığın yerel yönetim üzerindeki yönetsel denetim (vesayet) 

yetkilerinin bulunması ve yatırımcı olmayan yansız bir bakanlık olmasıdır. Ancak, 

çalışmalar sonucunda görülmüştür ki, İçişleri Bakanlığı da eşgüdüm konusunda bekleneni 

sağlayamamış, toplum kalkınmasına sahip çıkamamıştır (Geray, 1981: 60).     

Köyişleri Bakanlığının teşkilat ve görevleri ile ilgili kanun tasarısı 1970 yılında 

TBMM’ye sunulmuş ve 01.10.1971 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. Ancak 
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yayımlanması için Cumhurbaşkanlığına gönderilen Kanun yeniden görüşülmek üzere 

TBMM’ye sevk edilmiştir. Sonuç olarak mevzubahis yasa tasarısı kanunlaşamamıştır 

(Geray, 1981: 134). 1964 yılında kurulan Köyişleri Bakanlığı 1984 yılında Tarım, Orman 

ve Köyişleri Bakanlığına ilhak edilerek kaldırılmıştır. Bu noktada dikkat çeken husus, 20 

yılı aşan bu süre zarfında Bakanlığın teşkilat kanunu olmadan görev icra etmiş olmasıdır 

(Çevikbaş, 2002: 28).  

Birinci Özal hükümeti programında köylünün sosyal yapının ana istikrar unsuru 

olduğu, ülke nüfusunun yarısının tarımla uğraştığı, şehirlerde yaşayanlar ile köylerde 

yaşayanlar arasında gelir dağılımı açısından önemli farklılıkların bulunduğu ve köyden 

kente göçün devam ettiği vurgulanmış, tarım ve köy hizmetlerinde hızlı bir gelişmenin 

sağlanabilmesi için tedbirler alınması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, köye 

ve tarıma hizmet veren kuruluşları aynı çatı altında toplama saikıyla 1984 yılında Tarım, 

Orman ve Köyişleri Bakanlığı kurulmuştur (www.tbmm.gov.tr, 2018). Bakanlık 

bünyesinde kamu tüzel kişiliğini haiz, katma bütçeli ve bağlı kuruluş olarak Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihdas edilmiştir.  

KHGM’nin temel gayesi kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla kırsal alanda 

altyapıya yönelik hizmet sunumunu gerçekleştirmek, kırsal kalkınmaya yönelik 

araştırmalar yapmak ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını temin etmektir 

(Koyuncu, Pınar ve Yılmaz, 2008: 10). Bu sayede kırsal alanda yaşayanların refah 

seviyesi yükseltilecek, toprak ve su kullanımında verimlilik artırılacak, doğal kaynaklar 

muhafaza edilecek, köyden kente yaşanan düzensiz göç önlenecektir (Koyuncu, Pınar ve 

Yılmaz, 2008: 14). 

Görev aldığı uzun süre periyodunca kendisinden bekleneni veremeyen KHGM, 

kırsal kesimde gelir düzeyinin yükseltilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması, köy ve şehir 

arasındaki farkın kapatılması hususundaki beklentileri karşılayamamıştır (Çevikbaş, 
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2002: 50). Bu durumun temel nedeni, KHGM’nin örgütsel yapısı ve insan kaynakları 

boyutuyla disiplinli, planlı, etkin ve verimli bir çalışma düzenine geçememiş olmasıyla 

birlikte, araç parkını etkin kullanamaması, kaynak kullanımında verimliliği 

yakalayamaması, siyasetin istihdam kuruluşu olmaktan ve siyasi müdahalelerden 

kaçınamaması olmuştur (DPT, 2001: 20). 21 yıl boyunca hizmet gören KHGM 2005 

yılında çıkarılan 5286 sayılı Kanun ile tasfiye edilmiş, taşra teşkilatı İstanbul ve Kocaeli 

illerinde “Büyükşehir Belediyelerine”, diğer illerde “İl Özel İdarelerine”, merkez 

teşkilatı ise “Tarım Bakanlığına” devredilmek suretiyle tamamen kaldırılmıştır.  

Yaşanan bu süreçte, toplum kalkınması çalışmaları yeteri kadar etkin ve verimli 

olmamıştır. Köy ve köylüye yönelik sunulan hizmetler, köyde ve köylüde beklenen 

değişmeyi sağlayamamış, çalışmalarda kurumlar arası eşgüdüm sağlanamamış, 

birbirinden habersizce sürdürülen çalışmalar nihayetinde akim kalmıştır  (Geray, 1974: 

98).  

Fakat ‘toplum kalkınması düşüncesi’ gündeme geldiği Birinci Beş yıllık 

Kalkınma Planı’ndan yıllar sonra, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri vasıtasıyla mülki 

idare amirleri tarafından hayata geçirilmiştir. KÖYDES Projesi kapsamında sağlanan 

akçalı desteklerle süreklilik arz eden yatırımlar, kaymakamların liderliğinde devlet-

vatandaş iş birliğinde ve vatandaşın da katkısıyla gerçekleştirilmiştir. Bu sayede 

ihtiyaçların tespiti, doğru karar alınması, yerel halkın katılımı, uygulamaların denetimi ve 

kırsal nüfusun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi sağlanmıştır. Bunun yanında mülki 

amirler, sadece altyapı çalışmalarıyla sınırlı kalmamış; KHGB’ler vasıtasıyla sosyal, 

kültürel ve ekonomik alanda ulaşım, iletişim, eğitim, sağlık, turizm gibi değişik 

niteliklere haiz projelere de imza atmışlardır. Mülki amirler bu uygulamaları 

gerçekleştirirken de yöre insanının desteğini almış ve örnek bir çalışma sergileyerek 
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toplumsal bütünleşmeyi sağlamışlardır. Mülki idare amirlerinin yakalamış oldukları bu 

başarıda toplumsal ve mesleki statülerinin payı yadsınamaz bir gerçektir.   

 Yerleşme Düzenine Dair Yaklaşımlar: Örnek Köy, Çok Yönlü Kırsal 

Alan Planlaması, Merkez Köy ve Köykent 

Ülkemizdeki kırsal yerleşimlerin karakteristik özelliği olan dağınık yerleşim 

yapısı ve yerleşim yerlerinin küçük birimlerden oluşması, Cumhuriyet’in ilanından 

itibaren sürdürülen kırsal kalkınma çabalarına sekte vurmuş, planlı kalkınma dönemi ile 

birlikte yerleşme düzenine dair yaklaşımların ön plana çıkmasına neden olmuştur.  

Yerleşme düzenine dair yaklaşımların başlıca gayeleri; hizmet sunumunda 

eşgüdüm sağlamak, hizmet sunumunda maliyetleri azaltmak, hizmetlerin tüm köylere 

ulaştırılmasını sağlamak, köy ile kent arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak şeklinde 

ortaya çıkmaktadır. Yaklaşımların gayeleri aynı gibi görülse de, bu yaklaşımlar özünde 

farklı siyasi görüşlerin ve partilerin dillendirmiş olduğu kırsal kalkınmaya dair 

kavramlardır.  

“Örnek Köy” ve “Çok Yönlü Kırsal Alan Planlaması” yaklaşımları planlı 

kalkınma dönemiyle birlikte kırsal kalkınmayı sağlamak adına yerleşme düzenine yönelik 

atılan ilk ve önemli adımlardır. Her iki yaklaşımda sınırlı alanda uygulanmış fakat istenen 

sonuçlara ulaşılamamıştır. Yerleşme düzenine yönelik uygulanan diğer yaklaşımlardan 

“Merkez Köy” ve “Köykent” projeleri ise planlı kalkınma döneminin kırsal kalkınmaya 

dair başlıca kavramları olmuş ve bu yöntemler kalkınma planlarında yer alarak bir kamu 

politikası haline gelmiştir. “Tarım kent” projesi ise uygulanma şansı bulamamış ve resmi 

bir devlet politikası halini alamamıştır. 

Örnek Köy (Pilot Köy) yaklaşımı 1963-1965 yılları arasında kırsal kalkınmayı 

sağlamak adına yerleşme düzenine yönelik atılan ilk adımdır. Örnek Köy yaklaşımı; 
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köylere sunulan hizmetlerde koordinasyonu sağlamak, üretilen hizmetlerden civarda 

bulunan köylerinde istifade etmelerini temin etmek, köye hizmet götüren kişi ve 

kuruluşlar ile hizmetten faydalananlar arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamak amacıyla 

İstanbul ve Ankara illerinde uygulanmıştır (TKİB, 2004: 34). Yaklaşımda, “genellikle 

merkezde yer alan bir köyde yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarının, çevredeki diğer 

köyleri de etkileyeceği, böylece çalışmaların çevrede yaygınlık kazanacağı” beklentisi 

hakimdir (Geray, 1974: 243). Ancak, Örnek Köy yaklaşımı şu yönleriyle eleştirilmiştir: 

Model merkezdeki kamu personelince hazırlanmış ve yerel halkın katılımı göz ardı 

edilmiştir. Hizmetler bir köyde toplanmış, civar köylere fayda sağlamamıştır. Köyün 

genel görüntüsüne yönelik çalışmaları öne çıkarmış fakat köydeki sosyal, ekonomik 

yapıda değişiklikler meydana getirmeyi öngörmemiştir (Çelik, 2005: 66). 

Çok Yönlü Kırsal Alan Planlaması kırsal kalkınmayı sağlamak adına yerleşme 

düzeni temelinde hayata geçirilen bir diğer uygulamadır. 1965-1970 yılları arasında 

Köyişleri Bakanlığı tarafından İtalya, Hollanda ve İsrail’de ki uygulama örneklerinden 

yola çıkarak “Manisa, İzmir, Uşak, Diyarbakır, Urfa ve Malatya”da uygulanmıştır. 

Köylerin kendisine yeten birimler olabilmesini ve kentlerle aralarındaki farkların 

azaltılmasını öngören “Çok Yönlü Kırsal Alan Planlaması” ile kırsal alan tüm yönleriyle 

değerlendirilmiş, kalkınmanın önündeki engeller ve itici güçlerin beraber 

değerlendirilerek tarıma yönelik iyileşmenin sağlanması hedeflenmiştir (TKİB, 2004: 

34).  

Çok yönlü kırsal alan planlaması, plan kademeleri üzerine inşa edilmiştir. Bu plan 

kademeleri “makro, mikro ve bölgesel olmak üzere üç ölçekte düşünülmüştür.” Makro 

plan, ulusal ölçekte; mikro plan, aile işletmeleri ölçeğinde; bölgesel plan ise diğer iki plan 

arasında bağlantı kurmak maksatlı öngörülmüştür. Planların konusu ekonomik, sosyal ve 

fiziksel olmak üzere üç sınıfa ayrılır. “Ekonomik planlama” tarımsal üretim, pazarlama, 
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üretime yönelik güncel tekniklerinin icrası, suyla toprağın doğru değerlendirilmesi, 

kırsalda sanayiye ve istihdama dair konuları içermektedir. “Sosyal planlama” eğitime, 

sağlığa, aileye, göçe dair vb. alanları kapsamaktadır. “Fiziksel planlama” ise köylerin 

yollarını, elektriklerini, içme sularını, imara dair düzenlemelerini ve diğer altyapıya 

yönelik çalışmaları kapsamaktadır (Bakırcı, 2007: 119). 

“Çok Yönlü Kırsal Alan Planlaması yaklaşımı”, teorik anlamda oldukça iyi bir 

çerçeveye sahip olmasına rağmen pratikte yeterli başarıyı elde edememiştir. Zira yerleşim 

birimlerini tek tek ele alması, halkın katılımının sağlanamaması, öncelik 

değerlendirmesinde yapılan yanlışlıklar, kurumlar arası iletişimsizlik, merkezden 

yönetilme ve kaynak yetersizliği uygulamanın başarısızlığa sürüklenmesine neden 

olmuştur. Nitekim uygulama takip eden süreçte bir daha gündeme gelmemiştir (Bakırcı, 

2007: 120).  

Merkez Köy yaklaşımı 1973-1978 yıllarını kapsayan “Üçüncü Beş Yıllık 

Kalkınma Planı”nda kırsal kalkınmayı sağlamak adına öngörülen yerleşme düzenine dair 

bir yaklaşımdır. Toplum Kalkınması yaklaşımı devlet vatandaş işbirliğini öngörürken; 

Merkez köy yaklaşımı devletin kırsal alana hizmet götürmesi anlayışı üzerine bina 

edilmiştir (Kayıkçı, 2009: 115). Genel karakteristiği dağınıklık ve sayısal çokluk olan 

kırsal alan yerleşme düzeninden kaynaklanan sorunları çözmeye yönelik planlanan 

Merkez Köy yaklaşımıyla; yönetimin örgütsel yapısında herhangi bir değişikliğe 

gitmeden kırsal alanda sunulan hizmetlerden mümkün olduğunca çok köyün ve köylünün 

faydalanması hedeflenmiştir (Geray, 2011: 135).  

Merkez köy, çevresindeki köylere yönelik hizmet sunumunda merkezi konumda 

bulunacak, yerele dair hizmetlerin sunumu ve kamu görevlilerinin istihdamı bu merkezde 

gerçekleşecektir. Merkez Köy olarak belirlenen yerleşim birimine, sağlık ocağı, yatılı 

okul, PTT şubesi, karakol, pazaryeri gibi çeşitli hizmetlerin sunulduğu istasyonlar 
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yapılacak, böylece hizmetlere merkez köy aracılığıyla kümedeki diğer köylerin de 

ulaşması sağlanacaktır (Geray, 2011: 135). Burada amaç, köy öbeklerinin meydana 

getirdiği yerleşimlerde, merkezde yer alan bir köyün “Hizmet İstasyonu” olarak 

geliştirilmesi ve bu yolla çevre köylere daha iyi hizmet götürmek suretiyle kırsal 

kalkınmanın sağlanmasıdır (DPT, 2001: 29).  

Üçüncü plan döneminde çerçevesi ortaya konulan ve 1974 senesinde tamamlanan 

merkez köylerin belirlenmesine dair çalışmalar neticesinde yaklaşık 7 bin köyün merkez 

köy olarak örgütlenmesi öngörülmüştür. Ancak, merkez köye dair çalışmalar 

yürütülmeye başlamadan “1977 Yılı Hükümet Programı” ile “köykent” yaklaşımı kırsal 

kalkınmaya dair politika olarak belirlenmiştir (TKİB, 2004: 33). Merkez köy çalışmaları 

1980’lerde tekrar gündem olmuş, 1983 yılında “Bakanlar Kurulu Kararı” ile ülke 

sathında 4319 köy “merkez köy” olarak belirlenmiştir (TKİB, 2001: 40).  

1983 yılından 1990 yılına dek yaşanan gelişim ve değişimlere bakıldığında 

merkez köylerin yüzde 16’sında belediye teşkilatının kurulduğu görülmektedir. Ayrıca 

saptanamamış olmasına rağmen azımsanmayacak sayıda merkez köy ilçe statüsüne 

kavuşmuştur (Doğanay, 1993: 10). Fakat sadece hizmet götürme işleviyle sınırlandırılan 

Merkez Köy yaklaşımında, merkez köy ile bağlı köylerden oluşan köy kümelerinin 

yönetsel statüsüne ilişkin ilkeler saptanmamış, hangi köylerin merkez köye bağlı olduğu 

ifade edilmemiş; üretim, istihdam, kooperatifleşme, toprak reformu, sanayileşme gibi 

ekonomik enstrümanlar değerlendirme dışında bırakılmıştır (Geray, 2011: 120). Bu 

nedenle Merkez köy yaklaşımı da diğer kalkınma yaklaşımlarıyla aynı makûs talihi 

yaşamış ve kırsal alanda yerleşme düzeni ekseninde bir kalkınma aracı olarak varlığını 

idame ettirememiştir. 

Köykent modeli ilk olarak 1969 yılında CHP’nin seçim bildirgesinde ve akabinde 

1973 yılı seçim bildirgesinde ifadesini bulmuş, 1977 senesinde hükümet programında 
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benimsenerek merkez köy çalışmalarının yerini almıştır (Bakırcı, 2007: 150). Bununla 

beraber Köykent kavramı ilk defa Kalkınma Planları arasında 1979-1983 yıllarını 

kapsayan Dördüncü Kalkınma Planında ifade bulmuştur. CHP’nin 1973 yılı seçim 

bildirgesinden anlaşılacağı üzere; Köykent modeli ile Merkez köy modelini birbirinden 

ayıran temel fark, merkez köy modelinin odağında kamusal hizmetlerin sunumu var iken, 

köykent modelinde öncelik kalkınmanın temeli olan köylünün kendisidir. Köykent 

modeliyle sadece yeni bir yerleşim biçimi, yeni bir yönetim biçimi değil, kırsal kesimde 

yaşayan halkın alışkanlıklarına uygun bir yaşam biçimi getirilmek istenmiştir. Bu nedenle 

“Köykent kavramı, köyden kente, köylülükten kentliliğe, tarım toplumundan sanayi 

toplumuna düzenli ve sağlıklı bir geçişi öngörmüştür” (Geray, 2011: 121). Diğer bir 

ifadeyle, Köykent modelinin ayırt edici özelliği tabana dayalı olmasıdır ki, önceki 

modellerin aksine kalkınma tabandan cereyan edecek ve mekânsal planlama hayat 

bulacaktır (Çelik, 2005: 67).  

Köykent modeli, siyasi irade tarafından göçü önleyici bir araç olarak da 

düşünülmüştür. Köykentler sayesinde, köylerde yaşayanlar yerlerinden olmaksızın 

kentlilerin sahip olduğu olanaklara kavuşacak, yeni istihdam alanları sağlanacak, yerel 

düzeyde atıl bekleyen kaynaklar ekonomiye kazandırılacak ve bu sayede köyde ihtiyaç 

duyduğu kamu hizmetlerine ve iş imkânlarına kavuşabilen yöre halkı göç etme 

gereksinimi hissetmeyecek ve hatta tersine göç olgusu yaşanacaktır (Başıbüyük, 2004: 

312).  

İlk köykent uygulamaları, Köyişleri ve Kooperatifleri Bakanlığı tarafından 1978-

1979 yıllarında Bolu’nun Taşkesti ve Van’ın Özalp köylerinde uygulanmıştır. Özalp 

Köykent Projesi, gönüllü halk katılımının yeterli seviyede olmaması dolayısıyla sönük 

kalmış ve hükümet değişikliği sebebiyle akim kalmıştır. Taşkesti Köykent Projesi’nde ise 
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altyapı, kooperatifleşme ve sosyal hizmetlere dair konularda ilerleme kaydedilmesine 

rağmen çalışmalar yarım kalmıştır (Çolakoğlu, 2007: 194). 

Köykent projesi 2000’li yıllarda yeniden gündeme gelmiş Ordu ili Mesudiye ilçesi 

Çavdar Köyü’nde “Çavdar ve Yöresi Köy-Kent Projesi” adıyla yeniden hayata geçirilmiş 

fakat proje yine genel bir uygulama alanı bulamamıştır (Erdönmez, 2005: 41 vd.). 

Ülkemizde hayata geçirilmeye çalışılan kırsal kalkınma projelerinin siyasi içerikli olması 

nedeniyle projelerin yönetim değişikliklerinde uygulamadan kaldırılmaları bu durumun 

başlıca nedenidir (Başıbüyük, 2004: 312). Nitekim 1970’li yıllara dayanan köykent 

yaklaşımının 2000’li yıllarda yeniden gündeme gelmesi, iki dönemde de aynı siyasi 

düşüncenin iktidar konumunda olmasının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Bakırcı, 2007: 208).  

Üç aşamada uygulanması öngörülen “Çavdar ve Yöresi Köy-Kent Projesi”nde 

öncelikle altyapıya dair hizmetlerin; ikinci olarak eğitime, sağlığa ve sosyal faaliyetlere 

yönelik hizmetlerin; üçüncü olarak da ekonomiye ve kırsalın kalkınmasına dair 

faaliyetlerin yürütülmesi hedeflenmiştir. Proje yönetimi hususunda ise “Köykent 

Başkanlığı”, “Köykent Yürütme Kurulu” ve “Köykent Kurultayı” şeklinde idari birimler 

ihdas edilmiştir (TKİB, 2004: 32). 

Köykent kavramı merkezi yönetim tarafından geliştirilip uygulamaya konan bir 

model olsa da proje yürütümünü gerçekleştirilecek organların oluşumuna bakıldığında 

yönetimin yerel idare temsilcilerinden meydana geldiği ve halkın katılımına ayrıca önem 

verildiği görülmektedir.  Nitekim “Köykent Başkanlığı”, ilçe kaymakamıyla köykent 

kapsamındaki köylerin muhtarlardan seçilen bir başkan yardımcısından; “Köykent 

Yürütme Kurulu”, ilçe kaymakamı başkanlığında köykent köylerinin muhtarlarının 

tamamından ve kooperatif başkanından; Köykent Kurultayı ise köykent köylerindeki 

kayıtlı seçmenlerin tamamından oluşmaktadır (Erdönmez, 2005: 44 vd.). 
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Çavdar ve Yöresi Köy-Kent Projesi’nde öngörülen çalışmalar genel itibariyle 

2003 yılında bitirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında; altyapı ve sosyal hizmetlere dair 

gerçekleştirilen çalışmalarda önemli düzeyde başarı yakalanmışsa da köyler arası 

eşgüdümün sağlanması, tarım dışı istihdam alanlarının oluşturulması, toplumsal 

dayanışma, birlikte üretme ve sorun çözme kültürünün yerleşmesine dair faaliyetlerde 

istenen başarı elde edilememiştir. Bu durum göstermektedir ki kırsal kalkınmayı tek 

taraflı gerçekleştirmek mümkün değildir. Kırsal kalkınma için devletin kaynakları ve 

yatırımları aynı zamanda halkın istenci, desteği ve katılımı ile desteklenmelidir.  Ayrıca 

proje kapsamında ilçe merkezinin uygulama alanı dışında tutulması da göstermiştir ki, 

ilçe merkezindeki mevcut sorunlar çözülmeden bu tarz projelerin amaçlarına ulaşması 

oldukça güçtür. Ancak unutmamak gerekir ki, bu Proje nihayetinde bir pilot uygulamadır 

ve “merkezi idarenin de etkisiyle 1 ay gibi kısa bir sürede hazırlanmış ve doğal olarak 

pek çok konuda yetersiz bir bilgi altyapısına dayanmıştır” (Erdönmez, 2005: 45-50). 

