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Tarım ve kırsal alanlar 

için neden politika?
AB KIRSAL ALANLARI

AB
TOPRAKLARININ
%44’ü büyük 
oranda kırsaldır

AB NÜFUSUNUN
%55’i kırsal ve 
önemli ölçüde kırsal 
alanlarda 
yaşamaktadır

AB Gayri Safi 
Katma Değerinin
%13’ü

AB İSTİHDAMININ
%17’si
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Kırsal - kentsel yoksulluk riski 
karşılaştırması 

Kırsal - kentsel yoksulluk oranı 
puan farkı 
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AB’de Yeni Nesil Erişim (NGA) genişbant kapsaması 
2011 – 2018 (evlerin %’si)

Kırsal alanların %53’ünde hızlı genişbant mevcuttur. 
Ortalama ise %82’dir.

Kırsal alanların %12’sinde sabit genişbant bağlantısı
yoktur 4
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Kırsal alanlarda daha yüksek genç işsizliği riski

İstihdamda veya eğitim ve öğretimde olmayan genç 
insanlar (15-34 yaş) (AB-28)

Toplam Şehirler
Kasaba 
vebanliyöler Kırsal alanlar
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Çiftçi gelirleri, ekonominin geri kalanındaki gelirlerden daha
az (devlet yardımlarına rağmen) (ortalama -%40)

İşçi başına işletme sübvansiyonları* (olası eksi yönlü pazar geliri desteği dahil)

İşçi başına pazar geliri (destek hariç)

Toplam ekonomideki brüt ücret ve maaşlar (cari fiyatlar üzerinden)
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AB kırsal kalkınma politikasının
bazı ilkeleri

BÖLGESEL VEYA ULUSAL BAĞLAMA GÖRE ŞEKİLLENDİRİLMİŞ

AB mevzuatında yer alan temel “oyun kuralları”; ancak politika bağlamla uyumlaştırılır.  

7 YILLIK PROGRLAMLAR 

Avrupa Komisyonu ile birlikte karar verilen her bir bölge ya da Üye Devlet için

ŞEFFAF VE AÇIK KURALLAR

Çiftçiler, gıda işleme tesisleri, kırsal işletmeler, STK’lar ve belediyeler için açık kurallar

BULGU TEMELLİ POLİTİKA GELİŞTİRME-İZLEME

Problem analizi ve müdahale seçimlerinden, izleme ve değerlendirmeye 

ULUSAL EŞ-FİNANSMAN, ULUSAL ve BÖLGESEL UYGULAMA

Üye Devletlerce eş-finanse edilmektedir.

BİRBİRİYLE PARALEL DOĞRUDAN ÖDEMELER/PİYASA ÖNLEMLERİ (OTP)

Daha fazla 
ilerlemeden

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından finanse edilmektedir



AB Kırsal Kalkınma Politikası 2014-2020
Öncelikler

1. Tarım & ormancılıkta bilgi transferi 

2. Tarımda rekabetçilik, çiftliklerin ayakta kalabilmesi

3. Gıda zincirinin organizasyonu, tarımda risk yönetimi 

4. Tarım & ormancılığa bağlı ekosistemlerin korunması & iyileştirilmesi

5. Tarım-gıda ve ormancılık sektörlerinde kaynak verimliliği & düşük 
karbon ekonomisine geçiş

6. Aşağıdakiler yoluyla kırsal alanlarda istihdam potansiyelini & 
kalkınmayı gerçekleştirmek:

- Çeşitlenme ve istihdam yaratmayı kolaylaştırmak 

- Sosyal içerme ve yoksulluğun azaltılmasını desteklemek

- Kırsal alanlarda yerel kalkınmayı teşvik etmek
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AB Kırsal Kalkınma Politikası 2014-2020
Önlemler (1)

• Bilgi birikimi transferi ve bilgilendirme/bilgi edinme eylemleri

• Danışmanlık hizmetleri, çiftlik yönetimi ve çiftlik yardımı hizmetleri

• Tarım ürünleri ve gıda maddeleri için kalite planları

• Fiziki varlıklara yatırım (çiftlik, işleme, altyapı)

• Doğal afetler ve felaketlerin zarar verdiği tarımsal üretim potansiyelinin 
iyileştirilmesi ve uygun önleyici eylemlerin hayata geçirilmesi

• Çiftlik ve iş geliştirme (genç çiftçiler için iş kurma, çiftlik dışı iş 
imkanlarının yaratılması vb. dahil)

• Kırsal alanlarda temel hizmetler ve köylerin yenilenmesi 

• Orman alanlarının geliştirilmesi ve ormanların canlılığının artırılması

• Ağaçlandırma ve ağaçlık alanların yaratılması

• Tarımsal ormancılık sistemlerinin kurulması
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AB Kırsal Kalkınma Politikası 2014-2020
Önlemler (2)

