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GİRİŞ 

Cumhuriyetin kuruluş yıllarından bu yana Türkiye’de kırsal alanların dönüşümü 

için birçok politika geliştirilmiştir. Özellikle, köy yönetimlerine yönelik ayrıntılı 

düzenlemeleri içeren Köy Kanunu’nun 1924 yılında çıkarılması, bu dönemde kırsal 

alanların kalkınmasına verilen önemin bir göstergesidir. Bu Kanun sonrasında birçok 

düzenleme yapılmış ve kırsal kalkınmanın mali kalkınma boyutuyla 

gerçekleştirilebileceği düşünülerek tarım ve toprak reformuna ağırlık verilmiştir. 

Ancak, yalnızca tarımsal verimliliği arttırmaya yönelik olarak alınan önlemler yeterli 

kalmamış ve 1960’lı yıllarla birlikte tarımsal kalkınmanın yanı sıra sağlık, ulaşım, 

altyapı ve eğitim gibi sosyal ve kültürel gelişmeyi de içine alan bütünleşik bir 

yaklaşıma yönelinmiştir. Bu yaklaşım, belli bir dönem uygulanmış olmasına rağmen, 

gelen hükümetlerin buna önem vermemesi, yaklaşımın süreklilik kazanamamasına 

neden olmuştur. 1980’lerden sonra ise, Avrupa Birliği (AB)’nin kırsal kalkınma 

politikalarının Türkiye’ye uygulanması gündeme gelmiş ve yeni liberal politikaların 

da etkisiyle birlikte kırsal kalkınma yönetimi yerelleştirilerek, tüm aktörlerin 

katıldığı ve devletin rolünün azaldığı bir yönetim sistemine kaymıştır. Özellikle, 

2000’li yıllarla birlikte bir yandan uluslararası aktörlerin kırsal kalkınma 

politikalarının belirlenmesindeki rolü artmış, bir yandan da KÖYDES gibi ulusal 

kaynakla gerçekleştirilen projeler gündeme gelmiştir.  

Yeni liberal politikaların 1980’den sonra etkisini artırmaya başlaması, Avrupa 

Birliği’nin Türkiye üzerindeki etkisi ile de birleşince Türkiye’de önemli değişimlere 

gidilmesi zorunluluk halini almıştır. Son yıllarda, yerel yönetimlerde yapılan “Yerel 

Yönetimler Reformu” kapsamında bu birimlerde özellikle, hizmet sunumundaki 
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yetkileri artırmak adına önemli değişikler yapılmıştır. Bu nedenle, yerel hizmet 

sunumlarında merkezin görevleri sınırlandırılarak birçok yetkinin yerel birimlere 

bırakılması yerel kalkınmanın önemini ortaya çıkarmıştır. Meydana gelen 

değişiklikler kapsamında, bu çalışma ile Türkiye’de kırsal kalkınma politikalarının 

değişen toplumsal koşullara dayalı olarak geçirdiği dönüşümler ele alınmış ve 2005 

yılından sonra kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen KÖYDES 

Projesi’nin nasıl bir uygulama olduğu üzerinde tartışılarak, kalkınmaya olumlu ve 

olumsuz etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Bu kapsamda, çalışma ile amaçlanan Türkiye’de kırsal kalkınma politikalarının 

değişen toplumsal koşullara dayalı olarak geçirdiği dönüşümleri ortaya koymaktır. 

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte kırsal alanlarda uygulanan merkeziyetçi 

politikaların yerini yeni liberal politikalar ışığında yerel birimlere bırakması ile 

gerçekleşen dönüşümün yansımaları açığa çıkarılmaya çalışılmıştır.  

Bu amaca koşut olarak, birbirini izleyen üç varsayım söz konusudur: 

1) Kırsal alanlardaki nüfusun azalmasına karşın bu alanların, bugün iç ve dış 

aktörler olmak üzere daha fazla birim tarafından yönetildiği ve kırsal alan algısının 

değiştiği anlaşılmaktadır. 

2) Kırsal alan politikalarında Cumhuriyetin ilanı ile birlikte gelişen uygulamalar, 

nüfusun büyük çoğunluğunun köyde yaşadığı bir toplumda, bu alanları her yönü ile 

kalkındırma amacını taşımıştır. Ancak, son yıllarda köylerde yaşayan nüfusun 

azalması nedeniyle, kırsal yerleşimlere hizmet götürmek maliyetli ve zahmetli bir iş 

olarak görülmekte ve bu alanlara yapılan yatırımlar ekonomik ve siyasi rant elde 

etme hedefini gerçekleştirmek üzere yapılmaktadır.  
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3) 1980 sonrası dönemde yaşanan değişim, kırsal alanlarda artık burada yaşayan 

halkın taleplerini de önemseyen bir yapı ortaya çıkarmış olsa da, gerçekleştirilen 

uygulamalar, bu alanların yalnızca altyapı gibi belli sorunlarını çözmeye yönelik 

olarak belirlenmiş ve sosyal ihtiyaçları görmezden gelerek kırsal alanların birtakım 

kentsel hizmetlerden yoksun kalmalarına yol açmıştır.   

Çalışma, Türkiye’deki kırsal kalkınma uygulamalarına çözüm önerisi getirmekten 

ziyade, bu uygulamaların tarih içinde yaşadığı gelişimleri ve dönüşümleri ele alarak 

daha çok tanımlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Birbirini tamalayan iki ana bölümden 

oluşan çalışmanın, “Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikalarının Tarihsel Görünümü” 

başlıklı birinci bölümünde, kırsal alanlara yönelik olarak, kırsal ve kırsal alan gibi 

tanımlara yer verilerek, kırsal kalkınma kavramı tartışılmış, bu kavramın hangi 

kavramlar ile eş tutulduğu ve genelde neyi ifade ettiği belirtilmiştir. Ayrıca, hem 

planlı dönem öncesi hem de planlı dönemde kırsal kalkınma politikaları 

incelenmiştir. Planlı dönem öncesinde, köyler için ilk yasal düzenleme olan Köy 

Kanunu’ndan başlanarak, özellikle, idari, ekonomik ve eğitsel olarak ele alınan 

kalkınma çabaları verilmiştir. Planlı dönemde ise, özellikle, toplum kalkınmasının 

önemi ele alınmış, kırsal alanların dağınık biçimlerini düzenleyerek her açıdan 

kalkınmalarını amaçlayan yerleşime yönelik uygulamalar açıklanmıştır. Böylece, 

geçmiş dönemlere ait kırsal kalkınma politikalarının sistemli bir çözümlemesinin 

yapılması amaçlanmıştır. 

Tezin, “Günümüzde Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları” başlıklı ikinci 

bölümünde, öncelikle, Türkiye’nin kırsal alanlara yönelik mevcut durumu, nüfus, 

yerleşme ve ekonomik yapılar aracılığıyla anlatılmıştır. Ayrıca, bu bölümde, 
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Türkiye’de kırsal alan yönetiminde etkili merkezi ve yerel birimler tanımlanarak, 

kırsal alana katkıları vurgulanmıştır. 

Bunun yanında, Türkiye’nin 1980 sonrası yeni liberal düzene yönelik olarak 

politikalarını değiştirmesi kapsamında diğer alanlarda olduğu gibi kırsal alanlara 

yönelik planlarda ve uygulamalarda yapılan değişiklikler konu edilmiştir. Özellikle 

Avrupa Birliği’ne üyelik yolundaki çalışmalarda kırsal kalkınmanın da önemli yer 

tuttuğu gözler önüne serilmiştir. Bu kapsamda, AB’ye uyum sürecinde kırsal alan 

yönetiminde ve uygulamalarında yapılan değişiklikler belirtilmiş, dış destek ile 

gerçekleştirilen ve genellikle belli iller kapsamında gerçekleştirilen projelere yer 

verilmiştir. Son kısımda ise, diğer kalkınma projelerinden farklı olarak, dış kaynaklı 

olmayan, son yıllarda kırsal kalkınma adına önemli bir gelişme olarak 

değerlendirilen ve yeni liberal politikaların belirleyicisi olan “yerellik” ilkesini de 

içerisinde barındıran KÖYDES Projesi incelemeye alınarak, KÖYDES Projesi’nden 

beklenenler gerçekleştirildi mi, uygulamada neler yapıldı gibi sorular 

cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, KÖYDES Projesi, yalnızca altyapı 

sorunlarını çözmeye yönelen bir proje olduğundan, böyle tek taraflı bir Projenin 

kalkınmaya ne denli etkisi olacağı araştırılarak, tüm boyutları içerisinde barındıran 

projelerin kırsal kalkınma için daha etkili olma ihtimali değerlendirilmiştir.  

KÖYDES Projesi açıklanırkan kullanılan yöntem ise, öncelikle tanımlayıcı olarak 

Projenin amacı, kapsamı ve yasal dayanakları incelenmesi ve Projenin 

yürütülmesinde görevli olan kuruluşlara yer verilmesi olmuştur. KÖYDES 

çalışmasına yönelik verileri toplarken de gerekli kitap ve kütüphane araştırmasının 

yanında, KÖYDES Projesine yönelik olarak çeşitli uzmanlarla görüşmeler 

yapılmıştır. Projenin sosyal katkısını değerlendirmek adına ilgili uzmanlarla yapılan 
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görüşmeler sonunda KÖYDES Projesinin kırsal kalkınmaya ve yerel halka olan 

etkileri belirlenmeye çalışılmış, Projenin olumlu ve olumsuz yanları ortaya konulmuş 

ve Projeye yönelik eksik yayın bilgilerinin bu şekilde tamamlanması sağlanmıştır. 

Çalışmanın daha kapsamlı veriler sunması açısından, Projeye yönelik bölgesel 

değerlendirmeler yapmak ya da KÖYDES Projesinden en çok ödenek alan yerleşim 

yerlerinde yaşayan halkla ve yetkililerle görüşmek daha uygun olacaktı. Bu 

kapsamda, KÖYDES Projesine yönelik olarak yalnızca Soma ilçesinin bazı 

köylerinden bilgi alınması çalışmanın bu aşamadaki kısıtlılığını göstermektedir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMAPOLİTİKALARININ TARİHSEL 

GÖRÜNÜMÜ 

Türkiye’de ve azgelişmiş ülkelerde kalkınma kavramı 1980’lere kadar önemli bir 

yer edinmesine rağmen, yalnızca ekonomik boyutu ile ele alınmıştır. Bu yıllara kadar 

kalkınma, “ulusal kalkınma” kapsamında ilerlemiş ve merkezi hükümetin yaptığı 

planlarla sanayileşmeyi geliştirmeye yönelik çabaların ürünü olmuştur. 1980’lerden 

sonra ise, devlet kontrolünde yapılan planlamaların istenen sonucu vermemesi ve 

yeni liberal politikaların etkisiyle ulusal kalkınma, artık “ulusüstü” kurumların 

güdümünde, özel sektörün hedeflerine uygun bir biçimde şekillenmeye başlamıştır.1 

Kalkınma algısının değişimi ile birlikte kıra yönelik kalkınma çabalarının da 

boyutu değişmiştir. Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarında “toprak reformu” gibi 

köylünün hem ekonomik hem de sosyal olarak kalkınmasını sağlayacak, daha çok 

merkezi hükümetin uygulamalarını kapsayan politikalar uygulanmıştır. Günümüzde 

ise, devlet artık sosyal devlet görevini bırakarak, tüm kurumların kendi işlevlerinden 

sorumlu tutulmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda, yerel birimler, daha önceleri 

altyapı sorunlarına destek sağlamak amacıyla merkezi kredi kuruluşlarından 

yararlanırken, değişen dönemde artık, bu birimlerin tüm kurumlardan 

borçlanabilecekleri bir sistem yaratılması istenmektedir.2 Böylece, yaptıkları tüm 

eylemlerde yerel birimler farklı kaynaklara borçlandıkları için gerçekleştirdikleri 

                                                            
1Birgül Ayman Güler, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi: Yapısal Uyarlama Politikaları (1980-1995), 
İmge Kitabevi, Ankara, 2005,  s. 27-28. 
2Birgül Ayman Güler, Yerel Yönetimler: Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım, İmge Kitabevi, 
Ankara, 2006, s. 19. 
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hizmetlerde kâr amacı taşımaya başlayacaklar ve bu değişim, kalkınma anlayışını 

farklılaştırdığı gibi yerel hizmet tanımının yapısının değişmesine de neden olacaktır.  

Türkiye her ne kadar sosyal devlet rolünü tamamen kaybetmiş değilse de, bu 

sürece ayak uydurmaya başlamıştır. Kırsal kalkınma adına Türkiye’de bu değişimin 

en önemli örneği ise, KÖYDES Projesidir. Bu kapsamda incelendiğinde KÖYDES 

Projesi, her ne kadar merkezi yönetim tarafından desteklense de uygulayıcı birimler 

olarak yerel birimler tarafından yönetilmekte, ancak, ulusal kaynaklı olması 

açısından da sosyal devlet algısının Türkiye’de devam ettiğini göstermektedir. 

Kalkınma anlayışında dünyadaki değişime yönelik olarak Türkiye’deki 

politikaları incelemek için öncelikle, kavramların ne ifade ettiğini anlamakta yarar 

vardır. Bu nedenle, öncelikle, “kalkınma”, “kırsal” ve “kırsal alan” kavramları 

tanımlanarak, kırsal kalkınma çabalarının tarihsel görünümünü belirtmek adına planlı 

dönem öncesi ve planlı dönemde yapılan uygulamalara yer verilecektir. 

I. Kırsal Alana Yönelik Kavramlar 

Ulusal kalkınmacılığın sürdüğü 1970’li yıllara kadar ekonomik büyümeyi devlet 

denetlemekteydi ve ulusal gelir sosyal devlet politikalarına uygun olarak eşit 

bölüştürülmekteydi.3 Ancak, yeni liberal politikalar ile devletin ekonomik 

faaliyetlerinin azaltılması artık kalkınmanın devlet tekelinde gerçekleşmesine engel 

olmakta ve kalkınma politikalarının belirlenmesinde çok aktörlü bir yapı ortaya 

koymaktadır. 

Kalkınma, gelir dağılımını ve bölgeler arası eşitsizlikleri gidermeye çalışan ve 

buna bağlı olarak toplumların sosyal, ekonomik ve siyasal yapılarında4 değişim 

şeklinde algılanmaktadır. Ancak, kalkınma, günümüzde, yalnızca ekonomik 

                                                            
3Çağlar Keyder, Ulusal Kalkınmacılığın İflası, Metis Yayınları, İstanbul, 2004, s. 31. 
4CevatGeray, “İşlendirme Açısından Kırsal Gelişme Yöneltilerimiz”, SBF Dergisi, 54/2, 1999a, s. 63. 
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göstergelerin belirleyici olduğu bir gelişmeden farklı olarak sosyal, kültürel ve 

özellikle çevresel faktörleri de içine alan ve tüm aktörlerin katılımının sağlanacağı5 

bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Kalkınmanın, dış ve iç tüm faktörlerden etkilenen 

çok aktörlü bir yapıya dönüşmesi kırsal kalkınmanın boyutunu değiştirmiştir ve 

Türkiye’deki kalkınma planları da bu düzeyde gerçekleşmeye başlamıştır. 

Kırsal alan kavramının ne anlam ifade ettiğine değinmeden önce “kırsal” 

sözcüğünün tanımlanması gerekmektedir. Halen nüfusunun %23.7’si6 kırsal alanda 

yaşayan Türkiye için kırsalın anlamı büyük önem taşımaktadır. Kırsal kelimesi kıra 

ve kır yerleşmelerine ait anlamını taşımakta yani kısaca “kentsel olmayan” şeklinde 

tanımlanmaktadır.7 Bu nedenle kırsal, kentsel hizmetlerin olmadığı ve kentlere oranla 

çok az nüfusa sahip olan yerleri ifade etmektedir. Kırsal alan ise, genel anlamıyla, 

kırsal nüfusun, geçimini tarımsal etkinlikler ile karşıladığı ve yaşadığı alanı8 

kapsamaktadır. Kıra yönelik olarak yapılan çeşitli tanımlamaların ülkelerin 

koşullarına göre farklılık göstermesi, kırsal alanın tanımını birçok etmene dayalı 

olarak yapmayı zorunlu kılmaktadır. Kırsal alanın belirlenmesinde mekânsal, sosyo-

ekonomik, yerleşme, nüfus ve arazi kullanımı gibi belirli özelliklerin yanısıra 

günümüzde “çevre” ve “sürdürülebilir kaynak kullanımı”9 gibi ölçütler de yer 

almaktadır. 

Kırsal alan, sosyo-ekonomik durumuna göre belirtmek gerekirse, üretim 

faaliyetlerinde tarım ve hayvancılığın başat olduğu bucak ve köy gibi yerleşmelerin 

                                                            
5 Rıfat Dağ, Kırsal Kalkınma Siyaseti, Dipnot Kitabevi, Ankara, 2007, s. 45. 
6TÜİK Haber Bülteni, Sayı: 19, Ocak 2011. 
7 Cavit Orhan Tütengil, 100 Soruda Kırsal Türkiye’nin Yapısı ve Sorunları, Gerçek Yayınevi, 
İstanbul, 1975, s. 8. 
8 Ruşen Keleş, Kentbilim Terimleri Sözlüğü, İmge Kitabevi, Ankara, 1998, s. 85. 
9Muzaffer Bakırcı, Türkiye’de Kırsal Kalkınma, Nobel Basımevi, Ankara, 2007, s.23. 
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kapladığı alandır.10 OECD tarafından ortaya atılan ve AB ülkeleri tarafından da 

benimsenen kırsal alan tanımı ise, nüfus kriterini temel alarak bölgesel ayrıma 

gitmiştir. OECD’nin nüfus yoğunluğuna göre belirlediği kırsal alan tanımlaması iki 

temele dayanmaktadır. Birincisinde, “nüfus yoğunluğu km2 başına 150 kişiden az 

olan yerleri” kırsal alan olarak kabul etmiştir. Diğerinde ise, bölge nüfusunun 

%50’den fazlası kırsal alanlarda yaşayan ve km2 başına düşen kişi sayısı 150’den az 

olan yerleri, “yoğun olarak kırsal bölgeler”, bölge nüfusunun %15’i ile %50’si 

arasındaki nüfusu kırsal alanda yaşayan bölgeleri “ara bölgeler” ve bölge nüfusunun 

%15’inden azı kırsal alanda yaşayan bölgeleri ise, “yoğun olarak kentsel bölgeler” 

şeklinde üçe ayırarak bölgesel bir ayrıma gitmiştir.11 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu 

Raporu’nda ise, kırsal alan belirleyici özellikleri ile tanımlanmıştır. Buna göre;12 

- kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin doğal kaynaklar aracılığıyla sağlandığı, 

- gelenek ve göreneklere dayalı bir yapıya sahip olan, 

- yüz yüze ilişkilerin yaygın olduğu alanlar olarak daha somut tanımlarla kırsal 

alan karakterize edilmiştir.   

Kırsal alanlar aslında, birçok ortak özelliği sahip, kentlerin sahip oldukları sosyal 

ve ekonomik gelişmişlik değerlerinden yoksun ve az nüfuslu alanlar olarak 

düşünülmektedir.13 Yine de, kırsal alanların, her ne kadar nüfus sayıları ve ekonomik 

kaynakları benzer olsa da farklı yerleşim tiplerine, farklı coğrafi yapılara ve sosyal 

özelliklere sahip olmalarından dolayı tek bir şekilde tanımlanmaları zorlaşmaktadır.  

                                                            
10Geray (1999a), a.g.e, s. 63. 
11http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2006/RD_Report_2006.pdf., EuropeanCommission, 
Rural Development in the European Union - Statistical and Economic Information Report, 2006, s. 3. 
12 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 
Ankara, 2000, s. 2. 
13Rural Public Management, OECD, France, 1986, s 13. 
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Türkiye’de genellikle, köy kalkınması, tarımsal kalkınma, toplum kalkınması14 

gibi kavramlar ile aynı anlamda kullanılan kırsal kalkınma kavramı, “kırsal alanlarda 

yaşayan insan topluluklarının toplumsal, ekonomik, ekinsel açılardan yapısını 

değiştirecek biçimde üretim, gelir ve refah düzeylerinin geliştirilmesini, insan-toprak 

ilişkilerindeki dengesizliklerin giderilmesini, kentsel alanlardaki fiziksel ve 

toplumsal altyapının kırsal alanlarda da yaratılmasını, tarımsal ürünlerin daha iyi 

değerlendirilmesini amaçlayan çok yönlü süreçleri, etkinlikleri ve örgütlenmeleri”15 

ifade etmektedir.  

Ruşen Keleş’in Kentbilim Terimleri Sözlüğü’nde kırsal kalkınma, “kırsal 

alanların daha bayındır duruma getirilmesi, kamu işgörülerinin tümleştirilmesi ve 

köylerde yaşayan insanların gelirlerinin artırılması için her düzeyde alınan önlemler 

ve kapsamlı tasarlarla kırsal alanlarda sağlanan değişim”16 olarak tanımlanmaktadır. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu 

Raporu’nda ise, kırsal kalkınma, “doğal ve çevresel süreçleri” de ele alarak 

sürdürülebilirliğin kırsal alanlar için önemine değinmiştir. Kalkınmayı tüm 

boyutlarıyla ele alan Raporda kırsal kalkınma, kent-kır ayrımının azaltıldığı, kırsal 

ortamların ekonomik olarak geliştirildiği, kırsal toplumun ülke gelişmişliğinden pay 

alarak yerinde kalkındırılmasını amaçlayan ve ekonomik, toplumsal ve kültürel 

boyutları içinde barındıran bir süreçtir.17 

                                                            
14Bakırcı, a.g.e, s. 33. 
15 Cevat, Geray, “ Kırsal Kalkınma Yöneltileri, İlçe Yerel Yönetimi ve “İlçe Köy Birlikleri” Önerisi”, 
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 8/2, 1999b, s. 12. 
16Keleş (1998), a.g.e., s. 85. 
17DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu, Ankara, 2000, s. 3. 
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Kırsal kalkınma, daha sonraki çalışmalarda da yalnızca tarımsal kalkınma gibi 

algılanan dar kapsamından çıkarılarak kırsal alanda kentsel özellikler yaratmaya 

çalışan ve bu nedenle, tüm faktörleri ele alan çok boyutlu bir süreç olarak 

tanımlanmıştır. Bu haliyle kırsal kalkınma, kırsal alanlarda yaşayanların gelir 

seviyesini yükseltmeyi, onlara sağlık, eğitim ve konut imkanları yaratmayı ve 

kaynaklara düzenli ulaşımlarını sağlamak için dışarıdan ya da ulusal kaynaklardan 

gelen destekler ile ekonomik, tarımsal ve kültürel olanakları geliştirmeyi 

hedeflemektedir.18 

Sonuç olarak, kırsal kalkınma artık, çevresel değerleri dikkate alan, tarımsal 

kalkınmanın yanında kırsal alanda farklı istihdam kaynaklarının da oluşmasını 

sağlayan, uygulanacak olan plan ve politikaların belirlenmesinde o yörede yaşayan 

halkın da katılımını amaçlayan ve kalkınmanın her yönünü ele alan bir olgu olarak 

anlaşılmakta ve yorumlanmaktadır. 

II. Planlı Dönem Öncesi Kırsal Kalkınma Politikaları 

Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda nüfusun büyük çoğunluğunun köylerde 

yaşaması, bu yerleşim yerlerine önem verilmesi gerektiğinin açık bir göstergesiydi. 

Bu dönemde, Osmanlı’dan kalan adaletsiz toprak sisteminin19 etkileri köylü 

üzerindeki baskısını sürdürüyordu. 1913 yılında belirlenen rakamlarda bu adaletsizlik 

açıkça belli oluyordu. Buna göre, tarım ile uğraşan toplamın %87’si aile 

                                                            
18 http://www.bugday.org/portal/haber_detay.php?hid=758, (Bülent Gülçubuk, “Önce Doğa Önce 
İnsan”, Erişim Tarihi: 15.06.2011). 
19 Oya Köymen, “Cumhuriyet Döneminde Tarımsal Yapı ve Tarım Politikaları”, 75 Yılda Köylerden 
Şehirlere,  Oya Baydar (ed.), Türkiye İş Bankası Yayını, İstanbul, 1999, s. 2. 
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işletmelerinden oluşmakta, ancak bu işletmeler yalnızca toprağın %35’ini 

işleyebilmekteydi ve %8’i de işlediği toprağın sahibi değildi.20 

Osmanlı’dan devralınan bu toprak adaletsizliği, toprak ağalarının köylü üzerinde 

yarattığı aşırı vergi yükü ve dış borçlar yeni devletin batılılaşma ve sanayileşme 

isteklerini sekteye uğratıyordu. Bu nedenle, tarımın en önemli ekonomi kaynağı 

olduğunu ve kalkınmanın tarım ile sağlanacağını düşünen hükümet, kırsal alanların 

kalkınması ve ekonomiye destek olması için birçok değişiklik yapılması kararını 

vermiştir. Bu bölümde, Cumhuriyet’in ilk yıllarında köylüyü ve kırsalı kalkındırmak 

için yapılan girişimler ve etkileri Köy Kanunu’ndan başlanarak incelemeye 

alınacaktır.    

A. Köy Kanunu 

İl özel idaresi ve belediye yönetimlerinden farklı olarak köy idaresi, batıdan 

alınmış örnekler sonucu düzenlenmemiş, dönemin koşullarına yönelik olarak, kırsal 

alanların sosyal ve idari ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulmuştur.21 

1924 yılında yasalaşan ve ilk komün kanunu olan 442 sayılı Köy Kanunu, 

kalkınmanın köylerden başlaması ve köylere yasal statü vererek onları özerk birimler 

haline getirmesi açısından önem taşımaktadır.22 Nüfus ölçütüne, sosyal, ekonomik ve 

idari yapısına göre farklı şekillerde tanımlanan köy, “nüfusu 2000’den az olan, cami, 

otlak, baltalık gibi malları bulunan, toplu veya dağınık evlerde oturan, insanların 

bağ, bahçe ve tarlaları ile birlikte teşkil ettikleri, bir yerden bir yere götürülebilen 

                                                            
20 Cevat Geray, Planlı Dönemde Köye Yönelik Çalışmalar, TODAİE Yayını, Ankara, 1974a, s. 4. 
21 Hikmet Kavruk, Köy ve Mahalle: Yerleşim ve Yönetim Birimi, Odak Yayınevi, Ankara, 2004, s. 1.  
22 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı II. Tarım Şurası Kırsal Kalkınma Politikaları Komisyon Raporu, 
Ankara, 2004, s.19. 
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veya götürülemeyen mallara sahip, kanunla kendisine verilen görevleri, işleri yapan 

başlı başına bir varlık, bir tüzel kişilik”23 olarak belirlenmiştir. 

Tanımdan da anlaşılacağı üzere Kanun’un en önemli etkisi köylüye kendi işlerini 

kendisinin yapabilmesi için tüzel kişilik sağlamasıdır. Bu dönemde devlet, hem 

Osmalı İmparatorluğundan kalan borçlarını ödemek hem de Kurtuluş Savaşı’nın 

yıkımını gidermek üzere devletçi bir politika izleyerek sanayileşmeden yana olmuş, 

bu nedenle, köy işlerini köylünün kendisine bırakmıştır. 

