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•Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 

kurulduğu 1945 yılından bu yana: 

 

•    yaşam standartlarını,  

•    besin değerlerini,  

•    tarımsal verimliliği ve  

•    kırsal halkın yaşam koşullarını iyileştirmek  

 

amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 

FAO - Gıda ve Tarım Örgütü 1 



•Hükümetler-arası bir kuruluş olan FAO,  

192 üye ülkesiyle günümüzde: 

• tarım,  

• ormancılık,  

• balıkçılık ve  

• kırsal kalkınma konularında  

faaliyet gösteren en büyük ve gelişmiş 

teknik kurum olma özelliğine sahiptir. 

FAO - Gıda ve Tarım Örgütü 2 



 

•Kuruluşundan bu yana , 

sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı teşvik etmiş,  

beslenme ve gıda güvenliği konularını yakından 

takip ederek,  

açlık ve yoksulluğu ortadan kaldırmak için 

çalışmıştır. 

FAO - Gıda ve Tarım Örgütü 3 



FAO Küresel Hedefleri –  

Çalışma Alanları 

FAO Küresel Hedefleri:  

Açlığın ortadan kaldırılması   

Fakirliğin azaltılması 

Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi 

FAO’nun Yeni Stratejik Çerçevesi 
A B C D E F G H I K L 

Üretim Hayvancılık 
Balıkçılık 

ve Su 
Ürünleri 

Gıda 
Güvenliği 

Ormancılık 
Doğal 

Kaynaklar 

Kırsal 
Kalkınma 

Beslenme 
Acil 

Durumlar 

Toplumsal 
Cinsiyet 
Eşitliği 

Yatırım 



FAO Öncelikli Amaç  

 

Amaç:  

•    gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz önünde 

bulundurarak,  

•    çevreyi tahrip etmeden,  

•    teknik olarak uygulanabilir,  

•    ekonomik bakımdan uygun ve  

•    sosyal olarak kabul edilebilir  

kalkınma programlarını yaygınlaştırarak 

insanların ihtiyacını karşılamaktadır. 



Tarım Sektörü ve Kırsal Nüfusun Önemi 1 

Kırsal Nüfus: 

– Küresel olarak, dünya fakir nüfusunun % 75’ini de 

kapsayan, 3 milyar insan kırsal bölgelerde yaşamakta,  

– Türkiye’de her 3 kişiden 1’i kırsal kesimde yaşıyor,  

– 2008 yılında Türkiye’de kırsal kesimdeki fakirlik oranı 

% 35, kentsel fakirlik oranı ise % 9 idi.  



Tarım Sektörü ve Kırsal Nüfusun Önemi 2 

Tarım: 

– Küresel bazda tarım topraksız işçiler ve küçük çaplı 

çiftçiler için 1.3 milyar iş sağlamakta 

– Kırsal nüfusun % 86’sı tarımla geçinmektedir (2.6 

milyar) 

– 2009 yılı verilerine göre tarımsal üretim Türkiye’de % 

24.7 istihdam sağlamaktadır. 



Tarım Sektörü ve Kırsal Nüfusun Önemi 3 

– Kırsal alanların önemi  

– Kırsal alanlar-fakirlik ilişkisi 

– Kırsal kalkınmanın önemi 

– Kırsal istihdamın önemi  

– Kırdan kente göç olgusu 

– Toplumsal cinsiyet eşitliği 

– Genç nüfusun potansiyeli 

– Eğitim 



 Fakirlik ve eğitimsizlik 

 Yetersiz iş olanakları 

 Yetersiz iş becerileri 

 Erken yaşlarda işgücü piyasasına giriş 

(çocuk işçiliği) 

 Sermaye ya da arazi gibi kaynakların 

yetersizliği 

 Kırdan kente göç 

Kırsal  nüfusun karşılaştığı güçlükler 



FAO - Farklı Yaklaşımlar 

•50’ler ve 60’larda dünyada modernleşme, sanayi 

ve teknolojik ilerlemelerin öne geçtiği donemde, 

tarım daha çok geri kalmışlığı temsil eden bir 

sektör olarak ikinci plana itilmiştir.  

•Bu dönemde FAO için öncelikli sorun tarımda 

verimlilik olmuştur.  

•FAO gelişen teknolojileri de kullanarak tarımsal 

üretimi, üretim verimliliğini arttırmaya yönelik 

çalışmalar yapmıştır.  

FAO ve Kırsal Kalkınma 1 



•60’lara ve 70’lere gelindiğinde dünyadaki 

dönüşüm, teknoloji transferi ve mekanizasyonun 

tarıma daha çok girmesi, 

 

• yayım konusunda yapılan çalışmalar, 

 

•tarımsal büyümenin kırsal kalkınmadaki rolünü 

ortaya çıkarmıştır. 