“Proje, konjonktürel gelişmeler nedeni ile tamamlanamamış olmasına karşın, kırsal 

kalkınma konusunda önemli bir deneyim kazandırmıştır” (TKİB, 2004: 32). 
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III. KIRSAL KALKINMANIN PROJE EKSENLİ UYGULAMALAR 

ELİYLE YÖNETİMİ (1980 SONRASI)  

1980’li yıllarla birlikte dünya ekseninde uygulanmaya başlayan neoliberal 

politikalar ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik sürecinin getirdiği değişimler kamu 

yönetimi alanında reform ve kırsal kalkınma politikalarında değişim düşüncesini 

gündeme taşımıştır. Neoliberal politikalar yönetişim kavramı ekseninde çok aktörlü bir 

yönetim anlayışıyla, kamu bürokrasisinin sınırlandırılmasını, yerel yönetimlerin ön plana 

çıkarılmasını ve yönetim sürecine STK’lar ile özerk kuruluşların katılımını öngörmüştür. 

Bir başka ifadeyle neoliberal politikalar devlet eliyle kalkınma anlayışı yerine küresel 

ekonomiye eklemlenmiş, devletin yasal düzenlemeleri gerçekleştirerek genel çerçeveyi 

belirlediği ve fakat sürece dahil olmayan bir yapıya bürünmesini, yine devletin elinde 

bulundurduğu karar alma ve uygulama yetkisini mahalli idarelere ve özerk kuruluşlara 

devretmesini, ayrıca STK’ların sürece etkin olarak katılımını benimsemiştir. Nihayetinde 

neoliberal politikalar Türkiye’de karşılık bulmuş merkezi idarenin görev ve yetkileri 

daraltılarak yerel yönetimlere devredilmiş, yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşları ve 

özel sektörle iş yapabilmelerine yönelik düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bununla 

beraber Avrupa Birliğine üyelik sürecinin hafızalara kazıdığı yerellik ve bölgeselleşme 

kavramları da görev ve yetkilerin merkezden yerel yönetimlere devredilmesi hususunda 

baskın argümanlar olmuştur. Yine Avrupa Birliğine üyelik yolunda Avrupa Birliğinin 

ortak tarım politikasına ve kırsal kalkınma politikalarına uyum gayesiyle yasal 

düzenlemeler gerçekleştirilmiş ve bu doğrultuda yeni idari yapılar oluşturulmuştur. 

Avrupa Birliği özellikle 2000’li yıllarda Türkiye’nin tarım sektörüne ve kırsal kalkınma 

politikalarına yön veren başat aktördür (Yenigül, 2016: 39-49). Neticede Türkiye’de 

tarım ve kırsal kalkınmaya dair politikalar uluslararası kuruluşların etkisi altında 

süregelmiştir. Uluslararası kuruluşların nihai hedefi ise serbest piyasaya eklemlenmektir. 

Özellikle Avrupa Birliğine uyum süreci çerçevesinde ülkemizde atılan adımlar özünde 
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ulusal bir ihtiyacı karşılamaktan öte Avrupa Birliğine uyum için gerekli şartların 

sağlanmasına yönelik çabalardır (Demirdöğen ve Olhan, 2017: 1-12). 

Türkiye’de kırsal yerleşimlerin refah seviyelerinin yükseltilmesi gayesiyle 1980’li 

yıllardan itibaren uluslararası kuruluşlar projeler ekseninde destekler vermeye 

başlamıştır. Özellikle Avrupa Birliğine uyum sürecinde projeler ekseninde destek verme 

düşüncesi daha da pekişmiş ve bu sürecin bir yansıması olarak AB’nin talepleri 

doğrultusunda idari ve mali özerkliğe sahip “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu (TKDK)” ihdas edilmiştir.  

Proje uygulamaları uluslararası kuruluşlara, desteklenen yapının düşünce ve 

politika dünyasında değişim imkânı sunmakla beraber, sağlayacakları mali desteklerin 

kapsayacağı konuları, uygulanacağı zaman dilimini ve uygulayıcı aktörleri/örgütsel 

yapıyı belirleme ve süreci yönetme fırsatı tanımaktadır. Bir başka ifadeyle kaynak, zaman 

ve içerik yönetimi hususlarında sağladığı kolaylıklar ile politika aktarım sürecinde 

sağladığı avantajlar proje eksenli destekleme anlayışını uluslararası kuruluşlar için cazip 

kılmıştır. Nitekim ülkemiz kamu yönetimi de bu süreçten etkilenmiş; kırsal kalkınmaya 

dair atılan adımlar başta olmak üzere ulusal kaynaklarla finanse edilerek yürütülmesi 

öngörülen hizmetlerin de proje eksenli yapılar eliyle yönetilmesi tercih edilmiştir. Ulusal 

kaynaklarla finanse edilen KÖYDES, BELDES, SODES, KIRDES Projeleri bu düşünce 

dünyasının somut yansımalarıdır.  

Uluslararası mali destekle ve ulusal kaynaklarla finanse edilerek hayata geçirilen 

kırsal kalkınmaya dair proje temelli uygulamalardan; il sistemini dışlayarak merkezden 

yürütülmeye çalışılan kırsal kalkınma projelerinin başarıyı yakalayamadıkları (Sanal, 

2000: 67); il sisteminin içerisinde kalarak mülki idare amirlerinin gözetim ve denetiminde 

uygulanan projelerin ise amaçlarına ulaştıkları görülür.   
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 Kırsal Kalkınmada Uluslararası Mali Destek 

1980 sonrası yıllar, uluslararası kuruluşların kırsal alanlara olan ilgisinin arttığı ve 

kırsal alanda kalkınmayı sağlamak adına projeler dahilinde desteklemelerde bulundukları 

yıllar olmuştur. İlk etapta Dünya Bankası (DB) ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu 

(IFAD) destekleri ile başlayan bu süreç 2000’li yıllarla beraber AB’nin devreye 

girmesiyle artarak devam etmiştir. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı 

(IPARD) ile proje temelli kırsal kalkınma öngörülmüş ve bu sürecin bir gereği olarak 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ihdas edilmiştir. Entegre 

Kırsal Kalkınma Projeleri, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı (KBKYP) ve IPARD 

Programı hem uluslararası kaynaklarla hem de ulusal kaynaklarla finanse edilen kırsal 

kalkınma projeleridir. 

Uluslararası kuruluşlar her ne kadar farklı argüman ve kavramlar kullanıyor 

olsalar da kırsal kalkınmaya yönelik politikalarının temel çıkış noktası kırsal kesimde 

yoksulluğun azaltılması ve bu sayede kent ile kır arasındaki refah farkının azaltılmasıdır.  

Dünya Bankasının (DB) benimsediği sürdürülebilir kalkınma anlayışına göre kırsal 

kalkınma çok disiplinli bir alandır ve çoğulcu, katılımcı bir bakış açısı gerektirmektedir. 

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından benimsenen milenyum kalkınma hedeflerine göre 

kalkınma için küresel ortaklıklar kurulmalı ve gelişmekte olan ülkelere teknik ve mali 

destekte bulunulmalıdır. OECD ise kırsal kalkınmada bütüncül politikalar 

uygulanmasını, tarım sektörü ile diğer sektörlerin birlikte ele alınmasını, yerel aktörlerin 

katılımını ve yönetişim mekanizmasının işler kılınmasını savunmaktadır. Avrupa Birliği 

ise konuya mekânsal çerçevede yaklaşmakta kırsal alanları geri kalmış bölgeler olarak 

nitelendirerek bölgesel gelişme politikaları ve bölgelerarası rekabet stratejisiyle 

kalkınmayı benimsemektedir (Yenigül, 2016). Nitekim ülkemiz kırsal kalkınma yönetim 

ve politikaları, uluslararası kuruluşların temel varsayımları çerçevesinde şekillenmekte; 
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hayata geçirilen proje destekli uygulamalarla bu varsayımlar ülkemiz düşünce 

dünyasında yer edinip kanıksanmaktadır. 

1. Entegre Kırsal Kalkınma Projeleri 

1980’den sonra Türkiye’de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Dünya Bankası (DB), İslam Kalkınma 

Bankası (IDB) ve Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) gibi kuruluşlarca sağlanan finansal 

kaynak ve teknik destekle “Entegre Kırsal Kalkınma Projeleri” uygulamaya 

konmuştur.13  

Bu projelerin temel amacı, Türkiye’nin geri kalmış kırsal alanlarında gelir getirici 

faaliyetlerin çeşitlendirilmesi suretiyle gelir seviyesinin artırılması ve nihayetinde yaşam 

kalitesinin yükseltilmesidir (TKİB, 2001: 36). Entegre projeleri diğer projelerden ayıran 

temel özellik ise bütünleşik projeler olmalarıdır. Zira entegre projeler kırsal altyapının 

iyileştirilmesinin yanı sıra yerel üretim imkanlarını en ideal şekilde harekete geçirmeyi, 

tarımsal üretimi ve verimliliği artırmakla beraber yeni istihdam alanları oluşturmayı ve 

ek gelir getirici faaliyetler sağlamayı birlikte ele alan çok amaçlı projelerdir (TKİB, 2004: 

22). Ancak, entegre kırsal kalkınma projelerinin uygulama örnekleri incelendiğinde 

projelerin daha çok tarımsal üretimi ve verimliliği artırmak suretiyle gelirin artırılmasına 

odaklandığı; diğer bir ifadeyle, kırsal kalkınmadan ziyade tarımsal kalkınmaya 

odaklandığı ve bu nedenle bütünleşik proje düşüncesinden uzaklaştığı görülür. 

Ülkemizde sekiz farklı entegre kırsal kalkınma projesi on altı ilimizi kapsayacak 

şekilde hayata geçirilmiştir. 

                                                 
13 Burada bahse konu olan kırsal kalkınma projeleri, bazı kaynaklarda “Entegre kırsal kalkınma projeleri” 
olarak, bazısında “Bütünleşik kırsal kalkınma projeleri” olarak ve bazılarında da “Yöresel kırsal kalkınma 
projeleri” olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada, anlam karmaşasına mahal vermemek adına bizim 
tercihimiz Kırsal Kalkınma Planı’nda (2010–2013) olduğu gibi “Entegre Kırsal Kalkınma Projeleri” ismini 
kullanmak olmuştur. 
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Sadece birkaç ili kapsayan entegre projelerle ve projelerde öngörülen hedefleri 

eksiksiz yerine getirmekle Türkiye’nin kırsal kalkınma idealini gerçekleştirmek söz 

konusu değildir. Kırsal kalkınma çeşitli faktörleri içeren, geniş bir coğrafyayı kapsayan, 

yoğun emek ve zaman isteyen, yüksek maliyetli bir çabadır. Bu çabanın temini için sahip 

olunan tüm kaynaklar etkin ve verimli bir şekilde kullanılmak zorundadır. Bu durum 

özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler için oldukça büyük önem arz etmektedir. 

Uygulanan projelerin sahanın gerçekleri ile örtüşmesi zorunluluktur. Proje uygulama 

sahası ve projeden beklenen fayda, kırsal alanın ihtiyaçları doğrultusunda ve kırsalın da 

kültürüne uygun olarak belirlenmeli, yöre insanı tarafından kabul görmelidir. Nitekim 

entegre kırsal kalkınma projelerinin bu hususta bazı açmazları bulunmaktadır. Her şeyden 

evvel bu projelerin dış finansman desteğiyle yürütülüyor olması; projelerin uygulanacağı 

yerlerin tespiti başta olmak üzere kapsamı, sınırları ve yönteminin destek sağlayan 

kuruluşlar tarafından yönlendirilmesine fırsat vermektedir. Finans kuruluşlarının 

politikalarına uygun olarak belirlenen bu projeler, merkezi ve yerel düzeyde kurumsal 

kapasite oluşumunu olumsuz etkilemektedir (TKİB, 2004: 22). Bununla beraber, 

Türkiye’de uygulanan entegre kırsal kalkınma projelerinden elde edilen tecrübeler 

ışığında karşılaşılan temel sorunları genel hatlarıyla ifade edecek olursak (Gülçubuk, 

1997: 83-85): Entegre kırsal kalkınma projelerinin onayı, hedef kitlenin yani kırsalda 

yaşayan halkın istek ve öncelikleri dikkate alınmadan merkezi idare tarafından 
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verilmektedir. Bu durum yerel halkın projeyi sahiplenmesine ve projenin hedefe 

ulaşmasına engel olmaktadır. Projelerin uygulama alanı seçilirken siyasi kaygılar etkili 

olmakta ve bu husus kaynak israfına yol açmaktadır. Projeyi uygulamakla görevli 

kurumlar arasında yaşanan eşgüdüm eksikliği de çalışmalarda gecikmelere neden 

olmakta, projenin uygulama süresini uzatarak maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. 

Proje hazırlık safhasında sosyal faktörlerin yeterince hesap edilmemesi, sosyo-ekonomik 

incelemelerin gereğince yapılmaması, uygulama alanına dair gerekli etüt çalışmalarının 

yapılmaması, yörenin sahip olduğu potansiyelin hakkınca tespit edilmemesi ve benzeri 

eksiklikler yine kaynak israfına yol açmaktadır. Üretici örgütlenmesine yer verilmemesi 

de özellikle uygulama sonrası projelerin kalıcı olmasını olumsuz yönde etkilemektedir.  

 “Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi” ülkemizde kırsal kalkınmaya dair 

icra edilen ilk entegre projedir. Projeye ulusal kaynaklar ve Dünya Bankasının 

yardımlarıyla 1972 senesinde başlanmıştır (Çelik, 2005: 68). 1976–1981 yılları arasında 

uygulanması öngörülen proje üç buçuk yıllık bir gecikme ile 1984’te bitirilmiştir. 

Tahmini maliyeti 161,6 milyon dolar olan proje nihai olarak 207,2 milyon dolara 

tamamlanmıştır. Sözleşmede belirlenen sürelere riayet edilmediğinden Dünya Bankası 

tarafından verilen 75 milyon dolarlık kredinin yaklaşık 3 milyonu kullanılamamıştır 

(Gülçubuk, 1997: 80). 

Şekil 1: Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi Finansman Dağılımı (Milyon $) 
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Proje kapsamında, tarımsal üretimi ve verimliliği artırmanın, çiftçilerin gelir ve 

refah seviyesini yükseltmenin yanı sıra, altyapıya dair (yol, elektrik, içme suyu vb.) 

yatırımların gerçekleştirilmesi de öngörülmüştür. Projenin uygulanması neticesinde; 

nadasa bırakılan arazi yarı yarıya azalmış, tarımsal üretimde ve tarımsal verimlilikte iki 

kat artış sağlanmış, altyapıya yönelik sulama projeleri, içme suyu, yol, elektrik gibi 

yatırımlar gerçekleştirilmiştir.  Proje kapsamında yapılan hamam, çamaşırhane gibi 

sosyal altyapı yatırımları ise köy halkı tarafından kullanılmamış ve hatta ilk fırsatta 

hamamlar fırına dönüştürülmüştür (Gülçubuk, 1997: 80).  

“Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi” Türkiye’de uygulanan ikinci entegre 

projedir. İki yıllık bir gecikme ile 1984 senesinde başlamış ve alınan bir yıllık ek süre ile 

1989 senesinde tamamlanmıştır. 137 milyon dolara mal olması öngörülen projenin 40 

milyonu Dünya Bankasınca, 20 milyonu Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu tarafından 

ve 77 milyonu ise ulusal kaynaklarca finanse edilmiştir. Ancak süre uzatımına rağmen 60 

milyon dolarlık dış kaynağın 15 milyonluk kısmı kullanılamamıştır (Gülçubuk, 1997: 82). 

Şekil 2: Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi Finansman Dağılımı (Milyon $) 

 

Tarımsal üretimi ve geliri arttırmak, göçü önlemek, kredi kullanımına dair 

imkânları yaygınlaştırmak, istihdam alanlarını genişletmek, çiftçilere eğitim vermek ve 

yöre halkının refah seviyesini yükseltmek projenin başlıca amaçlarıdır. Bu amaçlar 

doğrultusunda yürütülen faaliyetler neticesinde; tarımda makine kullanım düzeyi 
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yükselmiş, suni gübre kullanımı artmış ve nihayetinde tarımsal üretimde verimlilik artışı 

sağlanmıştır. Gelir düzeyinde sağlanan artış ve istihdama dair kaydedilen gelişme diğer 

illere olan göçü yarı yarıya azaltmıştır. Ayrıca altyapıya yönelik (yol, içme suyu vb.) 

yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Ancak arzulanan hedefler yakalanamamıştır (Gülçubuk, 

1997: 82).  

“Bingöl-Muş Kırsal Kalkınma Projesi” toplam maliyeti 61,2 milyon dolar olan 

ve 19,9 milyonu IFAD tarafından finanse edilen bir entegre kırsal kalkınma projesidir 

(www.mfa.gov.tr, 2017). Proje, tarımsal üretimi artırmak, kredi desteği sağlamak ve el 

sanatlarını geliştirmek suretiyle başta kadınlar olmak üzere yöre insanının gelirini 

artırmayı ve yaşam standardını yükseltmeyi amaç edinmiştir. Bununla beraber, kırsal 

altyapının iyileştirilmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması da projenin başlıca 

hedeflerindendir (TKİB, 2004: 25). 

Şekil 3: Bingöl Muş Kırsal Kalkınma Projesi Finansman Dağılımı (Milyon $) 

 

1991 yılında uygulanmaya başlayan ve 1997 yılında tamamlanması öngörülen 

fakat iki kez süresi uzatılarak 1999 yılı sonunda bitirilen proje kapsamında; altyapıya dair 

222 kilometre stabilize yol yapılmış, 226 kilometre köy yolu tesviye edilmiş ve 50 köye 

temiz içme suyu sağlanmıştır. Ayrıca, 1.187 hektarda sulama imkânı sağlanmış ve 308 

hektarda ağaçlandırma faaliyeti yürütülmüştür. Toplam 3.707 çiftçi eğitim almış, 228 

halı-kilim üretim tesisi kurulmuştur (DPT, 2000: 82).  
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“Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi” 1991’de uygulanmaya başlanan ve 2001’de 

tamamlanan; 16,4 milyonu IFAD tarafından finanse edilen toplam maliyeti ise 40,5 ABD 

doları olan bir entegre kırsal kalkınma projesidir. Proje kapsamında, tarımsal üretimin ve 

verimliliğin artırılması, kırsal altyapının iyileştirilmesi ve nihayetinde de yoksul çiftçi 

ailelerinin gelir ve refah seviyelerinin yükseltilmesi hedeflenmiştir (TKİB, 2004: 25). Bu 

doğrultuda, tesisler inşa edilerek ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat tedarik edilmiş, kurs 

ve toplantılar düzenlenerek kırsal alanda yürütülen faaliyetlere dair rehberlik çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir (TKİB, 2004: 25). 

Şekil 4: Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi Finansman Dağılımı (Milyon $) 

 

“Ordu–Giresun Kırsal Kalkınma Projesi”, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 

eşgüdümünde, Orman Bakanlığı ile KHGM iş birliğinde 1997 senesinde uygulamaya 

konmuştur. 2006 yılında tamamlanan proje 50,9 milyon dolara mal olmuştur. Bu 

maliyetin 20 milyonu IFAD tarafından finanse edilmiş, ayrıca Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü makine parkının iyileştirilmesine yönelik İslam Kalkınma Bankasınca 8,2 

milyon dolar kredi desteği verilmiştir (TKİB, 2004: 26). Proje kapsamında kırsal 

altyapıya dair yol, içme suyu ve tarımsal sulama çalışmaları Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü tarafından; mera ıslahı, erozyon kontrolü, ağaçlandırma çalışmaları da Orman 

Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 5: Ordu–Giresun Kırsal Kalkınma Projesi Finansman Dağılımı (Milyon $) 

 

Projenin temel amacı, doğal kaynaklardan sürdürülebilir şekilde faydalanarak 

kırsalda yaşayan nüfusun gelir ve refah seviyesini yükseltmektir. Amaca ulaşmak için 

kurumsal yapının iyileştirilmesi, tarımsal üretimin artırılması, gelir getirici faaliyetlerin 

çeşitlendirilmesi, altyapının iyileştirilmesi, kredi desteğinin sağlanması ve ormancılık 

faaliyetlerinin yürütülmesi öngörülmüştür (Bakırcı, 2007: 190).  

Hedeflerin belirlenmesinde ve ihtiyaçların tespitinde köylerden yola çıkılmıştır. 

Bu husus, Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesini bugüne kadar uygulanmış olan diğer 

entegre kırsal kalkınma projelerinden farklı kılmaktadır. Zira ilk kez bir kırsal kalkınma 

projesi kapsamında “Köy Kalkınma Planları” hazırlanarak çalışmalar yürütülmüştür. 

Hazırlanan toplam 280 köy kalkınma planında çiftçilerin gönüllü katılımı sağlanarak 

katılımcı kırsal planlama yaklaşımı doğrultusunda hareket edilmiştir (TKİB, 2004: 26). 

Nihayetinde, Proje kapsamında belirlenen hedeflere yönelik yapılan çalışmalardan 

olumlu sonuçlar alınmış, yöre insanının gelir ve refah seviyesinde artış yaşanmıştır 

(Bakırcı, 2007: 190).  

“Sivas-Erzincan Kırsal Kalkınma Projesi”, 2005 yılında uygulanmaya başlanmış 

ve 2012 yılında tamamlanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, toplam 

30 milyon dolara mal olan Projenin, 23 milyonu dış kaynaklardan 7 milyon doları ise iç 

kaynaklardan finanse edilmiştir. Dış kaynaklar, IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma 
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Fonu) tarafından sağlanan 13 milyon dolar kredi ile OPEC (Petrol İhraç Edene Ülkeler 

Topluluğu) tarafından sağlanan 10 milyon dolarlık krediden oluşmaktadır. İç kaynaklar 

ise 4,4 milyon dolar Türk Hükümeti desteği ile 2,6 milyon dolarlık çiftçi katkısından 

meydana gelmektedir.  