Köylünün mecburi ve isteğine bağlı olarak yapacağı işleri ayıran Kanun, köylerin, 

hem en gerekli işlerinin yapılması hem de yerleşim olarak düzenli hale getirilmesi 

için yapılacak temel görevleri zorunlu hale getirmiş, bu işlerin yapılmaması 

durumunda ceza görüleceğini belirtmiştir. Buna göre, hastalık üretmemesi için su 

birikintilerinin kurutulması, köylere içilecek su getirilmesi, sokakların temiz 

tutulması, yol yapılması, köye meydan açılması, köye mescit yapılması ve ekilmiş 

ürünlere zarar verilmemesi gibi köylerin yapılanmasını sağlayacak ancak, köylünün 

maddi ve manevi olanaklarını zorlayan işler mecburi işler olarak verilmiştir. Bu 

mecburi işlerin de bütün köylü birleşerek imece ile yapılması 15. maddede 

belirtilmiştir. İmece, köylünün tek başına yapamadığı işleri yardımlaşarak yapması 

amacını taşır. Buna göre, karşılıksız olan ve gelenek hukukundan doğan imece, kırsal 

alanların kalkınmasında faydalı olacağı düşünülerek Köy Kanunu’na konulmuştur.24 

İmeceye ek olarak, 1939 yılında getirilen ek maddelerle, herkesin maddi 

durumuna göre köy ihtiyar meclisinin kararıyla köyde oturanlardan ya da köyle 

                                                            
23 Fethi Aytaç, Açıklamalı Köy Kanunu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009, s. 48. 
24 Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, İstanbul, 2009, s. 204. 
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maddi ilişkisi bulunanlardan salma alınacağı belirtilmiştir. Hane başına alınan salma, 

köyde çalışanların aylıkları için ve köyün mecburi işleri için toplanmaktadır. 

Kanun, köylünün işbirliği ile yaşadığı yeri kalkındırması amacı taşıdığından kabul 

edildiği ilk yıllarda köylerin kötü durumlarını yapılandırmak adına faydalı olmuştur. 

Ancak, sonradan yapılan düzenlemeler ile okul yapılmasının bile devlet desteği 

olmaksızın köylüye verilmesi ve köylünün durumu dikkate alınmaksızın bu işleri 

yapmaya mecbur kılınması imecenin kötüye kullanılmasına yol açmıştır.25 Ayrıca 

yıllar geçtikçe salmanın da değerini kaybetmesi, devletin köylere gerekli 

müdahalelerde bulunmaması ve köy organlarının tüzel bir kişiliği yönetecek kadar 

bilgili ve deneyimli olmaması köylerin kalkınmasını sekteye uğratmıştır. 

Bugün hâla yürürlükte olan Köy Kanunu, köyler için geçerliliğini yitirmeye 

başlamıştır. Hem köylerde yaşayan nüfus oranlarının azalması hem de yerel 

birimlerin yönetimlerini etkileyecek birçok düzenlemeye gidilmesi Köy Kanunu’nun 

da yenilenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmış ve bu amaçla, İçişleri Bakanlığı, 2009 

yılında Köy Kanunu Tasarı Taslağı hazırlamıştır. Köyleri, sosyal ve ekonomik 

yapılarına göre sınıflandıran Taslak, köy işlerini de bu sınıflandırmaya göre 

belirleyerek her köyün kendi koşullarına göre görev edinmesini amaçlamıştır. İmece 

ve salmaya da yer vermeyen taslak, köyün de diğer yerel yönetim birimleri gibi genel 

bütçe vergi gelirlerinden pay alacağını belirtmiştir.26 

Taslak’ın köye ve köylüye yönelik olarak birçok yenilik getireceği düşünülebilir. 

Ancak, bugün köylerde yaşayan nüfusun Köy Kanunu’nun çıktığı döneme oranla çok 

                                                            
25Geray (1974a), a.g.e, s. 6. 
26 Yakup Altan, Uysal Kerman, Mehmet Aktel, “Köy Kanunu Tasarı Taslağı Üzerine Bir 
Değerlendirme”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:26, 2010, s. 62. 
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azaldığı göz önünde bulundurulursa, bu taslağın yenilik değil zorunluluk olduğu 

söylenebilir. Çünkü, Köy Kanunu’nun çıktığı dönemde, imece ile köyünü 

kalkındırmaya çalışan köylü, uzun yıllardır tüm sorunlarının çözümünü devletten 

beklediği için yeni taslakta bu durumu meşrulaştırmanın bir yolu olarak karşımıza 

çıkmıştır. 

Sonuç olarak, dönemin yapısına göre zorunlu biçimde ortaya çıkan Köy Kanunu 

zamanla önemini yitirmesine rağmen, ilk yıllarda köylerin kalkınması için ve en 

önemlisi tüzel kişilik kazanmaları için hayati değerde olmuştur. Ancak, köylerin 

kalkınmasının yalnızca bu Kanun ile olamayacağının anlaşılması üzerine o dönemde 

birçok düzenleme yapılmıştır. Köylerin iktisadi olarak kalkınmasında önemli yer 

tutan ve köylüler için faydalı düzenlemeler getiren İzmir İktisat Kongresi’nin de bu 

kapsamda ele alınması uygun olacaktır. 

B. İzmir İktisat Kongresi 

Türkiye’de 1920’lerde tarımın ve çiftçiliğin geleceği büyük toprak sahiplerine 

bağlıydı. Elde ettikleri rant ile kazanç sağlayan toprak sahipleri hem adaletsiz toprak 

düzeninin devamına hem de köylüyü kendine borçlandırarak köylünün kendi 

toprağında işçi olmasına neden oluyordu. Bu durum da, tarım üretimine önemli katkı 

sağlayan küçük aile işletmelerinin kaybolmasına yol açıyordu. Bu nedenle, ekonomi 

politikası belirleme girişiminde bulunan yeni kadro Cumhuriyet’in ilanından önce 

çiftçi, tüccar, sanayici ve işçi gruplarının durumlarını ve taleplerini ele almak üzere 

1923 yılında İzmir’de İktisat Kongresi’ni topladı. 
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Türkiye’nin iktisadi durumunu ve Kongre’de ele alınacak sorunları inceleyen 

raporda27, Türkiye’de tarım üretimin yalnızca ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak 

için yapıldığı, ticaret için üretim yapılmadığı belirtilmektedir. Özellikle, 1913 

yılından sonra, buğday üretiminin azalması ve ihtiyacı karşılamaması, dışardan alım 

yaparak borçlanmaya neden olmuştur. Bu nedenle, tarım üretiminin ülke için önemi 

belirtilerek, bunun yalnızca aile üretimiyle kalmayıp tüm ülkenin ihtiyacını 

karşılamak amacıyla yapılabilmesi için tarımsal üretim kooperatiflerinin kurulması28 

zorunlu olarak kabul edilmiştir. Bunun yanında, Mustafa Kemal Atatürk, Kongre’nin 

açılışında ülkenin iktisadi durumunu belirten raporu destekler şekilde konuşarak, 

artık iktisadi olarak gelişmenin sağlanması gerektiğini, bu gelişmenin en önemli 

faktörünün ise, tarımsal üretim olduğunun altını çizmiştir. 

Ülkenin bu durumu göz önüne alınarak başlayan Kongre, çiftçinin tüm sorunlarını 

ayrıntılı bir biçimde incelemiştir. Buna göre, üretimin artırılmasında en önemli 

unsurun eğitim olduğunu belirten çiftçiler, köylülere çiftçiliğin öğretilmesini 

sağlayacak kitaplar dağıtılması, çocuklara uygulamalı eğitim verilmesi ve önemli 

kişilerin köylere yerleşerek tarıma fayda sağlamalarını talep etmişlerdir. Kongre’de 

aşar vergisinin kaldırılması ve yerine daha ılımlı bir vergi konulması, Ziraat Bankası 

kredilerinin Hükümet tarafından tarım dışı sektörlerde kullandırılmaması, ormanların 

korunması ve çiftçilerin ihtiyaç duydukları kadar kerestenin ormanlardan karşılıksız 

olarak kesilmesi ile tarımda makineleşme sağlanması ve bu makinelerin bakımı ile 

ilgilenecek kişilerin yetiştirilmesi gibi köylünün en temel istekleri uygulanmak üzere 

kabul edilmiştir. 

                                                            
27 A. Gündüz Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi 1923 – İzmir, Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara, 1997, 
s. 58-59.  
28Geray (1974a), a.g.e, s. 7. 
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Kredi verilmesi, tarımda makineleşmeye gidilmesi gibi daha çok büyük toprak 

sahiplerinin taleplerini kabul eden Kongre’den, köylerin ve köylünün kalkınması 

adına fayda sağlayacak kararlar çıkarılamamıştır. Sonuç olarak, tarım üretimini 

artırmak ve sanayileşme yolunda katkısını sağlamak için yapılacak düzenlemeleri 

içermek adına planlanan Kongre, ekonomi politikası açısından yol gösterici olmuş, 

devlet, hem kendi desteğini sürdüren hem de özel sektörü teşvik eden karma bir 

politika sürdürmüştür.29 

C. Toprak Mülkiyetine ve Tarıma Yönelik Düzenlemeler 

1923’den sonra süren tarım ürünlerindeki fiyat artışından, satışların 

durgunluğundan ve büyük çiftçilerin fırsatçı hareketlerinden dolayı küçük çiftçi ve 

köylü yararlanamamıştı.30 Çiftçinin ve köylünün bu kötü durumunu düzeltmek 

amacıyla birçok düzenleme yapıldı. Tarımsal üretimin sağlanmasında devlet çiftçiye 

kredi imkanları oluşturmak için Ziraat Bankası’nın bütçesini genişletti, ayrıca, hiçbir 

malvarlığı olmayan köylüye şahsı üzerine kredi vermek amacıyla 1924 tarihinde 498 

sayılı Kanunla İtibar-ı Ziraiye Birlikleri kuruldu, bunun yanında, 1929 yılında 1470 

sayılı Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu kabul edildi.31 

Bu dönemde yapılan en önemli değişiklik ise, ürün üzerinden alınan aşar 

vergisinin kaldırılmasıydı. İltizam yolu ile toplanan aşar, mültezimlerin kâr elde 

etmek istemeleri nedeniyle çiftçi üzerinde baskı oluşturuyor ve onların toprakları 

karşılığında borçlanarak topraklarını kaybetmelerine ve toprak ağalarına 

bağlanmalarına neden oluyordu.32 Bu nedenle, 1923 yılında toplanan İzmir İktisat 

                                                            
29 Hüseyin Şahin, Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2006, s. 35-36. 
30 Şevket Raşit Hatipoğlu, Türkiye’de Zirai Buhran, Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ankara, 1936, s. 30.   
31 Türkan Çetin, “Cumhuriyet Döneminde Köycülük Politikaları: Köye Doğru Hareketi”, 75 Yılda 
Köylerden Şehirlere,  Oya Baydar (ed.), Türkiye İş Bankası Yayını, İstanbul, 1999, s. 215. 
32 İzzettin Önder, “Aşar’ın Kaldırılması ve Tarım Kesimine Uygulanan Vergiler”, a.g.e, s. 69. 
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Kongresi’nde, özellikle çiftçilerin yoğun talepleri üzerine aşar vergisinin kaldırılması 

kabul edilmiştir. Aşar’dan elde edilen vergi oranı önemli olduğundan ancak, 1925 

yılında kaldırılabilmiştir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında karma bir ekonomi politikası izleyen hükümet, 1929 

yılında yaşanan ekonomik bunalım nedeniyle bu politikasını değiştirmek zorunda 

kalarak devletçilik politikasına yönelmiştir. Yine özel sektör yatırımları desteklenmiş 

ancak, devletin ekonomiye olan müdahalesi artmıştır. Kuruluşundan beri sanayiye 

öncelik veren hükümet ekonomik bunalım nedeniyle tarımı iyice ihmal etmiş ve 

istihdamın %82’sini oluşturan tarım sektörüne, kaynakların yalnızca %10’u 

aktarılmıştır.33 

Türkiye’de bu yıllarda ekonomi politikasının en önemli bileşeni olan tarım, 

ekonomik bunalım nedeniyle 1930’larda oluşan fiyatlardaki düşmelerden ve bunun 

yanında, eğitimsizlik, üretimdeki yetersizlik ve en önemlisi toprakların mülkiyet 

yapısındaki adaletsizliklerden etkilenmiştir. Tarım sektöründeki bu dalgalanma 

çiftçinin durumunu günden güne kötüleştirmiştir. Osmanlı dönemindeki adaletsiz 

toprak sisteminin kalıntıları ve 1923 yılından itibaren Türkiye’ye zorunlu göç ile 

gelen çiftçi ailelerine toprak aktarılmak istenmesi toprak düzeninin kurulamamasına 

neden olmuştur. Medeni Kanun ile 1926 yılında Osmanlı’dan kalan toprak düzeni 

kaldırılmış34 ancak, mübadele ile gelen çiftçileregeldikleri ülkelerde sahip oldukları 

tarım arazilerinin Türkiye’de karşılığının verilmesi konusunda yaşanan usulsüzlükler 

toprakların adil olarak dağıtılmasını engellemiştir. Ayrıca, tüm göçmenlere toprak 

                                                            
33 Şahin, a.g.e, s. 68. 
34http://www.tarimreformu.gov.tr, (Zerrin Demirel, Fatma Zehra Gülsever, “Türkiye’de Toprak 
Reformu ve Uygulamaları”, Erişim Tarihi: 22.07.2011). 
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sağlamak amacıyla toprakların küçük parçalar halinde bölünmesi tarımda verimliliği 

ve üretimi düşürmüştür.35 

1934 yılında göçmenlerin yerleştirilmesi ve topraklandırılması için mülkiyeti 

devlette olan ya da kamulaştırma ile kazanılan toprakların dağıtılmasını belirleyecek 

bir düzenleme olarak 2510 sayılı İskan Kanunu kabul edilmiştir. Bu Kanun, toprak 

reformunu gerçekleştirmek amacıyla değil, yalnızca göçmenleri toprağa bağlamak 

amacıyla çıkarılmıştır. Toprağa yönelik olarak yapılan bu düzenlemeler tam 

anlamıyla toprakta adaleti sağlayamamış, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren 

tartışılan ancak, büyük muhalefet ile karşılaşan ve uygulamaya geçirilemeyen toprak 

reformu yine gündemini korumuştur. 

Toprak reformunu savunanlar, toprağa sahip olmanın kişiye güven verdiğini 

belirtirler ve aile çiftliklerinin kurulmasının hem tarımda verimi artıracağını hem de 

çiftçinin ve köylünün kentlere göç etmesini önleyerek kırsal yerlerin iticiliğini 

azalttığını ifade ederler.36 Bu nedenle, toprak reformu Türkiye’de her zaman kırsal 

kalkınmanın önemli bir bileşenini oluşturmuştur. 

Toprak reformu bu kapsamda, Türkiye’de, diğer ülkelerden örnek alınarak 

yapılmış bir düzenleme değil, ülkenin kendi tarım üretimi içinde duyduğu gereksinim 

sonucu ortaya çıkan bir meseledir.37 Toprak reformu konusunda, artık resmi bir 

düzenlemenin gerektiği ve devletin konuya müdahale edeceği ise, 1937 yılında 

Mustafa Kemal Atatürk tarafından meclis açılış konuşmasında belirtilmiştir. Mustafa 

Kemal Atatürk, konuşmasında, topraksız çiftçinin kalmaması gerektiğine değinerek, 

                                                            
35 Cevat Geray, “Türkiye’de Göçmen Hareketleri ve Göçmenlerin Yerleştirilmesi”, Amme İdaresi 
Dergisi, 3/4, 1970, s. 26. 
36 Fehmi Yavuz, “Toprak ya da Tarım Reformu”, SBF Dergisi, 22/2, 1967, s. 29-30. 
37 Ömer Lütfi Barkan, Türkiye’de Toprak Meselesi Toplu Eserler-1, Gözlem Yayınları, İstanbul, 1980, 
s. 453. 
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büyük çiftlik sahiplerinin de işleyebilecekleri oranda topraklarının sınırlandırılması 

gerektiğini belirtmektedir.38 

Mecliste uzun tartışmalar sonucu 1945 yılında toprak mülkiyetinde önemli 

değişikliklere yol açacak olan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edilmiştir. 

Topraksız çiftçi bırakmamak, toprağın sürekli işlenmesini sağlamak amacıyla 

çıkarılan bu Kanun’un uygulanmasına 1947 yılında başlanmış ve birçok toprak 

kamulaştırılarak çiftçilere aktarılmıştır.39 Ancak, Kanun’un toprak dağılımını 

düzenleyen 17. maddesi 1950 seçimlerinden önce kaldırılmış ve birçok maddesinde 

de sürekli değişiklik yapıldığı için Kanun, işlevsiz duruma gelerek40 büyük çiftçilerin 

topraklarının dağıtılmasından ziyade yalnızca, devlete ait toprakların dağılımını 

sağlayan bir Kanun haline getirilmiştir. Kanun kapsamında, köylüye dağıtılan 

toprakların yalnızca % 4’ü özel mülkiyete ait olup, kalan kısımları ise, Vakıflardan, 

Özel İdarelerden, Ziraat Bankası’ndan kamulaştırılan ve Hazine mülkiyetinde olan 

topraklardır.41 

Toprak reformuna yönelik olarak yapılan bu düzenlemelerin yanında, Türkiye’de 

tarım reformu olarak nitelendirilebilecek değişimlere kaynaklık eden Marshall Planı 

uygulamaları gündeme gelmiştir. Toprak sahipliğinin düzenlenmesi, tarımsal 

verimliliğin ve sosyal refahın artması42 amacıyla yapılan tarım reformu çabaları, 

                                                            
38http://www.tbmm.gov.tr/tarihce/ataturk_konusma/5d3yy.htm, (Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin V. Dönem 3. Yasama Yılını Açış Konuşmaları, Erişim Tarihi: 03.07.2011). 
39 Gürol Ergin, “Cumhuriyet’ten Geleceğe Türkiye Topraklarının Mülkiyet Yapısı”, Toprak Mülkiyeti 
Sempozyum Bildirileri, Sonay Bayramoğlu Özuğurlu (ed.), Memleket Yayınları, 2010, s. 67.  
40 Nevzat Evrim Önal, “Türkiye’nin İktisadi ve Siyasi Tarihinde Toprak Reformu Tartışmalarının 
Rolü”, a.g.e, s. 55.  
41Zeynel Dinler, Tarım Ekonomisi, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2008, s. 28. 
42Erich H. Jacoby, Inter-Relationship Between Agrarian Reform and Agricultural Development, Food 
and Agriculture Organization of the United States, 1953, s. 24. 
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tarımda makineleşmeyi sağlayan Marshall Planı ile Türkiye’de kendisini 

göstermiştir. 

Marshall Planı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa ülkelerinde 

yaşanansiyasal, ekonomik ve askeri bunalımı gidermek amacıyla, 1948-1951 yılları 

arasında uygulanan ve bu ülkelere ABD tarafından kredi verilmesini sağlayan bir 

yardım planıdır.43 Avrupa ekonomisinin yeniden canlanmasını amaçlasa da aslında, 

Plan, Batı Avrupa ile ticaret yapamamaya başlayan ABD’nin kendi ekonomisini ve 

piyasalarını düzenlenme çabasıdır. Bu nedenle, ABD, Marshall Planı ile hem Batı 

Avrupa ülkelerine verdiği kredilerle dünya ticaretinin gelişmesini ve kendi 

piyasalarının genişlemesini sağlayacak hem de bu ülkeler üzerinde siyasal baskısını 

artıracaktır.44 

Marshall Planı, Batı Avrupa ülkelerini kalkındırma amacı taşıdığından önceleri 

Türkiye’de uygulanmamış ancak, Türkiye’nin, bu Plandan yararlanma talepleri 

nedeniyle, 1948 yılından itibaren Plandan yararlanılması sağlanmıştır. Türkiye, 

1948-1951 yılları arasında ABD’den aldığı yardımların %60’ını tarımsal 

faaliyetleri45 için kullanmıştır. Bu kapsamda, 1948 yılında Türkiye’de traktör sayısı 

1.78546 iken Marshall Planı ile 6752 traktör getirilmiş ve bunların 6673’ü 

satılmıştır.47 Bu kapsamda, Marshall Planı ile Türkiye’de önemli ölçülerde tarımda 

makineleşme sağlanmıştır. Tarımsal verimliliğin ve üretimin artması açısından 

önemli faydalar sağlayacak tarımda makineleşme, tarımda istihdam olanaklarını 

                                                            
43 J. Bradford De Long, Barry Eichengreen, “The Marshall Plan: History’s Most Successful Structural 
Adjustment Program”, Centre for Economic Performance and Landeszentralbank Hamburg 
Conference on Post-World War II European Reconstruction, Hamburg, 1991. 
44John Gimbel, The Origins of the Marshall Plan, Standford University Press, California, 1976, s.1. 
45Barış Ertem, “Türkiye-ABD İlişkilerindeTruman Doktrini ve Marshall Planı”, Balıkesir Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12/21, 2009, s. 395. 
46Geray (1974a), a.g.e., s. 26. 
47Sabrina Kayıkçı, Türkiye’de Kırsal Alan Yönetimi, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2009, s. 64. 
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azaltması yönündenköylüler arasındaki sosyal dengesizlikleri de artırmıştır. Böylece, 

makineleşmeyle birlikte tarımsal emek arzının emek talebinden fazla hale gelmesi 

birçok tarım işçisini işsiz bırakmıştır. Kendi geçimini sağlayamayan, 

makineleşmeyle birlikte zenginleşen ve toprak mülkiyetini artıran toprak ağaları 

altında ezilen köylü, kentlere göç etmek zorunda kalmıştır. 

Sonuç olarak, küçük çiftçiye toprak sağlayarak toprağın devamlı işlenmesini 

sağlamak, üretimi artırmak ve toprak adaletsizliğini gidermek amacıyla yapılan tüm 

düzenlemeler gerekli olan katkıyı sağlayamamıştır. Geliştirilen bu çabalar, her ne 

kadar sosyal ve ekonomik dengeyi sağlamaya yönelik olsa da çoğu zaman 

köylülerin, ekonomik ve sosyal değerlerini yitirmelerine ve tarım sektöründe 

kendilerine yer edinememelerine sebep olmuştur. 

D. Köy Enstitüleri 

Kırsal alanları kalkındırmanın yalnızca ekonomik boyutu gerçekleştirmek ile 

olamayacağı kabulü ve köylerdeki eğitimsizlik durumunun hızlı bir şekilde 

giderilmesi gerekliliği, Köy Enstitülerinin eğitimde temel birimler haline 

gelmelerinin en önemli unsurlarıdır. Köylerin koşullarını iyi bilen öğretmenlerin 

yetiştirilerek tekrar köylerinde eğitim vermesini sağlamak amacıyla kurulan bu 

enstitüler, köyü tanıyan ve buna göre eğitim verecek bireyler yetişmesini sağlayarak, 

köyün kendi içinden kalkınmasına ve köylü ile kentli arasındaki sosyal ve kültürel 

eşitsizliğin kapanmasına aracı olacaktır. 
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17 Nisan 1940 tarihli Köy Enstitüleri Kanunu ile 19 Haziran 1942 tarihli Köy 

Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu’nun48 kabul edilmesiyle birlikte uygulamaya 

geçirilen enstitüler, yalnızca köy öğrencilerini eğitecek ve öğretmen dışında sağlık 

görevlileri, zirai üretimde kullanılmak üzere meslek elemanları ve teknisyenler 

yetiştirilmesini de sağlayacaktır.49 Bu sayede, köylerin kültürel kalkınmalarının 

yanında, dolaylı da olsa yetişen eğitimli kişiler sayesinde tarımda yeni teknikler 

kullanılarak üretimin artması da sağlanacak ve böylece ekonomik kalkınmaya da 

katkı yapılacaktır. 

1936 yılında başlayan eğitmen yetiştirme döneminin devamı olarak ortaya çıkan 

Köy Enstitüleri, Cumhuriyet’in kuruluşundan beri oluşturulan en sistemli ve kendi 

koşullarından doğan özgün bir eğitim projesiydi. Kendi alanları içerisinde 

kalkınmanın planlanmasına yönelik önemli görevler üstlenerek, kalkınmanın temeli 

haline gelmişlerdir.50 Merkezi hükümete bağlı diğer okullardan farklı olarak köy 

yaşantısının durumuna uygun eğitim veren 21 Köy Enstitüsü, buna yönelik sunduğu 

farklı eğitimler sayesinde başarı sergilemiştir. Özellikle, edebiyat alanında önemli 

aydınlar yetiştiren enstitüler, köylerin o dönemdeki durumunu en gerçekçi halleriyle 

ortaya koyan eserlerin yazılmasına katkı sağlamıştır. 

Köy Enstitülerinin kırsal alanlarda yarattığı bu kalkınma dalgasına rağmen, ömrü 

uzun sürmemiş, çok partili hayata geçişle birlikte varlıkları sorgulanmaya başlayan 

enstitüler 1954 yılında kapatılmıştır. 1946 seçimlerinde Demokrat Parti, hükümet 

partisini eleştirmek üzere, zaten Köy Enstitülerinin yapım işlerinden bıkmış olan 

                                                            
48 Deniz Ilgaz, “Köy Enstitüleri”, 75 Yılda Eğitim, Fatma Gök (ed.), Türkiye İş Bankası Yayınları, 
İstanbul, 1999, s. 311. 
49 Sadık Kartal, “Toplum Kalkınmasında Farklı Bir Eğitim Kurumu: Köy Enstitüleri”, Mersin 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4/1, 2008, s. 24. 
50 Fay Kirby, Türkiye’de Köy Enstitüleri, İmece Yayınları, Ankara, 1962, s. 284. 
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köylüyü seçim aracı haline getirmiştir.51 Ayrıca, Demokrat Parti’nin bu karşıt 

politikasına basının da katılmasıyla kentli kesimde bir köylü karşıtlığın oluşması Köy 

Enstitülerinin kapanışını hazırlamıştır.  

Dünya basınında da büyük etki yaratan bu enstitülerin, toplum kalkınması için 

önemli ve özgün bir uygulama olduğu ancak, çok partili yaşama geçişle beraber 

işlevsizleştirildikleri52 vurgulanmıştır. Türkiye’de kendi kırsal alanlarının yapısına 

göre gelişen bu enstitülerin kapatılması Türk aydınları arasında da yankılanmış ve 

Mümtaz Soysal bu durumu, Türk toplumunun çok ötesinde, bütün geri kalmış 

ülkelere yapılmış bir ihanet53 olarak tanımlamıştır. 

III. Planlı Dönemde Kırsal Kalkınma Politikaları 

Planlı dönem öncesi, yalnızca tarımsal politikalara ağırlık verilmesi ve toprak 

adaletsizliğinin giderilmeye çalışılması kırsal alanların kültürel, sosyal ve yönetsel 

ihtiyaçlarının önemsenmemesine neden olmuştur. Toprak reformunun da beklenen 

sonuçları vermemesi, nüfusun çoğunluğunu bünyesinde barındıran köylerin 

kalkınmasında önemli değişikliklerin yapılamamasına sebebiyet vermiştir. Böylece, 

1960 sonrası dönemde, bu döneme kadar alınan tedbirlerde istenilen hedeflere 

ulaşılamaması nedeniyle, tüm öğelerin göz önünde bulundurularak, belli politikalar 

üretilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Böylesine kapsamlı bir çabanın ise, planlama ile 

olanaklı hale getirileceği benimsenerek beş yıllık kalkınma planları yapılmaya 

başlanmıştır. Buna yönelik olarak, çalışmanın bu kısmında, kalkınma planları 

ekseninde toplum kalkınmasından başlanarak uygulanan kalkınma politikaları ve 

                                                            
51 Ilgaz, a.g.e, s. 340. 
52Mahmut Makal, Köy Enstitüleri ve Ötesi, Literatür Yayınları, İstanbul, 2009, s. 71. 
53Mahmut Makal, “Ne İdi Köy Enstitüleri”, Oluşum Dergisi, Ankara, 1988 (Yaz Dönemi), s. 18. 
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köylerin dağınık yerleşmelerinden kaynaklanan sorunlara çözüm olarak sunulan 

yaklaşımların, kırsal alanlara etkileri gösterilmeye çalışılacaktır. 

