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ÖN SÖZ
Kırsal alanlar yeryüzünde çok geniş alanlar kaplamakta ve çok büyük nüfus kitlelerine
ev sahipliği yapmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin esas itibarıyla doğal kaynakların
değerlendirilmesine dayandığı büyük ölçüde gelenek ve göreneklerin hâkim olduğu ve yaşam
kurallarını etkilediği, genelde teknik ve teknolojik gelişme düzeyinin çok düşük olduğu,
sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmelerin nispeten yavaş gerçekleştiği, doğal şartların çok
daha belirgin olduğu alanları “kırsal alanlar” olarak tanımlayabiliriz. Temelde insan ve mekân
ilişkisini ele alan coğrafya da kırsal alanların mekânsal ve beşerî önemi yadsınamayacak
öneme sahiptir. Yeryüzünde geniş alanlar kaplayan Kırsal alanlar, sahip olduğu doğal ve
beşerî özelliklerinin zenginliğiyle Coğrafyanın önemli bir araştırma ögesi olmuştur. Bu
doğrultuda Kırsal coğrafya, yeryüzü üzerinde kırsal alanlardaki mekânsal değişimleri
tanımlamak ve kırsal faaliyetler ile mekânsal kullanım ilişkilerini sebep ve sonuçlarıyla
açıklamak ister ve bu doğrultuda çalışmaları yönlendirir.
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YAZAR NOTU
Kırsal Coğrafyada 1950 öncesini ilk dönem olarak tanımlamak mümkündür. Şehirsel
alanlar dışında geniş bir disiplin alanı olarak “kırsal alanlara” çoğunlukla farkında olmaksızın
bölgesel ve kültürel coğrafya bakış açısıyla odaklanılmış ve ele alınmıştır. İkinci dönem
olarak ifade edebileceğimiz 1950-1970’ler arası dönemde daha çok tarımsal faaliyetler, arazi
kullanımı, nüfus, yerleşim modelleri gibi konular ele alınmış, 1970’lerden günümüze
araştırma alanları daha da gelişmiş, siyasi, ekonomik, yapısal teoriler ve kırsal yapılanmada
yeni ilgi alanları çağdaş döneme damgasını vurmuştur. Geleneksel olarak kırsal coğrafya
çalışmalarına sanayileşme sonrasında çoğunlukla Avrupa ve Kuzey Amerika’da olduğu gibi
kuzey bölgelerde yer alan küreselleşen ülkelerde, Avustralya ve Yeni Zellanda’da
odaklanılmıştır. Fakat giderek artan bir şekilde dikkatler daha çok gelişmekte olan ülkelerdeki
kırsal alanlara doğru yönlendirilmiştir. Kırsal alanlar yeryüzünde çok geniş alanlar
kaplamakta ve çok büyük nüfus kitlelerine ev sahipliği yapmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin
esas itibarıyla doğal kaynakların değerlendirilmesine dayandığı, büyük ölçüde gelenek ve
göreneklerin hâkim olduğu ve yaşam kurallarını etkilediği, genelde teknik ve teknolojik
gelişme düzeyinin çok düşük olduğu, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmelerin nispeten yavaş
gerçekleştiği, doğal şartların çok daha belirgin olduğu alanları “kırsal alanlar” olarak
tanımlamaktayız. Coğrafya biliminde kırsal alanların mekânsal ve beşerî önemi
yadsınamayacak öneme sahiptir. Yeryüzünde geniş alanlar kaplayan kırsal alanlar, sahip
olduğu doğal ve beşerî özelliklerinin zenginliğiyle Coğrafyanın önemli bir araştırma ögesi
olmuştur. Bu doğrultuda Kırsal Coğrafya, yeryüzü üzerinde kırsal alanlardaki mekânsal
değişimleri tanımlamak ve kırsal faaliyetler ile mekânsal kullanım ilişkilerini sebep ve
sonuçlarıyla açıklamak ister ve bu doğrultuda çalışmaları yönlendirir. Ülkemizde de kırsal
alanlarla ilgili çok sayıda münferit çalışma yapılmış olmakla birlikte bu çalışma, “Kırsal
Coğrafya” adı altında yapılan ilk çalışmadır.
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1.KIRSAL COĞRAFYAYA GİRİŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.

Genel Bakış
Kırsal Alanlar
Kırsal Alanlarda Organizasyon

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kırsal alanlar deyince ne anlıyoruz?
Coğrafya- kırsal alanlar ilişkisi nasıldır?
Kırsal coğrafya nedir?
Kırsal alanların sahip olduğu coğrafi potansiyel yeterince değerlendiriliyor mu?
Kırsal alanların kullanımı dünyanın her yerinde aynı mıdır?
Kırsal alanların organizasyonu, planlanması ne demektir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Genel bakış

Kırsal coğrafyanın ne
olduğunun ve amaçlarının
öğrenilmesi

Kırsal Coğrafyanın ne
olduğu ve inceleme alanları
araştırılacak, diğer coğrafya
konularıyla
ilişkilendirilecektir. Şehir
coğrafyası vb.

Kırsal alanlar

Kırsal alanların nereler
olduğu ve özelliklerinin
neler olduğunun öğrenilmesi

Mekânsal, sosyo-ekonomik
ve kültürel farklılıkların,
özelliklerin araştırılması.
Diğer coğrafya konularıyla
ilişkilendirilmesi. Şehir
coğrafyası vb.

Kırsal alanlarda
organizasyon

Kırsal alanlardan en verimli
şekilde yararlanmak
amacıyla temelde nelerin
yapılması gerektiğinin
öğrenilmesi

Coğrafi potansiyele konu
olan iklim, toprak, bitki
örtüsü, insan vb. unsurların
etkileşimi ve rantabl
yararlanma şekillerinin
incelenmesi

4

Anahtar Kavramlar
•
•
•

Kırsal
Kırsal coğrafya
Kırsal organizasyon

5

Giriş
Ekonomik faaliyetlerin esas itibarıyla doğal kaynakların değerlendirilmesine
dayandığı, büyük ölçüde gelenek ve göreneklerin hâkim olduğu ve yaşam kurallarını
etkilediği, genelde teknik ve teknolojik gelişme düzeyinin çok düşük olduğu, sosyo-ekonomik
ve kültürel gelişmelerin nispeten yavaş gerçekleştiği, doğal şartların çok daha belirgin olduğu
alanları “kırsal alanlar” olarak tanımlayabiliriz. Yeryüzünde geniş alanlar kaplayan kırsal
alanlar, sahip olduğu doğal ve beşerî özelliklerinin zenginliğiyle Coğrafyanın önemli bir
araştırma ögesi olmuştur. Bu doğrultuda Kırsal Coğrafya, yeryüzü üzerinde kırsal alanlardaki
mekânsal değişimleri tanımlamak ve kırsal faaliyetler ile mekânsal kullanım ilişkilerini sebep
ve sonuçlarıyla açıklamak ister.

6

1.1.Genel Bakış
Temelde insan-mekân ilişkisini irdeleyen Coğrafyada, mekânın sahip olduğu fiziki
avantajları, yine bu mekânda yaşayan ve mekân ile sürekli ilişki içinde olan insanın
gerçekleştirdiği beşerî faaliyetlerini ortaya çıkarmak, mekân ile ilişkisini geçmiş
faaliyetleriyle değerlendirmek ve gelecekte daha iyi şartların oluşması için projeler
oluşturmak önemli bir yer tutmaktadır. Belirli bir mekândan insanın en rantabıl bir şekilde
yararlanması, bu yararlanma biçiminin sürdürülebilir bir yapı kazanması ve geleceğe aynı
nitelikte bir ortam bırakabilmesi, coğrafi mekânın çok iyi tanınması ve bu mekânın önemli
belirleyicisi olan insanın mevcut coğrafi imkânları çok iyi değerlendirebilmesi ile mümkün
olabilecektir. Bu sebeplerle kırsal alan çalışmalarında coğrafya ve coğrafyacıya çok büyük ve
önemli görevler düşmektedir.
Kırsal Coğrafya, yeryüzü üzerinde kırsal alanlardaki mekânsal değişimleri tanımlamak
ve kırsal faaliyetler ile mekânsal kullanım ilişkilerini sebep ve sonuçlarıyla açıklamak ister.
Bu amacın özü, kırsal alanlardaki büyük çeşitliliği açıklamaktır.
Kırsal Coğrafyada 1950 öncesini ilk dönem olarak tanımlamak mümkündür. Şehirsel
alanlar dışında geniş bir disiplin alanı olarak “kırsal alanlara” çoğunlukla farkında olmaksızın
bölgesel ve kültürel coğrafya bakış açısıyla odaklanılmış ve o şekilde ele alınmıştır. İkinci
dönem olarak ifade edebileceğimiz 1950-1970’ler arası dönemde daha çok tarımsal
faaliyetler, arazi kullanımı, nüfus, yerleşim modelleri gibi konular ele alınmış, 1970’lerden
günümüze araştırma alanları daha da gelişmiş, siyasi, ekonomik, yapısal teoriler ve kırsal
yapılanmada yeni ilgi alanları çağdaş döneme damgasını vurmuştur. Geleneksel olarak kırsal
coğrafya çalışmalarına sanayileşme sonrasında çoğunlukla Avrupa ve Kuzey Amerika’da
olduğu gibi kuzey bölgelerde yer alan küreselleşen ülkelerde, Avustralya ve Yeni Zellanda’da
odaklanılmıştır. Fakat giderek artan bir şekilde dikkatler daha çok gelişmekte olan ülkelerdeki
kırsal alanlara doğru yönlendirilmiştir.
Gelişmiş ülkelerin kalkınma süreçleri incelendiğinde kırsal alanlarda tarım sektörünün
kalkınmaya etkileri açıkça ortaya çıkmaktadır. Tarım sektörü sanayi sektörü başta olmak
üzere diğer sektörlerin dinamiğini oluşturmuştur. Tarımsal faaliyetler başta olmak üzere kırsal
alanların kaynaklarını entansif olarak değerlendiren gelişmiş ülkeler bir taraftan ihtiyaçları
olan besin maddelerini üretmişler diğer taraftan üretilen ham maddelere dayalı sanayileri
kurmuşlar, sanayileşme düzeyini ve gelişmişlik düzeyini arttırmışlardır. Kırsal alanlarda iş
gücü azalmakla ve başta tarım olmak üzere diğer kırsal faaliyetlerin millî hâsıla içindeki payı
düşmekle birlikte tarım sektörünün önemi azalmamıştır. Gelişmekte olan ve geri kalmış
ülkelerde kırsal alanlarda kalkınmaya dayalı büyük sorunlar yaşanırken, gelişmiş ülkelerde
kırsal alanlarda kalkınma gerçekleştirilmiştir. Bugün gelişmekte olan ülkelerde her dört
yoksul insandan üçü kırsal bölgede yaşamaktadır ve bunların çoğu geçimini doğrudan veya
dolaylı olarak tarımsal faaliyetlerden sağlamaktadır. Bu sebeple gelişmekte olan ve az
gelişmiş ülkelerde kırsal alanlarda kalkınmanın mutlaka gerçekleştirilmesi, mevcut coğrafi
potansiyellerin harekete geçirilmesi gerekmektedir.
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Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde şehirlere ve bilhassa metropoliten
bölgelere göç olmaktadır. Buralarda hızlı nüfus artışının en büyük nedeni ülkenin her
yerinden gelen kırsal kökenli göçtür. Söz konusu göçler sonucu nüfus artışı çok fazla olmuş,
şehir ve şehir çevresindeki kırsal alanlar mekânın kullanımına dayalı çok boyutlu, önemli
problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Günümüzde dünya nüfusunun yarısından çoğu şehirlerde
yaşamaktadır. Kırsal alanlar önemli nüfus üretim alanları olmakla birlikte sürekli nüfus
kaybetmektedirler. Şehirlerde yaşayanların oranı gelişmiş ülkelerde çok daha yüksektir.
Kırsal alanları terk eden nüfus, istihdamın daha fazla olduğuna inandığı büyük şehirlere, aşırı
kalabalık bölgelere gitmektedir. Bu hareketi azaltmak için kırdan göçü durdurmak büyük
önem kazanmaktadır. Kırların ekonomik ve sosyo kültürel gelişiminin temin edilmesi ve
kırsal mekânın en iyi biçimde değerlendirilmesi zorunludur.

1.2.Kırsal Alanlar
Basit bir ifade ile yerleşme alanları, insanların barındıkları ve yaşamlarını devam
ettirebilmek için birtakım faaliyetlerde bulundukları yerlerdir. Kırsal alanlar da daha ziyade
doğal şartlara uygun yerleşme ve mesken şekline sahip, ekonomik faaliyeti esas olarak
tarımsal faaliyetlere dayanan, kendine özgü yönetimi ve sosyal kültürü olan az nüfuslu
alanlardır. Diğer bir ifadeyle ekonomik faaliyetlerin esas itibarıyla doğal kaynakların
değerlendirilmesine dayandığı, büyük ölçüde gelenek ve göreneklerin hâkim olduğu ve yaşam
kurallarını etkilediği, teknik ve teknolojik gelişme düzeyinin çok düşük olduğu, sosyoekonomik ve kültürel gelişmelerin nispeten yavaş gerçekleştiği, doğal şartların çok daha
belirgin olduğu alanları “kırsal alanlar” olarak tanımlayabiliriz.
Kırsal alanlarda yerleşmeler olarak köylerin yanı sıra, köyden daha küçük oba, yayla,
mezra gibi yerleşim birimleri dışında köyden daha büyük kasabalar da bulunmaktadır.
Doğal şartlar ve beşerî şartlar kırsal alanda yerleşmelerin konumlanmasında ve
biçimlenmesinde, yerleşmeleri oluşturan meskenlerin şekillerinde ve donanımında, buralarda
yaşayan insanların ekonomik faaliyetlerinin türü üzerinde etkili olmaktadır. Doğal şartlar bu
etkilemede çoğu kez iç içe geçmekle birlikte (İklim- Topoğrafya, İklim-Su kaynakları gibi)
topoğrafya şartları ve su kaynakları başlıcalarıdır. Beşerî etkiler olarak da tarihi, kültürel,
sosyal ve teknolojik faktörleri belirtebiliriz. Kırsal alanlarda genellikle kırsal fonksiyonlar
hâkimdir. Zaman zaman şehirlerde de görülen bazı fonksiyonlara rastlanmakla birlikte tüm
kırsal fonksiyonlar içindeki payları çok küçüktür.
Kırsal alanlar, birkaç ev ve eklentileri ile tarım alanlarına sahip, çok fazla nüfusun
olmadığı açıklık alanlardır. Kırsal alanlarda tüm bunlar geniş bir alana yayılmıştır. Çoğu kez
birkaç kişi ve işletme görülmektedir. Kırsal alanlarda nüfus yoğunluğu oldukça düşüktür.
Birçok insan şehirlerde yaşamaktadır. Şehirsel alanlarda yaşayan insanların evleri ve işyerleri
birbirine oldukça yakındır. Kırsal alanlarda ise daha az kişi yaşamakta ve onların ev ve iş
yerleri birbirine uzaktır. Birkaç sayısal veriyle değerlendirecek olursak ABD sayım
bürosunun kırsal alan sınıflandırmasına göre kasabalar, nüfusu 1000 kişiden daha az olan ve
km2’ye 2-6 kişinin düştüğü ve çevresinde 500 kişiden daha az insanın yaşadığı yerlerdir.
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OECD 1988 yılından itibaren kırsal alanlar üzerine çalışmalar yürütmekte olup kırsal
alanları, “nüfus yoğunluğu” kriterine göre tanımlamıştır. AB resmi metinlerinde de ülkeler
arasındaki karşılaştırmayı kolaylaştırmak maksadıyla bu tanım kullanılmaktadır. OECD’nin
tanımı iki aşamalı bir yaklaşım üzerine kuruludur. Birincisi, nüfus yoğunluğunun km2’de 150
kişinin altında olduğu yerel birimler (belediyeler gibi) kırsal olarak tanımlanır. Daha sonra,
bölgeler, üç kategoride sınıflandırılır. Bu sınıflandırmaya göre bir bölgede nüfusun %50’den
fazlası (km2’ye 150 kişiden daha az) kırsal alanlarda yaşıyorsa bu bölgeler kırsallığı baskın
(predominantlyrural) bölgeler; bir bölgenin nüfusunun %15-50 arası kırsal yerel birimlerde
yaşıyorsa bu bölgeler önemli ölçüde kırsal (significantly rural) bölge; bir bölgenin nüfusunun
%15’inden azı kırsal yerel birimlerde yaşıyorsa bu bölge de kentselliği baskın (predominantly
urbanised) bölge olarak tanımlanmaktadır. (Rural Development in the European Union)
Karşılaştırma amaçlı olarak kullanılan bu kriterin yanı sıra OECD’ye üye ülkelerin
kendilerine özgü kırsal alan tanımları da vardır. Örnegin; Avusturya’ya göre kırsal alanlar,
kentsel olmayan veya kent merkezi olmayanlardır. Kanada’da kırsal alanlar, 1000’den az
nüfusu olan ve km² basına 400 kişiden daha az yoğunluklu alanlardır. Finlandiya’da kırsal
alanlar kalkınma tiplerine göre kente bitişik kırsal alanlar, kırsal merkez olan alanlar ve
çevresel alanlar olarak sınıflanır. Fransa’da kırsal alanlar, kentsel olmayan veya kent merkezi
olmayan alanlardır. Yunanistan’da kırsal alanlar, 2000 kişiden daha az toplulukların yaşadığı
alanlardır. İrlanda’da 1500 kişinin altındaki kasabalar kırsal alan olarak tanımlanmakta; Yeni
Zelanda’da kırsal alanlar, 1000 veya daha fazla kişinin bulunduğu merkez dışındaki
alanlardır. Portekiz’de kırsal alanlar, kentsel olmayan veya kent merkezi olmayan alanlardır
(OECD, 1998).
Görüldüğü üzere “kentsellik” ve “nüfus” kriteri bu ülkeler tarafından kırsal alanı
tanımlamada kullanılan kriterler olmuştur.
Kırsal alanları şehirlerden ayıran en basit esas nüfusa dayalı tanımlamadır. Bilindiği
gibi kasaba ve şehir nüfusları köylerden daha fazla nüfusa sahiptir ve kırsal alanda
dağılmıştır. Fakat birbirinden ayıran sınır nedir dediğimizde yukarıda da belirtiğimiz gibi
tabloda da görüldüğü üzere farklı ülkelerde kır-şehir ayrımında kullanılan kırsal yerleşmeye
ait maksimum nüfus büyüklüğü değişmektedir.
Tablo 1: Kırsal Yerleşmelerin Tanımlanmasında Resmi Nüfus Miktarı

Sınıflandırmanın
Yapıldığı Ülke

İzlanda

Kanada

Kırsal
Yerleşmenin
Maksimum nüfusu

Açıklama

300

Şehirsel İdari Biriminin Minimum
Nüfusu

1000

(En fazla nüfus yoğunluğu km.2'ye
400'den daha az)Nüfus Sayım Kriteri

9

Fransa

2000

ABD United States

2500

Nüfus Sayım Kriteri

İngiltere

10000

Kırsal Ajans Tanımı

Birleşmiş Milletler

20000

Japonya

30000

Türkiye

2000

Şehirsel İdari Biriminin Minumum
Nüfusu

Kaynak: Woods, M.,2005

Nüfusun tam bir ölçü olarak kullanılamayacağı tespit edildiğinden nüfus yoğunluğu,
arazi kullanımı, şehir merkezlerine yakınlık gibi farklı tanımlamalar da değerlendirilmiştir.
Keza İngiltere’de sadece nüfusla yetinilmemiş, nüfus yoğunluğu, nüfus değişimi, göçle gelen
nüfus, giden nüfus, yaş profili, eve ait bazı özellikler -ki sıcak suyun varlığı, banyo ve
tuvaletin varlığı bunlardan bazılarıdır- ziraatte çalışan işgücünün payı, şehir merkezine
yakınlık gibi esaslar da değerlendirilmiştir. (Harita 1, 2)
Kırsalı tanımlayan en önemli kimlikler sosyal özelikler ve ekonomik yapıdır. Birçok
kırsal alanda birincil ekonomik sektör tarımdır. Birçok kişi yaşadığı çiftliklerde çalışmaktadır.
Mezra, köy, kasaba ve diğer küçük kırsal yerleşmeler geniş arazilerle çevrelenmiştir.
İnsanların ve binaların yokluğu sebebiyle şehirlerden farklı olarak kırsal alanlarda doğal hayat
daha yoğun ve belirgindir. Gerçekten kırsal alanlar, sık sık insanların, ülkenin yerli yaban
hayatını görebilecekleri ve buralarla etkileşime geçebilecekleri yerler olarak
tanımlanmışlardır.
Dünya genelinde nüfusun büyük bir bölümü şehirsel alanlardan ziyade kırsal alanlarda
yaşamaktadır. Fakat bu durum hızla değişiklik göstermektedir. Bütün dünyada şehirleşme
artmaktadır. Mesela Asya’da Birleşmiş Milletlerin tahminine göre 2050 yılında şehirsel nüfus
yaklaşık 2 milyara ulaşacaktır.
İnsanlar tarım teknolojisi, endüstriyel teknoloji ve değişen ekonomik koşullardan
birine olan umudu da dâhil olmak üzere birçok nedenden şehirsel alanlara göç etmektedir.
Tarım teknolojileri tarım işçilerine ihtiyacı azaltmıştır. Gelişmiş ulaşım, tarım araç ve
gereçleri, gübre kullanımı ve genetiği değiştirilmiş ürünler daha az tarım işçisi, daha fazla
gıda hasatı anlamına gelmektedir. Tarımsal istihdamdaki bu azalma birçok tarım işçisini
şehirlere göç etmeye zorlamaktadır.
Amerika kıtasında 2011 yılında 44.388.000 olan tarımda ekonomik olarak aktif nüfus,
2013 yılında 43.177.000’e gerilemiştir. Aynı şekilde Avrupa kıtasında 2011 yılında
21.689.000 olan tarımda ekonomik olarak aktif nüfus, 2013 yılında 19.701.000’e gerilemiştir.
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Endüstriyel teknoloji şehirsel alanlara özgü birçok iş yaratmıştır. Gelişmekte olan
ülkeler, genelde birçok kişinin faaliyette bulunduğu ziraat, ormancılık, madencilik ya da diğer
doğal kaynaklardan yararlanma gibi kaynak temelli ekonomilere sahiptir. Bu doğal kaynaklar
genelde kırsal alanlarda bulunmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler endüstriyel teknoloji
kullanımını yaygınlaştırmak gibi genellikle hizmet tabanlı ekonomiye odaklanmaktadır.
Hizmet tabanlı ekonomiler ülke içindeki ve dışındaki kişilere hizmet ve mamul madde
sağlamak için endüstriyel teknolojileri kullanmaktadırlar. Mesela Hindistan birçok insanın
kırsal alanlarda tarımsal faaliyetlerle uğraştığı bir ülkedir. Hindistan ekonomisi geliştikçe
muhtemelen birçok insan teknoloji endüstrilerinde çalışmak üzere Bangalore gibi şehirsel
alanlara göç edecektir. Günümüzde, ABD gibi ülkelere bilgisayar çipleri için ham madde
(metaller) sağlama yerine, Hintli şirketler artık bilgisayar çiplerini kendileri imal
etmektedirler.
Üniversiteler gibi öğrenme merkezleri, hastaneler ve idari hizmetler genellikle şehirsel
alanlarda yer almaktadır. Birçok kırsal alan sakini oradaki ekonomik fırsatlardan yararlanmak
için şehirlere gitmektedir. Şehirlerde yaşamanın bedeli genellikle kırsal alanlara göre çok
daha yüksektir. Bir ev kiralamak, beslenmek, bir yerden diğer bir yere ulaşmak bir bedeli
gerektirmektedir. Bu sebeple çalışanların ücretleri şehirsel alanlarda genellikle daha yüksektir.
Bu doğrultuda daha yüksek ücret arayışı kırsal alanlardan göç için diğer bir sebeptir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, kırsal alanlar ülkenin yaklaşık yüzde 98’ini
kaplamakta ancak nüfusun sadece yüzde 25’i kırsal alanlarda yaşamaktadır. Tarım işlerinin
çok daha yaygın olduğu az gelişmiş bir ülke olan Etiyopya'da ise, insanların yüzde 87’si kırsal
alanlarda yaşamaktadır.
Kırsal alanlarda, her yerleşmenin yaşam kaynağını oluşturan, çok geniş bir saha
kaplayan ekonomik faaliyet sahası vardır. Yerleşme noktaları, bu faaliyet sahaları içinde çok
küçük noktalar hâlinde yer alırlar. Yerleşme ve ekonomik faaliyet sahaları sebep ve mekân
itibarıyla daima birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Yerleşim modelleri genellikle mekânsal bir
düzene sahiptir.
Gelişmiş dünyanın kırsal alanları ele alan çalışmaları, kırsal yerleşmelerin köken,
gelişme ve dağılımlarını, kırların tekrar nüfuslanılmasını, kırsal değişimin sebep ve
sonuçlarını, kırsal alanların rekreasyonel kullanımının şeklini, turizmi, planlamayı ve
şehirlilerin kırsal alanlardaki artan etkilerini incelemektedir.

1.3.Kırsal Alanlarda Organizasyon
Mekân organizasyonunu şimdiki anlamda olmamakla birlikte, insanın mekânda yer
aldığı zamana dek geriye götürmek mümkündür. Gelişen ve değişen fiziki-beşerî şartlar insanı
şu veya bu ölçüde mekânı organize etmeye yöneltmiştir.
20.yüzyılın yarısında yaşanan iki büyük savaş fiziki, sosyal ve ekonomik açıdan büyük
yıkımlar yapmıştır. Tarım alanları harap olmuş, yerleşim alanları yerle bir olmuş, birçok insan
ölmüş, yaşayanlar ise yıkıntılar içinde maddi ve manevi yönden çöküntüye uğramışlardır. Bu
şartlar karşısında yerleşim alanlarının onarılması, sosyo-ekonomik problemlere çözüm
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oluşturabilmek için imkânların araştırılması, bu imkânların planlanması ve gerçekleştirilmesi
doğrultusunda adımların atılması çalışmaları önem kazanmıştır. Böylece planlama,
organizasyon fikri gelişmiştir. Savaş sonrasında beliren bu durum planlamanın örgütsel olarak
ele alınmasını gerekli kılmıştır. Böylece Avrupa ve Amerika’da bu hizmeti sunacak birtakım
bürolar kurulmuştur. Bu kuruluşlar OECD ile (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı)
işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda Dünyada bölgesel bazda yapılan
bazı planlamalar yapılmış, projeler oluşturulmuştur.
Hollanda’da denizden kazanılan toprağın en rasyonel biçimde kullanılması belli bir
organizasyon sonucu gerçekleşmiştir. Deniz veya ırmak sularının basmasını önlemek
maksadıyla setlerle çevrilen, suyu drene edilen ve tarıma açılan alanlara Polder diyoruz.
Hollanda’da zaman zaman deniz sularıyla örtülen alçak kıyıların denize bakan kesimlerinde
setler kurularak polderler kazanılmıştır. Set arkasındaki toprakların tuzdan arındırılması çok
kolay olmamaktadır. Yağışlı iklimin görüldüğü yerlerde bitki örtüsünün ve yağmur sularının
etkisiyle tuzdan arınma işlemi hızla gerçekleşmektedir. Mesela İngiltere’de çayır alanının
oluşması hemen hemen bir yılda gerçekleşmektedir. Hollanda dışındaki ülkelerde de polderler
düzenlenmiştir. Mesela Fransa’da Flanders vb. yerlerdeki eski kıyı bataklıklarında;
İtalya’daki Toscano, Lazio, Venedik’te; İspanya, Portekiz, Japonya, Mısır vb. ülkelerde
polderler oluşturulmuştur.
Nüfusun çok kalabalık olduğu Hindistan’da nüfusun önemli bir kısmı tarımsal alanda
çalışmakta ve kırsal kesimde yaşamaktadır. Burada kalkınma hamlesi için özellikle köylerin
kalkınması, sanayinin dengeli dağılması, nüfus hareketlerinin irdelenmesi, büyük şehirlere
rasgele yerleşilmemesi önerilmiş ve bu hususta planlama çalışmalarına başvurulmuştur.
ABD’de XX. yüzyıl başında çeşitli bölgeler arasında önemli gelişmişlik farkları ortaya
çıkmıştı. Çeşitli olumsuz koşullara sahip olan Tenessee Vadisi, 1929 ekonomik krizinden
diğer bölgelere göre daha fazla etkilenmiş, bunun üzerine bölgede birtakım çalışmaların
yapılmasına karar verilmiş, ABD’de de Tenessee Vadisini Kalkındırma politikası uygulamaya
konmuştur.
Ülkemizde devam eden GAP’a benzer çalışmalar Fransa’da Moselle-Saone-Rhone
ekseninde ve Brezilya’da da (San Fransisco Baseni) görülmektedir.
Diğer bir örnek çalışma; Fransa’nın geri kalmış bölgesi olarak kabul edilen Bretagne
bölgesinde gerçekleştirilmiştir. İkinci dünya savaşından sonra harap olan çevrenin fiziki
düzeni ile birlikte sosyo- ekonomik planlaması da ele alınarak yüksek tarım potansiyelinden
yararlanmayı ve bölgeye bazı büyük sanayi kuruluşlarını çekmeyi amaçlayan bir bölge planı
yapılmıştır.
Tarımsal kesimdeki randımanı artırmak amacıyla “remem rement” (arazi düzenleme)
uygulaması ve kooperatifleşme denemelerinde bulunularak olumlu sonuçlar alınmıştır.
(Taneri, 1986)
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Ülkemizde de Cumhuriyet’in ilanından itibaren bazı plan kararları alınmış, mekânın
organizasyonu yoluna gidilmiştir. Buradaki esas, bölge, ülke veya şehirsel ve kırsal ölçüde
olsun mekânın ekonomik, sosyal ve fiziki yönden organize edilmesidir. Ancak bu organize
mekânın mimari anlamda organizasyonundan ayrı ve başka anlamlar taşımaktadır. Belirli bir
mekânın coğrafi imkânlarının ortaya konulup mevcut veya mevcut olabilecek sorunların tespit
edilmesi ya da daha iyiye ulaşmak, sorunları ortadan kaldırmak için bilimsel çalışmalarla,
projeler oluşturup uygulama imkânlarının değerlendirilmesi esastır.
Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde kır nüfusu ülke nüfusunun çoğunu
oluşturmaktadır. Bu sebeple özellikle bu ülkelerde kalkınma çabaları, ekonominin tarıma
dayandığı bu kesimden başlamaktadır. Ülke ve bölge bazında yapılan planlamalarda ele
alınan çalışmalar, hedefler kırsal alana inilmedikçe kalkınma gerçek anlamda sağlanamaz.
Yukarıda da ifade edildiği gibi kırsal organizasyon bir köy imar planı özelliğinden
ziyade, fiziki boyutları olan ekonomik, sosyal ve kültürel ağırlıklı çok yönlü bir
organizasyondur. Kalkınma planlarının tümünde kalkınmaya ekonomik ölçütlerle
yaklaşılmakta ve kalkınma mekândan ve mekânın örgütlenmesinden, yeniden
yapılanmasından bağımsız ele alınmakta, mekânsal boyutun önemi yeterli ölçüde
değerlendirilmemektedir. Kırsal alanlarda, bu boyutlarıyla çözümler ve gelişmeler
sunulabilinmelidir ki şehirlere büyük oranda gerçekleşen nüfus akımları nispeten ortadan
kalksın, şehirlere her gün yeni bir problem eklenmesin, artan nüfusun temelde beslenme
ihtiyacı karşılanabilsin.
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Uygulamalar
1)

Herhangi bir kırsal alana gidilmesi

2)

Şehir yerleşmesiyle arasındaki farkların gözlemlenmesi
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Uygulama Soruları
1)

Şehirlerle karşılaştırıldığında kırsal alanlar için neler söyleyebilirsiniz?

15

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kırsal coğrafyanın yeryüzü üzerinde kırsal alanlardaki mekânsal
değişimleri tanımlamak ve kırsal faaliyetler ile mekânsal kullanım ilişkilerini sebep ve
sonuçlarıyla açıklamayı amaçladığını ve bu amacın özünün, kırsal alanlardaki büyük
çeşitliliği açıklamak olduğunu, kırsal alanları tanımlarken kullanılan temel kriterleri, kırsal
mekânın organizasyonu ile ilgili temel bilgileri öğrendik
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi şehirsel alanlar dışında geniş bir disiplin alanı
olarak “kırsal alanlara” çoğunlukla farkında olmaksızın bölgesel ve kültürel coğrafya bakış
açısıyla odaklanıldığı ve ele alındığı dönemdir?
a)
1950 öncesi
b)
1950-1970 arası
c)
1970 sonrası
d)
1930 sonrası
e)
1980 sonrası
2)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Tarımsal faaliyetler başta olmak üzere kırsal
alanların kaynaklarını entansif olarak değerlendiren gelişmiş ülkeler bir taraftan ihtiyaçları
olan …………… üretmişler diğer taraftan üretilen ham maddelere dayalı sanayileri
kurmuşlar.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a)
Besin maddelerini
b)
Sanayi maddelerini
c)
Enerji kaynaklarını
d)
Hayvansal ürünlerini
e)
Bitkisel ürünlerini
3)
Kırsal alanlar önemli nüfus üretim alanları olmakla birlikte sürekli nüfus
kaybetmektedirler.

4)
a)
b)
c)
d)
e)
5)
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
6)

Doğru

Yanlış

X

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kırsal alanları tanımlamaz?
Teknik ve teknolojik gelişme düzeyi yüksektir.
Esas itibarıyla doğal kaynaklar değerlendirilir.
Büyük ölçüde gelenek ve görenekler hâkimdir.
Sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeler nispeten yavaştır.
Doğal şartlar çok daha belirgindir.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kırsal alanlarda etkili olan beşerî etkilerden
Topoğrafya Faktörü
Tarihi Faktörler
Kültürel Faktörler
Sosyal Faktörler
TeknolojikFaktörler

Geleneksel olarak kırsal coğrafya çalışmalarına sanayileşme sonrasında
çoğunlukla Avrupa ve Kuzey Amerika’da olduğu gibi kuzey bölgelerde
yer alan küreselleşen ülkelerde, Avustralya ve Yeni Zellanda’da
odaklanılmıştır.

Doğru

Yanlış

X
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7)
Aşağıdaki
seçeneklerden
hangisi,
“Bugün
gelişmekte
olan
ülkelerde……………………. kırsal bölgede yaşamaktadır ve bunların çoğu geçimini
doğrudan veya dolaylı olarak tarımsal faaliyetlerden sağlamaktadır.” ifadesini doğru olarak
tamamlamaktadır?
a)
Her dört yoksul insandan üçü
b)
Her beş yoksul insandan üçü
c)
Her altı yoksul insandan üçü
d)
Her üç yoksul insandan ikisi
e)
Her dört yoksul insandan biri
8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kırsal alanların genel özelliklerinden biri
verilmiştir?
a)
Ekonomik gelişmeler yavaş gerçekleşir.
b)
Teknik gelişme düzeyi yüksektir.
c)
Kültürel gelişmeler hızlıdır.
d)
Sosyal gelişmeler hızlıdır.
e)
Doğal kaynakların değerlendirilmesi fazla değildir.
9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kırsallığı baskın (predominantly rural)
bölgelerin nüfus kriteri verilmiştir?
a)
Nüfusun %50’den fazlası kırsal alanlarda yaşıyorsa
b)
Nüfusun %50’den fazlası şehirsel alanlarda yaşıyorsa
c)
Nüfusun %75’i şehirsel alanlarda yaşıyorsa
d)
Nüfusun yaklaşık %15’i kırsal alanlarda yaşıyorsa
e)
Nüfusun yaklaşık %25’i kırsal alanlarda yaşıyorsa
10)
Kanada’da kırsal alanlar, 10000’den az nüfusu olan ve km² başına 400
kişiden daha fazla yoğunluklu alanlardır.

Doğru

Yanlış
X

Cevaplar: 1.A, 2.A, 4.A, 5.A, 7.A, 8.A, 9.A
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2. KIRSAL MESKENLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Doğal Barınaklar
Göçebe Evler
Kar Meskenler(İgloo’lar)
Sabit Meskenler

2.4.1. Ahşap Meskenler
2.4.2. Toprak Meskenler
2.4.3. Taş Meskenler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)

Coğrafi şartlar meskenlerin oluşturulmasını nasıl etkilemektedir?
Doğal faktörlerin meskenlerin oluşturulmasında etkileri nasıldır?

3)

Beşerî faktörlerin meskenlerin oluşturulmasında etkileri nasıldır?

4)

Doğal barınaklar hangi şartlar altında oluşmuştur ve nerelerde görülmektedir?

5)

Göçebe evler hangi şartlar altında oluşmuştur ve nerelerde görülmektedir?

6)
Kar meskenler(İgloo’lar) hangi şartlar altında oluşmuştur ve nerelerde
görülmektedir?
7)
Sabit meskenler (Ahşap meskenler, toprak meskenler, taş meskenler) hangi
şartlar altında oluşmuştur ve nerelerde görülmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Doğal barınaklar

Doğal barınakların hangi
şartlar altında oluştuğu ve
nerelerde görüldüğü

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
konuyla ilgili bölgelerin
videolarının izlenmesi.

Göçebe evler

Göçebe evlerin hangi şartlar Konuyla ilgili bilginin
altında oluştuğu ve nerelerde çalışılması, slaytların
görüldüğü
izlenmesi ve internetten
konuyla ilgili bölgelerin
videolarının
izlenmesi.Şartlar uygunsa
ülkemizde göçebe
meskenlerin gözlenmesi.