Şekil 6: Sivas Erzincan Kırsal Kalkınma Projesi Finansman Dağılımı (Milyon $) 

 

Sivas Erzincan Kırsal Kalkınma Projesinin temel amacı kurumsal altyapıyı 

geliştirmek, tarımsal üretimi ve verimliliği artırmak, kırsal altyapıyı iyileştirmek, kredi 

desteği sağlamak ve eğitimler vermek suretiyle; kapsam dâhilindeki illerin yoksul 

yerleşimlerinde gelir artışını sağlamak, yaşam kalitesini yükseltmek ve göçü önlemektir.  

Sivas’ta 120 ve Erzincan’da 80 toplamda ise 200 köy projenin hedef kitlesini 

oluşturmaktadır. Seçilen köyler, proje kapsamındaki illerin en yoksul yerleşim 

birimleridir ve iki ilin kırsal nüfusunun %12’sine denk gelmektedir. Sivas-Erzincan 

Kırsal Kalkınma Projesinin toplam finansmanının %56’sı kırsal altyapı için %36’sı katkı 

hibeleri için ve %8’i de çiftçilik desteği ve pazarlamaya dair faaliyetler için harcanmıştır. 

Kırsal altyapının iyileştirilmesine yönelik (yol, içme suyu, tarımsal sulama vb.) yürütülen 

çalışmalar toplamda 16 milyon dolara gerçekleşmiştir. Proje kapsamında; Sivas ilinde 15 

ve Erzincan ilinde 15 toplamda ise 30 köyde 78.569 metre uzunluğunda arıtmaya sahip 

kanalizasyon hattı yapılmış ve bu çalışma için 7 milyon ABD doları harcanmıştır. 

Tarımsal sulamaya yönelik olarak Sivas’ta toplam 3500 kişinin yararlanacağı ve 
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sulanabilir alanda 8 bin dekar artış sağlayan 3,8 milyon ABD doları yatırım 

gerçekleştirilmiştir. Erzincan’da ise yaklaşık 5 bin kişinin faydalanacağı ve sulanabilir 

alanda 6 bin 300 dekar artış sağlayan 4,6 milyon ABD doları yatırım gerçekleştirilmiştir. 

Bununla beraber yaklaşık 500 bin ABD doları ile de şu çalışmalar gerçekleştirilmiştir: 

Sivas’ın bir köyünde 50 tonluk içme suyu deposu, Erzincan’ın bir köyünde 940 metre 

içme suyu isale hattı iyileştirmesi yapılmıştır. Sivas’ta 4 köyde toplam 50 km 

uzunluğunda, Erzincan’da 3 köyde toplam 25 km uzunluğunda arazi yolu yapımı 

gerçekleştirilmiştir. Erzincan’da 2 köyde iki menfez inşa edilmiştir. Sivas’ta 100 ve 

Erzincan’a 14 olmak üzere toplamda 114 köyde 1140 adet sıvatın dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir. Sivas’ta 3 köyde köy fırını yapılmıştır. Yapılan bu çalışmaların 

hizmet ettiği nüfus toplamı ise yaklaşık 12 bin kişidir (Yaşa, 2016: 110 vd.).  

  Sivas Erzincan Kırsal Kalkınma Projesi’nde bütçeye dair planlamaların tamamı 

gerçekleştirilerek harcamalar yapılmış ve bütün projeler tamamlanmıştır. Bununla 

beraber dış kaynaklarla finanse edilen projeler içerisinde yatırım bütçesinin yüzde 

100’ünün kullanıldığı ilk projedir.14 Ancak yine de Projenin tam manasıyla kırsal 

kalkınmanın sağlanmasına vesile olduğunu söylemek zordur. Zira Proje uygulama alanı 

olan illerde, tarım alanları miras yoluyla parçalanmış ve küçülmüştür. Bu durum özellikle 

genç nüfusun gelir elde edebilmesini ve istihdamını zorlaştırmaktadır. Projede gerek 

                                                 
14 Sivas Erzincan Kırsal Kalkınma Projesinin BM Proje Koordinatörü, Ziraat Mühendisi Dr. Doğan AKAR 
ile 13.01.2015 tarihinde bir görüşme yapılmıştır. AKAR, daha önce uygulanan projelerin eksik yönü olan 
yerel halkın katılımı ve ilgisizliği problemine çözüm olması amacıyla, hem fizibilite çalışmalarında hem 
proje uygulama safhasında yerel halkla birebir irtibata geçtiklerini ifade etmiştir. Bunun yanında projelerin 
merkezden kararlaştırıldığı ve uygulandığı bu nedenle de başarılı olamadığı savına karşılık olarak; Projenin 
yerinden yönetimi için Proje Yönetim Birimi oluşturulduğunu ve bu birim içerisinde hem ilgili Bakanlığın 
hem de destek veren uluslararası kuruluşların yetkililerinin bulunduğunu ifade etmiştir. Projenin hedefine 
ulaştığını öngören AKAR, özellikle sulama sistemlerinin yenilenmesi projelerinden üretim verimliliğine 
dair çok olumlu dönüt aldıklarını ifade etmiştir. Yine süt sığırcılığına dair hibeler neticesinde de özellikle 
süt üretimi verimliliğine yönelik başarılı sonuçlar alındığını dile getirmiştir. Henüz uygulamaya geçmemiş 
olan iki proje (Gümüşhane Bayburt Rize Kırsal Kalkınma Projesi ve Konya-Karaman Kırsal Kalkınma 
Projesi) için yürütülen fizibilite çalışmalarına katılan AKAR, bu projelerde altyapı yatırımlarından olan 
kanalizasyon faaliyetine yer vermeyerek, bu kapsamda ayrılan kaynağın tarımsal üretimin geliştirilmesine 
yönelik faaliyetlerde kullanılmasını hedeflediklerini aktarmıştır. AKAR, Sivas-Erzincan Kırsal Kalkınma 
Projesi’nin IFAD tarafından, desteklenen projelerin en başarılısı olarak kabul edildiğini ve diğer 25 ülkeye 
örnek olarak gösterildiğini de sözlerine eklemiştir. 
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toprak reformuna dair ve gerek yeni istihdam alanları oluşturulmasına yönelik öngörüler 

bulunmamaktadır. Oysa kırsalda gelir dağılımında adaletin sağlanabilmesi ve kırsal 

nüfusun yerinde tutulabilmesi için toprak reformunun gerçekleştirilmesi ve toprağın 

hakkınca işlenmesi şarttır. Proje kapsamında üreticilerin bir araya gelmesi sağlanamamış 

bu hususta Projede tedbirler öngörülmemiştir. Katkı hibelerin neredeyse tamamı bireysel 

girişimcilere verilmiştir. Oysa üreticilerin birlikte hareketi hem üretim maliyetini 

düşürecek hem de ürünün pazarlanmasında rekabet edilebilirliği sağlayacaktır. Ayrıca 

katkı hibelerin özellikle genç nüfusa yönelik gelir getirici faaliyetler şeklinde olması, göç 

eden yaş grubunun genel olarak gençlerden oluşması nedeniyle daha faydalı olacaktır. 

Bununla beraber, tarımsal ürünlerin işlenmesine gereken önem verilmemiş, özellikle 

gençlerin ve kadınların tarım dışı istihdamı göz ardı edilmiştir. Oysa kırsaldan kente göç 

hareketini durdurmanın yegâne çaresi tarım dışı istihdam alanlarının çeşitlendirilmesidir. 

Bu bağlamda el sanatlarının geliştirilmesi, tarımsal ürünlerin işlenmesi ve kırsal turizmin 

rolü yadsınamaz bir gerçektir. Zira Projenin temel amaçlarından birisi göçün önlenmesi 

iken; Sivas ve Erzincan’da kırsal nüfusun büyük bir oranda azaldığı gerçektir (Yaşa, 

2016: 119 vd.).  

“Diyarbakır-Batman-Siirt Kırsal Kalkınma Projesi” 2008-2013 yılları arasında 

uygulanmıştır. Proje Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü yetki ve sorumluluğunda yürütülmüştür. Proje yürütümü için Diyarbakır’da 

bir Proje Yönetim Birimi kurulmuştur. Bu birim, üç ildeki GTHB İl Müdürlükleri 

tarafından görevlendirilen teknik personellerden oluşmuştur. Projenin toplam maliyeti 

32,2 milyon ABD dolarıdır. Bu maliyetin yaklaşık 19,9 milyonu IFAD tarafından finanse 

edilmiş, UNDP tarafından da 750 bin dolarlık kredi desteği sağlanmıştır. Türk Hükümeti 

tarafından sağlanan destek 3,1 milyon dolar iken, yararlanıcıların katkısı 7,5 milyon dolar 

olmuştur. Proje kapsamındaki toplam yararlanıcı sayısı kümülatif olarak 42 bin kişidir.  
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Projenin temel amacı, proje kapsamındaki kırsal yerleşimlerde tarıma yönelik ve 

tarımın dışındaki sektörlere dair gelirin artırılmasını sağlayacak çalışmaların 

gerçekleştirilmesi, yeni istihdam olanaklarının yaratılması ve bu sayede yoksul nüfusun 

yaşam kalitesinin yükseltmesi suretiyle ekonomik ve sosyal statülerinin iyileştirilmesidir. 

Ayrıca bu amaca varmak için ihtiyaç duyulan bireysel ve kurumsal becerilerin gelişimine 

de destek olmaktır.  Projenin hedef kitlesi kapsam dâhilindeki yerleşim birimlerindeki 

yoksul erkekler, kadınlar ve gençler olmakla beraber; proje toplumsal cinsiyet eşitliği 

konusunda hassas davranmıştır. Kadınlar hibe desteklerinden faydalanmak suretiyle 

önemli bir potansiyel edinmiş, iş geliştirmeye yönelik aldıkları eğitimlerle özgüvenleri 

artmıştır. Yaşanan güvenlik sorunlarına rağmen projede öngörülen amaç ve hedeflere 

büyük ölçüde ulaşılmıştır (TRGM, 2015). 

Şekil 7: Diyarbakır-Batman-Siirt Kırsal Kalkınma Projesi Finansman 
Dağılımı(Milyon $) 

 

“Artvin-Kars-Ardahan Kırsal Kalkınma Projesi”, 2010-2015 yılları arasında 

uygulanması öngörülmüş olsa da özellikle proje uygulama alanındaki iklim şartları 

sebebiyle inşaat sezonunun kısıtlı olması ve proje kapsamındaki köy sayısının 160’dan 

597’ye çıkarılması nedeniyle iki yıl uzatılmıştır. IFAD tarafından sağlanan finansal 

destek 2017 yılı Eylül ayı itibariyle sonlandırılmıştır. Devam eden çalışmalar Türk 

Hükümeti tarafından yürütülmüş olup, 2018 yılı ilk çeyreğinde tamamlanmıştır. Tarım 

Reformu Genel Müdürlüğü yetki ve sorumluluğunda, her üç ilin teknik personelinden 
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oluşan Proje Yönetim Birimi projeyi uygulamaktadır. Ayrıca her üç ilin İl Tarım ve 

Orman Müdürlükleri projenin yürütümünden sorumludurlar.  Projenin toplam maliyeti 

26,4 milyon ABD dolarıdır. Bu maliyetin 19,2 milyonu IFAD tarafından finanse 

edilirken; Hükümet desteği 3,2 milyon dolar ve yararlanıcı katkısı ise 4 milyon dolardır.  

Şekil 8: Artvin-Kars-Ardahan Kırsal Kalkınma Projesi Finansman 
Dağılımı(Milyon $) 

 

Proje Ardahan, Kars ve Artvin illerine bağlı toplam 13 ilçenin köylerinde 

uygulanmaktadır. Bu ilçeler şunlardır; Ardahan ilinde Merkez, Hanak, Posof, Göle ve 

Çıldır; Kars ilinde Selim, Sarıkamış, Arpaçay ve Kağızman; Artvin ilinde Merkez, 

Ardanuç, Yusufeli ve Şavşat’tır. Projenin temel amacı; tarımsal üretimin artırılması, tarım 

dışı istihdam alanlarının yaratılması, kırsal altyapının iyileştirilmesi, yöre halkının 

bilinçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi suretiyle Ardahan, Kars, Artvin 

şehirlerinde kırsalda bulunan nüfusun gelir seviyesinin artırılmasıdır. Proje kapsamında 

altyapı hizmetlerinde 24 km mera yolu rehabilitasyonu, 24 adet sıvat tesisi, 3 adet sondaj 

işleri için hidrojeolojik etüt, 1 köy yaylasında kümeleme çitleri kurulumu, 2 köyde süt 

depolama merkezi, 47 köy yaylasında hayvan içme suyu tesisi, 2 adet hayvan pazarı 

projelendirmesi, Ardahan Hayvan Pazarı ve 2 köyde hayvan bakım yönetim merkezi 

yapımı çalışmaları yapılmıştır. Proje kapsamında demonstrasyon çalışmalarından 113 

çiftçi, hibe programından ise 507 çiftçi faydalanmıştır. Proje kapsamındaki eğitimlerden 

ise 293 çiftçi ile 100 hane faydalanmıştır (ardahan.tarimorman.gov.tr, 2019). Proje genel 

olarak hedeflerine ulaşmış olmakla beraber; “Tarım ve Orman Bakanlığı” İl ve İlçe 
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Müdürlüklerinin katılımı, belediye başkanları ile köy muhtarlarının projeye olan ilgileri 

hedefe ulaşmakta oldukça katkı sağlamıştır. Ayrıca İl Özel İdarelerinin projeye dahil 

edilmesi, kırsal altyapıya dair yatırımların mevsimsel zorluklara rağmen zamanında 

yapılmasına imkân sağlamıştır (TRGM, 2017). 

Uygulaması gerçekleştirilen tüm entegre kırsal kalkınma projeleri neticesinde 

edinilen deneyim, kırsal kalkınmaya dair önemli bir çaba sergileyen ülkemizde sınırlı 

olan kaynakların rasyonel kullanımını, sosyo-ekonomik araştırmalar ve alana dair 

etütlerin en ince ayrıntısına kadar büyük bir titizlikle yapılmasını, projenin tüm 

aktörlerinin uygulamayı sahiplenerek iş birliği içerisinde hareket etmesini, yöre halkının 

projeyi sahiplenmesini ve birlikte hareket etme kültürünü kazanmasını bir zorunluluk 

olarak ortaya koymaktadır. Aksi takdirde yapılan yatırım, sergilenen çaba kaynak 

israfından öteye geçmeyecek, gerçek bir kalkınma hamlesine dönüşmeyecektir. 

2. Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı (KBKYP) 

1980’li yıllar ekonomi politikaları gibi tarıma yönelik politikalarda da önemli 

değişim ve dönüşümlerin yaşandığı yıllardır. Tarım sektörüne dair koruyucu devlet 

politikalarının azaltılması düşüncesi ile birlikte uluslararası kuruluşlara (WTO, IMF, EU) 

üye olmanın getirdiği yükümlülükler tarım politikalarında reform arayışlarını beraberinde 

getirmiştir. Buna yönelik atılan adımlardan birisi “Tarım Reformu Uygulama Projesidir 

(Agricultural Reform Implementation Project-ARIP)”. 2000 yılında Dünya Bankasıyla 

yapılan “4631-TU Sayılı Ekonomik Reform Kredisi Anlaşması” sonucu 2001’de 

yürürlüğe giren “Tarım Reformu Uygulama Projesi” kapsamında; ülkemiz tarım 

sektörünün iyileştirilerek rekabete yönelik gücünün artırılmasına dair politikaların mali 

olarak desteklenmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda “doğrudan gelir desteği” ile 

fiyat/girdi desteklemelerinin kademeli bir şekilde kaldırılması, tarım sektöründeki devlete 
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ait işletmelerin özelleştirilmesi ve tarımsal ürünlerin üretimi ve pazarlanmasına yönelik 

devlet müdahalesinin azaltılması” öngörülmüştür (Tan, 2009: 52 vd.). 

“Tarım Reformu Uygulama Projesi”nin (ARIP) kırsal kalkınmaya dair alt 

bileşeni olan “Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı (KBKYP)”, Dünya Bankası 

tarafından sağlanan fonlarla 16 ilde 2005-2008 yılları içerisinde uygulanmış bir kırsal 

kalkınma projesidir. Projenin temel hedefi kırsal kesimde proje bazlı yatırım 

düşüncesinin benimsenmesi ve uluslararası standartlarda proje hazırlama potansiyelinin 

oluşturulmasıdır. Adından da anlaşılacağı üzere proje kapsamında gerçekleştirilecek olan 

yatırımların öncelikli uygulama sahası köylerdir (Tan, 2009: 60 vd.). “Bu proje ile mevcut 

destekleme sisteminin kamu sektörü bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması yanında kamu 

ve özel sektör yatırımlarının yanlış teşviklere göre yapılmasının önüne geçilmesi 

hedeflenmiştir. Programın sonunda Dünya standartlarına göre rekabet edebilen ve 

gerçek karşılaştırmalı üstünlüğe dayalı üretim modeline sahip tarım sektörü 

oluşturulması öngörülmektedir” (Can, 2007: 14). 

 
Şekil 9: KBKYP programı kapsamında bulunan iller 

 

KBKYP kapsamında uygulama yapılan 16 il şunlardır: “Adıyaman, Ardahan, 

Artvin, Batman, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gümüşhane, Hatay, Karaman, Konya, 

Malatya, Niğde, Rize ve Tokat.” 



105 
 

Programın uygulayıcısı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olmuştur. Proje kapsamında 

finanse edilen yatırım konuları “Ekonomik Yatırım Konuları” ve “Altyapı Yatırım 

Konuları” olmak üzere iki başlıkta toplanmıştır (Dıraor, 2008: 106): Tarımsal ürünlerin 

işlenmesine, paketlenmesine, depolanmasına ilişkin tesisleşme yatırımları ile 

yenilenebilir enerji kaynakları kullanılan seraların yapılması öngörülen ekonomik yatırım 

konularıdır. Köy yolu yapımı, içme suyu tesislerinin iyileştirilmesi, kanalizasyon yapımı 

ve tarımsal sulama tesislerinin inşası ise öngörülen altyapı yatırım konularıdır. Programda 

“ekonomik yatırımların” %50’sinin, “altyapı yatırımlarının” ise %75’inin hibe olarak 

desteklenmesi öngörülmüştür. Desteklenecek projeler için bireysel başvurularda en çok 

17.500 ABD doları; kooperatif, birlik veya şirket olarak yapılacak başvurularda en çok 

125 bin ABD doları; alt yapı yatırımlarında ise en çok 225 bin ABD doları hibe 

verilmiştir. Türkiye’de 3 etap halinde uygulanan KBKYP kapsamında 343’ü ekonomik 

yatırım projesi, 160’ı altyapı yatırım projesi olmak üzere toplam 503 projeye hibe desteği 

verilmiştir. Ekonomik yatırım hibe destekleri için 49,3 milyon TL, altyapı yatırımları hibe 

destekleri için 18,6 milyon TL olmak üzere toplamda yaklaşık 68 milyon TL hibe desteği 

Dünya Bankası fonlarından karşılanmıştır (Tablo 8) (Tan, 2009: 55).  

 
Tablo 8: KBKYP Kapsamında Türkiye’de uygulanan proje sayıları ve fon 

miktarları 

 
  Kaynak: (Tan, 2009: 55) 

 

Tablo 8’deki veriler yatırım için Dünya Bankası tarafından sağlanan yaklaşık 68 

milyon TL hibe miktarının etaplara ve proje türlerine göre dağılımını göstermekte olup, 

projelerde ayrıca çeşitli oranlarda yararlanıcı katkısı da kullanılmıştır. 
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3. Avrupa Birliği’nin Kırsal Kalkınma Alanında Katılım Öncesi Mali Yardım 

Programı IPARD  

Avrupa Komisyonu, katılım sürecindeki ülkelere sağlamış olduğu mali destek 

programını revize ederek, 2007-2013 bütçe dönemi için 5 başlıktan meydana gelen 

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA’nın15 uygulanmasını öngörmüştür (Bakırcı, 

2009). Avrupa Komisyonu tarafından AB aday ülkelerinde reformları desteklemek için 

mali ve teknik yardım sağlamak üzere tasarlanan IPA’nın bileşenleri şunlardır: “Geçiş 

Dönemi Desteği” ve “Kurumsal Yapılanma”, “Sınır Ötesi İşbirliği”, “Bölgesel 

Kalkınma”, “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi”, “Kırsal Kalkınma” (www.ipa.gov.tr, 

2019). 

IPA’nın 5. bileşeni olan kırsal kalkınmaya yönelik mali yardım programı 

IPARD’ın (IPA-Rural Development) temel amacı (ec.europa.eu, 2019); tarım 

politikalarının yeniden düzenlenerek AB’nin “Ortak Tarım Politikası” ile “kırsal 

kalkınma politikası”na uyum sağlanması, aday ülkelerin AB’ye üyelik yolunda ihtiyaç 

duyduğu idari kapasitenin oluşturulmasıdır (Dıraor, 2008: 68). Bir diğer amacı, aday 

statüsündeki ülkelerde kırsal alan ve tarım sektörünün sürdürülebilir bir şekilde 

yönetilmesini ve tam üyelik sürecinde bir takım öncelik arz eden sorunların çözüme 

kavuşmasını desteklemektir (Tolunay ve Yılmaz, 2007: 112). IPARD programının 

amaçları genel hatlarıyla şu şekilde özetleyebiliriz (Turhan, 2019: 23): 

“Tarım sektörünün sürdürülebilir bir biçimde modernizasyonunun desteklenmesi, 
“Yerel anlamda kırsal kalkınma stratejilerinin ve tarımın çevresel etkilerine karşı 
tedbirlerin uygulanması,” 
“Kırsal yerleşimlerin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması,” 
“Çevre, gıda güvenliği, bitki sağlığı, veterinerlik ve diğer konularda AB standartlarına 
uyumun teşvik edilmesi.” 