A. Türkiye’de Planlı Kalkınmanın Başlangıcı Olarak Toplum Kalkınması 

1960 sonrasında yeni bir Anayasa ile hukuksal yapısını oluşturmaya çalışan 

Türkiye’de, kalkınma planları da temelini bu Anayasaya dayandırmış ve buna göre, 

1961 Anayasası’nın “iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma plana bağlanır. Kalkınma 

bu plana göre gerçekleştirilir” şeklindeki 129. maddesi kalkınma planlarının 

oluşumunu anayasal olarak güvence altına almıştır. Bu kapsamda, 1963-1967 

yıllarını kapsayan ilk Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanmasıyla kalkınma 

dönemi başlamış ve Plan, kırsal kalkınmaya yönelik olarak hem tarım sektörünün 

yapısını ele almış, hem de toplum kalkınması anlayışını köy kalkınmasına 

indirgeyerek, kırsal alanların gelişmesinde temel olarak toplum kalkınmasının rol 

oynayacağını belirtmiştir. 

Toplum kalkınması, yerel girişimi daha etkin hale getirmek, üretimi ve yaşam 

koşullarını artırmanın yanında, kırsal alanda yaşayan bireylere kentsel hizmetlerin 

ulaşması için kullanılan bir yaklaşım olarak tanımlanır.54 1955 yılında azgelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarına yönelik olarak Birleşmiş Milletler 

tarafından tanımlanan toplum kalkınması anlayışı, birçok ülkenin kalkınma 

politikaları içinde kendisine yer edinmiş ve ülkelerin koşullarına göre 

çeşitlendirilmiştir. Birleşmiş Milletler, bu yaklaşımı, halkın kendi kalkınma çabasının 

devletçe desteklenmesi yani devlet ile halk arasındaki dayanışmanın sağlanması 

olarak belirtmiştir. 

                                                            
54Community Development, Agency for International Development, Washington, 1962, s. 1.  
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Cevat Geray’a göre ise toplum kalkınması, destekli imece, hizmetlerin 

yapılmasında gönüllülük ve yerel toplumun bütünlüğü temelinde eğitsel ve örgütsel 

olarak iki öğesi olan bir süreçtir.55 Daha önceki kalkınma çabalarından farklı olarak 

toplum kalkınması, hem devlet hem de halkın desteğini hedeflemektedir. Bu amaçla, 

yerel birimlerin ve toplumun, sosyal ve kültürel olarak bu yöntemi benimsemeleri 

amacıyla, eğitsel açıdan geliştirilmeleri gerekmektedir. Ayrıca, toplum kalkınması, 

dayanışma ve işbirliği içerisinde gerçekleşecek bir çalışma ile destekleneceğinden, 

örgütsel temele de sahip olmalıdır.   

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda toplum kalkınmasının köy kalkınması ile 

özdeş tutulması, Türkiye’de bu yaklaşımın, yalnızca kırsal alanların kalkınması için 

kullanılacak bir yöntem olarak algılanmasına yol açmıştır. Ancak, toplum 

kalkınması, yerel idarelerin kendi kaynakları kapsamında kültürel, ekonomik ve 

sosyal kalkınmalarını sağlamak için giriştikleri çabaların devlet tarafından 

desteklenmesi temelinde şekillenmektedir.56 Bu nedenle, toplum kalkınması yalnızca 

kırsal alanların ya da toplumun tümünün kalkınmasına yönelmiş bir çaba değil, kırsal 

ya da kentsel küçük yerel toplulukların kendi gönüllü çabaları ile gelişmelerinin 

desteklenmesidir.57 

Türkiye’de 1924 yılında çıkarılan Köy Kanunu ile benimsetilen imece algısı, 

toplum kalkınması anlayışı ile canlandırılmıştır. Yalnızca köyde yaşayan bireylerin 

karşılıklı dayanışması ile meydana gelen imece, toplum kalkınması çalışmalarında 

devletin desteğini de içerisinde barındırdığından “destekli imece” halini almıştır. 

                                                            
55 Cevat Geray, Kırsal Türkiye’de Toplum Kalkınması ve Kooperatifçilik (Örnek Olaylar), Tuna 
Yayıncılık, Ankara, 1981, s. 10-11. 
56 Cevat Geray, “Şehirsel Toplum Kalkınması”, SBF Dergisi, 21/2, 1966, s. 236. 
57Geray (1966), a.g.e, s. 236-237. 
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Buna göre, bu dönemde toplum kalkınması, çok yönlü çalışmaları etkileyen, yerel 

idarelerin gelişme yeteneklerini açığa çıkaran, bu idarelerin kendi aralarında işbirliği 

yapmalarını sağlayan ve en önemlisi devletin desteği ile özellikle kırsal alanlara yeni 

fikirlerin ve teknolojilerin benimsetilmesini58 amaçlayan bir yöntem olarak köylerin 

çok yönlü kalkınmasının temel aracı haline gelmiştir. 

Türkiye’de de kırsal alanlar için bir öneri olarak düşünülen ve kırsal kalkınma 

politikalarında yer bulan kavram, ilk olarak, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 

ele alınmıştır. Planda, kırsal alanların kalkınmasına yönelik bundan önce yapılan 

çalışmaların istenilen sonucu vermediği belirtilmiş, kurumlar arasındaki işbirliğinin 

etkisiz olduğu, yapılan çalışmaların sınırlı ve belli bir bütünsellik içinde olmadığı 

üzerinde durulmuştur. Ayrıca, tüm çabaların tek taraflı olarak yalnızca devlet eliyle 

yürütülmesinin, kalkınmada önemli sonuçlar elde edilememesinin nedenleri olarak 

gösterilmiştir. Plan, toplumun yapısına uygun olarak ve uzun dönemli kalkınmasını 

sağlamanın toplum kalkınması yaklaşımı ile olabileceğini belirtmiştir. Bu kapsamda, 

Planda toplum kalkınması, kitlelerin eğitimin düzeyini yükselten, kooperatif gibi 

teşkilatların kurulması ile yerel gücü açığa çıkaran, halk ile merkezi idare arasında 

işbirliğini artıran ve toplumda temel değişikliklerin kabulünü sağlayan bir süreç 

olarak kabul edilmiştir.59 

Buna göre Planda, toplum kalkınması uygulamaları için köy hizmetlerine yönelik 

işlemleri gerçekleştirmek üzere nasıl bir sistem uygulanacağı da dikkate alınarak, 

kamu görevlerinin yeterli sayıda olduğu ancak, bu yaklaşıma uygun olarak 

teşkilatlanmaları gerektiği üzerinde durulmuştur. Uygulamalara ilişkin olarak, 

                                                            
58 Cevat Geray, “Köy Kalkınması ve Gençlik”, Amme İdaresi Dergisi, 7/4, 1974b, s. 132-133. 
59DPT, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967), Ankara. 
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personel ya da idari yapıda farklı bir örgütlenmeye gidilmeyeceği yalnızca yeniden 

düzenlenecekleri belirtilmiştir. Ayrıca, Planda toplum kalkınmasının, pilot bölgeler 

seçilerek uygulamaya geçirileceği ve 1967-1977 yılları arasında ise, tüm köyleri 

kapsayan bir uygulama haline getirileceği öngörülmüştür. Kırsal alanların 

kalkınmasında önemli gelişmeleri sağlayabileceği düşünülen toplum kalkınması 

yaklaşımı, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Programlarında detaylı olarak ele 

alınmıştır. Bu nedenle, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında hazırlanan 

yıllık programlar incelenerek, toplum kalkınmasının kırsal alanların kalkınmasına 

katkı sağlaması için önerilen uygulamalarının incelenmesinde yarar olacaktır.   

Toplum kalkınması uygulamalarına, Antalya, Çukurova, Marmara, Muş, Doğu 

Karadeniz ve Orta Anadolu bölgelerinden 6 pilot yer seçilerek başlanacağıBirinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planı 1963 Yılı Programı’nda kapsama alınmıştır. 

Uygulamaların başarıya ulaşabilmesi için de, kurum içi çalışmalar kapsamında 

eğitim verileceği ve başarılı çalışanların toplum kalkınmasına yönelik uzmanlık 

eğitimi almaları için yurtdışına gönderilecekleri belirtilmiştir.60 

1964 yılı programında ise, 1963 yılında belirlenen pilot projelerin ve eğitimlerin 

devam ettiği buna ek olarak, 1964 yılında da seçilecek yeni pilot bölgelerde 

uygulamaların sürdürüleceği ve yerel idarelerin talepleri ve girişimleri üzerine de bu 

bölgelere hükümet tarafından destek verileceği öngörülmüştür.61 1965 yılı 

programında, toplum kalkınmasının, destek sağlanabilmesi amacıyla topluma 

duyurulması gerektiğinin altı çizilmiş, pilot projelerin devamı sürdürülerek, toplum 

                                                            
60DPT, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1963 Yılı Programı, Ankara, 1963, s. 67. 
61DPT, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1964 Yılı Programı, Ankara, 1963, s. 256. 
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kalkınmasına yönelik tüm çalışmalarda Köyişleri Bakanlığı’nın sorumlu olacağı 

belirtilmiştir.62 

1966 yılı programında63, önceki programlar kapsamında yapılan çalışmaların 

değerlendirilmesi yapılarak, eksik yönler sıralanmış ve buna göre, bir program 

uygulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, eğitime daha fazla önem 

verileceği belirtilerek, gerek yerel idarelerin eğitilmesinin gerekse sorumlu kamu 

personelinin eğitilmesinin, toplum kalkınmasının gerektirdiği değişiklikleri 

benimsemeleri açısından önemli olduğu üzerinde durulmuştur. Ayrıca, toplum 

kalkınmasında yetkili olan kuruluşların görevlerinin açık olarak belirlenmesi, halk 

katılımının artırılması, gönüllü kuruluşların desteklenmesi ve kooperatifler ve 

birlikler aracılığı ile köylerdeki üretkenliğe canlılık kazandırılarak, kırsal alanların 

ekonomik kalkınmasına da katkı sağlanması planlanmıştır. Son olarak ise, 

programda, şehirsel toplum kalkınmasına yönelik projelerin 1964 ve 1965 yıllarında 

yapılan çalışmaların sonuçlarına göre şekilleneceği belirtilerek, toplum 

kalkınmasının şehir yönü de açığa çıkarılmıştır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının son programı olması nedeniyle 1967 yılı 

programı64, eğitim ve örgütlenme konularında önemli kararlar almıştır. Buna göre 

programda, kurulması planlanan Milli Toplum Kalkınması Enstitüsü tarafından 

toplum kalkınmasına yönelik olarak verilecek eğitimin daha sistemli hale getirileceği 

öngörülmüştür. En önemlisi de, Planda öngörüldüğü şekilde, Plan sonunda her ilin 

bir ilçesinde toplum kalkınması uygulamasının başlaması gerçekleştirilememiştir. 

Ancak, gerekli eğitsel ve örgütsel düzenlemeler yapıldıktan sonra bunun mümkün 

                                                            
62DPT, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1965 Yılı Programı, Ankara, 1964, s. 394-395. 
63DPT, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1966 Yılı Programı, Ankara, 1965, s. 683-685. 
64DPT, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1967 Yılı Programı, Ankara, 1966, s. 437-438. 
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olacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 1967 yılında yeni pilot projelere başlanmayacağı, 1963 

yılında başlayan projelerin geliştirilmesi uygun bulunmuştur. 

Sonuç olarak, toplum kalkınması ile halkta işbirliği yaratılması, köylerin destekli 

imece ile kendi yörelerine uygun kararları alarak çalışmalarını yapması, köyde 

örgütlenmeyi sağlayarak önder kampları aracılığıyla köy önderliğinin gelişmesinin 

sağlanması aracılığıyla oluşacak yerel çabalar ile tüm toplumun kalkındırılması 

amaçlanmıştır.65 Ancak, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminin başında 6 pilot 

ilde başlayan ve her ilin bir ilçesinde uygulama alanı bulması planlanan toplum 

kalkınması çalışmaları, Planın sonunda yalnızca 34 ilin 37 ilçesinde uygulama alanı 

bulabilmiştir.66 

Kırsal alanların kalkınması adına önemli bir girişim olan toplum kalkınması, 1969 

yılında deneme çalışmalarının durdurulması ile hızını kaybetmiştir. Toplum 

kalkınmasının beklenen hedefi yerine getirememesinin altında yatan nedenler ise, 

yeterli üretim yapamayan ve toprağa sahip olmayan küçük çiftçilerin toplum 

kalkınması çalışmalarını yük olarak görmeleri, yeterli eğitim olanaklarına sahip 

olmayan köylerde yeniliklerin yayılmasının zor olması, yerel önderliğin gelişmesinin 

sağlanamaması, köy önderliği kamplarının ve kamu personelini yetiştirecek olan 

seminerlerin yetersiz kalması olarak sıralanabilir.67 

1968-1972 yıllarını kapsayacak olan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda da 

toplum kalkınmasına yönelik çabaların yer alacağı belirlenmiş ve Plana katkı 

sağlamak amacıyla Toplum Kalkınması Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

                                                            
65Geray (1974a), a.g.e, s. 318. 
66 Cevat Geray, Toplum Kalkınması Deneme Çalışmaları Bünyan Örneği, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara, 1967, s. 30. 
67Geray (1974a), a.g.e, s. 319-323. 
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hazırlanmıştır. Çalışmaların açıklanması, toplum kalkınmasını gerektiren nedenler, 

toplum kalkınması kavram ve kapsamı, milli plan içinde toplum kalkınması, toplum 

kalkınması çalışmalarının bugünkü durumu ve teklif ve tavsiyeler başlıklı altı 

bölümden oluşan, toplum kalkınmasına yönelik oldukça kapsamlı bilgileri ve 

yapılması gerekli çalışmaları belirten bu kaynak ne yazıkki Plan hazırlanırken 

değerlendirmeye alınmamış, yerine Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarınca 

hazırlanan raporlardan faydalanılmıştır.68 

Toplum kalkınması istenildiği düzeyde İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda69 

kendine yer bulamayarak,“Küçük Toplum Birimlerinde Teşebbüs Gücünün 

Geliştirilmesi” başlıklı bölümde ele alınmıştır. Buna göre, kalkınmanın tüm toplum 

adına yapılması için halk ile kamu işbirliğine gidilmesi, küçük yerel birimlerin 

kalkınma çalışmalarına dahil edilmesi, gönüllü katılımları artırmak adına 

programların oluşturulması ve destek fonlarının kurulması, işbirliğinin geliştirilmesi 

için halkın eğitilmesi planlanmıştır. Bu ilkeleri yerine getirirken de toplum 

kalkınması yaklaşımının uygulanması ve halk ile işbirliği sağlayacak kamu 

kurumlarının vali ve kaymakamların öncülüğünde çalışmalara katılmaları 

belirlenmiştir. 

Toplum kalkınması çalışmalarında gelinen duruma da değinen Plan, pilot proje 

uygulamalarında yükümlülüğün Devlet Planlama Teşkilatı’ndan Köyişleri 

Bakanlığı’na verilmesinin çalışmaları aksattığını, her ölçekte planlamayı gerektiren 

toplum kalkınması anlayışının yalnızca Bakanlık tarafından yürütülmesinin 

işbirliğine dayalı çalışma anlayışını sınırlandırdığını ifade etmiştir. Ayrıca, Plan, 

                                                            
68 Fehmi Yavuz, Memleketimizde Toplum Kalkınması, TODAİE Yayını, Ankara, 1969, s. 81-82. 
69DPT, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972), Ankara, s. 250-253. 
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kamu personelini eğitecek ve Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın 1965 yılı 

programında kurulacağı belirtilen Toplum Kalkınması Enstitüsü’nün kurulamadığını 

gözler önüne sermiştir. 

Sonuç olarak, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda, toplum kalkınması 

programlarının kalıcılığını sağlamak için kooperatif, dernek ve birlik gibi 

teşkilatların kurulacağına, halka hizmet götüren birimlerin görevlerinin açık olarak 

belirleneceğine, kamu personeli ile halkın yapılacak hizmetleri birlikte 

planlamalarına değinilmiştir. Ayrıca, bu planların ihtiyaçlar doğrultusunda il ve ilçe 

kapsamında yapılması ve hazırlanan planların bölge planları ile değerlendirilmesi 

öngörülmüştür. 

B. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Toprak ve Tarım Reformu 

Kanunu 

Cumhuriyetin kuruluşundan beri süren tarım ve toprak reformuna yönelik 

tartışmalar planlı dönemde de devam etmiş ve 1961 Anayasası’nın 37. maddesi ile bu 

konu anayasal öneme kavuşturulmuştur. Bu maddeye göre; “Devlet, toprağın verimli 

olarak işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan 

çiftçiye toprak sağlamak amaçlarıyla gereken tedbirleri alır” denilmektedir. 

Toprak reformu, tarımsal işletmelerin üretimlerinin artırılması, tarım sektöründe 

geçim imkanlarının düzenlenmesi amaçlarıyla belirlenen politikalardır.70 Bu 

hedeflere ilişkin olarak, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda71 da reformlar başlığı 

altında toprak ve tarım reformu ele alınmıştır. Buna göre, “yaşama düzeyinin 

yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve verimlilik” amaçlarına yönelik 

                                                            
70 Kazım Berzeg, Türk Tarımı ve Toprak Reformu, Şark Matbaası, Ankara, 1972, s. 109.  
71DPT, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977), Ankara, s. 912-914. 
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olarak topraksız çiftçilerin topraklandırılması, çiftçilerin örgütlenmesi yollarıyla 

tarımsal üretim artırılacaktır. Diğer kalkınma planlarından farksız olarak yine bu 

Plan, verimliliği sağlamak amacıyla toprak toplulaştırılmasına gidileceğini, ayrıca 

istihdam olanakları yaratmak için sanayileşmenin gelişimi engellenmeden, az 

topraklı ailelerin tarım dışı sektörlere aktarılacağını belirtmiştir. Çiftçilere destek 

sağlamak amacıyla kooperatifleşmenin artırılmasına, miras yolu ile toprakların 

bölünmesini engellemek için miras hükümlerine yönelik düzenlemeler yapılmasına 

ve toprakların yöresel koşullar dikkate alınarak dağıtılmasına yönelik politikaların 

üretilmesi öngörülmüştür. 

Sonuç olarak, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, tarımsal verimliliğin artırılması 

amacına ve bu nedenle daha çok tarım reformuna yönelmiş ancak, bunu sağlarken de 

toprak reformu uygulamalarını araç olarak kullanmıştır. 

Bu dönemde Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının yanında toprak ve tarıma 

yönelik olarak yapılan önemli gelişmelerden bir diğeri de, 1973 tarihli ve 1757 sayılı 

Toprak ve Tarım Reformu Kanunu’nun72 çıkartılmasıdır. Bu Kanun’un kabulüyle 

1945 tarihli ve 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu yürürlükten 

kaldırılmıştır. Birçok amaca hizmet etmek için kabul edilen Kanun’un ana hedefi, 

kalkınma planlarında da hedeflendiği üzere, tarımsal üretimde verimliliği artırmaktır. 

Bunun esaslarının ise, sosyal adalet ilkelerine uygun olarak düzenleneceği 

belirtilmiştir. Bu nedenle, toprak dağıtılması, parçalanmış toprakların 

toplulaştırılması, tarım ve toprak reformunun gerçekleşmesine katkı sağlayacak 

kooperatiflerin kurulması, kiracılık ve ortakçılık şartlarının düzenlenmesi, toprak ve 

                                                            
72 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu, RG: 25.06.1973, 14599. 



34 
 

su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması ve köylerin gelişimini artırmak ve 

ihtiyaçlarına karşılık bulabilmeleri için örnek köyler kurulması hedeflenmiştir. 

Kamulaştırmaya ve toprak dağıtılmasına yönelik hükümleri de ayrıntılı olarak 

belirten Kanun, birçok eleştiriye de maruz kalmıştır. Buna göre, Kanun 

hükümlerinde, yerleşme düzeninin reform ile ilişkilendirilememesi, kooperatiflerin 

demokratik öğeler taşımaması ve halkın reform hareketlerine katkı sağlayabileceği 

katılım organlarının bulunmaması, kamulaştırmada devlete ağır sorumluluklar 

verilmesi eleştirilmiş73 ve Kanun’un uygulanabilirliğini zora sokan öğeler olarak 

sıralanmışlardır. 

Bu dönemde, Türkiye’de toprak ya da tarım reformunu gerektiren sosyal, 

ekonomik ve hukuki birçok neden bulunmaktaydı. Nitekim, köylerde istihdam 

olanağı bulamayan ve üretim yapmak amacıyla yeterli toprağı olmayan köylüler 

kentlere göç ederek hem kentlerin taşıma kapasitelerini bozmakta hem de köylere 

yönelik kalkınma çabalarına katkı sağlayamamaktaydı. Bunun yanında, az toprak ile 

üretim yapan küçük işletmeler üretime yeterli desteği yapamamakta ve aile 

işletmelerinin çoğu ortakçılık ve kiracılık yöntemlerine göre işlediğinden gelir 

seviyeleri de verimlilikleri de düşmekteydi. 

Sonuç olarak, tüm çabalar, kırsal alanlara yönelik sorunların çözümünde yeterli 

katkıyı verememiştir. 1977 yılında 1757 sayılı Kanun’un biçim yönünden iptal 

edilmesiyle, gelen hükümetlerin yine tarım ve toprak reformunu gündemlerine 

                                                            
73 Cevat Geray, “Cumhuriyet Döneminde Uzayıp Giden Bir Yılan Öyküsü: Toprak Reformu”, 
Memleket Mevzuat Dergisi, 5/56-57, Ankara, 2010, s. 39-40. 
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taşımaları74 ve Cumhuriyetin kuruluşundan beri çeşitli şekillerde meydana gelen 

reform arayışları, hiçbir dönemde istenilen sonuçları verememiştir.  

C. Kırsal Kalkınmayı Destekleyecek Yerleşim Uygulamaları 

Köy yerleşimlerinin dağınık ve çok sayıda olması, bu alanların gelişimini 

etkilemekte, kalkınma çabalarını engellemekte ve köylerin itici özelliklerinin 

çoğalmasına neden olmaktadır. Ayrıca, bu durum hem hizmet sunumlarının 

maliyetini artırmakta hem de kırsal yerleşmelerin bu hizmetlerden tam olarak 

faydalanamamasına yol açmaktadır. Bu nedenle, özellikle planlı dönemde kırsal 

kalkınmanın bu yerleşim sorunlarına çözüm bulunmadan gerçekleştirilemeyeceği 

düşünülerek, çeşitli yerleşim uygulamaları öne sürülmüştür. Bu başlık altında da, 

yerleşime yönelik uygulamaların neler olduğu ve kırsal alanların hangi sorununa 

çözüm yarattığı tartışılmaya çalışılacaktır. 

1. Merkez Köyler Yaklaşımı 

Köylerin dağınık yerleşim yapılarına çözüm getirmek amacıyla yapılan 

çalışmalar, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile yön bulmuştur. İlk olarak ise, 

merkez köy uygulaması kapsamında, 1970’li yıllarda yerleşim uygulamalarının ön 

hazırlıklarına başlanmıştır. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda75, merkez 

köylerin oluşturulacağı ve buna yönelik amaçlar belirlenmiştir. Buna göre, Planda, 

yerleşim yerlerinin dağınıklığından kaynaklanan hizmet sunumunda maliyet 

artışlarını engellemek, hizmetlerden tüm köylünün yararlanmasını sağlamak ve 

yerleşim bozukluklarını düzenlemek adına merkez köyler kurulacağı ifade edilmiştir. 

                                                            
74 Kayıkçı, a.g.e, s. 103. 
75DPT, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977), Ankara, s. 864-865. 
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“Köylere, farklı özelliklere dayalı olarak seçilen merkezler aracılığı ile hizmet ve 

program götüren sağlık evleri ve ocakları, ana-çocuk sağlığı merkezleri, temel eğitim 

ve yatılı bölge okulları, sabit mesleki köy kursları, tarımsal yayım binaları, PTT şube 

ve ajansları, karakollar, pazar yerleri ve benzeri hizmet birimleri, merkez köylerde 

toplanacaktır. Ayrıca gezici nitelikte görev yapan kamu görevlilerinin merkez 

köylerde toplanması sağlanacaktır” şeklinde merkez köylerin amaçları ve hizmet 

alanları Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda belirlenmiştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı’nın 1973 yılında yayınladığı bir genelgeyle merkez 

köy, “kamu örgütlerinin köye, köylüye götürmekle yükümlü oldukları hizmetlerden 

merkezi bir yerleşim aracılığı ile götürülmekte olanların örgüt, tesis, personel ve 

hizmetle ilgili özelliklerinin toplandığı merkezi yerleşim yeri”76 olarak 

tanımlanmıştır. Merkez köyler, hem genelgede hem de Planda tanımlandığı haliyle 

daha çok işlevsel görevleri yerine getirmek amacıyla oluşturulmaya çalışılmış, kırsal 

alanların sosyal ya da ekonomik gereksinimlerini ele alan bütünsel bir amaç 

sergilememiştir. Bu yaklaşımda yalnızca, köylerin hizmetlere daha kolay ulaşması 

sağlanmaya çalışılmıştır. 

Sonuç olarak, hizmetlerin yakın yerleşimlere ulaştırılması amacıyla 1983 yılında 

Devlet Planlama Teşkilatı ve ilgili kurumların çalışmaları ve Bakanlar Kurulunun 

değerlendirmesi ile 4319 köy, merkez köy77 olarak belirlenmiştir. Hizmet dağıtma 

anlayışına dayalı merkez köy yaklaşımı farklı şekillerde sonraki yıllarda da kendisine 

yer edinmiştir. 

                                                            
76Cevat Geray, “Türkiye’de Kırsal Yerleşme Düzeni ve Köy-Kent Yaklaşımı”, SBF Dergisi, 30/1, 
1975, s. 57. 
77 Filiz Doğanay, Merkez Köyler, DPT Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi 
Başkanlığı, 1993, s. 2. 
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2. Köy Kent Yaklaşımı 

Köy kentler ilk olarak, CHP’nin 1969 yılı Seçim Bildirgesinde kırsal kalkınmayı 

destekleyecek bir yerleşim modeli olarak sunulmuş ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’nda merkez köyler olarak kendisine yer bulmuştur. 1978 yılında CHP’nin 

iktidara gelmesiyle birlikte hem hükümet programında hem de Dördüncü Beş Yıllık 

Kalkınma Planı’nda kırsal alanların kalkınmalarına yönelik bir çözüm önerisi olarak 

öngörülmüştür. 

Köy kent, köylerin yalnızca hizmete yönelik işlevsel sorunlarına çözüm aramanın 

yanında, aynı zamanda kırsal alanları kentlere yönelik özelliklerle geliştirmeyi ve 

köylerden kentlere göçü engellemeyi amaçlayan yerleşim düzenini sağlamaya 

yönelik bir yaklaşımdır.78 

Bu yaklaşım kapsamında, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı79, altyapıların 

oluşturulacağı, işbirliğinin geliştirileceği, üretimin artırılacağı, tarımda sanayinin 

başlatılacağı ve istihdam olanaklarının yaratılacağı köy kentleri, kırsal alanların 

ekonomik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunacak mekanlar olarak 

değerlendirmiştir. Köylerin gerekli altyapı sistemlerine kavuşturulmaları ve kamu 

hizmetlerinden yararlanmaları köy kentler aracılığı ile hızlandırılacak ve tarımsal 

üretime yönelik sanayi yatırımları geliştirilecektir. Bu amaçları gerçekleştirmek ve 

devamını sağlamak adına kooperatifçilik ve halk katılımları da teşvik edilecektir. 

Tüm faktörleri içerisinde barındıran, kapsamlı bir sistem olan köy kent yaklaşımı, 

bu özellikleri itibariyle önemli bir yere sahip olmuştur. Yalnızca işlevsel hizmetlerin 

görülmesine yönelik bir anlayış olan merkez köylerden ayrılan köy kentler, 

                                                            
78 Keleş (1998), a.g.e, s. 94. 
79DPT, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983), Ankara, s. 292. 
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“ekonomik, toplumsal, yönetsel, örgütsel ve yerleşimsel”80 olmak üzere tüm 

boyutları içerisinde barındıran bir yerleşim uygulamasıdır. Buna göre, bu zamana 

kadar geliştirilemeyen köylerin ekonomik durumu, köykentler aracılığıyla 

oluşturulacak işletmeler ile canlanacak ve gelişmiş bölgeler ile farklılıkları 

azaltılacaktır. Tarımda istihdam edilemeyen köylüye iş olanakları doğacak ve 

kentlere göç çekiciliğini yitirecektir. Böylece, gelir düzeyi artacak, köylerde altyapı 

hizmetleri ve konut sayıları artacak, kırsal alanda kent yaşantısı yaratmak köyleri ve 

köylüyü sosyal olarak kalkındıracaktır. 