Sabit meskenler

Sabit meskenlerin (Ahşap
meskenler, toprak
meskenler, taş meskenler)
hangi şartlar altında oluştuğu
ve nerelerde görüldüğü

Ahşap meskenler
Toprak meskenler
Taş meskenler

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
konuyla ilgili bölgelerin
videolarının izlenmesi.
Ülkemizde çeşitli mesken
örneklerinin arazide
gözlemlenmesi.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•

Doğal barınaklar,
Göçebe evler ,
İgloo’lar,
Sabit meskenler,
Ahşap meskenler,
Toprak meskenler,
Taş meskenler
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Giriş
Meskenler ve meskenlerin bir araya gelerek oluşturdukları köy, kasaba ve diğer
kırsal yerleşmelerin coğrafyadaki yeri ve önemi büyük olup coğrafyanın önemli bir
konusunu oluşturmaktadır. Meskenlern inşasında, bitki örtüsü, iklim, yüzey şekilleri gibi
doğal faktörlerin çok büyük etkileri olduğu gibi bölgedeki ekonomik faaliyetlerin, gelenek
ve göreneklerin, medeniyetin de etkileri çok fazladır. Meskenler ve meskenlerin oluşturduğu
yerleşmeler tüm bu fiziki ve beşerî koşullar altında ortaya çıkmıştır.
Yerleşmeyi oluşturan ev ve eklentileri her köyün hayat tarzına ve ekonomik
faaliyetlerine uygun olarak oluşmaktadır. İpek böcekçiliğinin, bağcılığın, zeytinciliğin,
tütüncülüğün, tahıl üretiminin, yaygın olduğu köyler ile hayvancılığın hâkim olduğu
bölgelerde evler ve eklentileri farklılık gösterebilmektedir. Yerleşme yerinin seçiminden,
meskenin şekline, mesken yapımında kullanılan malzemeye, meskenleri tamamlayan
eklentilere kadar coğrafi faktörlerin etkisi kendini hissettirmektedir.
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2.1. Genel Bakış
Meskenler ve meskenlerin bir araya gelerek oluşturdukları köy, kasaba ve diğer
kırsal yerleşmelerin coğrafyadaki yeri ve önemi büyüktür. Bu yerleşmelerin kuruluşunda
bitki örtüsü, iklim ve dağ, tepe, ova gibi yüzey şekillerinin, su kaynaklarının çok büyük
etkileri olduğu gibi bölgedeki ekonomik faaliyetlerin, gelenek ve göreneklerin, medeniyetin
de etkileri çok fazladır. Meskenler ve meskenlerin oluşturduğu yerleşmeler tüm bu fiziki ve
beşerî koşullar altında ortaya çıkmıştır.
Ev ve eklentileri her köyün hayat tarzına ve ekonomik faaliyetlerine uygun olarak
oluşmaktadır. İpek böcekçiliğinin, bağcılığın, zeytinciliğin, tütüncülüğün, tahıl üretiminin,
yaygın olduğu köylerle hayvancılığın hâkim olduğu bölgelerde evler ve eklentileri farklılık
gösterebilmektedir. Bu özellikleriyle coğrafyanın önemli bir konusunu oluşturmaktadır.
Yerleşme yerinin seçiminden, meskenin şekline, mesken yapımında kullanılan malzemeye,
meskenleri tamamlayan eklentilere kadar coğrafi faktörlerin etkisi kendini hissettirmektedir.
Bu bölümde yerleşmeyi oluşturan meskenler, bunların şekilleri ve coğrafi çevreyle
etkileşimleri ele alınacaktır.
Genelde kırsal meskenler coğrafi şartlardan büyük ölçüde etkilenmekte, yapı
malzemesi, şekilleri ve düzenleri gibi birçok özellikleri itibarıyla coğrafi şartları
yansıtmaktadırlar. Bu özellikleriyle bulundukları bölgenin karakteristik meskenlerini temsil
etmektedirler. Coğrafyacılar meskenleri değerlendirirken genel olarak çevre şartlarının
meskenlerin yapı malzemesinde etkileri ve çevre şartlarının etkisine bağlı olarak (ekonomik
faaliyet ve diğerleri) eve verilen şekil ve düzenlerle ilgilenmektedir. Günümüzde bu etki
gittikçe azalmaktadır. Yeryüzünün birçok yerinde doğal çevrenin etkilerinin çok açık olarak
görüldüğü örnekler yer almaktadır. Ormanlık bölgelerdeki ahşap meskenler, çöl ve step
sahalarındaki göçebelere ait çadırlar ve düz damlı toprak evler, deniz, göl kenarlarında ve
bataklık bölgelerde kazıklar üzerine inşa edilen evler, kutup bölgesinde Eskimoların kar
kulübeleri başlıca örnekler olarak belirtilebilir. Avrupa’da İsviçre gölleri kıyılarında neolitiğe
kadar uzanan kazıklar üzerine yapılan meskenler özellikle nemin oluşturduğu olumsuzlukları
ortadan kaldırmak ve korunma amaçlı olarak inşa edilmiş olup günümüzde de yapımı
sürmektedir. Güneydoğu Asya'da da göl kıyılarında kazıklar üzerinde inşa edilmiş ev tipleri
yoğun olarak görülmekte olup yapılan araştırmalar kazıklar üzerinde inşa edilmiş evlerin
nemden kaçınmak amacıyla bu şekilde inşa edildiklerini göstermektedir. Mağaralar insanlar
tarafından mesken olarak daha ziyade tarih öncesi zamanlarda kullanılmış olmakla birlikte
bugün de mağaralarda yaşayan insanlar vardır. Buna örnek olarak Fransa, İsviçre, İspanya,
İtalya, Kuzey Afrika, Suriye, Filistin ve Türkiye gösterilebilir. Türkiye'de coğrafi faktörlerin
mesken yapılışı üzerindeki etkilerini gösteren çok çeşitli ve belirgin örnekleri bulmak ve
görmek mümkündür. En ilkelinden en gelişmişine kadar doğal ve beşerî faktörlerin etkilerini
yansıtan çok sayıda örnek bulunmaktadır.
Coğrafi faktörlerden iklim ve toprak özellikleri meskenlerin yapımında oldukça etkili
olmuştur. İnsanlar yaşadıkları yerin iklim özelliklerine göre meskenler inşa etmişler ve
çevrede yer alan hâkim malzemeden yararlanmışlardır. Bu doğrultuda ormanlık bölgelerde
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yoğun olarak bulunan ahşap malzemeden yararlanmış, step bölgelerde hâkim olan toprak ve
taştan yararlanarak meskenlerini oluşturmuşlardır. Bu bölgelerde taş ve toprak meskenler
oldukça yaygındır. Böylece bölgeden bölgeye yer alan değişik ve çeşitli malzemeye bağlı
olarak meskenler de çeşitli şekiller almaktadırlar. Kerpiç evler çok sağlam olmadıklarından
genelde tek katlı olmakla birlikte, ahşap ve taş meskenler daha çok katlı olabilmektedir.
İklim şartları da meskenler üzerinde etkili olmakta özellikle çatıların şekli ve eğimleri
değişmektedir. Mesela Türkiye’nin doğusundan Batı Avrupa’ya doğru bir yolculuk
yaptığımızda doğudan batıya çatı eğimlerinin arttığını görmek mümkün olacaktır. Güneydoğu
Anadolu ve İç Anadolu’da düz damlı meskenler yer alırken Batı Avrupa’da çatılar oldukça
dikleşmektedir. Yağmur ve kar yağışının çok yoğun olduğu bu bölgelerde dik çatılar
sayesinde kar ve yağmur çatıda birikmemekte ve meskene zarar vermemektedir.
Bu etkiler dışında meskenlerin yapımında doğal şartların yanında beşerî faktörlerin,
tarihî, ekonomik ve sosyal faktörlerin de etkileri görülmektedir. İnsanlar yaşadıkları çevreden
temin ettiği malzemeyi her yerde benzer şekilde kullanmamışlardır. Zaman zaman bu
örnekleri görmek mümkündür. Özellikle bir yerden diğer bir yere göç eden insanlar orada
bulunan meskenlerden farklı olarak göç ettikleri bölgenin özelliklerini yansıtan meskenler
inşa etmektedirler. Bu etkiyi Trakya’da ve Batı Anadolu’da geçmiş dönemlerde Balkanlardan
Anadolu’ya göç eden göçmen evlerinde görmek mümkündür.
Meskenin inşaasında kullanılan malzeme ve iklim şartları kadar o meskenden
yararlanılma şekli de oldukça önemli olup meskenin şekillenmesinde etkili olmaktadır.
Mesken ve mesken şekilleri üzerinde hayat tarzı, zirai faaliyetlerin özellikleri ve korunma
ihtiyacının etkileri görülmektedir. Ayrıca insanın kendisi, gelenek ve göreneği, alışkanlıkları,
kültürel, ekonomik ve teknik seviyesi de oldukça önemli faktörler olarak karşımıza
çıkmaktadır. İnsanın birçok faaliyetinde olduğu gibi meskenlerin inşasında da çevre şartları
etkili olmakla birlikte çevresinde bulduğu malzemeyi gelenek ve göreneklerine, ekonomik,
kültürel ve teknolojik düzeye, yetenek ve zevkine göre kullanmakta, böylece çok çeşitli
şekillerde ağaçtan, topraktan, taştan evler inşa etmektedir. Mesela çevrede çok fazla miktarda
ahşap malzemenin bulunduğu her bölgede yapılan ahşap meskenlerin yapım şekli ve planı
aynı olmayabilir. Özelikle ekonomik faaliyet biçimi, yukarıda belirtilen mesken türlerinin
plan ve düzeninin oluşmasında oldukça etkili olmuştur.
Günümüzde bazı bölgelerde meskenlerin şeklinde coğrafî çevrenin etkisinden çok,
insanın etkisi görülmektedir. İnşa edilen meskenlerin çoğunda çevrenin etkisini görmek
mümkün değildir. Çevreden temin edilen malzemelerden ziyade tuğla, kiremit, çimento, gibi
malzemeler hatta hazır panel duvar gibi yeni teknolojinin ürünleri inşaatlarda
kullanılmaktadır.
Meskenlerin planına baktığımızda hemen her evde esas olarak hane halkı tarafından
oturulan, uyunulan ve yemeğin hazırlandığı bir veya birkaç odanın yer aldığı görülmektedir.
Diğer taraftan yetiştirilen ürünler, kullanılan çeşitli araç ve gereçler, hayvanlar çoğunlukla
aynı çatı altında bulunmaktadır. Bunlar “Bileşik ev” olarak tanımlanmaktadır. Bazı
meskenlerde de gerek mutfak, gerekse diğerlerinin yer aldığı yapılar bitişik olarak veya
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tamamen ayrı bir yerde bulunabilmektedir. Bunlar da “eklentiler” olarak tanımlanmakta,
bütün olarak “ev ve eklentileri” olarak tanımlanmaktadır.
Günümüzde gelişen teknoloji doğrultusunda hemen hemen her bölgede her çeşit
meskene rastlamak mümkündür.
Aşağıda coğrafi faktörlerin etkisi altında oluşturulan mesken tipleri ele alınacaktır.

2.2. Doğal Barınaklar
İnsanlar meskenlerini kendileri inşa etmedikleri dönemde doğada buldukları doğal
sığınaklarda yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Ağaçlar ve mağaralar bunların başlıcalarıdır. Ağaç
ve mağara, sığınak ve mesken olarak insan tarafından tarihin her döneminde kullanılmış olup
günümüzde de kullanılmaktadır. İnsanlar mağaralar gibi ağaçların kovuklarına yerleşmiş ve
yaşamlarını ağaç kovuklarında sürdürmüşlerdir. Günümüzde de ağaç kovuklarında yaşayan
insanlar bulunmaktadır. Sumatra'da bazı kabilelerin hâlâ ağaç kovuklarında yaşadıkları
belirtilmektedir. Çoğu kez bu meskenlerde ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlemeler de
yapılmıştır. Bu tip ağaç meskenler ekvatoral bölgede görülmektedir.
Mağaralar iklim şartlarının olumsuzluklarından insanları korumakta, aynı zamanda
insanların daha güven içinde yaşamalarına imkân tanımaktadır. Mağaralarda mal ve can
güvenliği temin edilmektedir. Geçmişten günümüze gelinceye değin mağaralarda da insanlar
tarafından bazı değişikliklerin yapıldığı görülmektedir. Türkiye’de Ürgüp-Göreme
yöresindeki mağara meskenler, insanlar tarafından oluşturulmuştur. Günümüzde de hâlâ
kullanılmaktadır. Diğer bir örnek Midyat’ta kalker formasyonları içinde oyularak oluşturulan
yüzlerce mağaradır. Bunların bir kısmı günümüzde de mesken olarak kullanılmaktadır.
Mağara meskenlere İspanya’da Endülüs’te Granada bölgesinde, Fransa’da Loire ve Dordogne
bölgelerinde rastlanılmaktadır. Granada bölgesinde mağara meskenler Pliosen devrine ait
konglomeralara oyularak oluşturulmuştur. Keza Fransa’da vadiler üzerinde yükselen kalker
yamaçlar oyularak mağara meskenler oluşturulmuştur. İtalya'da da yeraltı meskenleri
bulunmaktadır. Afrika'da Tunus'un güneyinde, Matmata bölgesinde yumuşak kumtaşına
oyulmuş mağara meskenler 7-8 metre derinliktedir (Brunhes, 1925). İnsan yapısı yerleşilen
mağaraların diğer güzel örneklerine Kuzey Çin'de Lös sahasında rastlanmaktadır. Bunlar da
tamamen yerin içine gömülmüştür. Bu yerleşme tipi «Lös-kuyuköy» olarak tanımlanmaktadır.
Bu mağaralara, çok eski zamanlardan beri yerleşilmektedir.
Çin, Tunus ve Libya'da görülen tamamen yerin içine gömük kuyu evlerin yanı sıra
bazı kısımları yerin içine gömük evler de vardır. Özellikle kışları soğuk geçen bölgelerde
yerin içine gömük meskenler daha yaygındır. Genellikle yerin içine 0,5’le yaklaşık 2,5 metre
kadar gömüktürler. Bu gömük meskenlerin çatıları değişik şekillere sahiptir. Bir kısmı iki
tarafa eğimli, bir kısmı konik, bir kısmı da düzdür. Birçoğunda meskene giriş damdaki baca
deliğindendir. Ülkemizde de gömük evleri görmek mümkündür. Doğu Anadolu'da ve
Güneydoğu Anadolu’da gömük evlerin oluşturduğu köyler vardır.
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2.3. Göçebe Evler
Çadır, araba, mavna, kayık gibi bir yerden diğer bir yere kolaylıkla nakledilebilen
meskenleri göçebe meskenler olarak tanımlamak mümkündür. Bunlar ara tip meskenlerdir.
Göçebe evlerin en mükemmel ve en yaygın tipi çadırlardır. Çöl ve steplerde göçebe
çobanlarının meskenlerini oluşturan çadırlar, göçebe yaşamın bir sonucu olarak oluşmaktadır.
Çadırın yapım malzemesini hayvan tüyünden dokunan keçe oluşturmaktadır. Keçenin
malzemesi soğuk çöllerde yün ve keçi kılından, sıcak çöllerde ise, genelde deve tüyündendir.
En eski ve en mükemmel çadır tipi Orta Asya'daki Türk ve Moğolların çadırlarıdır. Yurt adı
verilen, Orta Asya'daki Türk ve Moğol göçebelerinin ev olarak kullandığı çadırlar genellikle
ahşap kafes işi, keçe kaplamalı ve taşınabilir çadırlardır. Yurtlar akordiyon gibi açılıp
kapanabilen, taşınabilir ahşap parmaklıklı panolar üzerine oturtulmuş yassı kubbe damlı
barınaklardır. Üzerleri keçe ve hayvan postlarıyla örtülüdür. Yurt'lar 5-6 metre çapında ve 3
metre kadar yükseklikte olabilirler. Kurulup sökülmesi ve taşınması oldukça kolay olup
yaklaşık bir saatte kurulup sökülebilmektedirler. Kuzey Kutbu’nda Tundra kuşağında yaşayan
Laponlar, Samoyetler, Tunguzlar ve Eskimolar da yazın ren geyiği derisinden yaptıkları koni
biçimindeki çadırlarda (Tepee) yaşamaktadırlar.
Diğer bir göçebe mesken tipi Uzak Doğu’daki mavna ve kayıklardır. Çin’de deniz ve
nehir kıyılarında mavna, kayık ve sallar hem mesken hem de ulaşım aracı olarak
kullanılmaktadır.
Göçerlerin yerleşik hayata geçişiyle birlikte göçebe meskenlerde de değişme kendini
göstermiş, özellikle mevsimlere bağlı yaylacılık hareketinin yoğun olduğu bölgelerde yaz
döneminde çıkılan yaylada çadır dışında yine kolayca kurulabilecek veya inşa edilebilecek
meskenler yer almıştır. Kerpiç, taş, ağaç ve kamıştan yapılan eğreti meskenler bunların
başlıcalarıdır. Bu malzemelere çoğu yerde plastik örtü ve alüminyum saç gibi çeşitli
malzemeler de eklenmiştir.
Aşağı Mezopotamya'da Fırat ve Dicle kıyılarında görülen ve kamışlardan yapılan yarı
üstüvane şeklindeki meskenler de ara tip sayılabilir. Bunların yapılması ve bozulması çadır
kurmak ve bozmaktan daha fazla zaman almaz. Kuzey Afrika'nın kerpiçten inşa edilen ve otla
örtülen gurbileri bir günde yapılmaktadır. Afrika'da Çat Gölü çevresinde yarı göçebe bir hayat
süren kabilelerin hasırdan yaptıkları yarı silindir şeklindeki kulübeler, şekilleri itibarıyla da
evden ziyade çadıra yaklaşır (Tanoğlu, 1969) .
Rüzgârlıklarla dal ve yapraklardan oluşan basit kubbe şeklindeki kulübeler özellikle
ilkel toplayıcılarda, Pigmelerde, Avustralya yerlilerinde, Malaya’daki Semanglarda, Amerika
kızılderelilerinde görülmektedir.

2.4. Kar Meskenler(İgloo’lar)
Kardan oluşturulmuş meskenler de göçebe meskenlerle yerleşik meskenler arasında
bir ara tip oluşturmaktadır. Eskimolar yazın çadırlarda yaşamakta, kışın ise kardan yaptıkları
meskenlerinde yaşamaktadırlar. Yakın çevreden temin ettikleri tek malzeme kardır. Eskimolar
sıcaklığın -70 derecelere düştüğü, dondurucu rüzgârların estiği kış mevsiminde sertleşmiş kar
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ile yaptıkları meskenlerde doğal şartların oluşturduğu olumsuzluklardan etkilenmeksizin kışı
geçirirler. Yazın başlamasıyla kar evler erimektedir.

2.5. Sabit Meskenler
Sabit evler kullanılan malzemeye göre üç tip olarak belirtilebilir. Bunlar;
•
•
•

Ahşap Meskenler
Toprak Meskenler
Taş Meskenlerdir.

2.5.1. Ahşap Meskenler
Ahşap meskenlerin temel malzemesini odun oluşturmaktadır. Odunun genelde
işlenmesi kolaydır. Odun malzeme olarak sıcaklık ve rutubeti geçirmediği için de sağlıklıdır.
Genelde ormanlık ve orman yakını alanlarda ahşap meskenlerin hâkim olduğu görülmekte
olup yeryüzünde ahşap meskenlerin dağılışı ormanların dağılışıyla paralellik göstermektedir.
Ahşap meskenler çok çeşitli şekillerde ve yeryüzünde oldukça yaygındır. Bunlar bölgelere ve
kuşaklara göre değişiklik gösterebilirler. Tropikal bölgelerde ormanlar çok yaygın olmakla
birlikte ahşap meskenler bölgenin her tarafında görülmezler.
Ahşap meskenlerin daha çok Eski Dünya’nın tropikal ve ekvator ormanlarında;
Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarında yayıldığını görüyoruz. Afrika’nın ekvatoral orman
sahasında ağaç ve diğer bitkilerden yapılan çok çeşitli ev ve kulübelere rastlanmaktadır.
Orman içi sahalardaki kulübeler hemen daima kare şeklindedir. Orman kenarlarında ise,
kulübeler koni şeklini alır. Ayrıca Kongo ormanlarında kulübe inşasında kullanılan ahşap
malzeme ve kulübeleri yapan etnik guruba göre kulübelerin şekli çok değişiktir. Güney ve
Güneydoğu Asya'nın ekvatoral orman sahalarında ahşap kulübeler çok daha çeşitlenir. Bunlar
arasında önce Malaka, Sumatra, Borneo ve Yeni Gine ilkel kavimlerinin barındıkları dal ve
yapraklardan ibaret paravana şeklindeki basit kulübeler en ilkel ve en çok rastlanan şekli
meydana getirir. Bu bölgede ekvatoral ormanın çok sıklaştığı yerlerde arı kovanı şeklinde
yuvarlak kulübelere de rastlanmaktadır. Bununla birlikte Güney ve Güneydoğu Asya tropikal
orman sahaları, bilhassa Çin Hindi, Borneo, Celebes, Molük ve Filipin adalarının karakteristik
mesken tipini kazıklar üstünde inşa edilen ahşap meskenler teşkil eder (Tanoğlu,1969).
Kazıklar üzerine inşa edilen meskenler genellikle yerden 1-3 metre yüksekte, karkas bağlantılı
kazık ızgaralar üzerine oturtulmuştur. Kazıkların yükseklikleri yerel koşullara, yağış miktarı
ve şiddeti, su taşkınları gibi iklim özelliklerine, gelenek ve göreneklere bağlı olarak bölgeden
bölgeye değişebilmektedir.
Orta ve soğuk iklimin hâkim olduğu bölgelerindeki ahşap meskenler daha farklı
şekiller ve özellikler göstermektedir. Soğuk ve ılıman bölgelerde ormanlık alanlarda köy
evleri bazen basit bir şekilde inşa edilmektedir. Blok ev denilen basit köy evlerinde ağaçların
gövdeleri üst üste getirilir. Üst üste getirilen ağaç kütükleri köşelerde çiviyle veya kütük
uçları bitkisel sarmaşanlarla sarılarak, üst üste getirilen kütük uçları açılan çentiklerle birbiri
içine sokulmak ve ayrıca bazen ağaç çivilerle de çivilenmek suretiyle çatkı şeklinde
yapılmaktadır. Bu tür meskenleri Türkiye'de Kuzey Anadolu'da görmek mümkündür.
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Kütüklerin aralıkları taş, toprak, ot yahut yosunlarla doldurularak kapatılır. Bu tip evler
zorunlu olarak dikdörtgen şeklindedir. Eve bu şekli veren ağaç gövdeleridir. Çatı daima iki
tarafa doğru az çok meyilli yapılır ve direklerle tutturulur. Çatı kenarları da üst üste getirilen
ince tahtalarla örtülür. Rüzgâr tesiriyle uçmamaları için tahtaların üzerine bazen taşlar
yerleştirilir. Dam örtüsünü teşkil eden ince tahtalara Kuzey Anadolu'da “hartama” yahut
“bedavra” denilmektedir. Bu tahtalar, kuzey Anadolu'da ev inşasında en çok kullanılan çam
ve köknar tomruklarının dış kısımları lifler istikametinde baltayla yarılmak suretiyle elde
edilmektedir (Göney, 1967). Tahtadan başka bu tip evlerin, saz, ot yahut samanla örtüldükleri
de görülmektedir. İskandinavya ve Finlandiya köy evlerinin çoğu, Rusya ve Sibirya
ormanlarının İzbaları, Kanada oduncularının evleri bu tipdir.
Ahşap meskenlerin esasını farklı yapıdaki ahşap bir iskelet oluşturmaktadır. Karkas
adı verilen bu iskelet yapının (taşıyıcı sistem) araları bitkisel malzeme, yonga, kerpiç, tuğla,
taş ve çakıl ile doldurulmaktadır. Ahşap karkas ve çatma evler Karadeniz bölgesinde yaygın
olarak görülmektedir. Diğer bir ahşap mesken şekli de dört köşeye dikilmiş direklerin arası
ağaç dallarıyla örülmüş olup bu örülmüş ağaç dallarının içi çakıl, taş, toprak veya yongayla
doldurulmuş olanlardır. Esas olarak bu yapı şekli “Bağdadi” yapı şekline benzemektedir.
Bağdadi yapılarda duvarları oluşturan karkas yapının üzerine genelde 1 cm. kalınlıkta, 2-3
cm. genişlikte çıtalar çakılmakta, üzerleri genellikle toprakla sıvanmaktadır. Bağdadi yapı
Artvin civarında olduğu (Çakatura) gibi bazı yerel isimlerle tanımlanmaktadır. Diğer taraftan
“Dolma Ev” denilen mesken tipleri de Bağdadi yapılara benzemekte olup ana direkler arasına
çakılan direklerin arası taşla doldurulmakta, evlerin dış duvarları sıvanmakta veya tahtalarla
örtülmektedir.
Diğer bir tip, iki katlı ahşap meskenlerdir. Bu evler genelde taş bir temel üzerine
oturmaktadır. Bazılarında ahır olarak kullanılan zemin kat duvarları tamamen veya kısmen
çatkı şeklinde yapılabilmektedir.
Türkiye'de tek katlı, basit ahşap evin diğer bir tipini, duvarları çit şeklinde örülen ev
teşkil eder. Ekseriya saz yahut otla örtülü meyilli damlar ve gene çit şeklinde örülmüş geniş
bacalarıyla dikkati çeken bu ev tipine en çok Marmara, Ege bölgesi ve Güney Anadolu'da
rastlanmaktadır. Adapazarı çevresinde rastlanan bu tip evlere halk (Çiteme) adını
vermektedir. Çiteme duvarları dallarla örülü, çatılı, sazla örtülü, tek kapı ve tek pencereli basit
bir ev tipidir. Ahır, ağıl ayrıdır (Dönmez,1964).
Keresteyle yapılan evler iki veya daha çok katlı ve çok çeşitlidir. Genelde nemden
korunmak için taş temel üzerine oturtulmuştur. Çatısı hartamayla örtülü olup hartamanın
üzerine aralıklı olarak taşlar konmuştur. Türkiye'de orman içi ve orman kenarı bölgelerde
ahşap köy meskenleri çok çeşitlenmektedir. Zemin kat ahır, ikinci kat yaşam alanıdır. İkinci
kata çıkış bazen içerden bazen da dışarıdan bir merdivenledir. Balkonlar bazen evin üç
yanında yer alır. Bu tür meskenleri hâkim olarak Doğu Karadeniz bölgesinde görmek
mümkündür.
Günümüzde ahşap meskenler ancak ormanlık, kerestenin bol ve ucuz olduğu
bölgelerde tutunabilmektedir. Ahşap meskenler sıcaklık ve rutubeti geçirmeme, depreme
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dayanıklı olma gibi avantajlara sahip olmakla birlikte yangın gibi çok büyük bir dezavantaja
sahiptir. Yangınlarla birçok ahşap mesken yok olup gitmiştir. Gelişen teknoloji ve çağımızın
sağladığı çeşitli imkânlarla tuğla, beton ve betonarme yapılar ahşap meskenlerin yerini
almaktadır.

2.5.2. Toprak Meskenler
Toprak, insanların en çok tercih ettikleri mesken malzemesi olmuştur. Toprak tek
başına kullanıldığı gibi, çoğunlukla saman, ot, yaprakla karıştırılarak kullanılmıştır. Saman, ot
ve yaprakla karıştırılan toprak, kalıplara dökülerek güneşte kurutulmuş ve yeryüzünün birçok
yerinde kullanılan yapı malzemesi olan kerpiç elde edilmiştir. Toprak meskenlerin
yeryüzünde yayılış sahası oldukça geniştir. Genel olarak orman ve taş malzemenin olmadığı
step ve savan sahalarında, mesken yapımına uygun hemen hemen tek malzeme toprak olduğu
için bu bölgelerde toprak meskenler hâkimdir.
Toprak meskenler Ekvatoral ormanlar, Kutup bölgesi ve kuzey ormanları dışında
yeryüzünün hemen her yerinde görülmektedir. Rusya-Sibirya ve Tuna stepleri olmak üzere,
hemen bütün orta iklim kuşağı steplerinde, Akdeniz bölgesi ve bu bölgenin doğu ve
güneyinde uzanan stepler ve çöl vahalarında, Afrika'nın savanlarında, Güney ve Orta
Amerika'nın step ve savanlarında toprak meskenleri görmek mümkündür. Avrupa'da bütün
Balkan ülkelerinde, İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da toprak meskenler vardır. Asya'da başta
Kuzey Çin olmak üzere, Çin'in hemen hemen her yerinde, Çin Hindi deltalarında ve
Hindistan'ın büyük bir kısmında toprak ev hâkimdir. Türkiye'de toprak evin asıl sahası Orta
Anadolu'dur (Sönmez, 1962). Toprak meskenler Türkiye’de Doğu, Güneydoğu, Güney
Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinde de yaygındır.
Toprak meskenler sadece topraktan yapılabildiği gibi yaygın olarak ahşap ve taşla
birlikte kullanılarak inşa edilmektedir. Özellikle çatının varlığı bu birlikteliği
gerektirmektedir. Sadece dört duvardan oluşan çatısız toprak meskenleri Yukarı Mısır'da ve
Büyük Sahra vahalarında görmek mümkündür. Ancak bu evlerin üzerinde güneşten korunmak
üzere çatı görevi görecek hurma ağacı dallarından oluşan çardaklar vardır. Diğer bir örnek tip,
arı kovanı biçimindeki toprak meskenlerdir. Bu meskenlerde duvarlar yukarıya doğru içeriye
yönelmekte ve sivri bir uçla bitmektedir. Bu tip meskenler Suriye steplerinde yer almaktadır.
Buna benzer bir diğer tip, çatısı kubbe şeklinde olan, yine arı kovanını andıran mesken tipidir.
Bu tip mesken örneklerini de yine Suriye’de, Arabistan’da ve Türkiye’de Urfa’da görmek
mümkündür.
Kurak ve yarı kurak bölgelerde yer alan bu evlerin yapımında çevreden sağlanan
toprak malzeme etkili olmuş, ancak diğer taraftan aşırı sıcaklardan korunmak, güneşin
olumsuz etkisini bertaraf etmek için sadece küçük bir kapı bırakılmıştır. Yalnız Türkiye
örneğinde kubbe şeklindeki bu evlerde kubbenin üst tarafında ışık ve havanın gireceği, aynı
zamanda içerde yakılan tezeğin dumanının çıkmasını sağlayan küçük bir delik bulunmaktadır.
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2.5.2.1.Düz Damlı Toprak Evler
Toprak meskenlerin yapımında yer yer diğer malzemeler de kullanılmaktadır. Böylece
daha farklı mesken tipleri oluşturulmaktadır. Düz damlı toprak meskenler de bunlardan
biridir. Bu meskenlerde ağaç gövdeleri veya kalın dallar kerpiç duvarlar üzerine konarak yan
yana sıralanmakta, bunların araları dal, kamış, ot ve samanla doldurulmakta ve en üste bir
toprak tabakası yayılmaktadır. Böylece düz bir dam oluşturulmaktadır. Düz damlı toprak
meskenler genellikle kurak–yarı kurak bölgelerde yaygındır. Şiddetli yağmur ve karın
etkisiyle düz damlı meskenlerin damı çökebilir. Bu sebeple çok dayanıklı oldukları
söylenemez. Düz damlı toprak meskenler depreme dayanıklı olmadıkları için düz damlı
toprak meskenlerin deprem bölgelerinde de yapımı sakıncalıdır.
Türkiye’de İç Anadolu’da hâkim mesken tipi olup Doğu, Güneydoğu, Güney
Anadolu, Ege ve Marmara Bölgelerinde de yaygın mesken tipidir. Düz damlı toprak evler
iklim şartlarının değiştiği, yağışların arttığı bölgelerde değişikliğe uğramakta, çatılar daha
dikleşmekte ve çatıda daha farklı malzemeler kullanılmaktadır. Bu malzemeler çevrede
bulunan malzemeye göre değişiklik göstermektedir. Bazen ot, bazen saman bazen de saz
olabilmektedir. Bu tip meskenleri Balkan ülkelerinde, Rusya steplerinde, Türkiye’de Marmara
Bölgesinde görmek mümkündür. Değişen şekilleriyle toprak meskenler dünyanın çeşitli
bölgelerinde o bölgenin doğal ve beşerî imkân ve özelliklerini yansıtacak şekilde yer
almaktadır. Sıcak bölge savanlarında, Tropikal Afrika’daki örnekler gibi.

2.5.3. Taş Meskenler
Taş da geçmişten günümüze mesken inşasında kullanılan önemli bir yapı
malzemesidir. Ancak geçen zaman ve ilerleyen teknolojiyle taşın meskenlerde kullanım
biçimlerinde önemli değişiklikler olmuştur. Taş, gelişen teknolojiyle ham olarak
kullanılmaktan ziyade işlenerek kullanılmaya başlanmıştır.
Diğer meskenlerde olduğu gibi başka malzemelerin olmadığı yerlerde taş tek başına
kullanılmıştır. Yer yer de çok az da bulunsa ağaç ve toprakla birlikte kullanılmıştır. Dağlık
bölgeler, kurak bölgeler taş evlerin görüldüğü yerlerdir. Suriye'nin volkanik dağlık
bölgelerinde hiç harç katılmadan inşa edilen meskenler, benzer şekilde Türkiye’de ÜrgüpGöreme civarındaki taş meskenler, Büyük Sahra'nın dağlık bölgelerinde alçak ve damsız
olarak inşa edilen taş evler birkaç örnek olarak verilebilir. Yüksek dağlık bölgelerde orman
örtüsü ortadan kalkmakta, malzeme olarak sadece taş bulanmaktadır. Alpler ve diğer yüksek
dağlarda, Türkiye’de dağlık ve yaylalık sahalardaki taş meskenler bunlara örnek olarak
verilebilir.
Buraya kadar daha ziyade doğal faktörlerin etkileri üzerinde durduk. Yukarıda sözünü
ettiğimiz malzemeler çoğu kez az veya çok katkılarla birlikte kullanılmakta olup konunun
başında da belirtildiği üzere coğrafi faktörlerden sadece doğal faktörlerin değil aynı zamanda
beşerî faktörlerin de etkisinde kalmakta ve biçimlenmektedir.
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Uygulamalar
Karadeniz bölgesindeki çeşitli türdeki ahşap meskenler, İç Anadolu’da toprak
meskenler örneklerinde olduğu gibi ülkemizdeki çeşitli mesken örneklerinin arazide
gözlemlenmesi.
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Uygulama Soruları
1)
2)

Herhangi bir seyahatinizde kırsal alanda hangi tip meskenleri gördünüz?
Sizce bunların inşasında etkili olan faktörler neler olmuştur?

34

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde meskenler hakkında bilgi edindik. Meskenlerin oluşturulmasında etkili
olan coğrafi faktörler ve bunların etkileriyle ne tür meskenlerin oluştuğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Avrupa’da İsviçre gölleri kıyılarında
neolitiğe kadar uzanan, meskenlerin kazıklar üzerine inşa edilme amacı yer almaktadır?
a)
Nemin oluşturduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak
b)
Göle yakın olmak
c)
Kıyıdaki tarım alanından daha iyi yararlanmak
d)
Ekonomik olarak gölden yararlanmak
e)
Göldeki balıkları daha kolay avlayabilmek
2)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi coğrafi faktörlerden iklim, bitki örtüsü ve
toprak özelliklerinin meskenlerin yapımında etkilerini gösteren ikilidir?
a)
Stepler- Toprak ve taş mesken
b)
Orman-Toprak mesken
c)
Orman-Kerpiç mesken
d)
Stepler- Ahşap mesken
e)
Stepler-İgloo
3)
Türkiye’nin doğusundan Batı Avrupa’ya doğru bir yolculuk yaptığımızda
doğudan batıya çatı eğimlerinin arttığını görmek mümkün olacaktır.

Doğru

Yanlış

X

4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğal barınak olarak ağaç meskenlerin
görüldüğü bölge verilmiştir?
a)
Ekvatoral Bölge
b)
Arktik Bölge
c)
Subarktik Bölge
d)
Ilıman Bölge
e)
Orta Kuşak
5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Eskimolar sıcaklığın -70 derecelere
düştüğü, dondurucu rüzgârların estiği kış mevsiminde………………. ile yaptıkları
meskenlerde doğal şartların oluşturduğu olumsuzluklardan etkilenmeksizin kışı geçirirler.”
ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a)
Sertleşmiş kar
b)
Toprak
c)
Kerpiç
d)
Saman-çamur
e)
Ağaç dalları
6)
Genelde kırsal meskenler coğrafi şartlardan büyük ölçüde etkilenmekte, yapı
malzemesi, şekilleri ve düzenleri gibi birçok özellikleri itibarıyla coğrafi
şartları yansıtmaktadırlar.

7)

Doğru

Yanlış

X

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğal kırsal mesken malzemesi değildir?
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a)
b)
c)
d)
e)
8)
verilmiştir?
a)

Kum
Toprak
Taş
Kereste
Tomruk
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde step bölgelerde hâkim olan mesken tipi
Toprak meskenler

b)
Ahşap meskenler
c)
İgloolar
d)
Ağaç evler
e)
Mağara meskenler
9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Afrika'da yumuşak kumtaşına oyulmuş
mağara meskenlerin görüldüğü bölge verilmiştir?
a)

Matmata bölgesi

b)
c)
d)
e)
10)

Loire bölgesi
Granada bölgesi
Dordogne
Endülüs

İnşa edilen meskenlerin hepsinde çevrenin etkisini görmek mümkündür.

Doğru

Yanlış
X

Cevaplar: 1.A, 2.A, 4.A, 5.A, 7.A, 8.A, 9.A
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3. KIRSAL YERLEŞMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Genel Bakış
3.2. Dağınık Yerleşmeler
3.3. Toplu Yerleşmeler
3.4. Kır Yerleşmelerinin Şekillenmesinde Etkili Olan Coğrafi Faktörler
3.4.1. Doğal Faktörler (Başlıca Doğal Faktörler Olarak Su kaynakları ve Topoğrafya
Şekilleri)
3.4.1.1. Su Kaynakları
3.4.1.2. Topografya Şartları
3.4.2. Beşerî Faktörler
3.5. Münferid Yerleşme ile Köy Yerleşmesi Arasında Ara Şekiller
3.5.1. Yayla
3.5.2. Kom
3.5.3. Divan
3.5.4. Mezraa
3.5.5. Hameau
3.5.6. Hamlet
3.6. Toplu Yerleşme
3.6.1. Köy
3.6.1.1. Köylerin Kuruluş Yerleri ve Şekilleri
3.6.1.1.1. Küme Köy – Yığın Köy
3.6.1.1.2. Yuvarlak Köy
3.6.1.1.3. Halka Köy
3.6.1.1.4. Yol Boyu Köyü
3.6.1.1.5. Hat Boyu Köyleri
3.6.1.1.6. Dağ Eteği Köyü
3.6.1.1.7. Yamaç Köy
3.6.1.1.8. Meydan Köyleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Dağınık yerleşmeler deyince ne anlıyoruz?
2)
Toplu yerleşmeler deyince ne anlıyoruz?
3)
Kır yerleşmelerinin şekillenmesinde etkili olan coğrafi faktörlerden doğal
faktörler (başlıca doğal faktörler olarak su kaynakları ve topoğrafya şekilleri) yerleşme
üzerinde nasıl etkili olmaktadır?
4)
Kır yerleşmelerinin şekillenmesinde etkili olan coğrafi faktörlerden beşerî
faktörler yerleşme üzerinde nasıl etkili olmaktadır?
5)
Münferid yerleşme ile köy yerleşmesi arasında ara şekiller hangileridir?
6)
Köylerin kuruluş yerleri ve şekilleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Genel bakış

Yerleşmenin ne olduğunun
anlaşılması

Konuyla ilgili bilginin çalışılması,
slaytların izlenmesi ve internetten
konuyla ilgili kırsal yerleşmelerle
alakalı videoların izlenmesi.
Ülkemizde çeşitli kırsal yerleşme
örneklerinin arazide
gözlemlenmesi.

Dağınık yerleşmeler

Dağınık yerleşme
özelliklerinin öğrenilmesi

Konuyla ilgili bilginin çalışılması,
slaytların izlenmesi ve internetten
konuyla ilgili kırsal yerleşmelerle
alakalı videoların izlenmesi.
Ülkemizde çeşitli dağınık yerleşme
örneklerinin arazide
gözlemlenmesi.

Toplu yerleşmeler

Toplu yerleşme
özelliklerinin öğrenilmesi

Konuyla ilgili bilginin çalışılması,
slaytların izlenmesi ve internetten
konuyla ilgili kırsal yerleşmelerle
alakalı videoların izlenmesi.
Ülkemizde çeşitli toplu yerleşme
örneklerinin arazide
gözlemlenmesi.

Kır yerleşmelerinin
şekillenmesinde etkili olan
coğrafi faktörler doğal
faktörler (Başlıca doğal
faktörler olarak su kaynakları
ve topoğrafya şekilleri) ve
beşerî faktörler

Kır yerleşmelerinin
şekillenmesinde etkili olan
başlıca doğal faktörler
olarak su kaynakları ve
topoğrafya şekilleri gibi
doğal faktörler ve beşerî
faktörlerin yerleşmeleri nasıl
şekillendirdiğinin
öğrenilmesi

Konuyla ilgili bilginin çalışılması,
slaytların izlenmesi ve internetten
konuyla ilgili kırsal yerleşmelerle
alakalı videoların izlenmesi.
Ülkemizde çeşitli kırsal yerleşme
örneklerinin arazide
gözlemlenmesi, sebep –sonuç
ilişkilerinin ortaya konulması.

Münferid yerleşme ile köy
yerleşmesi arasında ara
şekiller (Yayla, kom, divan,
mezraa, hameau, hamlet)

Münferid yerleşme ile köy
yerleşmesi arasında ara
şekillerin öğrenilmesi

Konuyla ilgili bilginin çalışılması,
slaytların izlenmesi ve ülkemizde
çeşitli münferid yerleşme ile köy
yerleşmesi arasında ara şekillerin
arazide gözlemlenmesi.
41

Köylerin kuruluş yerleri ve
şekilleri

Köylerin kuruluş yerleri ve
bunların etkisiyle oluşan
yerleşme şekillerinin
öğrenilmesi

Konuyla ilgili bilginin çalışılması,
slaytların izlenmesi ve ülkemizde
çeşitli yerleşme şekillerinin arazide
gözlemlenmesi.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dağınık yerleşme
Toplu yerleşme
Yayla
Kom
Divan
Mezraa
Hameau
Hamlet
Köy
Küme köy – Yığın köy
Yuvarlak köy
Halka köy
Yolboyu köyü
Hat Boyu köyleri
Dağ Eteği köyü
Yamaç köy
Meydan köyleri
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Giriş
İnsanların mekânı kullanımıyla yerleşme şekilleri de ortaya çıkmıştır. Avcılar ve
toplayıcıların basit barınakları, göçebe veya yarı göçebe olarak hayvancılık ve tarımsal
faaliyetlerle uğraşan insanların basit ve küçük yerleşmeleri, sedanter olarak tarımsal faaliyette
bulunan çiftçilerin evlerinin biraraya gelerek oluşturduğu köy yerleşmeleri yerleşme
şekillerinin başlıcalarıdır.
Her yerleşmenin yaşam kaynağını oluşturan ve çok geniş bir alan kaplayan ekonomik
faaliyet sahası vardır. Yerleşme noktaları, bu faaliyet sahaları içinde çok küçük noktalar
hâlinde yer alırlar. Yerleşme ve ekonomik faaliyet sahaları sebep ve mekân itibarıyla daima
birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Yerleşim modelleri genellikle mekânsal bir düzene sahiptir.

44

3.1. Genel Bakış
İnsanların mekânı kullanımıyla yerleşme şekilleri de ortaya çıkmıştır. Avcılar ve
toplayıcılar hatta göçebe olarak tarımsal faaliyetlerle uğraşan insanların basit barınakları,
göçebe olarak tarımsal faaliyetlerle uğraşan insanların küçük yerleşmeleri, sedanter olarak
tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin evlerinin biraraya gelerek oluşturduğu köy yerleşmeleri
yerleşme şekillerinin başlıcalarıdır.
Her yerleşme çok daha geniş bir saha kaplayan bir ekonomik faaliyet sahasına tekabül
eder ve yerleşme noktaları, ekonomik faaliyet sahaları dahilinde çok küçük noktalar hâlinde
görünür. Yerleşme ve ekonomik faaliyet sahaları sebep ve mekân itibarıyla daima birbirine
sıkı sıkıya bağlıdır. Gezici avcı, basit kulübesini avının geçtiği yolun yakınında; göçebe,
çadırını sürüsünü otlattığı merada; çiftçi, evini ekip biçtiği ovanın kenarında kurar. Bu
durumda yerleşme, iktisat ve hareket sahaları birbiri üzerine gelir (Tanoğlu, 1969).
Yerleşim modelleri genellikle mekânsal bir düzene sahiptir. Bunu kır yerleşmeleri için
de söylemek mümkündür. Mesela tarım ekonomisinin hâkim olduğu geleneksel köylerde
yerleşmeler tarlalara yürüme mesafesi kadar uzaklıkta kurulmuştur. Geleneksel tarım
ekonomisinin hâkim olduğu yerlerde merkeze olan uzaklığı belirleyen temel faktör pazar
alanına olan uzaklıktır. Köyler pazar alanlarına bir günlük gidip gelme mesafesinde
kurulmuştur. Sabah gün doğumu ile yola çıkan çiftçi kasabada ihtiyaçlarını karşılayıp akşama
eve ulaşabildiği bir mesafe kadar merkeze uzaktır. Bu mesafe yaklaşık 6-8 km’dir. Bununla
birlikte çiftçinin hayvanlarını da yanında götüreceği düşünülürse ya da ürünlerini de pazara
taşıyacağı düşünülürse bu 8 km mesafe fazla görünebilir. Fakat sanayi devrimi öncesi
İngiltere’de, ovada kurulmuş köylerin çoğu şehre 8 km uzaklığındadır. Diğer taraftan göçebe
tarımla uğraşan mesela Peru Andları’nın güney yamaçlarındaki ormanlarda yaşayan Campalar
10 yıl boyunca toprağı nadasa bırakmaktadırlar. Nüfusları az olduğu için bu mümkündür.
Nüfus yoğunluğu, bulunduğu bölgedeki topraklarda km²’ye 1 kişidir. Genelde daha uzun
süreli nadas alanları daha kısa süreli yerleşmeleri işaret etmektedir. Bazı bölgelerde de
merkezi sedanter köylerin yanında göçebe tarım kültürünün ortaya çıkardığı geçici ikincil
konutlar oluşmuştur. Bir diğer örnek Malezya’nın doğusunda Sarawak tepesinde İbanların
yaptığı çeltik tarımında hiyerarşik olarak sıralanmış kuşaklardır. Büyük ev diye adlandırılan
yapılarda yaklaşık 300 kişi yaşamakta olup toplu bir şekilde inşa edilmektedir. Dampa olarak
adlandırılan evler ise büyük evin uydusu şeklinde olup pirinç tarlalarına daha yakındır. Yapı 5
ila 6 yıl boyunca kullanılmaktadır. Daha sonra kullandıkları tarlaları bırakmakta ve yeni
alanlar açmaktadırlar. Hiyerarşinin en altında küçük sezonluk kulübeler vardır. Bunlar pirinç
tarlalarını zararlı haşere, domuz ve maymunlardan korumak için çeltik tarlalarının kenarına
yerleşmiştir. Kendilerine yetecek kadar ürün üretebilen göçebe çiftçiler genelde pazar
alanlarına çok az ihtiyaç duymaktadırlar. Bu sebeple kasabalar onların yerleşme düzenlerinin
bir parçası değildir (Stoddard, & Wishart, & Blouet , 1986).
Tropikal bölgelerde Sudan, Kongo, Amazon, Yeni Gine gibi ilkel bir şekilde çapa
tarımının uygulandığı yerlerde tarlalar ve tarlalarla beraber köyler de sık sık yer
değiştirmekte, eski köyler ve tarlalar terkedilerek uzaklarda yenileri kurulmaktadır.
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Dünya genelinde yerleşmeler çok çeşitli şekillerde yer almaktadır. Kır yerleşmeleri
esas olarak dağınık yerleşmeler ve toplu yerleşmeler olarak ikiye ayrılır.