                                                 
15 “IPA kapsamında 2007-2013 yılları için aday ülkelere yönelik ayrılan toplam bütçe yaklaşık 10 milyar 
avrodur. Türkiye’ye nüfus ve yüzölçümü büyüklüğü de dikkate alınarak IPA’nın beş bileşeni kapsamında 
tahsis edilen fon miktarı 4,8 milyar avrodur. Bu rakam IPA kapsamında aday ve potansiyel aday 10 ülkeye 
tahsis edilecek fon miktarının %48,2’sine denk gelmektedir. Ancak ülke nüfusları dikkate alındığında ise 
Türkiye 66 avro ile kişi başına en az yardım alan ülke durumundadır. Türkiye’ye tahsis edilen IPA fonunun 
ise 855 milyon avrosu yani %18’i Kırsal Kalkınma bileşenine ayrılmıştır” (Uçar ve Vuran, 2016: 53-81). 
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Kırsal Kalkınma bileşeni kapsamında Türkiye’de gıda, tarım ve hayvancılık, 

alanlarında faaliyette bulunan üreticilere, işletmelere, üretici birliklerine ve kooperatiflere 

hibe programları ile finansman desteği sağlanması öngörülmüştür. Türkiye’nin katılım 

öncesi ihtiyaçlarının karşılanması noktasında tarım işletmelerinin AB standartlarına 

yükseltilmesi ve böylece sürdürülebilir kalkınmanın tesis edilmesi için IPARD 

Programında belirtilen öncelikler dikkate alınarak ilgili fonlar kullandırılmaktadır (AB 

Bakanlığı, 2019). 

Kırsal Kalkınma bileşeni, diğer dört IPA bileşeninden farklı bir niteliğe sahiptir. 

Zira diğer dört bileşen kapsamında destek alınması hususunda esneklik bulunurken; kırsal 

kalkınma bileşeni kapsamında destek alınabilmesi için öngörülen idari ve yasal şartlar 

yerine getirilmelidir. Bu durumun temel nedeni, IPARD kapsamında sağlanacak fonların 

kontrolünün aday ülkeye devredilecek olmasıdır (Bakırcı, 2009: 61). Bu doğrultuda 

ülkemizde “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı” tarafından katılımcı bir anlayışla “IPA Kırsal 

Kalkınma Programı (IPARD)” hazırlanmıştır ve “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumu (IPARD Ajansı-TKDK)” ihdas edilmiştir.16 TKDK’nın amacı AB ile 

diğer uluslararası kuruluşlar tarafından verilen finans kaynaklarını içine alacak biçimde, 

kırsal kalkınmaya dair programların hayata geçirilmesini sağlamaktır (Ulucan, 2007: 75). 

TKDK, IPA kırsal kalkınma bileşeni çerçevesinde çağrı ilanları, proje başvuru kabulü, 

proje seçimi, sözleşme, ödeme, raporlama ve proje öncesi ve sonrası kontrol işlerinin 

yerine getirilmesinden sorumludur (Karataş, 2010: 137). Kurum, görev ve sorumlulukları 

kapsamında gerçek kişiler, kamu tüzel kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, STK’lar, 

uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Komisyonu ile gerekli iş birliği ile koordinasyonu 

sağlamakla yükümlüdür (Göksu, 2010: 107). 

                                                 
16 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan IPARD Programı 2007 Kasım ayında Avrupa 
Komisyonuna sunulmuş; 19.12.2007 yılında Avrupa Komisyonu Kırsal Kalkınma Komitesi tarafından 
görüşülmüş ve 25.02.2008’de Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.  
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TKDK tarafından yürütülen IPARD Programı, ihtiyaç duyulan hazırlık 

çalışmaları ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için 2007-2009 yıllarında sadece 20 

ilde uygulanmıştır. 2010-2013 yıllarında ise 22 il daha kapsama dâhil edilmiş ve IPARD 

Programı tarafından desteklenen il sayısı toplam 42 olmuştur.17  

 
Şekil 10: IPARD programı kapsamında yer alan iller 

 

 

IPARD ile et ve süt besiciliği, kültür balıkçılığı; tarımsal ve hayvansal ürünlerin 

işlenmesi, pazarlanması; arıcılığa, seracılığa ve aromatik bitki yetiştiriciliğine; yöresel ve 

el emeği ürünler ile kırsal turizme dair yatırımların desteklenmesi öngörülmüştür. Bu 

kapsamda, çıkılan çağrılarda belirlenen sektörlere göre yatırımcılara %50 ile %65 

oranında hibe desteği sağlanmıştır. IPARD kapsamında verilen hibe destekleri eş 

finansman uygulamasına bağlıdır. Dolayısıyla bu kapsamda faydalanmak isteyenler 

tarafından karşılanması zorunlu olan miktar “Başvuru Sahibi Katkısı” olarak finanse 

edilmekte, kalan kısım ise “Kamu Katkısı” olarak finanse edilmektedir. Geri ödemesiz 

olarak kullandırılacak olan Kamu Katkısı, AB’nin sağladığı ve ulusal kaynaklarla 

                                                 
17 1. Uygulama Dönemi (2007-2009) kapsam dâhilinde olan 20 il: “Afyon, Amasya, Balıkesir, Çorum, 
Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, 
Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat.”  
2.Uygulama Dönemi (2010-2013) de kapsama dâhil edilen 22 il: “Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, 
Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kütahya, 
Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Uşak.” 



109 
 

sağlanan finansmandan meydana gelmektedir. Bu bütün (Şekil 13) “IPARD Programı 

Fonu” olarak da ifade edilebilir. “Kamu katkısı” olan payın, yüzde 75’i AB tarafından 

finanse edilirken geri kalan kısım ulusal bütçeden finanse edilmektedir (Dağlıoğlu, 2008: 

115). 

 
Şekil 11: IPARD programı kapsamında gerçekleştirilen projelere ait finansman 

desteği dağılımı 
 

 

 
IPARD programından genelde çiftçiler, çiftçi örgütlenmeleri, kooperatifler, 

üretici örgütleri, ticari işletmeler ve bazı istisnai durumlarda kamu kurumları 

yararlanabilir. Programdan destek almayı düşünen potansiyel faydalanıcılar hazırlığını 

tamamladıkları projelerini illerindeki IPARD Ajansına yani TKDK’ya teslim ederler. 

Projesi uygun görülen faydalanıcılar, projenin öngörmüş olduğu yatırımlara yönelik 

faaliyetleri öncelikle kendileri yerine getirirler. Faydalanıcılar tarafından yatırıma dair 

yapılan harcamalar belgelendirilerek TKDK’ya iletilir. TKDK yaptığı kontroller 

akabinde gerçekleşen harcamaya yönelik sözleşmede belirtilen hibe oranında ödeme 

yapar (Akdağ, 2007: 16). 

TKDK’nın uygulamış olduğu IPARD programı destekleri 3 ana başlık altında 

belirlenmiş olup bunlara tedbir adı verilmektedir (Tablo 9). TKDK tarafından IPARD 

programını hayata geçirirken uygulanan her tedbir ve alt tedbir için belirlenmiş ve genel 

ve spesifik uygunluk kriterleri mevcuttur (TKDK, 2019). 
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Tablo 9: IPARD-I Programının Destekleri 

 

IPARD Programının toplam bütçesi 1 milyar 52 milyon avrodur. Toplam bütçenin 

854 milyon avrosu AB katkısı olup, Türkiye Cumhuriyeti katkısı 263 milyon avrodur 

(Şekil 12). IPARD kapsamında 15 çağrı ilan edilmiş ve toplam 10.653 proje ödemesi 

gerçekleştirilmiştir. IPARD Programı kapsamında tahsis edilmiş olan toplam bütçenin 

%99,3 ‘ü olan 1 Milyar 45 Milyon Avro program hedefleri doğrultusunda faydalanıcılara 

ödenmiştir (www.tarim.gov.tr, 2017). 

 

Şekil 12: IPARD I Programı Hibe Desteği Bütçe Dağılımı 

 
                                                               Kaynak: (TKDK, 2019) 
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IPARD Programının akabinde yürütülmesine başlanan “IPARD-II Programı 

Ocak 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.” 2014-2020 yıllarını 

kapsayan IPARD-II çerçevesinde verilecek hibe desteği toplam 1 milyar 45 milyon 

avrodur. Bu desteğin 801 milyon avrosu Avrupa Birliği tarafından, 244 milyon avrosu ise 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanacaktır. IPARD II kapsamında, çıkılan çağrılarda 

belirlenen sektörlere göre yatırımcılara %50 ile %70 arasında hibe desteği sağlanacaktır 

(www.tarim.gov.tr, 2017).  

 
Şekil 13: IPARD II Programı Hibe Desteği Bütçe Dağılımı 

 
Kaynak: (TKDK, 2019) 

 

IPARD II programı kapsamında desteklenen yatırımlar IPARD I programında 

olduğu gibi yine 3 başlık altında toplanmıştır. Ancak IPARD I ile IPARD II programı 

arasında hem alt tedbirlerde hem de hibe oranları ve uygun harcama tutarlarında belli 

başlı farklılıklar bulunmaktadır (TKDK, 2019). 

IPARD II programında desteklenen yatırımlar başlık olarak şu şekildedir 
(ipard.tarim.gov.tr, 2019);  
 

 

 



112 
 

TKDK, IPARD II Programı kapsamında bugüne kadar 7 adet başvuru çağrı ilanına 

çıkılmış olup, bu çağrıların bir kısmının proje incelemeleri bir kısmının da yatırımları 

devam ettiği için kullandırılan fonlar henüz netleşmemiştir (TKDK, 2019). 

TKDK, son olarak “Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve 

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 12 Eylül 2019 tarihinde Yerel Kalkınma 

Stratejilerinin Uygulanması-LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik Yedinci Başvuru 

Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 

2014-2020 dönemi kapsamında Yerel Eylem Grupları (YEG) tarafından hazırlanan Yerel 

Kalkınma Stratejisi (YKS) için destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir” 

Tedbirin genel amacı, LEADER yaklaşımına dayanan Yerel Eylem Grupları (YEG) 

tarafından geliştirilen tabandan tavana yerel kalkınma stratejilerini uygulamaktır 

(www.tkdk.gov.tr, 2019). 

IPARD Programı kapsamında uygulanması öngörülen LEADER yaklaşımıyla18;  

kırsalın kalkınması adına atılacak adım ve belirlenecek politikalar ile stratejilerde 

sürdürülebilirliğin sağlanması; uygulamada ise yereldeki aktörlerin politika belirleme ve 

karar alma sürecine dahil olması ve ayrıca kamu/özel/STK ortaklık düşüncesinin hakim 

kılınması öngörülmüştür. Bu bağlamda uygulamaya esas hukuksal ve tekniğe dair gerekli 

düzenlemeler yapılmış; pilot olarak Yerel Eylem Grupları oluşturulmuş ve Yerel 

Kalkınma Stratejisi’nin öncelikleri belirlenmiştir (ipard.tarim.gov.tr, 2019).  

Diğer bir ifadeyle, kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen 

temsilcilerle oluşturulan Yerel Eylem Grupları, bölgelerine dair politika ve strateji 

belirleme sürecine katılarak, sürdürülebilir politika ve stratejiler tespit ederek Yerel 

Kalkınma Stratejisini belirleyecektir. Yerel katılımcıların katılımı ile belirlenen politika 

                                                 
18 Başvuru süresi 2019 yılı sonuna kadar devam edecek olan Yedinci Başvuru Çağrı İlanı Kapsamında 
LEDAER Yaklaşımının uygulanacağı 12 pilot il şunlardır: “Amasya, Ankara, Çanakkale, Çorum, Denizli, 
Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Manisa, Ordu, Samsun, Şanlıurfa” (www.tkdk.gov.tr, 2019). 
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ve stratejiler, yerel topluluğu harekete geçirecek ve yukarıdan dayatılan bir kalkınma 

eyleminden ziyade tabanın belirlediği ve taban tarafından kabul gören bir kalkınma 

hareketi gerçekleştirilmiş olacaktır  

IPARD Programı kapsamında sağlanan hibelerle tarım ve hayvancılığa yönelik 

işletmelerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve bu sayede istihdam olanaklarının 

artırılarak kırsal alanda kalkınmanın sağlanması hedeflenmiştir (Uçar ve Vuran, 2016: 

78). Bu bağlamda, en düşük istihdam yaratma maliyetinin tarım sektöründe olması 

IPARD uygulamasını etkin kaynak kullanımı, sürdürülebilirlik ve daha fazla istihdam 

yaratılması açısından oldukça önemli kılmaktadır. Çünkü IPARD Programı kapsamında 

verilen hibe destekleri genel olarak tarım ve hayvancılık temelinde gerçekleşmektedir 

(Gülçubuk, 2016: 1045). Bununla beraber IPARD Programı kapsamında öngörülen 

başvuru sahibi katkısı, programın suiistimal edilmesinin ve mali kaynağın israf 

edilmesinin önüne geçmektedir. Bununla beraber projelerin başvuru sahipleri tarafından 

hazırlanıyor olması da yerelde ortaya çıkan ihtiyaca ve yörenin kapasitesine göre 

projelerin üretilmesini sağlamaktadır (Bakırcı, 2009: 74). 

IPARD Programı kapsamında sağlanan hibe desteklerinde özellikle tarım ve 

hayvancılık eksenli yatırımlarda amaca ulaşıldığı görülmektedir. Yapılan bir araştırmaya 

göre; desteklenen işletmelerde bilgiye dayalı üretim yapısı ortaya çıkmış; üretim 

kapasitesi artmış, girdi kalitesi yükselmiş; teknoloji düzeyi yenilenmiş, çevre sağlığı ve 

hijyene verilen önem artmış; ürünlerin satışı kolaylaşmış, istihdama katkı sunulmuş; 

üretim girdileri yerelden temin edilmiş ve bu sayede yerel ekonomide canlılık 

sağlanmıştır (Gülçubuk, 2016: 1039-1048). Ancak IPARD kapsamındaki hibelerden 

küçük üreticilerin veya geçimlik aile işletmelerinin faydalanamaması önemli bir 

eksikliktir. Zira TKDK hibe desteklerinden faydalanmak için öncelikle sermaye sahibi 

olmak gereklidir. Çünkü hibe desteği proje uygulamasının belli aşamalarında işin 
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tamamlanmasını müteakip verilmektedir. Diğer bir ifadeyle hâlihazırda belirli bir 

sermayesi olmayan başvuru sahibinin süreci tamamlayarak hibe alması zordur. Bununla 

beraber, proje başvuru sürecindeki ve uygulama safhasındaki bürokratik zorluklar ve 

kırtasiyecilik de IPARD Programının eleştirilen yanlarıdır. 

IPARD Programının Türkiye’de kırsal kalkınmayı tek başına sağlayacağını 

düşünmek yanlış bir öngörü olacaktır. Zira Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörünün 

içinde bulunduğu sorunlar (parçalı tarım arazisi, geçimlik işletme yapısının çokluğu, 

düşük verimlilik, teknolojik yetersizlik gibi) ülkemizin uluslararası alandaki rekabet 

gücünü zayıflatmaktadır. Bu nedenle, başta IPARD Programı olmak üzere tüm AB 

fonlarından ve diğer mali desteklerden en ideal şekilde faydalanmak şarttır (Can, 2007: 

85). Unutulmamalıdır ki kırsal kalkınma sadece bir kaynak aktarımı süreci değildir. 

Kırsal kalkınma, özünde, kendi kendini yönetme idealidir (Dağ, 2007: 22). 

 Ulusal Kaynaklarla Uygulanan Kırsal Kalkınma Projeleri 

 1980’li yıllarla başlayarak 2000’lerde de artarak uygulanan, projeler çerçevesinde 

kırsal kalkınmanın sağlanması anlayışı, ulusal kaynaklarla hayata geçirilen kalkınma 

hamlelerinde de başvurulan bir yönetim politikası olmuştur. “Kırsal Alanda Sosyal 

Destek Projesi (KASDEP)”, “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

(KKYDP)”, “Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES)”, “Belediyelerin 

Altyapısının Desteklenmesi Projesi (BELDES)”, “Sosyal Destek Programı (SODES)” ve 

“Büyükşehirlerin Kırsal Altyapı İhtiyacının Karşılanması Projesi (KIRDES)” Türkiye’de 

kırsal kalkınmaya dair gerçekleştirilen ve ulusal bütçeden finanse edilen projelerdir. 
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1. Kırsal Alanda Sosyal Destek Programı (KASDEP) 

“Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü”nün bünyesinde 

bulunduğu Devlet Bakanlığı ile “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı” arasında 2003 yılında 

imzalanan protokolle aynı yıl uygulamaya konan Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi 

2010 yılı itibariyle sonlandırılmıştır. Fakat programa alınıp bu süre içerisinde 

tamamlanmayan kooperatif işlemleri devam ettirilmiş, KASDEP nihai olarak 2013 

yılında tamamlanmıştır (ASPB, 2014: 129). 

KASDEP, “3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu” 

çerçevesinde ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisinde olup, tarımsal üretim yaparak gelir 

elde etmeyi amaçlayan kişi ve aileleri kooperatifler bünyesinde bir araya getirmeyi ve bu 

sayede üretime yönlendirmeyi amaç edinmiştir. Süt sığırcılığı, koyunculuk ve seracılık 

başlıkları kooperatiflerin desteklendiği temel konular olmuştur. Bu kapsamda süt 

sığırcılığı kooperatifleri en az 30 en fazla 120 ortaktan oluşmuş ve her bir ortağa 4’er baş 

inek verilmiştir. Koyunculuk faaliyeti için kooperatifler 50 ortaktan oluşmuş ve her bir 

ortağa 25 koyun ile 1’er koç verilmiştir. Seracılık kapsamında ise kooperatifler en az 50 

en çok 120 ortaktan oluşmuş ve her bir ortak için 500 metrekare sera yapım desteği 

verilmiştir. Bu desteklemeler “ilk iki yıl ödemesiz, sonraki altı yıl altı eşit taksitte olmak 

üzere sekiz yıl vade ile faizsiz olarak” sağlanmıştır. Projenin yürütüldüğü on yıllık süre 

zarfında toplam 1104 kooperatife 1.073.633.142 TL destek verilmiştir. Projenin bütçesi 

“Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu” tarafından sağlanırken; 

kooperatiflerin koordinesi ve projeye dair teknik çalışmalar Tarım Bakanlığı teşkilatı 

tarafından yürütülmüştür (ASPB, 2014: 129).  

Proje, kısmen amacına ulaşmış ve yoksul ailelere gelir kapısı oluşturmuşsa da 

genel itibariyle hedefine ulaştığı söylenemez. Zira proje kapsamındaki fayda sahipleri 

3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan kişilerdir ve bu kişi ve aileler genel itibariyle 



116 
 

kendi geçimlerini dahi zor sağlamaktadır. Ayrıca bu kişiler genel olarak meslek ve sanat 

sahibi olmayan kişilerdir. Bu nedenle kendilerine verilen hayvanları yetiştirmek ve 

çoğaltmak için gereken bilgi, tecrübe ve mali imkândan yoksundurlar. Neticede geri 

ödeme takvimine göre çok sayıda fayda sahibi ödemesini yapamamış, kooperatifler icra 

ile karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca kooperatiflerin oluşumundan beklenen birlikte iş yapma 

ve dayanışma bilinci de sağlanamamıştır. 

2. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 

Kırsal kalkınmaya yönelik yatırımların desteklenmesine yönelik olarak 

Türkiye’de iki program uygulanmıştır. Bu programlar, “Tarım Reformu Uygulama 

Projesi”nin kırsal kalkınmaya dair parçası olan ve 2005-2008 yılları arasında yürütülen 

KBKYP ile 06.04.2006 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kırsal 

Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine Dair Tebliğ” neticesinde uygulanmaya 

başlayan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’dır. 

Şekil 14: KKYDP Programı 1.Etap Kapsamında Olan İller 

 

Dünya Bankası tarafından (uluslararası finansman desteği) sağlanan fonlarla Köy 

Bazlı Katılımcı Yatırım Programının uygulaması devam ederken 2006 yılında 

yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesine Dair Tebliğ ile “Köy Bazlı 
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Katılımcı Yatırım Programı” kapsamındaki 16 il dışında kalan 65 ilde hazine (ulusal) 

kaynaklarıyla “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” uygulanmaya 

başlanmıştır. 

2008 yılı sonunda Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programının tamamlanması 

neticesinde 2009 yılından itibaren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 

Programı tüm yurt sathında uygulanmaya başlanmıştır. KKYDP’nin ilk olarak 2006-2010 

yılları içerisinde uygulanması öngörülmüşse de alınan sonuçlar neticesinde Bakanlar 

Kurulu Kararı ile iki kez daha uzatılmış ve neticede 5’er yıllık süreler halinde 3 dönem 

olarak uygulanması öngörülmüştür (www.tarim.gov.tr, 2017). 

2006-2010 yıllarına denk gelen Birinci Dönem uygulamaları her yıl yayınlanan 

tebliğler çerçevesinde beş etapta gerçekleştirilmiştir. İlk üç etapta 65 il kapsama alınmış 

ve tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile 17 çeşit makine-ekipmanın desteklenmesi 

öngörülmüştür. Birinci dönem dördüncü ve beşinci etaplar ise 2009-2010 yıllarında 81 

ilin genelinde uygulanmış ve tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile 30 farklı 

makine/ekipman desteklenmiştir. Birinci dönemde toplam 3155 tarıma dayalı ekonomik 

yatırım projesi tamamlanmış ve bu yatırımlar için toplam 567 milyon TL hibe desteği 

sağlanmıştır. Yine birinci dönemde toplam 78124 adet makine-ekipman alımı için destek 

verilmiş ve 349 milyon TL hibe desteği sağlanmıştır. Birinci dönemde sağlanan hibe 

desteği toplam 916 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

2011-2015 yıllarını kapsayan İkinci Dönemde KKYDP 81 ilimizin tamamında her 

yıl yayınlanan tebliğler çerçevesinde beş etapta uygulanmıştır. İkinci dönemin genelinde 

2504 adet ekonomik yatırım projesi desteklenmiş ve toplam 645 milyon TL hibe ödemesi 

yapılmıştır. İkinci dönemde 41 çeşit olmak üzere toplam 196034 adet makine-ekipman 

desteklenmiş ve 644 milyon TL hibe ödenmiştir. 2016 yılına devreden ödemelerle birlikte 

bu dönemde gerçekleşen hibe desteği toplam 1.441 milyon TL’dir. 
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2016-2020 yıllarını kapsayan Üçüncü Dönemde KKYDP’nin uygulanmasına 

yönelik “2016/8541 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 27.02.2016 tarih ve 29637 Sayılı 

Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “Kırsal Kalkınma Destekleri 

Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin 2016/8541 Sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı” gereğince 81 ilde desteklenecek proje konularına ekonomik 

yatırım projelerinin yanında “kırsal ekonomik altyapı yatırımları” eklenmiştir. Bu 

doğrultuda kırsalda turizme yönelik yatırımlar, çiftliklerin altyapılarının iyileştirilmesine 

dair sistemler, el sanatlarına yönelik faaliyetler, katma değeri olan ürünlere yönelik 

yatırımlar, bilişim sistemleri ve eğitimi konuları da kapsama dahil edilmiştir. 2016 ve 

2017 yılında ilan edilen başvuru dönemlerinde 5577 proje hibe almaya hak kazanmış; 

kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına dair konular, başvuru ve hak kazanan proje 

sayılarını artırmış ve küçük işletmelerinde programdan faydalanmasını sağlamıştır.  