Sonuç olarak, Ecevit Hükümetinin iktidara geldiği 1978 yılında Taşkesti (Bolu), 

Özalp (Van)’da köy kent uygulamaları81 başlatılmış ve 2000’li yıllara değin 

sürdürülmüştür. Ancak, şehirlerde sanayileşmeyi artırmaya yönelik çaba içinde olan 

Türkiye’de köy kent yaklaşımı ile köylüyü köyde tutma, kentlerde gerekli olan 

işgücünün sağlanamamasına ve sanayileşmeye zıt bir yaklaşımın doğmasına yol 

açmıştır. Ayrıca, bu yaklaşımın, ülke düzeninden bağımsız olarak tartışılması ve 

siyasi dengesizliklerden82 etkilenmesi uygulama alanını daraltmıştır.  

CHP’nin köy kent uygulamasının yanında, MHP de seçim bildirgesinde tarım 

kentleri yaklaşımına değinmiş ancak, bu yaklaşım öneri düzeyinde kalabilmiştir. 

Uygulama imkanı bulamayan tarım kentleri yaklaşımına göre, her bölgenin kendi 

şartlarına göre 8 ya da 10 köy belirlenerek bu köylerinde merkezinde bir tarım kenti 

oluşturulacak ve hem köylerin tarım kenti ile hem de tarım kentinin en yakın 

                                                            
80Geray (1975), a.g.e., s. 59. 
81 Elif Çolakoğlu, “Kırsal Kalkınma Problemine Bir Çözüm Arayışı Olarak Köy-Kent Projesi”, ZKÜ 
Sosyal Bilimler Dergisi, 3/6, 2007, s. 194. 
82Keleş (2009), a.g.e., s. 222-223. 
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büyükşehir ilebağlantısı sağlanacaktır.83 Köy kentlere benzer şekilde, ekonomik ve 

sosyal olanaklar artırılacak ve tarımsal sanayinin gelişimine yönelik çalışmalar 

geliştirilecektir. 

D. Kalkınma Planlarında Kırsal Alanlara Yönelik Politikalar 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967)’nın kırsal alanlara yönelik olarak 

belirlediği en önemli uygulama köy kalkınması ile eş tuttuğu toplum kalkınması 

yaklaşımıdır. Bunun yanında, tarım sektörünü de ele alan Plan, tarım sektörünün 

ekonomi içindeki önemini belirterek, tarımsal üretimin gelişimine yönelik Devlet 

desteğini sağlamayı, bunun yanında, köyde istihdam yaratarak köyden kente göçü 

engellemeyi ve kentlerde çarpık şehirleşmenin meydana gelmesini önlemeyi 

kendisine ilke edinmiştir. Bu dönemde, ekonomi içerisinde en büyük paya sahip olan 

tarım sektöründe sanayileşmeye de katkı sağlayacak bir büyüme yaratmak adına 

Devletin önemli yatırımlar yapacağı belirtilmiş ve toprak reformundan, çitçilerin 

eğitimine, sulama olanaklarının iyileştirilmesinden, hayvancılığa kadar köylüyü ve 

tarımı ilgilendiren birçok konuda Devlet desteği sağlanması öngörülmüştür. 

Sonuç olarak, Plan, kırsal alanların kalkınmasına etki sağlayacak birçok ilke 

belirlemiştir. Özellikle, toplum kalkınması yöntemi ile köylerde halk ile devlet 

arasında işbirliğinin artacağını öne sürmüştür. Ayrıca, tarım sektöründen, üretime, 

kooperatifleşmeden, kredilerin artırılmasına kadar birçok alanı ele almış ve bu 

amaçlara yönelik olarak yapılacak düzenlemeleri ve yatırımları detaylı olarak 

belirtmiştir. Bölge planlamasına da değinen Planda, bölgeler arası eşitsizliği 

                                                            
83 Cavit Orhan Tütengil, “1970’lerin “Köy-Kent” Projesi”, 75 Yılda Köylerden Şehirlere,  Oya Baydar 
(ed.), Türkiye İş Bankası Yayını, İstanbul, 1999, s. 236. 
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gidermek için geri kalmış bölgelere öncelik verilerek, her bölgeye ve şehre 

kendilerine özgü koşulları kapsamında destek sağlanacağı ifade edilmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)’nın toplum kalkınması dışında 

kırsal alanlara yönelik olarak yaptığı düzenleme “Köy ve Köylü Sorunu”84 başlıklı 

kısmıdır. Köylerin bu dönemdeki durumlarını ve uygulanacak politikaları belirten bu 

kısımda, düşük tarımsal üretim ve buna bağlı şekilde oluşan gelir seviyesinde 

gerileme, altyapı imkanlarında yetersizlik ve toprağı olmayan ve kiracılık ya da 

ortakçılık yolu ile çalışan tarım işletmelerinin varlığı ortaya konulmuştur. Bu 

olumsuz koşulların, köylerde artan nüfus ile iyice kötüleştiği ve nüfus artışının 

kalkınma gayretlerini olumsuz yönde etkilediği açıklanmıştır. Ayrıca, bunlara 

rağmen, Planda, devlet ile halkın işbirliği yaptığı köylerde, yol, su ve elektrik 

yapılarının, telefon birliklerinin ve halk kuruluşlarının gelişme kaydettiği ve 

dayanışmayı gösteren böyle bir durumun, köylerdeki sosyal değişime de işaret ettiği 

belirtilmektedir. 

Köylerin bu yapısına ilişkin yapılacak uygulamaları da belirten Planda, en önemli 

durum, tarımsal üretimin azlığı olarak görülerek, topraksız ya da yeterli toprağı 

olmayan çiftçilerin tarım reformu anlayışı içinde topraklandırılmaları amaçlanmıştır. 

Bunun yanında, Plan, küçük tarım işletmelerinin teknik, ekonomik ve yönetsel 

işlevlerini daha verimli yerine getirebilmeleri için tarımsal kooperatiflerin 

kurulmasının ve köylerde istihdam sorununu çözmek amacıyla tarımsal nüfusun 

tarım dışı sektörlere kaydırılmasının, hem sosyal hem de ekonomik gelişmeye katkı 

sağlayacağını öngörmüştür.  

                                                            
84DPT, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972), Ankara, s. 235-249. 
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Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977), köylerin dağınık yerleşme 

düzeninin kırsal kalkınma önündeki en önemli engel olduğunu belirterek, yerleşme 

uygulamaları geliştirmiştir. Bunun yanında, tarım ve toprak reformuna yönelik 

politikalar da öngörmüştür. Tarım sektörünü de ele alan Plan, örgütleşmede ve 

tarımsal üretimde, diğer planlarda hedeflenen seviyelere gelindiğini ancak, tarım ve 

toprak reformunun tam olarak gerçekleştirilemediği belirtilmiştir. Tarımsal üretim 

için teknolojinin, altyapı ve kamu yatırımlarının artırılması vurgulanmıştır. Diğer 

planlarda olduğu gibi, eksik kalan sulama altyapılarının oluşturulması, kredileme 

sistemlerinin geliştirilmesi, pazara yönelik üretim için ise, “üretim ağının, pazarlama 

altyapısının ve örgütlenmenin” desteklenmesi hedeflenmiştir. 

Planın “Köy ve Köylü Sorunu”85 başlıklı kısmında da, kırsal alanların yerleşme 

yapısından ve toprak düzeninden kaynaklanan sorunlara değinilmiş, toprak insan 

ilişkilerinin düzensizliğinin, tarımsal üretime ve işletmelerin oluşumuna engel teşkil 

ettiğini belirtmiştir. Ayrıca, altyapı ve sosyal hizmetlerin merkez köylerde toplanarak 

diğer köylere canlılık getirilmesi amaçlanmıştır.  

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983)’nda, Üçüncü Plan döneminde 

uygulanan tarımda gelişmeler değerlendirilmiş, ancak, su kaynaklarının, 

geliştirilmesi, tarımsal üretim, tarımsal aletlerin temini ve özellikle, toprak reformu 

konularında yeterli gelişimin gösterilemediği üzerinde durulmuştur.86 “Tarımsal 

gelişme yoluyla köylünün kalkınacağını” öngören Planda, gelir ve yaşama düzeyinin 

yükseltilmesinin ve kırsal alanların kalkındırılmasının “toprak reformu, 

                                                            
85DPT, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977), Ankara, s. 857-865. 
86DPT, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983), Ankara, s. 331-333. 
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kooperatifleşme, devlet desteği ve köy kentler” aracılığıyla yapılacağı 

vurgulanmıştır.87 

Kalkınmada öncelikli yörelere de değinen Plan, özellikle, Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgelerinin kendi gelişim durumlarına göre kalkındırılmalarını sağlamak 

amacıyla büyük çaplı gelişme projelerinin yapılacağını ve bu projelerin yıllık 

programlar aracılığıyla uygulanacağını belirterek, bu programların uygulanmasının 

Devlet Planlama Teşkilatı sorumluluğunda, ilgili kuruluşların işbirliği ile 

gerçekleşeceğini88 ifade etmiştir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989)’nda, tarımsal “fiyat ve gelir” 

istikrarını sağlamak adına tarımsal destekleme politikasının uygulanacağı belirtilmiş 

ve bunun yanında, “tarımsal eğitim, tarımsal teşkilatlanma ve teknolojide” de 

gelişimin gerçekleştirilebilmesi için destekleme politikasının uygulanacağına 

değinilmiştir.89 

“Köye Götürülen Hizmetler”90 başlıklı kısımda da, kırsal alanlar ile kentler 

arasındaki yaşam koşulları farklarını en aza indirmek için kırsal alanlara, “içme suyu, 

altyapı, haberleşme, sağlık ve eğitim” hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu Plan döneminde tüm köylerde elektrik sistemlerinin kurulacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca, Planda köylülerin kentlere göçünü engellemek ve kendi köylerinde 

kalkınmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik faaliyetler arasında bütünlük 

sağlanması ve köylünün yaşam seviyesinin artırılmasına vurgu yapılmıştır. Bir 

önceki Planda olduğu gibi Kalkınmada Öncelikli Yörelere de değinen Plan, özellikle, 

                                                            
87a.g.e.,s. 288. 
88a.g.e., s. 293-294. 
89DPT, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), Ankara, s. 37. 
90a.g.e., s. 157-158. 
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Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinin kalkındırılması ve diğer bölgeler ile arasındaki 

gelişmişlik farklarının azaltılması için gerekli tedbirlerin alınacağını öngörmüştür.91 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994), tarım sektöründeki gelişmelere 

geniş yer vererek, toplam tarım üretiminin artırılacağını ve çiftçilerin gelir 

durumlarının ve tarımsal verimliliğin yükseltilmesi amacıyla tarım reformu 

çalışmalarının sürdürüleceğini belirtmiştir.92 Planda, yine Kalkınmada Öncelikle 

Yörelere yönelik planlamalara değinilmiş, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının 

giderilmesinin temel ilke olduğu, bunun için gerekli çalışmalara ve teşviklere devam 

edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.93 “Kırsal Alana Götürülen Hizmetler”94 

başlıklı kısımda, kırsal alanların günün koşullarına uygun hizmet ihtiyaçlarını 

karşılamanın önemi vurgulanmıştır. Bunun yanında, sosyal ve ekonomik hizmetlerin 

merkez köylerde toplanmasının desteklenmesi, istihdam için tarım dışında farklı 

sektörlerin kırsal alanlara kaydırılması ve “tarım teknolojisine” uyum sağlanabilmesi 

için köylülerin bilgilendirilmesi, kırsal kalkınma adına diğer önemli girişimler olarak 

planlanmıştır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), 1990 yılından sonra tarımın 

genel ekonomi içindeki payının düştüğünü ancak, tarımda istihdam edilen kişi 

sayısının çok fazla olduğunu belirtmiştir. Tarımda istihdam edilenlerin gelir 

düşüklüğünün nedeni olarak ise, mevcut durumu göstermiştir.95 Ayrıca, destekleme 

politikalarının fiyat dengesini sağlayamadığı ve kurumların işbirliği içinde 

çalışamadıkları vurgulanmıştır. Bu nedenle, diğer sektörler ile tarım sektörü 

                                                            
91a.g.e., s. 163-164. 
92DPT, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994), Ankara, s. 48. 
93a.g.e., s. 318-319. 
94a.g.e., s. 321. 
95DPT, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), Ankara, s. 57. 
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arasındaki gelirin dengelenmesi, sulama alanlarının artırılarak tarımda verimliliğin ve 

üretimin sağlanması amaçlanmış, en önemlisi de, tarım politikalarının “Avrupa 

Topluluğu Ortak Tarım Politikasında” istenilen gelişmelere göre düzenleneceği 

belirlenmiştir.96 

Plan, kırsal alanlara yapılacak en önemli katkıyı kırsal altyapının97 düzenlenmesi 

olarak tespit etmiş ve tarımsal verimliliğin sağlanmasını buna bağlamıştır. Bu konuda 

yeni yatırımlar ile var olan altyapı yatırımların etkili kullanılması ve gerekli 

kurumsal ve yasal düzenlemelerin yapılması sağlanacaktır. Ayrıca, düzensiz 

kentleşmenin önemli sorunlar yaratmaya başladığı bu dönemde, bölgesel dengesizlik 

giderilmeye çalışılarak köylerden kentlere yapılan göçlerin azaltılması 

amaçlanmıştır. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), “Kırsal Kalkınma”98 başlığı 

altında, bir önceki Plan döneminde kırsal alanlarda başlatılan bazı projelerin devam 

ettiğini, projeler kapsamında, kırsal alanlardastandarta uygun yol çalışmaları 

yapıldığını ve içme suyu temin edildiğini belirtmiştir. Ancak, tüm bu çabalara 

rağmen, yönetsel yapı, zamana uygun hizmet aktarımı ve eğitim gibi eksikliklerin 

kırsal alanlarda hâla sürdüğünü ifade etmiştir. 

Bu dönemde, ayrıca, kırsal alanlar için önemli gelişme sayılacak bir düzenleme 

yapılarak, Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu Raporu99 çıkarılmıştır. Raporda, 

kırsal alan ya da kırsal kalkınma kavramlarının ne ifade ettiğine, kırsal alanlarda 

yaşanan sorunlara, sürdürülen kırsal kalkınma projelerine ve kırsal alanlarda görev 

                                                            
96a.g.e., s. 60. 
97a.g.e., s. 157-161. 
98DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), Ankara, s. 70-71. 
99 DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 
Ankara, 2000. 
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alan aktörlere ayrıntılı şekilde yer verilerek, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 

kırsal alanlara yönelik kısımlarına ışık tutması hedeflenmiştir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı100 (2007-2013),  kırsal alanların kalkınmasına ve 

tarım sektörüne diğer planlara oranla daha az yer vermiştir. Daha çok, AB’ye uyum 

sürecine yönelen politikaların belirlendiği bu dönemde, Dokuzuncu Kalkınma Planı 

da, AB’ye üyelik yolunda yapılacak değişimlerde kırsal alanlarda yaşanan uyum 

sorunları ile baş etmek adına 2006 yılında Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinin 

çıkarıldığını belirtmiştir. Tarımsal verimsizliğin giderilmesine yönelik olarak ise, 

“arazi toplulaştırmasına, üretici birliklerinin güçlendirilmesine ve eğitim 

faaliyetlerinin” yoğunlaştırılmasına öncelik verilmesi gerektiği belirtilmektedir. AB 

politikalarıyla uyum adına da gerekli yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılacağı ve 

kırsal alanlarda faaliyet göstermeleri adına yerel birimlerin hizmet sunacağı alanların 

ve yetkilerinin artırılması için gerekli önlemlerin alınması hedeflenmiştir.101 

Ayrıca, hâla uygulaması süren bu Plan kapsamında, kırsal alanlara yönelik idari, 

ekonomik ve sosyal durumları ve ihtiyaçları ortaya koymak adına Kırsal Kalkınma 

Özel İhtisas Komisyonu tarafından Kırsal Kalkınma Politikaları Alt Komisyonu 

Raporu ve 2010 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2010-2013 yıllarını 

kapsayan Kırsal Kalkınma Planı hazırlanmıştır. 

Sonuç olarak, 1963 yılından bu yana hazırlanan ve kırsal kalkınma politikalarının 

belirlenmesinde en önemli katkıyı sağlayan kalkınma planları, genellikle, tarımsal 

verimlilik ve üretimin artırılması ve bölgeler arasındaki kalkınma dengesizliklerinin 

giderilmesi amacıyla kırsal alanların istenilen gelişmeye ulaşacağını vurgulamıştır. 

                                                            
100DPT, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Ankara, s. 48-49. 
101a.g.e., s. 94. 
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Ancak, kalkınma planlarının bu hedefleri doğrultusunda belirlenen politikalar ve 

yapılan düzenlemeler kırsal alanların kalkınmasına yardımcı olamamış aksine, bu 

alanların yaşam standartlarının gittikçe düşmesine neden olmuştur. Bu kapsamda, 

çalışmanın ikinci bölümünde hem planlı dönem öncesi hem de planlı dönemde kırsal 

alanların kalkındırılması için yapılan uygulamaların ne ölçüde başarılı olduğu 

mevcut durum verilerek açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıca, günümüzde Türkiye’de 

kırsal kalkınma politikalarında yaşanan değişimde AB’nin etkileri kapsamında ele 

alınacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

GÜNÜMÜZDE TÜRKİYE’DE KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI 

1980 sonrası tüm dünyada etkili olan yeni liberal anlayış, Türkiye’de de etkisini 

göstermiş ve 24 Ocak 1980 Kararları ile meşruiyet kazanmıştır. Bu zamana kadar 

daha çok devletçilik politikası ile yönetilen Türkiye’de, bu dönemde, hem ekonomik 

krizin baş göstermesi hem de yeni liberal anlayışı benimsemiş diğer ülkelerin 

etkileri, özel sektörün rolünün artmasında etkili olmuştur.  

Yeni liberal politikalar ekseninde temellenen 24 Ocak Kararları, devletin tüm 

yapısına etki ettiği gibi tarım sektörü üzerinde de kendisini göstermiştir. Bu 

dönemde, tarımda destekleme alımları ve taban fiyatları düşürülmüş, gelir dengesi 

bozulmuş, işsizlik artmış ve yeni liberal politikaların benimsemediği sosyal 

politikalardaki düzensizlikler büyümüştür.102 

Devletin rolünün azalmaya başladığı bu dönem kapsamında,1996 yılında AB ile 

gümrük birliği uygulamasına geçilmesi ve 1999 yılında tam üyelik için çalışmalara 

başlanması, birçok kurumu ve sektörü etkilediği gibi tarımı ve kırsal kalkınmayı da 

etkisi altına almıştır. Yeni liberal politikaların dayattığı devletin küçültülmesi ile 

yerel kurumların yetkilerinin genişletilmesi olgusu ve AB yolunda tarımsal 

politikaların değiştirilmesi, Türkiye’de tarımda ve kırsal kalkınma planlarında 

olumlu ya da olumsuz denilebilecek birçok değişime yol açmıştır. Bu nedenle, 

çalışmanın bu bölümünde, öncelikle, kırsal alanların mevcut durumu üzerinde 

durularak, kırsal alan yönetimde yetkili birimler ele alınacaktır. Bunun yanında, 

özellikle AB’nin kırsal alanlara yönelik olarak Türkiye üzerinde yarattığı politik 

baskılar ilerleme raporları kapsamında açıklanmaya çalışılacak ve yeni liberal 

                                                            
102 Şahin, a.g.e., s. 198-200. 
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anlayışın AB’nin katkıları ile Türkiye’de hangi düzenlemelere yansıdığı 

belirtilecektir. Ayrıca, son kısımda ise, kırsal alanların altyapısına yönelik önemli 

katkılar sağlayan ve yeni liberal politikalara uyumlu olarak yerelleşme ilkesinin 

öğelerini barındıran KÖYDES Projesi örnek olarak anlatılmaya çalışılacaktır. 

I. Türkiye’de Kırsal Alanların Mevcut Durumu 

Türkiye’de köy ve kent ayrımının hangi belirlemelere göre yapıldığı, kırsal 

alandaki nüfus yoğunluğunun yıllara göre dağılımı ve Cumhuriyet’in kuruluşundan 

bu yana kır yerleşmelerindeki sosyal ve ekonomik gelişmenin ya da gerilemenin 

hangi koşullarda değiştiği mevcut veriler kapsamında bu kısımda ele alınacaktır. 

Ayrıca, kır yerleşmelerindeki sosyo-ekonomik duruma değinilirken kırsal alanlardaki 

nüfus kaybının nedenleri aranarak, bu göç olgusunu yaratan etmenin “kırın itici 

gücü”mü yoksa “kentin çekici gücü”mü olduğu cevaplandırılmaya çalışılacaktır. 

 

A. Kırsal Nüfus 

Kırsal alandaki mevcut durumu belirlemek için öncelikle kırsal nüfusun gelişimini 

ve kırsal nüfusu belirleyen faktörleri tanımlamak gerekmektedir. Kırsal nüfus, 

kalkınmaya yönelik tüm tanımlarda olduğu gibi birçok faktöre dayalı olarak 

açıklanan bir kavramdır. Bu nedenle, kalkınma planlarında ve çeşitli kaynaklarda 

birden fazla özelliğe göre yapılan tanımlamalar ve Türkiye’de kırsal nüfusun gelişimi 

bu bölümde belirtilecektir. 

Kırsal nüfus, Ruşen Keleş’in Kentbilim Terimleri Sözlüğü’nde; 

- “tarımla uğraşan, genellikle kent sınırları dışında köy ve kasabalarda yaşayan 

nüfus”, 
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- “nüfusu 10 bini geçmeyen yerleşim yerlerinde yaşayan nüfus”, 

- “il ve ilçe özekleri dışında kalan yerlerde yaşayan nüfus”103 olarak hem 

ekonomik faaliyet, hem nüfus yoğunluğu hem de idari boyutlarıyla üç şekilde 

tanımlanmıştır.  

Sosyo-ekonomik unsurları içerisinde barındıran genel anlamıyla ise, kırsal nüfus, 

kırsal alanda yaşayan, kendilerine ait ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri olan, 

gündelik ihtiyaçlarını geleneksel yöntemlerle ve yüzyüze ilişkilerle gidermeye 

çalışan insan topluluğunu oluşturan nüfustur.104 

Türkiye’de kırsal nüfus, resmi olarak nüfus sayımlarına göre belirlenmektedir. 

Kırsal alan tanımlanırken ise “kır-kent” ve “köy-şehir” ayrımı yapılmakta ancak 

kırsal nüfus köy-şehir ayrımına göre açıklanmakta ve kırsal nüfus aslında köy nüfusu 

anlamına gelmektedir. Kırsal nüfusun tam olarak ne ifade ettiğini anlamak adına bu 

tanımları belirlemekte yarar vardır.  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2010-2013 yıllarını kapsayan bir Kırsal 

Kalkınma Planı yapılmış “kır-kent” ve “köy-şehir” ayrımı bu Planda detaylı olarak 

ifade edilmiştir. Bu Plana göre, kır-kent tanımı mekansal olarak açıklanmış ve 

“nüfusu 20 binden fazla olan yerler kent, diğer yerleşim birimleri ise kır”105 olarak 

kabul edilmiştir. Yine aynı Planda köy-şehir nüfusu ise nüfus yoğunluğu 

değerlendirilmeden yalnızca idari statülerine göre tanımlanmış ve “il ve ilçe 

merkezleri şehir, diğer tüm yerleşimler köy”106 olarak belirlenmiştir. Bu tanımlar 

incelendiğinde, Türkiye’de kırsal alanların nüfus kriterine ve ekonomik etkinliğe 

göre belirlendiği anlaşılmaktadır.  

                                                            
103Keleş (1998), a.g.e., s. 86. 
104 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı II. Tarım Şurası Kırsal Kalkınma Politikaları Komisyon Raporu, 
Ankara, 2004,  s. 9. 
105 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013), Ankara, 2011, s. 39.  
106a.g.e, s. 39. 
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Aslında Türkiye’de nüfusa göre kırsal alanı belirleme çabası 1924 tarihli Köy 

Kanunu107’ndan bu yana yapılmaktadır.108 Köy Kanunu’nun 1. maddesine göre, 

“nüfusu 2 binden aşağı yurtlar köy, nüfusu 2 bin ile 20 bin arasında olanlar kasaba ve 

20 binden çok nüfusu olanlar şehir” olarak tanımlanmıştır. Kırsal Kalkınma 

Planı’nda da açıklandığı üzere kent ile kırı ayıran özellik 20 bin nüfusudur. 20 bin 

nüfusu altında olan ve ekonomik faaliyetleri tarıma dayalı yerleşim yerleri de kırsal 

alan sayılmaktadır. Yerel yönetimler mevzuatında yapılan reformlar kapsamında 

2009 yılında hazırlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen Köy Kanunu Tasarı 

Taslağı’nda da yine köyler nüfuslarına göre kademelendirilmiştir. Buna göre, Taslak, 

“nüfusu 1501’den yukarı köyleri birinci grup, 251’den 1500’e kadar olan köyleri 

ikinci grup, 250’ye kadar olan köyleri ise üçüncü grup köyler” olarak belirlemiştir. 

Ayrıca, köylerin kurulmasında, nüfusun en az 250 olması şartının yanında ekonomik, 

sosyal şartlar ile kamu hizmetlerinin gereklerinin de göz önünde bulundurulacağı 

kabul edilmiştir.   

Nitekim, kır ve kent arasındaki ayrımı ortaya koymak için nüfus kriteri yeterli 

olmayacağından, yalnızca nüfus istatistiklerini belirlemek adına kır-kent tanımı 

kullanılmaktadır. Buna göre, aşağıdaki Tablo 1’de belirlenen köy nüfusları, nüfusu 

20 binden düşük olan ilçe merkezlerini kapsamamakta yani köy nüfusu, köylerde 

ikamet eden nüfusu belirtmektedir. Köy nüfusuna, nüfusu 20 binden düşük ilçe 

merkezleri de eklenirse kır nüfusu hesaplanabilmektedir.  

 

 

                                                            
107 442 Sayılı Köy Kanunu, RG: 07.04.1924, 68. 
108 Kayıkçı, a.g.e., s. 36. 
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Tablo 1. 1927-2010 Yılları Türkiye’de Köy Şehir Nüfusları109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013). 

Tablo 1’den anlaşılacağı üzere, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana köy 

nüfusunda önemli ölçüde azalma olduğu görülmektedir. Aslında bu değişime “kırın 

itici gücü” nün mü yoksa “kentin çekici gücü” nün mü sebep olduğu yoksa değişen 

kırsal kalkınma politikalarının mı etkili olduğu sorularına cevap aranması tezin alt 

amaçlarından birini oluşturmaktadır. Bu nüfus değişikliğinin nedeni ise, “kırsal 

yerleşme” ve “kırsal alanların sosyo-ekonomik durumu” başlıkları altında açıklanmaya 

çalışılacaktır. 

                                                            
109 2010 Yılı Rakamları ADNKS Sonuçlarına dayanılarak tabloya eklenmiştir. 

