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ULUSAL KIRSAL 
KALKINMA STRATEJİSİ 



 

 

 
Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)  döneminde daha etkili bir kırsal 
kalkınma politikası yönetimi için  
 
Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi  (UKKS )  
 
 Kırsal Kalkınma Planı 
 
 İzleme Komitesi  yapısı  oluşturulmuş ve  

 
2012/23 sayılı Kırsal Kalkınma Planı İzlenmesi Konulu Başbakanlık 

Genelgesi ile yürütülmektedir. 
 
 
 
 
 



 

 

ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ                      

(2007-2013) 

 

4 Stratejik Amaç  

 

 Ekonominin Geliştirilmesi ve iş imkanlarının arttırılması 

 İnsan Kaynaklarının, Örgütlenme düzeyinin ve Yerel kalkınma 

Kapasitesinin Geliştirilmesi 

 Kırsal alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Yaşam 

Kalitesinin Arttırılması 

 Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi 
 

 

 

 

 



 

  

Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013) 

 

UKKS ‘de belirlenen stratejik amaçların gerçekleştirilmesine yönelik 

izlenilen 96 faaliyetten oluşmaktadır . 

 

 
 

 

 



 

 

ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ                      

(2014-2020) 

   5 Stratejik Amaç  

 

Kırsal Ekonominin geliştirilmesi ve istihdam imkanlarının attırılması 

Kırsal Çevrenin iyileştirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin 

Sağlanması 

Kırsal yerleşimlerin Sosyal ve Fiziki Altyapısının Geliştirilmesi 

Kırsal Toplumun Beşeri Sermayesinin Geliştirilmesi ve Yoksulluğun 

Azaltılması  

Yerel Kalkınmaya İlişkin Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 
 

 

 

 

 



 

Kırsal Kalkınma Planı (2015-2018) 

 

UKKS ‘de belirlenen stratejik amaçların gerçekleştirilmesine yönelik 

izlenilen 101 faaliyetten oluşmaktadır . 

 

 
 

 

 



KIRSAL KALKINMA PLANI İZLEME KOMİTESİ  

 
2012/23 sayılı Kırsal Kalkınma Planı İzlemesi konulu 

Başbakanlık Genelgesine istinaden oluşturulmuştur.  

 

16’sı  bakanlık olmak üzere 30 kamu kurumu, 7 il özel idaresi 

ve 7 kalkınma ajansının asgari daire başkanı düzeyindeki 

temsilcilerinden oluşmaktadır. 

  

Kırsal kalkınma uygulamaları hakkında kamu sektörü ve diğer 

sektörler için tavsiye kararları alan, bu alandaki işbirliği ve 

koordinasyon süreçlerini geliştirme amacı taşıyan organdır 
 

 
 

 



KIRSAL GÖSTERGELER 

Göstergeler 
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Arıcılık yapan işletme sayısı* 

GTHB’nin kayıt sistemlerinde bulunan genç çiftçi sayısı* 

Mevsimlik gezici tarım işçisi sayısı* 

Organik tarım yapan işletme sayısı* 

Organik tarım yapılan tarım arazisi* 

GTHB’nin kayıt sistemlerine göre ortalama işletme büyüklüğü 

Sadece hayvancılıkla ilgilenen işletme sayısı 

Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletme sayısı 

Tarım sektörünün GSYH içindeki oranı  

Tarımsal arazi büyüklüğü* 

Tarımsal istihdam oranı  

GTHB’nin kayıt sistemlerine göre tarımsal işletme sayısı* 

Üretici organizasyonu sayısı* 

Üretici organizasyonları ortak sayısı* 
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Yem bitkileri ekimi yapılan tarım arazisi * 

Erozyona maruz alan büyüklüğü* 

Mera alanı* 

Nadas alanı  

Orman alanı 

Orman köyü sayısı* 

Sulanan tarım arazisi* 

Toplulaştırma yapılmış tarım arazisi* 

E
k
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n
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II
 

Asfalt-beton köy yolu uzunluğu* 

Atık suyu arıtılan köy sayısı* 

İçme suyu arıtılan köy sayısı* 

İnternet erişimi olan hane sayısı  

Kanalizasyon şebekesi bulunan köy sayısı* 

Katı atığı toplanan köy sayısı* 

Köy yolu ağı uzunluğu* 

Şebekeli içme suyuna sahip köy sayısı* 

Yerleşik alan tespiti yapılmış köy sayısı* 

E
k
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V
 

Engelli fert sayısı 

Hastaneye erişebilen nüfus oranı (belirli bir zaman aralığında) 

İlkokula erişebilen nüfus oranı (belirli bir zaman aralığında) 

İşsizlik oranı 

Kırsal alanda cinsiyet oranı 

Kırsal alanda doğurganlık hızı 

Kırsal alanda Gini katsayısı 

Köylerdeki hane sayısı 

Kırsal alandaki yoksul fert oranı 

Kırsal nüfus oranı 

Kırsal nüfusta genç ve yaşlı bağımlılık oranı 

Kırsal nüfusun yaş dağılımı 

Ortaokula erişebilen nüfus oranı (belirli bir zaman aralığında) 

Tarım sektöründe sosyal güvenlik sistemine kayıtlı çalışan sayısı 

E
k

se
n

 –
 V

 Köy bağlısı sayısı (oba, mezra, kom, divan gibi) 

Köy sayısı 

Köylere hizmet götürme birlikleri sayısı  

Belde sayısı  



 

KIRSAL KALKINMA PLANI WEB SİTESİ         

 

 kkp.tarim.gov.tr 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Web sitesi ana sayfasında Kırsal Kalkınma Planı web sitesi 

oluşturulmuştur.  

 

 
 

 

 

http://www.tarim.gov.tr/
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ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ   
 
  

‘’ Kırsal kalkınma, en genel tanımıyla, kırsal alanda yaşayan 
fertlerin ekonomik ve sosyal refahı ile yaşam kalitesini artırma 

sürecidir. ’’ 
 
 
 
 



ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ  –  ULUSAL KIRSAL AĞ 

İLİŞKİSİ  

Stratejik Amaç-5: Yerel Kalkınmaya İlişkin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi 
 

Öncelik 5.1 Kamunun hizmet sunum kapasitesinin geliştirilmesi 

5.1.1 Beldelerin ve köy muhtarlıklarının hizmet sunum kapasitelerinin geliştirilmesi 

5.1.2 İlçe belediyelerinin hizmet sunum kapasitelerinin geliştirilmesi 

5.1.3 Kamusal hizmetlerin sunumunda yenilikçi modellerin geliştirilmesi 

Öncelik 5.2 Yerel kalkınmaya yönelik girişimlerin güçlendirilmesi 

5.2.1 Kamu ve kamu dışı paydaşların ortaklığında yerel kalkınma stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması 

5.2.2 Yerel kalkınmaya yönelik sivil inisiyatiflerin teknik kapasitesinin geliştirilmesi 

5.2.3 Ulusal kırsal kalkınma işbirliği ağının oluşturulması 
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Arz Olunur… 