 
Tablo 10: KKYDP Kapsamında Gerçekleştirilen Proje ve Hibe Miktarı 

 
                   Kaynak: (TRGM, 2019: 112-113) 

 

Projenin uygulamaya başlamasından 2018 yılı sonuna kadarki süreçte ise toplu 

basınçlı sulama yatırımları dâhil toplam 11.866 tarıma dayalı ekonomik yatırım tesisi 

tamamlanmış ve devam eden projeler de dâhil olmak üzere toplamda 2,76 Milyar TL 
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ödenmiştir. Bunun yanında 261.147 adet makine ekipman desteği için 993 Milyon TL 

2014 yılı içerisinde ödenmiştir. Aynı yılın sonunda ekipman destekleri sonlandırılmıştır. 

KKYDP kapsamında 26.081 bireysel basınçlı sulama sistemi yatırımına karşılık 456 

milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı sonuna kadar genel toplamda 

yapılan hibe ödemesi tutarı 4,2 milyar TL dir.  

“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 

çerçevesinde gerçekleştirilen proje uygulamaları neticesinde edinilen deneyim 

göstermiştir ki; programın uygulanmasında kurumsal hedef, proje sayısını ve ödenecek 

hibe tutarını artırmak şeklinde suni nitelikte olmamalıdır. Kaynakların kıt olduğu 

gerçeğine binaen, yerel ihtiyaçlar ve yerel potansiyel dikkate alınarak gerçekçi hedefler 

üzerine odaklanılmalıdır. Üretim planlaması yapılarak eksik üretim tamamlanmalı, katma 

değer yaratılmalıdır. İhracatı artıracak, ithalatı azaltacak proje konuları belirlenmelidir. 

Yatırımlar kapsamında verilen desteğin hibe kavramı ile öne çıkarılması, yatırımcıların 

hibe miktarına odaklanmasına yol açmaktadır. Bu durum yatırım öncesinde yapılması 

gereken fizibilite çalışması, pazar araştırması, sürdürülebilirlik gibi konuların göz ardı 

edilmesine neden olmaktadır. Bu şekilde uygulanan projelerin birçoğunun istenilen 

başarıyı yakalayamadığı görülmektedir. Bu nedenle destekleme programlarında hibeden 

çok sıfır faizli kredi yönteminin kullanılması daha uygun olacaktır.”19 

KKYDP, kırsalda geliri artırmak, refah seviyesini yükseltmek için şahısların veya 

tüzel kişilerin tarıma dayalı ekonomik yatırım faaliyetleri ile makine-ekipman desteği ve 

ayrıca basınçlı sulama sistemlerine yönelik projelerine destek verilmesini öngören bir 

kırsal kalkınma hibe programıdır. KKYDP özünde Türkiye'nin AB’ye katılım sürecinin 

bir yansımasıdır. Zira Program, çalışma mantığı, kapsadığı yatırım konuları ve hibe 

destek mantığıyla IPARD Programının eş benzeri niteliğindedir. Tarım ve Orman 

                                                 
19 KKYDP Sivas İl Proje Yürütme Birimi personeli Murat Alnıaçık ile yapılan görüşmeler neticesinde 
derlenmiştir. 
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Bakanlığı bünyesinde “Tarım Reformu Genel Müdürlüğü” koordinasyonunda uygulanan 

IPARD ve KKYDP projelerinde aynı konularda, farklı proje büyüklükleri, farklı hibe 

oranları, farklı mevzuat uygulamaları geçerlidir. IPARD ve KKYDP projeleri 42 ilde 

birlikte uygulanır iken, 39 ilde sadece KKYDP programları uygulanmaktadır. 2016 ve 

2017 KKYDP programlarında, IPARD uygulanan illerde bazı yatırım konuları (et ve süt 

işleme tesisleri ve tarımsal üretim yatırımları) KKYDP programında uygulanmamış 

ancak 2019 yılında ilan edilen programda 81 ilin tamamında tüm yatırım konuları dâhil 

edilmiştir.  

KKYDP uygulama esaslarına göre;20 “Tarım Reformu Genel Müdürlüğü”, “Tarım 

ve Orman İl Müdürlüğü”, “İl Proje Değerlendirme Komisyonu” ve “İl Proje Yürütme 

Birimleri” KKYDP faaliyetlerini yürüten temel birimlerdir. KKYDP kapsamında çağrıya 

çıkılması akabinde, faydalanıcılar proje başvurularını süresi içerisinde elektronik ortam 

üzerinden gerçekleştirirler. Başvuruları alınan projeler İl Proje Değerlendirme 

Komisyonu tarafından Tebliğ kapsamında uygunluk açısından değerlendirmeye tabi 

tutulur ve puanlanır. “İl Proje Değerlendirme Komisyonu”, vali yardımcısı başkanlığında 

il müdürü, ilgili il müdür yardımcısının da dahil olduğu en az beş kişiden oluşabileceği 

gibi Valilik tarafından Tablo 11’de verilen kurum temsilcilerinin katılımıyla da 

oluşturulabilir.  

 

 

 

 

                                                 
20 “Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğ (Tebliğ No: 2019/30), R.G: 2 Ağustos 2019, Sayı: 30850.” 
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Tablo 11: KKYDP İl Proje Değerlendirme Komisyonunun Oluşumu21 

 

Tebliğde öngörülen KKYDP Projelerinin değerlendirilmesi ve kararlaştırılmasına 

dair süreç şu şekilde devam etmektedir:  

“İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilen projeler aldıkları 
puanlara göre sıralanır ve bir raporla Genel Müdürlüğe gönderilir. Nihai 
değerlendirme, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonunca yapılır ve nihai karar 
Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleşir. Bakanlığın bir başvuruyu reddetme ya da hibe 
vermeme kararı kesindir. Kesinleşen değerlendirme sonuçları Genel Müdürlükçe il 
müdürlüklerine yazılı olarak bildirilir. İl müdürlükleri kendilerine iletilen sonuçları, 
başvuru sahiplerine tebliğ eder ve hibe sözleşmesi İl Müdürü ile hibe başvuru sahibi 
arasında imzalanır. Projelerin uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi, İl Proje Yürütme 
Birimince yapılır. İl Proje Yürütme Birimi; ilgili şube müdürü ve elemanları ile 
gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer kamu kurumu elemanlarının valilik oluruyla 
görevlendirilmesi ile en az üç kişiden oluşur. İl Proje Yürütme Birimi, projelerin 
uygulanması ve tamamlanan projelerin beş yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak 
yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürütür. İl Müdürlüğü program 
kapsamındaki çalışmaların Bakanlık adına il bazında uygulanması, izlenmesi, 
koordinasyonu ve sekretaryasından sorumludur.” 
 

KBKYP ve akabinde KKYDP, Avrupa Birliği sürecinde katılım öncesi mali 

yardım araçlarından en ideal şekilde faydalanmak ve Tarım ve Orman Bakanlığı başta 

olmak üzere kurumların proje üretme ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesine 

yönelik bir ön çalışma safhası olarak öngörülmüştür. Ancak gelinen nokta da KKYDP 

süreklilik kazanarak, kırsal kalkınmanın proje bazlı yönetim enstrümanlarından bir tanesi 

olarak sistemdeki yerini almıştır.  

 

                                                 
21 Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğden derlenmiştir. 
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3. Kırsal Kalkınmaya Yönelik Bir Altyapı Projesi: Köylerin Altyapısının 

Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) 

KÖYDES Projesi köye ve köylüye yönelik Cumhuriyet tarihinin en önemli kırsal 

kalkınma projesidir (Tamer, 2010: 191). KÖYDES Projesi, içme suyu yeterli olmayan 

veyahut hiç suyu bulunmayan köylere içilebilir içme suyunu sağlamayı öncelik edinmiş; 

köylerin nitelikli ulaşım altyapısına sahip olmasını amaç edinmiş, kırsala dair altyapı 

sorunlarını gidermek suretiyle kırsal kalkınmanın öncelikli şartlarını gerçekleştirmeyi 

hedeflemiştir (Canpolat, 2007: 29).  

KÖYDES Projesi 2019/1011 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine kadar; 

Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararları doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı, Maliye 

Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda; vali ve kaymakamların 

öncülüğünde, il özel idareleri ile KHGB’ler eliyle yürütülmüştür. 2019/1011 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe konan “2019 Yılı Köylerin Altyapısının 

Desteklenmesi Projesi Ödeneğinin İller ve İlçeler Bazında Dağılımına, 

Kullandırılmasına, İzlenmesine ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” 

gereğince ilgili bakanlık “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” olarak öngörülmüş, “İller 

Bankası A.Ş. (İLBANK)” sürece dahil edilerek ödeneklerin İLBANK üzerinden 

gönderilmesi ve takibi kararlaştırılmıştır. Ayrıca önceki uygulamalara ek olarak, 

İLBANK’ın uygulayıcı birimler tarafından talep edilmesi halinde içme suyu ve atık su 

yapım işleri için teknik danışmanlık hizmeti vermesi öngörülmüştür. 

Keskin’e göre; “bu yeni çalışma düzeni, ilçe genel yönetimi mercii olan 

kaymakamlıkları il genel yönetimiyle değil, il yerel yönetimiyle iş yürütür konumuna 

getirmiştir”. Ayrıca “çalışma düzeninde mülki idare sisteminin kaymakamlık-valilik-

bayındırlık müdürlüğü ya da Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü zincirinin yerini birlik-il 

özel idaresi- proje yönetim zinciri almıştır” (Keskin, 2009: 127). 
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2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tasfiye edilerek, köylere ilişkin 

vazifeleri İstanbul ve Kocaeli dışındaki illerde il özel idarelerine tevdi edilmiştir. Köylere 

ilişkin görevler her ne kadar il özel idarelerine devredilmiş ise de aynı yıl uygulamaya 

konan KÖYDES Projesi ile “yeni bir kaynak dağıtım ve karar alma mekanizması” 

öngörülmüştür. KÖYDES kapsamında aktarılacak ödeneklerin “il özel idareleri yerine 

doğrudan ilçe köylere hizmet götürme birliklerine aktarılması” kararlaştırılmıştır. 

Aktarılan kaynaklarla hangi projenin uygulanacağına dair karar alma yetkisi ise İl 

Tahsisat Komisyonuna verilmiştir.22 Bir diğer ifadeyle, KÖYDES Projesi ile halk 

tarafından seçilmiş organlar eliyle kullanılan kaynak dağıtım yetkisi atanmış üyelere 

verilmiştir. Bu durum, siyasi iradenin KÖYDES Projesi ile tercihini yerelleşmeden ziyade 

etkinlikten yana kullandığının bir göstergesidir (Çiner ve Karakaya, 2013: 79). Zira il 

tahsisat komisyonu, “valinin başkanlığında; il genel meclis başkanı, il özel idaresi genel 

sekreteri, kaymakamlar, il halk sağlığı müdürü, il çevre ve şehircilik müdürü, il tarım ve 

orman müdürü, il özel idaresinin ilgili birim müdürleri ve vali tarafından görevlendirilen 

en az üç teknik personelden oluşmaktadır.” Bununla beraber, KÖYDES projesi 

kapsamında gerçekleştirilecek olan yatırımların yürütülmesi, izlenmesi ve 

değerlendirilmesinde ilçe sathında kaymakamlar, il sathında ise valiler sorumlu 

kılınmıştır.  

Kırsal alanda temel altyapı hizmetlerinin sunumunu hedef alan KÖYDES 

Projesinin, Kocaeli ve İstanbul illeri dışındaki illerin tamamını kapsayarak süregelen 

uygulaması ile tahsis edilen ödenek miktarının büyüklüğü projeye verilen önemin ve 

duyulan güvenin bir yansımasıdır. KÖYDES Projesinin yakaladığı başarının önemli 

aktörlerinden birisi, hiç şüphe yok ki köylere hizmet götürme birlikleridir. Zira birlikler 

                                                 
22 KÖYDES Projesi kapsamında tahsis edilen ödenekler, Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararları 
doğrultusunda kullanılmaktadır. Yüksek Planlama Kurulu her yıl aldığı kararlarla ödeneklerin hangi usul 
ve esaslar içerisinde kullanılacağını, yatırımlarda hangi işlerin öncelikle programa alınması gerektiğine 
karar vermektedir. İl Tahsisat Komisyonları da bu kararlar doğrultusunda KÖYDES programlarını 
oluşturmaktadır (Koyuncu, Pınar, ve Yılmaz, 2008: 7). 
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sayesinde hizmetler yöre insanına en yakın yönetim kademesince yerine getirilmekte; 

kararlar ilçe düzeyinde kaymakam, il genel meclis üyeleri ve muhtarlardan oluşan bir 

heyet tarafından alınmakta; mahalli ihtiyaçların öncelikleri doğrultusunda yatırımlar 

belirlenmekte, birlik ihale yönetmeliği kapsamında kısa sürede işlem tesis 

edilebilmektedir. Bu süreçte il genel meclis üyelerinin ve özellikle muhtarların görev 

alıyor olması kırsal alanda yaşayan vatandaşların KÖYDES projesini sahiplenmesinde 

önemli rol oynamakta olup, projenin verimliliğini artırmaktadır. Yine birlik başkanlarının 

mülki idare amirleri olması hizmet sunumunda koordinasyonu kolaylaştırmakta ve ayrıca 

yerel imkânların hizmet sürecine katılımını sağlamaktadır. Bununla beraber, KÖYDES 

kapsamında aktarılan ödeneklerin genel itibariyle ilin ve ilçenin sınırları içerisinde 

harcanıyor olması ekonomide canlılığa, istihdamda artışa yol açmakta ve bu durum 

projeden duyulan memnuniyeti daha da artırmaktadır (Yılmaz, 2007: 37). Ayrıca 

KÖYDES Projesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde kamuda ve özel 

sektörde çalışanlar deneyim sahibi olmuş, araç ve ekipman çeşitliliği ihtiyaca cevap 

verebilecek seviyeye ulaşmıştır. Diğer ifadeyle KÖYDES kırsalda iş yapabilme 

kapasitesinin gelişimine önemli bir katkı sunmuştur.  

Kırsal alanda gerçekleştirilen altyapı çalışmalarıyla birlikte KÖYDES Projesi 

kapsamında 2011/2 sayılı YPK Kararında öngörülen Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) köyler 

adına bir diğer önemli kazanımdır. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile köylerin altyapıya dair 

verileri, tesislerin koordinatları ve nitelikleri bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Bu 

sayede; ülke sathında uygulama bütünlüğü sağlanmakta, uygulanan projelerin sayısal 

ortamda takibi yapılmakta, envanter bilgileri hem yerelden hem merkezden 

değerlendirilebilmekte ve gelecek yıllara dair daha sağlıklı planlama çalışmaları 

yapılabilmektedir. 
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Tablo 12: KÖYDES Projesi Kapsamında Yıllara Göre Ödenekler23 

 

KÖYDES projesi kapsamında (2005-2019) ayrılan toplam ödenek miktarı 13,7 

milyar liradır (Tablo 12). 2005 yılı itibariyle uygulanmaya başlanan ve mülki amirlerin 

öncülüğünde 79 vilayette etkin bir şekilde gerçekleştirilen KÖYDES Projesi 2014 yılı 

itibariyle 51 vilayette uygulanmaktadır. Zira 6360 sayılı Kanunla hizmet alanı il mülki 

sınırlarının tamamını kapsayan yeni büyükşehir sisteminde il özel idareleri ile KHGB’ler 

kapatılmış, beldeler ile köy muhtarlıklarının statüsü mahalle muhtarlığına dönüştürülerek 

tasfiye edilmiştir.  

KÖYDES projesi kapsamında 51 vilayetin 2005-2019 yıllarında toplam olarak 

edindikleri ödenek miktarları Tablo 13’te verilmiştir. KÖYDES projesi kapsamında en 

çok ödenek alan ilk 3 sırasıyla Kastamonu, Sivas ve Ağrı illeri olmuştur. Çünkü bu illerin 

kırsal yerleşim sayıları, kırsal nüfusları ve kırsal yol ağı uzunlukları diğer şehirlere 

nazaran daha fazladır. 

                                                 
23 YPK kararlarından ve Cumhurbaşkanlığı kararından derlenerek yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Tablo 13: KÖYDES Projesi Kapsamında Ayrılan Ödeneklerin İllere Göre 
Dağılımı (2005-2019)24 

 

 

                                                 
24 YPK kararlarından ve Cumhurbaşkanlığı kararından derlenerek yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Şekil 15: KÖYDES Projesi Kapsamında Ayrılan Ödeneklerin Yıllara Göre 
Dağılımı (2005-2019)25 

 

 

KÖYDES Projesi kapsamında ayrılan ödeneklerin yıllara göre dağılımı ve bu 

dağılımın seyri Şekil 15’te gösterilmiştir. 2014 yılı ve sonrasında ayrılan ödenekler 

büyükşehir olmayan 51 il için tahsis edilen ödenek miktarlarıdır. Özellikle 2017 yılında 

ayrılan ödenek kendinden önceki üç yılın yaklaşık üç katı miktarındadır ve bu rakam 2013 

yılında 79 il için ayrılan bütçe ile denk miktardadır. Bu durum Projenin siyasi irade 

tarafından kabul gördüğüne, projenin amacına ulaştığına veya beklentileri karşıladığına 

dair önemli bir göstergedir. 

Ayrıca 2019 yılında, ekonomide yaşanan dalgalanma ve öngörülen tasarruf 

tedbirlerine rağmen KÖYDES Projesinin uygulanmasına devam edilmiş ve bütçesinden 

feragat edilmemiştir. Bu husus projeye olan güvenin bir diğer göstergesi olmakla beraber, 

ödeneğin ilçelere kadar indirgenip tahsis edilmesi usulü ödeneğin tüm ülke sathına 

yayılmasına ve bu sayede kırsal yerleşimlerde istihdam ve gelir seviyesinin yükselmesine 

imkan tanımaktadır. 

 

 

                                                 
25 YPK kararlarından ve Cumhurbaşkanlığı kararından derlenerek yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Tablo 14: KÖYDES Projesi Yol Çalışmaları (2005-2018)26 

 

 
KÖYDES ile bugüne kadar köylerin yollarına dair gerçekleştirilen çalışmalar 

31.03.2019 tarihi itibariyle Tablo 14’te görülmektedir. KÖYDES kapsamında 2005 

yılından bugüne dek kırsal alanda 85.030 km stabilize yol, 122.460 km asfalt yol, 3.934 

km beton yol, 36.605 sanat yapısı yapılmış, 30 milyon metrekare parke taşı döşenmiştir. 

 
Tablo 15: KÖYDES Projesi İçme Suyu Çalışmaları27 

 

 

                                                 
26 İçişleri Bakanlığı’ndan elde edilen veriler derlenerek yazar tarafından hazırlanmıştır. 
27 İçişleri Bakanlığı’ndan elde edilen veriler derlenerek yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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Tablo 15’te köy içme suları sektöründe yapılan çalışmalar 31.03.2019 tarihi 

itibariyle görülmektedir. KÖYDES kapsamında içme suyu sektöründe 2005 yılından 

bugüne dek kırsal alanda 4.859 adet susuz yerleşim birimine yeni su tesisleri inşa edilmiş, 

60.117 adet su ihtiyacı karşılanamayan yerleşim birimlerinin de içme suyu hatları ve 

tesisleri yeniden yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında kırsalda yaşayan toplam 17 

milyon nüfus fayda sağlamıştır.  

Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararları ve Cumhurbaşkanlığı 2019/1011 sayılı 

Kararı incelendiğinde içme suyu, stabilize yol yapımları ve birinci kat asfalt yol yapımları 

gibi kırsalla ilgili olmazsa olmaz temel altyapı yatırımların projenin ilk uygulamaya 

geçtiği yıllarda öncelikli yatırımlardan sayıldığı, fakat zamanla asli ihtiyaçlar giderildikçe 

küçük sulama projeleri, bitümlü sıcak karışım (BSK) yol yapımları gibi standardı ve 

maliyeti yüksek yatırımların da yapılabilmesine izin verildiği görülmektedir. Bu durum 

projenin amacına ulaşarak önemli ölçüde temel alt yapı ihtiyaçlarını giderdiğinin bir 

göstergesidir. 

KÖYDES Projesi; ülke kırsalını süratle kalkındırmayı, kırsala olan cazibeyi 

yükseltmeyi, kırsalda yaşayanların nitelikli içme suyu ve ulaşım imkânına kavuşmasını, 

kır-kent bütünleşmesini hızlandırmayı, göçü önlemeyi ve hatta kırsala geri dönüşü 

özendirmeyi amaç edinmiş bir kırsal kalkınma projesidir (Dağdaş, 2009: 1084). 

KÖYDES Projesinin nihai amacı köylerdeki temel altyapı ihtiyaçlarını gidermekle 

beraber iller ve bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkını gidermektir. Bu maksatla YPK 

kararlarıyla belirlenen illere dair ödenek dağılımında daha az gelişmiş illere ve bölgelere 

daha fazla kaynak aktarılmaktadır (Tamer, 2010: 191).  