Sayım Yılı Toplam Şehir Nüfusu Yüzde Köy Nüfusu Yüzde 
1927 13.648.270 3.305.879 24,22 10.342.391 75,78 
1935 16.158.018 3.802.642 23,53 12.355.376 76,47 
1940 17.820.950 4.346.249 24,39 13.474.701 75,61 
1945 18.790.174 4.687.102 24,94 14.103.072 75,06 
1950 20.947.188 5.244.337 25,04 15.702.851 74,96 
1955 24.064.763 6.927.343 28,79 17.137.420 71,21 
1960 27.754.820 8.859.731 31,92 18.895.089 68,08 
1965 31.391.421 10.805.817 34,42 20.585.604 65,58 
1970 35.605.176 13.691.101 38,45 21.914.075 61,55 
1975 40.347.719 16.869.068 41,81 23.478.651 58,19 
1980 44.736.957 19.645.007 43,91 25.091.950 56,09 
1985 50.664.458 26.865.757 53,03 23.798.701 46,97 
1990 56.473.035 33.326.351 59,01 23.146.684 40,99 
2000 67.803.927 44.006.274 64,9 23.797.653 35,1 
2007 70.586.256 49.747.859 70,48 20.838.397 29,52 
2008 71.517.100 53.611.723 74,96 17.905.377 25,04 
2009 72.561.312 54.807.219 75,54 17.754.093 24,46 
1990 56.473.035 33.326.351 59,01 23.146.684 40,99 
2000 67.803.927 44.006.274 64,9 23.797.653 35,1 
2007 70.586.256 49.747.859 70,48 20.838.397 29,52 
2008 71.517.100 53.611.723 74,96 17.905.377 25,04 
2009 72.561.312 54.807.219 75,54 17.754.093 24,46 
2010 73.722.988 56.222.356 76,3 17.500.632 23,7 
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B. Kırsal Yerleşme 

Kırsal yerleşme kavramı ile “işbölümünün gelişmediği, ekonomisi tarıma dayanan, 

geniş aile türünün, yüz yüze komşuluk ilişkilerinin var olduğu, bu açıdan kentsel 

topluluklardan ayrılan toplulukların yaşadığı yerleşmeler anlatılmaktadır”.110 

Türkiye’de kır yerleşmesi olarak bilinen en önemli yerel yönetim birimi köydür. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında nüfusunun %75’i kırsal alanda yaşayan Türkiye için köy 

en etkin birim olmuştur. Bu nedenle, 1924 yılında çıkarılan Köy Kanunu ile köyler 

tüzel bir niteliğe kavuşturulmuştur.  Bu Kanuna göre, nüfusu 2 binin altında olan 

yerleşimlere köy denilmiştir. Kanun’un 2. maddesinde ise, “ cami, mektep, otlak, 

yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar 

bağ ve bahçe ve tarlalarıyla birlikte bir köy teşkil ederler” denilerek köy 

tanımlanmaktadır. 2009 yılında hazırlanan Köy Kanunu Tasarı Taslağı’nda ise, 

köylerin en az 250 nüfus ile kurulması zorunluluğu belirtilmiştir. Ayrıca, 2004/126 

sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile “köy merkezleri dışında kalan mahalle, mezra, 

kom, oba” gibi isimlerle adlandırılan köy bağlılarına yönelik düzenlemeler 

getirilmiştir. Buna göre, “köy bağlılarının en az 10 hane ve 50 nüfusa sahip olması ve 

bağlı bulunduğu köyün en son hanesinden itibaren en fazla 2 km uzaklıkta 

bulunması”111 zorunluluğu getirilmiştir. Aslında bu düzenlemeler ile yapılması 

beklenen, kırsal alanların kalkındırılması için yerleşim tiplerinin yeniden 

planlanmasıdır. 

Türkiye’de kırsal yerleşme çok dağınık ve nüfusça az ancak, sayıca fazla 

birimlerden meydana gelmektedir. Bu durumda ne yazık ki, kırsal alanlara hizmet 

                                                            
110Geray (1975), a.g.e., s. 45. 
111 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu Kırsal 
Kalkınma Politikaları Alt Komisyon Raporu, Ankara, 2008,  s. 26. 
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götürme işini zorlaştırmakta, bu alanların kalkınmasına engel olmakta ve kırdan kente 

göçü zorunlu hale getirmektedir. Dağınık yerleşmenin neden olduğu bu sorunlara 

çözüm bulmak için ise yukarıda bahsedilen yasal düzenlemelerin yanında planlı 

dönemden bu yana birçok proje (“merkez köy”, “köy kent”, “tarım kentleri”) 

geliştirilmiş ancak, bu projeler, merkezi hükümetin planlaması doğrultusunda, yerelin 

taleplerini dikkate alınmadan yapıldığından başarıya ulaşamamıştır. Kırsal alanda 

hizmet sunmayı zorlayan dağınık yapıyı gidermek amacıyla oluşturulan en önemli 

düzenleme ise, 2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Geçici 

2. maddesidir. “Pergel Düzenlemesi” olarak bilinen bu madde ile belirli bir yarıçap 

çizilerek büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan köylerin mahalleye 

dönüştürüleceği, orman köylerinin tüzel kişiliklerinin112 korunacağı kabul edilmiştir. 

Bu düzenleme ile birçok köy kapatılarak hizmet sunumunda gereksiz kaynak 

kullanımının önleneceği belirtilmiş ancak, büyükşehirlerin hizmet alanı genişletilerek 

yerleşme planı yine dağınık hale getirilmiştir. Büyükşehir belediyeleri mevcut hizmet 

alanlarından kilometrelerce uzakta yerleşim yerlerine hizmet götürmek zorunda 

bırakılmıştır. Ayrıca, köylerin mahalleye dönüştürülmesi o yerleşimlerin hizmet 

gereksinimlerini azaltmamış yalnızca tüzel kişiliklerini kaybederek yerel yönetim 

birimi olmaktan çıkmalarına sebep olmuştur. 

Yerel kaynakları değerlendirme, tarımsal yapıyı geliştirme ya da tarım dışı sanayi 

etkinliklerini köylerde hayata geçirerek bu yöreleri kalkındırmak dururken, köylerin 

tüzel kişiliklerini yok ederek onları mahalleye dönüştürmek, yani kırsalı olduğu yerde 

değil de kent hayatına katarak kalkındırmak en kolay yol olmuştur. 

                                                            
112Tayfun Çınar, Can Umut Çiner, Ozan Zengin, Büyükşehir Yönetimi Bütünleştirme Süreci, TODAİE 
Yayını, Ankara, 2009, s. 166. 
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Türkiye’de kırsal alanların yerleşim yapıları, bu alanların kalkınmasında en önemli 

engel iken, bunun yanında sahip oldukları bazı özellikler de onların gelişimini 

yavaşlatmaktadır. “Kırın itici gücü” olarak adlandırılan bazı durumlar da kırsal 

alanlarda yaşanmasını zor hale getirmektedir. Bu nedenle, diğer başlıkta kırsal 

alanların sosyal ve ekonomik durumları tartışılarak kırdan kente göçün “yerleşim” 

dışındaki nedenleri aranmaya çalışılacaktır.  

C. Kırsal Alanların Sosyo-Ekonomik Durumu 

Son yıllarda, özellikle 1980’lerden sonra değişen politikalarla Türkiye, artık 

tarımsal desteği azaltarak, tarım üreticilerini destekleyen gelişmiş ülkelerin pazarı 

haline gelmiş ve küçük arazilere sahip, az üretim yapabilen çiftçilerin rekabet şansını 

bitirmiştir.113 Bu nedenle 1950’li ve 1960’lı yıllardan sonra, özellikle tarım 

ekonomisinde yaşanan değişimlere bağlı olarak köyden kentlere göç artış göstermiştir. 

Türkiye’de kırdan kente göçe neden olan ve kırı itici hale getiren birçok faktör 

bulunmaktadır. Bu faktörler;114 

- 1950’lerden sonra tarımsal nüfusun artması nedeniyle, tarımda çalışan kişilerin 

gelirlerinin diğer sektörlere oranla azalması, 

- Tarımda makineleşmenin artmasıyla, tarım sektöründe istihdam edilecek 

nüfusun azalması, 

- Tarımsal nüfus artışıyla topraksız ailelerin artması, 

- Toprak mülkiyetindeki adaletsizlikler, 

- Tarımsal arazilerin parçalı olması ve bu küçük arazilerden yeterince verim 

alınamaması şeklinde özetlenmektedir. 
                                                            
113 Oya Köymen, “Kapitalizm ve Köylülük: Ağalar – Üretenler – Patronlar”, Mülkiye Dergisi, 
XXXIII/262, 2009, s. 31.  
114 Dinler, a.g.e., s. 111-115. 
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Kentleri göç etmek için çekici kılan nedenler ise, kentlerdeki iş imkanlarının fazla 

olması, bu iş imkanlarının tarımsal gelirden daha yüksek gelir sağlaması ve kentlerdeki 

sosyal yaşam olanaklarının çeşitli olmasıdır.115 

Kırsal alanda tarımsal yapının bozulması ve tarımsal etkinliklere ikame olarak yeni 

sektörlerin yaratılamaması kırsalı itici kılan en önemli faktördür. Bu nedenle, kırsalda 

kalkınamayan ve istihdam olanağı bulamayan kişiler kentlerin çekiciliğinden çok 

kırsalın iticiliğinden dolayı göç etmektedirler.  

Tablo 2. Kırsal Alanda Tarımsal İstihdamın Ağırlığı 

Yıllar 
Kırsal İstihdam 

Toplam İstihdam Tarım İstihdamı 
1990 10.823 8.308 
2000 10.477 7.350 
2005 6.940 4.457 
2008 7.184 4.369 

Kaynak: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013). 

Tablo 2’den anlaşılacağı üzere, tarımsal faaliyetler ağırlığını korumasına rağmen, 

tarımsal istihdam günden güne azalmakta ve kırsal alanda tarım dışı sektörlerin 

gelişmesini zorunlu kılmaktadır. 1950’lerden sonra tarımda makineleşmenin artması116 

ve ekonomik kalkınmanın yön değiştirerek sanayiye çevrilmesi gibi birçok faktör de 

tarımsal ekonominin, buna bağlı olarak tarımsal istihdamın azalmasına neden 

olmuştur. 

Kırsal alanlarda göçe neden ekonomik ve sosyal dengesizliklerin yanında, Doğu ve 

Güneydoğu Bölgelerinde diğer bölgelere kıyasla yaşanan ağır yoksulluk şartları, 

eğitim koşullarının iyileştirilememesi ve en önemlisi de, siyasal istikrarsızlıkların 

                                                            
115 Dinler, a.g.e., s. 117. 
116 Hacı Kurt, Türkiye’de Kent-Köy Çelişkisi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2003, s.67. 
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ortaya çıkardığı terör olayları Türkiye’de yaşanan iç göçün önemli bir parçasını 

oluşturmaktadır. Özellikle 1990’lardan sonra doğu bölgelerinden batı bölgelerine 

doğru yaşanan göç olayları yukarıda da değinildiği üzere kırsal alanların iticiliğinden 

kaynaklanmaktadır. Can güvenliği olmayan ve yaşam mücadelesi veren bu kişiler 

zorunlu olarak bulundukları yerleri terk etmek durumunda kalmışlardır. Zorunlu olarak 

yapılan bu göçler, hem göç eden bireyler açısından hem de kentler açısından da önemli 

sorunlara yol açmıştır. Kentler üzerinde nüfus baskısı artarak, kentlerin taşıma 

kapasiteleri aşılmış ve günlük hayatı tehdit eden çevresel sorunlar oluşmaya 

başlamıştır. Bunun yanında, çok sayıda bireyin bir anda kentlere göç etmesi barınma 

sorununu da ortaya çıkarmış ve kentler çarpık olarak yapılaşmaya başlamıştır. 

Sonuç itibariyle aslında, kırsal alanlarda istihdam sorununun oluşmasında ve sosyal 

ve ekonomik dengesizliklerin meydana gelmesindeki en önemli faktör politika 

eksikliğidir.117 Bu nedenle kırsal alanda çeşitli sektörlerin oluşmasının desteklenmesi 

yanında tarımsal etkinliklere yönelik kırsal kalkınma politikalarının da geliştirilerek 

bütünsel politika uygulanması gerekmektedir. Kırsal alanlarda etkili tarımsal 

politikaların uygulanması, gerekli örgütlenmenin sağlanarak kırsal alanlara kentsel 

özellikler kazandırılması, yoğun göç dolayısıyla kentlerde oluşan birçok çevresel ve 

yapısal sorununda azalmasını sağlayacaktır.  

II. Türkiye’de Kırsal Alan Yönetiminde Yetkili Birimler 

Türkiye’de kırsal alana hizmet götüren kurumların en önemlilerini bakanlıklar 

oluşturmaktadır. Kırsal alana yönelik öncelikli politikaları belirleyen bakanlıkların 

yanında, 2000’li yıllarda “yerelleşme” anlayışının artması ile birlikte kırsal alana 

yönelik görevler yerel birimlere özellikle, il özel idarelerine devredilerek bu 

                                                            
117 Bakırcı, a.g.e, s. 25. 
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birimlerin yetki alanları da genişletilmiştir. Ayrıca, kırsal alan politikalarıyla ilişkili 

tüm aktörlerin, bütüncül politikalar üretilmesi adına, tüm karar aşamalarına 

katılmalarına aracı olacak birlikler ve bölge kalkınma çalışmalarına katkıda 

bulunacak bölge kalkınma ajansları kurulmuştur. Bu kapsamda, bu kısımda, kırsal 

kalkınma için plan ve politika üreten kurumlar incelenecektir. Ancak, birlikler ve 

kalkınma ajansları KÖYDES Projesi incelenirken ele alınacağından, tekrar 

edilmemesi için bu kısımda söz konusu birimlere değinilmeyecektir. 

A. Bakanlıklar 

1. İçişleri Bakanlığı 

1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun ile kurulan İçişleri Bakanlığı’nın en önemli görevlerinden biri, mahalli 

idarelerin yönlendirilmesini ve diğer kurumlarla olan ilişkilerini düzenlemektir. Bu 

kapsamda, Bakanlık, ana hizmet birimlerinden biri olan Mahalli İdareler Genel 

Müdürlüğü (MİGM)’nü görevlendirmiştir. Yerel yönetim birimleri olan il özel 

idareleri, belediyeler ve köyleri yetkisi altına alan MİGM, bu birimlere yönelik 

olarak yapılacak çalışmalara da doğrudan kapsamına almaktadır. Kırsal alanlara 

yönelik olarak da köylere yapılacak birçok çalışmayı belirlemekte ve uygulamaya 

geçirmektedir. Son yıllarda köylerin kalkınması için önemli bir proje olan KÖYDES 

Projesi’ni de yürüten Bakanlığın, kırsal alanlar için önemi KÖYDES Projesi’ne 

ilişkin kısımda incelenecektir. 

2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Kırsal alanlara yönelik önemli faaliyetleri gerçekleştiren bakanlıklardan biri olan 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
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3/6/2011tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yapı değiştirerek Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı haline getirilmiştir. Kurulan bu Bakanlığın görevi, “tarım 

sektörünün geliştirilmesine ve tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik 

araştırmalar yapmak, kırsal kalkınma, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesini 

sağlamak, gıda, tarım ve hayvancılığa yönelik politikaları belirlemek, izlemek ve 

denetlemektir”.118 

Bakanlık ayrıca, kırsal alanda gelir sağlayacak kaynakları geliştirmenin, 

kooperatiflerin ve birliklerin yapılanmasını sağlamanın yanında, 2005 yılında 

kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yetkilerinin İl Özel İdarelerine ve 

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’ne devredilmesi nedeniyle hizmet alanı artan 

mahalli birimlerin ve birliklerin kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını geliştirmeyi 

de görevleri arasına eklemiştir. 

Bakanlık, merkez teşkilatı, taşra teşkilatı, yurtdışı teşkilatı, araştırma enstitüleri, 

sürekli, bağlı ve düzenleyici ve denetleyici kuruluşlardan oluşan geniş bir 

teşkilatlanma yapısına sahiptir. Bakanlığın bağlı kuruluşu, Atatürk Orman Çiftliği 

Müdürlüğü, ilgili kuruluşları ise, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Et 

ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı, Toprak Mahsulleri 

Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü’dür.119 

3. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

4856 sayılı Kanun ile 2003 yılında kurulan Çevre ve Orman Bakanlığı, 6/4/2011 

tarihli ve 6223 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 
                                                            
118 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname, Karar Sayısı KHK/639. 
119http://kamu.basbakanlik.gov.tr, (Devlet Teşkilatı Veri Tabanı, Erişim Tarihi: 13.07.2011). 
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29/6/2011 tarihinde verilen karar ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak 

değiştirilmiştir. 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname120 ile yapısı belirlenen 

Bakanlık, ormanların korunmasına ve ormancılığın geliştirilerek gelir getirici 

faaliyetlerin çoğaltılmasına yönelik önemli politikalar ve hukuki düzenlemeler 

yapmaktadır. Kırsal kalkınmaya yönelik ise, orman köylerinin korunmasına ve bu 

köylerde gelir getirici faaliyetlerin artırılmasına katkıda bulunmaktadır. 

 Merkez teşkilat ve bağlı kuruluşlardan oluşan Bakanlığın bağlı kuruluşları, Devlet 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman 

Genel Müdürlüğü’dür.121 

4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın kapatılması üzerine, Bakanlığın faaliyetleri, 

4/7/2011 tarihli 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname122 ile Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’na aktarılmıştır. Bakanlık, kırsal alanlardaki yerleşmelerin dönüşümünde 

ve yenilenmesinde uygulanacak kuralları belirleyerek, taşra teşkilatı olan “İl Çevre 

Orman ve Şehircilik Müdürlükleri” ile kırsal çevrenin ve ormanların korunmasında 

önemli görevler üstlenir. 

5. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Sanayi Bakanlığı, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname123 

ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na dönüştürülmüş ve Sanayi Bakanlığı’nın 

yetkileri yeni kurulan Bakanlığa devredilmiştir. Bakanlık, tarımsal ürünlerin 

                                                            
120 Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 
Karar Sayısı KHK/645. 
121 http://kamu.basbakanlik.gov.tr, (Devlet Teşkilatı Veri Tabanı, Erişim Tarihi: 13.07.2011). 
122 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 
Karar Sayısı KHK/644. 
123 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname, Karar Sayısı KHK/635. 
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geliştirilmesi, kırsal yörelerde bulunan küçük işletmelerin desteklenmesi ve “Sümer 

A.Ş.”, “Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü” ve “Şeker Kurumu” gibi 

ilgili ve düzenleyici kuruluşları aracılığıyla tarım ürünlerinin piyasada var olmasını 

destekleyen politikaları belirlemeye yönelik görevleri yerine getirmektedir.  

6. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

16.4.2003 tarih ve 4848 sayılı Kanun ile kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

kırsal alanlardaki tarihi değerlerin korunmasına, kırsal alanlardaki tarım dışı 

aktivitelerin geliştirilmesine ve kırsal turizmin yaygınlaştırılmasına ilişkin görevleri 

yerine getirerek, kırsal kalkınmaya katkı sağlamaktadır. 

7. Kalkınma Bakanlığı 

1960’lardan sonra başlayan kalkınma anlayışının ekonomik, sosyal ve kültürel 

olarak tüm boyutlarıyla sağlanabilmesi ve buna yönelik politikaların ve planların 

belirlenebilmesi için 30 Eylül 1960 tarihinde Başbakanlığa bağlı olarak Devlet 

Planlama Teşkilatı kurulmuştur. 3/6/2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla ise, 

Devlet Planlama Teşkilatı bağlı kuruluş olmaktan çıkartılarak Kalkınma 

Bakanlığı’na dönüştürülmüştür. 1960’dan bu yana birçok plan ve program hazırlayan 

DPT’nın bu görevleri artık Kalkınma Bakanlığı tarafından yerine getirilecektir. Buna 

göre, Kalkınma Bakanlığı’nın teşkilatını ve görevlerini düzenleyen 641 sayılı 

KHK’de Bakanlığın görevleri “ulusal ve yerel düzeyde plan, program ve eylem planı 

hazırlamak, bölgesel ve sektörel çapta planlar yapmak ve kalkınma ajanslarına 

yönelik işlemleri yürütmek” olarak belirlenmiştir.124 

                                                            
124 Kalkınma Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Karar Sayısı 
KHK/641.  
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2001 yılında AB Komisyonu tarafından hazırlanan “Katılım Ortaklığı Belgesi”nde 

AB, bölgesel gelişmeyi sağlamak amacıyla Türkiye’nin bölge idareleri kurması 

gerektiğininin ifade edilmesi,125 bölgeler arasındaki kalkınma farklarını azaltmak, 

kaynakların daha verimli kullanılması için yerel güçleri harekete geçirmek ve 

bölgelerin gelişmesine yönelik tüm faaliyetlerde yerel birimler, özel sektör ve sivil 

toplum kuruluşları arasında işbirliği sağlamak amacıyla bölge kalkınma ajanslarının 

kurulması gerekliliğini ortaya çıkmıştır.126 Bu kapsamda, Kalkınma Bakanlığı’nın 

ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları da bölgeler arası 

dengesizlikleri giderme yönünde yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla 

önemli görevler üstlenmeleri nedeniyle etkin hizmet birimlerinden birisini 

oluşturmaktadır. 

AB’ye üyelik yolunda önemli bir adım olan Bölgesel Kalkınma Ajansları, 

“Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 

Kanun”127un 25.01.2006 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte Kalkınma 

Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak görevlendirilmek üzere kurulmuştur. Kalkınma 

Ajansları, oluşturduğu kalkınma kurulu ile kamu ve özel kurumlar, sivil toplum 

kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini ve karar alma 

süreçlerinde farklı görüşleri içerisinde barındırarak katılımı somut olarak sağlamayı 

amaçlamaktadır. 

Kalkınma Ajanslarının, bölgelerin kırsal ve yerel kalkınmaya ilişkin 

kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik önemli programlar ve projeler belirlemesi ve 

                                                            
125Menaf Turan, “Bölgesel Kalkınma Programları”, Bölge Kalkınma Ajansları Nedir, Ne Değildir?, 
Menaf Turan (der.), Paragraf Yayınevi, Ankara, 2005, s. 160. 
126 Ertan Zibel, “Küreselleşme, Bölgesel Gelişme ve Kalkınma Ajansları”, 4. Ulusal Yerel Yönetimler 
Sempozyum Bildirileri-2, TODAİE, Ankara, 2009, s. 683. 
127 Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, 25.01.2006, 
Kanun No: 5449. 



62 
 

bu programlar belirlenirken merkez yerine bölgede yaşayan yerel aktörlerin 

katılımının gerçekleşmesini sağlaması, kırsal kalkınma adına önemli bir gelişmedir. 

B. Yerel Yönetimler 

1. İl Özel İdareleri 

Yerel Yönetim Reformu çalışmaları esnasında tasarlanan ve 2005 yılında 

yasalaşan 5302 sayılı Kanun128 ile il özel idarelerinin yapısı ve görevleri önemli 

ölçülerde değiştirilmiştir. Yerel demokrasiyi sağlamak adına birçok yenilik getiren 

5302 sayılı Kanun ile birlikte valinin yetkileri azaltılarak il genel meclisinin 

sorumluluğu artırılmış ve yerelleşme ilkesi çerçevesinde il özel idareleri, halka yakın 

birimler haline getirilerek, kırsal kalkınmayı gerçekleştirecek önemli görevlerle 

donatılmışlardır.  

Bu kapsamda, 5286 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü’nün 2005 yılında kapatılmasıyla birlikte il özel idarelerine, 3202 sayılı 

Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun’un Ek 2. maddesi ile birçok görev 

devredilmiştir.129 Bu madde şöyledir; “bu Kanun’da belirtilen hizmetler, İstanbul ve 

Kocaeli illeri dışında il özel idarelerince, İstanbul ve Kocaeli illerinde ise il sınırları 

dahilinde yapılmak üzere büyükşehir belediyelerince yerine getirilir. Kaldırılan Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtının bölge müdürlüklerince yürütülen 

hizmetler, bölge müdürlüğü kapsamına giren illerin il özel idarelerince her yıl 

müştereken yapılacak iş programı çerçevesinde yürütülür. Bu iş programı 

                                                            
128 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, RG: 04.03.2005, 25745. 
129 Hasan Hüseyin Can, “ İl Özel İdarelerinin İşlevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları”, İl Özel İdaresi 
Yönetimi, Ayşegül Sabuktay (ed.), TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Yerel 
Yönetimler Reformunu Destekleme Programı Yayın Dizisi:2, Ankara, 2007, s. 20. 
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çerçevesinde ilgili il özel idareleri gerekli araç, gereç, taşınır, personel ve diğer her 

türlü desteği sağlar”.130 

2005 yılında yapılan bu düzenleme ile kırsal alana yönelik en önemli projeler il 

özel idareleri tarafından yapılmaya başlanmış ve idarelerin yapısı da buna göre 

düzenlenmiştir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanun’un 35. maddesi ile “ilçelerde özel 

idare işlerini yürütmek amacıyla kaymakama bağlı ilçe özel idare teşkilatı 

oluşturulabileceği” hükmü getirilerek kırsal alanlardaki eşitsizliklerin ilçe özel 

idareleri ve il özel idarelerinin işbirliği ile daha etkin şekilde çözülmesi 

amaçlanmıştır. Kırsal kalkınmaya yönelik plan ve projelerin belirlenmesinde valinin 

yanında kaymakamlardan da yararlanılması, bu alanlara yönelik bütüncül politikalar 

izlenmesini gerçekleştirerek kalkınmanın hızlı gelişimini sağlayacaktır.131 

 Sonuç olarak, il özel idareleri son yıllarda yapılan birçok yenilik ile kırsal 

alanların kalkınmasında en önemli yönetsel birim haline gelmiştir. Özellikle 

2005’den bu yana uygulanan ve ulusal kaynakla desteklenen KÖYDES Projesinin en 

önemli yürütücüsü olarak, kırsal alanların geliştirilmesi için birçok yerel birim ile 

işbirliği yaparak kırsal kalkınmanın önemli bir aktörü sayılmaktadır. 

2. Belediyeler 

2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 4. maddesinde belediye kurulması, 

“nüfusu 5000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe 

merkezlerinde belediye kurulması zorunludur” şeklinde belirlenmiştir. Türkiye’de 

nüfusu 20 binden düşük alanların kırsal alan olarak tanımlandığı düşünülürse, kırsal 

                                                            
130 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun, 22.05.1985, 18761. 
131 Mustafa Kara, Mustafa Görün, “ Kırsal Kalkınmada İl Özel İdarelerinin, Köylere Hizmet Götürme 
Birliklerinin ve İlçe Yönetimlerinin Rolü ve Bazı Uygulamalar”, Süleyman Demirel Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13/1, 2008, s. 417. 
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alanlarda faaliyet gösteren birçok belediyenin bulunduğu söylenebilir. Ancak, akçal 

ve teknik yetersizlikler yüzünden yeterli faaliyet gösteremeyen kırsal alan 

belediyelerinin çoğu 2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 

geçici 2. maddesince yapılan sınır genişletmesi ile büyükşehir belediyesine katılarak 

“ilk kademe belediyelerine” dönüştürülmüştür.     

Ayrıca bu düzenleme ile İstanbul ve Kocaeli büyükşehirlerinin, diğer büyükşehir 

belediyelerinin aksine, mülki idare sınırları büyükşehir belediyesi sınırı olarak kabul 

edilmiştir.132 Bu nedenle, iki ilin kentsel ve kırsal hizmetleri için büyükşehir 

belediyesi yetkilendirilmiştir.  

Son düzenlemelerle de İstanbul ve Kocaeli dışındaki diğer büyükşehir 

belediyelerinin de bu büyükşehirler ile aynı konuma getirilmesi planlanmakta ve 

böylece büyükşehirlerdeki kırsal alanların yönetiminden büyükşehir belediyelerinin 

sorumlu tutulması öngörülmektedir. Geçici 2. madde ile birçok köyün de mahalleye 

dönüştürüldüğü göz önüne alınırsa ve yeni düzenlemeler getirilirse, artık kırsal ve 

kentsel hizmet ayrımı yapılmadan aynı hizmetler kırsal alanlara da götürülerek kır, 

kentsel alanların içine dahil edilecektir. Bu nedenle, kırsal alanlara hizmet götüren 

birimler içinde belediyeler ve büyükşehir belediyeleri gittikçe önem kazanmakta ve 

kırsalın kalkınmasında ya da kentlerin içinde yoğrulmasında kendisine önemli 

görevler edinmektedir. 