• Orman yangınları, doğal afetler ve felaketlerin ormanlara verdiği zararın 
önlenmesi ve telafi edilmesi

• Orman ekosistemlerinin esnekliğini ve çevresel değerini artıran 
yatırımlar

• Ormancılık teknolojilerine ve orman ürünlerinin işlenmesi, 
taşınması ve pazarlanmasına yatırım

• Üretici grup ve örgütlerinin kurulması

• Tarım-çevre-iklim

• Organik çiftçilik 

• Natura 2000 ve Su Çerçevesi Direktifi ödemeleri

• Doğal kısıtlar ve başka belirli kısıtlarla karşı karşıya olan alanlara 
ödemeler

• Doğal kısıtlar veya başka belirli kısıtları olan alanların tespiti
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• Hayvan refahı

• Orman-çevre ve iklim hizmetleri ve orman koruma

• İşbirliği

• Risk yönetimi

• Ürün, hayvan ve bitki sigortası

• Olumsuz iklim olayları, hayvan ve bitki hastalıkları, haşere istilası 
ve çevresel olaylar için karşılıklı fonlar

• Gelir sabitleme aracı

• Hırvatistan için tamamlayıcı ulusal direkt ödemelerin finansmanı

• LEADER (LİDER) yerel eylem grupları 

• Teknik destek (ulusal kalkınma ağları dahil) 

AB Kırsal Kalkınma Politikası 2014-2020
Önlemler (3)
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Birçok politikanın rolü vardır. Örneğin bölgesel, sosyal politikalar, eğitim ve 
istihdam politikaları vb. 

Genç çiftçiler için uygulamada olan Ortak Tarım Politikası (OTP) Araçları :

- Genç çiftçiler (40 yaş altı) için 5 yıl süreyle (hektar başına) 
« tamamlayıcı» ödemeler;

- Genç çiftçiler için maksimum 70.000 AVRO’luk iş kurma desteği+ 
yatırım, danışmanlık, eğitim-bilgi transferi, işbirliği desteği

- LEADER yerel kalkınma stratejileri yoluyla gençlere destek

iş kurma desteği (70.000 AVRO’ya kadar) – ve daha geniş anlamda-
kırsal işletmeler ve çeşitlenme ile temel hizmetler için destek

aynı zamanda yenilik (inovasyon) için işbirliği

Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı– ENRD – en iyi uygulamaların paylaşılması

www.enrd.ec.europa.eu

Gençleri Kırsal Alana Çekmek
AB’de yüksek genç işsizliği – ortalamanın iki 

katı (2016’da % 18.7)

AB’deki çiftçilerin %55’i 55 yaş üstüdür 
Çiftçilerin sadece %7’si 35 yaş altıdır
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Genç çiftçilere destek – müdahale ölçeği 

• Tüm AB çiftçilerinin %6’sı, genç çiftçi tamamlayıcı ödemesi 
almaktadır (6.3 milyon çiftçiden 360.000 genç çiftçi) 

(hektar başına 20 ila 90 AVRO)

• İş kurma desteği alması planlanan 180.000 genç çiftçi (2014-
2020)
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Avrupa Yeşil Mutabakatı

Avrupa Yeşil Mutabakatı 

Temiz ve döngüsel bir ekonomi 
için endüstri 

Ekosistemler ve biyoçeşitlilik 

‘Çiftlikten Çatala’: adil , sağlıklı ve çevre 
dostu gıda sistemi

Enerji tasarruflu bir şekilde inşa etmek 
ve yenilemek 

Sürdürülebilir ve akıllı 
hareketliliğe geçiş 

AB’nin 2030 ve 2050 İklim konusundaki 
hedefinin yükseltilmesi 

Temiz, ekonomik ve güvenli enerji 

Zehirsiz çevre için sıfır kirlilik hedefi

Bir Avrupa İklim 
Paktı

Küresel bir lider 
olarak AB

AB’nin ekonomisini 
sürdürülebilir bir gelecek 
için dönüştürmek

Ve kimseyi geride 
bırakmamak

Derinlemesine dönüştürücü politikalar 
tasarlamak

YA ŞİMDİ?
2021-2027
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9 OTP hedefi ve başlıca OTP reform politika ilkeleri