Nihayetinde, kalkınmada hedef sadece kentsel veya sadece kırsal alanların 

kalkındırılması değil, birbiri ile sıkı sıkıya bağlı olan bu iki alanın birlikte 

kalkındırılmasıdır. Kentsel alanların sürdürülebilir kalkınması kırsal alanların 
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kalkınmasına bağlıdır. Kırsal alanlar kalkınırsa kentsel alanlar üzerindeki göç baskısı, 

çarpık kentleşme ve yönetilememe sorunu ortadan kalkacaktır. Ayrıca günümüzde kırsal 

alanlar kentsel alanda yaşayanlar için bir dinlenme, nefes alma ve gıda temin 

mekânlarıdır. Bu durum kırsala olan ihtiyacın bilinenin aksine her geçen gün arttığının 

işaretidir. Bu nedenle refahın tabana yansıtılarak ülke sathına yayılması ve kır ile kent 

arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması kalkınma düşüncesinin başlıca hedefidir. 

Kırsal kalkınmanın ilk adımı temel altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi, sağlıklı yaşam 

koşullarının sağlanması ve ulaşımın önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bu bağlamda 

ulusal kaynaklarla finanse edilen ve ülkemiz yönetim düşününün bir nüvesi olan 

KÖYDES Projesi toplum nazarında bilinen, etkin bir kırsal kalkınma projesidir.   

4. Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (BELDES) 

BELDES Projesi, nüfusu 10 binin altında bulunan belediyelerde temel altyapı 

hizmetlerinin sunulmasını öngören bir kırsal kalkınma projesidir. 2007/6 Sayılı 

“Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (BELDES) Ödeneklerinin İller ve 

Belediyeler İtibarıyla Dağılımı, Kullandırılması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Esas ve 

Usuller” başlıklı YPK Kararı kapsamında uygulamaya konmuştur. BELDES Projesi ile 

nüfusu 10.000’in altında bulunan belediyelerin alt yapı ihtiyaçlarının giderilmesi ve bu 

belediyeler tarafından sunulan mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin kalite ve 

standartlarının yükseltilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, içme suyu ve yol konusundaki 

yapım, tesis geliştirme, bakım-onarım gibi yatırımlarının yapılması ve ayrıca şebekeli 

içme suyu tesisi bulunmayan belediyelere içme suyu tesisi yapılması öngörülmüştür.  

BELDES Projesi kapsamında gerçekleştirilecek harcamaların belediyelerin tabi 

olduğu mevzuat hükümlerine göre yapılması kararlaştırılmış olup; yatırım projelerinin 

izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlandırılması hususunda ilçelerde kaymakamlar, 

illerde ise valiler yetkili kılınmıştır. Projeye ilişkin iş ve işlemler ile harcamaların 
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denetimi ise İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı program çerçevesinde mülkiye müfettişleri 

ve mahalli idareler kontrolörleri tarafından yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir.  

 
Tablo 16: BELDES Projesi Kapsamında Yıllara Göre Faydalanan Toplam 

Belediye Sayısı ve Toplam Ödenek Miktarları(2007-2008)28 

Yıllar Belediye 
Sayısı 

Ödenek 
Miktarı 

2007 2555 330.000.000 

2008 2553 280.000.000 

Toplam 610.000.000 

 

2007/6 Sayılı YPK Kararı ile ülke sathında 2515 belediyeye toplam 300 milyon 

YTL, ayrıca içme suyu olmayan 40 belediyeye 30 milyon YTL ödenek tahsis edilmiştir. 

2008/12 Sayılı YPK Kararı ile BELDES Projesinin kapsamı genişletilmiş; içme suyu 

arıtma, atık su ve katı atıkların bertaraf edilmesi ile kanalizasyon konuları projeye dâhil 

edilmiştir. Bu kapsamda, ülke düzeyinde toplam 2539 belediyeye 250 milyon YTL, 

ayrıca içme suyu olmayan 14 belediyeye 30 milyon YTL ödenek tahsis edilmiştir.  

 
Tablo 17: BELDES Projesi Yol Çalışmaları 

İşin Türü 2007 Yılı 2008 Yılı Toplam 

Kilit Taşı 12.923.140,00 10.814.810,90 23.737.950,90 

Stabilize (km) 1.360,90 1.260,80 2.621,70 

Asfalt (km) 1.535,90 1.329,70 2.865,60 

Beton Yol 155,70 148,20 303,90 

Taş Duvar 23.153,80 37.812,50 60.966,20 

Köprü (Adet) 74,00 59,00 133,00 

Menfez (Adet) 179,00 297,0 476,00 

        Kaynak: (TCİB, 2010: 18) 

   
2007 ve 2008 yıllarında BELDES Projesi kapsamında 23.737.950,9 m2 kilit taşı, 

2.621,7 km berkitme yol, 2.865,6 km asfalt, 303,9 km beton yol, 60.966,2 m3 taş duvar, 

133 adet köprü ve 476 adet menfez imalatı tamamlanmıştır (Tablo 17).  

                                                 
28 YPK Kararlarından yazar tarafından derlenerek hazırlanmıştır. 
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Tablo 18: BELDES Projesi İçme Suyu Çalışmaları 
İşin Türü Toplam 

Adet Nüfus 

Yeni Tesis 764 1.793.528 

Tesis Geliştirme 395 1.041.005 

Bakım-Onarım 166 364.559 

Toplam 1.325 3.199.092 

  Kaynak: (TCİB, 2010: 18) 
 
 
2007 ve 2008 yıllarında BELDES Projesi kapsamında 764 yeni tesis, 395 tesis 

geliştirme ve 166 bakım-onarım olmak üzere toplam 1.325 belediyede içme suyu 

çalışması yapılmış ve bu sayede 3.199.092 kişiye içme suyu hizmeti götürülmüştür 

(Tablo 18). 

2008 yılı YPK Kararı ile atık su yatırımları da BELDES Projesi kapsamına alınmış 

ve bu sayede166 yeni tesis, 52 tesis geliştirme ve 38 bakım-onarım olmak üzere toplam 

256 belediyede atık su çalışması yapılmış olup 685.090 kişiye atık su hizmeti 

götürülmüştür.  

Dağınık yerleşme yapısı, idari birimlerin sayıca çokluğu ve düşük nüfus 

yoğunluğu ülkemizde kırsal kalkınma çabasının önündeki önemli engellerdir. Zira 2008 

yılı itibariyle Türkiye’de 16’sı büyükşehir belediyesi, 143’ü büyükşehir ilçe belediyesi, 

65’i il belediyesi, 749’u ilçe belediyesi ve 1.978’i belde belediyesi olmak üzere toplam 

2.951 belediye bulunmaktadır (TCİB, 2009: 8).  Bu 2.951 belediyenin ise 2.565’i nüfusu 

10 binin altında olduğu için 2007 yılında BELDES kapsamında destek almıştır. Bu durum 

dağınık yerleşim yapısının ve belediyelere dair düşük nüfus yoğunluğunun bariz 

göstergesidir. Ayrıca bu husus beraberinde mali imkânların ve araç parkının yetersizliğini 

getirmekte, yasaların verdiği görevleri yerine getirilmesine engel olmaktadır. 

Belediyelerin içerisinde bulunduğu bu durum hizmet sunumunda etkinlik ve verimlilik 

arayışı içerisinde büyükşehir belediye sisteminde değişikliği doğurmuştur. 6330 ve 6447 



133 
 

Sayılı Yasalar neticesinde toplam belediye sayısı 2.949’dan 1.397’ye düşmüştür. En 

keskin düşüş belde belediyelerinde yaşanmış ve 1.978 olan belde belediyesi sayısı 1.581 

azalarak 397 olmuştur (www.tbb.gov.tr, 2017).  

BELDES Projesi ile objektif kriterler doğrultusunda ülke sathında belediyelere 

kaynak aktarılmış ve bu kaynağın mülki amirlerin gözetiminde altyapı ihtiyaçları 

doğrultusunda kullanılması öngörülmüştür. BELDES Projesi sayesinde pek çok belediye 

ilk defa altyapıya dair hizmetleri sunma imkanına kavuşmuştur. Belediyelerle beraber 

mülki idare amirlerinin projenin uygulanması ve izlenmesinde söz sahibi olması 

hizmetlerin yerine ulaşmasını sağlamıştır. Bugün dahi nüfusu 10 binin altında olan 

belediyelerin çoğunluğu personel giderlerini ancak karşılayabilmekte; hizmet üretecek 

mali imkândan ve yeterli araç parkından mahrum bulunmaktadır. 

5. Kırsal Kalkınmada Sosyal Destek Programı (SODES) 

Çok yönlü niteliğe sahip kırsal kalkınmanın önemli boyutlarından birisi de beşerî 

sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasıdır. Bu bağlamda 

ülkemizde uygulanan Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamı ve hedef kitlesi ile 

önemli bir kırsal kalkınma projesidir. 

SODES Programı, insanların refah düzeyini yükseltmeyi, gelirin adil dağılımını, 

insanların daha huzurlu yaşamalarını temin etmeyi, bireyleri daha donanımlı hale 

getirmeyi, kişilerin kendilerini ifade edebilecekleri ortamları yaratmayı ve yeteneklerini 

sergileyebilecekleri fırsatlar sunmayı hedefleyen ve insanı merkezine alan bir proje 

destek programıdır. Bu nedenle SODES Programı, kalkınmanın ülke genelinde dengeli 

bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Zira sosyal ihtiyaçlar bir insan 

için en tabii gereksinimlerdir. Kırsal alanda altyapının iyileştirilmesi ve üreticilerin 

desteklenmesi kadar; dezavantajlı kişiler başta olmak üzere kırsalda yaşayan bireylerin 

sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek, kendilerine olan güvenlerini kazandıracak, üretime 
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dâhil olmalarını sağlayacak, sosyalleşmelerine yol açacak projelere destek vermekte 

önemlidir. Çünkü kalkınma çok yönlü bir kavramdır. Gerçek manada kalkınma için fiziki 

ve ekonomik şartların iyileştirilmesi kadar sosyal bir varlık olan insana sağlıklı iletişim 

kanalları sunmak şarttır. Bu bağlamda, eğitim, kültür, sanat ve spor gibi çeşitli alanlarda 

yürütülen faaliyetlere kırsalda yaşayanların kolayca ulaşabilmesi ve etkin olarak 

katılabilmesi sağlanmalıdır. SODES Programı içeriği ve kapsamıyla bireylerin ruhsal ve 

sosyal kalkınmasını sağlamak için geliştirilebilir nitelikli bir uygulama aracıdır.   

 
Tablo 19: SODES Projelerinin Yıllara Göre Uygulandığı İl Sayısı (2008-2018) 

 
Kaynak: (www.sodes.gov.tr, 2019) 

 
SODES Programı, 2008 yılında ilk olarak Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 

kapsamındaki 9 ilde uygulanmıştır. Bu illere 2010 yılında Doğu Anadolu Projesi (DAP) 

kapsamındaki iller dâhil edilmiştir. 2011 yılında ise Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve 

Kahramanmaraş illeri kapsama alınmıştır. Aksaray, Niğde, Sivas ve Yozgat illerinin 2013 

yılında programa katılmasıyla birlikte SODES kapsamındaki il sayısı toplam 34 olmuştur 

(www.sodes.gov.tr, 2017). 
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Tablo 20: İllerde Uygulanan Toplam SODES Projeleri (2008-2018) 

 
            Kaynak: (www.sodes.gov.tr, 2019) 
 

SODES Programı kapsamında 2008-2018 yılları içerisinde illerde desteklenen 

proje sayılarına baktığımızda; Tablo 20’de yer alan verilere göre en fazla proje uygulayan 

ilimizin 585 adet ile Şanlıurfa olduğunu görmekteyiz.    

 
Tablo 21: SODES Projelerinin Yıllara Göre Dağılımı (2008-2018) 

 
      Kaynak: (www.sodes.gov.tr, 2019) 
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2008-2018 yılları içerisinde SODES uygulamaları kapsamında desteklenen 

projelerin sayıları Tablo 21’de verilmektedir. 2008-2018 döneminde 1810 projeyle en 

fazla 2011 yılında, en az ise 398 projeyle 2008 yılında destek verildiği görülmektedir. 

SODES Programı kapsamında 2008-2018 yılları içerisinde toplam 8.817 adet projenin 

desteklenmesi uygun görülmüş ve bu projeler için 2008-2018 yılları içerisinde toplam 

1.168.796.747 TL’lik destek sağlanmıştır (www.sodes.gov.tr, 2017).   

SODES Programı çerçevesinde “istihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor” 

olmak üzere üç tür projeler desteklenmiştir. SODES kapsamında desteklenen bu projeler 

ile istihdama yönelik yeni imkanların sağlanması, kalifiye eleman yetiştirilmesi, 

dezavantajlı bireylerin her yönüyle hayata daha fazla katılımlarının sağlanması ve yaşam 

standartlarını yükseltilmesi; kadın, çocuk ve gençlerin kültürel, sanatsal ve sportif 

faaliyetlerden daha fazla yararlanarak kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri ortamın 

yaratılması amaçlanmıştır. Zira SODES Programıyla ulaşılmak istenen hedef kitle, 

yoksulluk ve yoksunluk içerisinde bulunan birey ve gruplardır. Bu nedenle işsizler, 

kadınlar, çocuklar, gençler ve gecekondu bölgelerinde yaşayanlar projelerin çıkış noktası, 

ana temasıdır. SODES Programı kapsamında gerçekleştirilen projelerle önce birey ve 

çevresi akabinde iller ve sonrasında da ülke sathında sosyal restorasyona katkı 

sunulmuştur (TCKB, 2017: 112). 

 
Tablo 22: SODES Kapsamında Desteklenen Projelerin Bileşenlere Göre Dağılımı 

(2008-2018) 

 
                                      Kaynak: (www.sodes.gov.tr, 2019) 
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SODES Programı kapsamında 2008-2018 yılları içerisinde 8.817 adet projenin 

bileşenlere göre dağılımı Tablo 22'de verilmiştir (www.sodes.gov.tr, 2017): Tabloya göre 

en fazla desteğin Kültür, Sanat ve Spor bileşenin aldığını görmekteyiz. 

SODES kapsamında gerçekleştirilen istihdam projeleriyle; meslek edindirmeye 

yönelik pek çok kurs açılmış, atölyeler kurulmuştur. Bu sayede yeni istihdam alanları 

oluşturulmuş ve iş gücünün niteliği artmıştır. Sosyal içerme projeleriyle; dezavantajlı 

birey ve grupların sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımları için çalışmalar 

yürütülmüştür. Kültür, sanat ve spor projeleriyle; kütüphaneler, spor alanları, sinemalar 

yapılmış; kurslar açmak suretiyle eğitimler verilmiş, turnuvalar ve çeşitli etkinlikler 

gerçekleştirilmiştir. Bu sayede, yoksulluk ve yoksunluk içerisinde bulunan birey ve 

gruplar çeşitli kültürel ve sanatsal aktivitelere katılma fırsatı yakalamıştır. Dezavantajlı 

birey ve gruplar ilk defa sporla, sinemayla, tiyatroyla tanışmış; farklı kişi ve bireylerle 

kaynaşarak hayata farklı pencereden bakma şansı edinmiştir (www.sodes.gov.tr, 2017). 

SODES Programı, 2018 yılına kadar Kalkınma Bakanlığı’nın belirlediği usul ve 

esaslar çerçevesinde il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülmüştür. SODES 

kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek amacıyla, vali yardımcısının koordinasyonunda 

“Proje Koordinasyon Birimi” kurulmuştur. SODES Programının tanıtım, koordinasyon, 

denetim, yürütüm ve izlenmesi bu birim kanalıyla gerçekleştirilmiştir. 2017 Yılı SODES 

Uygulama Usul ve Esasları gereğince; “kamu kurumları, il/ilçe özel idareleri, 

belediyeler, köylere hizmet götürme birlikleri, üniversiteler, meslek odaları ve sivil 

toplum kuruluşları” tarafından teklif edilen projeler ilk olarak valiliklere sunulmuştur. 

Valilik Değerlendirme Komisyonu29 tarafından değerlendirilen projeler puan sırasına 

                                                 
29Valilik Değerlendirme Komisyonu: “Vali başkanlığında, ilgili Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, İl 
Milli Eğitim Müdürü ve İl Kültür ve Turizm Müdüründen” oluşmaktadır. 
8 “6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, RG: 11 Şubat 2017, 29976” 
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göre Kalkınma Bakanlığına bildirilmiştir. Kalkınma Bakanlığı tarafından değerlendirilip 

desteklenmesi uygun görülen proje teklifleri ve projelere dair destek miktarları Valiliklere 

bildirilmiş ve Bakanlık tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır. SODES programı 

kapsamında desteklenen projelerin yerel düzeyde uygulanmasından, koordinasyonundan, 

izlenmesinden ve denetlenmesinden doğrudan valilikler sorumlu kılınmıştır. Bu 

kapsamda valiliklere geniş yetkiler tanınmıştır. 

2018 yılı itibariyle Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak ifade 

edilen yeni sistem yürürlüğe girmiştir. Sosyal Destek Programı (SODES) ilk olarak 2008 

yılında mülga Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca başlatılan ve 2011 yılından 

itibaren mülga Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda, Valilikler aracılığıyla 

yürütülmüştür. Ancak 16.05.2018 tarihi itibarıyla Sosyal Destek Programı (SODES) 

Kalkınma Ajansları aracılığı ile yürütülmek üzere mülga “Kalkınma Bakanlığı Bölgesel 

Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğüne” devredilmiştir. Fakat 10.7.2018 tarih ve 

30474 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 

Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen görevlerin Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Bünyesinde kurulan “Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne” devredilmesi 

nedeniyle SODES Programı bundan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 

yürütülecektir. 

SODES Programının mülga Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal 

Uyum Genel Müdürlüğüne devredildiği tarihten önce kabul edilen ve Valiliklerce 

yürütülmekte olan projeler “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve 

Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğünce” takip edilip tamamlanacaktır. Bu süreçte; 

Valilikler koordinasyonunda yürütülen programın bundan sonraki temel amacı 

ödeneklerin tamamının kullanılması değil, devam eden projelerin mümkün olan en kısa 

sürede tamamlanması olacaktır.  
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hayata geçmesiyle beraber 2019 yılı 

SODES programı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi içerisinde yer almıştır. Bu bütçe 

kapsamında yine “istihdamın artırılması, sosyal içermenin geliştirilmesi, spor, kültür ve 

sanatın geliştirilmesi” hedeflenmiştir. Bununla beraber yine SODES Programının 

yürütümüne dair kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ile SODES’in tanıtımı ve izlenmesi 

faaliyetleri de gerçekleştirilecektir (www.resmigazete.gov.tr, 2018). SODES 

Programının uygulanmasına yönelik usul ve esaslar, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” 

tarafından belirlenmiştir. 2019 Yılı Sosyal Destek Programı Uygulama Usul ve Esaslarına 

göre programın hedefi; “uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek 

yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal 

yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin 

ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği 

artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal 

sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.” Proje yararlanıcıları bu süreçte ilde 

valiliklere değil, bölgelerindeki bağlı bulundukları Ajansa başvurularını yapacaklardır. 

Ajans, proje fikirlerini usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirerek uygun görülenleri 

Yönetim Kurulu onayına sunacaktır. Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen projeler 

Bakanlığın onayına sunulur. Desteklenecek projeler Bakanlık değerlendirmesi sonucunda 

nihai olarak belirlenir. Projelerde destekleme tutarı asgari 1 Milyon TL olarak belirlenmiş 

ve bu sayede daha geniş çapta büyük projeler hazırlanmasına olanak sağlanmıştır.30   

Nihai olarak ifade edecek olursak; kırsal kalkınma sadece fiziki altyapıyı 

iyileştirmek ve tarımsal üretimi artırmak değildir. Kırsal kalkınma kentle kır arasındaki 

her türlü farklılığı gidermek ve herkesi içine alan bir anlayışla topyekûn kalkınmayı ihtiva 

eder. Bu nedenle, kentlerin sahip olduğu sosyal ve kültürel imkânlara kırsalda 

                                                 
30 “2019 Yılı Sosyal Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları” 
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yaşayanların kavuşması kadar doğal bir şey yoktur. Bu noktada SODES Programı 

yüklendiği misyon ve gerçekleştirdiği faaliyetlerle önemli bir eksikliği gidermiştir. Yeni 

dönemde de aynı minval üzere hareket edilmesi elzemdir.  Tarımsal ve fiziki altyapıda 

sağlanan her türlü gelişme muhakkak sosyal ve kültürel faaliyetlerle desteklenmelidir. 

Nitekim diğer kırsal kalkınma projeleri ile kırsal altyapı ve tarımsal üretimin artırılmasına 

yönelik çalışmalar desteklenirken; SODES sayesinde önemli bir eksik giderilmekte 

özellikle mülki idare amirlerinin nezaretinde kamu kurumları sosyal projelerle 

dezavantajlı gruplar başta olmak üzere yöre insanına dokunabilmektedir. Bu sayede kamu 

kurumları fiziki yatırımlarını gerçekleştirmenin yanı sıra sosyal içerikli projeleri de 

uygulama fırsatı yakalayarak, toplumun kılcal damlarına kadar nüfuz edilebilme imkânını 

ulaşmaktadırlar. 

6. Büyükşehirlerin Kırsal Altyapı İhtiyacının Karşılanması Projesi 

(KIRDES) 

6360 sayılı Kanunla 16 olan büyükşehir sayısı 30’a yükseltilerek, büyükşehir 

belediyelerinin hizmet sunum alanı il mülki hudutlarının tamamı olarak belirlenmiştir. 

2014 yılı itibariyle otuz büyükşehirde il özel idareleri tasfiye edilmiş ve köyler tüzel 

kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüştür. Böylece büyükşehir belediyeleri il 

mülki sınırları içerisinde kırsal alanlarda da hizmet sunmaya başlamıştır.  