3. Köyler 

Tüzel kişilikleri 1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanunu ile tanınan köyler, kırsal 

alanın en önemli yerleşim birimidir.  Günümüzde hâla bu Kanun ile yönetilen köyler, 

                                                            
132 Çınar, Çiner, Zengin, a.g.e., s. 80. 
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günün koşullarına uyum sağlayamamakta ve yönetsel açıdan zorluklar 

çekmektedirler.  

Bu kapsamda, 442 sayılı Kanun’un işlevsizleşmeye başladığını gösteren noktalara 

değinilecek olursa; 13. ve 14. maddelerinde köylünün yapması mecburi ya da isteğe 

bağlı görevleri sıralanmıştır. Bu görevlerin ise, imece ve salma usulü ile yapılacağı 

belirtilmiş ancak, salmanın sınırı 20 lira133 olarak belirlendiğinden koşullara bağlı 

olarak esnetilememiş134 ve değerini kaybederek görevlerin yapılmasında yetersiz 

duruma gelmiştir. Bu nedenle, özellikle ulusal kalkınmacılığın ön planda olduğu 

1980 yılına kadar köylere yönelik hizmetler köylülerin gerçekleştiremediği 

durumlarda devlet tarafından yürütülmüştür. 

Köy yönetimlerinin kaynak ve personel yetersizliğinden kaynaklanan görevlerini 

yerine getirememe durumuna yönelik olarak, “demokratik”, “katılımcı”, “kırsal 

önderliği geliştirici”135 biçimde yeniden yapılanması gerekliliği ortaya çıkmış ve 

birçok çözüm önerisi ortaya konmuştur. Bu amaçla, 2005 tarihli 5355 sayılı Mahalli 

İdare Birlikleri Kanunu’nun 18. maddesinde; “ilçelerde, tarım ürünlerinin 

pazarlanması hariç olmak üzere, yol, su, kanalizasyon ve benzeri altyapı tesisleri ile 

köylere ait diğer hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, bizzat yapmak, 

yaptırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak üzere, tüm köylerin iştiraki ile o ilçenin 

adını taşıyan, köylere hizmet götürme birliği kurulabilir” olarak belirlenmiştir. 

Böylelikle, köye yönelik hizmetlerin tüm köylerin işbirliği içerisinde yapılarak 

                                                            
133 Aytaç, a.g.e., s. 23. 
134 Keleş (2009), a.g.e., s. 205. 
135 Cevat Geray, “Köy Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 
9/3, 2000, s. 13. 
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bütüncül bir politika izlenmesinin kırsalın kalkınması açısından faydalı olacağı 

saptanmıştır.   

III. Türkiye’de Kırsal Kalkınma Anlayışının Değişimine Etki Eden Faktörler 

Türkiye’de kırsal alanlara yönelik olarak belirlenen mevcut yapı ve yönetsel 

birimler, özellikle 1980’den sonra yeni liberal politikalar kapsamında yeniden 

yönlendirilmiştir. Bunun yanında, 2002 yılında AKP Hükümetinin iktidara gelmesi 

ile AB’ye üyelik yolunda hız kazanan çalışmalar, kırsal alan politikalarının 

değişimine yol açmıştır. 2000’li yıllarla birlikte, Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu 

(IMF) ve Dünya Bankası (DB) ile yaptığı anlaşmalar ve bu kapsamda verdiği 

taahhütler de, tarım politikasının önemli ölçülerde değişmesine neden olmuştur. 

Genellikle, özelleştirmeye ve küçük köylünün tarımdan ve kırsal alanlardan tasfiye 

edilmesine dayanan DB ve IMF yaklaşımları tarıma yönelik yapılan tüm yasal 

düzenlemeler yoluyla Türkiye’de de kendisine yer edinmiştir. 

Türkiye’de tüm bu değişimler kapsamda, kırsal alanlara yönelik olarak yapılan 

düzenlemeler genellikle, AB’ye uyum çerçevesinde değerlendirilmiştir. AB’nin 

Gündem 2000 Stratejisi sonucunda oluşturulan kırsal kalkınma politikaları, 

Türkiye’de de kırsal kalkınma politikalarının belirlenmesinde öncül olarak kabul 

edilmiştir. Gündem 2000 Stratejisine göre, kırsal kalkınma politikaları üç grup ve 

yirmi iki önlem olarak sıralanmıştır.136 Buna göre AB’nin kırsal kalkınma 

politikaları, verimli tarımsal üretimin artırılması, tarımsal altyapının düzenlenmesi, 

kırsal alanların kalkındırılması, tarım ve ormancılıkla ilişkili çevrenin korunmasına 

yönelik olarak Gündem 2000 Stratejisinde belirlenmiştir. 

                                                            
136Gökhan Günaydın, Tarım ve Kırsallıkta Dönüşüm: Politika Transferi Süreci/AB ve Türkiye, Tan 
Yayınları, Ankara, 2010, s. 222. 
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AB’nin Gündem 2000 Stratejisine göre belirlenen kırsal kalkınma politikalarının 

AB’ye uyum kapsamında Türkiye’de yer bulması için ise, birçok yasal ve kurumsal 

düzenlemeye gidilmiştir. Avrupa Birliği’nde ortak bir tarım politikasının 

benimsenmesi ve tarımsal alanlara olan önemin yüksek olması, AB’ye üyelik 

yolunda çaba gösteren Türkiye için de kırsal alanlara yönelik politikaların AB 

uyarıları çerçevesinde değişmesine neden olmuştur. Bu kapsamda, AB’de değişen bu 

kırsal kalkınma anlayışının Türkiye’ye geçişini anlamak için en, AB tarafından her 

yıl çıkarılan ve Türkiye’ye uygulaması gerekli olan politikaları belirten ilerleme 

raporlarına bakmak gerekmektedir. Bunun yanında, Türkiye’nin bu değişimi hangi 

düzenlemeler ile uygulamalarına soktuğu ise, katılım ortaklığı belgeleri ve ulusal 

programlar kapsamında ele alınmaya çalışılacaktır.  

1998 yılında başlayan ve her yıl hazırlanan ilerleme raporları, Türkiye’nin mevcut 

durumunu ortaya koyarak, uyum sürecinde yapması gerekenleri belirlemektedir. 

Buna göre, 2000 yılına kadar çıkarılan ilerleme raporlarında yalnızca tarım konusu 

ele alınmıştır. Tarımın GSMH içindeki payının önemli oranlarda olduğunu belirten 

raporlar, devletin tarımsal üretime yönelik olarak müdahaleci bir politika izlediği 

üzerinde durmuştur. Bu konuda ise, tarımsal ürünlere doğrudan desteklerin 

kaldırılması konusunda Türkiye’ye uyarılarda bulunulmuştur. AB’nin ortak tarım 

politikasına uyum konusunda ise, ilerleme kaydedilmediği ortaya konulmuştur.  

2000 yılından sonra hazırlanan ilerleme raporlarında ise, tarım ve kırsal kalkınma 

başlıkları altında kırsal alanlar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, tarımsal üretimin 

gittikçe azalması, gıda üretiminde kendine yeterliliğin kaybedilmesi ve devletin 

birçok kurumunun tarımsal kalkınmaya müdahale etmesi üzerinde durulmuştur. IMF 

standby anlaşması kapsamında ise, Türkiye’nin, Tarım Satış Kooperatifleri 
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Birliklerine (TSKB) özerklik vermek, destek politikalarını kaldırarak, AB’de olduğu 

gibi doğrudan gelir desteği sağlamak ve tarıma yönelik kamu iktisadi teşebbüslerini 

özelleştirmek konularında taahhüt ettiği belirtilmiştir. Bu amaçla, TSKB’lerin özerk 

yapıya kavuşmalarını sağlayacak yasanın çıkarılmasının devletin bu kurumlar 

üzerindeki müdahaleci tavrının kaldırılması için önemli bir gelişme olacağı öne 

sürülmüştür. Kırsal kalkınmaya yönelik olarak ise, Güneydoğu Anadolu Projesi 

(GAP)’nin, çiftçilerin gelir düzeyini artırmak adına kapsamlı birproje olduğundan 

bahsedilmiştir. Ayrıca, kırsal alanların yaşam seviyelerinin yükseltilmesini 

amaçlayan ve dış kaynaklar ile desteklenen birçok projenin sürdürüldüğünden ancak, 

AB’ye uyum konusunda hem yönetsel hem de yasal yapı da yeterli ilerlemenin 

kaydedilmediği üzerinde durulmuştur. 

12 Ekim 2011 tarihinde sunulan ve son Rapor olan 2011 yılı İlerleme Raporu ise, 

diğer raporlara kıyasla daha olumlu sayılabilir. Kurumsal yapıda değişiklik yapılarak, 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na 

dönüştürülmesi, AB’nin tarım politikasına uyum kapsamında önemli bir gelişme 

olarak görülmüştür. Kırsal kalkınmada da önemli ilerlemeler sağlandığı belirtilerek, 

yerel düzeyde yapılan çalışmaların yönetilmesinde gelişim gösterildiğine 

değinilmiştir.   

Sonuç olarak, Türkiye’nin AB’ye uyumu kapsamında yaptığı ve yapması gerekli 

olan değişimleri gösteren ilerleme raporları, değişen kırsal kalkınma anlayışının 

Türkiye’de kabullenilmesini sağlamada en önemli unsurları oluşturmuştur. Buna 

göre, Türkiye artık, tarımsal politiklardave kırsal alanda devlet desteğinin 

küçültüldüğü, birçok sektör gibi tarım sektörünün de dış piyasalara açıldığı ve yerel 
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kurumların karar alma süreçlerinde daha etkin rol oynadığı bir ülke olma yolunda, 

mevzuatında ve politikalarında önemli değişimlere gitmektedir. 

IV. Türkiye’nin Değişen Kırsal Kalkınma Algısına Uyumu 

Türkiye’nin özellikle AB’ye üyelik yolunda kırsal alan politikalarında ilerleme 

raporları ışığında yaptığı ve yapma taahhütünde bulunduğu değişimleri anlatan en 

önemli belgeler olan Katılım Ortaklığı Belgeleri ve Ulusal Programlar aracılığıyla 

açıklanmaya çalışılacaktır. Bunun yanında, özellikle bazı dış aktörlerden mali destek 

alarak gerçekleştirilen kırsal kalkınma projelerinin ele alınarak, Türkiye’de ki kırsal 

alanlar üzerinde dış faktörlerin etkileri ile yaşanan dönüşüm açıklanmaya 

çalışılacaktır.  

A. Katılım Oratklığı Belgeleri ve Ulusal Programlar 

Devletlere, AB’ye üyelik yolunda belirlemeleri gerekli politikaları sunan Katılım 

Ortaklığı Belgeleri, ülkelerin kendi çalışmalarını kapsamına alan ve kendilerinin 

hazırladıkları Ulusal Programlara da öncülük eden belgelerdir. İlk olarak, 2001 

yılında hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi’nde, Türkiye’den “kısa vadede tarım 

reformunu sürdürmesi, orta vadede ise, tarım ve kırsal kalkınma politikalarında 

müktesebata uyum çalışmalarını tamamlaması” beklenmektedir. Buna göre, 

Türkiye’de 24 Mart 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren, 

Türkiye Ulusal Programı, kırsal alanlarda yapılan en önemli Projenin Güneydoğu 

Anadolu Projesi (GAP) olduğunu ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın da kırsal 

alanda birçok projeyi yürüttüğünü belirtmiştir. Ancak, AB’nin kırsal kalkınma 

politikalarına ve ortak tarım politikasına uygun olarak her yönüyle belirlenmiş kırsal 

kalkınma politikasının Türkiye’de olmadığını, AB’de olduğu gibi kırsal kalkınmayı 
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sosyal, ekonomik ve kültürel olarak her yönüyle ele alan mevzuat değişiklikleri 

yapılacağınıve idari yapının da bunlara paralel olarak düzenleneceğini ifade etmiştir. 

Türkiye’den, 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesi’nde de, “kısa vadede yine tarım 

reformuna devam etmesi, orta vadede ise, AB’ye uyumlu kırsal kalkınma ve 

ormancılık stratejisinin belirlenmesine yönelik olarak gerekli yapıların kurulması” 

talep edilmiştir. Buna göre, 2003 yılı Türkiye Ulusal Programı, kırsal kalkınma ve 

ormancılık stratejisinin oluşturulmasını öncelik olarak belirlemiş ve stratejinin 

sağlıklı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak idari yapıların oluşturulacağını ifade 

etmiştir. 

2006 yılı Katılım Ortaklığı Belgesi, 2003 yılında oluşturulan Belgeye benzer 

olarak, “kısa vadede AB politikalarının kullanılabilmesi için gerekli kurumsal ve 

yasal değişikliklerin, orta vadede de tarım reformunun tamamlanmasını ve güvenli 

bir arazi parsel tanımlama sisteminin oluşturulmasına yönelik gerekli sistemin 

oluşturulmasını”Türkiye’den talep etmiştir. 

2008 yılı Katılım Ortaklığı Belgesi, Türkiye’den, kısa vadede AB’nin katılım 

öncesi aday ülkelerin kırsal kalkınmalarına yönelik yaptığı yardım programı olan 

IPARD’ın Türkiye’de uygulanması için AB’ye uyumlu bir IPARD Ajansının 

kurulmasını, orta vadede, arazi tanımlama ve Ulusal Çiftçi Kayıt Sisteminin 

geliştirilmesi beklemektedir. Buna yönelik olarak hazırlanan Türkiye 2008 yılı 

Ulusal Programı da temel önceliği, AB gereklerine uyumlu IPARD Ajansının 

kurulması olarak belirlemiştir. Bu kapsamda, Türkiye’de IPARD Programını 

uygulayacak olan ve 2007 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu 

olarak kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun, IPARD’ın 
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daha çok yerel olan uygulama biçimlerine göre uyumunun sağlanmasına yönelik 

yasal düzenlemeleri yapacağını ifade etmiştir.  

Sonuç olarak, tüm bu talepler ve taahhüt edilenler kapsamında Türkiye, kırsal 

kalkınmaya yönelik birçok düzenlemeyi AB ve diğer uluslararası kuruluşların da 

desteği ile yerine getirmeye çalışmıştır. Ancak, bu direktifleri yerine getirirken kendi 

devlet yapısına uygun olmayan birçok düzenlemeyi de AB’ye uyum bakımından 

yapmak durumunda kalmıştır. Bunun yanında yapılan birçok değişiklik de kırsal 

alanların farkına varılması adına önemli gelişmeleri getirmiştir. 

B. Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ve Kırsal Kalkınma Planı 

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi, 2006 yılında, kırsal kalkınma çabalarına katkı 

sağlanması, AB ilerleme raporlarında belirtilen mevzuat uyumunun yakalanması ve 

2006 yılında çıkarılması düşünülmüş Kırsal Kalkınma Planı’na temel olması 

amacıyla yayınlanmıştır. “Mekânsal duyarlılık, işbirliği ve katılımcılık, 

sürdürülebilirlik, sosyal içerme, politika ve düzenlemelerde tutarlılık, etkin izleme ve 

kaynak kullanımında etkinlik” ilkeleri kapsamında hazırlanan Strateji, Türkiye’de 

kırsal alanların zayıf ve güçlü yönlerini belirterek, ekonomik, sosyal ve çevresel 

boyutları içeren öncelikleri sıralamış ve buna yönelik kurumsal ve mali yapıyı ortaya 

koymuştur. 

Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013) ise, Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı tarafından plan hazırlanması ve uygulanması gerekliliği 

belirtildiğinden hazırlanmıştır. Kırsal Kalkınma Planı, Türkiye’de kırsal alanlara 

yönelik böylesine kapsamlı ilk plan olup, kırsal alanların yalnızca ekonomik değil, 

sosyal, kültürel ve idari olarak da kalkındırılması zorunluluğundan bahsederek, bu 
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alanların kendi olanaklarının geliştirilerek yerinde kalkındırılmalarının doğru 

olduğunu ifade etmektedir. Böylece, kırsal alanda yaşayan ve kent olanaklarından 

yararlanmak isteyen bireylerin, kentsel ihtiyaçları yerinde temin edilerek, kentlerde 

yaşanan kirlilik ve gecekondunlaşma gibi göç ile başlayan sorunların da artmasının 

engellenebileceğine değinilmiştir. 

Bu kapsamda, Plan, “ekonominin geliştirilmesi ve iş imkanlarının artırılması, 

insan kaynaklarının, örgütlenme düzeyininve yerel kalkınma kapasitesinin 

geliştirilmesi, kırsal alan fiziki altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaşam 

kalitesinin artırılması ve kırsal çevrenin korunması ve geliştirilmesi” olarak dört ana 

amaç ortaya koymuştur. Türkiye’deki kırsal alan politikalarına temel oluşturmak 

üzere hazırlanan bu Plan, belirlenen amaçların ve önceliklerin belirlenmesinde 

merkez ile yerel kurumlar arasında işbirliğini öngörmüş ve gerekli olduğu takdirde 

destek sağlaması açısından “işbirliği yapılacak kuruluşları” da belirlemiştir. Ayrıca, 

Plan, illerde yapılacak kırsal kalkınma çabalarının izlenmesine de önem vererek 81 il 

valiliğinden gelecek verilerin değerlendirmeye alınması konusunu da kapsamına 

almış ve kırsal alanlardaki uygulamaların somut olarak ortaya konulmasını 

amaçlamıştır. 

C. Kırsal Kalkınma Projeleri 

Türkiye’de 1970’li yıllarla birlikte dış kaynak ile desteklenen ve genellikle kırsal 

alanlarda altyapıyı düzenlemeye yönelik olan birçok proje uygulanmaya 

başlanmıştır. Kırsal alanlara karşı farkındalık yaratmayı ve gerekli hizmetleri bu 

yerleşim birimlerine de aktararak halkı yerinde kalkındırmayı amaçlayan bu 

düzenlemelerin, uygulamada yararlı olup olmadığı tartışmalıdır. Hem kırsal 
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alanlardaki yenilenmeyi hem de uluslararası kuruluşlar ile artan ilişkileri göstermek 

açısından bu projelere değinmekte yarar olacaktır. 

Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi 

1976-1981 yılları arasında gerçekleştirilmesi düşünülen ancak, 1984 yılında 

tamamlanan ve Türkiye’nin ilk kırsal kalkınma projesi olan Çorum-Çankırı Kırsal 

Kalkınma Projesi’nin kaynağının yarısına yakını Dünya Bankası (DB) tarafından 

karşılanmıştır.137 Özellikle, Çorum ve Çankırı kentlerinde tarımsal üretiminin 

artmasını sağlayan proje, yol ve içmesuyu gibi altyapı sorunlarının çözümlenmesine 

de katkı sağlamıştır. 

Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi 

Dünya Bankası ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından mali 

olarak desteklenen Proje, 1984-1988 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Proje ile 

bazı tarımsal ürünlerin verimliliği artırılmış, köylülerin gelir seviyesinde gelişmeler 

kaydedilmiş ve birçok köye yol ve içmesuyu hizmeti sağlanmıştır.138 

Bingöl-Muş Kırsal Kalkınma Projesi 

1990-1999 yılları arasında IFAD’ın malidesteği ile yürütülmüş olan Proje 

kapsamında, birçok alanda tarımsal sulama sistemleri kurulmuş, köy yolu ve 

içmesuyu hizmetleri yerine getirilmiş, ağaçlandırma yapılmış ve çiftçilere eğitim 

                                                            
137 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı II. Tarım Şurası Kırsal Kalkınma Politikaları Komisyon Raporu, 
Ankara, 2004, s. 23. 
138a.g.e, s. 24-25. 
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verilmiştir.139 Yürütülen bu çalışmalar dahilinde ise, Bingöl ve Muş kırsal alanlarının 

hem sosyal hem de ekonomik kalkınması sağlanmaya çalışılmıştır.  

Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi 

Proje, IFAD’ın malidesteği ile 1991-2001 yıllarında sürdürülmüş ve sulama, 

içmesuyu, ağaçlandırma, eğitim ve aşılama140 gibi birçok konuda ilerleme 

sağlayarak, köylerin yaşam koşulları iyileştirilmesi ve köylülerin yaşadıkları yerlerde 

kalkınmaları amaçlanmıştır. 

Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesi 

1997-2006 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yürütücülüğünde 

Orman Bakanlığı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan 

Projenin, maliyetinin yarısına yakını IFAD desteği ile karşılanmıştır. Köylere yönelik 

kalkınma planları hazırlanan ve bu planlar çerçevesinde faaliyetlere başlanan 

Projede, çiftçilerin gönüllü katılımları ve mali katkıları sağlanmış, proje 

kapsamındaki birçok köyde tarımsal verimliliğin artırılması ve bölgenin imkanları 

değerlendirilerek, tarım dışı sektörlerin oluşmasına destek verilmiştir.141 

Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi 

2004-2012 yılları arasında uygulanacak Proje ile IFAD ile Uluslararası OPEC 

Kalkınma Fonu (OFID)’in mali katkısıyla kırsal alanlardaki yaşam koşullarını 

                                                            
139DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005), Ankara, s. 70. 
140a.g.e., s. 70. 
141 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı II. Tarım Şurası Kırsal Kalkınma Politikaları Komisyon Raporu, 
Ankara, 2004, s. 26-27. 
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iyileştirmek, tarımsal üretimi artırmak ve altyapı hizmetlerini iyileştirmek amacıyla 

yapılmaktadır.142 

Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi 

2007-2012 yıllarını kapsayan ve IFAD ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

(UNDP)’ninsağladığı mali destek ile yürütülen Proje, çiftçilerin eğitimi, altyapının 

iyileştirilmesi, tarımsal üretkenliğin artırılması ve köylerde istihdam olanaklarının 

sağlanmasına yönelik sosyal ve ekonomik kırsal kalkınma hedefleri taşımaktadır.143 

Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programı 

Program, 23.08.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Köy Bazlı Katılımcı 

Yatırım Programlarının Desteklenmesi Yönetmeliği144 ile 2005 yılında uygulanmaya 

başlamıştır. “Tarım Reformu Uygulama Projesi” kapsamında DB finansman desteği 

ile yürütülen programın çalışmalarının sürdürülmesinden Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı sorumlu tutulmuştur. 

Yönetmeliğe göre Programın amacı, “kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, 

altyapının iyileştirilmesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirlik ilkesine göre artırılması 

ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının 

yaratılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin 

artırılması, temel kamu hizmetlerinin düzeyinin yükseltilmesi ve hizmetlere erişimin 

artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin yaratılmasına” (madde/1) 

yönelik çalışmaların desteklenmesidir. Bu amaçlar doğrultusunda yapılacak 

                                                            
142http://www.sekp.org/index.php/projenin-amaci, (Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi, Erişim Tarihi: 
10.10.2011). 
143http://www.tugem.gov.tr/document/dbskp.html, (Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi, Erişim 
Tarihi: 10.10.2011). 
144 Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programlarının Desteklenmesi Yönetmeliği, 23.08.2005, 25915. 
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programlara kamu kurum ve kuruluşları dışında, özel kişi ve kurumlarında 

başvurması belirlenmiştir. Programa katılıp hibe alacak özel sektör ve kamu 

kurumlarının yapacakları yatırımlar ayrılarak, köy yolu ve içmesuyu gibi altyapı 

hizmetlerine yönelik çalışmalar için yalnızca kaymakamlıkların ve köylere hizmet 

götürme birliklerinin hibe desteğinden yararlanmak adına başvurabilmeleri karara 

bağlanmıştır.  

16 pilot ilde uygulanmaya başlanan program, özel sektörü ve kişileri, merkezi 

kurumları ve kaymakamlık, köylere hizmet götürme birlikleri gibi yerel kurumları 

kapsamına alması bakımından hem merkez ile yerel arasındaki katılımcılığı 

sağlaması hem de yerelleşme ilkesini uygulaması açısından farklılığı göstermektedir.   

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Program, gelir seviyesinin iyileştirilmesi, tarımsal verimliliğin ve üretimin 

artırılması, altyapının geliştirilmesi ve en önemlisi de AB kırsal kalkınma 

kaynaklarının Türkiye’de verimli bir şekilde kullanılması amacıyla 2006 yılında 

Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında çıkarılan Tebliğ145 ile uygulanmaya başlamıştır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı adına Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütülecek Program, kırsal alanda sosyal ve tarımsal üretimin artırılması 

gibi özellikle, ekonomik kalkınmayı sağlamak adına sivil toplum kuruluşlarının, özel 

kişilerin ya da kuruluşların ve kamu kurumlarının yapacakları yatırımların belli 

oranlarda belli esaslara bağlı olarak desteklenmesini sağlamaktadır.146 65 ilde 

uygulanacak yatırımların il düzeyinde değerlendirilmesini ise vali yardımcısının 

                                                            
145 2006/17 sayılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Tebliği, 06.04.2006, 26131. 
146 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Rehberi, Ankara, 2006. 
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başkanlığında ildeki ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden 

oluşan il proje değerlendirme birimleri yapmaktadır.    

V. KÖYDES (Köylerin Altyapısının Desteklenmesi) Projesi 

Türkiye’de 1980 yılından sonra kırsal alanlara yönelik olarak yapılan 

çalışmalardan farklı olarak, hem yalnızca köylerin altyapısını ele alması hem de 

ulusal kaynaklar tarafından desteklenmesi KÖYDES Projesini önemli kılmaktadır. 

Ayrıca, köylerin tüm altyapı hizmetlerinin bu zamana kadar merkezi birimler ve 

bunlara bağlı müdürlükler tarafından yapıldığı düşünülürse, bu Projenin, yerel 

yönetim birimi olan il özel idareleri tarafından yapılması ve denetlenmesi üzerinde 

durulması gereken bir değişimdir. Bu nedenle, KÖYDES Projesi’nin öncelikle, 

kapsamına ve amacına değinilerek, Projenin uygulanmasında yetkili kuruluşlar ve 

kırsal kalkınmaya etkisi Manisa’nın Soma ilçesinde yapılan görüşmelerin de 

katkısıyla belirtilmeye çalışılacaktır. 

A. Kapsamı ve Amacı 

Yol, Su ve Elektrik, TOPRAKSU, Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlükleri ve 

Orman Genel Müdürlüğü’nün Orman Yolları biriminin bir araya getirilmesiyle 1984 

yılında 235 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü (KHGM), bünyesinde topladığı birimlerin yetkilerini yerine getirmek 

üzere, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı’na147 bağlı olarak görevlendirilmiştir. 

3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Hizmetleri Hakkında 

                                                            
147http://www.khgm.gov.tr/kutuphane/khgmtarihce1.htm, (Erişim Tarihi: 25.10.2011). 
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Kanun’da148 1993 yılında yapılan değişiklik ile Başbakanlığa bağlanan KHGM, 

köylerin altyapılarına yönelik en önemli görevleri şunlar olarak belirtilebilir:  

“Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su, elektrik, kanalizasyon tesislerinin 

inşaatı, bakımı, onarımı, geliştirme ve işletme hizmetlerini düzenlemek üzere gerekli 

tedbirleri almak, bakım onarım, işletme ve geliştirme hizmetlerine ait esasları tespit 

etmek ve yürütmek”. 

“Köy ve bağlı yerleşme birimlerine yeterli içmesuyu ve kullanma suyu tesislerini 

yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla 

umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş veya köyün 

veya köylerin eskiden beri intifaında bulunmuş olan suları; köylerin ve bağlı 

yerleşme birimlerinin ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen veya tamamen başka köye, 

köylere, bağlı yerleşme birimlerine, tahsis etmek ve tahsis şeklini değiştirmek”.  