3.2. Dağınık Yerleşmeler
Dağınık yerleşmelerde evler araziye serpilmiş gibi olup birbirinden uzakta yer
almaktadır. İyi bir şekilde örneklerini gördüğümüz Doğu Karadeniz bölgesindeki sarp
yamaçlara dağılmış, bulabildikleri bir tarım arazisi kenarına yapılmış meskenler birbirlerinden
çok uzakta yer almakla birlikte bir köy veya muhtarlık adı altında toplanmıştır. Burada yer
alan meskenler genelde basit ve tek katlıdırlar. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde
yamaç ve tepelerde, birbirinden genellikle verimsiz ve engebeli arazilerle ayrılmışlardır. Yine
Batı Karadeniz bölgesindeki bir veya birkaç evlik küçük gruplar hâlinde orman içlerinde yer
alan, geçmişte bir divana, günümüzde bir muhtarlığa bağlı haneler aynı şekilde dağınık
yerleşmenin örneklerini oluşturmakta, dünya geneline baktığımızda da Amerika Birleşik
Devletlerinin iç kesimlerinde, Prairie sahasında dağınık bir şekilde yer alan township ve
hamlet’ler arasında, yine dağınık bir şekilde bulunan kendi zirai işletme ünitelerinde yaşamını
sürdüren tek aileli münferit çiftlik yerleşmeleri (farmsteads), Almanların Einode ve
Einodhof’ları, Kuzey Fransa ve İngiltere'de çitlerle çevrili tarlalar içinde yer alan münferit
çiftlik ve meskenler dağınık yerleşmelere örnek olarak gösterilebilir.
Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Kanada ve Avustralya’da yoğun olarak yer alan
Farmsteadler dağınık yerleşmenin en belirgin örneğini oluşturmaktadırlar. Bunlar düzenli ve
geniş işlenmiş tarlalarla birbirinden ayrılmışlardır.
Avrupa’nın kuzeyinde tahrip edilerek ziraat ve yerleşmeye dönüştürülen kuzey orman
kuşağı ve dağ ormanları sahasında genel olarak yerleşme dağınıktır. Avrupa'da Fransa,
İngiltere ve Almanya'da tek ev ve eklentisinden oluşan çiftlikler de geniş ve bakımlı arazilerle
birbirinden ayrılmışlardır.
Düşük nüfus yoğunluğuna sahip avcı ve toplayıcı toplumlar dağınık ve az sayıda
yerleşmeye sahiptir. Yerleşmeler sezonluk şatlara göre tasarlanmıştır. Mesela Blackfond/
Dakota Sioux’taki göçebe Kızılderililer tepees adı verilen çadırlarını sezonluk olarak
taşımakta, bizon sürüleri ve yabani bitkilerin olgunlaşma dönemlerine göre göç etmektedirler
(Stoddard, & Wishart, & Blouet , 1986).

3.3. Toplu Yerleşmeler
Toplu yerleşmelerde evler genel olarak bir cami veya kilise gibi bir yapının etrafında
toplanarak köyleri oluşturmakta, bu köyler de biri diğerinden boş arazilerle ayrılmaktadır.
Ülkemizdeki özellikle İç Anadolu’da genelde bir cami etrafında toplanmış küme hâlindeki
yerleşmeler örnek olarak gösterilebilir. Avrupa’da ovalık sahalarda çok eski dönemlerden beri
yerleşmeler topludur. Batıda, Fransa'da, Paris havzasında Ile de France'tan başlayıp doğuda
Ukrayna'ya kadar uzanan bütün büyük ovalarda, Picardie Hainaut, Champagne, Lorraine,
Yukari Ren Ovası, Thuringe, Saksonya, Silezya, Podolya'da tamamıyla toplu yerleşme
hâkimdir. Bütün Rusya stepleri ile Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya ve Macaristan’ın Tuna
ovalarında da gene toplu yerleşmeler yer almaktadır. Güney Avrupa'da ovalarda olduğu gibi,
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dağlık bölgelerde de köylere rastlanmaktadır. Avrupa'nın güneyinde Alp dağlarının kuzey
yamaçlarında dağlık olmasına rağmen, daha çok köyler veya hemeau ve Weiler'lar yer alır.
İspanya'da her bölgede, Asturia ve Galicia bölgeleri dahil toplu kır yerleşmesi hâkimdir.
Güney Fransa ve İtalya yarımadasında da en çok köy yerleşme şekline rastlanır. Yalnız
İtalya'da Po ovasında ve bazı kıyı ovalarında toplu köyler yanında yer yer dağınık iskan
şekilleri de görülür, İtalya'dan sonra bütün Balkan ülkelerinde de ovalar gibi, dağlık
bölgelerde de genel olarak toplu kır yerleşmesi hâkimdir. Asya ve Afrika kıtalarında toplu
yerleşme daha da yaygındır. Bütün Batı, Orta, Güney ve Güneydoğu Asya'nın ziraat
sahalarında kır yerleşmesi köy şeklindedir. Hindistan, Pakistan hemen tamamıyla köy ülkeleri
olup köylerin etrafı bazen toprak duvarlarla çevrilmiştir. Çin Hindi deltalarında ve Kuzey
Çin'de de durum aşağı yukarı aynıdır. Afrika'da Kuzey Afrika, Mısır ve Sudan'da da toplu
iskandan başka iskan şekline pek rastlanmaz. Güney ve Orta Amerika'ya gelince; bu kıtada da
Orta Amerika, Antiller ve And Dağları ülkelerinde de daha ziyade toplu yerleşme hâkim
durumdadır. Buna karşılık Kuzey Amerika, Güney Afrika Birliği, Avustralya ve Yeni Zelanda
daha ziyade dağınık yerleşme sahalarıdır (Tanoğlu, 1969).
Toplu ve dağınık yerleşmenin oluşmasında yüzey şekilleri, su kaynakları, toprak
kaynakları gibi doğal faktörler etkili olabildiği gibi nüfusun az veya çok oluşu, mülkiyet
durumu, ekonomik faaliyetin türü ve izlenen yöntemlerin gelişmişlik durumu gibi beşerî
faktörler etkili olmaktadır. Toplu ve dağınık yerleşmeler her zaman birbirinden kesin
sınırlarla ayrılmazlar. Yerleşmeler bazı yerlerde birine, bir başka yerde diğerine daha benzer
özellikler gösterebilirler.

3.4. Kır Yerleşmelerinin Şekillenmesinde Etkili Olan Coğrafi
Faktörler
Yerleşmelerin toplu veya dağınık şekiller göstermesinde bazı faktörlerin rolü
önemlidir. Bu faktörlere bağlı olarak toplu veya dağınık şekillerde yerleşmeler
oluşmaktadırlar. Kır yerleşmelerinin şekillenmesinde etkili olan coğrafi faktörleri öncelikle
doğal ve beşerî faktörler olarak ikiye ayırmak gerekir.

3.4.1. Doğal Faktörler (Başlıca Doğal Faktörler Olarak Su kaynakları
ve Topoğrafya Şekilleri)
3.4.1.1. Su Kaynakları
Evlerin dağınık olarak yer alması veya toplu olarak bulunmalarında su kaynaklarının
etkisi çok fazladır. Suyun insan yaşamı üzerindeki etkisi ne kadar önemliyse, insanların
yaşamının bir parçasını oluşturan evlerin dağılışındaki etkileri de yadsınamaz. İnsanlar temel
ihtiyaçları olan suyu buldukları yerlere yerleşmekte, meskenini inşa etmektedir. Kır
yerleşmelerinde içme ve kullanma suyunu temin etmenin dışında temel ekonomik faaliyetleri
olan tarımsal faaliyetleri sürdürebilmek için de suya ihtiyaç vardır. Bu sebeplerle bol suyun
olduğu yerler her zaman yerleşme yeri olarak seçilmişlerdir. Su kaynaklarının miktarı ve
dağılışı üzerinde arazi yapısı ve iklim şartları oldukça etkileyici ve belirleyicidir. Yağışın bol,
yağış rejiminin düzenli olduğu sahalarda arazi de geçirimsiz ise su oldukça boldur. Bu gibi
sahalarda evlerin rahat bir şekilde dağıldıkları görülmektedir. Türkiye’de Karadeniz Bölgesi
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buna örnek olarak verilebilir. Yağış rejiminin düzensiz, yağışların az, arazinin geçirimli
olduğu bölgelerde suyun bulunduğu yerlerin sınırlı olması sebebiyle yerleşme bu sınırlı su
kaynakları etrafında toplanmakta, köyler kasabalar oluşturmaktadır. Kurak ve yarı kurak
bölgelerde yerleşmelerin toplandığı görülmektedir. Türkiye’de İç Anadolu Bölgesinde yer
alan toplu köyler gibi.

3.4.1.2. Topografya Şartları
Topografya şartları yerleşmelerin dağılması ve toplanması üzerinde etkili olan diğer
önemli faktördür. Düz alanlar ve ovalar yerleşmelerin toplandığı yerler iken, dağlık ve arızalı
alanlar yerleşmelerin dağıldığı alanlardır. Düz alanlar ve ovalarda ekip biçmeye elverişli
alanlar oldukça fazladır. Tarım alanları kır yerleşmelerinin hayat sahalarıdır. Tarım alanları ne
kadar çok ve verimli ise yerleşme o ölçüde gelişmekte, refah düzeyi artmaktadır. Ayrıca düz
alanlarda ulaşım şartları da daha iyi olmaktadır. Gerek insanların bir yerden diğer bir yere
ulaşımı gerekse yetiştirilen ürünlerin diğer bölgelere ulaştırılması kolay olmaktadır. Oysa
dağlık alanlarda tarım alanları oldukça dar ve kısıtlıdır. Bu sebeple bulunabilen bu dar ve
kısıtlı alanlarda yerleşilmekte, dolayısıyla yerleşmeler birbirinden uzaklaşmaktadır. Ayrıca
arazinin engebeli olması ulaşımı da olumsuz etkilemektedir. Bir yerden diğer bir yere ulaşım
binbir güçlükle gerçekleşmektedir. Türkiye’de Karadeniz Bölgesi buna örnek olarak
gösterilebilir. Ancak dağlık alanlarda geniş ve düz arazilerin bulunduğu alanlarda yerleşme
toplanmakta, toplu yerleşmeler ortaya çıkmaktadır. Orta iklim kuşağında güneşe bakan güney
yamaçlar, taraçalar, birikinti konileri bu tarz geniş ve düz arazilerin bulunduğu ve
yerleşmelerin toplandığı alanlardır.
Kuzey Anadolu dışında Türkiye'nin büyük bir bölümünde köy ve kasabalar genelde
toplu yerleşme şeklindedir. Avrupa'da Paris Havzasından Hersinya dağlarının kuzey eteklerini
takiben Ukrayna'ya kadar uzanan ovalarda ve Tuna ovalarında toplu yerleşme şekli hâkimdir.
Hindistan'da Ganj ovasında, Çin'de bilhassa Kuzey Çin'de lös sahasında hemen münhasıran
toplu yerleşmelere rastlanmaktadır (Tanoğlu, 1969).

3.4.2. Beşerî Faktörler
Beşerî faktörlerden biri tarihi faktörlerdir. Savaşlar, istilalar yerleşme üzerinde etkili
olup genelde yerleşmenin toplu olmasına sebep olmuşlardır. Savaşlar, istilalar, saldırılar
insanları korunma güdüsüyle toplanmaya sevk etmiş, genel olarak savunmaya elverişli tepe ve
sırtlarda yerleşmişlerdir. Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’nde birçok eski yerleşme savunmaya
elverişli tepe ve sırtlarda kurulmuştur. Bu özelliklere sahip çok sayıda yerleşme örnek
verilebilir. Keza Akdeniz havzasında yer alan Yunanistan, İtalya ve İspanya'da birçok köy ve
kasabanın hemen yakınında bir tepe ve burada bir kale bulunmaktadır. Güvenliğin ortadan
kalktığı dönemlerde halk bu kalelere çekilmektedir. Mesela Güney İtalya’nın tepelerindeki
köylerin bazıları yerleşme için uygun olmasa da savunulabilir bir yerde yer almaktadır.
Türkiye'de özellikle Orta Çağ’da insanların mağaraları mesken edinmeleri de güvenlikle
ilgilidir.
Akdeniz bölgesinde İlk Çağ’da Roma devrinde de köy yerleşmelerinin ovalarda
dağınık ve serpili bir hâlde bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu devirde Güney İtalya ve diğer bazı
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Akdeniz kıyı ovalarında serbestçe gelişen ve dağınık bir hâlde bulunan yerleşmeler Orta
Çağ’da kara ve denizlerde asayiş ve emniyetin bozulması üzerine toplu hâlde tepe ve dağlara
çekilmiş, sonra Yeni ve Son Çağlarda asayiş ve emniyetin kurulmasıyla birlikte yerleşmeler
tepe ve dağlardan inmiş ve ovalarda serpilmeye başlamıştır. Türkiye'nin, başta Ege Bölgesi
olmak üzere, birçok bölgesinde bu yerleşme safhalarını izlemek mümkündür (Tanoğlu, 1969).
Bazen de yerleşmelerin sırtlarda yer alması sağlık sebeplerine dayanmaktadır. Geçmişte
Akdeniz Bölgesi kıyı ovalarında olduğu gibi ovalarda sık sık taşkınların olması, bataklıklarla
kaplı olması gibi sebeplerle insanlar tepe ve sırtlara çekilmiş, buralara yerleşmiştir. Böylece
sıtma gibi hastalıklardan kendilerini korumuşlardır. Yukarıda da belirtildiği gibi söz konusu
olumsuz şartlar ortadan kalktığında insanlar ovalara inmişlerdir. Nitekim Türkiye’de Akdeniz
Bölgesinde kıyı ovalarında ıslah çalışmaları yapıldıktan sonra kıyı ovalarına yerleşilmiştir.
Ayrıca düz alanlardan bitkisel üretimde daha fazla yararlanmak, beslenme alanını korumak
maksadıyla da yamaçlara yerleşilmiştir. Yamaçlardaki kontak sahalarının su kaynaklarının
yeryüzüne çıktığı yerler olması diğer bir yerleşme sebebidir.
Başlıca ekonomik faaliyet olarak tarım ve hayvancılığın yapılış biçimi, mülkiyet
durumu da bunda etkili olmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde, Kanada ve Avustralya’da
tarıma uygun arazilerin devamlı ve geniş olduğu, entansif tarım yöntemlerinin uygulandığı
alanlarda birbirinden uzak farmsteadler kurulmuş, yerleşme dağınık bir yapı kazanmıştır.
Bazen mülkiyet üzerindeki siyasal kararlar da etkili olmaktadır. Polonya, Macaristan ve
Çekoslavakya gibi bazı ülkelerde büyük toprak sahiplerine ait arazinin dağıtılmasıyla
yerleşme de dağınık bir yapı kazanmıştır.
Yerleşmenin dağılması veya toplanmasında etkili bir diğer beşerî faktör sosyal ve
ekonomik faktörlerdir. Artvin'in Karaağaç köyü ekonomik faaliyet - yerleşme ilişkisine bir
örnek olarak verilebilir. Karaağaç köyü başlangıçta ziraat faaliyetlerine dayanan toplu bir
yerleşme (köy) iken daha sonra nüfusunun artması, ziraat sahalarının daralması ve
çevresindeki otlak ve meraların geniş yer tutması sebebiyle ekonomik faaliyetini değiştirerek
hayvancılığa yönelmiş, ekonomik faaliyetin değişmesi de yerleşmenin yavaş yavaş
dağılmasına sebep olmuştur. Eskiden bir toplu yerleşme olan Karaağaç köyü dağınık
yerleşmeye dönüşmüştür (Dönmez, 1973).
Beşerî faktörler zaman içinde değişme göstermekte, buna bağlı olarak yerleşme şekli
de değişiklik gösterebilmektedir. Göçebe hayat tarzına sahip toplumlarda meskenler daha
ilkel ve zorunlu ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapılmaktadır. Oysa sedanter bir yerleşmede
yerleşme ve yerleşmeyi oluşturan meskenler de, insanların ekonomik faaliyetlerinin gereğine
göredir, yani tarım ve hayvancılığın her seviyesine cevap verecek şekilde meskenler
oluşturulmaktadır. Tarımsal faaliyetin geliştiği yerleşmeler, insanların yaşadığı bölüm,
hayvanların ahır ve ağılları, ambarlar, araç ve gerecin konduğu bölümler gibi birçok eklentiye
sahip olup çok daha fonksiyoneldirler. Tarımsal faaliyetin yapıldığı yerleşmeler genelde daha
gelişmiştir. Ancak her zaman bu şekilde olmaz. Girişte de belirtildiği gibi tropikal bölgelerde
zirai faaliyetler göçebe tarzda yapılabilmekte ve ziraatle birlikte yerleşmenin ve meskenlerin
de şekli değişmektedir. İlkel çapa ziraatinin uygulandığı Sudan, Kongo, Amazon, Yeni Gine
gibi yerlerde toprağın verimin azalması veya tükenmesiyle insanlar buradaki toprakları
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bırakarak verimli toprakların bulunduğu başka yerlere giderek yaşamlarını oralarda
sürdürmektedirler. Böylece yerleşme sık sık değişmektedir.

3.5. Münferid Yerleşme ile Köy Yerleşmesi Arasında Ara Şekiller
Köy altı yerleşme şekilleri bir veya birkaç meskenden oluşan, köy niteliğini
kazanmamış, köyden küçük yerleşmelerdir. Yayla, ağıl, kom, oba, divan, mezraa tek mesken
ile köy yerleşmesi arasında yer alan yerleşme tipleri olarak belirtilebilir.

3.5.1. Yayla
Yayla, yaylak, yazlak, güzle, güzlek, kışla ve kışlak terimlerinin yerleşme
coğrafyasındaki anlamları morfolojik anlamından farklıdır. Özellikle Akdeniz Bölgesinde
geçmişten günümüze görülen bir yaşam tarzının yansıması olarak karşımıza çıkmıştır. Yayla
çoğu kez bütün köy halkının, bazen köy sakinlerinden yalnız bir kısmının (kadın, çocuk ve
çobanları) katıldığı, genelde dağ ve ova arasında mevsimlere göre ayarlanan göç
hareketlerinin gerçekleştiği mevsimlik konaklama yerleridir. Genelde ekonomik faaliyetin
hayvancılık olduğu ancak zaman zaman ziraatin de yapıldığı yarı göçebelerin eğreti
yerleşmeleridir.

3.5.2. Kom
Kom, bazılarının köm dediği yerler bir köy dışında davarları koymak için yapılmış bir
veya bir kaç ağıl ve çoban kulübesinden ibaret eğreti iskan mahalleridir. (Sanbeyoğlu, M)
Profesör Alagöz'e göre kom:
1 - Eski ağalardan intikal etmiş az çok büyük arazi parçalarıdır. (Bununla birlikte yeni
oluşan komlardan da bahsedilmektedir.) Bu arazi içinde sahiplerinin veya çalışan
ortakçılarının sayısına göre bina vardır. Kom bir çiftlik telakki edilebilir.
2 - Komların bir kısmı mamurdur. Buralarda ziraat yapılır ve hayvan beslenir. Harap
olan veya mamur olmayan komların otları satılmakla iktifa olunur.
3 - Yalnız hayvan beslenen davar komları vardır. Hayvan beslenen arazideki binaya
veya binalar mecmuasına kom denir.
4 - Kasaba ve köyde kom ağıl demektir.
5 Bazı komlar köy hâlini almışlardır. Komların eski aşiret ve derebeylik hayatı ile
yakın rabıtaları vardır. İdareten komların bazısı müstakil, bazısı da civar köylere,
muhtarlıklara bağlıdırlar (Alagoz, 1941)

3.5.3. Divan
Türkiye’de özellikle Batı Karadeniz bölgesinde karakteristik olarak görülen yerleşme
tipidir. Batı Karadeniz bölgesinde divanlar küçük ve dağınıktırlar. Divanlar geçici yerleşmeler
değildir. Divanlarla ilgili olarak farklı tanımlamalar yapılmaktadır. “İster toplu köyden
ayrılmış, isterse yeni yerleşilmiş veya muhtelif sebeplerle gelişme imkânı bulamamış, birkaç
hane ile 10-15 arasında hane ihtiva eden, idari bakımdan bir köye bağlı bulunan yerleşme
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şekillerine mahalle denilmektedir”(Göney, 1975). Orhunlu, divanın yerleşme açısından,
topluluk anlamında bir yerleşme sistemi olduğunu (Orhunlu, 1969), Tunçdilek, mahalleleri
idari zaruretle bir araya getiren ve hepsini bir muhtarlık altında toplayan sistemle divan
sistemi arasında fark olmadığını, birinin eski diğerininse daha yeni bir deyim olduğunu
(Tunçdilek, 1967), Doğanay divanın birkaç mahalle grubunun oluşturduğu bir yerleşme şekli
olduğunu (Doğanay, 1994) söylemektedir.

3.5.4. Mezraa
Mezraa, ziraat yapılan, ekilip biçilen yerdir. Geçmişte Anadolu'da bataklık, taşkın ve
buna dayalı sivri sinek, malarya gibi doğal ve sağlıkla ilgili etkenler ve asayiş bozukluğu gibi
güvenliğin tehlike altında olması gibi tarihi faktörler sebebiyle yerleşmeler dağ, tepe ve
yamaçlara konumlanmışlardır. Bu yerleşmelerin tarlaları aşağıda yer almaktadır. Bu gibi
yerleşmelerde güvenliğin ve sağlık gibi diğer şartların da düzelmesiyle tepe ve yamaçlarda
yer alan yerleşmeler aşağıya mezraya doğru inmişlerdir. Tarihi Harput şehri terkedilmiş,
nüfus ovaya, mezraya inmiş, Elazığ şehri kurulmuştur. Geçmişte şimdiki Elazığ’ın nüvesi
yüksekte kurulmuş olan günümüzdeki Harput olup Elazığ’ın yer aldığı alan ise ziraat
alanlarıydı. Günümüzdeki Harput şehir, Elazığ ise mezrası idi.
Avrupa ve Amerika’da Türkiye’deki bazı ağıllar, obalar, komlar, divanlar ve mezralar
gibi köy yerleşmelerinden daha küçük, devamlı yerleşme statüsünde tek mesken ile köy
arasında geçiş şekilleri olarak kabul edilen yerleşme şekillerinden bazıları; Fransa’daki
Hameau’lar, İngiltere ve Amerika’daki Hamlet’ler, Almanya’daki Wailer’ler, İspanya’daki
Aldea’lardır.

3.5.5. Hameau
Fransa'da mesken sayıları 5-25 ve nüfus miktarı 100-120 veya 150 olan mesken
topluluklarıdır. Hameau’lar daha ziyade dağınık yerleşme tipinde olup tek mesken ve tek
çiftlik ile köy arasında bir ara yerleşme çeşidi olarak belirtilmektedir.

3.5.6. Hamlet
Amerikan Hamletleri, çiftçilerin dağınık olarak yaşamını sürdürdüğü bölgelerde ve
farmsteadler arasında adeta birer ticaret ve iş merkezidirler. Dünyanın hemen her yerinde
büyüklük bakımından 3-20 meskenden oluşan yerleşmeler kırsal karakter taşıyan en küçük
toplu yerleşme olarak tanımlanmaktadır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Hamlet'ler
şehirsel fonksiyonlara sahip toplu yerleşmelerin en küçüğünü oluşturmaktadır. Tam olarak
kırsal veya şehirsel bir yapıya sahip olmayan Hamletler farmsteadler arasında bir merkezi
yerleşme şeklindedir. Çiftçilerin dini görevlerini yaptıkları kilisenin bulunduğu, eğitim
hizmeti aldıkları, çiftçilerin ürettikleri hayvansal ve bitkisel ürünlerini getirdikleri pazarın yer
aldığı, diğer ihtiyaç duydukları eşyalarla değiş tokuş yapma şartlarının oluştuğu, diğer
insanlarla kaynaşmaları ve toplumsal değerleri paylaşmaları için imkân buldukları
yerleşmedir. Tüm bu özellikleriyle şehirsel fonksiyonları daha fazladır.
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3.6. Toplu Yerleşme
3.6.1. Köy
Ev ve eklentileri, bağ-bahçeleri, tarlaları, cami, okul gibi sosyo-kültürel ve dini
yapıları, otlak, yaylak, baltalık, koruluk, çeşme, kuyu gibi köy orta malları ve bu yerleşme
ünitesini diğer yerleşmelerden ayıran sınırıyla, genelde sahip olduğu az nüfusuyla toplu kır
yerleşmesini köy olarak tanımlayabiliriz. Köyü diğer büyük yerleşmelerden, özellikle
şehirlerden ayıran özelliği ise nüfus azlığının yanısıra ekonomik faaliyetin esas olarak tarım
ve hayvancılık olması, doğal kaynaklara dayanmasıdır. Her ülkenin ekonomik ve sosyal
yapısına bağlı olarak kır ile şehri ayıran nüfus kriteri değişiklik gösterebilmektedir.
Türkiye’de resmi istatistiklerde 2000 nüfus kır –şehir ayrımında kullanılan kriterdir. Bu değer
ülkemizde de kır-şehir ayrımını tam göstermediği gibi birçok ülkede farklı olup nüfusu
10.000’i aşan köyler vardır.
Köylerin kuruluş yerleri ve şekilleri fiziki ve beşerî coğrafya şartları itibarıyla
değişiklik gösterebilir. Köylerin kuruluş yerleri ve planları üzerinde topoğrafya özelliklerinin,
su kaynaklarının, tarihi faktörlerin, güvenlik şartlarının, ekonomik faaliyetlerin, gelenek ve
görenek gibi birçok faktörün etkileri söz konusudur.

3.6.1.1. Köylerin Kuruluş Yerleri ve Şekilleri
Yukarıda da kısmen belirtildiği üzere köylerin kuruluş yerinde ve bu konumda
şekillenmesinde birçok faktör etkili olmaktadır. Yüzey şekilleri, su kaynakları başta olmak
üzere diğer doğal faktörler ve ulaşım ağlarına yakınlık, güvenlik, beslenme sahasının varlığı
ve genişliği, gelenek ve görenekler gibi birçok tarihi, kültürel ve psikolojik faktör gerek
kuruluş yeri gerekse köylerin biçimlenmesinde ve planlarında etkili olmaktadır. Yerleşme
şekli veya yerleşme planını meydana getiren meskenlerin düzeni gevşek veya sıkışık, planlı
veya plansız olabilir.
Bir dönem bir yerleşmenin kuruluş yeri tercihinde ulaşım ağlarına yakınlık ön planda
yer alabilirken, diğer bir yerleşme için kültürel ve psikolojik sebeplerle ulaşım ağlarına
uzaklık, izole kalmak tercih sebebi olabilir. Topoğrafya şekillerine bağlı olarak birçok köy tipi
belirlemek mümkündür. Ova köyleri, vadi köyleri, dağ eteği köyleri, yamaç köyleri, dağ
köyleri gibi. Bu köyler de bulunduğu konumlarda farklı şekillerde yer alabilirler. En büyük
çeşitlilik ova köylerinde görülmektedir. Ovalarda diğer doğal ve beşerî faktörlerin etkileriyle
farklı şekillerde köyler kurulmuştur. Yol boyu köyleri, hat boyu köyleri, küme köyler
başlıcalarıdır. Aynı yerleşim planına sahip köylerde mesken tipleri farklılık gösterebilir. Yol
boyu köyleri birçok ülkede görülebileceği gibi benzer plana sahipken, mesken tipleri aynı
değildir. Örneğin ülkemizdeki yol boyu köyünü oluşturan mesken tipiyle Almanya’daki yol
boyu köyündeki mesken tipi farklıdır.

3.6.1.1.1. Küme Köy – Yığın Köy
Küme köyler uzaktan bakıldığında evlerden oluşmuş bir yığın gibi görünmektedirler.
Sık görülen bir köy tipidir. Bu tip köyler topoğrafya açısından değerlendirdiğimizde farklı
alanlarda görülmektedirler. Ovalarda yoğun olarak yer aldıkları gibi, dağ eteklerinde,
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yamaçlarda, sırt ve tepelerde de yer almaktadırlar. Yığın köyler veya küme köyler düzen ve
plandan uzak olup bunlar sıkışık veya gevşek olabilirler. Yığın veya küme köylerde de farklı
tiplere rastlanmaktadır. Bir kısmında çıkmaz sokaklar yer almaktadır.

3.6.1.1.2. Yuvarlak Köy
Bir meydandan dışa doğru birbirinden uzaklaşarak ayrılan sokakların iki tarafında
sıralanan evleriyle yuvarlak bir şekil alan köylere “Yuvarlak Köy” denir. Rundlingler,
Danimarka’daki Forta köyleri, İsrail’deki Moşav yerleşmeleri gibi.

3.6.1.1.3. Halka Köy
Çevreleri tam bir daire, bir halka şeklinde olan yuvarlak köylere “halka köy”
(Ringdorf) denilmektedir.

3.6.1.1.4. Yolboyu Köyü
Oldukça yaygın olan bir köy tipidir. Yerleşme yolun bir veya iki yanında sıra hâlinde
uzanmaktadır. Çoğu kez meskenler yol kenarında olup geride bahçe uzanmakta veya yolun
hemen gerisinde bahçe, daha geride mesken yer alabilmektedir. Yol boyu köyü tek bir yol
üzerinde olabildiği gibi birbirine paralel iki yol üzerinde de yer alabilir. Ukrayna’daki
Mennonit yerleşmeleri, Kafkasya’daki Alman yerleşmeleri, Strassendorf’lar yol boyu
köylerine örnek olarak verilebilir.

3.6.1.1.5. Hat Boyu Köyleri
Yolboyu köylerine benzerler. Bir vadi, akarsu, kanal veya sedde gibi bir hat boyunca
yer almaktadırlar. Yol boyu köyleri gibi tek veya çift sıra hâlinde uzanmaktadırlar. Birçok
ülkede yaygın olarak yer alan bu yerleşmeler farklı isimlerle tanımlanmaktadır. Hat boyu
köylerine Waldhufendorf, Marschhufendorf ve Moorhufendorflar örnek olarak verilebilir.

3.6.1.1.6. Dağ Eteği Köyü
Bir dağ eteğinde bir kaynak etrafında, dağ eteğini takip eden yol boyunca veya
düzlükte yer alan tarım alanını işgal etmemek için kurulan köylerdir.

3.6.1.1.7. Yamaç Köy
Hemen hemen dağ eteği köyleri gibi olup uzaktan bakıldıklarında arka arkaya dizilen
evleriyle anfitiyatroya benzemektedirler.

3.6.1.1.8. Meydan Köyleri
Köyleri hepsinde yuvarlak, kare, dikdörtgen, mızrak biçimli veya başka şekillerde
mutlaka bir meydan bulunmakta, meskenlerin hepsi meydana açılmaktadır. Köylerin dokusu
sıkışık veya gevşek olabilmektedir. Afrika’daki Kraal’lar, Almanya’daki Rutlingler örnek
olarak verilebilir.
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Uygulamalar
Dağınık ve toplu yerleşme örneklerinin arazide gözlemlenmesi. Mesela Karadeniz
Bölgesinde dağınık yerleşmenin, İç Anadolu Bölgesinde toplu yerleşmelerin gözlemlenmesi.
Yayla, ağıl, kom, oba, divan, mezraa gibi tek mesken ile köy yerleşmesi arasında yer
alan yerleşme tiplerinin arazide gözlemlenmesi
Arazide köylerin kuruluş yerlerine dikkat edilmesi
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Uygulama Soruları
1)
Arazide veya gerek slayt gerekse videolarda dağınık ve toplu yerleşmeler
arasında ne gibi farklar görüyorsunuz?
2)
Yayla, ağıl, kom, oba, divan, mezraa gibi yerleşme tiplerini özellikleriyle
değerlendiriniz.
3)
Köyü yayla, ağıl, kom, oba, divan, mezraa gibi yerleşmelerden ayıran
özellikler nelerdir?
4)
Gözlemlerinize dayalı olarak köylerin kuruluş yerleri ve şekilleri arasında
gördüğünüz ilişkiler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kırsal yerleşmeleri genel olarak değerlendirdikten sonra, dağınık
yerleşmelerle toplu yerleşmeleri ve onların şekillenmesinde etkili olan doğal ve beşerî
faktörleri, yayla, kom, divan, mezraa, hameau, hamlet gibi münferid yerleşme ile köy
yerleşmesi arasında ara şekilleri, köy yerleşmelerininin özelliklerini ve köylerin kuruluş
yerlerini ve şekillerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde köylerin pazar alanlarına bir günlük gidip
gelme mesafesi verilmiştir?
a)
Yaklaşık 6-8 km
b)
10-12 km.
c)
2-3 km.
d)
4-5 km.
e)
1-2 km.
2)
Tropikal bölgelerde Sudan, Kongo, Amazon, Yeni Gine gibi ilkel bir şekilde
çapa tarımının uygulandığı yerlerde tarlalar ve tarlalarla beraber köyler de sık
sık yer değiştirmekte, eski köyler ve tarlalar terkedilerek uzaklarda yenileri
kurulmaktadır.

Doğru

Yanlış

X

3)
Batı Karadeniz Bölgesindeki bir veya birkaç evlik küçük gruplar hâlinde
orman içlerinde yer alan, geçmişte bir yaylaya, günümüzde bir muhtarlığa
bağlı haneler aynı şekilde dağınık yerleşmenin örneklerini oluşturmaktadır.

Doğru

Yanlış
X

4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dağınık yerleşmeye örnek gösterilemez?
a)
Köy
b)
Farmstead
c)
Einode
d)
Münferid çiftlik
e)
Einodhof
5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Avrupa’nın kuzeyinde tahrip edilerek ziraat
ve yerleşmeye dönüştürülen kuzey orman kuşağı ve dağ ormanları sahasında genel olarak
yerleşme……………… .” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a)
Dağınıktır.
b)
Topludur.
c)
Korunaklıdır.
d)
Düzenlidir.
e)
Rüzgârlara açıktır.
6)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Her yerleşme çok daha geniş bir saha
kaplayan bir ekonomik faaliyet sahasına tekabül eder ve yerleşme noktaları, ekonomik
faaliyet sahaları dahilinde ………………hâlinde görünür.” ifadesini doğru olarak
tamamlamaktadır?
a)
Çok küçük noktalar
b)
Büyük merkezler
c)
Büyük noktalar
d)
Çok küçük tarlalar
e)
Sıkışmış merkezler
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7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Peru Andları’nın güney yamaçlarındaki
ormanlarda yaşayan Campaların kaç yıl boyunca toprağı nadasa bıraktıkları verilmektedir?
a)
10 yıl
b)
1 yıl
c)
5 yıl
d)
2 yıl
e)
15 yıl
8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Malezya’nın doğusunda Sarawak
tepesinde büyük ev diye adlandırılan, yaklaşık 300 kişinin yaşadığı yapıların nasıl bir şekilde
inşa edildiği verilmiştir?
a)
Toplu
b)
Dağınık
c)
Gevşek
d)
Parçalı
e)
Tek tek
9)
Batı Karadeniz bölgesinde divanlar küçük ve dağınıktırlar.

Doğru

Yanlış

X

10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde geçmişte Akdeniz Bölgesi kıyı ovalarında
olduğu gibi ovalarda, insanların tepe ve sırtlara çekilme sebeplerinden biri verilmiştir?
a.
Bataklıklarla kaplı olması
b.
Sık sık kuraklıkların olması
c.
Ovaların ziraate ayrılması
d.
Ovalarda hayvancılığın yapılması
b)
Ovalarda yerleşmelerin artması
Cevaplar: 1.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 10.A
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4.ORGANİZE EDİLMİŞ YERLEŞMELER – BÜYÜK TARIMSAL
İŞLETMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Farmsteadler
Plantasyonlar
Kolhozlar
Sovhozlar
Kibbutzlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Giriş
Organize edilmiş yerleşmeler olarak da ele aldığımız Farmsteadler, Plantasyonlar,
Kolhozlar, Sovhozlar, Kibbutzlar aynı zamanda büyük tarımsal işletmeler olup olumlu ve
olumsuz yönleri olmakla birlikte kırsal alanlarda arazinin düzenlenmesi ve entansif kullanımı
bakımından önemli örneklerdir. Farmsteadler ABD’de dağınık kır yerleşme tipini oluşturan
tek çiftliklerdir. Aynı zamanda bir işletme ünitesidir. Bu çiftlikler düzenli, geniş ziraat
alanlarıyla birbirinden ayrılmaktadır. En güzel örneklerinin Kuzey ve Güney Amerika, Afrika
ve Avustralya’da görüldüğü Plantasyonlar da dünya çapında ticari öneme sahip bir veya
birkaç ürünün (kahve, kakao, muz, çay gibi) yetiştirildiği büyük tarım işletmeleridir. Kolhoz,
Solhoz ve Kibbutzlar ise kollektif yapıdaki organize edilmiş yerleşmeler ve tarım
işletmeleridir. Bu işletmeler kollektif bir yapıya sahip olmakla birlikte birçok yönleriyle
farklılıklar göstermektedir.
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4.1. Farmsteadler
Farmsteadler dağınık yerleşmelerin en belirgin örneğini ve özellikle ABD’nin
kırsal yerleşme tipini meydana getirmesi ve organize edilmiş yerleşme ve işletmelere
iyi bir örnek oluşturması bakımından önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin,
Kanada ve Avustralya’da yoğun olarak yer alan Farmsteadler Amerika Birleşik Devletlerinde
hâkim kır yerleşmelerini oluşturmaktadırlar. Farmsteadler aynı zamanda tarımsal
işletmelerdir. Farmsteadi oluşturan üniteler; ikametgah, ambarlar, ahır, zirai araç ve gereçlerin
bulunduğu depolar, daha büyük işletmelerde paketleme üniteleri gibi Farmsteadlerin
ekonomik faaliyetine göre değişen bazı üniteler yer almaktadır. Bu ünitelerin dışında
büyüklükleri Farmsteadlere göre değişen otlaklar ve tarlalar, meyve bahçeleri, evin çevresinde
sebze bahçeleri ve tarım alanları yer almaktadır. Genelde bunlar çok büyük alanlar
kaplamaktadır. Ürünün toplanması, depo edilmesi, gerektiğinde işlenmesi, pazarlanması gibi
tüm faaliyetler farmsteadlerde gerçekleşir.
ABD’de tarım ve hayvancılık iyi bir şekilde organize edilmektedir. Ülke toprakları
tarım ve hayvancılık ürünlerine göre, uzmanlaşmış bölgelere ayrılmıştır. Bu bölgelerin
bazılarında süt sığırları, bazılarında kasaplık sığırlar beslenmekte, bazılarında pamuk,
bazılarında mısır, bazılarında suptropik bitkiler yetiştirilmektedir. Çiftliklerin boyutları,
üretim tekniklerine ve çevre şartlarına göre değişmektedir. Ortalama büyüklükler değişiklik
göstermekle birlikte, oldukça büyüktür. Mesela Arizona’da 3000 hektarı aşmaktadır. Ülke
üretiminde büyük çiftliklerin rolü çok fazladır. Bu çiftlikler ücretli çok sayıda işçinin
çalıştırıldığı, büyük sermayenin yatırıldığı, 400 hektardan geniş işletmelerdir. Genellikle tarım
işletmelerinde tek çeşit bitki (mısır, pamuk, tütün vb.) ya da tek hayvan türü yetiştirilmekte,
gelirin çoğu bunlardan temin edilmektedir. Devlet üreticileri desteklemekte, üretim fazlasını
satın almakta, dış satıma önayak olmaktadır.
Farmsteadlerde yetiştirilen ürünler geniş tarım alanlarından toplandıktan sonra bir
kısmında işlenmekte, depolanmakta, paketlenmekte ve satışa hazır olmaktadır. Hayvancılığın
yapıldığıFarmsteadlerde de benzer birçok aşama Farmsteadde gerçekleşmektedir. Yukarıda da
belirtildiği üzere Amerika Birleşik Devletlerindeki Farmsteadler bölgelere göre farklılık
göstermektedirler. Batı Wisconsin, New-York, New-England mandıracılık sahalarındaki
Farmsteadler en yüksek standartlara sahip olup Mısır kuşağındakilerin standartları daha
düşük, pamuk kuşağı ve ranch hayvancılık sahasındakiler ise en az gösterişlidir. Bu
Farmsteadler arazi büyüklükleri ve sahip oldukları binalar itibarıyla de farklılıklar
göstermektedir. Batı Wisconsin Farmsteadleri iki akr' kadar uzunlukta, orta büyüklükte, çiftlik
binalarının sayısı 6-12 arasında değişmektedir. Diğer bölgelerdeki çiftlik binalarının sayısı
daha azdır. Yalnız doğu mandıracılık sahasındaki Farmsteadlerde çiftlik binaları daha geniştir.
Büyük ve bakımlı ahırların oranı bakımından da Batı Wisconsin mandıracılık sahası başta
gelmektedir. Wisconsin Farmsteadlerinin %14’ü birden fazla ahıra sahiptir. Bir ve daha fazla
domuz ahırı, makine barınakları, tahıl (mısır) ambarı ve silolarına sahip olan Farmsteadlerin
yüzdesi bakımından aynı saha diğer hepsini geride bırakmakta ve yalnız tahıl ambarlarının
oranında tahıl kuşağı burayı geçmektedir. Burada Farmsteadlerin %65’i bir ve daha fazla tahıl
(mısır) ambarına sahiptir; %61’inin en az bir silosu vardır. %85’i iki siloya sahiptir; %40’ında
değirmen vardır. Pamuk kuşağındaki Farmsteadler çok daha az zengin görünümdedir. Alan
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bakımından küçüktürler ve küçük ebatlı birkaç çiftlik binasından meydana gelmişlerdir.
İncelenen çiftlik evlerinin %87’si tek katlı yapılar olup bunların %70’inin 6 ya da daha az
odası vardır. Pamuk kuşağı evlerinin %90’ının bodrum katı olmayıp, ahırlar oldukça küçük,
evler ve ahırlar boyasızdır. Değirmen ve siloya çok ender rastlanır. Garaj, domuz ahırı,
makine kısmı da diğer bölgelerdekinden çok daha azdır. Ticari hububat sahasındaki
Farmsteadler ise büyüklükleri, değirmenlerin ve tahıl ambarlarının fazlalığı ve büyük oranda
bir devlet karayolu üzerinde yer almaları ile ayırdedilirler. Puget Sound - Willamette
vadisinde ise Farmsteadlerin hiç biri mısır (tahıl) ambarlarma sahip değildirler fakat buna
karşılık meyva bahçeleriyle en yüksek orana sahiptirler. (Tolun, 1977) Amerikan
Farmsteadlerinin bölgelere göre farklılıklar gösterdiği görülmektedir.
Koeppel’ın da belirttiği gibi, Amerka Birleşik Devletlerinde İndiana eyaletinde eski
farmsteadlerin her biri başka bir devlet veya bölgeden Amerika rüyasının peşine düşmek ve
daha büyük bölgesel hatta uluslararası toplum ve ekonomiye katkıda bulunmak için gelen ve
yerleşen ailelerin eşsiz hikâyelerini anlatır. Fransız, Kanadalı aileler 1700’lerin başlarında
Wabash vadisinde farmstead topluluklarını kuran, İndiana’ya yerleşen ilk Avrupalı
Amerikalıların bazılarıdır. 1800’lerin başında öncü yerleşimciler çoğunlukla kökeni güney
ülkelerden olan Avrupalı Amerikalılardır. Bu yerleşimciler çiftçilikle geçimini
sürdürmüşlerdir. Çoğu, çiftçilik yapabilecek kabiliyetteydi. Temel ürünler mısır ve hayvansal
ürün olarak domuzdu. Bu farmsteadler, ulusal yollar, akarsular, kasaba yolları, kiliseler ve
okullarla bağlantılı olarak geniş bir alanda dağılmış bir şekilde kurulmuştur. Kasabayı ve
kiliseyi haftalık ziyaretler, çiftçilerin onların zirai ürünlerini pazara getirmeleri, diğer ihtiyaç
duydukları eşyalarla değiş tokuş yapmaları, diğer insanlarla kaynaşmaları ve toplumsal
değerleri paylaşmaları için bir yoldur. Çünkü Farmsteadler tarlalarının, hayvanlarının ve
bunlara ait yapıların yakınlarında olması sebebiyle ekonomik olarak avantajlı olmakla birlikte
birbirlerinden çok uzakta yer almaları sebebiyle de dezavantaja sahiptirler. Komşuluk
ilişkileri fazla gelişememektedir.
19. yüzyıl ortalarından sonra farmsteadler büyük değişime uğramışlardır. 1850’lerden
önce farmsteadler genelde kendi kendini idare ediyor, kendi kendine yetiyordu. İlk kasabalar
bir zirai ekonomiye bağlıydı. 1850’lerden sonra geçimlik çiftçilik, kasaba ve şehirlerin
sanayileşmesiyle birlikte yerini yeni teknolojileri gerektiren büyük ölçülerdeki rekabetçi
tarıma bıraktı. Küçük çiftlikler bu şartlarda rekabet edemezlerdi. 1880’lerde ailelerden
birçoğu kırsal alanlardan büyüyen şehirlere göç etti. İndiana’ya çeşitli etnik gruplar yerleşti.
Bunlar İndiana’ya göç ettiği zaman mimari tarz, ev eşyalarının yapımı, evde kullanılan
eşyalar gibi kendi toplumsal alışkanlıklarını, ortak kültürel değerlerini de getirmişlerdi. İlk
yerleşenler İrlanda ve Almanya’dandı. Ayrıca hür Afrikalı Amerikalıların oluşturduğu
farmsteadler ve Quaker farmsteadleri ve daha sonrasında, 19. yüzyıl İsviçre farmsteadleri
tespit edilmiştir. Diğer farmsteadlerde mısır ve buğday, yetiştirilen ürünlerin esasını
oluştururken, birçok İsviçreli aile başlangıçta ticari olarak şarap üretimi için üzüm
yetiştiriyordu (Koeppel, 2002).
Amerka Birleşik devletlerinde 19. yüzyılda plansızca rastgele işlenen topraklar zarar
görmüş ve bozulmuştur. Bunun farkına varılmasıyla toprakların bir plan ve program
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çerçevesinde korunması, bu doğrultuda yeni türler ve tarım yöntemleri geliştirilmesi, sulama
çalışmalarının arttırılması, kuru tarım (Dry Farming) yöntemlerinin uygulanması hedef olmuş
ve gerçekleştirilmiştir. Genişleyen tarım toprakları makineleşmeyi de çok erken tarihlerde
getirmiştir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra teknoloji devrimi başlamış, kimyasal gübre, yüksek
nitelikli tohumlar gibi bilimsel çalışma ürünleri tarım hayatında yer almıştır. ABD’nin tüm
tarım ürünleri dünya üretiminde önemli yer tutmaktadır. Kaliforniya ve Florida, portakal ve
greyfurt üretiminin önemli olduğu bölgelerdir. Hayvancılıkta Teksas ülkenin en ileri
bölgesidir.