2017 yılı mayıs ayı itibariyle Maliye Bakanlığı yedek ödeneğinden İstanbul ve 

Kocaeli illeri hariç olmak üzere 28 büyükşehirde kırsal alanda yaşayan vatandaşların 

mahalli müşterek ihtiyaçlarını gidermek üzere 300 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda kırsal altyapı 

ihtiyaçlarına yönelik kullanılması öngörülen bu kaynak, valiliklerin Yatırım İzleme 

Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) hesabına aktarılmıştır. Böylece, Büyükşehir Kırsal 

Altyapısı İhtiyacının Karşılanması Projesi (KIRDES) fiili olarak başlamıştır. 
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KIRDES Projesiyle 2017 yılı içerisinde 586 adet proje ile 1.301 mahallede 

yaklaşık bir milyon vatandaşımıza hizmet götürülmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda; 

asfalt, bitümlü sıcak karışım yol (BSK), beton yol ve kilitli parke taşı yapılması gibi yol 

projeleri, içme suyu ve sulama suyu tesisi projeleri ile sosyal donatı yapım projelerinin 

gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Tahsis edilen toplam 300 milyon TL ödeneğin %95’i yol 

projelerine, %0,3’ü içme suyu projelerine, %1’i sulama projelerine ve %3,5’i sosyal 

donatı projelerine ayrılmıştır.31  

Tablo 23’te 2017 ve 2018 yılları içerisinde KIRDES kapsamında büyükşehirlere 

aktarılan ödenek miktarları verilmiştir. 2017 yılında büyükşehirlere 300 milyon lira 

ödenek aktarılırken, 2018 yılında KIRDES Projesi kapsamında kullanılmak üzere Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Merkezlerine (YİKOB) 400 milyon lira aktarılmıştır. 2017 

yılında proje dışında tutulan ve herhangi bir aktarım yapılmayan İstanbul iline 2018 

yılında 15 milyon lira ödenek tahsis edilmiştir. Böylece KIRDES Projesi kapsamında 

ödenek almayan tek büyükşehir Kocaeli olmuştur. KIRDES kapsamında en yüksek 

ödenek sırasıyla İzmir, Trabzon ve Diyarbakır illerine aktarılmıştır. Ödenek dağılımında 

yol ağı uzunluğu %50, kırsal nüfus %30 ve ünite sayısı %20 olarak hesaba katılmıştır. 

Ödeneğin öncelikli olarak köyden veya beldeden mahalleye dönüştürülen yerleşim 

birimlerinin yol ağlarında kullanılması öngörülmüştür.    

 

 

 

 

 

                                                 
31 Yazar tarafından İçişleri Bakanlığı’ndan temin edilen verilerden oluşturulmuştur. 
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Tablo 23: Büyükşehir Kırsal Altyapı (KIRDES) Ödeneği32 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Yazar tarafından İçişleri Bakanlığı’ndan temin edilen verilerden oluşturulmuştur. 
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Şekil 16: KIRDES Kapsamında 2017 ve 2018 yıllarında Yol Sektörüne Dair 
Gerçekleştirilen Çalışmaların Türlerine Göre Dağılımı33 

 

 

2017 ve 2018 yıllarında KIRDES Projesi kapsamında (İçişleri Bakanlığı, 2019: 

63); yol sektöründe 491,7 km BSK, 254,9 km birinci kat asfalt, 274,6 km ikinci kat asfalt 

olmak üzere toplam 1.021,2 km asfalt yol yapılmış ve ayrıca 203,4 km beton yol ile 26 

km stabilize yol çalışması yapılmıştır. Bununla birlikte 7.026.043 metrekare parke taşı 

döşenmiş ve 40 tane sanat yapısı yapılmıştır. Bu sayede sadece yol sektöründe 2.570 

kırsal mahallede toplam 2.139.328 kişiye hizmet sunulmuştur. Aynı yıllar içerisinde 

sosyal donatı olarak; 16 taziye evi, 8 adet çok amaçlı salon, 3 adet muhtarlık binası, 1 

adet spor altyapı tesisi, 1 adet hayvan bakımevi ve 10 adet diğer sosyal donatı tesisi 

yapılmış olup 39 mahallede 45.717 vatandaşımıza hizmet sunulmuştur. İçme suyu 

sektöründe; 2 adet yeni tesis ve 5 adet tesis geliştirme projesi gerçekleştirilmiştir. Sulama 

sektöründe; 375 adet çiftçi ailesinin yararlanacağı 380 hektarlık alanda 1 adet gölet 

sulama projesi ve 2 adet yerüstü sulama projesi gerçekleştirilmiştir.  

KIRDES Projesi, kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlarının 

yalnızca büyükşehir belediyeleri tarafından karşılanmasının mümkün olmadığı ve bu 

nedenle merkezi idare tarafından kırsal altyapı yatırımlarının desteklenmesi gerekliliğini 

                                                 
33 T.C. İçişleri Bakanlığı verileri kullanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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ortaya koymuştur. Nitekim kırsal mahalleleri (köyleri) sadece belediyelerin insafına veya 

imkânına terk etmek mümkün değildir. Devletin eli her daim kırsal alanlar üzerinde 

olmalı ve gözetlemelidir.  

KIRDES Projesi, merkezi idarenin büyükşehir belediyeleri tarafından ilçeler veya 

kırsal mahalleler arasında gerçekleştirilen yatırımlarda varsa adaletsizliğin veya görülen 

dengesizliğin mülki amirler eliyle giderilmesi için bir vasıtadır.  

KIRDES Projesi, merkezi idarenin büyükşehir belediyeleri hizmet alanında 

bulunan kırsal alanlara yönelik bir hizmet götürme aracıdır.  Yine siyasi iradenin kırsal 

mahallelerde siyasi varlığını hissettirmek adına bir enstrüman olmuştur. 

6330 sayılı Kanun kapsamında kurulan büyükşehirlerde, KÖYDES örneğinden 

yola çıkarak kırsal alandaki mahallelerin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi için KIRDES 

uygulamasının başlatılması merkezi idarenin KÖYDES Projesini etkin bir uygulama 

aracı olarak gördüğünün bir yansımasıdır. Nitekim On Birinci Kalkınma Planı kırsal 

yerleşimlerin fiziki altyapılarının iyileştirilmesi ve kırsal yerleşimlerde yaşam seviyesinin 

yükseltilmesi için KÖYDES ve KIRDES Projelerinin uygulanmasını ve bu projelere mali 

destek sağlanmasını öngörmüştür. Diğer bir ifadeyle, On Birinci Kalkınma Planı (2019-

2023) döneminde de proje eksenli uygulama araçları kırsal kalkınma adına tercih edilen 

yönetim mekanizması olacaktır.  
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 Kırsal Kalkınmada Proje Eksenli Uygulamaların Değerlendirilmesi 

Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte kırsal yerleşimlerin refah seviyesini 

yükseltmek ve kırsalı daha yaşanabilir kılmak için önemli adımlar atılmıştır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında, içerisinde bulunulan şartların bir gereği olarak kırsal 

kalkınma çabası tarım sektörünün önündeki engelleri kaldırmaya yönelik yasal ve yapısal 

düzenlemeler gerçekleştirmek şeklinde olmuştur. Kırsalda üretimi artırmak ve sermaye 

birikimini sağlamak adına vergi politikalarında değişikliğe gidilmiş, toprak reformu ile 

adil gelir dağılımı ve toprağın işlenmesi amaçlanmış, örgütlü hareket etme bilincinin 

kazandırılması adına kooperatifleşmeye önem verilmiş, eğitime yönelik hamlelerle kendi 

kendine yeten köy sakinlerinin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca Köy Kanunu ile 

köylülere yörelerini daha yaşanabilir kılmak için çalışma yapabilme yetki ve sorumluluğu 

verilmiştir. Ancak bahse konu çabalarda arzulanan hedeflere tam manasıyla 

ulaşılamamıştır.  

1960’lı yıllarla birlikte planlı kalkınma dönemine geçilmiş, kırsal alanda 

kalkınmanın tek bir sektör nazarından ele alınmayacağı gerçeğinden yola çıkılarak 

tarımsal üretimin dışındaki diğer faktörlerinde hesaba katıldığı topyekûn bir kalkınma 

düşüncesi hakim olmuştur. Bu bağlamda beş yıllık kalkınma planlarında kırsal 

kalkınmaya dair örnek köy, merkez köy, köykent gibi yaklaşımlar öngörülmüştür. 

Yaklaşımlarda tarımsal üretimin dışında kırsal kalkınma adına ihtiyaç duyulan altyapı, 

eğitim, sağlık, iletişim vb. alanlarda da ihtiyaç duyulan yatırımların yapılması 

hedeflenmiştir. Ancak yaklaşımlarda öngörülen çalışmaların tüm yurt sathında kırsalı 

kapsayacak şekilde değil seçilen belirli yerleşim birimlerinde uygulanması yoluna 

gidilmiştir. Bu durumun başlıca sebebi Türkiye’nin kırsal yerleşimlere dair sahip olduğu 

karakteristik özelliklerdir. Zira kırsal yerleşimler sayıca fazla, dağınık, nüfus yoğunluğu 

düşük, engebeli arazilerde kurulu ve iklim şartları çetin olan yerleşimlerdir. Bu nedenle 



146 
 

kırsal yerleşimlerin sayıca fazlalığı ve dağınık yapısı hizmet sunum maliyetinin yüksek 

olmasına neden olmaktadır. Bu özellikler ise akla ilk olarak köylerin birleştirilmesi 

düşüncesini getirmiştir. Ancak toplum yapısı ve kültürel değerlerin bu duruma uygun 

olmaması nedeniyle diğer bir yöntem olan köy öbekleri içerisinden seçilen bir köyün tüm 

yönleri ile kalkındırılarak hizmet istasyonu olması düşünülmüştür. Neticede yerleşme 

düzenine dair gerçekleştirilen bu yaklaşımlardan arzulanan hedefler yakalanamamıştır. 

Her biri siyasi bir düşüncenin ürünü olan bu yaklaşımlar iktidar değişiklikleri nedeniyle 

istikrarlı bir şekilde uygulanma şansı da bulamamışlardır. Yatırımların yapıldığı köyler 

imar edilmiş, planlanan çalışmalar gerçekleştirilmiş fakat bu köyler arzulandığı gibi 

hizmet istasyonu halini hiçbir zaman almamıştır. Çünkü kırsalımıza dair sosyo-

ekonomik, toplumsal ve kültürel yapı buna uygun değildir. Zira köylerimiz için asıl odak 

ilçe merkezleridir. Kadimden gelen bir kültürün yansıması olarak ilçe merkezleri yöre 

insanı tarafından kabul görmüş, pazarlara ulaşılan, devletin temsilcilerinin bulunduğu ve 

ihtiyaç halinde akla gelen ilk başvuru noktasıdır. Bu nedenle yerleşme düzenine dair 

yaklaşımlarda köylerin ilçe merkezlerine olan ulaşım altyapısının nitelikli bir şekilde 

sağlanması ve ilçe merkezlerinin her yönden ihtiyaca cevap verebilen kalkınmış bir 

merkez haline getirilmesi hedeflenmelidir.    

1980’li yıllarla birlikte küreselleşmenin ve neoliberal politikaların etkisi kırsal 

kalkınma politikalarında da kendisini göstermiştir. Bu bağlamda uluslararası kuruluşlar 

(WB, IFAD, OPEC, IDB, UNDP) gelişmekte olan ülkelere kırsal kalkınmaya dair 

projeler kapsamında mali destek vermeye başlamıştır. Bu destekler ilk olarak entegre 

kırsal kalkınma projeleri adı altında gerçekleşmiştir. Ülkemizde uygulanan entegre kırsal 

kalkınma projeleri, projelerin uygulama zaman dilimleri, projelerin finans kaynakları ve 

uygulama maliyetleri Tablo 24 de verilmiştir.   
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Tablo 24: Entegre Kırsal Kalkınma Projeleri34 

 

Genel olarak bir veya birkaç ili kapsamına alan entegre projelerde, belirlenen 

konularda altyapı veya tarımsal üretimin artırılmasına yönelik faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Entegre projelerden ilk olarak hayata geçirilenlerin 

Ankara’dan uzmanlar tarafından hazırlandığı, siyasi kaygılarla yer seçiminin yapıldığı ve 

projelere dair bazı uygulamaların sahanın gerçekleri ile uyumlu olmadığı gözlemlenirken 

son dönemdeki projelerde bu hatalardan kaçınıldığı ve tabandan tavana doğru bir 

planlamanın yapılarak yerel aktörlerin sürece dahil edildiği görülür. Diğer bir ifadeyle 

uygulamada yapılan hata ve karşılaşılan olumsuzluklardan edinilen deneyimler 

neticesinde iyileşme sağlanmıştır. Ancak bu sürece varılması boşa harcanan bir maliyeti 

beraberinde getirmiştir. Hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlar tarafından finanse 

edilen entegre projeler için bugüne kadar 584 milyon dolar harcama gerçekleştirilmiştir. 

                                                 
34 Yazar tarafından derlenerek hazırlanmıştır. 
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Tablo 25: Kırsal Kalkınma Projeleri35 

 

 

 

 

                                                 
35 Yazar tarafından derlenerek hazırlanmıştır. 
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Uluslararası kuruluşlar tarafından projeler ekseninde destek sağlama düşüncesi 

2000’li yıllarda çeşitlenerek devam etmiştir. Entegre projelere ek olarak Dünya Bankası 

tarafından Tarım Reformu Uygulama Projesi’nin kırsal kalkınmaya dair alt bileşeni olan 

Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı uygulanmıştır. Bununla beraber Avrupa Birliği 

tarafından da Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın kırsal kalkınmaya dair alt 

bileşeni olan IPARD Programı iki dönem halinde uygulamaya konmuştur. Uluslararası 

kuruluşların desteğinde uygulanan kırsal kalkınma projelerine ek olarak tamamen ulusal 

kaynaklarla finanse edilen kırsal kalkınma projeleri de hayata geçirilmiştir (Tablo 25). 

Dünya Bankası tarafından Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı (KBKYP) 

çerçevesinde Türkiye’ye 68 milyon lira kredi desteği sağlanmıştır. Program kapsamında 

16 ilimizde (2005-2008 yıllarında) tarımsal üretimin artırılması ve fiziki altyapının 

iyileştirilmesine yönelik hibe destekleri verilmiştir. Programın başlıca hedeflerinden 

birisi ülkemizde proje bazlı yatırım düşüncesinin benimsenmesi ve uluslararası düzeyde 

proje hazırlayabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır. IPARD Programı ise ülkemizin 

AB’nin ortak tarım politikası ile kırsal kalkınma politikalarına uyum sağlaması amacıyla 

42 ilimizde uygulamaya konmuş, tarım ve hayvancılığa dair üretimde bulunan işletmelere 

hibe programı kapsamında finansal destek sağlanması hedeflenmiştir. 2007-2013 yıllarını 

kapsayan IPARD I döneminde AB tarafından 854 milyon avro destek sağlanmış olup, 

2014-2020 yıllarını kapsayan IPARD II döneminde ise 801 milyon avro destek 

sağlanması öngörülmüştür. AB tarafından IPARD Programları kapsamında sağlanacak 

olan toplam destek miktarı 1 milyar 655 milyon avro iken, Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından sağlanacak olan ulusal destek miktarı toplam 507 milyon avrodur (Tablo 25). 

Uluslararası kuruluşlar destek sağladıkları projelerin uygulama usul ve esaslarına 

yönelik temel belirleyici aktörlerdir. Projelerde ulaşılması öngörülen yegâne hedef 

ülkemiz tarım sektörünün uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye ulaşmasıdır.  Bu 
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bağlamda tarımsal ürünler belirli standartlara bağlanarak piyasaya sunulmaktadır. Amaç 

serbest piyasa ekonomisine eklemlenmektir. İlk anda cezbedici görünen bu durum özünde 

ülkemiz kırsal yerleşimleri için tartışma konusudur. Zira hibe destekleri kapsamında 

gerçekleştirilen projeler üretim sürecinde teknoloji kullanımının yaygınlaşması, hijyene 

yönelik standartların yakalanması, verimliliğin artırılması ve ürünlerin paketlenmesine 

yönelik fayda sunsa da her ürüne dair getirilen üretim, paketleme ve nakliye şartları hane 

bazlı basit üreticiyi üretimden uzaklaştırmıştır. Bununla birlikte hibe destek 

programlarının uygulanması safhasında işletilen bürokrasi ve hibe bedelinin yatırım 

gerçekleştikten sonra ödeniyor olması, yeterli öz sermayesi bulunmayan kişilerin bu 

desteklerden faydalanmalarına engel teşkil etmekte, fırsat eşitliğini zedelemektedir. Bir 

diğer ifadeyle halihazırda maddi imkanı olan işletmeler bu projelerden 

faydalanabilmekte, yeterli sermayesi bulunmayan kişiler ise cesaret edememektedir.  

Uluslararası kuruluşlar tarafından ilk olarak 1980’li yıllarda başlatılan ve 2000’li 

yıllarla birlikte artarak devam eden hibe destek programları Türkiye’de proje bazlı 

yatırım düşüncesinin kanıksanmasını sağlamıştır. Bir diğer ifadeyle, uluslararası 

kuruluşlar hibe destek programları kapsamında amaçlarına ulaşmış ve ülkemizde proje 

eksenli uygulama araçları özellikle kırsal kalkınmada yönetim sürecinin bir parçası 

haline gelmiştir. Kırsal kalkınmaya yönelik çabalar mevcut yönetim örgütlenmesi 

içerisinde sorumlu ve yetkili kuruluşlara kaynak aktarmak suretiyle değil de amacı, 

konusu, uygulama süresi, uygulayıcıları ve uygulamaya dair usul ve esasları önceden 

belirlenen ve proje olarak adlandırılan yeni yapılar eliyle yürütülür hale gelmiştir. Bu 

amaca yönelik olarak ülkemizde tamamen ulusal kaynaklarla finanse edilen proje eksenli 

uygulamalar doğmuştur. 

Bu doğrultuda ilk olarak bütçesinin tamamı ulusal kaynaklarla finanse edilen 

KASDEP Projesi (2003-2013) uygulamaya konmuş, tarım ve hayvancılığa dair 
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kooperatifçilik projeleri desteklenmiş, proje kapsamında kooperatiflere 1 milyar liralık 

destek sağlanmıştır.  

2006 yılında Dünya Bankası tarafından desteklenen ve 16 ilde uygulanan Köy 

Bazlı Katılımcı Yatırım Programının (KBKYP) kapsamı dışında kalan 65 ilimizde aynı 

düşünce yapısı içerisinde ve fakat tamamen ulusal kaynaklarla Kırsal Kalkınma 

Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) hayata geçirilmiştir (Tablo 25). 2009 

yılında ise tüm iller KKYDP kapsamına dahil edilmiştir. 2006-2018 yılları içerisinde 

KKYDP çerçevesinde toplam 4,2 milyar liralık hibe desteği verilmiştir. KKYDP’nin 

2020 yılına kadar uygulanması öngörülmüştür.  

Kırsal kalkınmada proje eksenli yönetim düşüncesi sadece tarım ve hayvancılığa 

dair desteklemelerle sınırlı kalmamış, kırsal yerleşimlerin fiziki altyapılarına yönelik 

ihtiyaçlarının giderilmesini amaçlayan KÖYDES, BELDES ve KIRDES 

uygulamalarında da kendisini göstermiştir. KÖYDES (2005-2019) kapsamında 13 milyar 

730 milyon lira, BELDES (2007-2008) kapsamında 610 milyon lira ve KIRDES (2017-

2018) kapsamında 700 milyon lira olmak üzere toplam 15 milyar 40 milyon liralık bir 

bütçe kırsal yerleşimlerin temel altyapı ihtiyaçlarının karşılanması adına projeler 

kapsamında harcanmıştır. KÖYDES Projesinin istikrarlı bir şekilde uzun vadede 

uygulanıyor olması ve bu proje için her yıl yüksek miktarda bütçe ayrılıyor olması 

merkezi idarenin bu projeye duyduğu güvenin ve verdiği önemin bir yansımasıdır. 

Nitekim KÖYDES projesinin etkinliği, büyükşehirlerde KIRDES projesinin doğumuna 

yol açmıştır. Ülkemizde sadece tarımsal üretime ve kırsal altyapıya yönelik çalışmalar 

değil ayrıca kırsal niteliği haiz yörelerde beşerî sermayenin geliştirilmesi, toplumsal 

bütünleşmenin sağlanması ve sağlıklı sosyal ve kültürel gelişimin temini için 2008 yılı 

itibariyle SODES Programı uygulanmaya başlanmış ve bu kapsamda 2008-2018 yılları 

içerisinde toplam 1 milyar 169 milyon liralık bütçe ile 8817 adet proje desteklenmiştir.  
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Kırsal kalkınma pek çok alanı içerisine alan geniş bir çalışma sahasıdır. Tarımsal 

üretimin verimliliği veya kırsal altyapının iyileştirilmesi kırsal kalkınmada faktörlerden 

sadece bazılarıdır. Bunun yanında tarım dışı istihdam, eğitim, sağlık, spor, kırsal turizm, 

iletişim, sosyal ve kültürel faaliyetler kırsal kalkınmanın kapsadığı diğer unsurlardır. Bu 

nedenle sağlıklı bir kırsal kalkınma için kırsal yerleşimler her yönüyle ele alınmalı ve bir 

bütün olarak değerlendirilmelidir. Kırsal kalkınma çabası Türkiye’de proje eksenli 

yapılar eliyle konusu, amacı, kapsamı, uygulayıcıları, uygulama usul ve esasları ile 

uygulama zaman dilimi önceden belirlenen ve hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlar 

tarafından sağlanan mali desteklerle yürütülmektedir.  
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SONUÇ 

En genel ifadeyle “kent dışı yerler” olarak tanımlayabileceğimiz kırsal alan 

olgusuna dair dünya genelinde mutabık kalınmış ortak bir tanım yoktur. Kırsal alanların 

genel karakteristiği, nüfus yoğunluğunun düşük olması ve ekonominin ağırlıklı olarak 

tarıma dayanmasıdır. Ancak günümüzde teknoloji ve iletişime dair yaşanan baş 

döndürücü gelişmeler, doğal olarak kırsal alanları etkilemekte ve her daim yeniden 

tanımlamayı gerekli kılmaktadır. Zira düne kadar kırsal alanların öncelikli temel 

ihtiyaçları altyapıya yönelik yatırımlar iken, bugün yeşil alan, iletişim, kültür, spor, 

turizm vb. yatırımlar öncelik halini almıştır.  