FAO ve Kırsal Kalkınma 2 



FAO ve Kırsal Kalkınma 3 

•80’ler ve 90’lar arz tarafından yönlendirilen değil; 

talep tarafından yönlendirilen bir kırsal kalkınma 

yaklaşımının benimsendiği dönemlerdir .  

 

•Yani artık gündemde sadece tarımsal üretim, 

verimlilik gibi konuların değil,  

 

•çiftçiler, üreticiler ve kırsal alanda yaşayanlar ve 

bunların kaynaklara erişimine ilişkin sorunların da 

yer aldığı görülmektedir.  



FAO ve Kırsal Kalkınma 4 

•   Daha sonra 90’lı yıllara ve 2000’lere geldiğimizde 

artık gıda güvenliği FAO’nun görev alanının odağına 

yerleşmiş; mikro kredi, katılımcı kırsal gelişme 

analizleri ve paydaş analizleriyle birlikte hedef 

kitlelerin daha iyi tanımlandığı bir dönem olmaktadır. 

 

•   FAO açısından açlık ve yoksullukla mücadelede 

öncelikli sorun olarak yine gıda güvenliği önemini 

korumaya devam etmektedir. 

 



FAO ve Kırsal Kalkınma 5 

•Gıda güvenliğinin sağlanmasının sadece tarım 

sektörü ile olamayacağı, diğer sektörlerle 

eşgüdümün ve diğer kurumlarla işbirliği yapmanın 

öneminin FAO açısından arttığını görmekteyiz. 

 

• Dolayısıyla hem kamu özel ortaklıkları kurulmasını 

hem de sektörlerin birleşmesini öngören ve 

dolayısıyla daha entegre yaklaşımları önemseyen 

süreçler başlamıştır.  



KIRSAL KALKINMA FIKIRLERI VE YAKLASIMLARI  
 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Kraal 
kalkinma 
dusuncesi / 
kavramlari 

 

Backward agric/ peasants 

      Dualistic economy 

                 Growth role of agric 

                      Agric technology & Green Rev 

                                   State-led development 

                                       Induced innovation 

                                                         FSR    PTD    Gender 

                                                                Markets & prices 

                                                                        Rise of NGOs, environment & SD 

                                                                                      Micro-credit 

                                                                                               Poverty, safety nets                                                                                  

Kirsal 

Kalkinma 
modelleri/ 
hedefleri 

Community development 

                    Small farm development 

                                     Integrated rural development  

                                                         Market liberalization 

                                                                         Participatory dev 

                                                                                        sust.livelihoods 

                                                                                                 PRSPs 

                                                                                                       MDGs 



 FAO dokumanlari 

 Katılımcı Muzakere EdilebilirArazi Bazlı Kalkınma 

(2005) 

 FAO’nun Tarımsal Kalkınmadaki Rolü (2007) 

 FAO’nun yeni stratejik ve fonksiyonel hedefleri 

 

Çalışmaları doğrudan kırsal kalkınmayla ilişkili 

dökumanlardır. 



Yerel Koordinasyon 1 

FAO’nun Kırsal Kalkınma alanında temel 

faaliyetleri: 

 

 

•Uygulama araçları ve mekanizmaları oluşturmak,  

 

•Temel ilkelere uygun mevzuat, strateji, politika 

ve programlar düzenlenmesi ve uygulanması , 

 

•Ulkelere teknik uzmanlık ve politika tavsiyesi 

sağlamaktır.  



Yerel Koordinasyon 2 

•Yerel aktörlerin belirlenmesi 

•Yerel aktörlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi 

•Yerel aktörlerin kırsal kalkınma faaliyetlerindeki rollerinin 

belirlenmesi 

•Yerel aktörler arasındaki işbirliği ve koordinasyon 

mekanizmalarının oluşturulması  

•Yerel aktörler arasındaki işbirliği ve koordinasyon 

mekanizmalarının kurumsallaştırılması 

•Yerel önceliklere dayalı iş olanaklarının geliştirilmesi   

•Yerel ekonominin canlı tutulması 

 

•Kamu, sivil toplum ve özel sektör ortaklıkları kurulması 

•Farklı sektörler temsilcilerinin biraraya getirilmesi 



Entegre Kirsal Kalkinmada 

Karsilasilan Zorluklar (WB 1998)  

 Hukumet destegi 

 

 Degisen politik cevre 

 

 Kurumsal kalkinmanin gozardi edilmesi 

 

 Paydaslarin ve yararlanicilarin surece katilimindaki 
yetersizlik 

 

 Uygun tekniklerin yetersizligi 

 

 Koordinasyon eksikligi ve guclugu    



Ne Bekliyoruz? 

