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Türkiye'de Kýrsal Alan Yönetimi

SUNU^'TAN

K1r ve bunun bir parças1 olan köy, ba_ta kamu yönetimi, sosyoloji,
iktisat ve corafya olmak üzere birçok bilim dal1n1n ilgi alan1na giren
bir konudur. Özellikle k1rsal alandaki yönetim birimlerinin yap1s1,
sosyolojik özellikleri, ba_at etkinlik olan tar1m ve k1rsal kalk1nma
konular1 öteden beri ilgi duyulan konular olmu_lard1r. Buna kar_1n
ülkemizde bu konular1 bütüncül aç1dan ele alan çal1_ma say1s1 oldukça
azd1r. Son y1llarda ba_ta AB olmak üzere uluslararas1 kurulu_lar1n
destekledii projeler çerçevesinde k1rsal alan1n gündeme gelmi_ olmas1
ve yay1n say1s1ndaki art1_ umut vericidir. Ancak gerçekle_tirilen
projeler ve bunlara dayal1 olarak yap1lan bilimsel yay1nlarda konunun
büyük ölçüde ABne Türkiyenin uyumu çerçevesinde ele al1nmas1,
akademik katk1n1n s1n1rl1 kalmas1na yol açmaktad1r.

Türkiyede k1rsal alan yönetimini ele alan Dr. Sabrina Kay1kç1n1n
çal1_mas1 konuyu bütüncül aç1dan ve kar_1la_t1rmal1 olarak ele alarak
önemli bir akademik katk1 yapmaktad1r. Övgüye deer bu çal1_mada,
ülkemizdeki k1rsal alan yönetimini deerlendirmekle kalmamakta, bir
dönemle_tirme ve bu dönemler aras1nda kar_1la_t1rma yaparak politik ve
yönetsel bir dönü_ümü tarihsel olarak ortaya koymaktad1r. K1rsal alan
yönetimini biçimlendiren bir dinamik olarak Türkiye-AB ili_kilerini
ele_tirel bir gözle, nesnel ve gerçekçi bir biçimde ele alan
Dr.Kay1kç1, AB çerçevesinin ötesine geçerek k1rsal alan yönetimine
ili_kin getirdii önerilerle kamu görevlilerine ve politikac1lara bir
yol haritas1 çizmektedir.
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ili_kin getirdii önerilerle kamu görevlilerine ve politikac1lara bir
yol haritas1 çizmektedir.

Ba_lang1c1ndan sonuçlan1ncaya kadar her a_amas1nda çok büyük bir
emein ürünü olduuna tan1k olduum bu çal1_madan ötürü Dr. Sabrina
Kay1kç1y1 kutluyorum.
Yrd. Doç. Dr. MuratKAYIKÇI
Nisan 2009
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ÖNSÖZ VE TE^EKKÜR

Bu çal1_man1n konusunu olu_turan k1rsal alanlar, a1rl1kl1 olarak
tar1m ile ura_an insanlar1n ya_ad11, kentlerden geri kalm1_ mekânlar
olarak görülmü_ ve uzun y1llar boyunca bu alg1 ile yönetilmi_tir. Fakat
1990l1 y1llardan bu yana AByi olu_turan ülkeler taraf1ndan bu
alanlar, kültürel deerlere sahip ve doal kaynak deposu olmalar1
nedeniyle ya_at1lmas1 gereken yerler olarak görülmeye ba_lanm1_ ve bu
bak1_ aç1s1na yönelik politikalar geli_tirilmi_tir. Türkiye aç1s1ndan
k1rsal alanlar1n kalk1nd1r1lmas1 konusunun tekrar gündeme gelmesi ve bu
alanlar1n kalk1nd1r1lmas1 için farkl1 politikalar1n gerekli olduu
yönündeki alg1n1n geli_mesi ise AB üyelii süreci ile paralel
gitmektedir. Bu nedenle k1rsal alanlar1n _imdiye kadar hangi
politikalarla yönetildii ve AB üyelii çerçevesinde nas1l bir politika
ile yönetileceinin ele al1nmas1, günümüzde daha da önem kazanmaktad1r.
Bu dorultuda, elinizdeki çal1_ma, Türkiyede k1rsal alan yönetimi ve
k1rsal kalk1nma politikas1n1n nas1l bir dei_im seyri izlediini ele
almakta, bugün gelinen noktada izlenen politikan1n kayna1 olarak AB
k1rsal kalk1nma politikas1 ile Türkiyedeki k1rsal kalk1nma
politikas1n1, temel politika metinleri ve yönetsel yap1 temelinde
kar_1la_t1rmaktad1r. AB üyelii çerçevesinde güncellik kazanan k1rsal
alan yönetimi konusunu ele alan bu çal1_man1n, bundan sonra bu konuda
yap1lacak çal1_malara 1_1k tutmas1 umulmaktad1r.