4.2. Plantasyonlar
Tropikal ve suptropikal bölgelerde binlerce hektar büyüklükte tarım alanlarına
sahip, çok sayıda işçinin çalıştığı, büyük çapta teknik araç ve gerecin kullanıldığı, çeşitli
tesislerin de yer aldığı, dünya piyasalarına yönelik ticari amaçla bir veya birkaç çeşit
ürünün yetiştirildiği tarım işletmeleridir. Plantasyonlarda büyük sermaye yatırımları söz
konusudur. Malaya, Seylan (Sri Lanka), Burma, Hindistan, Cava, Sumatra gibi Tropikal
Güneydoğu Asya'daki İngiliz ve Hollandalılara ait çay ve kauçuk plantasyonları,
ABD'lerinde Louisiana'nın büyük şeker kamışı plantasyonları, Brezilya'daki çay, kahve ve
muz plantasyonları, Malezya'daki kauçuk plantasyonları bu tarım işletmelerinden bazılarıdır.
Plantasyonlar Kaliforniya, Avrupa Akdeniz bölgesi ve Güney Afrika'da da
görülmektedir. En yoğun olarak ise Kuzey ve Güney Amerika ile Afrika ve Avustralya'da
yer alırlar.
Avrupalıların Yeni dünyaya (esas olarak Amerika) göçleri ve bu alanları
sömürgeleştirmeleriyle, esasta Afrika’dan getirilen köleler buradaki geniş tarım alanlarında
çalıştırılmışlardır. Bu dönemde temel ekonomik yapı tarıma dayanmaktadır. Plantasyonlar bu
dönemlerde ortaya çıkmışlardır. 18. yüzyıldan sonra dünyanın her yerinde tropik bölgelerdeki
geniş ormanlık alanlarda orman örtüsü ortadan kaldırılarak plantasyonlar oluşturulmuştur.
Buralarda muz, şekerkamışı, kakao, kahve, çay, yağ palmiyesi, kauçuk ağacı gibi ürünler
ekilmiştir. Genelde toprak özellikleri ve iklim özelliklerine göre ürün tespiti yapılmış olup
Kuzey Amerika’nın güneydoğusundaki kolonilerin belirli bölgelerinde tütün, pirinç, pamuk,
şekerkamışı gibi ürünler yetiştirilmiştir.
Entansif olarak işletilen plantasyonlar 19. yüzyıla kadar yalnız köle çalıştırmaktaydılar.
Kölelik kaldırıldıktan sonra yerli işçi kullanılmaya başlanmıştır.Amerika Birleşik
Devletlerinde köleliğin kaldırılmasıyla plantasyonların önemli bir kısmı bölünerek, mülk
sahibi veya kiracı çiftçilerin işlettiği küçük çiftliklere dönüşmüştür. Diğerleri ise ortakçıların
veya işçilerin çalıştığı büyük plantasyonlar olarak faaliyetlerini devam ettirmişlerdir. Genelde
yabancı sermayenin hâkim olduğu bu tür plantasyonlarda çalıştırılan yerli halktan işçilere çok
düşük ücret verilmektedir. Geçmişten itibaren plantasyonlarda, plantasyon sahipleri ve
işçilerinin sosyal durumu birbirinden çok farklılık göstermektedir. Ekonomik ve siyasi bir
kurum olarak da belirtebileceğimiz plantasyonlarda plantasyon sahibi çoğunlukla ülke dışında
yaşamakta olup en üst sosyal sınıfa dahildir. Plantasyonlar büyük bir sermayeye ihtiyaç
gösterdiklerinden, çoğunlukla bir kişiye ait olmayıp bir şirkete aittirler.
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Plantasyonlarda, ortada plantasyon sahiplerinin ve kahyaların yaşadığı büyük ve
ihtişamlı binalar, plantasyon kenarında ise işçilerin yaşadığı küçük bakımsız baraka veya
kulübeler yer almaktadır. Bu yaşam alanları dışında yetiştirilen ürüne dayalı olarak
ürünlerin depolandığı ve işlendiği çeşitli binalar da yer almaktadır.
İşçiler bütün yıl boyunca plantasyonda çalıştırılmazlar. Ancak bunlar çoğunlukla
plantasyonda kalmakta ve kaldıkları kulübelerinin yanındaki araziyi küçük parseller
hâlinde ihtiyaç doğrultusunda çeşitli ürünler ekerek kullanmaktadırlar. Bu kullanım tarzı
büyük ve düzgün parselasyonu ve tek ürüne dayalı ekimiyle plantasyon sahaları ile tezat
oluşturmaktadır.

4.3.Kolhozlar(Kolektif Tarımcılık)
SSCB’de 1917’de onaylanan Toprak Kararnamesi ile toprakta özel mülkiyet
kaldırılmış, büyük topraklar da topraksız ve yoksul köylüler arasında dağıtılmıştır. Bu
kapsamda asillerin, büyük toprak sahiplerinin, manastırların ve kiliselerin elindeki tüm
topraklara el konmuş, bu alanların, toprak komitelerinin ve yerel Sovyetlerin emrine geçeceği
ilan edilmiştir (Dobb, 1968,). Kolhozlar yerleşme bakımından çoğunlukla 1947 Rus
ihtilalinden önce var olan eski köylerden veya birleştirilmiş büyük çiftliklerden oluşmaktadır.
Burada değişik ve önemli olan, ziraat arazisinin birleştirilmesi, sınırların kaldırılması ve
kollektif olarak işletilmesidir.
Kolhoz Eski Sovyetler Birliği'ndeki tarımsal işletme şekillerinden bir tanesi olup belli
sayıda köylü ailenin oluşturduğu ortak tarım işletmesidir. Bu işletmelerde köylüler ortak
olarak çalışmakta, devlete ait topraklarda üretim yapmakta, emeğin niteliğine ve çalışma
süresine göre ücret almaktadırlar. Kolhozlarda emeğin niteliği mesleğe göre belirlenirdi.
Kolhozlarda toprak, üretim araçları ve hayvanlar kolhozcu köylülerin kooperatif
mülkiyetindeydi. Kolhozlarda köylülerin kendisine ait bahçesi, tarlası ve birkaç hayvanı
bulunabilirdi. Üretim, merkezi planda öngörülen hedefler göz önünde tutularak yapılırdı.
Kolhoz ürünleri belirlenen fiyatlar üzerinden devlet kuruluşlarına satılırdı. Plan hedefinin
üstünde gerçekleşen ya da aile topraklarında üretilen ürünler, arz-talep kuralına göre işleyen
kolhoz pazarlarına satılırdı.
Balıkçılıkta dünyada 2. sırada yer almış olan SSCB’de bu alanda 400’ü aşkın kolhoz
etkinlik göstermiştir. Kolhozların hayvancılık faaliyetlerinde de yeri ve önemi büyüktür.
Kolhozlarda sığır üretiminin %43,2’si, domuz üretiminin %43,2’si, koyun üretiminin %36’sı
gerçekleştirimiştir.
Tablo 1: SSCB’de Kolhozların Sayısı, Ortalama Büyüklükleri, Zirai Üretimdeki
Payları
Yıllar
1960
1965
1970

Kolhozların
Sayısı
44,000
36,300
33,000

Kolhozların
Büyüklükleri (Hektar)
6,600
6,100
6,100

Kolhozların
Payı %
44
41
40
68

1975
1980
1985
1990

28,500
25,900
26,200
29,100

6,400
6,600
6,500
5,900

37
35
36
36

Kaynak: Statistical Yearbook of the USSR, various years, State Statistical Committee of the USSR,
Moscow.

1960 yılında Rusya’da 44,000 kolhoz bulunmaktaydı. Bu kolhozların ortalama
büyüklükleri 6,600 hektar olup kolhozların zirai üretimdeki payları %44’tür. 1990 yılına
gelindiğinde gerek kolhozların sayısı, gerekse de ortalama büyüklükleri ve zirai üretimdeki
paylarının azaldığı görülmektedir.
Kolektivizasyonun 1938 yılına gelindiğinde neredeyse tamamlandığı belirtilmektedir.
1950’li yıllarda hükümet kolektif çiftlikleri birleştirmeye başlamış, 1972 yılına gelindiğinde
kolhozların sayısı 254.000’den 32.300’e düşmüştür. 1990’lı yıllarda yönetsel yapılarında ve
mülkiyet biçimlerinde değişiklikler yapılmıştır. Örneğin 1992 yılında bunlardan 7.000’i
devletin elinde kalmış, 9.000’i özelleştirilmiştir (Columbia Electronic Encyclopedia, 2010).

4.4.Sovhozlar
SSCB’de 1917’de Toprak Kararnamesinin onaylanmasıyla toprakta özel mülkiyet
kaldırılmış, büyük topraklar da topraksız ve yoksul köylüler arasında dağıtılmıştır. Bu
kapsamda asillerin, büyük toprak sahiplerinin, manastırların ve kiliselerin elindeki tüm
topraklara el konmuş, bu alanların toprak komitelerinin ve yerel Sovyetlerin emrine geçeceği
ilan edilmiştir (Dobb, 1968). Toprak Kararnamesi uyarınca işlenen toprak oranı yüzde 70’ten
yüzde 95’e çıkmış, devlet çiftliklerinin (sovhoz) sayısı 4000-5000 civarında olmuştur (Turan,
2011) SSCB’de devlet mülkiyeti denince akla sovhozlar gelmektedir. Devrimin hemen
ertesinde kurulan sovhozlar aracılığıyla zengin toprak sahiplerinin ellerindeki topraklara el
konmuştur. Yalnızca bir alanda uzmanlaşma ilkesi üzerine kurulan ve köy çiftliği niteliği
taşıyan ilk sovhozlar Narkomzem adlı bir komitenin yönetiminde çalışmışlardır. Ancak
komite tarafından 1926 yılında hazırlanan bir raporda, sovhozların yeterince verimli olmadığı
ve zarar ettiği açıklanınca, zarar eden sovhozlar dağıtılarak, farklı alanlarda yeni sovhozların
kurulması kararlaştırılmıştır. 1928 yılındaki tahıl krizinin ardından da büyük ölçekli tarım
sovhozları kurulmuştur (Yerkebulan, 2010). 1928 yılına kadar sovhoz sayısında artış
görülmektedir. Bu yıldan sonra bazı sovhozların dağıtılması ve 1928 yılında büyük ölçekli
tarım sovhozlarının kurulması sebebiyle sovhoz sayısı azalmıştır. Sovhozlarda, üretim araçları
tamamen devlete ait olup devlet toprağın sahibidir. Sovhozlarda çalışanlar ise çalışmaları
karşılığı ücret almaktadırlar.
Devlete ait olan ve devlet tarafından işletilen sovhozlar gerçek sosyalizmin bir gereği
olarak nitelendirilmektedirler. Ancak bu sisteme yöneltilen eleştiriler de bulunmaktadır.
Örneğin, bu düzenleme sonucunda, devlet aracılığıyla ülke servetinin sahibi olan halkın,
devlet tarafından katı bir biçimde cezalandırıldığı yorumuna yol açmıştır (Cliff, 1990).
Sovhozlar hayvancılık faaliyetlerinde önemli yer tutarlar. Sovhozlarda sığır
üretiminin%35,8’’i, domuz üretiminin %34,5, koyun üretiminin %46’sı gerçekleştirilir.
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Tablo 2: SSCB’de 1922-1937 Yılları Arası Sovhozların Sayısı ve Alanı
Alan (Hektar)
Yıl

Sovhoz Sayısı

1922

4316

3324

1923

5227

3385

1924

5199

2593

1925

4494

2510

1926

3477

2316

1927

4250

3347

1928

5000

3600

1929

55

5072

1930

143

12312

1931

182

15028

1932

228

12847

1933

234

11560

1934

357

10806

1935

391

10400

1936

388

9364

1937

342

8010

Kaynak: (Yerkebulan, 2010).

Tablo 3: SSCB’de Sovhozların Sayısı, Ortalama Büyüklükleri, Zirai Üretimdeki Payları
Yıllar
1960
1965
1970
1975
1980

Sovhozların
Sayısı
7,400
11,700
15,000
18,100
21,100

Sovhozların Ortalama
Büyüklükleri (Hektar)
26,200
24,600
20,800
18,900
17,200

Solhozların Payı %
18
24
28
31
36
70

1985
1990

22,700
23,500

16,100
15,300

36
38

Kaynak: Statistical Yearbook of the USSR, various years, State Statistical Committee of the USSR,
Moscow.

4.5. Kibbutzlar
İsrail'de geliştirilmiş kollektif bir ziraî işletme şeklidir. Kibbutzim sosyalizm ve
Siyonizm temelli olarak ütopik toplulukların oluşturduğu çiftlikler olarak başlamıştır.
Kibbutz üyeleri beraber yaşamakta, üretim ve tüketim ortaklaşa yapılmaktadır. Kibbutzlar
20. yüzyılın başlarında kurulmaya başlamış olup ilk kibbutz 1909 yılında Jordan
vadisinde kurulan Degania'dır. Kibbutzların gelişimi 1918’den sonra artış göstermiştir.
Kibbutzların kurulmasıyla yamaçların taraçalanarak tarıma elverişli hâle getirilmesi
sağlanmış, aynı şekilde bataklıkların kurutulması, çöl alanlarının verimli hâle getirilmesi
gibi işler gerçekleştirilerek gerek tarıma tahsis edilecek alanlar arttırılmış gerekse ileri
düzeyde makineleşme ve diğer girdilerin temini ile tarımda ileri düzeyde uzmanlaşılmıştır.
1948’de İsrail Devletinin kurulmasıyla devlet bu tür işleri kendi sorumluluğuna
aldığından kibbutzların kurulması azalmıştır. 1963’teki 230 kibbutzun 135'i 1948’den önce
kurulmuş olup 1960’dan sonra kurulan yeni kibbutzlar ise artık yalnız elverişsiz
bölgelerde veya Negev çölünde yer almışlardır. Devletin mülkiyetinde olan topraklar
kibbutzlara kiraya verilmiştir. Bu süre 49 yıl gibi uzun bir süredir. Ortalama büyüklükleri
yaklaşık 700 hektardır. Ortalama olarak bir kibbutzda 200 aile yaşamakta, en büyüğünde
bu sayı 1000’e ulaşmaktadır.
Sosyalist ideolojiye dayanan bu işletme komünist ülkelerdeki kollektif işletmelerden
birçok yönlerden ayrılmaktadır. Bu kollektif işletmede çalışan üyeler tam bir hürriyete
sahiptirler, istedikleri an kollektif işletmeyi terketme olanaklarına sahiptirler. Devlet,
işletmeye idari ve iktisadî bakımdan karışmamaktadır. Kibbutz işletmesinde, müşterek
mülkiyet ve büyük zirai çiftlik işletmesinde her türlü faaliyet dalındaki sorumluluk kibbutz
üyeleri tarafından sahiplenilmekte, üyelerin ve ailelerinin tüm ihtiyaçları yerine
getirilmektedir. Yalnız yetişkin kadın ve erkekler değil çocuklar da kendilerine uygun
şartlarda çalışmaktadır. Bir kibbutz üyesi işinin karşılığında ücret almamakta, kibbutz,
üyesinin eğitim, sağlık, tatil, yaşlı ana babalara yardım ve gerekli durumlarda dış
ülkelere seyahat gibi maddî, manevî her türlü ihtiyacı kibbutz tarafından
karşılanmaktadır. Çocuklar anne ve babadan ayrı, okul komünleri hâlinde çocuk bakım
evlerinde yaşamakta, akşamları ve tatil günlerini aileyle beraber geçirmektedirler.
Yemekler merkezî yemek salonlarında birlikte yenilmektedir. Ancak küçük öğünler için
yine her aileye ait gaz ocaklı ve buzdolaplı küçük mutfaklar dairelerinde yer almaktadır.
Kibbutzun tüm idaresi seçimle tayin edilen bir yönetim kurulunun elindedir.
Yapısal bakımdan kibbutzları 3 kısımda toplamak mümkündür (Bedriye
Tolun,1977) :
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l- İktisadi faaliyete ait binalar genellikle ana caddelere yakın yerlerde
toplanmışlardır (büyük baş hayvanların ahırları, koyun ahırları, kümesler, traktör ve
makine daireleri, silo ve konserve fabrikaları gibi).
2- İkamet sahası hafif yüksekçe bir arazide park ve yeşil sahaların ortasında yer
almaktadır. Yemek salonu, konferans salonları, sinema ve kütüphaneler de burada
bulunmaktadır.
3- Çocuk seksiyonu 3. üniteyi meydana getirmektedir. Bu kısım 2. kısma
bitişiktir, ilk ve yüksek okullarla meslek okulları spor sahaları ile birlikte burada yer
almaktadır.
Bütün kibbutzlarda mekânizasyon ve diğer üretim araçları günün teknolojisine
uygundur. İktisadî faaliyetlerde kümes hayvanlarının yetiştirilmesi ve süt üretimi,
etinden faydalanılan büyük baş hayvan ve koyun üretimi önemli yer tutmaktadır. Sütün
şehirler tarafından tüketilmesi ve şehirlere taşınması bir sorun değildir; çünkü genellikle
mesafeler yakındır.
Diğer bir üretim alanı meyva plantasyonlarıdır. Meyve kibbutzların ekonomisinde
önemli yere sahiptir. İklimin uygun olduğu yerlerde hurma da ekilmektedir. Hurma
üretimi kibbutzlara ait bir tekel faaliyeti durumundadır. Pamuk, patates ve şeker pancarı
da çok
ekilmektedir.
Tarımın bütün
çeşitleri
en modern koşullarda
gerçekleştirilmektedir.
Tarla ziraatinde özellikle hayvan yemi ekilmektedir. Kuru ziraat sistemi ile tahıl
ziraati ise ancak sulamanın uygulanamadığı veya münavebenin gerektiği yerlerde
yapılmaktadır.
Kibbutz'ların büyük bir kısmı tarımsal faaliyetin yanısıra tarım dışı faaliyetlere de
kaymışlar, tarımsal sanayi başta olmak üzere birçok sanayi tesisi de kurmuşlardır. Bunlar
genellikle ziraî ham maddelerin işlenmesini öngören entansif bir iş gücüne sahip küçük
endüstriyel işletmelerdir. Çoğunlukla bu sanayi tesislerinde Kibbutz üyelerinden başka
komşu şehirlerden de işçi çalıştırılmaktadır. Bütün bu faaliyetlerin yanısıra Kibbutzlarda
turistler ve şehirliler için kurulmuş tatil ve dinlenme evleri de vardır.
Son yıllarda bazı kibbutzlar özelleştirilmiş ve toplumsal yaşam tarzlarında
değişiklikler olmuştur. 2010 yılı itibarıyla İsrail’de 270 kibbutz vardır. Onların fabrikaları
ve çiftlikleri, İsrail endüstrisi çıktılarının pay olarak %9’unu, değer olarak 8 milyar Amerikan
dolarını ve ziraat çıktılarının %40’ını, değer olarak 1.7 milyar Amerikan dolarını
oluşturmaktadır.
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Yıllar içinde kibbutzim gelişmiş, zenginleşmiş ve değişen şartlara adapte olmuştur.
Bugün büyüklükleri 80 kişiyle 2000 kişi arasında değişen 270 kibbutz İsrail’de dağılmıştır.
Toplam yaklaşık 120.000 civarındaki nüfus ile İsrail nüfusunun %2.8’ini oluşturmaktadırlar.1
Tablo 4: Yıllara Göre Kibbutz Sayısı ve Nüfusu
Yıllar

Kibbutz Sayısı

Kibbutz Nüfusu

1910

1

1920

12

805

1930

29

3,900

1940

82

26,550

1950

214

67,550

1960

229

77,950

1970

229

85,100

1980

255

111,200

1990

270

125,100

2000

268

117,300

Kaynak: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society&Culture/kibbutz.html,

Kibbutzlar birçok alanda, kendi kaynaklarıyla pamuklu cinler, kümes hayvanları,
paketleme tesisleri gibi benzeri tesislerle, bilgisayar veri derlemeden ortak satın alma ve
pazarlamaya kadar geniş hizmet yelpazesi sunan bölgesel işletmeleri kurmuşlardır.
Kibbutzların ülke üretimi içinde tarımdaki (Tarımsal üretimin %33’ü) ve Sanayideki
(Mamül malların %6.3’ü) her iki sektördeki katkı payları, onların %2.5 olan toplam nüfustaki
paylarının çok üzerindedir. Son yıllarda, gittikçe artan sayıda kibbutz konuk evleri, yüzme
havuzları, binicilik alanları, tenis kortları, müzeler, egzotik hayvan çiftlikleri, su parkları,
yüzme havuzları gibi regreasyonel faaliyetleri içeren dinlenme tesisleriyle hem İsrail’li hem
de yabancı ziyaretçiler için turizm merkezi hâline gelmiştir.
1

http://www.kibbutzprogramcenter.org/about-kibbutz/#sthash.uOy6X82u.dpuf
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İsrail’in nüfusu arttıkça, şehir merkezleri genişlemekte bazı kibbutzlar neredeyse
şehirlerin banliyölerinde kalmaktadır. Bu yakınlık sebebiyle çoğu yaz kampları da dahil
olmak üzere yemek, çamaşırhane, fabrika outlet mağazaları ve çocuk bakımı gibi hizmetler de
sunmaktadırlar.
Tablo 5: Kibbutz Üyelerinin Çalışma Alanları
Çalışma Alanı
Tarım ve Balıkçılık

Industry & Quarries Sanayi ve Ocaklar

Turizm , Ticaret ve Finans

%
2
4
2
4
1
1

Ulaştırma ve Haberleşme

5
1

İnşaat ve Kamu Hizmetleri

Kamu ve Toplum Hizmetleri

Kişisel Hizmetler

1
8
1
7

Kaynak: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society_&_Culture/kibbutz.html,
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Uygulamalar
Mevcut ders notu ve slaytların dışında internetten farmstead, plantasyonlar, kolhozlar,
sovhozlar ve kibbutzlarla ilgili kaynakların taranarak incelenmesi
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Uygulama Soruları
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Farmsteadlerle ilgili gözlemleriniz nelerdir?
Plantasyonlarla ilgili gözlemleriniz nelerdir?
Kolhozlarla ilgili gözlemleriniz nelerdir?
Sovhozlarla ilgili gözlemleriniz nelerdir?
Kibbutzlarla ilgili gözlemleriniz nelerdir?
Tüm bu işletmelerin birbirinden farklı ve birbiriyle benzer yönlerini belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, organize edilmiş yerleşmeler – büyük tarımsal işletmeler olarak
farmstead, plantasyonlar, kolhozlar, sovhozlar ve kibbutzların kırsal coğrafyadaki yerlerini ve
özelliklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
a)
b)
c)
d)
e)
2)

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi farmsteadi oluşturan ünitelerden değildir?
Terzi
İkametgah
Ambarlar
Zirai araç ve gereçlerin bulunduğu depolar
Paketleme üniteleri

Farmsteadlerde yetiştirilen ürünler geniş tarım alanlarından toplandıktan sonra
bir kısmında işlenmekte, depolanmakta, paketlenmekte ve satışa hazır
olmaktadır.

Doğru

Yanlış

X

3)
Kolhozlarda köylüler ortak olarak çalışmakta, devlete ait topraklarda üretim
yapmakta, emeğin niteliğine ve çalışma süresine göre ücret almaktadırlar.

Doğru

Yanlış

X

4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi pamuk kuşağındaki farmsteadlerin
özelliklerinden değildir?
a)
Garaj, domuz ahırı, makine kısmı diğer bölgelerdekinden çok daha fazladır.
b)
Çok daha az zengin görünümdedir.
c)
Küçük ebatlı birkaç çiftlik binasından meydana gelmişlerdir.
d)
%70’inin 6 ya da daha az odası vardır.
e)
Değirmen ve siloya çok ender rastlanır.
5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “kibbutz işletmesinde, müşterek mülkiyet ve
büyük zirai çiftlik işletmesinde her türlü faaliyet dalındaki sorumluluk kibbutz üyeleri
tarafından sahiplenilmekte, ………………tüm ihtiyaçları yerine getirilmektedir.” ifadesini
doğru olarak tamamlamaktadır?
a)
Üyelerin ve ailelerinin
b)
Çocukların
c)
Aile reislerinin
d)
Yaşlıların
e)
Malikane sahibinin
6)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde farmsteadlerde tarım alanlarının
özellikleri verilmiştir?
a)
Büyük alanlar kaplar.
b)
Parçalıdırlar.
c)
Dağınıktırlar.
d)
Küçük alanlar kaplar.
e)
Ekstansiftirler.
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7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Bu farmsteadler, ulusal yollar, akarsular,
kasaba yolları, kiliseler ve okullarla bağlantılı olarak geniş bir alanda……… bir şekilde
kurulmuştur.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a)

Dağılmış

b)
Toplanmış
c)
Birleşmiş
d)
Düzensiz
e)
Aceleci
8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, kolhozlarda toprak, üretim araçları ve
hayvanların ait olduğu kurum veya kişiler verilmiştir?
a)
Kooperatif mülkiyetinde
b)
Gençlerin mülkiyetinde
c)
Köylülerin mülkiyetinde
d)
Kasaba üreticilerinin
e)
Şehir önde gelenlerinin
9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, SSCB’de 1960 yılında kolhozların zirai
üretimdeki payı verilmiştir?
a)
%44
b)
%36
c)
%20
d)
%35
e)
%25
10)
Kibbutzim sosyalizm ve siyonizm temelli olarak fakir toplulukların
oluşturduğu çiftlikler olarak başlamıştır.

Doğru

Yanlış

X

X

Cevaplar: 1.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A
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5. KIRSALDA NÜFUS, İSTİHDAM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.
5.3.

Nüfus Özellikleri
Kırsalda Nüfusun Özellikleri ve Değişimi
İstihdam
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)

Dünya nüfusunun genel özellikleri nelerdir?
Kırsal alanlarda nüfusun özellikleri nelerdir?
Kırsal alanlarda nüfus geçmişten günümüze nasıl bir değişim göstermiştir?
Kırsal alanlarda istihdamın durumu nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Nüfus özellikleri

Dünya nüfusunun
özelliklerinin öğrenilmesi

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
dünya nüfusuyla ilgili
araştırmaların yapılması.

Kırsalda nüfusun özellikleri
ve değişimi

Kırsal alanlarda nüfusun
özelliklerinin ve değişiminin
öğrenilmesi

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
kırsal nüfusla ilgili
araştırmaların yapılması.

İstihdam

Tarımda istihdamın yeri ve
öneminin öğrenilmesi

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
tarımda istihdamla ilgili
araştırmaların yapılması.

83

Anahtar Kavramlar
•

Nüfus

•

Kırsal nüfus

•

İstihdam
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Giriş
İlk çağlardan itibaren insanların dünyaya yayılışı, hâkimiyeti, yeryüzünü
biçimlendirmesi kırsal alanlarda ve bu alanlardaki tarım başta olmak üzere diğer ekonomik
faaliyetlerde de olmuş, geçmişten günümüze büyük aşamalar kaydetmiştir. Özellikle nüfusun
artışıyla besine olan ihtiyaç artmış, bu doğrultuda tarım sektöründe bilim ve teknolojinin
kullanımıyla artan nüfusun ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır. Bu sebeple tüketici nüfus
olarak tüm nüfusun ve üretici olarak kırsal nüfusun varlığının ve özelliklerinin bilinmesi
gerekmektedir. Dünyada tüketici nüfus olarak tüm nüfus ve üretici olarak kırsal nüfus eşit
olarak dağılmamıştır ve eşit olarak artmamaktadır. Dünya genelinde değişik boyutlarda besine
olan talebin karşılanması için nüfus, kırsal nüfus ile tarım alanları, tarım yöntemleri ve diğer
tarımda etkili olan beşerî ve fiziki faktörlerle karşılıklı ilişkinin tespiti gerekmektedir.
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5.1. Nüfus Özellikleri
Kırsal alanların coğrafi yapısı, ekonomik faaliyetler fiziki faktörler ve etkileri
belirtilmeden tam olarak açıklanamadığı gibi, beşerî faktörleri ve özellikle nüfusu
açıklamadan bu faaliyetleri ortaya koymak, kırsalı anlamak tam olarak mümkün değildir.
İnsanın coğrafi potansiyeli keşfi ve kullanımı, değerlendirmeye geçişiyle kırsaldaki faaliyetler
daha da gelişmiş, çeşitlenmiştir. Bu sebeple aşağıda kırsal alanların değişiminde,
biçimlenmesinde etkili olan başlıca beşerî faktör olarak, ‘nüfus özellikleri’ açıklanmaya
çalışılacaktır.
Dünya nüfusunun artışı çok hızlı gerçekleşmiştir. Tablo 1’de de görüldüğü gibi
Milattan sonra ilk dönemlerde yaklaşık 250.000.000 olan nüfus, Kristof Kolomb’un
Amerika’ya varışına kadar geçen zamanda yaklaşık 430.000.000’a, 19. yüzyılın başlangıcında
yaklaşık 1.000.000.000’a ulaşmıştır. O tarihten günümüze sadece nüfus artmamış, nüfus artış
hızı da yükselmiştir.
Tablo 1: Dünya Nüfusunun Yıllar İtibariyle Kıtalara Göre Dağılımı (M.S.14 - 2013
Yılları)(Milyon Kişi Olarak)
Bölge/Yıl

14

1000

1500

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

1980

2013

Avrupa

39

44

82

100

112

140

187

266

401

547

693

740

Asya

184

172

225

250

414

402

522

671

859

1402

2641

4292

Afrika

23

50

85

100

99

100

100

100

141

224

476

1094

1

7

1

9

15

39

106

172

255

353

40

6

12

7

9

20

38

166

359

404

Kuzey
Amerika
3

13

Güney
Amerika
Okyanusya

34

22

15

2

13

2

2

2

6

13

23

38

Dünya

256

280

427

465

641

660

890

1098

1551

2524

4447

7130

Nüfus artışının yanısıra yeryüzünde ekili alanlar da artmıştır. Fakat son yüzyıl içinde
Avrupa, Hindistan ve Doğu Asya’nın eski tarım medeniyetlerinin ekim alanlarındaki artış
nispeten daha az olmuştur. Bunun yerine genişlemenin çoğu, Rusya, Avusturalya, Kuzey
Amerika ve Latin Amerika’da son zamanlarda yerleşilen alanlarda gerçekleşmiştir. Önceki
yüzyılda nüfusun çok hızlı artması, buna bağlı olarak Malthus’un ileri sürdüğü tabiat
kanununun şiddetli tepkisinin yaşanmaması, bilim ve teknolojideki gelişmeler ve bu
gelişmelerin tarım, sanayi, ulaşım ve ticaret üzerindeki olumlu etkileriyle Kuzey Amerika,
Güney Amerika ve Orta Amerika, Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Sibirya’da geniş ve
verimli topraklara yerleşilmesi ve buraların işletmeye açılmasıyla yakından ilişkilidir. Ancak
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bu göçlerle aynı zamanda Kuzey Amerika, Orta ve Güney Amerika, Antil Adaları, Avustralya
gibi kıta ve bölgelerde yerli nüfus yok edilmiş veya daha verimsiz ve yaşam şartlarının çok
güç olduğu bölgelere sürülmüş, diğer taraftan milyonlarca Afrikalı zenci köle olarak
kullanılmak üzere Amerika’ya getirilerek kârlı bir ticaret ögesi olarak satılmıştır. Atlas
Okyanusundaki ticaret üçgeni bunu çok iyi ifade etmektedir.
Buna en iyi örnek 16.yüzyıl sonlarından 19. yüzyıl başlarına kadar İngiltere, Batı
Afrika ve İngiliz Kuzey Amerika kolonilerinin üç köşeli ticaretidir. Köleler için, ucuz işçi
talep eden plantasyon tarımı uygulayıp şeker kamışı, tütün, pamuk, keten üreten İngiliz Kuzey
Amerika kolonilerinde büyük talep vardı. Batı Afrika'da, köleleri temin eden Arap köle
tüccarları ve asıl Afrikalı idareciler bulundu. Bunlar İngiliz manifatura üretim mallarına
büyük talepte bulunmaktaydılar. Böylece Batı Afrika'da (Akra, James Adası, Bunce Adası
gibi) köle toplama ve ihracı kaleleri oluşturulmuştur. Batı Afrika'ya İngiltere'den ve
Avrupa'dan manifatura fabrika malı ihraç edilmekte idi. Batı Afrika'da kurulan köle
merkezlerinde toplanan siyahi köleler Batı Afrika ihraç malı olarak ucuz insan gücü talep
eden Karayiplere ve Kuzey Amerikan kolonilerine nakil edilmekteydiler. Bu kölelerin
Karayiplerde veya Kuzey Amerika İngiliz kolonilerinden satılmasından elde edilen hasıla
karşılığında alınan, Karayipler ve Kuzey Amerikan kolonilerinin ihraç tarım malları olan
şeker, pamuk, tütün, keten İngiltere'ye nakledilmekteydi.2
Uzun süredir gerçekleşen büyük göçlere rağmen, Dünya’nın oldukça az bir kısmı
ekilmiştir. Yaklaşık %11’i bitkiler için, diğer %5’i otlatma için kullanılmıştır. Ayrıca
yerleşme alanının genişlemesindeki süren baskıya rağmen dünya nüfusu hâlâ oldukça
yoğundur. 1960’da dünya nüfusunun beşte dördü yeryüzünün yalnızca %16’lık kısmında
yaşamıştır. Yeryüzünün yalnızca %15’i kilometre kareye 20 kişinin üzerinde yoğunluğa
sahipti. Bu nüfus yoğunlukları sonraki yıllarda gittikçe artmıştır. Devam eden bu nüfus
yoğunluğunun birçok sebebi vardır. Ancak bunlardan en önemlisi coğrafi potansiyeldir.
Tarımsal faaliyetlerin gerçekleşmesinde ve gelişmesinde coğrafi potansiyelin önemli etkileri
görülüyordu.
Günümüze doğru geldiğimizde artan nüfusu barındırabilecek, besleyecek yeni tarım
alanları ve yerleşim sahaları hemen hemen sona ermiştir. Avrupa’nın hızla artan ve taşan
nüfusu yeryüzünün yaşamaya elverişli boş veya seyrek nüfuslu alanlarına yerleşmiş olup bu
sahalarda yeni devletler oluşturmuşlar ve günümüzde buralara göç etme kolaylığı ortadan
kalkmıştır.
İlk Çağ’dan bu yana dünya nüfusuna baktığımızda İlk Çağ’da ortaya çıkarılan yüksek
medeniyet ve refahla nüfusta yükselme, Orta Çağ ve yeni Çağ başlarında salgın hastalıklar,
savaşlar, kolonizasyon hareketleri sebebiyle nüfus artışında gerileme ve sanayileşme, tıb ve
2

About.com: The Trans-Atlantic Slave Trade. Erişim 9 Ekim 2013.

National Maritime Museum – USI Understanding Slavery Inısıatıve . Erişim 9 Ekim 2013.
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teknolojideki yenilikler, yaşam şartlarının her alanda iyileşmesiyle birlikte tekrar nüfusun
hızlı bir şekilde attığını görüyoruz.
Her türlü olumlu ve olumsuz şartlara rağmen dünya genelindeki nüfus artış hızı
azalmaksızın daha hızlı bir şekilde artışını sürdürmektedir. 1900 yılında 1,5 milyar olan
dünya nüfusu 1961 yılında 3 milyarı aşmış, günümüzde ise 7 milyara ulaşmıştır. Söz konusu
artış gelişmiş ülkelerden ziyade kırsal ekonominin hâkim olduğu tarımsal faaliyetlerin
genelde ekstansif olarak gerçekleştiği geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde
görülmektedir. Nüfusun çoğunluğunun kırsal ekonominin hâkim olduğu ve kırsal alanlarda
kalkınmanın gerçekleştirilemediği, gelir düzeyinin oldukça düşük olduğu olduğu ülkelerde
var olması sadece bu ülkeleri olumsuz etkilememekte, aynı zamanda tüm dünya için bir
problem oluşturmaktadır. Ekonomik, sosyal, siyasal birçok problemin temelinde nüfus yer
almaktadır.
Tablo 2: Dünya ve Çeşitli Bölgelere Göre Nüfusun Yıllara Göre Değişimi
BÖLGE

1961

1970

1980

1990

2000

2012

Doğu Asya ve Pasifik
(Tüm Gelir Düzeyleri)

1048194434

1291035640

1559592950

1821361049

2044996222

2233747260

Avrupa Birliği

408650688

437574752

459578151

472931358

483675854

509036794

Latin Amerika ve
Karayipler (Tüm Gelir
Düzeyleri)

225531845

285495714

361418206

442065667

520370163

608565574

Düşük ve orta gelirli

2326993665

2858727730

3534757409

4317249291

5068396105

5744261289

Düşük gelir

244377049

307968706

389634597

507089416

646335366

846454901

Orta Doğu ve Kuzey
Afrika (tüm gelir
düzeyleri)

108166431

138516550

185446033

253292672

312596989

395313211

Kuzey Amerika

202007500

226431000

251872000

277474500

312994211

348859337

OECD üyesi

799642515

890526423

984647415

1065240821

1152939042

1256610112

Güney Asya

585784816

716952128

906858454

1146783870

1398310494

1649249388

Sahra-altı Afrika'da
(tüm gelir düzeyleri)

235962934

294891209

387394191

512725058

666677969

911126154

Dünya

3081388863

3691696231

4446509520

5296211383

6118131162

7046368812

Kaynak: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL’ den Düzenlenmiştir. Erişim 2013
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Tablo 3: Dünya ve Çeşitli Bölgelere Göre Nüfusun 1961/2012 yılları arasında
%Değişimi ve Bölgelerin Dünya Nüfusu İçindeki Payı
BÖLGE

1961

2012

1961/2012
%

Dünya Nüfusu
İçinde Payı %

Doğu Asya ve Pasifik (Tüm Gelir Düzeyleri)

1048194434

2233747260

113

32

Avrupa Birliği

408650688

509036794

25

7

Latin Amerika ve Karayipler (Tüm Gelir
Düzeyleri)

225531845

608565574

Düşük ve orta gelirli

2326993665

5744261289

147

82

Düşük gelir

244377049

846454901

246

12

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (Tüm Gelir
Düzeyleri)

108166431

395313211

Kuzey Amerika

202007500

348859337

73

5

OECD üyesi

799642515

1256610112

57

18

Güney Asya

585784816

1649249388

182

23

Sahra-altı Afrika'da (Tüm Gelir Düzeyleri)

235962934

911126154,5

286

13

DÜNYA

3081388863

7046368812

129

9
170

6
265

Kaynak: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL yararlanılarak hesaplanmıştır.