 
  Hedefler 

 Sosyal (esitlik ve yoksulluk) 

 Ekonomik (verimlilik ve rekabet edebilirlik 

 Cevresel (“temiz kalkinma, dogal kaynaklar, biyocesitlilik) 

 

  Oncelikler 
 Yoksulun guclendirilmesi 

 Daha cok uretmek daha iyi sartlrda calismak ve yasamak icin  
yeni is firsatlatinin yaratilmasi 

 Riskin azaltilmasi    

   



İYİ UYGULAMALAR 

 Benzer sorunlarla mücadele eden ülkelere 

rehberlik edebilecek İyi Uygulama Örnekleri 

FAO internet sayfasında paylaşılmaktadır.  

 Gıda politikaları ve gıda güvenliği 

konularında, dünyanın farklı bölgelerinde 

yürütülen projelerde gerçekleştirilen İyi 

Uygulama Örneklerine ulaşılabilmektedir. 

 



 

•Bitkisel ve hayvansal üretim 

•Hayvan ve bitki hastalıkları 

•Gıda Güvencesi  

•Sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi 

•Beslenme ve tüketici politikası 

•Balıkçılık 

•Ormancılık 

•Gıda ve tarım politikası 

•Kırsal altyapı ve tarımsal sanayi  

•Cinsiyet  

•Ticaret ve pazarlama 
http://www.fao.org/bestpractices/index_en.htm 

İYİ UYGULAMALAR 

http://www.fao.org/bestpractices/index_en.htm


Kriterler Ayrıntılar 

Proje Ortakları FAO ve diğer Birleşmiş Milletlet kuruluşları (ILO, IOM, UNDP)  

İŞKUR Antalya 

Uygulayıcı Antalya Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği 

İşbirliği Antalya Ticaret Borsası, Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçılar Birliği, Antalya İl 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Üniversiteler, 

belediyeler ve diğer ilgili kurumlar 

Katılımcılar  İşsiz, genç, kadın ve/ya göçmenler,  

ANTALYA’DA KESME ÇİÇEK SEKTÖRÜNE YÖNELİK 

TARIMSAL MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI 

Kırsal Gençlik İstihdamı Faaliyetleri  

 İyi Uygulama Örnekleri: (1) 



Kriterler Ayrıntılar 

Teorik dersler Antalya TÜMEM (Tarımsal Uygulamalı Mesleki Eğitim Merkezi) 

Uygulama  Özel sektör kesme çiçek seraları, fidecilik tesisleri, paketleme ve depolama üniteleri 

Ödenekler İŞKUR tarafından verilecek 20 TL/gün 

Sigorta İŞKUR sigorta masraflarını kurs süresince  karşılayacak 

Eğiticiler Kesme çiçek firmalarında çalışan tecrübeli ziraat mühendisleri ve teknikerler (MEB tarafından 

eğitici sertifikalı) 

Üniversitelerden, araştırma kurumlarından, tarım il müdürlüklerinden uzmanlar 

Sertifikalar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 

İstihdam  Başarılı mezun olmuş katılımcıların en az %50’si istihdam edilmek zorunda 

ANTALYA’DA KESME ÇİÇEK SEKTÖRÜNE YÖNELİK 

TARIMSAL MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI 

Kırsal Gençlik İstihdamı Faaliyetleri  

 İyi Uygulama Örnekleri: (1) 



Kırsal Gençlik İstihdamı Faaliyetleri  

 İyi Uygulama Örnekleri: (2) 

 

 Genç Çiftçi Okulları  

 Genç Çiftçi Dernekleri 

 Korunmasız gençler için istihdamın 

ve girişimciliğin desteklenmesi  

  

• Öğrenme Aşaması: 

    Tarım, yaşam ve iş becerileri 

• İstihdam Aşaması: 

     Tarım işletmeciliği dersleri ve 
iş planlarının oluşturulması 

• Piyasalara Ulaşım 
Aşaması: 

     Kırsal finans ve kredi 
kuruluşlarıyla bağların 
kurulması 



Kırsal Gençlik İstihdamı Faaliyetleri  

 İyi Uygulama Örnekleri: (2) 
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FAO & Merkezi ve Bölgesel Yetkililer 
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Eğiticiler 

 
Çalışma ve Tarım 

Bakanlıkları 

  

Kırsal Finans  

Kuruluşları 

  

Ticaret Bakanlığı 

  

Merkezi ve Bölgesel 

Yönetimler 

 

Katılımcıların  

Belirlenmesi 

Kapasite  

Geliştirme 

Kooperatif ve  

Grupların 

Kurulması 

Kredi  

Olanaklarının  

Sağlanması 

Piyasalara  

Girişin  

Sağlanması 



Teşekkürler! 

 

Aysegul.Akin@fao.org 

 