Altyapı dışında köylere yönelik önemli hizmetleri de yerine getiren KHGM’nin 

2005 yılında 5286 sayılı Kanun ile kapatılması bu yetkilerin başka birimlere 

devredilmesini zorunlu kılmıştır. KHGM’nin kapatılmasıyla 3202 sayılı Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Hizmetleri Hakkında Kanun’un adı, Köye 

Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun biçiminde değiştirilmiştir. Bu nedenle, köylere 

yönelik altyapı hizmetlerinin görülmesi gerekliliği amacıyla2005 yılında İçişleri 

Bakanlığı, il özel idarelerinin denetiminde ilgili yerel kurumlar aracılığı ile 

yürütülecek KÖYDES Projesi’ni başlatmıştır. 

Yüksek Planlama Kurulu’nun 15.02.2006 tarihli ve 2006/3 sayılı Kararı149 ile Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden il özel idarelerine devredilen projeler ve 
                                                            
148 3202 Sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Hizmetleri Hakkında Kanun, RG: 
22.05.1985, 18761. 
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KÖYDES Projesi’ne ilişkin yatırımlar belirlenmiştir. Karara göre, İstanbul ve 

Kocaeli150 illeri dışında kalan illerde köy yolları ve içmesuları hizmetlerini 

karşılamak amacıyla yıllar itibariyle merkezi bütçeden ödenek aktarılması, bu 

ödeneklerin ise, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri (KHGB) aracılığıyla 

kullanılması ifade edilmiştir. İllere 2005 yılı itibariyle KHGB ve projeler yardımıyla 

dağıtılacak ödenekler, “valinin başkanlığında, il genel meclisi başkanı, ilgili vali 

yardımcısı, il özel idaresi genel sekreteri ve kaymakamlardan oluşan tahsisat 

komisyonunca” belirlenir. Planlanan hizmetlerin tamamlanması sonucunda ödenek 

artar ise, köy yolları ve köy içmesuları projeleri öncelikli olarak değerlendirilir ve bu 

ödenekler valinin yetkisi kapsamında hizmet açığı olan KHGB’nin hesaplarına 

aktarılır. 

KÖYDES Projesine ilişkin olarak 2007 yılında çıkarılan ve yalnızca bu Projenin 

kapsamını belirleyenKararda151, “susuz veya suyu yetersiz köy ve bağlılarının 

sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması, köy yollarının kalite ve 

standartlarının yükseltilmesi” amacı belirlenmiştir. 2007 yılı Kararında ve yıllar 

itibariyle düzenlenen kararlarda KÖYDES Projesi’nin gelişimi ve uygulanmasına 

yönelik ana öğeler genel hatlarıyla şu şekilde sıralanmıştır: 

- İllerin altyapı sorunlarının yanında sosyal ve ekonomik gelişmişlikleri de 

değerlendirilerek aktarılan ödenekler, KHGB eliyle kullanılır, Köy Hizmetleri 

                                                                                                                                                                         
149 2006/3 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 15.02.2006. 
150 2004 yılında 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Geçici 2. Maddesi (Pergel 
Düzenlemesi) kapsamında büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülki sınırı 
haline getirilmiştir. Bu nedenle, bu sınırlar dahilinde kırsal alan kalmadığından KÖYDES Projesi, bu 
illerde uygulanmamaktadır. 
1512007/2 Sayılı Karar, “2007 Yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) 
Ödeneklerinin İller Bazında Dağılımı, Kullandırılması, İzlenmesi ve Denetimine İlişkin Esas ve 
Usuller”. 
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Genel Müdürlüğü’nden aktarılan ve yapımı süren proje ödenekleri ise, il özel 

idaresi hesaplarına aktarılır, 

- Projelerin hızlı uygulanmalarının sağlanabilmesi için her yıl çıkarılan Yüksek 

Planlama Kurulu Kararı’nın kabulüyle birlikte ihalelere yönelik işlemler 

başlatılır, 

- İllere aktarılan ödeneklerin tamamen kullanılması amacıyla yedek projeler de 

belirlenir. Projelerin etkin olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, 

Karayolları Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatları gerekli hallerde teknik destek 

sağlayabilir, 

- KÖYDES Projesi kapsamında aktarılan tüm ödenekler için KHGB ve il özel 

idareleri tarafından özel KÖYDES hesapları açılır ve bu hesaplara aktarılan 

ödenekler amacı dışında kullanılamaz ve bekletilemez. Ayrıca, köy yolları, 

içme suları ve altyapı sorunları çözülen yerleşim yerlerinde eğer ödenek artar 

ise, “toprak ve küçük su kaynaklarını geliştirme” ve “tarımsal altyapı” 

projelerinde bu ödenekler kullanılabilir, 

- Projeler bir yıl içinde tamamlanacak şekilde planlanır ve projeler için ek 

ödenek talepleri değerlendirmeye alınmaz, 

- Projelerin uygulanacakları yerleşimler belirlenirken, yerleşik nüfusu, 

çevresindeki yerleşimlere hizmet sunma kapasitesi fazla olan yerlere “grup 

köy yolu ile köy içme suyu projelerinde” öncelik tanınır, 

- Asfalt yol yapımı ve şebekeli içme suyu tesisi gibi yüksek yatırım gerektiren 

projelere nüfusu 100’ün altında olan köy ve bağlıları ile nüfusu 100’ün altına 

düşme olasılığı bulunan yerleşimlerde öncelik verilmez, 
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- Köy yollarının yapımında öncelikli olarak onarıma ve iyileştirmeye önem 

verilir, zorunlu olmadıkça yeni köy yolları açılmaz, 

- Su kaynağı olmayan ve su kaynağı olan ama su getirilmemiş köyler ile içme 

suyu tesisi olan ancak bakımı yapılmadığı için atıl durumda kalan yatırımlar, 

öncelikli olarak proje kapsamına alınır, 

- Projenin il düzeyinde planlanması ve değerlendirilmesinde ise, en az iki 

kişiden oluşan bir birimin vali tarafından belirlenen KÖYDES Koordinasyon 

Birimi, ilçelerde ise kaymakamlar görevlendirilir. Projenin uygulanmasına 

ilişkin aylık olarak hazırlanan raporlar ise, kaymakamlar tarafından 

düzenlenerek Nisan ayı itibariyle her ay Koordinasyon Birimi tarafından 

İçişleri Bakanlığı’na gönderilir, 

- Raporlar kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından, “izleme ve değerlendirme 

raporu” hazırlanır ve bu rapor, “İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet 

Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı) Müsteşarlığı’nın genel müdür 

düzeyindeki” temsilcilerinden oluşan İzleme ve Değerlendirme Kurulu’na 

sunulur. Kurulun değerlendirmesi sonucunda yapılan uygulamalar, valilikler 

ve İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitelerinden halka duyurulur, 

- Projelerin denetimi ise, İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda mülkiye 

müfettişleri tarafından yapılır. Mülkiye müfettişlerinin hazırladıkları denetim 

raporları İçişleri Bakanlığı tarafından değerlendirilir ve gerekli işlemleri 

Bakanlık yapar. 

KÖYDES Projesi, tüm bu esaslar dikkate alındığında temelde, gelişme gücüne 

sahip, çevresindeki köylere ve köy bağlılarına hizmet götürecek düzeyde olan 

yerleşim yerlerinin öncelikle içme suyu sorunlarının çözülmesi ve köylerin ulaşımda 
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en çok yararlandıkları yolların “asgari stabilize yol” düzeyine çıkarılmasını 

amaçlayan bir projedir. Böylece, günümüzde artık, içme suyu sorunu çekilmemesi ve 

merkezi yerleşim yerlerine kolay ulaşımın sağlanabilmesi için gerekli tüm 

yatırımların bu Proje ile çözülmesi hedeflenmiştir. 

B. Yasal Dayanakları 

KÖYDES Projesine yönelik olarak genel bütçeden dağıtılacak ödeneklerin 

kullanılması, izlenmesi ve denetlenmesine dair usulleri belirleyen ve her yıl 

dağıtılacak ödenekler için çıkartılan kararlar, dayanağını Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunu’nun ilgili maddelerinden alır. Bu kapsamda, Projeye ödenek aktarımı 

yapıldığı ilk yıl olan 2005 yılında Yüksek Planlama Kurulu Kararı çıkarılmamış, 

2006 yılından 2011’e kadar yıl bazında çıkarılan kararların dayanakları ise şu şekilde 

sıralanmaktadır: 

- 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 11. ve 14. 

maddeleri ile 2005/9486 sayılı 2006 Yılı Program Kararnamesinin 11. 

maddesi, 

- 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 14. maddesinin (b) 

bendinde belirtilen ve 2007 Yılı Yatırım Programı, 

- 14.12.2007 tarih ve 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 

13. maddesinin (b) bendi ile 15.10.2007 tarih ve 2007/12701 sayılı 2008 Yılı 

Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar 

Kurulu Kararının eki 2008 Yılı Yatırım Programı hükümleri, 

- 27.12.2008 tarih ve 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 

13. maddesi ile 13.10.2008 tarih ve 2008/14200 sayılı 2009 Yılı Programının 
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Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 

eki 2009 Yılı Yatırm Programı hükümleri, 

- 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 13. maddesi ile 

2009/15513 sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının eki 2010 Yılı Yatırım Programı 

hükümleri, 

- 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 17. maddesi ile 

2010/966 sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının eki 2011 Yılı Yatırım Programı 

hükümleri.  

C. Projenin Yürütülmesinde Yetkili Kuruluşlar 

KÖYDES Projesi’nin yürütülmesinde en yetkili birimin il özel idareleri olmasının 

yanında, Projenin merkezden yönetilmesi açısından İçişleri Bakanlığı ve yerel 

düzeyde KHGB ve Kalkınma Ajansları da projenin yürütülmesi açısından destek 

sağlamakta ve görevlendirilmektedir. Bu nedenle, bu kurumların KÖYDES Projesine 

yönelik faaliyetlerine değinmekte yarar olacaktır. 

1. İçişleri Bakanlığı 

İçişleri Bakanlığı’nın Ana Hizmet Birimi olan Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

(MİGM), mahalli idarelere yönelik olarak yapılması gerekli hizmetleri sunmakla 

yetkilidir. Buna göre, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun’un 11. maddesi, “mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli 

kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlığa verilmiş olan görev ve hizmetleri 

yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek ile mahalli idare yatırım ve 

hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasını 
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gözetmek”152 şeklinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün görevlerini 

belirlemiştir. Bu nedenle, MİGM, yerel yerleşim birimlerinin kalkınmasını 

sağlayacak düzenlemelerde bulunmaktadır.  

KÖYDES Projesi de bu kapsamda geliştirilmiş ve MİGM’nin Özel İdareler, 

Birlikler ve Köyler Daire Başkanlığı, Projenin takibinde görevlendirilmiştir. Ayrıca, 

bir önceki kısımda da bahsedildiği üzere, İçişleri Bakanlığı Projenin merkezi 

düzeyde denetlenmesinde yetkili kurumdur. 

2. İl Özel İdareleri 

2005 yılında Yerel Yönetim Reformu kapsamında yenilenen kanunlar ile yerel 

birimler daha yetkili hale getirilmiş ve sorumlulukları artırılmıştır. Bu kapsamda, 

2005 tarihli 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile bu birimlerin yetkileri artırılmış, 

2005 yılında KHGM’nin kapatılmasıyla kırsal alanların kalkındırılması da il özel 

idarelerine bırakılmıştır. 

KÖYDES Projesi’nin il düzeyinde yürütülmesi ve denetlenmesi de il özel 

idarelerinin sorumluluğundadır. Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun ilgili 

maddesince ve Yıllık Yatırım Programlarınca belirlenen ödeneklerin illere 

aktarılmasından sonra ilçe düzeyinde dağıtılması, vali başkanlığındaki tahsisat 

komisyonlarınca yapılmaktadır. Vali başkanlığında toplanan tahsisat komisyonları, il 

genel meclisi başkanı, vali yardımcısı, il özel idaresi sekreteri ve kaymakamlara ek 

olarak, il sağlık müdürü, il tarım müdürü, ilde varsa kalkınma ajanslarından 

temsilciler, il özel idaresinin ilgili birim müdürleri ve teknik elemanlarının 

katılımıyla oluşturulmaktadır. 

                                                            
152http://www.migm.gov.tr/Kurumsal.aspx, (Erişim Tarihi: 27.10.2011).  
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Bunun yanında, il özel idareleri, kaymakamlardan gelen hizmet taleplerini 

değerlendirerek, bazı temel belirleyiciler kapsamında hangi yerleşim yerlerinin ve 

hizmetlerin projeye katılmasını belirlemekte ve KHGB’ye iletmektedir. Sonuç 

olarak, il özel idareleri, KÖYDES Projesi kapsamında yapılan ve yapılacak olan 

hizmetlerin belirlenmesinde, uygulanmasında, izlenmesinde ve denetlenmesinde 

projelerin başından sonuna kadar yetkili olan ve bu konuda en önemli sorumlulukları 

bünyesinde barındıran yerel yönetim birimleridir. 

3. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 

2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 18. maddesinde, 

“ilçelerde yol, su, kanalizasyon ve benzeri altyapı tesisleri ile köylere ait diğer 

hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak, bizzat yapmak, yaptırmak ve kırsal 

kalkınmayı sağlamak üzere, tüm köylerin iştiraki ile o ilçenin adını taşıyan, köylere 

hizmet götürme birliği kurulabilir” ifadesi ile KHGB düzenlenmektedir. Birlik 

başkanının merkez ilçelerde vali ya da görevlendireceği vali yardımcısı, diğer 

ilçelerde ise kaymakam olduğu KHGB meclisi, birlik başkanının başkanlığında, köy 

muhtarları ve o ilçeden seçilen il genel meclis üyelerinden, birlik encümeni de, birlik 

başkanının başkanlığında, meclisin kendi üyeleri arasından seçeceği iki il genel 

meclis üyesi ve iki köy muhtarından oluşmaktadır.  

Ayrıca, bakanlıklar, merkezi kurumlar ve il özel idareleri, köy yolu, içme suyu, 

yapım, bakım ve onarım gibi hizmetler için ayrılan ödeneklerini KHGB’ye aktararak 

bu hizmetleri gerçekleştirebilmektedirler. Bu nedenle, KÖYDES Projesinde önemli 

bir uygulama birimi olan birlikler, sahip oldukları özel KÖYDES hesaplarına 

aktarılan ödenekler aracılığıyla hizmetleri ihale yöntemi ile yaptırmakla 

yükümlüdürler. 
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Bu kapsamda, 2007 yılında, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 18. 

maddesine dayanılarak hazırlanan Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale 

Yönetmeliği153 hizmetlerin ihale yöntemlerini detaylı olarak açıklamıştır. İhale 

yetkilisinin, merkez ilçelerde vali ya da görevlendireceği vali yardımcısı, diğer 

ilçelerde ise kaymakamın olduğu birliklerde, ihale komisyonu ise, birlik 

encümeninden oluşmaktadır. İhale komisyonu gelen ihale tekliflerini 

değerlendirerek, ihalenin yapılıp yapılmaması konusunda gerekçesi ile birlikte karar 

verebilir. 

Görüldüğü üzere, KHGB, KÖYDES Projesi’ne yönelik uygulamalarda, ihalelerini 

dahi kendisi yapabilen ve denetleyebilen yetkili bir kurumdur. Bu durum aslında, 

2005 yılında başlayan Yerel Yönetim Reformunun ve onun yerleştirmeye çalıştığı 

“yerellik” olgusunun bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. 

D. Türkiye Genelinde Projenin Uygulanması 

2001-2023 yıllarını kapsayan Uzun Vadeli Gelişme Stratejisi’nde, “yaşam 

kalitesinin yükseltilmesi amacı doğrultusunda kentsel ve kırsal altyapı yeni ve 

bütüncül bir yaklaşımla geliştirilecek” denilerek, Türkiye’de olumlu şartlar altında 

yaşanabilmesi, öncelikle altyapı sorunlarının aşılmasına bağlanmıştır. Bu kapsamda, 

bu amaçlar doğrultusunda, Cumhuriyet’in kurulduğu tarihten bu yana, kırsal 

alanların altyapılarına ilişkin olarak gerçekleştirilen en önemli ve maliyeti yüksek bir 

proje olan KÖYDES Projesi uygulanmaya başlanmıştır. Projenin önceki dönemlerde 

yapılan kırsal kalkınma çabalarının aksine yalnızca kırsal altyapıya yönelmesi belki 

yüzeysel bir çaba olarak değerlendirilebilir. Ancak, gelişmekte olan bir ülke olarak 

Türkiye’nin içme suyu yetersiz ya da standarta uygun yolu bulunmayan 

                                                            
153 Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği, RG No: 26506, 28.04.2007. 
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yerleşimlerininolması da gelişme çabalarının önündeki en önemli engel olarak 

görülebilir. Merkezi idare de 2005 yılından bu yana, özellikle içme suyu yetersiz köy 

kalmaması konusunda başarı elde etmek amacıyla önemli miktarlarda ödenek 

aktarımı yapmıştır. 60. Hükümet Eylem Planı’nda da, “Yapısal Dönüşümün 

Yönetimi” başlığı altında 2005 yılından bu yana uygulanan “KÖYDES Projesi ile 

köylerin temel altyapı sorunları çözülecektir” ifadesi kullanılarak, altyapı 

sistemlerinin oluşturulmasında KÖYDES Projesi öncelikli olarak kabul edilmiştir. 

2005 yılında başlayan KÖYDES Projesi kapsamında yapılan çalışmaların önemini 

hâla koruması ve önemli miktarlarda aktarılan ödeneklerin devamlı olarak 

kullanılıyor olması, Türkiye’de altyapı sorununun kalkınmanın önündeki en büyük 

engellerden biri olduğu gerçeğini karşımıza çıkarmaktadır. Bu nedenle, KÖYDES 

Projesine kadarki dönemde, Türkiye’nin altyapısını göstermekte fayda olacaktır. 

2004 yılı itibariyle Türkiye’de altyapı durumu şöyledir:154 

- 285.739 kilometre olan köy yollarının, yüzde 31.9’u asfalt, yüzde 0.6’sı beton, 

yüzde 46’sı stabilize, yüzde 18.1’i tesviye, yüzde 3.4’ü ise, mutasavver 

yoldur, 

- Köylerin yüzde 90’ında sağlıklı ve yeterli, yüzde 8’inde sağlıklı ancak yetersiz 

içme suyu bulunmakta, yüzde 2’sinde ise, sağlıklı içmesuyu 

bulunmamaktadır. 

Bu dönem itibariyle yolu olmayan köy bulunmamasına rağmen, kalitesi düşük 

kilometrelerce yol standarta ulaştırılmıştır. Ancak, Türkiye’nin engebeli coğrafi 

yapısı ve kimi iç ve kıyı bölgelerinde meydana gelen zor hava koşulları, yolların 

                                                            
154DPT, 2006 Yılı Programı, Ankara. 



88 
 

tahribini artırmaktadır. Bunun yanında, Türkiye’de devamlı olarak yol yapımı 

konusunda, sık sık bakım ve onarıma ihtiyaç duyan asfalt yoldan yana tercih 

kullanılması, altyapı maliyetlerini fazlasıyla artırmaktadır. 

Mevcut altyapı durumu gösterilen Türkiye’nin altyapı konusunda 2004 yılına 

kadar yaptığı yatırımlar, birçok köyün içmesuyu ve yol sorununu çözmesine rağmen, 

tam olarak sorunun bitirilmesine katkı sağlayamamıştır. Bu kapsamda, bu dönemden 

sonra KÖYDES Projesi ile aktarılan ödenekler kapsamında yapılan çalışmalara ve 

2005 yılından bu yana kaydedilen gelişmelere değinmekte yarar olacaktır. 

KÖYDES Projesi ile iller kapsamında yapılan ödenek dağılımlarına geçmeden 

önce, her yıl toplam olarak bu Projeye aktarılan miktarları belirtmek gerekmektedir. 

Buna göre, Projenin ilk yılı olan 2005 yılında 200 milyon TL, 2006 ve 2007 

yıllarında 2’şer milyar TL, 2008 ve 2009 yıllarında 500’er milyon TL, 2010 yılında 

1.550 milyon TL ve 2011 yılında ise, 550 milyon TL ile toplamda 7.300 milyon TL 

ödenek aktarımı yapılmıştır. İl bazında en çoktan aza doğru aktarılan ödenek 

miktarları ise şöyledir:   
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Tablo 3. KÖYDES Projesi Kapsamında Bazı İl Ödeneklerinin Yıllara Göre 

Dağılımı 

İller 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOPLAM 

Diyarbakır 8.336.600 58.500.709 64.438.000 15.933.000 19.595.000 57.360.297 17.481.529 241.645.135 

Şanlıurfa 4.592.700 52.949.858 61.058.000 15.947.000 17.045.000 48.781.980 19.712.742 220.087.280 

Trabzon 3.357.000 48.218.457 54.540.000 16.260.000 20.506.000 52.228.825 19.694.172 214.804.453 

Ordu 4.882.360 50.003.332 58.121.000 12.457.000 15.712.000 47.118.780 14.684.291 202.978.763 

Samsun 2.897.600 48.584.042 50.118.000 14.189.000 15.612.000 46.106.700 13.843.032 191.350.373 

Van 4.363.800 43.249.875 48.652.000 14.540.000 16.204.000 47.102.981 13.578.287 187.690.943 

Erzurum 3.911.690 44.926.403 44.472.000 13.638.000 17.202.000 49.147.020 13.514.698 186.811.811 

Kastamonu 3.836.750 39.402.748 43.524.000 13.909.000 17.543.000 48.856.694 13.029.215 180.101.407 

Giresun 3.726.700 41.822.520 47.051.000 11.565.000 13.087.000 39.874.849 12.253.614 169.380.683 

Ağrı 5.366.687 37.690.212 40.844.000 11.823.000 14.912.000 43.046.532 11.984.982 165.667.413 

Kaynak:http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/ODENEK_DAGILIMLARI_2005-2011[1].pdf, (Erişim 

Tarihi: 28.04.2011). 

KÖYDES ödeneklerinin illerin “köy ve köy bağlısı sayıları, yüzölçümleri, coğrafi 

yapıları, susuz veya suyu yetersiz köy ve köy bağlısı sayıları ve stabilize-tesviye-ham 

yola sahip yerleşimlerin nüfusu”155 kapsama alınarak aktarıldığı gözönüne 

alındığında, genellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz 

Bölgelerindeki illere daha fazla ödenek aktarıldığını gösteren Tablo 3’teki 

sıralamanın doğru olduğu sonucuna ulaşılabilir. Bunun yanında, ödenek 

dağılımlarında ilk sıralarda yer alan illerin köy sayılarına ve köy nüfuslarına da 

değinerek değerlendirme yapmak daha doğru olacaktır. 

 

 

                                                            
155Said Dağdaş, “Türkiye Kırsalında Köklü Değişim: KÖYDES Projesi ve Uygulamalarının 
Değerlendirilmesi”, 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyum Bildirileri-2, TODAİE, Ankara, 2009, s. 
1091-1092. 
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Tablo 4. KÖYDES Projesi Ödeneğinden Yararlanan Bazı İllerin Köy Sayıları 

ve Nüfusları 

 Köy Sayısı Köy Nüfusu 

Şanlıurfa 1079 740.832 
Van 576 495.799 
Diyarbakır 897 438.786 
Samsun 998 436.117 
Trabzon 481 348.062 
Ordu 484 314.793 
Erzurum 1041 279.599 
Ağrı 566 266.237 
Giresun 549 173.875 
Kastamonu 1072 166.163 

Kaynak: http://www.yerelnet.org.tr/, (Erişim Tarihi: 10.11.2011). 

Bu kapsamda, Tablo 3 ve Tablo 4’ü bir arada değerlendirecek olursak,  Tablo 4’te 

köy nüfuslarına göre yapılan sıralamada, ödenek aktarımı sıralamasında ikinci sırada 

yer alan Şanlıurfa ilinin ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Ödenek aktarımda en çok 

paya sahip olan Diyarbakır ise, köy nüfusu sıralamasında üçüncü sırada yer 

almaktadır. Ödenek aktarımlarında illerin coğrafi yapıları, yüzölçümleri ve altyapı 

sorunları da kapsama alındığından, sert bir karasal iklime sahip olan ve diğer illere 

kıyasla köylerindeki gelişmişlik düzeyi daha düşük olan Diyarbakır ilinin köylerinin, 

KÖYDES Projesinden daha fazla yararlanması olası bir durum olarak 

değerlendirilebilir. 

KÖYDES Projesi kapsamında, diğer bölgelere kıyasla daha gelişmiş illerin 

bulunduğu Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerine daha az ödenek 

aktarımı yapılması, Projenin bölgeler arası dengesizliği de giderme amacı taşıdığını 

göstermektedir. 
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2005 yılından bu yana, KÖYDES Projesi kapsamında yapılan çalışmalar ise genel 

olarak şöyle özetlenebilir: 

Tablo 5. Türkiye Geneli KÖYDES Projesi İçme Suyu Çalışmaları 

 

İŞLERİN 
NİTELİĞİ 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOPLAM 

Susuz Ünite 409 1.874 821 188 173 136 3.601 

Suyu Yetersiz 
Ünite 

1.931 9.302 10.664 3.764 3.306 3.946 32.913 

İÇME SUYU 2.340 11.176 11.485 3.952 3.479 4.082 36.514 
Kaynak: http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/koydes_calismalari_2010[1].pdf, (Erişim Tarihi: 
30.10.2011).  
 

Tablo 6. Türkiye Geneli KÖYDES Projesi Küçük Sulama Sektörü Çalışmaları 

İŞLERİN 
NİTELİĞİ 

Gölet 
Yapımı 

Gölet 
Sulaması 

Yerüstü 
Sulaması 

Yeraltı 
Sulaması 

Toplam 

PROJE 
SAYISI 

11 16 139 8 174 

Kaynak: http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/koydes_calismalari_2010[1].pdf, (Erişim Tarihi: 
30.10.2011).  
 

Tablo 7. Türkiye Geneli KÖYDES Projesi Köy Yolu Çalışmaları (Yol 

uzunlukları-Km) 

Ham Tesviye Stabilize Asfalt Beton Toplam 

5.727 29.890 137.880 124.596 4.265 302.358 

Kaynak: http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/koydes_calismalari_2010[1].pdf, (Erişim Tarihi: 
30.10.2011). 

Genel olarak yukarıda gösterilen verilerden, yapılan hizmetler değerlendirilecek 

olursa, Projenin başladığı 2005 yılından 1 Ocak 2011 tarihine kadar geçen sürede 

“3.601 susuz köy ve bağlısına yeni içme suyu tesisi, suyu yetersiz 32.913 köy ve 
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bağlısının içme suyu tesisleri yenilenmiş ve toplamda susuz ve suyu yetersiz 36.514 

köy ve bağlısında yaşayan 10.490.461 kişiye içme suyu” sağlanmıştır. Bu kapsamda, 

2004 yılında Türkiye’de altyapıya ilişkin mevcut yapı ile KÖYDES Projesinin 

uygulandığı yedi yılda yapılan çalışmalar kıyaslandığında, KÖYDES Projesinin 

uygulandığı 2005 yılına kadar halen içmesuyu sorunu yaşayan köylerin, bu Proje ile 

bu sorunlarının büyük ölçüde giderildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.      

Projenin esas ve önceliklerine göre, köylerin merkezlere ulaşımda en çok 

kullandıkları yollar ile “ham ve tesviye” niteliğinde olan yollar öncelikle “stabilize” 

yol düzeyine çıkarılmalıdır. Bu kapsamda, yol çalışmaları incelendiğinde, köy 

yollarına yapılan yatırımlarda ise, stabilize yol yapımına daha çok kaynak aktarıldığı 

anlaşılmaktadır. Proje kapsamında köy yollarına yapılacak yatırımlarda eğer bir yol 

stabilize değil ise asfalt kaplanmasına da izin verilmemektedir. Tablodaki değerlere 

bakıldığında, öncelikle stabilize duruma getirilen yollara asfalt kaplandığı sonucuna 

varılabilir. Ayrıca, toplamda yapılan yol uzunlukları incelendiğinde, önemli derecede 

kalitesiz yola sahip olan birçok köyün, köy yollarınınstandarta uygun hale getirilerek, 

ulaşıma açıldığını anlamak zor olmayacaktır. 