Tablo 2’de de görüldüğü gibi Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde 1961 yılı ile 2012
yılları arasındaki nüfus artışı %113 olarak gerçekleşmiş (tablo 3), Avrupa Birliğinde %25,
Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde %170, Düşük ve Orta gelirlilerde %147, Düşük
gelirlilerde %246, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ‘da %265, Kuzey Amerika’da %73, OECD
üyesi ülkelerde %57, Güney Asya'da %182, Sahra altı Afrika'da %286 ve nihayet dünya
genelinde %129 olarak artış göstermiştir. Yukarıda da ifade edildiği üzere nüfus değerlerini
ve nüfus artışlarını incelediğimizde dünya genelinde nüfusun hızlı bir şekilde arttığı görülür.
Bölgeler bazında değerlendirildiğinde ise, geri kalmış ve gelişmekte olan bölgelerde bu artış
daha da fazladır. Az gelişmiş ülkelerde artış %246 iken, Avrupa Birliğinde %25’tir. İnsanın
hayatta kalmasının tek çaresi beslenmesidir. Her gün hızla artan bu nüfusun besine ihtiyacı
vardır. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu ihtiyacın miktarı, türü ve kapsamı geri kalmış
bölgelerden gelişmiş bölgelere kadar her gelir grubunda farklılıklar göstermekle birlikte her
birinin temelde yaşamını sürdürmek için besine ihtiyacı vardır. Bu besinin temini ancak
coğrafi mekânın çok iyi tanınması, kırsal alanların organize edilmesi ve buralardan en üst
düzeyde sürdürülebilir şekilde yararlanılmasıyla mümkündür.
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Kırsal alanlara baktığımızda, kırsal alanlarda da nüfus artışının ve yığılmasının çok
fazla olduğu görülür. Üstelik genelde yoğunlaşmanın fazla olduğu bölgelerde tarımsal
faaliyetler ekstansif olarak yapılmaktadır. Yani buralarda birim alandan elde edilen verim ve
gelir oldukça düşüktür.

5.2. Kırsalda Nüfusun Özellikleri ve Değişimi
Tablo 4: Çeşitli Bölgelere Göre Kırsal Nüfusun Seyri
BÖLGE

1961

1970

1980

1990

2000

2012

Doğu Asya ve Pasifik
(Tüm gelir düzeyleri)

798558358

959802983

1118197027

1195039955

1188621412 1025425327

Avrupa Birliği

156417162

150099737

143010063

140036314

137654538

131991826

Latin Amerika ve
Karayipler (Tüm gelir 112643620
düzeyleri)

122755790

129229220

131301619

127682980

125592898

Düşük ve orta gelirli

1760130001

2077101114

2434310208

2764056272

3012682576 3077991586

Düşük gelir

216670665

262322519

317125179

398187913

489535495

607809894

Orta Doğu ve Kuzey
Afrika Tüm gelir
düzeyleri)

69354813

79098791

93453066

114297085

129414126

145564656

Kuzey Amerika

59935740

59321168

65659028

68164977

65317540

61250222

Güney Asya

486929206

583425917

704431311

860289785

1016425582 1132164476

Sahra-altı Afrika'da
Tüm gelir düzeyleri)

197770291

237948300

295934394

369634081

453145313

575996048

Avrupa Kıtası

98481615

92921480

89841221

88627952

86856427

80800157

DÜNYA

2022455101

2327671871

2679436345

2998098635

3240585284 3331363289

Kaynak: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL’den Düzenlenmiştir. Erişim 2013

Tablo 5: Çeşitli Bölgelere ve Ülkelere Göre Kırsal Nüfusun 1961/2012 Yılları
Arasında %Değişimi ve Dünya Kırsal Nüfusu İçindeki Payı
BÖLGE/ÜLKE

Doğu Asya ve Pasifik (tüm gelir

1961

2012

1961/2012Dünya Kırsal Nüfusu
%
İçinde Payı %

798558358

1025425327

28

31

90

düzeyleri)
Avrupa Birliği

156417162

131991826

-16

4

Latin Amerika ve Karayipler (Tüm
gelir düzeyleri)

112643620

125592898

11

4

Düşük ve orta gelirli

1760130001

3077991586

75

92

Düşük gelir

216670665

607809894

181

18

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (Tüm gelir
düzeyleri)

69354813

145564656

110

Kuzey Amerika

59935740

61250222

2

2

Güney Asya

486441060

1132164476

133

34

Sahra-altı Afrika'da (Tüm gelir
düzeyleri)

197770291

575996048

191

17

Türkiye

19179714

20473673

7

0,6

İngiltere

11447357

12795228

12

0,4

İspanya

13061353

10365209

-21

0,3

Rusya Federasyonu

55017779

37323173

-32

1,1

Almanya

20913945

21230923

2

0,6

Gana

5231360

12043540

130

0,4

Yunanistan

4718142

4319559

-8

0,1

Avustralya

1895305

2418707

28

2

ABD

54422867

54542564

0

0,07

Dünya

2022455101

3331363289

65

4

Doğu Asya ve pasifik bölgesinde 1961 yılı ile 2012 yılları arasındaki kırsal nüfus artışı
%28 olarak gerçekleşmiş, Avrupa Birliğinde -%16, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde
%11, düşük ve orta gelirlilerde %75, düşük gelirlilerde %181, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da
%110, Kuzey Amerika’da %2, Güney Asya'da %133, Sahra altı Afrika'da %191 ve nihayet
dünya genelinde %65 olarak artış göstermiştir. Nüfus değerlerini ve nüfus artışlarını
inceleyecek olursak dünya genelinde kırsal nüfus artışı genel nüfus artışından daha düşüktür.
Ama yine de kırsal nüfus hızlı bir şekilde artmaktadır. Bölgeler bazında değerlendirildiğinde
ise geri kalmış ve gelişmekte olan bölgelerde bu artış, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında çok
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daha fazladır. Düşük gelirlilerde bu artış %181 iken, Avrupa Birliğinde -%16’dır.Ülke
bazında ABD’de yaklaşık %0, Türkiye’de %7, Gana’da %130’dur.Diğer bir ifadeyle gelişmiş
ülkelerde kırsal nüfus artmamış, tersine azalmıştır. Gelişmekte olan ülkeler ve geri kalmış
ülkelerde kırsal nüfus oldukça yüksektir. Şehir nüfusunun ve kır nüfusunun besininin temini
için kır nüfusunun çok iyi bir şekilde üretmesi gerekmektedir. Ancak özellikle kırsal nüfustaki
artışın, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde hızlı bir şekilde gerçekleşmesi tarımsal
faaliyetlerin genelde ekstansif yapıldığı bu bölgelerde sorunları daha da arttırmaktadır.

Tablo 6: Kırsal Nüfus ile İlgili Göstergeler (2011)
Ülke/Bölge

Nüfus

Kırsal Nüfus

Kırsal Nüfusun Toplam
Nüfusa Oranı %

Kırsal Nüfus
Büyüme Oranı %

Dünya

7046368812

3331363289

47

0,2

Avrupa Birliği

509036794

131991826

26

-0,6

OECD Üyeleri

1256610112

251560518

20

-0,9

Kuzey Amerika 348859337

61250222

18

-0,5

Türkiye

73997128

20473673

28

-2

Fransa

65696689

9028170

14

-3

Almanya

81889839

21230923

26

-0,4

Yunanistan

11280167

4319559

38

-0,9

İtalya

11280167

19140428

31

-0,3

Norveç

5018869

1021540

20

-0,008

ABD

313914040

54542564

Afkanistan

29105480

22251954

76

2

Angola

20180490

8245224

41

1,3

Eritre

5932852

4665417

79

2,7

Nijerya

164192925

82728277

50

1,6

Senegal

13330737

7657202

57

2,4

17
-0,6

Kaynak: http://databank.worldbank.org Erişim 2013
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Kırsal nüfus dünya nüfusunun %47’sini oluşturmaktadır. Ülke bazında bazı
karşılaştırmalar yapacak olursak bu oran Fransa’da %14, İtalya’da %31, Amerika Birleşik
Devletlerinde %17, Yunanistan’da %38, Türkiye’de %28, Afganistan’da %76, Senegal’de
%57’dir. Gelişmişlik düzeylerine göre kırsal nüfusun payı azalmakta veya artmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde kırsal nüfusun payı az, gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde kırsal
nüfusun payı yüksektir. Kırsal nüfus büyüme oranı dünya genelinde %0.2, Fransa’da -%3,
İtalya’da -%0.1, Amerika Birleşik Devletlerinde -%0.6, Yunanistan’da -%0.7, Türkiye’de %2.0’, Senegal’de %2.4’dür.

5.3. İstihdam
Tablo 7: Tarımda Ekonomik Olarak Aktif Nüfusun Kıtalara Göre Dağılımı
Tarımda Ekonomik Olarak Aktif Nüfus (1000)
Kıtalar
2011

2012

2013

Dünya

1 307 133

1 316 457

1 320 181

Afrika Kıtası

214 576

223 010

227 362

Amerika Kıtası

44 388

43 584 00

43 177

Asya Kıtası

1 023 247

1 026 162

1 026 553

Avrupa Kıtası

21 689

20 365

19 701

Okyanusya Kıtası

3 233

3 336

3 388

Kaynak: http://databank.worldbank.org’dan düzenlenmiştir, Erişim 2013

Asya kıtası, dünya genelinde tarımda ekonomik olarak aktif nüfusun %78’ine sahiptir.
Asya kıtasını %17 ile Afrika kıtası, %3 ile Amerika kıtası, %2 ile Avrupa kıtası takip
etmektedir. Tablo 7’de görüldüğü üzere tarımda ekonomik olarak aktif nüfus Asya, Afrika ve
az da olsa Okyanusya’da artmış, Avrupa ve Amerika kıtalarında azalmıştır.

Tablo 8 Seçilmiş Ülke/Bölgelerde, İş Gücü ve Tarımda İstihdam Edilen Nüfus (2011)
Ülke/Bölge

İş Gücü (Kişi)

Tarımda İstihdam %

Dünya

3266461960

46,8

Avrupa Birliği

246399177

3,1

OECD Üyeleri

609385913

(2010)5,1
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Kuzey Amerika

178270824

(2010)1,6

Güney Asya

643515364

(2010)51,1

Türkiye

26634365

24,2

Fransa

30065127

2,9

Almanya

42277708

1,6

Yunanistan

5290836

12,4

İtalya

25263654

3,7

Norveç

2653584

(2010)2,5

ABD

159068557

(2010)1,6

Bulgaristan

3448917

(2010)6,8

Kolombiya

22723364

(2010)17,9

Macaristan

4317150

4,8

Suriye

6021273

14,3

Hırvatistan

1906924

15,4

Çek Cumhuriyeti

5269185

3,0

İzlanda

188497

5,5

Ürdün

1677855

1,7

Liberya

1417503

(2010)48,9

Hindistan

476663507

(2010)51,1

Endonezya

115864647

35,9

İrlanda

2174578

4,6

Kaynak: http://databank.worldbank.org‘ den düzenlenmiştir, Erişim 2013
Nüfus iş gücü olarak tarımsal faaliyetlerde oldukça önemli bir role sahiptir. Farklı
ürünler ve hayvancılığın farklı çeşitleri için ihtiyaç duyulan iş gücü de değişiklik
göstermektedir. Mesela İngiltere’de genel olarak yılda her bir dönüm buğday için günde 3,5
adamın çalışmasına, şekerpancarı için her bir dönümde günde 17 kişinin çalışmasına,
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şerbetçiotu için dönüm başına yaklaşık günde 100 adama ihtiyaç vardır. Avustralya, Yeni
Zelanda ve Amerika’nın batısına yeni yerleşildiğinde iş gücü oldukça sınırlıydı. Geniş
alanlarda buğday ziraati daha çok makinalarla yapılıyordu. Nüfus artışıyla arazinin uygun
olduğu yerlerde daha küçük işletmelerde daha entansif ziraat yapılmaya başlandı. Diğer
tarafta Uzak Doğu’da nüfusun çok yoğun olduğu alanlarda maksimum faydanın
sağlanabileceği tarımın entansif yönteminin uygulanması gereklidir. Bu konuda en iyi bilinen
ürün çeltiktir. Çeltik üretiminde her yıl hektara saatte 4000’den fazla adama ihtiyaç vardır.
Tablo 9: Türkiye'de Ekonomik Faaliyete Göre İstihdam Edilenler, (Bin Kişi, 15+ Yaş)
2012
Ekonomik
Faaliyetler

Toplam

Erkek

Kadın

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Tarım

6.638

26,0

3.412

19,0

3.226

42,6

Sanayi

4.777

18,7

3.766

21,0

1.011

13,4

İnşaat

1.882

7,4

1.831

10,2

51

0,7

Hizmetler

12.201

47,9

8.918

49,7

3.282

43,3

Toplam

25.498

100,0

17.928

100,0

7.571

100,0

Kaynak:http://www.tuik.gov.tr/

Tablo 9’da görüldüğü gibi ülkemizde kırsal bölgelerde tarımın istihdam payı, özellikle
kadınlar için çok yüksektir. Tarım sektöründe işgücüne katılanların %50,1’ini erkekler,
%48,6’sını kadınlar oluşturmaktadır. Toplam istihdamda tarımda istihdam edilen erkekler
%19’luk paya sahipken, kadınlar %42,6’lık paya sahiptir. Ancak bölgelere göre bu oranların
değiştiği de bilinmektedir. Örneğin, Kuzey Doğu Anadolu Bölgesinin kırsal kesiminde
tarımda kadın istihdamının payı %98’dir.
Tarımda istihdam edilenlerin işteki durumları, istihdamın yapısının diğer ülke ve
sektörlere göre farklılığını ortaya koymaktadır. Tarımda istihdam edilen her dört kadından
üçü ücret almadan çalışmaktadır.
Kırsal alanlarda tarımda mekânizasyonun artışı gibi sebeplerle tarımda istihdam edilen
nüfusta azalma görülmektedir. Bu nüfusu burada tutmak, şehirlere göçü önlemek için tarımsal
faaliyetlerle bütünleşik hizmet, ticaret ve tarıma dayalı sanayilerin, kırsal turizm
faaliyetlerinin kırsal alanlarda geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
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Gelişmiş ülkelerde kırsal alanlarda doğurganlık düşük, bebek ölümleri çok düşük,
yaşam süresi uzun, yaşam standardı yüksektir. Geri kalmış ülkelerde ise doğurganlık ve bebek
ölümleri yüksek, yaşam süresi kısa ve yaşam standardı düşüktür.

96

Uygulamalar
Örnek olarak bilinen bir kırsal yerleşmenin nüfus özelliklerinin araştırılması
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Uygulama Soruları
1)
2)
3)
4)
5)

Araştırılan kırsal yerleşmede toplam nüfus ne kadardır?
Bu nüfusun ne kadarı kadın ne kadarı erkek nüfustan oluşmaktadır?
Nüfusun yaş gruplarına dağılımı nasıldır?
Nüfusun ne kadarı faaldir?
Nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılımı nasıldır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde dünya nüfusunun genel özelliklerini, kırsal alanlarda nüfusun dağılışı,
özellikleri, farklı ekonomik ve sosyo-kültürel özelliklere sahip bölgelerdeki özelliklerini,
kırsal alanlarda istihdamın durumunu, tarımsal istihdamı öğrendik.

99

Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Malthus’un ileri sürdüğü tabiat kanununun
şiddetli tepkisinin yaşanmamasının temel sebebi değildir?
a)
Doğu Asya’da eski tarım medeniyetlerinin ekim alanlarında geniş ve verimli
toprakların işletmeye açılması
b)
Bilim ve teknolojideki gelişmeler
c)
Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Orta Amerika’da geniş ve verimli
toprakların işletmeye açılması
d)
Avustralya, Yeni Zelanda’da geniş ve verimli toprakların işletmeye açılması
e)
Afrika ve Sibirya’da yerleşilmesi
2)
Genelde yoğunlaşmanın fazla olduğu bölgelerde tarımsal faaliyetler ekstansif
olarak yapılmaktadır.

Doğru

Yanlış

X

3)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Asya kıtasının, dünya genelinde tarımda
ekonomik olarak aktif nüfus payı verilmiştir?
a)
%78
b)
%20
c)
%10
d)
%50
e)
%45
4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika’nın
batısına yeni yerleşildiğinde…………. oldukça sınırlıydı.” ifadesini doğru olarak
tamamlamaktadır?
a)
İş gücü
b)
Kadın nüfusu
c)
Erkek nüfusu
d)
Çocuk iş gücü
e)
Tarım alanları
5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dünya genelinde 1961 yılı ile 2012 yılları
arasındaki kırsal nüfus artış oranı verilmiştir?
a)
%65
b)
%15
c)
%150
d)
%20
e)
%45
6)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Ülkemizde kırsal bölgelerde tarımın
istihdam payı, özellikle ………………için çok yüksektir..” ifadesini doğru olarak
tamamlamaktadır?
a)
Kadınlar
b)
Çocuklar
c)
Aile reisleri
d)
Yaşlılar
e)
7-10 yaş grubu
100

7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, dünya nüfusunun 1.000.000.000’a
ulaştığı yüzyıl verilmiştir?
a)
19. yüzyılın başı
b)
14.yüzyıl
c)
16.yüzyıl
d)
16.yüzyılın sonu
e)
18. yüzyıl
8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, dünya genelinde tarımda ekonomik
olarak aktif nüfusta Asya kıtasının sahip olduğu pay verilmiştir?
a)
%78
b)
%22
c)
%25
d)
%46
e)
%59
9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde nüfusun çok olduğu yerler verilmiştir?
a)
Gelir düzeyinin oldukça düşük olduğu ülkeler
b)
Kırsal ekonominin hâkim olmadığı ülkeler
c)
Tarımsal faaliyetlerin genelde entansif olduğu ülkeler
d)
Sanayileşmiş ülkeler
e)
Gelir düzeyinin oldukça yüksek olduğu ülkeler
10)
Ülkemizde kırsal bölgelerde tarımın istihdam payı, özellikle
erkekler için çok yüksektir.

Doğru

Yanlış
X

Cevaplar: 1.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A
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6. KIRSAL ALANLARDA BAŞLICA EKONOMİK FAALİYETLER:
TARIM- HAYVANCILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Tarımsal Faaliyetler
6.2. Dünya Tarım Alanları ve Kullanımı
6.3. Hayvancılık
6.4. Yetiştirilen Başlıca Hayvanlar
6.5. Başlıca Hayvansal Ürünler

103

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)
5)

Tarımsal faaliyetler nelerdir, özellikleri nelerdir?
Dünyadaki tarım alanlarının dağılışı nasıldır ve nasıl kullanılmaktadır?
Kırsal alanlarda hayvancılığın yeri ve önemi nasıldır?
Başlıca hangi hayvanlar yetiştirilmektedir?
Başlıca hayvansal ürünler hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tarımsal faaliyetler

Tarımsal faaliyetlerin
öğrenilmesi

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve gerek
internetten gerekse herhangi
bir kırsal alanda tarımsal
faaliyetlerle ilgili
araştırmaların yapılması.

Dünya tarım alanları ve
kullanımı

Dünya tarım alanları ve
kullanımı hakkında bilgi
edinilmesi

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve gerek
internetten gerekse herhangi
bir kırsal alanda tarım
alanları ve kullanımıyla ilgili
araştırmaların yapılması.

Hayvancılık

Hayvancılık faaliyetleri
hakkında bilgi edinilmesi

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve gerek
internetten gerekse herhangi
bir kırsal alanda
hayvancılıkla ilgili
araştırmaların yapılması.

Yetiştirilen başlıca
hayvanlar

Yetiştirilen başlıca
hayvanlar hakkında bilgi
edinilmesi

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve gerek
internetten gerekse herhangi
bir kırsal alanda, yetiştirilen
başlıca hayvanlarla ilgili
araştırmaların yapılması.

Başlıca hayvansal ürünler

Başlıca hayvansal ürünler
hakkında bilgi edinilmesi

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve gerek
internetten gerekse herhangi
bir kırsal alanda, başlıca
hayvansal ürünlerle ilgili
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araştırmaların yapılması.
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Anahtar Kavramlar
•
•

Tarım
Hayvancılık
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Giriş
Tarımsal faaliyetler kırsal alanların temel ekonomik faaliyetini oluşturmaktadır. Kırsal
ekonomilerde, ekonomik faaliyetler doğal kaynaklara bağlı olarak gelişmiştir. Tarımsal
faaliyetlerin kapladığı alan da çok fazladır. Tarımsal faaliyetler, toplam kara yüzeyinin üçte
birini kullanmakta ve çalışan nüfusun yüzde 45’ini istihdam etmektedir. Gelişmiş ülkeler
olarak, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışan nüfusun sadece yüzde 2’si
tarımda istihdam edilmekte ve tarımın ulusal gelire katkısı küçük bir oranda olmaktadır.
Birçok gelişmekte olan ülkede ise, nüfusun yarısından çoğu geçimini temin etmek için
çiftçilik yapmakta olup ulusal gelire en önemli katkı, tarım tarafından olmaktadır. Ancak
gelişmiş ülkelerde bile tarım, arazi kullanımlarında geniş alanları kullanmakta, net gelirin
%12 ve %30’u arasında beslenmede harcandığı için, yukarıdaki verilerin bize algılattığından
çok daha önemlidir. Hayvancılık genellikle bitkisel üretimle birlikte yapılmaktadır. Ancak
hayvancılığın yapıldığı alanlar bitkisel üretim yapılan alanlardan daha geniş alanlara
yayılmaktadır.
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6.1. Tarımsal Faaliyetler
Tarımsal faaliyetler kırsal alanların temel ekonomik faaliyetini oluşturmaktadır. Kırsal
ekonomilerde, genelde ekonomik faaliyetler doğal kaynaklara bağlı olarak gelişmiştir.
Tarımsal faaliyetlerin kapladığı alan da çok fazladır. Tarımsal faaliyetler, toplam kara
yüzeyinin üçte birini kullanmakta ve çalışan nüfusun yüzde 45’ini istihdam etmektedir.
Gelişmiş üikeler olarak, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışan nüfusun sadece
yüzde 2’si tarımda istihdam edilmekte ve tarım ulusal gelire benzer şekilde küçük bir oranda
katkıda bulunmaktadır. Birçok gelişmekte olan ülkede ise, nüfusun yarısından çoğu geçimini
temin etmek için çiftçilik yapmakta olup ulusal gelire en önemli katkı, tarım tarafından
olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bile tarım, arazi kullanımlarında geniş alanları kullanmakta,
net gelirin %12 ve %30’u arasında beslenmede harcandığı için, yukarıdaki verilerin bize
algılattığından çok daha önemlidir. Örneğin İngiltere'de, kara yüzeyinin beşte dördü tarım
amaçlı kullanılmaktadır. Dünyada, tarımda ekonomik olarak aktif nüfus 1.307.133 000.tür. Bu
nüfus tarafından çok çeşitli ürün (kullanımda olan en azından 1000) farklı bölgelerde farklı
yöntemlerle yetiştirilmektedir. Gelişmiş ülkelerde mesela bazı İngiliz çiftliklerinde arazi
uçaklarla havadan ilaçlanmakta ve tarımsal faaliyetin her aşaması gün geçtikçe daha fazla
bilgisayarlarla kontrol edilmektedir. Diğer taraftan gelişmekte ve geri kalmış ülkelerde mesela
Ortadoğu'nun bazı yerlerinde hâlâ İlk Çağlardan itibaren çok az bir değişikliğe uğramış
aletlerle buğday üretilmekte, hasat edilmektedir. Aynı şekilde organizasyon ve sosyal
koşullarda da farklar oldukça fazladır. İngiltere’de veya Amerika Birleşik Devletlerinde
birçok çiftçi, toprak sahibi, zengin ve başarılı iken, Latin Amerika'nın bazı yerlerinde işçiler,
kölelikten uzak olmayan koşullar altında kendilerine ait olmayan arazilerde çalışmaktadırlar.
Daha da çarpıcı olan, verimlilik farkları çok fazladır. Bir Amerikalı çiftlik işçisi, neredeyse
elli insanı besleyecek yeterlilikte yiyeceği üretebilirken, Afrika ve Asya’da birçok çiftçi,
kendileri ve ailelerini beslemede zorlanmaktadırlar.
Tablo 1: Seçilmiş Ülke/Bölgelerde Nüfus, İş Gücü ve Tarımda İstihdam Edilen Nüfus
(2011)
Ülke/Bölge

Nüfus

İş Gücü (Kişi)

Tarımda İstihdam %

Dünya

6965944512

3266461960

46,8

Avrupa Birliği

507772941

246399177

3,1

OECD Üyeleri

1249213523

609385913

(2010)5,1

Kuzey Amerika

346136355

178270824

(2010)1,6

Güney Asya

1628377343

643515364

(2010)51,1

Türkiye

73058638

26634365

24,2

Fransa

65371613

30065127

2,9
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Almanya

81797673

42277708

1,6

Yunanistan

11299976

5290836

12,4

İtalya

60723569

25263654

3,7

Norveç

4953088

2653584

(2010)2,5

ABD

311587816

159068557

(2010)1,6

Bulgaristan

7348328

3448917

(2010)6,8

Kolombiya

47078792

22723364

(2010)17,9

Macaristan

9971727

4317150

4,8

Suriye

21961676

6021273

14,3

Hırvatistan

4280600

1906924

15,4

Çek Cumhuriyeti

10496088

5269185

3,0

İzlanda

319014

188497

5,5

Ürdün

6181000

1677855

1,7

liberya

4079697

1417503

(2010)48,9

Hindistan

1221156319

476663507

(2010)51,1

Endonezya

243801639

115864647

35,9

İrlanda

4576748

2174578

4,6

Tablo 2: Seçilmiş Bölgelerde GSMH’da Tarımın Payı (%)
Bölge

1970

1980

1990

2000

2010

2011

Doğu Asya-Pasifik (Tüm
gelir seviyeleri)

13,72

9,57

7,50

4,54

3,39

4,41

Doğu Asya-Pasifik
(Gelişmekte olanlar)

34,64

28,59

24,98

14,95

11,20

11,07

Avrupa Birliği

6,52

4,42

3,50

2,30

1,48
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Latin Amerika-Karayipler
(Tüm gelir seviyeleri)

12,41

9,74

8,56

5,47

6,24

5,57

Düşük Gelirliler

37,52

37,52

33,82

24,67

26,68

Orta Doğu-Kuzey Afrika
(Tüm gelir grubu)

8,49

11,40

8,81

-

1,25

Kuzey Amerika

3,62

2,99

2,12

1,26

1,18

OECD Üyesi

5,87

4,13

2,98

1,90

1,44

Güney Asya

41,19

34,46

28,94

23,69

18,28

18,09

Sahra Altı Afrika (Tüm
gelir grupları)

19,73

18,47

18,84

16,20

11,16

11,63

Dünya

8,63

6,43

5,35

3,52

2,81

-

Kaynak: http://data.worldbank.org/indicator/Erişim 2013

Tarımın gayri safi millî hasıladaki payını inceleyecek olursak, dünya genelinde gerek
bölgeler gerekse ülkeler bazında aynı değerlere sahip olmayıp farklılıklar göstermektedir.
Bölgeler itibarıyla tarımın gayri safi millî hasıladaki payı tablo 2’de görülmektedir. Tarımın
gayri safi millî hasıladaki payı yıldan yıla değişiklik göstermektedir. Dünya genelinde 1970
yılı itibarıyla %8,63 olan tarımın gayri safi millî hasıladaki payı 2010 yılında %2,81’e
gerilemiştir. Doğu Asya ve Pasifik bölgesi tüm gelir grupları için GSMH’de tarımın payı
1970’de %13,72 iken 2011’de %4,41’a gerilemiş, Avrupa Birliğinde GSMH’de tarımın payı
1970’de %6,52 iken 2010’da %1,48’e, Güney Asya’da GSMH’da tarımın payı 1970’de
%41,19 iken, 2011’de %18,09’a gerilemiştir. Tüm bölgelerde, tüm gelişmişlik düzeylerinde
GSMH’de tarımın payının gerilemekte olduğu görülmektedir. Gelişmiş bölge ve gelişmiş
ülkelerde tarımın gayri safi millî hasıladaki payı düşük, gelişmekte olan ve geri kalmış
ülkelerde tarımın gayri safi millî hasıladaki payı yüksektir. Ülkeler bazında baktığımızda da
tablo 3’de görüldüğü üzere Merkezi Afrika Cumhuriyetinde %56,48 (2009), Etiyopya’da
%46,39 (2011), Mozambik’te %30,29 (2011), Tunus’ta %8,85 (2011), Brezilya’da %5,46
(2011),Peru’da %6,43 (2011), Lübnan’da %5,89 (2011), Türkiye’de %9,14, Amerika Birleşik
Devletlerinde %1,25, Almanya’da %0,8, Norveç’te %1,6, Fransa’da %1,76, İngiltere’de
%0,72’dir.
Tablo 3: KıtalaraGöre Bazı Ülkelerde Tarımın Gayri Safi Millî Hasıla İçindeki Payı
(%)
Afrika Kıtası

Amerika Kıtası
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Cezayir

6.916(2010) Arjantin

11,51(2011)

Merkezi Afrika
Cumhuriyeti

56.48(2009) Paraguay

21,42(2011)

Etiopya

46,39(2011) Brezilya

5,46(2011)

Mozambik

30,29(2011) Şili

3,70(2011)

Liberya

53,10(2011) Kolombiya

6,86(2011)

Mısır

13,95(2011) Küba

4.992(2010)

Morokko

15,09(2011) Guatemala

11,29(2011)

Tunus

8,85(2011)

3,76(2011)

Kongo

45,60(2011) Peru

6,43(2011)

Güney Afrika

3,38(2011)

Porto Riko

0,68(2011)

Şeyseller

2,46(2011)

Amerika Birleşik
Devletleri

1,25(2011)

Asya Kıtası

Meksika

Avrupa Kıtası

Afganistan

24,28(2011) Arnavutluk

18,65(2011)

Bengaldeş

18,29(2011) Bosna- Hersek

8,70(2011)

Hindistan

17,55(2011) Romanya

7,43(2011)

Papua Yeni Gine

35.79(2010) Rusya Federasyonu

4,25(2011)

Filipinler

12,83(2011) Yunanistan

3.11(2009)

Çin

10,05(2011) İtalya

1.89(2010)

Lübnan

5,89(2011)

Hollanda

1.96(2010)

Kazakistan

5,54(2011)

Norveç

1.611(2010)

Ürdün

3,33(2011)

Fransa

1.761(2009)

Maldivler

4,11(2011)

Almanya

0.87(2010)

Suudi Arabistan

1,92(2011)

İspanya

2.68(2010)
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Japonya

1,17(2011)

İngiltere

0.72(2010)

Türkiye

9,14(2011)

Okyanusya Kıtası

Birleşik Arap Emirliği

0,91(2010)

Avustralya

2.28(2010)

Tarımsal verimlilik açısından bazı değerlendirmeler yapacak olursak; ülkeler arasında
ve özellikle ülkemizle Avrupa Birliği ülkeleri arasında gerek hektar başına verim gerekse
çalışan başına katma değer itibarıyla büyük farklılıklar vardır. Hektar başına ürün 2003-2005
yılları arasında Belçika’da 8710 kg., Hollanda’da 8036 kg., Türkiye’de ise 2.400 kg.
civarındadır. Hektar başına tarımsal verimlilik de Hollanda’da 37.337 ABD Doları, Fransa’da
39.220 ABD Doları, İtalya’da 21.113 ABD Doları, Yunanistan’da 9.114 ABD Doları,
Türkiye’de 1.764 ABD dolarıdır. Avrupa Birliğinin gelişmiş tarımına sahip ülkelerde bu
değer 40.000 dolar olup Türkiye’de ise 2.000 dolara bile ulaşmamıştır. Verimlilik farklarının
tarımda kullanılan girdilerin miktarı ve kalitesiyle yakın bir ilişkisi söz konusudur. Tarımsal
girdi kullanımı gelişmiş tarıma sahip ülkelerde oldukça fazla olup gerek kullanılan gübre
miktarı gerekse traktör sayısı yüksektir.
Tablo 4: Tarımın Seçilmiş Ülke ve Bölgelerde, İthalatta ve İhracattaki Payı (2012)
Ülke/Bölge

İthalatta Tarımın Payı % İhracatta Tarımın Payı %

Dünya

1,40

1,69

Avrupa Birliği

1,36

1,46

OECD Üyeleri

1,22

1,64

Kuzey Amerika

0,92

2,89

Türkiye

2,46

0,45

Fransa

1,18

0,95

Almanya

1,44

0,82

Yunanistan

1,09

2,26

İtalya

2,34(2011)

0,73(2011)

Norveç

1,27(2011)

0,51(2011)
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ABD

0,91

2,45

Kaynak: http://databank.worldbank.org/ddp/home. erişim 2013

Tarımın ithalat ve ihracattaki payını inceleyecek olursak; dünya genelinde tarımın
ithalattaki payı %1,40’tır. Avrupa Birliğinde bu pay %1,36, Amerika Birleşik Devletlerinde
%0,91, İtalya’da %2,34, Türkiye’de %2,46’dır. Tarımın İhracattaki payı ise dünya genelinde
%1,69 olup Avrupa Birliğinde %1,36, Amerika Birleşik Devletlerinde %2,45, İtalya’da
%0,73, Türkiye’de %0,45’tir.
Tablo 5: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’de Tarım Arazisi ve Çayır-Mera
Arazisinin Dağılımı (2011)
Toplam
Yüzölçüm

Oran (%)

Çayır, Mera
Arazisi

Oran (%)

(2/1)

(1000 ha)

(3/1)

(1000 ha)

Tarım
Arazisi
(1000 ha)

(1)

(2)

Almanya

35703

16719

47

4644

13

Fransa

55150

29090

53

9700

18

İtalya

30134

13932

46

4612

15

Hollanda

4153

1895

46

816

20

İngiltere

24291

17164

71

11057

46

İrlanda

7027

4555

65

3492

50

Danimarka

4309

2690

62

187

4

Yunanistan

13196

8152

62

4500

34

İspanya

50559

27534

54

10324

20

Portekiz

9198

3636

40

1832

20

İsveç

44996

3066

7

447

1

Avusturya

8386

2869

34

1441

17

Finlandiya

33815

2286

7

32

0

AB

324269

186556

58

67231

21

Ülkeler

(3)
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Türkiye

77482

38247

49

14617

19

Kaynak: www.fao.org, Erişim Tarihi: 12.06.2013

Tarım arazisi ve çayır-mera arazisinin dağılımı konusunda Avrupa Birliği ülkeleri
genelinde bir değerlendirme yapacak olursak; tarım arazilerinin toplam yüzölçümüne oranı
Danimarka’da %62, İspanya’da %54, Fransa’da %53, Almanya’da %47, İngiltere’de %71,
Avusturya’da %34, İsveç’te %7’dir. Ülkemizde ise tarım alanlarının oranı %49’dur.
Görüldüğü üzere gelişmiş batı Avrupa ülkelerinde tarım alanlarının payı hiç de az değildir.
Çayır –meralar için de benzer şeyler söylenebilir. İngiltere ve İrlanda’da çayır ve meraların
payı en yüksek değerlere ulaşmaktadır. Çayır ve mera alanlarının payı İngiltere’de %46,,
İrlanda’da %50, Hollanda’da %20, Avusturya’da 17, Yunanistan’da %34, Türkiye’de ise
%19’dur.
Küçük arazilerde entansif tarım ile elde edilen verim ve geliri yükseltmek mümkünse
de gerçek anlamda entansif tarım yapabilmek için geniş arazilere ihtiyaç vardır. Mesela
tarımda makinelerin kullanımı 50 dekardan küçük arazilerde ekonomik olmamaktadır.
Türkiye’nin 2001 genel tarım sayımı sonuçlarına göre ortalama işletme büyüklüğü 61,01
dekardır. 50 dekardan küçük işletmeler sayısal olarak toplam işletmelerin %64,81’ini
oluşturmaktadır. Toplam alanın ise ise %21,34’ünü tasarrufunda bulundurmaktadır.
İşletmelerin çoğu 20-49 dekar arazi sahipliğinde yoğunlaşmıştır. 500 dekardan fazla araziye
sahip olan işletmeler sadece %0,74 oranındadır. Tarım işletmelerini Avrupa Birliği
işletmeleriyle karşılaştırdığımızda 100 dekardan küçük işletmeler Fransa’da toplam tarım
alanının yaklaşık %6’sını, İngiltere’de %2’ini oluştururken ülkemizde %85’ini meydana
getirmektedir. Gelişmiş ülkelerde işletme sayısı azalıp, ortalama işletme büyüklüğü artarken,
Türkiye’de işletme sayısının artışına bağlı olarak ortalama işletme büyüklükleri azalmıştır.
Batı Avrupa ülkelerinde tarımsal aktif nüfus başına düşen tarım arazisi artış gösterirken
ülkemizde gittikçe daralmaktadır. Kırsal nüfusun artması, aktif nüfusa düşen tarım alanının
artmaması gelir düşüklüğüne ve diğer sektörlerle aradaki gelir farkının fazlalaşmasına sebep
olmuştur.
Geçmişten günümüze önemini muhafaza eden tarımsal faaliyetler, beslenme ihtiyacı
devam ettiği sürece de önemini sürdürecektir. Günümüzde özellikle gelişmekte olan ve geri
kalmış ülkelerde yaşayan insanların önemli bir bölümü hâlâ beslenme sorunuyla karşı
karşıyadır. Bu problem diğer sektörlerdeki gelişmeleri de engellemektedir. Tarım sektörü
sadece besin temin etmemekte, ayrıca gıda, tütün, tekstil sektörleri gibi birçok sanayi
sektörünün ham maddesini temin etmektedir. Diğer taraftan nüfusun önemli bir kısmını
istihdam etmekte, sanayi sektörü ve ticaret sektörlerinin oluşumunda, gelişiminde kaynak rolü
oynamaktadır. Dünya genelinde ve gelişmekte olan ülkelerde, geri kalmış ülkeler özelinde
kırsal nüfus hâlâ çok yüksektir. Bu sebeple hızla artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak,
dengeli bir şekilde beslenmesini sağlamak, tarıma dayalı olarak gelişen sanayi kollarına ham
madde temin etmek, ihracat imkânlarını yaratmak, ekonomiye kaynak yaratmak için birim
alandan en yüksek ve kaliteli verimi almak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Ekonomik
kalkınma hedefleri içinde tarım önemli bir yer tutmaya devam etmektedir.
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Yeryüzünde bir hektar ekili-dikili toprağa karşılık 3-4 hektar arazi kuraklık yüzünden
vahalar dışında tamamıyla boş kalmakta veya ekstansif hayvancılık yahut yine ekstansif ziraat
şeklinde basit bir geçim ekonomisine imkân veren cılız, seyrek bir bitki örtüsü taşımaktadır.
Hâlbuki dünya, hâlen ekilebilir toprak sıkıntısı içindedir ve toprakların sahasını mutlaka
genişletmek ve verimini arttırmak zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Gerçekten dünya nüfusu
büyük bir hızla artmaktadır. İnsanların büyük bir çoğunluğu küçük bir azınlığın sürdüğü
yaşama düzeyinin çok aşağısında bir hayat sürmekte ve bunun gittikçe daha fazla bilincine
varan geri kalmış bütün milletler var güçleriyle yaşama düzeylerini yükseltmeye
çalışmaktadırlar. Bir yandan nüfus artışı öte yandan yaşama düzeyinin yükselmesinden doğan
ihtiyaç ve istek artışı buna zemin hazırlamaktadır.
Gelişmekte ve geri kalmış ülkelerdeki açlık ve yetersiz beslenme problemlerinin
çözülmesi, gelişmiş ülkelerdeki dengeli ve daha sağlıklı beslenme taleplerinin karşılanması
tarımsal faaliyetlere gerekli önemin verilmesi ve verilen önemin arttırılmasıyla mümkündür.