Elinizdeki çal1_man1n ortaya ç1kmas1nda emei geçen
hocalar1m Prof. Dr. Birgül A. Gülere, Prof. Dr. CevatGeraya, Doç. Dr.
Bülent Gülçubuka, Doç. Dr. Ahmet A. Dikmene ve Doç. Dr.Y1lmaz
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Üstünere çok te_ekkür ederim. Ayr1ca, hocam Prof. Dr. Can Hamamc1ya
çal1_man1n çe_itli a_amalar1ndaki yard1mlar1ndan dolay1 te_ekkürü bir
borç bilirim.

Çal1_man1n bu hale gelmesinde emei geçen aileme, her
zaman yan1mda olduklar1n1 hissetmemi salayarak verdikleri manevi
destek için ne kadar te_ekkür etsem az kal1r. Ve tabii ki bu zorlu
süreçte hep yan1mda olup desteini esirgemeyen sevgili e_im, Yrd. Doç.
Dr. Murat Kay1kç1ya da ya_am1m1 payla_t11 için sonsuz te_ekkürler&

Son olarak, akademik çal1_malara verdii önemle kitab1n
bas1m1n1 gerçekle_tiren Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1na ve konunun
güncellii nedeniyle bu çal1_man1n yay1nlanmas1na büyük destek veren
Serap Kurta da te_ekkür ediyorum. Bu çal1_man1n konuyla ilgili herkese
yararl1olmas1 dileiyle&
Dr. Sabrina Kay1kç1
Bolu, 2009

{tab=0Ç0NDEK0LER}

Sunu_/ MuratKay1kç1

Önsöz veTe_ekkür
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TÜRK0YEDEKIRSAL ALANIN EKONOM0K AÇIDAN SEKTÖREL YÖNET0M0

I. K1rsal AlanNedir? Türkiye K1rsal Kalk1nma Politikas1 Aç1s1ndan Ne 0fade Etmektedir?

II. TürkiyeCumhuriyeti Devletinin Kurulu_ Y1llar1 (1923-1935)

III. ToprakReformu Politikas1 Dönemi (1935 -1948)

IV. Tar1mReformu Politikas1 Dönemi (1948-1963)
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TÜRK0YEDEKIRSAL ALANIN ALANSAL/BÜTÜNLE^0K YÖNET0M0 KIRSAL KALKINMAYA PLANLI DÖNEM YAKLA^IMLARI

I. ToplumKalk1nmas1 Yakla_1m1 ve Türkiyede Uygulanmas1

II. Tar1mReformu Tart1_malar1 ve Tar1m Reformu Kanunu

III.Bütünle_ik K1rsal Kalk1nma Projeleri, Merkez Köy ve Köykent Yakla_1mlar1

IV. 1980Öncesi Türkiyede K1rsal Alana Hizmet Sunan Yönetim Yap1s1

A. K1rsal AlanaHizmet Götüren Bakanl1klar

B. K1rsalAlana Hizmet Sunan Tar1msal Kamu Örgütlenmesi

C. K1rsalAlana Hizmet Götüren Merkez Yönetiminin Ta_ra Örgütlenmesi

D. K1rsalAlana Hizmet Götüren Yerel Yönetimler
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TÜRK0YEDEKIRSAL ALAN YÖNET00M0

I. Küreselle_meve Yerelle_me Balam1nda Devletin Rolünde Dei_im

II.Yöneti_imin Anlam1 ve Bu Kavram1n Uluslararas1 Kurumlar Taraf1ndan Geli_tirilmesi

III. K1rsalAlan Yöneti_imi Politikas1n1n Uluslararas1 Kurumlar Taraf1ndan 0n_as1

IV. 1980sonras1 Türkiyede K1rsal Alan Yönetimi Politikas1

A. 1980Sonras1 Hükümet Programlar1 ve Kalk1nma Planlar1nda K1rsal Alana Yakla_1m

1. Hükümet Programlar1 ve Kalk1nmaPlanlar1nda Tar1m Reformu

2. Hükümet Programlar1 ve Kalk1nmaPlanlar1n1n K1rsal Alana Yakla_1m1

B. 1980 Sonras1Türkiyede K1rsal Alana Yönelik Olarak Uygulanan Projeler

C. 2001 Y1l1Sonras1 K1rsal Kalk1nma Politikas1n1n Karakteristikleri

1. 2001 Y1l1 Sonras1 Türkiyede K1rsalAlan Yöneti_imi Politika Transferi

2. 2001 Y1l1 Sonras1 Türkiyede K1rsalAlan Yöneti_imi Politikas1
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V. Türkiyede1980 Sonras1 K1rsal Alan Yönetim Yap1s1

A. K1rsalAlana Hizmet Götüren Bakanl1klar

B. K1rsalAlana Yönelik Olarak Kredi Destei Salayan Kurumlar

C. K1rsalAlana Yönelik Olarak Faaliyet Gösteren Üst Kurullar

D. Kalk1nma Ajanslar1

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

ÖZETABSTRACT
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