KÖYDES Projesi, öncelikli olarak içmesuyu ve kalitesiz yol sorununu çözmeye 

yönelik bir proje olduğundan, ödenek artışı kapsamında çevre düzenlemesineve 

tarımsal sulamaya katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, diğer uygulamalara kıyasla 

küçük sulama sektörüne yönelik uygulamaların daha az sayıda gerçekleşmesi buna 

bağlanabilir. 
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E. Projenin Yerel Hizmet Sunumuna Etkileri 

Türkiye genelinde yapılan değerlendirmeler ışığında, Projenin kırsal kalkınmaya 

ilişkin yarattığı etkileri, bir örnek kapsamında değerlendirmek yararlı olacaktır. 

Örnek olarak, Manisa ilinin Soma ilçesine bağlı köylerinde, KÖYDES Projesinin 

uygulama sonuçları ve köylülerin projeden sağladıkları faydalar ya da projeden 

beklentileri aktarılmaya çalışılacaktır. 

Bu kapsamda, KÖYDES Projesi dahilinde, Soma ilçesine bağlı köylerde yapılan 

hizmetlere geçmeden önce Manisa iline aktarılan ödenek miktarlarına ve bu 

ödenekler kapsamında yapılan hizmetlere açıklık getirmek gerekmektedir. KÖYDES 

Projesi kapsamında, Manisa iline mücavir alan sınırları dışında kullanılmak üzere 

aktarılan ödeneklerin hizmetlere göre dağılımı şöyle özetlenebilir: 

 

Tablo 8. Manisa İli Genelinde Yapılan KÖYDES Harcamaları 

Yıllar Yol İçmesuyu Sulama Devam Eden 

Projeler ve 

Ortak Giderler 

2005 1.185.000 TL 370.000 TL   

2006 15.560.000 TL 5.710.000 TL 520.000 TL 6.964.000 TL 

2007 17.987.000 TL 8.217.000 TL  200.000 TL 

2008 878.000 TL 3.948.000 TL  150.000 TL 

2009 1.150.000 TL 1.338.000 TL   

2010 2.777.839 TL 2.752.611 TL 158.270 TL 82.692 TL 

Kaynak: Manisa İl Özel İdaresi, 2005’den 2010’a Manisa’da KÖYDES, Ocak 2011. 

Buna göre, KÖYDES Projesinin başladığı 2005 yılından 2010 yılına kadar, 

Manisa ili mücavir alan sınırı dışında toplam 1365 adet proje gerçekleştirilmiş ve 
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69.949.412 TL ödenek harcaması yapılmıştır. Manisa ili mücavir alan sınırı dışında 

bulunan köylerde ve bağlılarında, 2011 yılında ise, toplam 11.504.869 TL ödenek 

aktarılmış, 30 Eylül 2011 tarihine kadar olan dönemde, içmesuyu, köy yolu ve 

sulamaya yönelik olarak ödeneğin 9.797.041 TL’si harcanmıştır. Sene başında 

yapılması planlanan 235 adet projenin 163’ü tamamlanmış, suyu yetersiz köy ya da 

bağlılarında yaşayan 17.505 kişinin su sıkıntısı giderilmiştir. Ayrıca, küçük ölçekli 

sulama tesislerine de yer ayrılarak yapılan çalışmalardan 4.170 çiftçinin yararlanması 

sağlanmıştır. 

Köy sayısının 785, köy nüfusunun 455.217 olduğu Manisa iline aktarılan ödenek 

miktarı ele alındığında, Manisa’nın orta sıralarda olduğu gözlenmektedir. Aslında, 

köy nüfusunun yüksek olduğu Manisa ilinin ödenek aktarımdan fazla 

yararlanamaması, sahip olduğu gelişmişlik düzeyi ile ilişkilendirilebilir. Ayrıca, 

ılıman iklime sahip Manisa ilinde, altyapı sistemlerinin zor hava koşullarından 

etkilenmemesi de bunun bir diğer nedeni olarak gösterilebilir. 

Manisa genelinde aktarılan ödenekler belirtildikten sonra, Soma ilçesine bağlı 

köylere yönelik yapılacak hizmetlerde kullanılmak üzere aktarılan ödeneklerin ve 

sunulan hizmetlerin, KÖYDES Projesinde belirlenen önceliklere göre yapılıp 

yapılmadığını anlamak adına, öncelikle, Manisa iline bağlı ilçe belediyelerinin köy 

sayıları, köy nüfusları ve KÖYDES Projesi kapsamında kırsal alanlarında 

kullanılmak üzere aktarılan ödenekler tablo yardımı ile açıklanmaya çalışılacaktır. 
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Tablo 9. Manisa İli 2011 Yılı KÖYDES Ödeneklerinin İlçelere Göre Dağılımı 

İlçe Adı Köy Sayısı Köy Nüfusu Ödenek Miktarı 

Ahmetli 15 6.011 233.729 TL 

Akhisar 86 57.960 1.272.233 TL 

Alaşehir 68 51.909 976.876 TL 

Demirci 91 30.983 1.073.786 TL 

Gölmarmara 15 6.087 233.729 TL 

Gördes 52 21.258 658.742 TL 

Kırkağaç 28 20.488 423.896 TL 

Köprübaşı 27 4.547 297.348 TL 

Kula 52 23.280 679.428 TL 

Salihli 72 58.830 1.082.738 TL 

Sarıgöl 29 22.692 571.575 TL 

Saruhanlı 29 40.036 467.702 TL 

Selendi 46 16.350 594.241 TL 

Soma 53 26.853 582. 518 TL 

Turgutlu 37 24.823 571.575 TL 

Kaynak: Köy sayısı ve köy nüfus bilgileri, http://www.yerelnet.org.tr adresinden alınmıştır. 

Yukarıdaki Tablo değerlendirildiğinde, Manisa ilinin 15 ilçe belediyesinden, 

toplam nüfus (merkez ve köy nüfusu) sıralamasına göre 5. büyüklükteki ilçesi olan 

Soma, 101.011 nüfusa ve 826 km2 yüzölçümüne sahiptir. 53 köyün bağlı bulunduğu 

Soma ilçesinde, köy nüfusu 26.853’tür. Bu kapsamda, kapladığı alan, köy sayısı ve 

köy nüfusu ölçütleri göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, ilçeler bazında 
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Somailçesine bağlı köylerde kullanılmak üzere aktarılan ödenek miktarı yeterli 

görülmektedir. Bunun yanında, yıllar itibariyle KÖYDES Projesi kapsamında Soma 

ilçesinin köylerine aktarılan ödenekler ve hangi hizmetlerde kullanıldığı ise aşağıdaki 

tablo yardımıyla açıklanmaya çalışılacaktır. 

Tablo 10. Soma İlçesi KÖYDES Yatırımları 

Yıllar Yol İçmesuyu Kanalizasyon Toplam 

2005 79.000 TL   79.000 TL 

2006 700.000 TL 200.000 TL 58.070 TL 958.070 TL 

2007 1.136.000 TL 239.000 TL  1.375.000 TL 

2008  253.000 TL  253.000 TL 

2009  130.000 TL  130.000 TL 

2010 141.741 TL 152.259 TL  294.000 TL 

 

KÖYDES Projesi kapsamında, 53 köyü olan Soma ilçesine bağlı köylerde 

kullanılmak üzere,2005’den 2010 yılına kadar 3.089.070 TL toplamında aktarılan 

ödeneklerden hemen hemen tüm köyler yararlandırılmıştır. 2011 yılında ise, 582.518 

TL tutarındaki ödenek yalnızca, kalite yol yapımı ve içmesuyu projelerine ayrılmış 

ve Eylül ayı itibariyle çoğu proje tamamlanmıştır. 

KÖYDES Projesi ile Soma ilçesinin köylerinde yaşayan 26.853 köylünün 

tamamına yakınına, içmesuyu, yol, kanalizasyon ve çevre düzenlenmesi hizmetleri 

götürülmüştür. Soma KHGB çalışanlarından, Belediye Başkanından ve KÖYDES 

Projesi kapsamında hizmet sunumundan en çok yararlanan bazı köy muhtarlarından 

edilen ve oluşturulan bu bilgiler kapsamında değerlendirildiğinde hem yönetsel hem 

de hizmet aktarımı açısından Projenin olumlu sonuçlar verdiği söylenebilir. Özellikle 
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karar alma süreçlerinde kaymakamların ve KHGB’nin etkili olması yerel taleplerin 

daha etkin bir şekilde çözülmesini sağlamıştır. Bu nedenle, köyün ihtiyaçlarını ve 

taleplerini doğrudan yetkili birimlere iletebilen köy muhtarlarının çoğu, KÖYDES 

hizmetlerinin kaymakamlıklar ve KHGB tarafından yerine getirilmesinden memnun 

görünmektedirler. Ayrıca, Projenin bazı önceliklere ve kurallara bağlanması, Projeyi 

uygulayanlar açısından kolaylık sağlamıştır. KÖYDES Projesinden önce altyapı 

hizmetlerinin belli önceliklere göre belirlenmemesi, yapılması gerekli ya da gerekli 

olmayan her hizmetin köy halkı tarafından talep edilmesine neden olmuştur. 

KÖYDES Projesi ile birlikte nüfus ve köylerin altyapı durumlarına göre hizmet 

aktarılacağının belirlenmesi taleplerin sınırlanmasını sağlamış ve uygulayıcılara 

kolaylık sağlamıştır.  

Hizmetten yararlananlar açısından KÖYDES Projesinin öncelikleri 

değerlendirildiğinde ise, birtakım memnuniyetsizlikler ortaya çıkmaktadır. Böylece, 

nüfusu düşük olan ve düşme potansiyeline sahip olan köylere yatırım maliyeti 

yüksek olan projelerin uygulanmaması bu köylerde yaşayan halkın Projeden 

beklentilerini karşılayamamasına neden olmuştur.  

Sonuç itibariyle, Soma ilçesine bağlı nüfusu düşük birkaç köy dışında, tüm 

köylerde içmesuyu sorunu çözülmüş, yollar ise yaz-kış ulaşıma açık olacak şekilde 

standarta uygun olarak onarılmıştır. Bu kapsamda, artık Soma ilçesinin köylerinde 

yapılan çalışmalar, altyapı hizmetinin karşılanmasından çok hizmetlerin kalitelerinin 

artırılmasına ve köylülerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardımcı olacak şekilde 

geliştirilmesine yöneliktir. 
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F. Projenin Değerlendirilmesi 

Vatandaş merkezli yönetimin, vatandaşların taleplerini değerlendirmenin ve karar 

süreçlerinde hizmetten yararlananları da bu süreçlere dahiletmenin, yerel hizmet 

sunumlarını daha etkin hale getireceği düşüncesi ile ortaya çıkan uygulamalar, 

Türkiye’de yerel yönetimlerin yetkilerini ve sorumluluk alanlarını artırmıştır. 

Özellikle 2005 yılında KHGM’nin kapatılmasıyla, bu birimin yaptığı hizmetlerin 

görülmesinde bir boşluk oluşması ve il özel idarelerinin idari, mali ve personel 

yapıları bu hizmetleri karşılamakta yeterli olamamasından dolayı, KÖYDES Projesi 

kapsama alınmıştır. 

KÖYDES Projesi, bir anlamda, KHGM’nin görevlerini yerine getirmek amacıyla 

oluşturulmuş ancak, yalnızca köylerin içmesuyu, yol, kanalizasyon ve küçük ölçekli 

sulama altyapılarına yönelik hizmetleri gerçekleştirdiğinden, köylerin ihtiyacı olan 

sosyal ve ekonomik kapsamlı hizmetlerin karşılanmasında yeterli olamamıştır. Bu 

kapsamda, hizmet sunma açısından bütünsel bir amaç sergilemese dahi, bu yıllarda 

hâla altyapı sorunu olan köylerin, bu meselerinin çözülmesine yönelik girişimlerde 

bulunulması, sorunların bir kısmının giderilmesi açısından olumlu olarak 

karşılanabilir. 

Bunun aksine, Proje kapsamnda 2005 yılından bu yana merkezi bütçeden önemli 

miktarlarda ödenek aktarılarak hizmetlerin gerçekleştirilmesi, merkezi bütçe 

üzerindeki mali baskıyı artıracaktır. Ayrıca, il özel idarelerinin ve hizmetlerin 

karşılanmasında uygulayıcı birim olan köylere hizmet götürme birliklerinin yeterli 

miktarda makineye sahip olamaması, hizmet alımına neden olmakta ve bu durum da, 

Projenin maliyetini artırmaktadır. Aynı zamanda, Proje ile yapılan altyapı 
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hizmetlerinin, yıllar geçtikçe bakım ve onarıma ihtiyaç duyacak olması mali yükün 

iyice yükselmesine neden olacak ve Projenin devamlılığını sekteye uğracaktır. 

Proje dahilinde yapılacak hizmetlerin Kamu İhale Yasası’na tabi olmadan 

yapılması, yukarıda sayılan olumsuzluklara bir yenisini eklemektedir. Projeye 

yönelik hizmetlerin bu Yasa kapsamından çıkarılması, hizmetlerinen kısa sürede 

tamamlanması adına önemli sayılabilir. Ancak, böylesine bir yaklaşım, yalnızca 

yerel kurumların inisiyatifine bırakılan Projenin, denetlenmemesi ve hizmet 

aktarımının siyasi tercihlere göre yapılmasına neden olabilir. 

KÖYDES Projesi, sayılan bu olumsuzluklarına rağmen, toplum tarafından 

memnuniyet ile karşılanmakta ve köylere canlılık getiren bir Proje olarak 

değerlendirilmektedir. Aslında, Proje, Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşundan beri 

büyük sorun olan kırsal alanların dönüştürülmesinde önemli hizmetleri yerine 

getirmektedir. Özellikle, 2002 yılından sonra, KHGM’ye aktarılan ödeneklerin 

azaltılması, köylere ilişkin hizmetlerin aksamasına neden olmuş, KÖYDES Projesi 

yoluyla ödeneklerin artırılması ise, ihmal edilen köy hizmetlerin yapılmasını 

kolaylaştırmıştır.156Ayrıca, KÖYDES Projesinin uygulanmasına yönelik tüm 

aşamalarında il özel idarelerinin sorumlu tutulması, hizmetlerin sunumundaki 

dağınıklığı ortadan kaldırarak, daha etkin görülmelerini sağlamıştır. 

Sonuç olarak, KÖYDES Projesi, hizmetten yararlananlar açısından 

değerlendirildiğinde, olumlu sonuçlar vermektedir. Köylere götürülen hizmetler, 

köylüler tarafından memnuniyet verici olarak karşılanmaktadır. Ayrıca, Proje 

kapsamında yapılacak uygulamaların belirlenmesinde muhtarların kaymakamlar 

aracılığıyla taleplerini dile getirmesi, karar alma süreçlerine halkın da katılımı 

                                                            
156Abuzer Pınar, H. Hakan Yılmaz, H. Emre Koyuncu, Köy Hizmetlerinin Yerelleştirilmesi, Türkiye 
Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, 2009, s. 75. 
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açısından yerel demokrasi adına önemli katkı sağlamaktadır. Hizmeti sunanlar 

tarafından Proje ele alınacak olur ise, günümüzde artık, altyapı sorunu olan köy 

bırakılmaması amacıyla yapılan hizmetler karşılığında, Projenin, başlatıcısı olan 

AKP Hükümetine siyasi rant sağladığı söylenebilir. Bu nedenle, halk arasında 

“devlet köylüyü hatırladı” şeklinde yansıma bulan KÖYDES Projesi’nin, AKP’nin 

kırsal alanlarda oyunu artırmasını sağlaması şaşırtıcı bir sonuç olmasa gerekir. 
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SONUÇ 

Dünya nüfusunun yıldan yıla tüm hızıyla artması ve bu nüfusun azgelişmiş ya da 

gelişmiş ülke ayırt etmeksizin çoğunluğunun kentlerde toplanması, kent merkezlerini 

yaşanması zor mekanlar haline getirmiştir. Sanayileşmenin, buna bağlı olarak 

istihdam olanaklarının, kent öbeklerinde oluşturulması, kentlerin cazibesini 

artırmakta ve fazla göç almalarına neden olmaktadır. Kentlerin nüfusu günden güne 

artarken, kırsal alanlarda yaşayan nüfusun gittikçe azalması ise, kentler miçekici? 

yoksa kır mıitici? sorularını akla getirmektedir. Türkiye’de kırsal kalkınma 

politikalarının gelişimini aktarmaya çabalayan çalışmanın ana konusu, bu soruları 

yanıtlamak olmasa da, göçün nedenlerini ortaya koymadan kırsal kalkınma 

politikalarına başarılı ya da başarısız hükmünü vermek doğru olmayacaktır.   

Türkiye’de Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda ortaya çıkan “batılılaşma ve 

sanayileşme” isteği, köylünün ve kırsal alanların kalkınmasını olumlu yönde 

etkilemiştir. Çünkü, nüfusunun dörtte üçü kırsal alanlarda yaşayan bir toplum için 

sanayileşmeye giden yol tarımdan geçmekteydi. Ancak, Türkiye’de devletçi bir 

politika izlenen bu dönemde, tarım sanayileşme adına desteklenmişse de kırsal 

alanların kalkındırılması dikkate alınmamış ve yeni savaştan çıkmış Türkiye’nin 

yıkıntı halindeki köylerinin yapılandırılması Köy Kanunu yoluyla köylüye 

bırakılmıştır. Köyleri yerel yönetim birimi olarak meşrulaştırması açısından önem 

taşıyan Köy Kanunu’nun hükümleri, ilk zamanlarda köylerdeki yapılaşmaya katkı 

sağlamış, ancak, adaletsiz toprak ve gelir dağılımlarının olduğu böylesine bir 

dönemde, Devletin bile kalkındırmakta zorlandığı köylerin yapılandırılmasının 

köylüye bırakılması beklenen sonuçları verememiştir. 
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Toprak sistemindeki adaletsizliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan gelir 

adaletsizliğini gidermek adına, ilerleyen yıllarda toprak mülkiyetine ilişkin 

düzenlemelere gidilmiş ancak, bu girişimlerde kazanan zengin toprak sahipleri 

olmuştur. Bu dönemde, kırsal alanlarda ekonomik ve sosyal yapıyı değiştirerek 

kalkınma sağlamayı amaçlayan çabalar, Köy Enstitülerinin kurulması ile eğitsel 

açıdan da tamamlanmaya çalışılmıştır. Köy Enstitüleri, kırsal alanlarda önemli 

gelişmeler yaratmasına rağmen, çok partili hayata geçişte seçim propagandası haline 

getirilmek adına bu birimlerin varlıklarına son verilmiştir.  

Türkiye’de planlı dönemle birlikte ise, kalkınma planları aracılığıyla toplum 

kalkınmasına dayalı kırsal kalkınma politikaları belirlenmiş, Köy Kanunu’nda 

olduğu gibi işbirliği ile kalkınmayı hedefleyen toplum kalkınması anlayışı, istenilen 

çabayı oluşturamamış ve değişen hükümetlerin de farklı politikalar üretmeleri 

sebebiyle sekteye uğramıştır.  

Bu çabaların yanında, Türkiye’de Cumhuriyetten bu yana, kırsal yerleşmelerin 

dağınık yapısı hizmet sunumunu zorlaştırdığından, yerleşime yönelik uygulamalar 

her zaman gündemde olmuştur. Planlı dönemde de, üzerinde tartışılan ve 

kalkınamamanın en önemli nedenleri arasında sayılan bu durum, merkez köy, köy 

kent, tarım kentleri gibi uygulamalar yoluyla giderilmeye çalışılmıştır. 2004 yılında 

dahi kırsal alanlara yönelik olarak hâla yerleşim yapıları tartışılmış ve “Pergel 

Düzenlemesi” olarak bilinen yöntem ile birçok köy mahalleye dönüştürülmüştür. 

Böylece, büyükşehirlerin sınırlarına katılan bu yerlerin hizmetten daha çok 

faydalanacağı öngörülmüştür. Ancak, köylünün kentlere göç ederek mi yoksa kırda 

kalarak yaşamak mı istediği üzerinde durulmayarak, köylüler adeta şehirleşmeye 

mahkum edilmişlerdir. 
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Günümüze kadar sürdürülen tüm yaklaşımlar, ne yazık ki, kırsal alanları sosyal, 

ekonomik, idari ve eğitsel olarak kalkındırmada ve köylünün kentlere göç etmesine 

engel olmada başarı sağlayamamıştır. Köy mü itici? yoksa kent mi çekici? soruları 

yıllardan beri yapılan bu politikalar kapsamında değerlendirilmesi yapıldığında, 

köyleri kalkındırmak adına çıkılan tüm yolların köylerin boşaltılmasına destek 

sağladığını ve bu politikaların adeta kırsal alanların iticiliğini somutlaştıran eylemler 

olduğunu söylemek yanlış bir tutum olmayacaktır.    

1980 sonrasında ise, tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanan yeni liberal 

etkiler, zaten Türkiye’de kapsamlı ve sistemli olarak uygulanamayan kırsal kalkınma 

politikalarının boyutunu iyice değiştirmiş, Cumhuriyetin kuruluşundan beri tartışılan 

kırsal kalkınma olgusuna da yeni bir boyut kazandırmıştır. Önceleri devlet tarafından 

sürdürülen kalkınma çalışmalarının artık, yerel birimlerin, özel sektörün ve sivil 

toplum kuruluşlarının katkıları ile gerçekleştirilmesi gündeme gelmiştir. Ayrıca, 

Türkiye’de, özellikle Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde, politika belirlemede dış 

aktörlerin etkisini de üzerinde hissetmiş ve diğer politikalarında olduğu gibi kırsal 

kalkınma politikalarının oluşumunda AB direktiflerini uygulama durumunda 

kalmıştır. 

Değinildiği üzere, Türkiye’de son yıllarda, kalkınma politikalarının belirlenmesi 

sürecinde dış faktörlerin etkileri fazla olmasına rağmen, 2005 yılında ulusal kaynaklı 

olarak yapılan KÖYDES Projesi, diğer kırsal kalkınma uygulamalarının yanında 

etkili bir proje olarak uygulama alanı bulmuştur. İl özel idarelerinin sorumluluğunda 

yürütülen KÖYDES Projesi, öncelikle kırsal alanların içmesuyu, yol ve kanalizasyon 

gibi altyapı sorunlarını çözmeyi hedeflemiş, kaynak fazlalığı durumunda ise, tarım 

için sulama sistemleri ve çevre düzenlemesi uygulamalarına yer vermiştir. 
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1980 sonrası Türkiye’de değişen kırsal kalkınma politikalarının etkili bir örneği 

olarak Proje, aslında, uzun yıllardan bu yana kırsal alanlara önemli ölçüde hizmet 

aktarımını sağlamıştır.  Ancak, Proje, kırsal alanlara yönelik sorunları yalnızca 

altyapı sorununa indirgemesi bakımından eksik bulunsa bile, kırsal alanların 

düzenlemesine yönelik bu kadar ödenek aktarımı yoluyla, bu alanlarda altyapı 

sorunlarının çözülmesi, diğer boyutları kapsayan projelerin yapılabilmesi açısından 

umut verici olarak karşılanabilir. 

Sonuç olarak, Projenin hem hizmeti aktaranlar hem de hizmetten yararlananlar 

açısından olumlu sonuçlar doğurduğu çıkarımını yapmak doğru olacaktır. Ancak, 

kırsal alanların kentler içerisinde kaybolmasına neden olacak “bütünleştirme” 

tartışmalarının doğduğu şu günlerde, KÖYDES Projesi ile yapılaşmanın önündeki en 

önemli engel olan altyapı sorunlarının çözülerek, kent sınırlarına dahil edilen kırsal 

alanların rant amacıyla kullanımının hedeflenmiş olabileceği düşüncesi çok acımasız 

bir görüş olsa bile çok da hayalci olmayacaktır. Dönem itibariyle, her kesim 

tarafından memnuniyet verici olan ve köylülere güven veren bir uygulamanın böyle 

bir duruma ortam hazırlaması tabiki istenen bir şey olmamakla birlikte, altyapı 

sorunları çözülen birçok kırsal alandan da kimlerin faydalanacağı ise zamanla ortaya 

çıkacak bir meseledir.  
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ÖZET 

Cumhuriyetin kurulmasından bu yana Türkiye’de kırsal kalkınma çalışmaları 

önemini korumaktadır. Özellikle, Cumhuriyetin ilanı ile başlayan dönemde hem 

kırsal alanlarda nüfusun yoğun olması hem de ülkeyi kalkındıracak tarımsal 

gücün ve üretimin bu alanlarda birikmesi kırsalın önemini artırmıştır. Bu 

kapsamda çalışma ile amaçlanan, kırsal alanlara yönelik politikaların 

Cumhuriyetin kurulmasından bu yana geçirdiği dönüşümleri inceleyerek, yaşanan 

değişimleri analiz etmektir. 

Kırsal kalkınma politikalarının gelişiminin incelendiği çalışma birbiriyle 

tarihsel olarak bağlantılı iki bölümden oluşmaktadır. Öncelikle kırsal alanlara 

yönelik kavramların incelendiği birinci bölümde, Türkiye’de planlı dönem 

öncesinde ve planlı dönemde, kırsal alanların hangi uygulamalar kapsamında ele 

alındığı ve bu politikaların ekonomik, sosyal ve kültürel değerlere olan etkilerinin 

yeterliliği ele alınmıştır. İkinci bölümde, kırsal kalkınma politikalarının yeni 

liberal politikaların etkileri ile birlikte geçirdiği dönüşüm ve bu dönüşümün 

yönetsel yapıya yansımaları incelenmiştir. Özellikle, 1980 sonrası merkezi 

yönetimlerin yetkilerini yerel yönetimlere devretmesi, kırsal alanların yönetimini 

de etkilemiştir. Bu nedenle, ikinci bölümde ayrıca, yerel yönetimlerce yürütülen ve 

kırsal alanlara yönelik politikaların değişimini göstermek açısından önemli bir 

proje olan KÖYDES Projesi de inceleme kapsamına alınmıştır. 
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Çalışma kapsamında edilen bilgilere göre, Türkiye’de kırsal kalkınma 

politikalarının hem kırsal alanlardaki nüfus yoğunluğunun azalması kapsamında 

hem de yeni liberal politikaların etkileri yönünde önemli değişimler gösterdiği 

söylenebilir. Yaşanan değişimlerin kırsal alanlarda yaşayan halk için olumlu ya da 

olumsuz olacağı ise cevabı zamanla ortaya çıkacak bir soru olarak yerini 

korumaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kırsal Kalkınma, Kırsal Alan Yönetimi, Yerel Yönetimler, 

KÖYDES Projesi  
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ABSTRACT 

The importance of rural development activities in Turkey maintains since the 

establishment of the Republic. In particular, in the period beginning with the 

declaration of the Republic, being densely populated and holding the agricultural 

production power which would develop country’s economy, the rural areas 

increased their importance. The purpose of this study, by examining the policies 

for rural areas since the establishment of the Republic, is to analyze the changes 

that occured.  

The study that examined the development of the rural development polices, 

consists of two parts which are connected to each other by historically. In the first 

part, firstly the concepts of policies for rural areas are examined and then, during 

the planned period and before, the government policies for rural areas and the 

adequacy of the effects of these policies to the economic, social and cultural values 

are discussed. In the second part, the transformation of the rural development 

policies with the effects of neo-liberal policies and the impacts of this 

transformation on the administrative structure are investigated. In particular, after 

1980 the central government has transferred authorization to local governments, 

and this also influenced the management of rural areas. Therefore, the KOYDES 

Project which is executed by local governments and a crucial example of the 

transformation in rural area policies is also included in the second part. 
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According to the information gained by this study, the reduction of population 

density in rural areas and the effects of neo-liberal policies have a significant 

effect on the rural area development policies. That the changes will be positive or 

negative for the people living in the rural areas will maintain its position as a 

question whose answer will emerge over time. 

Key Words: Rural Development, Rural Area Management, Local Governments, 

KOYDES Project 
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