6.2. Dünya Tarım Alanları ve Kullanımı
Tarihi süreç içerisinde yeryüzünün sahip olduğu doğal şartların oluşturduğu
potansiyelin insan tarafından değerlendirilmesi sonucu, dünya genelinde “tarımsal yapı”
büyük gelişme göstermiştir. Tarım alanları ıslah edilmiş, bataklıklar kurutulmuş, sulamaya
geçilmiş, iklim-yerşekilleri çok daha iyi değerlendirilmeye başlanmıştır.
Dünya arazi kullanımında tarım alanlarının payı oldukça fazla olup dünya
yüzölçümünün %37,61’ini kaplamaktadır. Bitkisel üretim yapılan alanlara, hayvancılık
yapılan çayır ve meraları, tarımsal faaliyetler içinde yer alan ormancılık ve dolayısıyla orman
alanlarını da ilave ettiğimizde kullanım alanı oldukça artmaktadır.
Tarım Alanları
Tablo 6: Dünya Genelinde Tarım Alanlarının Yıllar İtibariyle Değişimi (1000 Ha)
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2011

4564120 4630863 4666332 4761138 4857591 4927966 4942183 4914521 49116
.00
.10
.30
.60
.40
.50
.70
.60
23

Tarım alanları 1970 yılında 4.564.120.00 hektar iken 2011 yılında 4.911.623.00
hektara çıkmıştır. 1970 ile 2011 yılları arasındaki artış oranı %7,6’dır. Tarım alanları 2000
yılından sonra azalma göstermektedir. Tarım alanlarındaki artış 1970 ile 2000 yılları arasında
%8,3 iken, 2000 yılından sonra azalmaya başlamıştır. 2000 yılı ile 2011 yılı arasındaki
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değişim -%0,6’dir. Tarım alanlarında 2000 yılından günümüze kadar geçen süre içinde
30.560.00 hektar azalma olmuştur. Bunun en büyük sebebi şehirleşme, sanayileşme ve yanlış
arazi kullanımlarıyla tarım alanlarının kaybıdır.
Tablo 7: Seçilmiş Bölgeler ve Ülkelerde Tarım Alanları (2011)
Ülke/Bölge

Yüzölçümü km²

Tarımsal Alan km² Tarımsal Alan %

Dünya

129710339

49053693

37,61

Avrupa Birliği

4181730

1878817

44,34

OECD Üyeleri

34281310

12257894

35,76

Kuzey Amerika

18240980

4738602

25,98

Türkiye

769630

382470

49,70

Fransa

547660

290900

53,12

Almanya

348610

167190

47,96

Yunanistan

128900

81520

63,24

İtalya

294140

139326

47,37

Norveç

305470

9980

3,28

ABD

9147420

4112625

44,96

Kaynak: http://databank.worldbank.org Erişim 2013

Dünya yüzölçümünün %37,61’ini tarım alanları oluşturmaktadır. Ülkeler bazında
baktığımızda tarım alanları Fransa yüzölçümünün %53,12’sini, Almanya yüzölçümünün
%47,96’sını, Yunanistan’ın %63,24’ünü, Norveç’in %3.28’ini, Türkiye’nin %49,70’ini,
Amerika Birleşik Devletlerinin %44,96’sını oluşturmaktadır.
Tablo 8: Yıllar İtibariyle Seçilmiş Bölge ve Ülkelerde Toplam Tarımsal Alanların
Oranı (%Olarak)
Ülke/ Bölge

1961 1965

1970

1975 1980 1985 1990

1995 2000

2005

2011

Avrupa
Kıtası

56,3

54,6

53,1

48,3

45,1

45,3

55,7

52,4

51,7

51,0

47,8
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Avrupa
Birliği

54,8

54,2

53,3

52,1

51,6

50,9

50,4

48,3

47,5

44,9

44,3

OECD Üyesi
Ülkeleri
39,6

39,5

39,6

39,6

39,3

39,1

38,7

38,4

37,9

36,9

35,8

Türkiye

47,4

48,5

49,6

49,3

50,1

49,5

51,6

51,3

52,6

53,6

49,7

İngiltere

81,8

81,0

77,9

76,8

76,3

75,1

75,2

71,8

70,1

70,1

70,9

İspanya

66,5

65,4

64,3

63,9

62,5

61,5

61,0

59,5

59,7

58,4

55,2

Rusya
Federasyonu

-

-

-

-

-

-

-

13,2

13,3

13,2

13,1

Almanya

55,5

56,0

54,5

53,8

53,0

52,3

51,6

49,7

48,9

48,8

48,0

Gana

51,4

51,4

51,4

51,9

52,7

54,5

55,4

57,6

63,4

66,4

69,9

Yunanistan

69,1

67,3

71,0

70,7

71,2

71,2

71,5

71,1

66,2

30,8

63,2

Avustralya

60,1

61,6

62,7

63,4

62,9

61,6

60,5

60,3

59,3

57,9

53,33

Tablo 8’de görüldüğü üzere Avrupa kıtasında 1961 yılında %56,3 olan tarım alanları
2011 yılına gelindiğinde %45,3’e gerilemiştir. Yine benzer şekilde İngiltere’de aynı yıllar
itibarıyla %81,8 olan tarım alanlarının oranı, %70,9’a inmiştir. Türkiye’yi ele aldığımızda
1961 yılında %47,4 olan pay artmış %49,7’ye çıkmıştır. Gana’da da %51,4’lük paya sahip
olan tarım alanları 2009 yılı itibarıyla %69,9’a çıkmıştır. Bu veriler doğrultusunda gelişmiş
ülkelerde tarım alanlarının payının azaldığını söylemek mümkündür.
Tablo 9: Seçilmiş Bölge ve Ülkelere Göre Tarım Arazisi, Ekilebilir Arazi, Kişi Başına
Düşen Ekilebilir Arazi Miktarı

Ülke/Bölge

Ekilebilir Arazinin
Ekilebilir Arazi
Toplam Tarım
(kişi/hektar)
arazisine oranı %

Dünya

10,68

0,204

Avrupa Birliği

26,03

0,217

OECD Üyeleri

11,79

0,329
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Kuzey Amerika

11,39

0,610

Türkiye

27,74

0,297

Fransa

33,50

0,283

Almanya

34,26

0,146

Yunanistan

19,78

0,226

İtalya

23,39

0,114

Norveç

2,73

0,173

ABD

17,79

0,531

Kaynak:http://databank.worldbank.org/
Dünya yüzölçümünün %37.61’ini tarım alanları oluşturmakta, ekilebilir arazi ise
Dünya tarım alanlarının %10.7’sini, Fransa’da %33.50’sini, Almanya’da %34.26’sını,
Yunanistan’da %19.78’ini, Türkiye’de %27.74’ünü oluşturmaktadır. Kişi başına ekilebilir
arazi ise, dünya geneli için 0.204 hektar, Fransa’da kişi başına 0.283 hektar, Almanya’da
0.146 hektar, İtalya’da 0.114 hektar, Türkiye’de 0.297 hektar, Kuzey Amerika’da 0.610
hektardır.

Tablo 10: Seçilmiş Bölge ve Ülkelerde Toplam Tarımsal Arazi İçinde Ekilebilir Arazi
Oranı (%)
Ülke /Bölge

1961 1965

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009

Avrupa kıtası

30,4 29,8

28,6 27,4 27,3 27,2 27,1 26,0 25,7 24,9 24,4

Avrupa birliği

31,8 31,1

30,2 29,2 29,1 29,0 28,7 28,0 27,5 26,1 26,0

OECD Üyesi
ülkeleri

12,4 12,4

12,8 12,7 12,9 12,9 12,9 12,5 12,4 12,0 11,8

Türkiye

29,9 31,0

32,2 32,4 32,9 32,0 32,0 32,0 31,0 31,0 27,7

İngiltere

29,7 30,3

29,4 28,4 28,6 28,9 27,4 24,5 24,3 23,7 25,0

İspanya

32,5 31,9

31,4 31,7 31,1 31,2 30,7 28,1 26,9 25,9 25,1

Rusya Federasyonu -

-

-

-

-

-

- 7,8

7,6

7,4

7,4
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Almanya

35,0 34,8

34,2 34,5 34,5 34,2 34,3 33,9 33,8 34,1 34,3

Gana

7,5

7,5

Yunanistan

21,7 23,2

23,4 22,6 22,5 22,4 22,5 21,9 21,3 16,0 19,8

Avustralya

3,9

5,4

Kuzey Amerika

12,1 12,0

12,7 12,6 12,8 12,8 12,7 12,5 12,1 11,5 11,4

ABD

19,7 19,3

20,6 20,4 20,6 20,5 20,3 19,9 19,1 18,0 17,8

7,5

4,8

7,9

5,5

8,4

5,7

10,5 11,9 13,2 17,4 17,6 19,3

6,1

6,2

5,2

6,2

6,4

6,1

Benzer şekilde dünya tarımsal arazi içinde ekilebilir arazi oranlarında da azalma söz
konusudur. Avrupa kıtasında 1961 yılında ekilebilir arazi oranı toplam tarımsal arazi içinde
%30,4’lük paya sahip iken, 2009 yılında %24,4’e gerilemiştir. Aynı yıllar itibarıyla Amerika
Birleşik Devletlerinde ekilebilir arazi oranı toplam tarımsal arazi içinde %19,7’lik paya sahip
iken, 2009 yılında %17,8’e gerilemiştir. Oransal gerileme daha az olmakla birlikte benzer
durum Kuzey Amerika’da ve Rusya Federasyonunda da görülmektedir. Bununla birlikte
Avustralya’da 1961 yılında %3,9’luk paya sahip olan ekilebilir arazi, 2009’da %6,1’lik paya
çıkmıştır. Türkiye’de tarım alanlarının payının artmasına rağmen, tarım alanları içinde
ekilebilir alanların payı %29,9’dan %27,7’ye düşmüştür.
Dünyadaki karaların %10,7’si işlenebilir tarım arazisi, %1’i sürekli ürün arazisidir. 3,2
milyar ha olan toplam işlenebilir tarım arazisinin 1,4 milyar hektarında işlemeli tarım
yapılmaktadır. Son yıllarda kişi başına düşen tarım arazisi gelişmiş ülkelerde %14,3,
gelişmekte olan ülkelerde %40 oranında azalmıştır. FAO’ya göre, Dünya’da kişi başına düşen
tarım arazisi 0,20 ha olup 2050 yılında bu miktar 0,15 ha’ya kadar gerileyecektir.

Tablo 11: Dünya Genelinde Başlıca Tarımsal Ürün Grupları, 2011
Ürün Grupları

Hasat Edilen Alan (Ha)

Tahıllar

707328238

Meyveler (Kavun Dahil)

61385047

Yağ Bitkileri

278924551

Sebzeler

56733675

Lifli Bitkiler

38277963
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Bakliyat

79398604

Kökler ve Yumrular

54932829

Dünyada yetiştirilen başlıca ürün grupları tahıllar, meyveler, sebzeler, yağ bitkileri,
lifli bitkiler, bakliyat, kökler ve yumrulardır. Dünyada yetiştirilen ürün gruplarından tahılların
dünya genelinde yetiştirildiği alanlar oldukça geniş yer kaplamaktadır.

6.3. Hayvancılık
Tarımsal faaliyetin önemli bir kolunu oluşturan hayvancılık tarih öncesi devirlerde
başlamış olup günümüze kadar gelişerek gelmiş, insanların en önemli faaliyetlerinden birini
oluşturmuştur. Hayvancılık geçmişten günümüze çok amaçlı olmuştur. Bir taraftan insanlar
hayvanların etinden, sütünden ve bunlardan elde ettiği diğer ürünlerden beslenme iamaçlı
yararlanırken, başta tarlasını sürmek üzere gücünden ve çeşitli amaçlarla derisinden olmak
üzere birçok şekilde yaralanmışlardır. Hayvancılık genellikle bitkisel üretimle birlikte
yapılmaktadır. Ancak hayvancılığın yapıldığı alanlar bitkisel üretim yapılan alanlardan daha
geniş alanlara yayılmaktadır.
Tablo 12: Dünya Genelinde Daimi Çayır ve Meraların Yıllar İtibarıyla Değişimi (1000 Ha)
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2011

3139063 3193478 3212955 3261966 3335039 3404302 3424561 3385191 33586
.60
.10
.00
.80
.80
.10
.50
.00
46

Daimi çayır ve meraların durumunu değerlendirecek olursak daimi çayır ve mera
alanları 1970 yılında 3139063.60 hektar iken 2011 yılında 3358646.00 hektara çıkmıştır. 1970
yılı ile 2011 yılları arasında %6,9’luk bir artış görülmekle birlikte daimi çayır ve meralarda da
2000 yılına kadar bir artış, bu yıldan sonra azalma görülmektedir. 2000 yılına kadar olan artış
oranı %9 olurken 2000 yılından sonra daimi çayır ve mera alanları -%1,9 oranında azalmıştır.
Hayvancılığın insan hayatındaki önemini şu temel başlıklar altında toplayabiliriz.
•
Beslenmedeki önemi: İnsanların sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenebilmesi
için hayvansal proteinlere ihtiyaç vardır. Beslenmede et, süt, yumurta, bal gibi hayvansal
ürünlerden direkt olarak yararlanilabildiği gibi peynir, yoğurt, yağ gibi süt ürünlerinden de
yararlanılmaktadır.
•
Güç Kaynağı olarak: Günümüzde azalmakla birlikte tarlaların sürülmesinde,
bir yerden diğer bir yere yük taşınmasında, bir yerden diğer bir yere gitmede hayvanların
gücünden yararlanılmaktadır. Bu yararlanma özellikle gelişmekte olan ve geri kalmış
ülkelerde belirgindir.
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•
Ham madde olarak: Hayvansal ürünler birçok sanayi sektörünün ham
maddesini oluşturmaktadır. Deri ve deriye bağlı olarak gelişen sanayiler, dokuma sanayi, et
ve süte dayalı gıda sanayi, yem sanayi gibi detayda daha da çeşitlenebilen birçok sanayinin
ham maddesini oluşturmaktadır.
•
Organik gübre: Hayvansal bir atık olarak organik gübrenin bitkilerin sağlıklı
gelişiminde ve kaliteli, yüksek verim vermesinde rolü ve önemi çok büyüktür. Bu özelliği
sebebiyle birçok tarımsal işletmede hayvancılığın bitkisel üretimle birlikte yapılmasına özen
gösterilmiştir.
Bitkisel üretimde olduğu gibi hayvancılık faaliyetleri de yapılış şekline göre ekstansif
ve entansif hayvancılık şeklinde ayrılmaktadır. Kırsal alanlarda çoğu kez birinci dereceden
veya ikinci dereceden bitkisel üretimle birlikte sürdürülmekle birlikte, çoğu kez birinci
dereceden tek ekonomik faaliyet olarak ta karşımıza çıkmaktadır.
Entansif hayvancılık genel olarak gelişmiş ülkelerde yapılmaktadır. Hayvanlar onların
her türlü refahının düşünüldüğü ahırlarda beslenmektedir. Bu ahırlarda hayvan başına alınan
verim oldukça yüksektir. Gelişmiş ülkelerde görülen ticari hayvancılığın diğer bir şekli de
“ranç hayvancılığı”dır. Bunlar çok geniş arazilere sahip hayvan çiftlikleridir. Bu çiftliklerde
Farmsteadlerde bahsedildiği gibi büyük bir çiftlik evi, hayvan barınakları, hayvansal ürünlerin
işlendiği tesisler, çiftlikte çalışanların kaldıkları binalar gibi birçok eklenti yer almaktadır. Bu
işletmeler genel olarak Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da hâkimdir.
Ekstansif hayvancılık ise gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yapılmaktadır. Burada
hayvan başına et ve süt verimi oldukça düşüktür. Üretim genel olarak geleneksel yöntemlerle
yapılmaktadır.

6.4. Yetiştirilen Başlıca Hayvanlar
Hayvan yetiştiriciliği esas olarak büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, kümes
hayvancılığı ve arıcılık şeklinde ele alınabilir.
Tablo 13: Dünya’da Hayvan Türlerinin Sayısal Dağılımı ve Oranları
Hayvan Türleri

2011 (Adet)

Yüzde(%)

Küçükbaş Hayvanlar

2017712657

55

Büyükbaş Hayvanlar

1621786546

44

Kümes Hayvanları

22913270

1
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Tablo 14: Yıllar İtibariyle Dünya Genelinde Başlıca Hayvanların Miktarı
DÜNYA

1961

1970

Büyükbaş
hayvan

1030496876 1188904208 1338512189 1445000309 1466927837 1621786546

Küçükbaş
hayvan
(adet)

1342995529 1440966260 1562997291

1794901870 1811322615 2017712657

Kümes
hayvanları
(1000)

4355078

5712818

7978260

11787948

16056936

22913270

Domuz
sayısı
(adet)

406180364

547231126

797777532

848691406

856464252

967164630

At sayısı
(adet)

62161208

60997234

59626063

61004563

57702356

58472151

Eşek sayısı
(adet)
36958302

38855521

38901524

43759358

41652976

43230790

Arı kovanı
(sayı)

54019911

60198428

69237913

69031743

78411621

49173473

1980

1990

2000

2011

Yetiştirilen hayvanların %55’ini küçükbaş hayvanlar, %44’ünü büyükbaş hayvanlar
oluşturmaktadır. Kümes hayvanlarının oranı ancak %1 oranındadır.
Tablo 15: Kıtalara Göre Büyükbaş Hayvan Adedi
KITA

1961

1970

1980

1990

2000

2011

2011 %

Dünya

103049687 118890420 133851218 144500030 146692783 162178654
6
8
9
9
7
6

Asya

405030717 445694245 464987973 543256107 590690564 667463738 41

Amerika

284314471 343112570 414046792 434123282 461428684 513247422 32

Afrika

124038116 150601060 174878436 192107099 230264997 280160982 17
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Avrupa

193021536 218070783 249643084 243633114 147190692 121653453 8

Okyanusya

24092036

31425550

34955904

31880707

37352900

39260951

2

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin %41’i Asya kıtasında, %32’si Amerika kıtasında
yapılmakta, bunları %17 ile Afrika, %8 ile Avrupa,%2 ile Okyanusya takip etmektedir.
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ilk sıraları Brezilya, Çin, ABD ve Pakistan almaktadır.
Tablo 16: En Fazla Büyükbaş Hayvana Sahip İlk On Ülke (Adet)
ÜLKE

1961

Dünya

103049687 11889042 133851218 144500030 146692783 162178654
6
08
9
9
7
6

Brezilya

56104312

75564704 119466424 148499417 170978071 214093386

Çin

57443000

73000000 70788016

97700000

11236900
111242000 95816000
8

98198000

92682400

Pakistan

20879000

23929000 26585000

44673000

67294000

Etyopya

-

33075330

53382194

Arjantia

42520000

48439648 55760496

52845000

48674400

48000000

Meksika

16500000

22798000 27742000

32054304

30523700

32936334

Sudan

7000000

12300000 18354416

21027800

37093000

29618000

Avustralya 17332256

22162464 26202704

23162208

27588000

28506169

Colombiya 15679000

20200000 23945488

24383504

24363700

25156068

ABD

1970

1980

-

1990

2000

99164868

35050016

-

-

2011

116543400 106264000

Tablo 17: Kıtalara Göre Küçükbaş Hayvan Sayısı (Adet)

KITA

1961

1970

1980

1990

2000

2011

201
1
(%)

124

Dünya

13429955
29

14409662
60

15629972
91

17949018
70

18113226
15

20177126
57

100

Asya

43069520
7

47650188
8

59249927
8

100839512 50
700196765 872770080 7

27466208
5

32586737
5

31

Afrika

22938080
6

Avrupa

28920600
2

27309233
1

28406238
3

Amerika

19226244
2

17605905
8

15551668
5

Okyanusy 20145107
a
2

24065089
8

20505157
0

384469982 483193126 626205671
7
317413145 165634795 144813038
6
161726617 126500043 129134511
6
231095361 163224571 109164310

Küçükbaş hayvanların %50’si Asya kıtasında, %31’i Afrika kıtasında
yetiştirilmektedir. Avrupa (%7), Amerika (%6) ve Okyanusya’nın (%6) payları oldukça azdır.
En fazla küçükbaş hayvana sahip olan ilk beş ülke Çin, Hindistan, Nijerya, Pakistan ve
Avustralya’dır. Küçükbaş hayvanlardan en fazla koyuna sahip ülkelerse Çin, Hindistan,
Avustralya, İran, Sudan’dır. Küçükbaş hayvanlardan keçi yetiştiriciliğinde de Hindistan, Çin,
Pakistan, Nijerya, Bengaldeş gelmektedir.
Dünya genelinde en fazla domuz yetiştirilen ilk on ülke Çin, ABD, Brezilya, Vietnam,
Almanya, İspanya, Rusya Federasyonu, Meksika, Fransa ve Polonya’dır. Kültürel ve dini
sebeplerle hayvan yetiştiriciliği biçimlenmekte olup İslam dininin hâkim olduğu ülkelerde
domuz yetişririciliği hemen hemen yok gibidir.
Tablo 18: En Fazla Küçükbaş Hayvana Sahip İlk On Ülke (Adet)
ÜLKE

1961

Dünya

134299552 144096626 156299729 179490187 181132261 201771265
9
0
1
0
5
7

Çin

112810000 140210000 183142000 207409000

279258008

280879000

Hindistan 101087008 107182000 131870000 161900000

182980000

231500000

Nijerya

68500000

95300000

1642000

1970

6370000

1980

19347000

1990

35781008

2000

2011
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Pakistan

19030000

71510000

89566000

Avustraly
a
152718576 180129584 136049960 171926576

120457000

77598761

İran

44363000

43200000

51858000

69329120

79657000

72500000

Sudan

14138000

20162000

30371008

35976800

84643000

69945000

9547000

9796000

21904008

35232000

55260000

-

-

19548450

48295950

17778611

46682300

Bangladeş 8200000
Etiyopya

-

Kenya

9000000

26295000

8127900

46392016

13000000

61144000

19235700

Tablo 19: En Fazla Koyuna Sahip İlk On Ülke (Adet)
ÜLKE

1961

1970

Dünya

994268736 1063272612 1098674103 1205681678 1059758507 1093566764

Çin

61640000

79710000

102568000

111238000

131095000

138840000

Hindistan

40223008

40656000

44970000

48700000

59447000

74500000

Avustralya 152678576 180079584

135984960

170296576

118552000

73098761

İran

31832000

29500000

34500000

44581392

53900000

49000000

Sudan

7848000

11358000

17623008

20700000

46095000

39296000

Nijerya

1019000

3219000

8050000

12460000

26000000

38000000

İngiltere

29069936

26189888

21609008

43828000

42264000

31634000

Yeni
Zelanda

48462304

60276112

68771776

57852192

42260000

31132329

Pakistan

10230000

13095000

21439008

25698000

24084000

28086000

Etyopya

-

10950680

25509004

-

1980

-

1990

-

2000

2011

Tablo 20: En Fazla Keçiye Sahip İlk On Ülke (Adet)
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Ülke

1961

Dünya

348726793 377693648 464323188 589220192 751564108 924145893

Hindistan

60864000

66526000

86900000

113200000 123533000 157000000

Çin

51170000

60500000

80574000

96171000

148163008 142039000

Pakistan

8800000

13200000

24953008

35446000

47426000

61480000

Nijerya

623000

3151000

11297000

23321008

42500000

57300000

Bangledeş 7600000

9057000

9208000

21031008

34100000

53400000

Sudan

6290000

8804000

12748000

15276800

38548000

30649000

Kenya

4700000

4227900

8000000

10186090

9922700

28860700

İran

12531000

13700000

17358000

24747728

25757000

23500000

Etyopia

-

-

-

-

8597770

22786946

6336000

7691000

11297809

12565569

17483000

Endenozya 7910000

1970

1980

1990

2000

2011

Tablo 21: En Fazla Domuza Sahip İlk On Ülke (Adet)
Ülke

1961

Dünya

406180364 547231126 797777532 848691406 856464252

967164630

Çin

82270000

172510000 319705088 345754800 388298000

464600000

ABD

55560000

57046000

67318000

53788000

59342000

66361000

Brezilya

25579856

30846000

34183008

33623184

31562112

39307336

Vietnam

7165200

9537800

10001200

12260500

20193794

27056000

Almanya

24102592

28560304

34505488

34177504

25633360

26758100

İspanya

6032000

6914598

10714000

16911000

22418238

25634900

-

-

-

18271400

17217859

Rusya
Federasyonu

1970

1980

1990

2000

2011
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Meksika

5988000

10297773

16890000

15203000

16087507

15547260

Fransa

8603000

10462500

11446369

12275500

14930016

13984924

Polonya

13434000

13446100

21325616

19464224

17121982

13508654

Tablo 22: En Fazla Ata Sahip İlk On Ülke (Adet)
ÜLKE

1961

1970

1980

1990

Dünya

62161208 60997234 59626063 61004563 57702356 58472151

ABD

2367000

4141000

5013000

Çin

6585000

9200000

11145000 10294000 8914000

6771000

Meksika

4047240

5742798

6205000

6170000

6250000

6355000

Brezilya

4409000

4850000

5055000

6121515

5831817

5510601

Arjantin

4184000

3620000

3000000

3400000

3600000

3590000

Moğolistan

2502700

2249000

2079000

2199600

3163500

2112927

Etiyopya

-

-

-

-

1144290

2028233

Kazakistan

-

-

-

-

969600

1528300

Rusya
Federasyonu

-

-

-

-

1683000

1340601

Kolombiya

891000

1123320

1695804

1975000

2550000

851253

Sudan

20000

20000

20000

500000

550000

785363

5069000

2000

5240000

2011

10150000

Dünya genelinde en fazla ata sahip olan ülkeler ABD, Çin, Meksika, Brezilya,
Arjantin, Moğolistan, Etiyopya, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Kolombiya’dır.
Kümes hayvanlarının en fazla olduğu kıta %57’lik payla Asya kıtası olup onu %25
payla Amerika kıtası, %10 payla Avrupa kıtası,%8 payla Afrika kıtası izlemektedir. Ülke
olarak yine Çin ilk sırayı almakta, onu Endonezya, Brezilya, Hindistan, İran, Meksika, Rusya
Federasyonu, Pakistan, Vieatnam ve Malezya takip etmektedir.
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Dünya genelinde en fazla arı kovanına sahip ülkeler ise sırasıyla; Hindistan, Çin,
Türkiye, Etiyopya, İran, Rusya Federasyonu, Arjantin, Tanzanya, Kenya ve ABD’dir.
Tablo 23: Kıtalara Göre Kümes Hayvanları Miktarı (1000)
KITA

1961

1970

Dünya

4355078 5712818 7978260 11787948 16056936 22913270 100

Asya

1268730 1824468 2624257 5054505

8265610

13060080 57

Amerika

1315256 1707675 2367783 3075294

4486321

5653908

25

Avrupa

1452736 1730739 2353414 2633109

1933296

2262845

10

Afrika

291327

1260713

1817587

8

413863

1980

573131

1990

946494

2000

2011

2011 %

Tablo 24: En Fazla Arı Kovanına Sahip İlk On Ülke (Adet)
ÜLKE

1961

1970

1980

1990

2000

2011

Hindistan

5000000

8000000

9000000

9600000

9800000

10600000

Çin

3200000

4000000

5298000

7355000

7400000

8850000

Türkiye

1487400

1794070

2226000

3283458

4267123

6011332

Etiyopya

-

-

-

-

3220430

5130322

İran

350000

462000

739000

1350000

3350000

3500000

Rusya
Federasyonu

-

-

-

3458000

3049324

Arjantin

650000

800000

1100000

1400000

2800000

2970000

Tanzanya

560000

750000

950000

1800000

2600000

2700000

Kenya

500000

680000

1084000

2000000

2490000

2510000

ABD

5514000

4634000

4141000

3210000

2620000

2491000

Dünya

49173473 54019911 60198428 69237913 69031743 78411621
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6.5. Başlıca Hayvansal Ürünler
En fazla et üretimine sahip ülkeler; Çin, ABD, Brezilya, Almanya, Rusya
Federasyonu, Hindistan, Meksika, Fransa, İspanya ve Arjantin’dir. Buradaki önemli bir konu
söz konusudur: Yukarıda hayvan miktarı bakımından yapılan sıralamalarda yer almayan
birçok ülke et üretimi değerlendirmesinde ön sıralara çıkmıştır. Almanya, Fransa ve İspanya
gibi. Bu göstergelerde hayvancılığın entansif veya ekstansif olarak yapılıyor olması etkili
olmaktadır. Aşağıdaki tablolarda ürün bazında et, süt, bal gibi başlıca ürünlerin üretildiği ilk
on ülke verilmiştir.
Tablo 25: En Fazla Toplam Et Üretimine Sahip Ülkeler (TON)
ÜLKE

1961

1970

1980

Dünya

71357167 100668141

136736371 179423144

229961894 298871099

Çin

2221940

13648180

28105360

56038820

79216420

ABD

16513033 21330296

24455198

28634662

37677033

42451759

Brezilya

2119990

3095640

5316689

7709088

15424850

24454671

Almanya

4238328

5489507

6959693

7252379

6252008

8359182

Rusya
Federasyonu

-

-

-

-

4440324

7566463

Hindistan

1696090

2015308

2626812

3657118

4443928

6228420

Meksika

1003181

1291746

2540141

2800839

4463673

6001019

Fransa

3692700

4235675

5448100

5743164

6502306

5831557

İspanya

659863

1489427

2643842

3466616

4909991

5531566

Arjantin

2604313

3335569

3602658

3707412

4101293

4555430

6991520

1990

2000

2011

Tablo 26: Dünya Genelinde Başlıca Hayvansal Ürünlerin Miktarı (Ton)

Dünya
Toplam Et

1961

1970

1980

1990

2000

2011

71357167

100668141

136736371

179423144

229961894

298871099

Et
Üretimi
2011 %
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Üretimi
Büyükbaş
Hayvan
Eti

23
28755713

39662457

47172698

55296249

Küçükbaş
Hayvan
Eti

6032191

6830942

7341533

9690140

Toplam
Süt
Üretimi

344184774

391820638

465657460

542739716

Kümes
Hayvanları
Et Miktarı
Yumurta
Üretimi

58916220

66333803
5

11546089

13406972

739363283
34

8949667

15096050

25947110

40996859

68587115

102249048

15109946

20354150

27406144

37375727

55106244

70615637

Domuz Eti 24748623

35796842

52676913

69441147

85915726

110270165

Doğal Bal 678759

801729

904130

1180597

1632569

Balmumu
(petek)
Miktarı

38317

45959

48168

64116

31898

37

Dünya toplam et üretiminin %23’ünü büyükbaş hayvanlardan elde edilen etler, %5’ini
küçükbaş hayvanlardan elde edilen etler, %37’sini domuz eti ve %34’ünü kümes hayvanları eti
oluşturmaktadır.
En fazla doğal bal üreten ülkelerin başında Çin gelmekte, Çin’i Türkiye takip etmektedir.
Balmumu üretiminde de ilk sırada Hindistan yer almakta, Hindistan’ı Arjantin, Etiyopya ve
dördüncü olarak da Türkiye takip etmektedir.
Dünya süt üretiminde de Hindistan, ABD, Çin, Pakistan, Brezilya, Rusya Federasyonu,
Almanya, Fransa, Yeni Zelanda sırasıyla ilk dokuz sırada yer almakta bunları onuncu sırada
Türkiye takip etmektedir.
Tablo 27: En Fazla Doğal Bal Üreten Ülkeler (TON)
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ÜLKE

1961

1970

1980

1990

2011

Dünya

678759 801729 904130 1180597 1632569

Çin

53000

75000

120000 193000

431000

Türkiye

8001

14889

25170

51286

94245

Ukrayna

-

-

-

-

70300

ABD

124316 106401 90608

90130

67294

Rusya Federasyonu

-

-

-

-

60010

Hindistan

20000

35000

45000

50500

60000

Arjentin

20000

25000

37600

47000

59000

Meksika

24000

36400

65245

66493

57783

Etiyopya

-

-

-

-

53675

İran

2450

3230

5170

10000

47000

Tablo 28: En Fazla Balmumu (petek) Üreten Ülkeler (TON)
ÜLKE

1961

1970

1980

1990

2011

Dünya

31898

38317

45959

48168

64116

Hindistan

10000

16000

18000

19200

23000

Arjantin

1300

1600

1760

2800

4700

Etiyopya

-

-

-

-

4500

Türkiye

949

1249

2110

2758

4235

Kore

230

224

490

1053

3396

Kenya

500

680

1084

2000

2500

Angola

2000

1600

1600

1900

2300
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Meksika

4900

4028

8285

3120

1966

Tanzanya

520

750

950

1450

1830

Brezilya

1190

1193

520

1170

1700
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Uygulamalar
1)
2)
yapılması.
3)
4)
yapılması.
5)
yapılması.

Herhangi bir kırsal alanda tarımsal faaliyetlerin gözlemlenmesi
Herhangi bir kırsal alanda tarım alanları ve kullanımıyla ilgili araştırmaların
Herhangi bir kırsal alanda hayvancılıkla ilgili araştırmaların yapılması.
Herhangi bir kırsal alanda yetiştirilen başlıca hayvanlarla ilgili araştırmaların
Herhangi bir kırsal alanda başlıca hayvansal ürünlerle ilgili araştırmaların
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Uygulama Soruları
1)
İncelediğiniz kırsal yerleşmesinin tarımsal faaliyetleri hakkında neler
düşünüyorsunuz?
2)
İncelediğiniz kırsal yerleşmesinin tarım alanları ve kullanımı hakkında neler
düşünüyorsunuz?
3)
İncelediğiniz kırsal yerleşmesinin hayvancılık faaliyetleri hakkında neler
düşünüyorsunuz?
4)
İncelediğiniz kırsal yerleşmede yetiştirilen başlıca hayvanlar ve hayvansal
ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kırsal alanlarda hâkim faaliyet olarak, tarımsal faaliyetlerin özelliklerini,
dünya tarım alanları ve kullanımını, hayvancılık faaliyetlerini, yetiştirilen başlıca hayvanlar
ve başlıca hayvansal ürünlerin neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tarımsal faaliyetlerin toplam kara
yüzeyinin ne kadarını kullanmakta olduğu verilmiştir?
a)
Üçte birini
b)
Dörtte biri
c)
Üçte ikisi
d)
Beşte biri
e)
İkide biri
2)
Gelişmiş ülkeler tarım, arazi kullanımlarında geniş alanları kullanmakta, net
gelirin %12 ve %30’u arasında beslenmede harcamaktadırlar.

Doğru

Yanlış

X

3)
1970 yılı ile 2011 yılları arasında %6,9’luk bir artış görülmekle birlikte daimi
çayır ve meralarda da 2000 yılına kadar bir artış, bu yıldan sonra azalma
görülmektedir.

Doğru

Yanlış

X

4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Avrupa Birliğinde GSMH’de tarımın payı
(2010) doğru olarak verilmiştir?
a)
%1,48
b)
%5
c)
%6.5
d)
%3
e)
%30
5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Ranç hayvancılığının yapıldığı çiftliklerde
büyük bir çiftlik evi, hayvan barınakları,…………….. , çiftlikte çalışanların kaldıkları binalar
gibi birçok eklenti yer almaktadır..” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır.
a)
Hayvansal ürünlerin işlendiği tesisler
b)
Geniş meyve bahçeleri
c)
Bitkisel ürünlerin işlendiği tesisler
d)
Oldukça küçük çayırlar
e)
Kahve ve kakoa tarlaları
6)
Gelişmiş ülkelerde görülen ticari hayvancılığın diğer bir şekli de “rençber
hayvancılığı”dır.

Doğru

Yanlış
X
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7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dünya genelinde en fazla doğal bal üreten
(2011) ülke verilmiştir?
a)
Çin
b)
İran
c)
Polonya
d)
Afganistan
e)
Arjantin
8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kümes hayvanlarının en fazla olduğu kıta
verilmiştir?
a)
Asya
b)
Amerika
c)
Avrupa
d)
Afrika
e)
Okyanusya
9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde düşük gelirliler grubunda yer alan
ülkekere ait GSMH’de tarımın payı (2011) doğru olarak verilmiştir?
a)
%26,68
b)
%4,41
c)
%5,57
d)
%18,09
e)
%35
10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Yetiştirilen hayvanların %55’ini………….
oluşturmaktadır.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a)
Küçükbaş hayvanlar
b)
Büyükbaş hayvanlar
c)
Kümes hayvanları
d)
Domuz
e)
At
Cevaplar: 1.A, 4.A, 5.A, 7.A, 8.A, 9.A, 10A
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7. KIRSAL ALANLARDA BAŞLICA EKONOMİK FAALİYETLER:
ORMANCILIK- BALIKÇILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Ormancılık
7.1.1. Genel Özellikleri ve Önemi
7.1.2. Ormanların Dağılışı
7.1.3. Ormanlık Alanlar
7.1.4. Ormanlardan Elde Edilen Ürünler
7.2. Balıkçılık Faaliyetleri
7.2.1. Doğal Balıkçılık (Avcılık)
7.2.2. Kültür Balıkçılığı
7.2.2.1. Su Ürünlerini Yetiştirme Yöntemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ormancılıkla ilgili ne biliyoruz?

2)

Ormancılığın genel özellikleri nelerdir? Ormancılığın önemini açıklayınız?

3)

Dünya genelinde ormanların dağılışı nasıldır?

4)

Ormanlardan elde edilen ürünler nelerdir?

5)

Balıkçılık faaliyetleri hakkında ne biliyoruz?

6)

Doğal balıkçılık (Avcılık) hakkında ne biliyoruz?

7)

Kültür balıkçılığı hakkında ne biliyoruz?

8)

Su ürünlerini yetiştirme yöntemleri hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Ormancılık

Ormancılık hakkında genel
özelliklerin ve ormancılığın
öneminin kavranması

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili araştırmaların
yapılması.

Ormanların dünya genelinde
dağılışının öğrenilmesi

elde
veya

Ormanlardan elde edilen
ürünlerin öğrenilmesi
Dünya genelinde ormanlık
alanlar hakkında bilgi
edinilmesi
Balıkçılık faaliyetleri

Balıkçılık faaliyetlerinin
geçmişten günümüze
insanlar için öneminin
kavranması

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili araştırmaların
yapılması.

Doğal balıkçılık (Avcılık)

Doğal balıkçılığın ne
olduğunun ve insanlık için
öneminin kavranması

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili araştırmaların
yapılması.

Kültür balıkçılığı

Kültür balıkçılığının ne
olduğunun ve insanlık için
öneminin kavranması

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili araştırmaların
yapılması.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Ormanlar
Balıkçılık
Doğal balıkçılık
Kültür balıkçılığı
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Giriş
Ormanlar dünya genelinde iklim şartlarının elverişli olduğu kırsal alanlarda geniş yer
tutmakta, insan yaşamı için büyük önem taşımaktadır. Bu önem, insana yaşam alanı olmaktan
ekonomik kaynak olmak, birçok orman ürününün temin edilmesi, toprağı koruması, doğayı
güzelleştirmesi, havayı temizlemesine kadar bir dizi faydada odaklanmaktadır.
Diğer bir ekonomik faaliyet olarak, balıkçılık faaliyetleri geçmişten günümüze
insanlar için önemli bir geçim faaliyeti olmuştur. Geçmişte çok ilkel şartlarda gerçekleştirilen
balıkçılık faaliyeti günümüzde çeşitlenmiş, entansif karakter kazanmıştır. Beslenme
hususunda dengeli beslenmenin önemini kavrayan ülkeler hayvansal protein kaynaklarını
zenginleştirmek için çalışmışlardır. Su kaynaklarından bu doğrultuda optimum oranda
yararlanmak için faaliyetlerini sürdürmüşler ve geleceğe yönelik projeler oluşturmuşlardır.
Balıkçılıkla hem beslenme ihtiyacı giderilmekte, bunun yanısıra balıkçılık faaliyetleriyle çok
sayıda insan da istihdam edilmektedir. Dünyada geçim tipi balıkçılık hâlâ önemini muhafaza
etmektedir.
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7.1. Ormancılık
7.1.1. Genel Özellikleri ve Önemi
Ormanlar özellikle iklim şartlarının elverişli olduğu kırsal alanlarda geniş yer
tutmakta, insan yaşamı için büyük önem taşımaktadır. Bu önem, insana yaşam alanı olmaktan
birçok orman ürününün temin edilmesine, toprağı koruması, doğayı güzelleştirmesi, havayı
temizlemesine kadar bir dizi faydada odaklanmaktadır.
Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelerin hızlı olduğu günümüzde orman;
ağaç topluluklarının bulunduğu mekân olma yanında, başta odun ham maddesi olmak üzere
çok değişik ürünler ve hizmetler üreterek topluma fayda sağlayan, kendi içinde birtakım
dengeleri olan, canlı, dinamik ve karmaşık yapıda, karasal ekosistemler içinde en büyük paya
sahip çok boyutlu bir sistem ve yenilenebilir özellikte bir doğal kaynaktır. Devamlılık ve
istikrarlılık bu sistemin temel özelliğidir. Orman ekosistemleri, sürdürülebilir kalkınma
sürecinin odak noktasında bulunmaktadırlar. Bu sürecin temel ögesi orman olup başta odun
ham maddesi olmak üzere diğer bütün üretimler ve faydalar buna bağımlıdır. Sistemde;
toprak, meralar, orman içi sular, rekreasyon alanları, yaban hayvanları, bitkiler, yer altı
mineralleri vb. gibi diğer ögeler de yer almaktadır. İşte sistemi bir bütün olarak planlarken
sayılan bu ögelerin tümünü birden orman kaynakları kavramıyla ifade etmek uygun
olacaktır. Ormancılık doğal şartlara açık bir arazi işletmesidir. Her şeyden önce toprağa bağlı,
yenilenebilen biyolojik bir varlık söz konusu olduğu için her türlü risk faktörü önem arz
etmektedir. Ormancılık sektörünün başlıca amaçları;
•
Orman kaynaklarını her türlü olumsuz etkilere karşı korumak,
•
Toplumun orman kaynaklarından beklentilerinin çok yönlü, sürdürülebilir,
sürekli ve dengeli olarak karşılanması için, bu kaynakları katılımcılık, etkenlik ve adil
paylaşımcılık ilkeleri içerisinde; teknik, ekonomik, sosyal ve kültürel icaplara göre verimli ve
iktisadi bir şekilde yönetmek ve işletmek,
•
Orman kaynaklarının fonksiyonel özellikleri esas alınarak, bunlardan
sağlanacak mal ve hizmet üretimi ile kolektif faydaları (istihdam yaratma, erozyonu önleme,
toplum sağlığı vb.) sürekli ve rasyonel bir biçimde artırmak,
•
Yeni ormanlar kurmak suretiyle orman alanlarını genişletmek,
•
Orman kaynakları üzerindeki sosyo-ekonomik baskıları azaltmak amacıyla,
kırsal yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik tedbirleri almak,
•
Toprak kaybının önlenmesi ve doğal dengenin korunması için erozyonu
önleyici tedbirler almak, orman içi otlak ve meralarda ıslah çalışmalar yapmaktır.3

7.1.2. Ormanların Dağılışı
Ormanların dünya genelinde dağılımına baktığımızda genel yayılış alanı kuzey
yarımkürede oldukça fazladır. Bazı ülkelerde ormanların kapladığı alanlar oldukça fazla olup

3

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu, http://ekutup.3 dpt.gov.tr/ormancil/oik547.pdf
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yüzölçümüne oranı da yüksektir. Bazı ülkelerde ise orman alanları ve ormanların ülke
yüzölçümüne göre payları azdır.
Yağış, sıcaklık ve toprak şartlarının elverişli olduğu, yetişme devresinin uzun olduğu
her yer ağaç yetişmesi için elverişli alanlardır. Bu özelliklere bağlı olarak farklı bitki
kuşakları, bölgeleri görülmektedir. Daima yeşil tropikal yağmur ormanları; tropikal
bölgede yaygın olup ağaç örtüsü oldukça sıktır. Orman içlerine girmek adeta mümkün
değildir. Bu ormanlarda ot katı, ağaççık katı, ağaç katı gibi üç, dört kat bitki katı yer
almaktadır. Daima yeşil tropikal yağmur ormanları Tropikal bölgede dağlık kesimlerde 30003500 metrelere kadar çıkmaktadırlar. Daima yeşil suptropikal yağmur ormanları; tropikal
yağmur ormanları ile Orta kuşağın aynı cins ormanları arasında geçiş formasyonu
oluşturmaktadırlar. Tropikal yağmur ormanlarına benzerlik daha fazladır. Ancak burada
kuraklık ve don olayları sebebiyle kısa bir dinlenme dönemi görülmektedir. Bu sebeple ağaç
katında tür zenginliği azalmakta, ayrıca iğne yapraklı ağaçlar da görülmektedir. Orta kuşağın
daima yeşil yağmur ormanlarında; kurak devrenin diğerlerine göre daha uzun olması don
olayının artması sebebiyle türler daha azalmıştır. Güney yarımkürede denizlerin daha fazla
alan kaplamasına bağlı olarak don olayları daha az, kurak devre de daha kısa olduğundan bu
ormanlar daha iyi gelişmişlerdir. Daima yeşil sert yapraklı ormanlar. Bunlar da suptropikal
bölgelerin kışı yağışlı, yazı kurak geçen yerlerinde görülürler. Ağaççıklar ve fundalıklaar
yaygındır. Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda yaygındır. İğne yapraklı ormanlar;
yeryüzünde en geniş yer tutan ormanlardır. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarının
kuzey kesimleriyle hemen hemen her iklim bölgesindeki dağlık alanların yüksek kısımları
başlıca yayılış sahalarıdır. Tundraların güneyiyle Orta kuşağın yapraklarını döken orman
sahası arasında adeta bir kuşak hâlinde uzanırlar. Kışın yapraklarını döken ormanlar; Orta
kuşağın kış mevsimi soğuk geçen yerlerinde hâkimdirler. Güney yarım küre orta kuşağında
geniş bir kuşak oluşturmaktadırlar. Kuzey yarımkürede ise Batı ve Orta Avrupa, Kuzey
Anadolu, Asya ve Kuzey Amerika kıtalarının doğu kesimleri en yaygın oldukları sahalardır.
Muson Ormanları; tropikal bölgede muson yağmurlarının görüldüğü Musonlar Asyasında
yaygındır. Hâkim ağacı “Teak Ağacı”dır. Mangrov ormanları; nemli Tropikal bölgelerin sığ
deniz kıyılarında ve bataklıklarında gelişmiş, çok sık ağaçların oluşturduğu ormanlardır.
Galeri Ormanları; akarsu boylarında bir şerit hâlinde uzanan ormanlardır. Ağaçlar genelde
daima yeşil yapraklıdır. Hâkim ağaç türünü palmiyeler oluşturmakta olup en iyi olarak Gine
Körfeziyle Sudan arasında görülmektedir (Dönmez, 1985). Yukarıda çok kısa tanımlamalarla
bile dünya genelinde orman örtüsünün çok çeşitlilik gösterdiğini gördük. Tüm bu türlerden
yararlanma şekilleri de geçmişten günümüze gelişen bilim ve teknoloji sayesinde artarak
devam etmektedir. Öyleki zaman zaman bu yararlanma baskı hatta yok etme derecesine
ulaşmaktadır. Orman tahribi hızlı bir şekilde devam ederken diğer taraftan ormanlaştırma,
ağaç tarımı uygulamaları görülmektedir.