SADELEŞTİRİN

İdari yükü
azaltın

DAHA İYİ HEDEFLEME

Rules with better links to 
local realities

KEEP STRONG 
COMMON ELEMENTS

Eşit şartlar sağlayın

Kararlığın artması

PERFORMANS ESASLI SİSTEM

Politika sonuçlarını
garantileyin

Adil Gelir 
Sağlamak

Rekabetçiliği 
Artırmak

Gıda 
zincirinde 
gücü yeniden 
dengelemek

İklim 
değişikliği
Eylemi

Çevreyi 
Önemsemek

Bilgi &
Yenilik

Tabiatı & 
Biyoçeşitliliği 
Korumak

Nesillerin 
Yenilenmesini 
Desteklemek

Kırsal Alanları
Canlandırmak

Gıda & Sağlık 
Kalitesini 
KORUMAK

Yerel gerçeklerle 
daha iyi ilişkili 

kurallar

GÜÇLÜ ORTAK UNSURLAR 
BARINDIRIN
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Agriculture and
Rural Development

Adil gelir sağlayın
Rekabetçiliği artırın

Gıda zincirlerindeki gücü 
yeniden dengeleyin

TEŞVİK ETMEK                                              DESTEKLEMEK GÜÇLENDİRMEK 
ESNEK ÇİFTLİK SEKTÖRÜ ÇEVRE VE İKLİM
KIRSAL ALANLARIN DOKUSU 

OTP HEDEFLERİNİN YENİ MİMARİSİ 

BELİRLİ OTP HEDEFLERİ

DAHA GENİŞ OTP HEDEFLERİ 

Nesillerin yenilenmesi
Canlı kırsal alanlar

Gıda ve sağlıkta kalite

İklim değişikliği eylemi
Çevreye önem verilmesi 
Tabiat ve biyoçeşitlilik

Ekonomik Environment 
& Climate

Çevre & İklim Sosyal

KESİŞEN OTP HEDEFLERİ

ModernizasyonSürdürülebilirlik Sadeleştirme 
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Kırsal kalkınmaya yönelik çeşitli müdahale türleri–
örnekler (2021-2027)

• Çevre, iklim ve diğer yönetim taahhütlerine yönelik ödemeler

• Tarım yapılan doğal alanlar ve diğer alanlara özgü kısıtlamalar için 
ödemeler 

• Belirli zorunlu koşullardan kaynaklanan, alana özgü dezavantajlar 
için ödemeler

• (Çiftlikler, kırsal işletmeler, tarım-gıda endüstrileri, kamu 
altyapılarına yapılan) yatırımlara destek

• Genç çiftçiler tarafından iş kurulmasına ve kırsal iş kurmaya 
yönelik  hibeler

• Risk yönetimi araçları 

• Gıda değer zincirinde işbirliğinin desteklenmesi

• Bilgi birikimi paylaşımı ve (danışmanlık, araştırma, eğitim, ağ 
kurma) amaçlı bilgi edinmenin desteklenmesi
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Kırsal Kalkınma için uygun yatırım örnekleri (2021-2027)

• Belirli hedeflere ulaşmaya katkı sağlayan somut ve soyut yatırımlar 
(makine, binalar, yazılım, patentler vb.)

• Belirli çevresel ve iklimle ilişkili hedeflerle bağlantılı ağaçlandırma 
ve dolaylı yatırımlar

• Su kaynağı durumu iyi olan bölgelerde sulama

• Kırsal alanlarda verilen temel hizmetlere yatırım (yerel yollar, su 
boruları, kanalizasyon sistemleri, genişbant, anaokulları)

• Doğal afet veya felaketlerin ardından tarım ve orman 
potansiyelinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar.
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OTP STRATEJİK 
PLANLARI 

Hedef belirleme

GZTF analizi 

Müdahale stratejisi

Müdahaleler ve 

mali tahsisatlara 

karar verilmesi

Sonuç 
göstergelerine 
yönelik  hedefler

Yeşil Mutabakat
AB Hedefleri
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Özetle

• Kırsal alanlara yönelik AB politikası geniş kapsamlıdır

– birçok araç: ekonomik, sosyal ve çevresel

– verilere dayalıdır

– programlıdır, izlenir ve değerlendirilir. Tüm Üye Devletler için
ortaktır ancak ulusal/bölgesel bağlama uydurulur;

• Kırsal kalkınma tarımdan çok daha geniş kapsamlıdır

• Çevre, biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği – yeşil
dönüşüme daha büyük bir vurgu;

• Bilgi birikimi, dijitalleşme, araştırma, bilgi transferi, araştırma-iş
dünyası-danışmanlar ve çiftçiler arasında ağ kurulması konularına
daha büyük bir vurgu

AB: https://enrd.ec.europa.eu/ Kırsal Kalkınma için AB Ağı; 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en AGRI Inovasyon Ağı

Türkiye: Kırsal Kalkınma Ağı http://www.uka.org.tr/

Bir sonraki: Kırsal alanlar için AB uzun vadeli vizyonu 
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