Kırsal alan kavramı bulunduğu yer ve zamana göre farklılar içeren dinamik bir 

kavramdır ve bu nedenle zaman içerisinde yaşadığı değişimleri kapsayacak şekilde her 

daim yeniden tanımlanmalıdır. Bununla beraber yerleşim birimleri kentsel veya kırsal 

olarak tasnif edilirken çeşitli faktörler çerçevesinde ele alınmalı ve her yerleşim birimi 

kendi özelinde değerlendirilmelidir. Yalnızca nüfus kriterini baz alarak veya bir yerleşim 

biriminin (belediye, köy) ismine bakarak o beldenin kentsel veya kırsal niteliğe haiz 

olduğunu söylemek yanıltıcı sonuçlar doğurmaktadır. 

Kırsal kalkınma özellikle iki açıdan önem ihtiva etmektedir. İlk olarak, dünden 

bugüne devam eden göç olgusunun doğurduğu kentleşme/kentlileşememe sorunsalının 

bir sonucu olarak ortaya çıkan problemlerin ve özünde bu problemlerin kaynağı olan 

kırsalda işsizlik sorununun çözüm yolunun her şeye rağmen yine kırsal kalkınmada saklı 

olmasıdır. Zira kırsal kalkınmanın temel amacı, kentsel alanlar dışında yaşayan insanların 

yüksek bir gelir düzeyine, nitelikli bir yaşam standardına kavuşturulması ve nihayetinde 

kır ile kent arasındaki gelişmişlik farkının ortadan kaldırılmasıdır. Kırsal kalkınmayı 

önemli kılan ikinci husus ise, kırsal alana dair bakış açısının günümüz itibariyle değişmiş 

olmasıdır. Artık kırsal alanlar, geri kalmış yöreler olarak değil; gıda üretilen, yenilenebilir 



154 
 

enerji üretilen, kendine has kültürel değerleri olan, doğal güzelliklere sahip yaşam alanları 

ve ayrıca turizm potansiyeline sahip mekânlar olarak değerlendirilmektedir. Bu 

nedenlerle kırsal alanların sürdürülebilir bir şekilde geleceğe aktarılması önem 

kazanmakta ve kamuoyunun dikkatini çekmektedir.  

Kırsal kalkınmadan beklenen yegâne hedef kırsal yerleşimlerin korunarak 

geleceğe taşınması ve kendi kendini yönetebilir mekânlar haline dönüşmeleridir. Nitekim 

kentle kır arasındaki gelişmişlik ve refah farkının giderildiği, yaşam standardının 

yükseldiği, kendine yeten ve kendi kendini yönetebilen kırsal alanlar ülkemizin geleceğe 

dair başlıca hedeflerindendir. Bu bağlamda kırsal kalkınma için en uygun yönetim 

organizasyonunu belirlemek ve ülkemizin sosyal, ekonomik ve fiziki yapısına uygun 

düşen yönetim politikalarını hayata geçirmek önem taşımaktadır. Zira kent ile kırın kaderi 

birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu nedenle kırsal kalkınma, sadece kırsal yerleşimler için 

değil kentsel alanların sağlıklı gelişimi için de hayati öneme haizdir. Bu doğrultuda kırsal 

yerleşimlere engin bir bakış açısıyla yaklaşılmalıdır. Sadece fiziki altyapının 

iyileştirilmesi ve tarımsal üretimin artırılması değil; istihdam olanaklarının 

çeşitlendirilmesi, yaşanabilir konutların üretilmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerine kolay 

erişim, spor ve kültürel faaliyetlere katılımın sağlanmasına yönelik çalışmalar birlikte 

yürütülmelidir. Ayrıca internet bağlantısı kırsal yerleşimler için zaruri bir ihtiyaca 

dönüşmüştür. Özellikle genç nüfusun kırsalda kalması için internet altyapısına özel önem 

verilmelidir. 

Türkiye’de kırsal kalkınmanın yönetimini kavramak için ülkemizin sahip olduğu 

kırsal kalkınma deneyimini; yaşanan politika dönüşümlerini ve örgütsel yapıda meydana 

gelen değişimleri kavramak zorunluluktur. Türkiye, kırsal kalkınmaya dair sahip olduğu 

deneyimi edinirken ilk olarak Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, nüfusun büyük 

çoğunluğunun ana geçim kaynağı olan tarım sektörü üzerine yoğunlaşmış ve tarım 
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sektöründe sağlanacak kalkınmanın sadece kırsal alanda değil ayrıca ulusal bazda 

kalkınmayı sağlayacağına inanılmıştır. Yasal düzenlemelerle önemli adımlar atılmasına 

rağmen; temel uygulama aracı olan toprak ve tarım reformu hayata geçirilememiş, 

ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik zorluklar ve dünya ekonomilerinde yaşanan 

gelişmeler nedeniyle arzulanan başarı yakalanamamıştır. 60’lı yıllarda planlı kalkınma 

dönemine geçilmiş, kırsal kalkınma için tarım sektörünün yanında eğitim, sağlık, ulaşım 

vb. alanlarda da gelişimin sağlanması ve halkın desteğinin alınması düşünülmüştür. 

Kalkınma planlarında öngörülen, örnek köy, merkez köy ve köykent gibi çeşitli kalkınma 

modelleri uygulanmış fakat uygulamaya konan proje ve modeller süreklilik 

kazanamamıştır. Çünkü uygulanan proje ve modeller merkezden belirlenmiş, yöre 

halkının katılımını ve taleplerini içermemiş, hükümet ve yönetici kadrosunda yaşanan 

değişimler ve keskin siyasi dönüşler nedeniyle atılan adımlar yarım kalmıştır. Köykent 

ve merkez köy gibi mekânsal kalkınma projelerinden edinilen deneyim, kırsal 

kalkınmada temel hizmet noktasının ilçe merkezleri olması gerekliliğini ortaya 

koymuştur. İlçe merkezleri geliştirilmeli ve tüm köyler ilçe merkezi ile bağlantılı 

olmalıdır. Kırsala dair sosyal ve kültürel gerçekler bu durumu zorunlu kılmaktadır. 80’li 

yıllarla birlikte kırsal kalkınmayı gündemlerine alan uluslararası kuruluşlar, finansal 

destek sağlamak suretiyle gelişmekte olan ülkelerin kırsal kalkınma politikalarına yön 

vermeye başlamışlardır. Türkiye’de bu uygulamaların ilk örnekleri entegre kırsal 

kalkınma projeleri olmuştur. 2000’li yıllar ise Türkiye’de kırsal kalkınma politika ve 

yönetiminin Avrupa Birliği düşünce ekseninde şekillendiği yıllardır. Bu durum kendisini, 

kalkınma planlarında, strateji planlarında, kalkınmaya dair seçilen uygulama 

yöntemlerinde ve hayata geçirilen yeni kurumsal oluşumlarda açıkça göstermektedir.  

Türkiye’de kırsal kalkınmaya dair benimsenen yönetim politikası projeler 

ekseninde kalkınmadır. Uluslararası örgütlerin mali destekleri doğrultusunda Entegre 

Kırsal Kalkınma Projeleri ile başlayan proje destekli yatırım düşüncesi “Köy Bazlı 
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Katılımcı Yatırım Programı (KBYKP)” ile devam etmiş ve “Avrupa Birliği IPA Kırsal 

Kalkınma Programı (IPARD)” ile olgunlaşmıştır. Proje destekli yatırım anlayışı 

ülkemizde oldukça özümsenmiş ve ulusal kaynaklarla finanse edilmek suretiyle yeni 

uygulama araçları geliştirilmiştir. “Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi (KASDEP)”, 

“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi (KKYDP)”, “Köylerin 

Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES)”, “Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi 

Projesi (BELDES)”, “Sosyal Destek Programı (SODES)” ve nihayetinde 

“Büyükşehirlerin Kırsal Altyapı İhtiyacının Karşılanması Projesi (KIRDES)” ulusal 

kaynaklarla finanse edilerek gerçekleştirilen kırsal kalkınmaya dair uygulamalardır. Bu 

uygulamalardan Entegre Kırsal Kalkınma Projeleri, KASDEP, IPARD ve KKYDP 

tarımsal altyapının iyileştirilmesi ve kırsal ekonominin geliştirilmesini; KÖYDES, 

BELDES ve KIRDES kırsal alanda fiziki altyapının iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin 

yükseltilmesini; SODES ise dezavantajlı gruplar başta olmak üzere insan kaynağının ve 

dolayısıyla yerel kırsal kalkınma potansiyelinin geliştirilmesini amaç edinmiştir. 

Uluslararası kuruluşların sağladıkları finansmanlarla desteklenen entegre kırsal 

kalkınma projelerinden hedeflenen sonuçlar elde edilememiştir. Entegre projelerin 

merkezi idare tarafından yürütülmesi, yerel halkın katılımının sağlanamaması, kamuoyu 

oluşmaması ve koordinasyonsuzluk projelerin etkinliğini olumsuz etkilemiştir. Entegre 

projelerin doğrudan merkezi idare tarafından yürütülmeleri başarıya giden yoldaki önemli 

bir engeldir. Bu nedenle entegre projeler il sistemi içerisinde ve yerel aktörlerin karar 

alma sürecine ve uygulama sürecine aktif katılımı ile yürütülmelidir.  

2001 yılında yürürlük kazanan “Tarım Reformu Uygulama Projesi” ile Dünya 

Bankası, ülkemiz tarım sektörünün iyileştirilmesine yönelik programları mali olarak 

desteklemeyi amaç edinmiştir. Bu kapsamda, Tarım Reformu Uygulama Projesinin kırsal 

kalkınmaya dair alt unsuru olan KBKYP 2005-2008 yılları arasında Dünya Bankası 
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tarafından sağlanan fonlarla 16 ilde uygulanmıştır. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 

Desteklenmesi Programı ise 2006 yılı itibariyle KBKYP kapsamı dışında kalan 65 ilde 

ve tamamen hazine kaynakları ile uygulanmaya başlanmış, 2009 yılında 81 ili kapsayacak 

şekilde genişletilmiştir. Bu durum, Dünya Bankasının politika transferi hususunda 

amacına ulaştığının açık bir göstergesidir. 

AB’ye katılım yolunda ülkemiz, IPARD fonu desteklerinden yararlanabilmek için 

Birliğin şart koştuğu IPARD Ajansını, yani Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumunu hayata geçirmiştir. AB, IPARD ajansının kurulmasını şart koşmuştur çünkü 

IPARD Programı aday ülkelere, fonları kendi başına kullanma fırsatı vermektedir. 

Programın gayesi, AB’nin Ortak Tarım Politikasının aday ülkede uygulanabilir olmasına 

zemin hazırlamaktır.  

IPARD Programı, gerçekleştirilecek olan faaliyet ve yatırımlarda eş katılımı 

öngörmektedir. Bu durum halkın istek ve öncelliklerine duyarsız uygulamaların önüne 

geçmektedir. Ancak, proje her ne kadar eş finansman öngörse de yararlanıcı destekten 

faydalanabilmek için her şeyden evvel projenin tamamının bütçesini karşılamak 

durumundadır. Bu nedenle sermayesi olmayan kişilerin bu destekten faydalanma şansı 

başlamadan son bulmaktadır. Yine proje başvuru sürecindeki bürokratik zorluklar 

programa olan ilgiyi azaltmaktadır. Ayrıca tek başına IPARD’ın, ülkemiz tarımının 

rekabet edebilme seviyesini yükselteceğini ve kırsala dair sıkıntılara tek başına çare 

olacağını düşünmek doğru değildir. Dolayısıyla, başta AB kaynakları ve diğer 

uluslararası kaynaklar olmak üzere yerel kaynaklar; diğer bir ifadeyle, sahip olunan tüm 

imkânlar etkili ve verimli bir şekilde kullanılmalı, tarımsal ve kırsal kalkınma bütüncül 

bir bakış açısıyla yönetilmelidir.  

Türkiye’nin en geniş tabanlı ve en yüksek bütçeli kırsal altyapı uygulaması olan 

KÖYDES Projesi, tamamen ulusal kaynaklarla finanse edilen ve ülke sathında bilinirliği 
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en yüksek olan bir projedir. KÖYDES Projesinin etkinliğine dair başlıca faktörler; mülki 

amirlerin etkin koordinasyonu, il özel idarelerinin makine parkı ve teknik kapasitesinin 

aktif kullanımı, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’nin yapı ve işleyişidir. KHGB’ler, 

Kaymakamlar tarafından akçalı kaynak sorunlarına çözüm arayışı olarak geliştirilen ve 

yakaladığı etkinlik sayesinde ülke sathına yayılan bir yönetim mekanizmasıdır. Diğer bir 

ifadeyle birlikler, ülkemizin kendi dinamikleri içerisinde doğmuş bir yönetim olgusudur. 

Birlikler seçilmiş karar mekanizması ile profesyonel yöneticileri bir arada 

buluşturmuştur. Bunun yanında, Kaymakamların merkezi idarenin taşra örgütünün 

ilçelerdeki başı olması, temsil yetkisi, sosyal ve mesleki statüleri, kendilerine olan 

toplumsal inanç, gerçekleştirilen çalışmalarda yöre halkının desteğini ve kurumlar 

arasında iş birliğini sağlamıştır. Kaymakamların liderliğinde KHGB’ler toplum 

kalkınması ile öngörülen devlet-vatandaş iş birliğini yıllar sonra hayata geçirmişlerdir. 

Ayrıca ilçenin geçmişten gelen ağırlığı ve hizmet talebinde başvurulan ilk yönetim 

basamağı olması, bunun yanında KHGB’lerin karar alma ve ihale etme sürecindeki esnek 

yapıları da etkinliği getiren diğer unsurlardır.  

KHGB’ler kırsal alana hizmet sunumunda veya kırsal kalkınmada temel yönetim 

ölçeğinin ilçe olması gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Kırsal kalkınma 

arzulanıyorsa ve kırsal kalkınmadan beklenti sadece fiziki iyileşme değil de toplumsal 

bütünleşme ise koordinasyon mülki idare amirleri eliyle sağlanmalıdır. Zira akçalı olarak 

destekleniyor olmak bir projenin başarısı için oldukça önemli bir faktördür fakat başarıyı 

yalnızca mali desteğe dayandırmak doğru değildir. Nitekim nitelikli bir saha çalışması 

yapılmayan, liderlik sergilenemeyen, koordinasyon sağlanamayan ve toplumsal inancı ve 

desteği arkasına almayan bir çalışmanın başarılı olması mümkün değildir. 

Sosyal Alanda Destek Programı (SODES) kırsal kalkınmada mülki idarenin 

önemini ve itici gücünü ortaya koyan bir diğer uygulamadır. Mülki amirlerin projeye 
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gösterdikleri ilgi projenin uygulama alanındaki yerel idareler, sivil toplum kuruluşları, 

mesleki örgütler ve kamu kurumları tarafından özümsenmesini ve yerel halk tarafından 

kabul görmesini sağlamıştır. Bu program kapsamında, programa dahil olan illerde; 

eğitim, sağlık, spor, kültür vb. gibi pek çok alanda sosyal ve kültürel projeler geliştirilmiş, 

istihdamın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. KÖYDES Projesi sadece fiziki 

altyapıyı geliştirmeye yönelik yatırımlara izin verirken; SODES Projesi kırsal alanda 

eksikliği hissedilen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin gerçekleştirilmesine ve kırsal 

alanda yerel kaynakların ve el sanatlarının geliştirilmesi suretiyle istihdamı artırıcı 

faaliyetlerin yürütülmesine imkân vermiştir.  

Büyükşehir belediye sisteminde yaşanan dönüşümle, 2014 yılı itibariyle 30 ilde 

hem il özel idareleri hem KHGB’ler ve hem de köyler kaldırılmış; büyükşehir belediyeleri 

tüm il sınırında hizmet vermekle yetkilendirilmiştir. Kentsel alanlar veya yoğun nüfusa 

sahip alanlar için öngörülen bir yönetim birimi olan belediyeler, bu yeni düzenlemeyle, 

kırsal kalkınmada önemli bir aktör haline gelmiştir.  

Büyükşehir uygulaması ile kırsal yerleşimlerin isimlerini değiştirmenin bir fayda 

sağlamayacağı gerçeği ortaya çıkmıştır. Bir nevi köy iken yerleşim birimlerini mahalleye 

dönüştürmek sonuç vermemiş ve hatta kendi ihtiyacını giderebilen mekanizma işlevsiz 

bırakılmıştır. Ayrıca insanımızın kadimden gelen kültürünün ve yaşam değerlerinin bir 

yansıması olan köy isminin kaldırılması da toplumumuzda bir karşılık bulmamıştır. Köy 

iken mahalleye dönüştürülen yerleşim birimleri toplumumuzda hala köy olarak 

adlandırılmaktadır. Ayrıca mahalleye dönüştürülen köyler idareciler/yöneticiler, kamu 

çalışanları tarafından “kırsal mahalle” olarak tanımlanmakta ve tasnif edilmektedir.  

2014 yılı itibariyle yönetim hayatımıza giren büyükşehir uygulaması, kırsal 

kalkınmanın sadece yerel yönetimlerin imkan ve inisiyatifine bırakılamayacağı gerçeğini 

ve devletin desteğinin ve gözetiminin her daim kırsal yerleşimler üzerinde olması 
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gerekliliğini ortaya koymuştur. Kırsal kalkınmanın temel uygulayıcısı ve gerçek sahibi 

devlettir. Nitekim, büyükşehirlerin kırsal yerleşimlerinde yaşanan sorunlara çare olarak 

devlet desteğine, yeni bir proje uygulamasına ve yine mülki amirlerin koordinasyonuna 

ihtiyaç duyulmuştur. Bu durum KIRDES Projesinin doğmasına yol açmıştır. 

KÖYDES, BELDES, SODES ve KIRDES projeleri, kırsal kalkınmaya dair 

belirlenecek politika ve stratejilerde, yönetim yapısı ve uygulama usullerinde ilçe ölçeği 

baz alındığı takdirde etkin sonuçlar alındığını göstermektedir. Zira ilçe ölçeği ülkemizin 

sahip olduğu idari, ekonomik, sosyal, tarihi ve kültürel yapıya en uygun yönetim alanıdır. 

Ayrıca kırsal kalkınma çabalarının başarısı için mülki idare amirleri etkin rol almalıdır. 

Kırsal kalkınmada temel yönetici kaymakam, genel koordinatör ise vali olmalıdır. Kırsal 

kalkınmada başarı için il sisteminin dışına çıkılmamalıdır. Sadece kırsal altyapıya yönelik 

projeler değil, tarımsal üretimi artırmaya yönelik projeler de mülki amirlerin 

koordinasyonunda yürütülmelidir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada, sahip olduğu kaynakları israf etme lüksüne sahip olmayan 

ülkemizin kırsal kalkınma yönetim yapısı ve uygulama araçları incelenmiştir. Kır ile 

kentin kaderi birbirine sıkı sıkıya bağlanmıştır. Bu sebeple, kırsal kalkınma sadece kırsal 

alanlar için değil kentsel alanlar için de özel önem arz etmektedir. Ancak kırsal kalkınma 

ülkemiz adına zor ve masraflı bir çabadır. Bu nedenle başarılı bir kırsal kalkınma için en 

ideal örgüt yapısı belirlenmeli ve en etkin uygulama araçları seçilmelidir. Bu seçimde 

doğru karar almak adına ülkemizin sahip olduğu bilgi ve deneyim önemli bir yol 

göstericidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımsal üretimi artırmak suretiyle kırsal 

kalkınmanın temin edileceği düşüncesi ile hareket edilmiş ve bu bağlamda tarım 

sektörünün önündeki engelleri kaldırmaya yönelik adımlar atılmıştır. Planlı kalkınma 

dönemine geçilmesiyle birlikte kalkınma planları doğrultusunda yerleşme düzenine dair 

yaklaşımlar uygulanmış fakat bu çalışmalardan da beklenen sonuçlar edinilememiştir. 

Günümüz itibariyle Türkiye’de kırsal kalkınma proje eksenli uygulamalar eliyle 

yürütülmektedir. Uluslararası örgütlerin yönlendirmesi ile tanışılan proje bazlı uygulama 

düşüncesi özellikle kırsal kalkınma için rutine dönüşmüştür. Ulusal kaynaklarla finanse 

edilen ve mülki idare amirlerinin koordinasyonunda yürütülen KÖYDES Projesi, proje 

eksenli yönetim düşüncesinin zihinlerde yer edinmesine ve farklı alanlarda da tercih 

edilmesine yol açmıştır. Bu durum ayrıca mülki idarenin kırsal kalkınma için kilit bir 

aktör olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Nitekim 6330 Sayılı Kanun’la yönetim alanı 

tüm il sınırlarını kapsayan büyükşehirler ihdas edilmiş ve fakat akabinde kırsal 

yerleşimlerin desteklenmesi için KIRDES uygulaması başlatılmıştır.  
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ABSTRACT 

In this study, Turkey's rural development management structure and 

implementation tools were investigated. The future of the countryside and the city is 

tightly connected. Therefore, rural development is of particular importance not only for 

rural areas but also for urban areas. However, rural development is a difficult and costly 

effort for our country. Therefore, the most ideal organizational structure for successful 

rural development should be determined and the most effective implementation tools 

should be selected. The knowledge and experience of our country is an important guide 

for making the right decision. In the early years of the Republic, it was thought that rural 

development would be achieved by increasing agricultural production and in this context, 

steps were taken to remove the obstacles related to the agricultural sector. With the 

transition to the Planned Development Period, approaches regarding the settlement order 

have been implemented in line with the development plans, but the expected results have 

not been obtained from these studies. Present as rural development in Turkey "project-

based apps" are carried through. The idea of project-based implementation, which was 

introduced with the guidance of international organizations, has become a routine 

especially for rural development. The KÖYDES Project is financed by national resources 

and is carried out under the coordination of local governors. KÖYDES Project has led to 

the recognition of the idea of project-based management, and its preference in different 

subjects. This also revealed the fact that local governors were a key actor for rural 

development. With the Law No. 6330, metropolitan areas covering all provincial borders 

have been established. Then, KIRDES was initiated to support rural settlements in these 

metropolitan cities. 

 

 