7.1.3. Ormanlık Alanlar
Ormanlık alanlar yıldan yıla azalmaktadır. Tablo 1’i incelediğimizde ormanlık
alanlarda azalmanın olduğu görülmektedir. Ormanlık alanlar 1990 ile 2011 yılları arasında %3,4 oranında azalmışlardır. Ormanlık alanların kaybı 1.424.241 km.2’dir. Ormanların
azalmasındaki başlıca sebepler; nüfus artışı, göçler sebebiyle yerleşmeler alanlarının
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genişlemesi, tarım alanı kazanmak amacıyla ormanın ortadan kaldırılması, otlak açma, aşırı
ağaç kesimi, aşırı otlatma, gereği gibi yapılmayan hasat, doğal veya beşerî faktörlere bağlı
olarak gerçekleşen orman yangınları, hastalıklardır.
Tablo 1: Dünya Genelinde Orman Alanlarının Yıllar İtibariyle Değişimi (km2)
1990

1995

2000

2005

2010

2011

41609616

41140750

40761852

40520040

40241154

40185375

Tablo 2: Yüzölçümü İtibariyle En Geniş Ülkeler ve Orman Alanları (km2)

ÜLKE

Yüzölçümü
2011

Rusya Federayonu

Orman Alanı
2011

Yüzde(%)

16376870

8091500

49

Çin

9327490

2096239,4

22

ABD

9147420

3044048

33

Kanada

9093510

3101340

34

Brezilya

8459420

5173276

61

Avustralya

7682300

1483760

19

Hindistan

2973190

685790

23

Arjantin

2736690

291602

11

Kazakistan

2699700

33034

1

Cezayir

2381740

14832

1

Dünya genelinde Rusya Federayonu, Çin, ABD, Kanada, Brezilya, Avustralya ülkeleri
7 milyon km.2’den fazla yüzölçümüne sahip ilk altı ülkedir. Bu altı ülkenin orman alanları
fazla olup Rusya Federayonu’nun %49’u, Çin’in %22’si, ABD’nin %33’ü, Kanada’nın
%34’ü, Brezilya’nın %61’i, Avustralya’nın %19’u ormanlarla kaplıdır. Yüzölçümü itibarıyla
yedinci sırada yer alan Hindistan’da da ormanlık alanlar %23 oranında bir alan kaplamaktadır.
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Tablo 3: Orman Alanı En Fazla Olan İlk 10 Ülke (2011)

Ülke

Orman Alanı Toplam Ülke
(km2)
Alanı (km2)

Yüzde(%)

Rusya Federasyonu

8091500

16376870

49

Brezilya

5173276

8459420

61

Kanada

3101340

9093510

34

ABD

3044048

9147420

33

Çin

2096239

9327490

22

Kongo

1538236

2267050

68

Avustralya

1483760

7682300

19

Endonezya

937470

1811570

52

Hindistan

685790

2973190

23

Peru

678420

1280000

53

Tablo 3’te de takip edebileceğimiz gibi orman alanı en fazla olan ilk on ülke ise
sırasıyla, Rusya Federasyonu, Brezilya, Kanada, ABD, Çin, Kongo, Avustralya, Endonezya,
Hindistan ve Peru’dur.
Tablo 4: Orman Oranı En Fazla Olan İlk 10 Ülke
Ülke

2011 (%)

Surinam

95

Seyşaller

88

Amerikan Samoası

88

Palau

88

Gabon

85

Buhutan

85
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Solomon Adaları

79

Guiana

77

St. Lucia

77

Finlandiya

73

Brunei Darüsselam

72

Gine-Bissau

72

Yüzölçümlerine göre orman alanları çok yüksek ülkeler ise (%72 ve yukarısı),
Surinam, Seyşaller, Amerikan Samoası, Palau, Gabon, Buhutan, Solomon Adaları, Guiana,
St. Lucia, Finlandiya, Brunei Darüsselam ve Gine-Bissau’dur.

7.1.4. Ormanlardan Elde Edilen Ürünler
Ormanlardan elde edilen ürünler; odun, yaprak, çiçek, meyve, tohum, reçine, kabuk,
kök, çalı, ot, av hayvanı gibi çok sayıda ve değişik nitelikte olup kullanım alanları da çok
çeşitlidir. Bu ürünlerden odun en çok elde edilen ürün olup pazarlama imkânı da oldukça
geniştir. Elde edilen odun da çok çeşitli şekillerde değerlendirilmektedir. Gelişmekte olan ve
geri kalmış ülkelerde odun başlıca yakıt olarak karşımıza çıkmaktadır. İnşaat sektörü ve kağıt
sanayi de önemli orman ürünü tüketicisidir. Ilıman kuşakta yer alan ormanlarda kerestecilik
en önemli hâkim faaliyettir. Buna karşılık sıcak kuşakta, tropikal ormanlarda diğer orman
ürünlerine dayalı faaliyetler ve toplayıcılık faaliyetleri (geçim tipinden ticari tipe kadar tümü)
daha önemlidir.
Günümüzde modern orman işletmeciliği faaliyetleri sonucunda elde edilen orman
ürünleri, Asli Orman Ürünleri ve Tali Orman Ürünleri olmak üzere iki sınıflandırma
altında toplanmaktadır.
Asıl Orman Ürünleri
•

Tomruk

•

Tel Direği

•

Maden Direği

•

Sanayi Odunu

•

Kâğıtlık Odun

•

Lif Yonga Odunu
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•

Sırık

•

Çubuk

•

Yakacak Odun

Tali Orman Ürünleri
•

Reçine

•

Çıra

•

Sığla yağı

•

Defne

•

Şimşir

•

Kök Odunu

•

Kekik

•

Ada Çayı

•

Çam Fıstığı

•

Her çeşit bitki soğanı

•

Mantarlar

•

Kozalak
Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü

7.2. Balıkçılık Faaliyetleri
Balıkçılık faaliyetleri geçmişten günümüze insanlar için önemli bir geçim faaliyeti
olmuştur. Geçmişte çok ilkel şartlarda gerçekleştirilen balıkçılık faaliyeti günümüzde
çeşitlenmiş, entansif karakter kazanmıştır.
Beslenme hususunda dengeli beslenmenin önemini kavrayan ülkeler hayvansal protein
kaynaklarını zenginleştirmek için çalışmışlardır. Su kaynaklarından bu doğrultuda optimum
oranda yararlanmak için faaliyetlerini sürdürmüşler ve geleceğe yönelik projeler
oluşturmuşlardır. Toplam 154 milyon ton su ürününün 130.8 milyon tonu besin olarak
kullanılmıştır (2011 yılı). Ülkelere, bölgelere göre değişmekle birlikte hayvansal proteinlerin
yaklaşık %18.4’ü balıktan sağlanmaktadır. 4.3 milyar insanın hayvansal proteininin %15’i
balıktan karşılanmaktadır. (2011 yılı) Bu değer Batı Almanya’da %7.1, Avusturya’da %3 iken
Tayvan’da %59, Japonya’da %55’tir. Gelişmekte olan ülkelerde nüfusun %50’sinden fazlası
hayvansal protein ihtiyacının %40’ını balıktan almaktadır. Dünya genelinde 1960’larda
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ortalama kişi başına 9.9 kg balık tüketilirken, balık tüketimi 2009’da 18.4 kg’a, 2010’da 18.6
kg’a çıkmıştır. Ortalama balık tüketimi Afrika’da kişi başına 9.1 kg. iken, Asya’da 20.7 kg.,
Okyanusya’da 24.6 kg., Kuzey Amerika’da 24.1 kg., Avrupa’da 22 kg., Latin Amerika ve
Karayiplerde 9.9 kg.’dır. Balıkçılıkla hem beslenme ihtiyacı giderilmekte, bunun yanısıra
balıkçılık faaliyetleriyle çok sayıda insan da istihdam edilmektedir. Dünyada geçim tipi
balıkçılık hâlâ önemini muhafaza etmektedir.

7.2.1. Doğal Balıkçılık (Avcılık)
Morina balığı, mezgit ve benzeri balıklar, dere pisisi, dil balığı, deniz pisisi gibi düz
balıklar karasal şelf ve banklarda yaşarlar. Deniz kabukluları ise (istakoz, karides, yengeç
gibi) genellikle kıyıda, sığ sularda yaşamlarını sürdürmektedirler. Bunlardan istiridyeler
haliçleri ve 10 m. kadar derinlikteki sığ koyları tercih etmekte, midyeler 150 m. ve daha
derinlerde bulunmakta, karidesler ise kumluk ya da çamurluk tabanlarda yaşamını
sürdürmektedir. Meksika körfezinde 45 mil kadar açıklarda 50-60 m. derinliklerde de
karideslerin yaşadığı görülmektedir. İstakozlar karasal şelfin bitimine kadar en çok 2 ila 60 m.
derinliklerde yaşamakta, yengeçler de genellikle küçük koylar ve sığ sularda 70-80 m.
derinliklerde yaşamaktadırlar.
Kaynakların tipleri ve balıkçılık faaliyeti, yaşam alanındaki coğrafi farklılıkları ve
karasal shelf ve akarsu ağızlarının özelliğini yansıtmaktadır. Bering denizinde karasal shelf
oldukça geniş olup kıyıdan birkaç yüz mil uzanmaktadır. Alaska körfezinde bu bazen 50 mil
genişliğindedir. Birçok körfez ve koyun mevcudiyeti, ılıman su rejiminin görülmesi, kıta
şelfinin genişliği gibi özellikler, ringa balığı, dip balıkları, yengeç ve karides gibi büyük
kaynakların oluşmasına ve artışına imkân sağlar. Bering boğazının doğusunda dip balığı
kaynakları dünyanın en büyük kaynaklarındandır ve ticari balıkçılar tarafından gittikçe artan
bir şekilde kullanılmaktadır. Alaska açığında yoğun dip balık kaynakları arasında pasifik pisi
balığı ABD gemileri tarafından gerçekleştirilen balıkçılıkta önemli bir türdür. Kıyısal çevre
destekleriyle ikiye katlanan Alaska'daki büyük akarsu ve göl sistemlerinde somon balıkçılığı
büyük ölçüde gelişme göstermiştir.
Merkezi Kaliforniya'dan Washington'a kadar olan alanlarda balık kaynakları
Alaska'daki gibidir. Kıta şelfinin mevcudiyeti en az kısmında 20 mil genişliğindedir. Nehir ve
göl sistemleri Alaska'dakine oranla daha az yoğunlukta ve balık yoğunluğu daha azdır. Akıntı
ve rüzgâr şekilleri mevsimlik olarak verimli zengin suların kuvvetli akışına yardımcıdır. Bu
sular büyük ölçülerdeki balık ve omurgasız hayvanların populasyonunu olumlu olarak
desteklemektedir. Alaska' daki gibi haliçler özellikle somon, istiridye, yengeç için önemli bir
yaşam alanıdır. Somon balığı bu bölgede en değerli kaynaktır. Pisi balığı, kayabalığı ve
morina balığını içeren çeşitli derin balık türleri trol balıkçılığını desteklemektedir. Yengeç ve
istiridyeler en değerli deniz kabuklularıdır. İstiridyelerin büyük çoğunluğu Washington'da
yakalanır.
Güney Kaliforniya açığında kıta şelfi dardır. Fakat hidrocoğrafik şartlar geniş pelajik
balık kaynaklarının gelişimi için oldukça elverişlidir. Bu pelajik kaynaklar büyük ölçüde
yaygınlaşan balıkçılığı destekler yeterliliktedir. Kaya balığı, pisi balığı ve deniz levreği
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önemli kaynaklardır. Deniz kabukluları arasında en değerlileri abalone, mürekkep balığı ve
dikenli istakozdur. Ton balığı Kaliforniya'da bulunan en değerli balıktır. Kıyı açığı büyük
deniz yosunu yatakları, sportif ve ticari birçok balık aramaları için alan ve besin sağlar. Büyük
deniz yosunu ayrıca direkt olarak ekonomik değer kaynağıdır.
Meksika körfezinde kıta şelfi genellikle geniştir. 20 mil genişliğindeki Missisipi
deltasından, 100 milden daha geniş olan Teksas ve Batı Florida kıyılarına kadar uzanır ve
burada fauna semitropicaldir. Balık türleri ve omurgasız hayvanlar çeşitlidir. Daha kısa yaşam
süresine sahip olan türler yerleşilen bu çok ılımlı sularda çok hızlı büyüme oranına sahiptir.
Meksika körfezinde gerçekleştirilen balıkçılıkta günümüzde altmışın üzerinde balık türü ve
yirmi omurgasız hayvan türü avlanır.Yapılan araştırmalar diğer potansiyel kaynakların da
olduğunu göstermektedir. New York ile Vera Crus arasındaki kıyılar ABD ve Meksika'da
tutulan balıkların yarısını sağlamaktadır.
Avrupa'da Rusya Federasyonunda Don, Volga, Dinyaper, Dinyester, Dunets ve Ural
nehirleri ve Karadeniz, Hazar, Azak denizleri kıyılarında yer alan lagünler önemli tatlı su
balık alanlarıdır. Bu akarsular azotlu maddelerce zengin humuslu topraklardan geçerek, çeşitli
maddeleri aşağı mecralara taşımakta ve planktonların oluşma ve çoğalması için uygun şartları
oluşturmaktadır. Mersin balığı, som balığı, kalkan, sazan, levrek, turna başlıcalarıdır. Ayrıca
söz konusu denizlerde kuvvetli akımlı ve gel-git hareketleri olmadığından planktonların açığa
taşınması da söz konusu değildir.
Meksika Körfezi, Karayip Denizi, Meksika, Kolombiya ve Peru kıyıları, Orta
Amerika'yı ve Hint Pasifiğini içine alan saha, Güney Asya takımadalarını çevreleyen denizler
ve Hint Okyanusu kıyı balıkçılığının yoğun olduğu alanlardır.
Dünyada avlanan balıkların %20'sinin avlandığı, zengin balıkçılık alanlarına sahip
olan Peru'da balık en önemli ihraç ürünlerindendir. Dünya genelinde çıkarılan süngerlerin
büyük bir bölümü Batı Hint adalarından elde edilmektedir. Kuzey Avustralya, Asya takım
adaları, Seylan, Kuzey Venezuella, İran körfezi, Batı Meksika ve Kanada'da da Tropikal
denizlerin başlıca inci yatakları yer alır. Çin ve Japonya'da inci tarlalarında yapay olarak da
inci üretilmektedir.
Büyük Okyanus'ta Taiwan ile Bering Denizi arasındaki bölüm, Atlas okyanusunda
Portekiz'in güneyinde Beyaz deniz ve Barents denizine kadar uzanan bölüm, yine Atlas
Okyanusu’nda New York ile Kuzey Kanada arası ve Büyük Okyanus'ta Kuzey Kaliforniya ile
Bering Denizi arası dünyada tutulan balıkların %73’ünü vermektedir. Taiwan ile Bering
Denizi arasındaki kesim ile Beyaz Deniz ve Barents Denizi’ne kadar uzanan bölümün dünya
toplamındaki payı %59’dur. Her iki okyanusun kuzey bölümlerinde kıyıya yakın yerler sığdır.
Bankların bulunduğu nispeten yüksek ve daha sığ olan kıta şelfi balıkçılığın yoğun olduğu
alanlardır. Kuzey Denizi’nde kıyıdan 100 mil uzaklıktaki Dogger bank, New Foundland'ten
180 mil uzaklıktaki Great Banks başlıcalarıdır. Okyanus kıyılarında koy ve körfezlerde
balıkçılık oldukça yoğundur. Uzun kıyıların varlığı, burada yaşayan insanların denizle olan
ilişkisini arttırmıştır. Norveç ve Labrador’da nüfusun hemen hepsi fiyortların çevresinde, New
Foundland'de nüfusun onda dokuzu okyanus kıyılarında yaşamaktadır.
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Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu’nun kuzey kesimleri büyük akarsuların döküldüğü
soğuk ve sıcak su akıntılarının görüldüğü ve dolayısıyla balıkçılığın yoğunlaşmasını sağlayan
koşulların mevcut olduğu alanlardır.
Akdeniz ve Karadeniz’de çok eski dönemlerden itibaren balıkçılığın yapıldığı alanlar
olmakla birlikte dünya genelinde tutulan yıllık balık miktarındaki payı az olup bu değer
%3.7’dir.
Dünyada tutulan balık miktarı 1955 yılında 28 milyon iken, 1987'de bu değer 89
milyonu geçmiş, 1997 de toplam dünya balıkları üretimi 122 milyon tona, 2011’de 154
milyon tona ulaşmıştır.
Tablo 1: Dünya Balık Üretimi ve Yararlanma 1990-2011
Üretim

1990

1995

2000

2011

Su Ürünleri yetiştiriciliği

8.17

13.86

21.3

44.3

Doğal Balıkçılık (avlama)

6.59

7.38

8.7

11.5

İç Sular Toplam

14.76

21.24

30.0

55.8

Su Ürünleri yetiştiriciliği

4.96

10.42

14.2

19.3

Doğal Balıkçılık (avlama)

79.29

85.62

86.8

78.9

Toplam Deniz

84.25

96.04

101.0

98.2

Toplam Su Ürünleri Yetiştiriciliği

13.13

24.28

35.5

63.6

Toplam Doğal Balıkçılık (avlama)

85.88

93.00

95.5

90.4

Toplam Dünya Balıkları

99..01

117.28

131.0

154.0

Yararlanma

70.82

86.49

İnsan Tüketimi

-

-

96.8

130.8

İç Sular

Deniz
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Besin Dışı kullanımlar

-

-

34.2

23.2

Nüfus (Milyar)

-

-

6.1

7.0

Kişi Başına Düşen Miktar (kg)

-

-

15.9

18.8

Not: Denizel Bitkileri İçermiyor

2011’de dünya toplam balık üretimi 154.0 milyon tondur. Bunun 63.6 milyon tonu
kültür balıkçılığındandır. Dünya av balıkçılığı üretimi 90.4 milyon ton civarındadır. Yıllar
itibarıyla incelendiğinde artış çok azdır. Toplam balık üretim değeri 2011 yılında 217.5 milyar
dolardır. Çin üretım miktarı olarak dünya balık üretiminin 1961 yılında %7’sine sahipken,
2010’da %35’ine sahiptir. Asya kıtasının toplam üretimdeki payı yaklaşık %70’tir.
Denizlerde av balıkçılığı üretimi 2011’de 78.9 milyon tondur. Denizlerde toplam
avlanan balıklar 2006 ile karşılaştırıldığında azalma görülmektedir (2006’da 80.2 milyon ton).
İç sular balıkçılığından da toplam 11.5 milyon ton balık elde edilmiştir.
Tablo 2: Kıtalara Göre ve Büyük Üreticilerin İç Sularda Avcılık Üretimi
2004-2010 Değişim
Kıta/Ülke 2004 Ton
Asya
Çin
Hindistan
Bengaldeş
Myanmar
Afrika
Amerika
Avrupa
Okyanusya
Dünya Toplam

2010 Ton

(Ton)

%

5 376 670

7 696 520

2 319 850

43.1

2 097 167
527 290
732 067
454 260

2 289 343
1 468 757
1 119 094
1 002 430

192 176
941 467
387 027
548 170

9.2
178.5
52.9
120.7

2 332 948
600 942
314 034
17 668
8 642 262

2 567 427
543 428
386 850
16 975
11 211 200

234 479
–57514
72 816
–693
2 568 938

10.1
–9.6
23.2
–3.9
29.7

İç sular avcılığında Asya kıtası ilk sırada yer almakta (7 696 520 ton) , onu Afrika
kıtası (2 567 427 ton) takip etmektedir. Asya kıtasında da Çin (2 289 343 ton) çok büyük bir
farkla ilk sırada yer almaktadır. Dünya genelinde 2004 yılı ile 2010 yılı arasındaki değişim
%29.7’dir.
Kıtalara göre balıkçıları ele alacak olursak en çok balıkçının yer aldığı kıta Asya
kıtasıdır. 1990 yılı itibarıyla 26.765.000 balıkçı yer alırken 2010 yılında bu değer
47.857.000’ye ulaşmıştır. Avrupa ve Kuzey Amerika dışında tüm kıtalarda balıkçı sayısında
artış görülmektedir. Balık çiftçilerindeki artış da oldukça önemlidir. Balık çiftçilerinin de en
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fazla olduğu ve artış oranının da en fazla görüldüğü kıta Asya kıtasıdır. 1990 yılında
3.772.000 olan balık çiftçileri 2010 yılında 16.078.000’e ulaşmıştır. Balık çiftçilerinin tüm
kıtalarda artış gösterdiği görülmektedir.
Tablo 3: Kıtalara Göre Balıkçı ve Balık Çiftçileri (Bin Kişi)
1990

1995

Afrika
Asya
Avrupa
LatinAmerika ve
Caribbean
KuzeyAmerika
Okyanusya
Dünya

1 917
26 765
645
1 169

2 184
31 328
529
1 201

385
67
30 948

Afrika
Balık
Asya Çiftçileri
Avrupa
Latin Amerika ve
Caribbean
Kuzey Amerika
Okyanusya
Dünya

2000

2005

2010

3 899
36 752
752
1 407

3 844
42 937
678
1 626

3 955
47 857
634
1 974

376
69
35 687

343
74
43 227
ds)

342
74
49 502

342
76
54 838

2
3 772
32
69

61
7 050
57
90

84
10 036
84
191

124
12 228
83
218

150
16 078
85
248

…
2
3 877

…
4
7 261

…
5
10 400

4
5
12 661

4
6
16 570

Tablo 4: Balık İhracatında ilk On Ülke
2000 (USD Milyon)

2010 (USD Milyon)

Çin

3 603

13 268

Norveç

3533

8817

Taylant

4 367

7 128

Vietnam

1 481

5 109

ABD

3055

4661

Danimarka

2 756

4 147

Kanada

2 818

3 843

Hollanda

1 344

3 558
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İspanya

1 597

3 396

Şili

1 794

3 394

On Ülke Ara
Toplam

26 349

57 321

Dünya Geri Kalan

29 401

51 242

Dünya Toplam

55 750

108 562

Başlıca ihracatçı ülkeler Çin, Norveç, Tayland, Vietnam, ABD, Danimarka,
Kanada, Hollanda, İspanya ve Şili’dir. Başlıca ithalatçı ülkeler ise ABD, Japonya,
İspanya, Çin, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere, İsveç ve Kore’dir.

Tablo 5: Balık İthalatında İlk On Ülke
2000 (USD Milyon)

2010 (USD Milyon)

ABD

10 451

15 496

Japonya

15 513

14 973

İspanya

3 352

6 637

Çin

1 796

6 162

Fransa

2 984

5 983

İtalya

2 535

5 449

Almanya

2 262

5 037

İngiltere

2 184

3 702

İsveç

709

3 316

Kore cum

1 385

3 193

On Ülke Ara Toplam 26 349

69 949

Dünya Geri Kalan

41 837

33 740
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Dünya Toplam

60 089

111 786

Türkiye ise son yıllarda 600 bin ton civarındaki toplam üretim ile ancak 30. sırada
yer almaktadır.

Tablo 6: Ülkelere Göre Avlanan Su Ürünleri Miktarı (Mt)
Ülke

2006

2007

Çin

14 631 018

Endonezya

2008

2009

2010

14 659 036 14 791 163

14 919 596

15 418 967

4 800 621

5 050 340

4 997 199

5 103 603

5 380 266

Hindistan

3 844 837

3 859 293

4 099 227

4 066 756

4 694 968

ABD

4 852 284

4 767 596

4 349 853

4 222 052

4 369 540

Peru

7 017 491

7 210 544

7 394 538

6 914 452

4 261 091

Rusya
Federasyonu 3 284 306

3 475 883

3 383 724

3 826 129

4 069 624

Japonya

4 328 134

4 277 691

4 302 264

4 116 263

4 044 185

Birmanya

2 006 790

2 493 750

2 235 580

2 766 940

3 063 210

Şili

4 160 732

3 819 285

3 554 808

3 453 786

2 679 736

Norveç

2 256 448

2 380 425

2 431 371

2 524 437

2 675 292

Dünya
Toplamı

90 023 515

90 305 150 89 698 986

89 630 210

88 603 826

Kaynak:, FAO Su Ürünleri ve Yetiştiricilik İstatistikleri, Erişim, 2013

Kuzeybatı Pasifik hâlâ en üretken deniz balıkçılığı sahasıdır. Kuzeybatı Atlantik,
Kuzeydoğu Atlantik ve Kuzeydoğu Pasifik ılıman kuşak balıkçılık alanlarında balık
avcılığında yıllar önce zirveye ulaşılmış ve toplam üretim 2000'li yılların başları ve
ortalarından itibaren sürekli azalmış, ancak 2010 yılında bu azalma eğilimi her üç alanda da
tersine dönmüştür. Özellikle tropikal bölgelerde Batı ve Doğu Hint Okyanusu ve Orta Batı
Pasifik’te toplam avcılık büyümüştür. Buna karşılık, 2010 üretimi ABD'de 100.000 ton
dolayında bir azalmayla Orta Batı Atlantik’te azalmıştır. Bu azalma muhtemelen Meksika
Körfezi'ndeki petrol sızıntısından kaynaklanmıştır.
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1978 yılından bu yana, Orta Doğu Pasifik yaklaşık 5-9 yıllık bir döngüsü ile avcılıkta
bir dizi dalgalanmalar göstermiştir. En son avcılıkta zirveye 2009 yılında ulaşılmış ve 2010
yılında gerileme devresi başlamıştır. 2007 yılından bu yana Akdeniz-Karadeniz ve Güneybatı
Atlantik’te %15 ve %30 azalmayla avcılığın azaldığı görülür. Güneydoğu Pasifik (Anchoveta
hariç) ve Güneydoğu Atlantik’te, her yıl görülen tarihi avcılık eğilimi her iki alanda da
düşmüştür. Orta, Doğu, Atlantik’te üretim son üç yılda artmıştır, ancak bu alan için bazı
raporlamalarda tutarsızlıklar görülmektedir.

7.2.2. Kültür Balıkçılığı
Çok eski yıllardan itibaren gerçekleştirilen su ürünlerinin kültüre alınması çalışmaları
son yıllarda artarak devam etmektedir. Uzak doğuda kanallar, dereler, havuzlar ve pirinç
tarlalarında balık üretilmesi çok eskilere inmektedir. Deniz ürünlerinin yetiştiriciliği çok eski
bir uğraşı olarak karşımıza çıkar. Bazı kaynaklarda deniz ürünleri yetiştiriciliği M.Ö
2000’lere dayandırılmaktadır. Yine M.Ö IV. yüzyılda Japonların kıyılarda gel-git alanlarında
istiridye yetiştirdikleri ifade edilmektedir.
Balıkçılık alanında gerçekleştirilen birçok yeniliklere, ileri teknolojinin kullanılmasına
rağmen dünya nüfusundaki hızlı artış, balık stokları üzerinde yoğun baskı, çeşitli çevresel
etkilerle balık stokları üzerindeki olumsuz etkiler yüzünden su ürünlerinde her geçen yıl
azalma görülmektedir. Dünya balık üretiminin büyüme hızı azalmaktadır. Besin kaynakları
içinde 1960’larda yıllık ortalama %3’ten, 1986 – 1995 yılları arasındaki 10 yıllık süre
esnasında %1.6 dolayına gelmiştir.
Kültür balıkçılığında ilk olarak sazan balıkları ve alabalıklar yetiştirilmiştir. Tatlı ve
tuzlu su ürünleri yetiştiriciliği gelişmesini gün geçtikçe sürdürmesine rağmen asıl üretimdeki
artış 19 . yüzyıldan itibaren deniz bilimlerindeki artışla birlikte gerçekleşmiştir. Son 20 yıl
içinde yetiştiricilikle elde edilen ürünler yaklaşık 5 – 6 katına çıkmıştır. 1976 yılında üretim 6
milyon ton iken 1996 yılında 25.5 milyon tona çıkmıştır. Karideslerin %12’si, kabuklu su
canlılarının %42.7’si, yenilebilen balıkların %14’ü, yosunların %87.8’i yetiştiricilik yolu ile
sağlanmıştır.
Aquakültür en hızlı büyüyen gıda sektörünü oluşturur. Yıllık büyüme oranı %8.8’dir.
2010 yılı itibarıyla üretim 59.9 milyon tona ulaşmış, değer olarak da 119 milyar ABD Doları
gelir elde edilmiştir. Toplam üretimin %60’ı Çin’e aittir. Ayrıca istihdamdaki en hızlı
büyümeye sahiptir. Yaklaşık istihdam 55 milyondur. Bu istihdamın yarısını kadınlar
oluşturur. Dünya nüfusunun %10-12’si balıkçılık faaliyetinde bulunmaktadır. Dünya balık
ihracatında gelişmekte olan ülkeler %50’nin üzerinde paya sahip olup Çin önde gelen
ihracatçı ülkedir. Yaklaşık 190 ülkede 600 aquatik tür yetiştirilmektedir.
Deniz ürünleri yetiştiriciliği gelişmekte olan ülkeler açısından oldukça önemlidir. Bu
önemi vurgulamak bakımından dünyada üretilen karasal hayvan etlerinin %52.6’sının
gelişmiş ülkelerce tüketilmesi, su ürünleri üretimi ile üretilen ürünlerin %86.4’nün gelişmekte
olan ülkeler tarafında tüketilmesi önemlidir.
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Tablo7: Kıtalara Göre Dünya Aquaculture Üreticiliği İlk On 2010
Afrika

Ton

Mısır

919
585

%

Amerika

Ton

Şili

701
062

71.38

Nijerya
Uganda
Kenya

200
535000
95
12 154

15.57 ABD
7.37 Brazilya
0.94 Ekvador

Zambia

10 290

0.80 Kanada

Gana
Madagascar
Tunus
Malawi
Güney Afrika

10 200
6 886
5 424
3 163
3 133

0.79
0.53
0.42
0.25
0.24

Diğer
Toplam
Avrupa

21 950
1.70 Diğer
1 288
100 Toplam
320
Ton
%
Okyonusya

113
2067
576
428
Ton

Norveç

1 008
010

110
592

İspanya
Fransa
İngiltere
Italya
Rusya
Yunanistan
Federasyonu
Hollanda
Faroe
Adaları
İrlanda
Diğer
Toplam

252
351
224
400
201
153
091
486
120
113
384
66
486945
47 575

39.95
10.00
8.89
7.97
6.08
4.77
4.50
2.65
1.89

Meksika
Peru
Kolombiya
Küba
Honduras

Yeni
Zellanda

Avustralya
Papua Yeni
Gine
New
Fiji
Caledonia
Guam
Vanuatu
French
Polynesia
Kuzey
Mariana
1.83 Palau
Adaları
11.46 Diğer
100 Toplam

495
499
479
271
399
919
160
924
126
240021
89
80 367
31 422
27 509

69 581
1 588
1 220
208
129
105
39
24

46 187
12
289
19
2264
523
183
179
516
Note:Dataexcludeaquaticplantsandnon-

%

Asya

Ton

Çin

36 734
215

27.21

%

68.92

19.23 Hindistan 4 648
18.61 Viet Nam 2851
671
10.55 Endonezya 2800
304
828
6.25 Bangladesh 1 308
515
4.90 Tayland
1 286
3.46 Myanmar 850
122 697
3.12 Filipinler 744 695
1.22 Japonya
718 284
1.07 Kore Cum. 475 561
4.39 Diğer
100 Toplam
%
Dünya
Çin
60.26
37.92
0.87
0.66
0.11
0.07
0.06
0.02
0.01

Hindistan
Viet Nam
Endonezya
Bangladesh
Tayland
Norveç
Mısır
Myanmar

0.01 Filipinler
0.01 Diğer
100 Toplam

1 557
53
588301
157
Ton
36 734
215

8.72
5.01
4.32
2.45
2.41
1.60
1.40
1.35
0.89
2.92
100
%

61.35

4 648
2851
671
2800
304
1828
308
1515
286
1122
008
919
010 585
850 697

7.76
4.46
3.85
2.19
2.15
1.68
1.54
1.42

744 695
7 395
281872
59
600

1.24
12.35
100

foodproducts.Datafor2010forsomecountriesareprovisionalandsubjecttorevisions.
2010 yılı verilerine göre Çin hariç tutulduğunda diğer büyük üretici ülkeler ; Hindistan
(4.6 milyon ton), Vietnam (2.7 milyon ton), Endonezya(2.3 milyon ton) , Bengaldeş (1.3
milyon ton) ve Tayland (1.2 milyon ton)’dır.
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Çiftliklerde besin olarak yetiştirilen balıklar finfishes, kabuklular, yumuşakçalar,
amfibiler (kurbağalar), sucul sürüngenler (timsah hariç) ve diğer su hayvanlarını (örneğin
deniz salatalıkları, deniz kestaneleri, ve denizanaları gibi) içermektedirler. Kültür balıkçılığı
insanlık için çok önemlidir. Kültür balıkçılığı üretiminde tatlısu balıkları %56,4 (33.7 milyon
ton), ile en büyük paya sahiptir. Tatlı su balıklarını %23,6 (14,2 milyon ton) ile yumuşakçalar,
%9,6 ile kabuklular (5,7 milyon ton), %6,0 (3,6 milyon ton) ile diadrom balıklar, %3,1 (1,8
milyon ton) ile deniz balıkları ve %1.4 (814 300 ton) ile diğer suda yaşayan hayvanlar izler.
İlave olarak belirtmek gerekirse 12.9 milyon ton yosun üretilmiştir. Bunun %89.6’sı
kültür üretimidir. Dünya kültür balıkçılığında denizel bitkilerdeki artış, 2001 yılında 10.6
milyon tondan (değer olarak 5.7 milyar dolar), 2002 yılında 11.6 milyon tona çıkmıştır (değer
olarak, 6.2 milyar). Denizel bitkilerin üretiminde Çin 8.8 milyon tona ulaşmıştır. (değer
olarak, 4.4 milyar Dolar). Çin kültür yoluyla yetiştirilen dünya denizel bitkilerin toplam
hacminin %76.0’ını ve toplam değerin %71.1’ini temsil eder.

7.2.2.1. Su Ürünlerini Yetiştirme Yöntemleri
Su ürünleri yetiştiriciliği,
gerçekleştirilmektedir.

ekstansif,

yarı

entansif

ve

entansif

olarak

Ekstansif yetiştiricilik, kıyı lagünlerinde, denizle bağlantısı olan acı su
birikintilerinde, açık denizlerde gerçekleştirilir. Lagünlerde genellikle Çipura, Levrek, Kefal
balığı gibi balıkların yetiştiriciliği yapılır. Lagüne giren balıklar, denizle bağlantının olduğu
yere tuzaklar kurularak yakalanırlar. Açık denizlerde ise genellikle yumuşakçalar ve deniz
yosunları yetiştirilir. Burada doğal beslenme söz konusudur:
Yarı entansif ya da havuz yetiştiriciliğinde genellikle balık (kefal, çipura, levrek) ve
kabuklular yetiştirilir. Kontrollü beslenme söz konusudur. Yavru temini doğal ortamdan elde
edilir.
Entansif yetiştiricilikte ise yumurta evresinden itibaren hepsi kontrol altındadır.
Bu yöntemlerle balık üretimi Almanya, Hollanda, İsveç, İspanya, Japonya ve HongHong'da yaygınlaşmakla birlikte elde edilen balık miktarı henüz balık toplamı ile
karşılaştırıldığında çok azdır. Ancak Çin ve Hindistan gibi bazı ülkelerde balık ihtiyacının
%40’ı balık çiftliklerinden elde edilmektedir.
ABD’de de aqua kültür çalışmaları hızla devam etmektedir. Başlıca ürünler alabalık,
somon, pisi balığı, istakoz ve midyedir. Uzak Doğu'da sazan üretiminden dönümden 5002500 kg ürün elde edilmektedir. Japonya'da sığ suların geniş yer tutması sebebiyle balık
üretiminin yanısıra çok çeşitli deniz ürünleri de yetiştirilmektedir. Deniz ürünleri üretimi
Japonya'nın kıyı alanlarındaki küçük yerleşmelerde yaşayan nüfusun başlıca ekonomik
faaliyetidir. Koylar ve kıyı boyunca uzanan iç bölümlerde istiridye, midye vb. üretilmektedir.
Bunlardan en önemlisi inci üreticiliğidir.
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ABD’deki tuzlu suda yapılan balık üreticiliğinde istiridye üreticiliği oldukça
önemlidir. Doğu kıyıda Chesapeake Bay, Batı kıyıdaki Willapa Bay ve Puget Sound bu
faaliyetleri ile tanınan alanlardır.
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Uygulamalar
Bir balıkçı barınağına, balık hâline ve kültür balıkçılığı yapılan bir yere gitmek
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Uygulama Soruları
1)
2)
3)
4)
5)

Balıkçı barınağındaki balıkçılar size balıkçılıkla ilgili neler anlattılar?
Bu uygulamada hangi aşamalar yer almaktadır?
Pazarlama ve tüketim ile ilgili ne öğrendiniz?
Kültür balıkçılığında hangi tür balıkları veya diğer su ürünlerini yetiştiriyorlar?
Pazarlama ve tüketim ile ilgili ne öğrendiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ormancılık faaliyetinin genel özelliklerini ve ormancılığın önemini,
ormanların dünya genelinde dağılışını, ormanlardan elde edilen ürünlerini, dünya genelinde
ormanlık alanlar hakkında bilgileri, balıkçılık faaliyetlerinin geçmişten günümüze insanlar
için önemini, doğal balıkçılığın ne olduğunu ve insanlık için önemini, kültür balıkçılığının ne
olduğunu ve insanlık için önemini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
oluşturmaz?
a)
b)
c)
d)
e)
2)

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi temelde ağaç yetişmesi için elverişli şartları
Kayaçların elverişliliği
Yağışın elverişliliği
Sıcaklığın elverişliliği
Toprağın elverişliliği
Yetişme devresinin uzunluğu

Orman tahribi hızlı bir şekilde devam ederken diğer taraftan
ormanlaştırma, ağaç tarımı uygulamaları görülmektedir.

Doğru

Yanlış

X

3)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde orman oranı en fazla olan ülke verilmiştir?
a)
Surinam
b)
Kazakistan
c)
Kanada
d)
Brezilya
e)
Arjantin
4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ormanların azalmasındaki başlıca
sebeplerlerden değildir?
a)
Ormanlardaki hayvan nüfusunun artışı
b)
Göçler sebebiyle yerleşme alanlarının genişletilmesi
c)
Tarım alanı kazanmak amacıyla ormanın ortadan kaldırılması
d)
Otlak açma
e)
Nüfus artışı
5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “……………….. hâlâ en üretken deniz
balıkçılığı sahasıdır.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a)
Kuzey Batı Pasifik
b)
Akdeniz
c)
Güney Hindistan
d)
Karadeniz
e)
Orta Batı Atlantik
6)
Deniz kabukluları (istakoz, karides, yengeç gibi) genellikle kıyıda, sığ sularda
yaşamlarını sürdürmektedirler.

Doğru
X

7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Orta kuşağın daima yeşil yağmur
ormanlarında kurak devrenin diğerlerine göre daha uzun olması………….. artması sebebiyle
türler daha azalmıştır.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a)

Don olayının
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Yanlış

b)
c)
d)
e)
8)
verilmiştir?
a)

Yağışın
Sıcaklığın
Kuraklığın
Sis olayının
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hâkim ağacı “teak ağacı” olan ormanlar
Muson ormanları

b)
Kışın yapraklarını döken ormanlar
c)
Mangrov ormanları
d)
Galeri ormanları
e)
Daima yeşil sert yapraklı ormanlar
9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, ülkelere, bölgelere göre değişmekle
birlikte hayvansal proteinlerin balıktan sağlanmakta olan yaklaşık oranı verilmiştir?
a)

%18.4

b)
%25
c)
%45
d)
%51.5
e)
%12.3
10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Meksika körfezinde………… genellikle
geniştir.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a)

Kıta şelfi

b)
Kara uzunluğu
c)
Flora sahası
d)
Alüvyal alan
e)
Ziraat sahaları
Cevaplar: 1.A, 3.A, 4.A, 5.A, 7.A, 8.A, 9.A, 10.A
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8. KIRSAL YENİDEN YAPILANMA SÜREÇLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Küreselleşme, Çağdaş Yaşam ve Kırsal Dünya
8.2. Modernite, Teknoloji ve Sosyal Değişme
8.3. Küreselleşme ve Kırsal
8.3.1. Ekonomik Küreselleşme
8.3.2. Hareketliliğin Küreselleşmesi
8.3.3. Kültürel Küreselleşme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Küreselleşme hakkında neler biliyoruz?
Çağdaş yaşamla kırsal alanlarda ne gibi değişimler yaşanmıştır?
Modernite, teknoloji ve sosyal değişmeyi açıklayınız?
Küreselleşmenin kırsal alanlardaki etkileri nelerdir?
Ekonomik küreselleşme kırsal alanları nasıl etkilemiştir?
Hareketliliğin küreselleşmesi kırsalda kendini nasıl göstermektedir?
Kırsal alanlarda kültürel küreselleşme hakkında bilgi veriniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Küreselleşme, çağdaş yaşam
ve kırsal dünya

Küreselleşmenin, çağdaş
yaşamın genel etkilerinin ve
kırsal alanlara etkilerinin
öğrenilmesi

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili araştırmaların
yapılması.

Modernite, teknoloji ve
sosyal değişme

Modernite, teknoloji ve
sosyal değişmenin kırsal
alanlardaki etkilerinin
öğrenilmesi

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili araştırmaların
yapılması.

Küreselleşme ve kırsal

Ekonomik küreselleşmenin
ve buna bağlı hareketliliğin
küreselleşmesi ve kültürel
küreselleşmenin öğrenilmesi

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili araştırmaların
yapılması.
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Küreselleşme
Çağdaş yaşam
Kırsal dünya
Modernite
Teknoloji
Sosyal değişme
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Giriş
Kırsal alanlar önemli bir değişim sürecindedir. Gelişmiş ülkelerde kırsal alanlarda
görünüm son 50 yılda çok büyük değişiklikler gösterrmiştir. Kırsal yerleşmeler sahalarını
genişletmişler, birçok yeni yol inşa edilmiş, enerji hatları her yere yayılmış, arazi biçimleri
yeniden tasarlanmış, büyük ölçüde toplulaştırma çalışmaları olmuş, tarımsal ve endüstriyel
binalar yeni gelişmelerle yeni biçimler kazanmış, bir taraftan ormanlar ortadan kaldırılırken,
diğer taraftan ağaçlandırma çalışmaları yapılmış, modernite, teknoloji karşısında çevresel
kaygılar artmış ‘canlandırılan’ veya ‘korunan’ kırsal alanlar ve mevkiler sayısal ve alansal
olarak gittikçe artmıştır. Kırsal alanda sadece fiziksel görünüm değişmemiştir. Yirminci
yüzyılın ikinci yarısı boyunca kırsal topluluklarda manevi değerlerdeki pek çok değişiklik de
dahil olmak üzere topluluk duygusu, dayanışma, sosyal düzen ve huzur gibi birçok konuda
değişim gerçekleşmiştir.
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8.1.Küreselleşme, Çağdaş Yaşam ve Kırsal Dünya
Kırsal çevre önemli bir değişim sürecindedir. Gelişmiş ülkelerde kırsal alanlarda
görünüm son 50 yılda kırsal çevre üzerine işlenmiş değişikliklere tanıklık etmiş gibi
görünüyor. Kırsal yerleşmelerin yayılarak genişlemesi, yeni yollar ve enerji hatlarının yayılan
uzantıları, yeniden tasarlanmış arazi biçimleri, tarımsal ve endüstriyel binaların yeni
biçimleri, ağaçlandırma ve ormansızlaşma, ‘canlandırılan’ veya ‘korunan’ kırsal alanlar ve
mevkilere ulaşmak için yapılan veya yapılabilecek birçok farklı seçenek bulunmaktadır.
Kırsal alanda sadece fiziksel görünüm değişmemiştir. Yirminci yüzyılın ikinci yarısı boyunca
kırsal topluluklarda yaşayan insanlar tarafından anlatılanlar dikkate alındığında, manevi
değerlerdeki pek çok değişiklik de dâhil olmak üzere topluluk duygusu, dayanışma, sosyal
düzen ve huzur gibi birçok konuda değişime uğradıkları anlaşılmaktadır. Kırsal alanların
sosyal ve ekonomik özelliklerinin değişim derecesini ölçmek, istatistik bulmak kolaydır.
Tarımsal istihdamın azalması, iç göç, yeni sakinleri, köy hizmetlerinin kapatılması ve benzeri
değişim örneklerinde görüldüğü gibi.
Değişim algısını kırsallıklarına bir tehdit olarak gören bazı gruplar için kampanya ile
güçlendirilmiş bir bakıştır ve böylelikle bu gruplar daha fazla değişime direnmek ve ‘kayıp’
olarak gördükleri kırsal dünyanın bu yönlerini korumak isterler. Bu sebeple kırsal
protestocular İngiltere’nin dört bir yanından yürümüşler, Temmuz 1997’de Londra’daki Hyde
Park Kırsal Mitingine 125.000’den fazla gösterici katılmıştır. Kırsal İttifak Baskı Grubu
öncelikle köpeklerle vahşi hayvan avına yasak girişiminde bulunan bir organizasyon
tertiplemiş, bir gösterici The Guardian gazetesinde ‘kırsal insanların’ farklı bir kültüre sahip
olduğunu, yağmur ormanlarında herhangi bir yerli kabile gibi tehdit edildiğini aktarmıştır
(Woods, 2003a).
Bu tür uyarılar aciliyet duygusu iletmektedir ama çağdaş kırsal değişim gerçekten yeni
bir şey midir? 2000 yılında, 250 ‘kırsal lider’ kırsal Amerika’nın karşı karşıya kaldığı politik
zorlukları tartışmak üzere Kansas Şehri’nde toplanmıştır. Bir katılımcı ‘21. yüzyılın
başlangıcında kırsal Amerika eşi görülmemiş bir değişim ile karşı karşıya kalmıştır’ demiş ve
devam etmiştir “en azından son yarım yüzyıl boyunca birçok kırsal topluluk demografik ve
ekonomik olarak ani iniş ve çıkışlar yaşamıştır”(Johnson, 2000). Varılan nokta; kırsal değişim
konusunda çağdaş söz biliminin fazlasının bir problem teşkil etmesi, dinamik ve tehdit eden
mevcut kırsal durum ve istikrarlı bir romantik kırsal geçmiş arasında yanlış bir ikilik önerir
olmasıdır. Daha doğrusu, kırsal, değişen sürekli bir alan olarak kabul edilebilir, değişim bazen
bugün yaşanılandan çok daha büyük ve yıkıcı ölçekte yaşanılabilir. Son yıllarda Kuzey
Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda kırsal bölgelerdeki değişimler, on altıncı yüzyıldan
itibaren Avrupalı yerleşimcilerin kıtaya ulaşmasıyla kırsal bölgelerinde gerçekleşen
değişimlerden çok daha önemli midir? Avrupa’da çağdaş kırsal değişim 18. ve 19. yüzyıldaki
ilk tarım devrimi sırasında ya da 20. yüzyılın başında sanayileşme ve kentleşmenin yaşandığı
dönemdeki kadar geniş ölçüde miydi?
Çağdaş kırsal değişim ancak iki özellikle ayırt edilebilir. İlki; değişimin hızı ve
sürekliliğidir. Kırsal ekonomiler ve toplumlar sadece değişmiyorlar, ayrıca sürekli ve hızlı
değişiyorlar. Yeni gelen bir gelgit dalgasında yüzmek gibi ard arda gelen akımlar ve
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yeniliklerden etkileniyorlar. Değişimin kuvvetli hızı, en son modern dönemde teknolojik
yenilik ve sosyal reformla doğru orantılı olarak gerçekleşmiştir. İkinci özellik; değişimin
bütünlüğü ve birleştiriciliğidir. 18. yüzyılda İngiltere’de tarım arazilerinin çevrilmesi gibi
kırsal değişimin birçok tarihi örnekleri doğrudan etkilenenler için alanlarla sınırlı değil
devrimseldir. Buna karşın kırsal değişimin bugünkü süreçleri dünya çapında ses getirecektir.
Öyle görünüyor ki ileri derecede küreselleşmenin şartları altında kırsal ve şehirsel alanlar
kesişmekte olup kırsal alanlar, küresel, sosyal ve ekonomik süreçlerle birbirine sıkıca bağlıdır.

8.2. Modernite, Teknoloji ve Sosyal Değişme
Bazı yazarlarca, İngiliz köylerinin modernliğe karşı gelenekselliğin tarafında yer aldığı
iddia edilmektedir. Aynı şekilde kırsal değişim söylemlerinde, mevcut dinamik kırsal ve
değişmeyen geçmiş kırsal arasında yanlış bir ikili yapı sıklıkla tekrarlanmaktadır. Bu yüzden
de modern şehir ve geleneksel kırsalın benzer şekilde sorunlu ikiliği daha da büyümüştür. Bu
ayrım hem yararsız hem de yanıltıcı olmakla birlikte, kırsal değişimin savunucuları ve
muhalifleri için uygun bir kurgu olmuştur. Muhafazakâr hareketi için ‘gelenek’, düzeni ve
kırsal toplumun dayanıklılığını açıklamakta, manevi düzensizlik ve modernitenin
belirsizliğinin karşıtlığı olarak sunulmaktadır. Buna rağmen reformcular için, modernleşme,
kırsal ekonomileri uyarıcı ve kırsal halkın yaşam standartlarını yükselterek, kentsel alanlarda
eşitsizlikleri azaltmak için anahtar olmuştur. Bu anlamda, modernleşme genellikle kırsal
alanların elektriklenmesi, yol inşaatı ya da kırsal konutların yenilenmesi, su kaynaklarının
temini gibi altyapı programları gelişiminin tanımlanmasıdır. Bu tür projeler kırsal peyzaj
üzerinde önemli bir iz bırakmaktadır, ama daha da önemlisi, oluşturdukları kırsal nüfusu yeni
tüketici toplumuna katması ve hayatlarını değiştirecek teknolojik yenilikleri satın almasıdır.
Kırsal alanların sosyal ve ekonomik yaşamını değiştiren teknolojik yeniliklerin listesi
oldukça geniş olmakla beraber üç örnek ele alınacaktır. İlk olarak soğutmayı ele alacak
olursak, soğutma teknolojilerinin gelişimi hem ticari depolama hem de ev içi kullanımda
gelişmiş dünyada bizim gıda ile ilişkimize devrimsel bir etki yapmıştır. Gıda ürünleri artık
üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar geniş alanlarda ve uzun mesafelerde taşınabilir
ve mevsiminde tüketilmesi zorunlu değildir. Soğutma, yeni gıda işleme sanayileri ve şirketleri
oluşturmuş ve süpermarketlerin gelişmesini sağlamıştır. Bu gelişmeler sırayla tarıma küresel
ölçekte ticaret yapmada yardımcı olmuş, çiftçilerin uzmanlaşmasını teşvik etmiş ve çiftçilerin
gıda işleme ve perakende şirketlerinin gücünü kuvvetlendirmiştir. Yerel düzeyde, soğutma
kırsal tüketicilerin alış-veriş alışkanlıklarını değiştirmiştir. Yerel tedarikçilere bağımlılığı
azaltarak, şehirdeki süpermarketlere daha düzensiz alış-verişe gidebilme olanağını sağlamış,
böylece bazı kırsal dükkân ve hizmetlerin kapatılmasına sebep olmuştur.
Benzer şekilde, motorlu araçların gelişimi kırsal bölgede üretim ve tüketimin ikisinde
de uygulamaları değiştirmiştir. Traktör ve biçerdöver gibi ticari çiftlik araçları çiftçiliğin
doğasını değiştirmiş ve kırsal alanlarda istihdam kaynağı olarak tarım sektörü düşüşe geçmiş,
bu alanda iş gücü talebini azaltmıştır. Özel otomobil sahipliği de kırsal insanların
hareketliliğini artırmış ve kırsal topluluklara olan bağını gevşetmiştir. Konut ve istihdam
arasındaki bağlantıyı kırarak ve karşı kentleşmeyi teşvik ederek işe geliş gidiş mümkün
174

olmuştur. Çevresel sorunları da beraberinde getiren “kitle turizmi” de bazı kırsal bölgelerin
ekonomilerini yenilememiş ama kolaylaştırmıştır.
Üçüncü olarak, telekomünikasyon teknolojisinin gelişmesi bazı mesafe problemlerini
hafifletmiş ve birçok kırsal alanda çevresel ilişkilerde yaygın olarak kullanılmıştır. Bu
aşamada biyoteknoloji ve telematik (telekomünikasyon kombinasyonu) gibi bazı yeni
‘serbest’ sanayiler için kırsal bölgeler artık dezavantajlı değil, avantajlı alanlar hâline
gelmiştir. Sanayi devriminden günümüze ilk kez ‘kırsal alanlar istihdam için, kasaba ve
şehirlerle eşit temelde rekabet etmeye başlamıştır. Başka bir aşamada, kırsal alanlarda
yaşayan insanlar şehirde yaşayanlar gibi kültürel mal ve deneyimi benzer şekilde televizyon,
radyo ve internet yoluyla artık tüketici konuma gelmişlerdir ve hatta yerelleşmiş kırsal
geleneklerin cazibesi, etkinlikler ve kültürel uygulamalar, bu tür faaliyetleri canlandırmak için
tabandan gelen çabalara rağmen azalmıştır.
Ayrıca, kırsal alanlarda modernleşme etkisi teknolojik yeniliklerle sınırlı olmamıştır.
Sosyal değişim, kentsel toplumlarda olduğu gibi kırsal toplumlarda faaliyet gösteren benzer
eğilimleriyle kırsal toplumları etkilemiştir. Dini değerlerin azalması (ABD’den ziyade daha
çok Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda için telaffuz edilmiştir), örneğin, kırsal toplulukların
geleneksel ilkelerinden biri olarak kilise ve şapellerin önem ve güç kaybetmesine sebep
olmuştur. Bu arada gelişmiş ülkelerde kırsal alanlarda, birçoğunu yaşadıkları toplumdan
kolejlere ve üniversitelere gitmek için dışarıya gitmeye yönlendiren ortaöğretim ve yüksek
öğretime yoğun katılım, lisans üstü düzeyde işlerin kısıtlı olması sebebiyle geriye dönme
imkânının kısıtlılığı kırsal alandaki genç insanların hayatını değiştirmiştir.
Bütün olarak bu süreçler ‘modernleşme’ olarak ifade edilebilir. Bu süreçler kırsal
toplumlarda bir dönüşüm oluşturmaktadır. Modernitenin temel özelliklerinden birisi doğanın
ve insanın ayrılmasıdır ve modernite insanı tutmaktadır. Modernizasyon tartışılacak bir
şekilde doğayla doğrudan kontak hâlinde bulunan faaliyetlerdeki (örneğin tarım ve
ormancılık) istihdamı azaltarak kırsal toplumdaki bölünmeyi dizayn etmiştir. Zor arazi şartları
ya da sert hava gibi doğal olaylara bağlı olarak, kırsal toplumların oluşabilecek problemlerin
üstesinden gelebilmeleri için ya doğaya direnmek ya da doğayı manipüle etmek amacıyla
teknolojiler geliştirmelerini sağlamıştır. Çalışan insanlar ve doğa arasındaki müdahâle için
tasarlanmış tarımsal faaliyetlere teknolojileri tanıtarak, kırsal toplumların doğa olaylarına
karşı üstesinden gelmelerini sağlamıştır. Örneğin, doğa ile kırsal alanda yaşayan insanların
azalan kültürel bağları için yılın belli bir döneminde kutlanan festivaller düzenlenmektedir.
Modern tarım ve gıda pazarlama, üretim yeri ve sürecini gıda tüketicilerinden
uzaklaştırmaktadır. Çoğu kez çocuklar gıdaların nereden geldiği hakkında çok az bilgiye
sahiptirler. Doğanın kendisi, doğal rezerv alanları ve ulusal parklarda kırsal kesimde
paketlenmiş ve sınırlandırılmıştır.
Giderek yayılan ve güçlenen modernizm nihayet kendi tepkisini de üretmiş, 1950’lerin
sonlarında ve 1960’ların başlarında ilk olarak postmodernizm kavramı kullanılmaya
başlanmıştır. Bu kavramlar önce mimaride kullanılmış, daha sonra genelleşerek kültürün
diğer alanlarına yayılmıştır. Pinkney’e göre, modernizmden postmodernizme iki noktadan
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geçilmiştir. Bunlardan birincisi evrenselcilik, elitçilik ve formalizm gibi modernist unsurların
artık öneminin kaybolması, ikincisi ise; iktisadi alanda esnek uzmanlaşma olarak da
adlandırılan ve enformasyon teknolojisi sayesinde monolitik üretimin desantralizasyonuna
geçiştir. Bugün artık sanayi çağı geride kalmış, insan kaynaklarının entelektüel niteliklerine
dayalı olan bilgi çağı başlamıştır (Babylon, 2013). Gelişmiş ülkelerde yirminci yüzyıl sona
ererken insanlar akıntı, akışkanlık ve çeşitlilikle karakterize edilmiş bir dünyanın içine
modernleşmenin normatif idealleri ve yapısında modernleşme döneminden ileri modernleşme
durumuna hareket etmişlerdir. Postmodernizm yukarıda açıklanan kırsal alanın fiziksel
modernizasyonun herhangi bir iptalini önermemektedir ancak, kırsal alan düzenlenmesinde,
burada yaşayanların ve araştırma yapan akademisyenlerin tutum ve algılamalarında bir
değişim önermektedir. Postmodern kırsal, modern kırsal kesime göre daha az kusursuz olarak
tanımlanmış ve sınırlandırılmıştır – kırsal ve kentsel olarak tanımlanan, aynı yeri kaplayan bir
çok farklı kırsal var olduğu gibi, bunlar bakış açıları farklı olan kişiler tarafından
oluşturulmuştur (1. Derse bakınız).

8.3. Küreselleşme ve Kırsal
Gelişmiş dünyanın kırsal alanları Avrupalı kâşiflerle Amerika, Avustralya ve Yeni
Zelanda’ya Avrupa’dan göçlerle tanışmıştır. Burada kendi ürünlerini tanıtmaları, buradaki
yerli ürünleri entansif bir şekilde işlemeleri, yeni ürünleri Avrupa’ya tanıtmalarıyla küresel
etkiler ve küresel ticaret başlamıştır. İlk Avrupalı koloniciler Amerika, Avustralya ve Yeni
Zelanda’nın yaban hayatını terbiye etmeye başlamıştır. Ancak, zamanımızın seçkin
güçlerinden biri olarak küreselleşmeyi tanımlarken, küreselleşme malların, insanların ve
sermayenin hareketi olarak değil, bütün dünyada gelişmiş bağlantı ve yerlerin bağımsızlığı
olarak kavramsallaştırılmıştır.
Küreselleşme, dünya çapında genişleyen, derinleşen ve hızlanan çağdaş sosyal
yaşamın bütün yönlerinde, kültürelden kriminale, finansaldan maneviyata, zaman ve mekânın
sıkıştırmasını yansıtan, bütün dünyada mahallerin gelişmiş bağlantısı ve karşılıklı bağımlılığı
olarak tanımlanmaktadır (Held et al,1999’dan Wood, 2005).
Küreselleşme bu nedenle, özet olarak, güç hakkındadır. Kırsal bölgelerin kendi
geleceklerini denetlemek için güç eksikliği ve kırsal bölgelerin üretilen, çoğaltılamaz ve
yürütülen küresel ölçekte bağlantılara ve güç süreçlerine boyun eğmesidir. Küresel
kapitalizmin gücü ve uzantısı küresel şirketler, bunun açık bir örneğidir ve her sektörde
olduğu gibi kırsal ekonomik sektörlerde de önemlidir. Fakat, küreselleşme ticaretten ya da
şirket sahipliğinden çok daha fazlasıdır. Aşağıda çağdaş kırsal toplumlar için belirli bir ilgiye
sahip olan küreselleşmenin üç modeli ele alınmaktadır. Ekonomik küreselleşme, hareketli
küreselleşme ve değerlerin küreselleşmesi.

8.3.1. Ekonomik Küreselleşme
‘Küresel ekonomi’ bize daha ziyade borsanın ticaret katını çağrıştırmaktadır. Oysa
çoğumuzun küresel ekonomiyle en yakın teması bizim yerel süpermarketlerin koridorlarında
gerçekleşmektedir. Bütün dünyadan işlenmiş ve küresel şirketler tarafından satılan bir küresel
pazara yönelik ve çoğunlukla çok uluslu bir reklam kampanyası ile daha iyi bir mevkiye
176

gelmiş gıda ürünleri raflara dizilmiştir. Görüldüğü gibi, tek bir öğünde yediğimiz yemek
bütün bir yılda yapacağımız hatta hiç yapmadığımız yolculuklardan daha fazla yol kat
etmiştir. Süpermarketler raflarına koydukları ürünü zirai şirketlerden ya da büyük toptan satış
piyasaları yoluyla satın almaktadır, Ürün hangi kaynaklı olursa olsun en ucuza gidecek, en iyi
satışı yapacak ya da en uygun seçenek olacaktır. Çoğu kez yerel ürünler satılıyor olsa bile, bu
dolambaçlı yoldan gelmektedir.
Ticaretin küreselleşmesi, kırsal ekonomiler ve toplumları etkileyen ve yoğunlaşan bir
akım olan ekonomik küreselleşmenin üç büyük özelliğinden biridir. Tarım, Atlantik ötesine
taşımacılık ve fiyat farklarının azaltılması, demiryolu seyahati ve buharlı gemilerin girişiyle,
19. yüzyılın sonlarında küreselleşmenin ilk dalgasını yaşamıştır (Bruinsma, 2003). Küresel
ticaret, Birinci Dünya Savaşı’nın devamında 1929 ve 1933 yılları arasında ABD’nin %40
düşen ihracatı ve %30 düşen ithalatıyla çökmüştür. Ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra,
küresel ticaret giderek yükselmiş ve tarımsal ürünler önemli bir pay almaya başlamıştır.
Kırsal ekonominin orman ürünleri gibi diğer sektörleri benzer küresel ticaret hareketinin
içerisine dahil edilmiştir.
Yeni küresel ekonomiye adaptasyon sonucu, ikincil etkiyle gelişmiş dünyadaki tarım
uygulamaları daha geniş kırsal toplumlarda önemli bir dizi değişikliklerle sonuçlanmıştır.
Çiftlikler, yok olan yerel pazarlara bir dizi ürünleri sağlama ihtiyacı olarak ve gıda işleme
firmaları ve süpermarketler için tek ürün satışını maksimize ederek, daha fazla kârlılık elde
edebilmek için daha çok uzmanlaşmıştır. Çiftçiler ve yerel kırsal toplulukların bağları satış
işlemleri ortadan kalmış gibi zayıflamış ve tarım, küresel ekonomik etkenlere karşı daha
savunmasız hâle gelmiştir.
Kırsal alanları etkileyen ekonomik küreselleşmenin ikinci özelliği küresel şirketlerin
artışıdır. Yine de bu en açık şekilde tarım sektöründe görülmektedir. Örneğin, küresel tohum
pazarına sadece dört şirket hâkimdir – Monsanto, Syngenta, DuPont and Aventis. Amerika
Birleşik Devletleri’nden soya ihricatının %80’inden fazlası ve mısır ihracatının %65’inden
fazlası üç firma tarafından kontrol edilir (Bruinsma, 2003). Üç şirket, Avustralya’da
perakende gıda dağıtım sisteminin %75’inden fazlasını kontrol etmektedir (Bruinsma, 2003).
Ayrıca, bu özel sektörlerde hâkim bireysel şirketlerin birçoğu şirketler tarafından yönetilen üç
‘besin zinciri kümeleri’ içine ortak girişimler ve stratejik işbirlikleri yoluyla bağlanır, Cargill
ve Monsanto, ConAgra ve Novartis and Archer Daniels Midland (Hendrickson and
Heffernan, 2002). Küresel şirketler birçok kırsal alanda, büyük toprak sahibi ve işveren
olmanın yanı sıra, çiftçilere ödenecek ücretin belirlenmesinde önemli etkilerinin olması,
onların gıda işleme hâkimiyetlerini sağlamakta ve araştırma ve geliştirmedeki katılımları
tarımın gelecekteki yönünü şekillendirmeye olanak sağlamaktadır.
Kurumsal yoğunlaşma, perakende gıda sektöründe daha az telaffuz edilmez. ABD’de
perakende gıda satışlarının %40’tan fazlası 5 süpermarket zincirindedir. Bunlardan bazıları
küresel ölçekte genişlemeye başlamıştır. Wal-Mart şuan İngiltere, Almanya, Arjantin,
Brezilya, Kanada ve Meksika’da faaliyet gösteriyor ve Çin ve Kore’de ortak girişimleri
vardır. Ahold’un Hollanda, Latin Amerika, Portekiz, İspanya, Çek Cumhuriyeti, İskandinavya
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ve Uzak Doğu’da ortaklıkları vardır. Fransız süpermarket zinciri Carrefour, aynı zamanda
Brezilya, Arjantin, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Belçika ve Tayvan’ın en büyük
perakendecisidir (Hendrickson and Heffernan, 2002). Carrefour ülkemizde de geniş bir
yayılım ağına sahiptir. Süpermarketler, kırsal yerlerde iki kat etkiye sahiptir. Çiftçi ve çiftlik
kooperatiflerinden büyük ölçekli alıcılar olarak küresel şirketler, çiftlikten çıkış fiyatları
üzerinde önemli bir güce sahipler. Ancak, daha küçük dükkânlara göre daha fazla fiyat kırma
kapasitesine sahip büyük ölçekli perakendeciler gibi, süpermarketlerin de küçük kasaba ve
köylerde kırsal mağazaların ve kasaplar, fırıncılar ve manav gibi küçük esnafın kapanmasına
sebep oldukları ileri sürülmektedir.
Ekonomik küreselleşmenin kırsal alanları etkileyen üçüncü özelliği, küresel
düzenleyici çevrelerin öneminin gttikçe artmasıdır. Kırsal ekonomilerin küresel ticaret
ağlarına entegre hâle gelmesi, gücün Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi kuruluşların eline
geçmesiyle, kırsal bölgelerin ekonomik hayatını düzenleyen ulusal hükümetin etkisi
azalmaktadır. Tarım, Dünya Ticaret Örgütünce, politikaların belirlendiği görüşmelerde en
tartışmalı siyasi noktadaki konudur. Ticaretin serbestleştirilmesi Dünya Ticaret Örgütünün
temel gündemidir (tarım-gıda holdingleri ve net tarım ihracatçı ülkeler tarafından desteklenir)
ve Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde iç tarım pazarını korumak isteyen yerel siyasi
baskılarla çatışmaktadır. Bu sorunun çözümü olarak kırsal topluluklara ve bireysel çiftliklere
yansıyacak şekilde, kırsal bölgelerde farklı desteklerle tarım yıllardır etkin bir biçimde
desteklenmektedir.

8.3.2. Hareketliliğin Küreselleşmesi
Bu, sadece malların ve liberalleşmiş sermayenin hareketliliği değil, aynı zamanda
insanların hareketliliğidir. Teknolojik gelişmeler, nispeten daha az maliyetle kısa sürelerde
dünya genelinde seyahat etmenin mümkün olduğu anlamına gelir. Seyahat edenler için en
gelişmiş dünya ülkeleri vize vb. bürokratik işlemleri yavaş yavaş rahatlatmışlardır ve artık
çoğu kişinin istedikleri taktirde etkili küresel iş gücü piyasalarına katılma fırsatı söz konusu
olmaktadır. Toplu göçler, kırsal toplumların evriminde önemli bir faktör olmuştur ancak
bugün kırsal alanlara ve kırsal alanların dışına insanların hareketi farklıdır, artan hareketlilik
bu kapsamda değerlendirilmelidir. Örneğin, göç hareketleri artık ağırlıklı olarak tek yönlü
gerçekleşmektedir. Birçok kırsal alanda kentleşmeye karşın net göç yaşanıyor olabilir ancak
burada da önemli ölçüde dışa göç olduğu diğer bir gerçektir. Bunun bir sonucu olarak,
insanlar belirli yerlere daha az bağlı hâle gelmiştir ve böylelikle kırsal topluluklarda tutarlılık
ve istikrar bozulmuştur. Kırsal alanlara göç yoğunluğu hâlâ yerli kökenlidir ancak farklı ve
uzak bölgelerden doğrudan kırsal bölgelere göç akımları da söz konusudur. Özellikle, bu,
küreselleşme adına hem zenginler hem de yoksullar için hareketliliği yansıtmaktadır. Bu
hareketlilik bir yandan, varlıklı yabancıların tatil evleri ve ikinci konutları satın almasını,
diğer yandan kalıcı bir şekilde hayatta yeni bir başlangıç arayan kişileri kapsamaktadır.
Örneğin, Fransa’da kırsal alanlarda 20.000’den fazla İngiliz her yıl mülk satın almaktadır.
(Hoggart ve Buller, 1995). Diğer taraftan, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde tarımın
yoğun emek istediği yerlerde göç hareketi gözlenmekte, Amerika Birleşik Devletleri’nde tüm
mevsimlik tarım işçilerinin yaklaşık %69’u, Kaliforniya’da mevsimsel işgücünün %90’dan
fazlası yabancı uyruklu göçmen işçilerdir (Bruinsma, 2003). Bu işçilerin çoğunluğu
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Meksika’dan gelmiş olup 20. yüzyılın en başından beri genişleyen Amerikan tarım
kapitalizmi hikâyesinin hayati bir bileşeni ve uzun bir geleneğin parçasını oluşturmaktadırlar.
Ancak, göçmen işçiler genellikle aşırı sömürü, kötü ücret politikası ve çalışma koşullarına
tabi tutulmuşlardır. Dahası, herhangi bir şekilde göç kırsal topluluklarda etnik ve kültürel
gerilimi kışkırtabilmekte, özellikle yeni gelenler kırsal alanda yaşayanların millîyetçi
kavramlarına ya da yerel kültürel geleneklerine ve dillerine bir tehdit olarak algılanmaktadır.
Bu nedenle, ırkçılık birçok kırsal alanda giderek artan bir problem olarak ortaya çıkmaktadır.
Geçici olarak gerçekleşen diğer bir küresel hareketlilik, 2001 yılında ikamet ettikleri ülke
dışında tatil yapan 692 milyon kişi ile, küresel turizmin yükselişini göstermektedir. Uzun
mesafeli turizm, yenileyici kırsal ekonomilerde önemli bir rol oynamıştır, Yeni Zelanda
özellikle kırsal macera turizmi için bir merkez olarak küresel bir ün elde etmiştir. Ancak,
turizmin büyümesi kırsal alan için sosyal ve çevresel zorluklar getirmekte, küreselleşmenin
diğer biçimleri gibi yerel ekonomilerde yapısal değişiklikler talep etmektedir (Cater ve Smith,
2003).

8.3.3. Kültürel Küreselleşme
Küreselleşmenin üçüncü boyutu küresel medyanın yükselişi ve küresel kitle
kültürünün çıkışıdır. Böylece sinema, televizyon, edebiyat, müzik ortak tüketim üzerine
kurulmuştur. Örneğin, İngiltere’de bir çiftlik ve Pennsylvania’da bir çiftlik göz ardı edilebilir.
Özellikle doğa bilgimiz kırsalda gerçek doğa ile etkişelim yerine sık sık çocuk edebiyatı,
Disney filmleri –hepsi hayvanları insancıllaştırma eğilimindedir– ve doğal tarih
programlarına dayanmaktadır. Sonuç olarak kırsal yaşam savunucuları, kırsal yaşam ve kırsal
geleneklerde anlayış eksikliği, avcılık ve bazı çiftçilik yöntemleri gibi uygulamaların
çatışmalara yol açtığını iddia etmektedirler.
Homojen kültürel referansların yayılması değerlerin küreselleşmesinde çok önemli bir
yardımcı etkendir, bazı Batılı değerler ve ilkeler uluslararası anlaşmalar ve tüzükler içine
konularak küresel ölçekte yürürlüğe girmiştir. Örnek olarak İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi
ve Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, Küresel Çevresel Standartlar ve Hayvan
Haklarındaki kavramlar gösterilebilir. Bu son girişimler bilimsel ve felsefi söylemlerde
genellikle yönlendirilmiş olduklarından, kırsalda yaşayan insanların anlayışıyla farklı
sonuçlara yol açabilmektedirler.
Sonuç olarak ifade etmek gerekirse; kırsal alanlar her zaman ekonomik döngüleri,
ticari dalgalanmaları, yeni teknolojiler, göç akımları, siyasi çalkantılar ve çevre koşulları ile
şekillenen değişim alanları olmuştur. 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlarında, kırsal
alanlar gelişmiş dünyada yoğunluk, süreklilik ve bütünlükle bir değişim dönemini yaşamıştır.
Teknolojik ve sosyal modernleşme ve küreselleşme güçleri tarafından yönlendirilen çağdaş
kırsal değişim, küresel tarım, gıda şirketlerinin yatırım kararları, kırsal ailelerin iç rutinleri,
kırsal mülk sahipliğinden kırsal çevrenin yönetimine kadar kırsal yaşamın bütün alanlarını
etkilemiştir. Bu şekilde kırsal bölge devam eden “yeniden yapılanma” sürecinde
tanımlanabilir. “Yeniden yapılanma” çağdaş kırsal çalışmalarda yaygın olarak kullanılan bir
terimdir ancak anlamı oldukça esnek olabilir. Bazı durumlarda, “yeniden yapılanma” daha
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hassas ve teorik olarak esaslı bir uygulamaya sahip iken diğer durumlarda değişimin yerini
almasından daha fazlasını ima etmek için kullanılmaktadır.
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Uygulamalar
1)

Örnek bir kırsal yerleşmede küreselleşmenin etkilerinin gözlemlenilmesi

2)
Örnek bir kırsal yerleşmede modernite, teknoloji ve sosyal değişmenin
gözlemlenmesi
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Uygulama Soruları
1)
Gözlemlediğiniz kırsal yerleşmesinde ne gibi küreselleşme etkileri
gözlemlediniz?
2)
Gözlemlediğiniz kırsal yerleşmesinde modernite, teknoloji ve sosyal
değişmeyle ilgili ne gibi gözlemleriniz oldu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde küreselleşmenin, çağdaş yaşamın genel etkilerini ve kırsal alanlara
etkilerini, modernite, teknoloji ve sosyal değişmenin kırsal alanlardaki etkilerini, ekonomik
küreselleşmenin ve buna bağlı hareketliliğin küreselleşmesi ve kültürel küreselleşmeyi
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yirminci yüzyılın ikinci yarısı boyunca kırsal
topluluklarda yaşayan insanlar tarafından anlatılanlar dikkate alındığında, değişime
uğradıkları birçok konu içinde belirtilmemiştir?
a)
Sanat
b)
Manevi değerlerdeki pek çok değişiklik
c)
Topluluk duygusu
d)
Sosyal düzen
e)
Huzur
2)
Bazı yazarlarca, İngiliz köylerinin modernliğe karşı gelenekselliğin tarafında
yer aldığı iddia edilmektedir.

Doğru

Yanlış

X

3)
Özel otomobil sahipliği de kırsal insanların hareketliliğini azaltmış ve kırsal
topluluklara olan bağını arttırmıştır.

Doğru

Yanlış
X

4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde öncelikle “köpeklerle vahşi hayvan avına
yasak” girişiminde bulunan bir organizasyon tertipleyen grup verilmiştir?
a)
Kırsal İttifak Baskı Grubu
b)
Şehirsel İttifak Baskı Grubu
c)
Vahşi Hayvan Avına Evet Grubu
d)
Avcılara Özgürlük Grubu
e)
Köpeklere Evet Grubu
5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Çevresel sorunları da beraberinde getiren
……………….de bazı kırsal bölgelerin ekonomilerini yenilememiş ama kolaylaştırmıştır.”
ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a)
Kitle turizmi
b)
Tahıl Üretimi
c)
Hayvancılık
d)
Balıkçılık
e)
Dericilik
6)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, 2000 yılında, 250 ‘kırsal lider’in kırsal
Amerika’nın karşı karşıya kaldığı politik zorlukları tartışmak üzere toplandığı şehir
verilmiştir?
a)
Kansas Şehri
b)
Liverpool
c)
New York
d)
Deetroit
e)
Florida
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7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, 18. yüzyılda kırsal değişimin birçok tarihi
örneklerinden biri verilmiştir?
a)
İngiltere’de tarım arazilerinin çevrilmesi
b)
Almanya’da sanayinin gelişimi
c)
Yugoslavya’da ticari faaliyetlerin artışı
d)
Yunanistan’da tarım arazilerinin toplulaştırılması
e)
Bulgaristan’da küçük işletmelerin arttırılması
8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, kırsal alanlarda özel otomobil sahipliğine
bağlı olarak gelişmiştir?
a)
Kırsaldaki insanların kırsal topluluklara olan bağını gevşetmiştir.
b)
Kırsal alanlarda istihdam kaynağı olarak tarım sektörü düşüşe geçmiştir.
c)
Kırsal alanlarda üretim artmıştır.
d)
İş gücü talebi azlmıştır.
e)
Sermaye artışı yaşanmıştır.
9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “telekomünikasyon teknolojisinin gelişmesi
bazı………….. problemlerini hafifletmiş ve birçok kırsal alanda çevresel ilişkilerde yaygın
olarak kullanılmıştır.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a)
Mesafe
b)
Hız
c)
Güç
d)
Üretim
e)
Tüketim
10)
Modernitenin temel özelliklerinden birisi doğanın ve insanın ayrılmasıdır ve
modernite insanı tutmaktadır.

Doğru
X

Cevaplar: 1.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A
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Yanlış

9. KIRSAL EKONOMİDEKİ DEĞİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.
9.3.

Kırsal Ekonomideki Değişim
Ormancılık, Balıkçılık ve Madencilik
North (1998) Tarafından Kent-Kır Değişimine Dair Temel Oluşturacak Dört

9.4.
9.5.
9.6.

Ergene Havzası’nda Değişim ve Arazi Kullanımının Değerlendirilmesi
Çerkezköy’de Değişim ve Arazi Kullanımının Değerlendirilmesi
İmalâtta Tüm Kentsel-Kırsal Değişimi Düşüncesine İlişik Uyarılar

Faktör
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Kırsal ekonomide nasıl bir değişim görülmektedir?
2)
Kırsal alanlarda ormancılık, balıkçılık ve madencilik faaliyetleri nasıl bir
gelişme veya gerileme göstermektedir?
3)
North (1998) tarafından kent-kır değişimine dair temel oluşturacak dört faktör
nelerdir?
4)
Ergene Havzası’nda kırsalda nasıl bir değişim görülmüştür? Bu doğrultuda
arazi kullanımını değerlendiriniz?
5)
Çerkezköy’de nasıl bir değişim görülmüştür?Bu doğrultuda arazi kullanımını
değerlendiriniz?
6)
İmalâtta tüm kentsel-kırsal değişimi düşüncesine ilişik uyarılar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kırsal ekonomideki değişim

Kırsal ekonomideki
değişimin nasıl
gerçekleştiğinin öğrenilmesi

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili örnek araştırmaların
yapılması.

Ormancılık, balıkçılık ve
madencilik

Kırsal alanlarda ormancılık,
balıkçılık ve madencilik
faaliyetlerindeki gerileme
veya gelişme şartları

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili örnek araştırmaların
yapılması.

North (1998) tarafından
kent-kır değişimine dair
temel oluşturacak dört faktör

North (1998) tarafından
kent-kır değişimine dair
temel oluşturacak dört
faktörün öğrenilmesi

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili örnek araştırmaların
yapılması.

Ergene Havzası’nda değişim
ve arazi kullanımının
değerlendirilmesi

Ergene Havzası’ndaki
ekonomik değişim ve arazi
kullanımı üzerindeki
etkilerinin öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi.

Çerkezköy’de değişim ve
arazi kullanımının
değerlendirilmesi

Çerkezköy’deki ekonomik
değişim ve arazi kullanımı
üzerindeki etkilerinin
öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi.

İmalâtta tüm kentsel-kırsal
değişimi düşüncesine ilişik
uyarılar.

İmalâtta tüm kentsel-kırsal
değişimin öğrenilmesi

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili örnek araştırmaların
yapılması.
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Anahtar Kavramlar
•

Kırsal

•

Ekonomik değişim
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Giriş
Kırsal alanlar diğer bölgeler gibi sürekli değişim yaşamaktadırlar. Tarım
politikalarının
etkileri
yanında,
teknolojideki,
yaşam
şekillerindeki,
tüketim
alışkanlıklarındaki ve iletişimdeki gelişmeler kırsal alanların çehrelerini değiştirmektedir. Son
zamanlarda sanayi faaliyetleri, kamu hizmetleri, bankacılık, turizm, haberleşme ve bilgi
teknolojileri tarım dışı faaliyetler olarak öne çıkmaktadır.

191

9.1. Kırsal Ekonomideki Değişim
Kırsal alanlar diğer bölgeler gibi sürekli değişim yaşamaktadırlar. Tarım
politikalarının
etkileri
yanında,
teknolojideki,
yaşam
şekillerindeki,
tüketim
alışkanlıklarındaki ve iletişimdeki gelişmeler kırsal alanların çehrelerini değiştirmektedir. Son
zamanlarda sanayi faaliyetleri, kamu hizmetleri, bankacılık, turizm, haberleşme ve bilgi
teknolojileri tarım dışı faaliyetler olarak öne çıkmaktadır.
İnsanoğlunun avcılık ve toplayıcılık döneminden günümüze kadar geçen süre içinde
kırsal alanlarda muazzam bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Ancak belli bölgelerde benzer
dönemde ve benzer şekilde bir dönüşüm yaşandıysa da bu dönüşüm dünyanın her yerindeki
kırsal bölgelerde aynı zamanda ve aynı şekilde gerçekleşmemiştir.
İlkel dönemlerde insanlar uzun yıllar avcılık ve toplayıcılıkla karınlarını doyurmuşlar,
doğal meskenler olarak tanımladığımız mağaralarda ya da ağaç kovuklarında nesillerce
yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Neolitik dönemde tarımsal üretimin başlamasıyla insanlar
sedanter hâle geçmişler, toprağı işlemişler çeşitli ürünleri yetiştirmeye başlamışlar, hayvanları
evcilleştirmişlerdir. İnsanoğlu tam olarak doğaya hâkim olamamakla ve büyük ölçüde doğaya
bağımlı olarak yaşamakla birlikte gittikçe doğayı keşfetmeye ve bu doğrultuda ondan daha iyi
bir şekilde yararlanma yollarını bulmaya başlamıştır. Suni ateşin keşfi, yerleşik hayata
geçerek tarımsal üretimin başlaması, hayvanların evcilleştirilmesi insan hayatındaki en önemli
dönüşüm dinamikleridir.
İlkel toplumlarda yapılan ortaklaşa tarım, üretim araçlarının gelişmesiyle değişmeye
başlamış, ortak tarım döneminde toprağı işleyenler, zamanla bu toprakların sahibi olmuşlar ve
topraklar mirasçılara geçmeye başlamıştır. Bu dönüşüm kısa zamanda olmamış, ortak
mülkiyetten özel mülkiyete geçiş uzunca bir süreyi kapsamıştır. Roma İmparatorluğu
döneminde çok büyük mülkler (latifundialar) aristokratlar arasında paylaştırıldığından
köylüler topraklarını terk etmişler ve bu topraklarda köleler çalıştırılmıştır. Böylece büyük bir
fakir nüfus oluşmuştur. Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Avrupa’da malikâne
denilen çok büyük özel mülkler ortaya çıkmıştır.
XII. yüzyıldan itibaren Avrupa'da ticari faaliyetler artmış, nüfusun artışı ve ticaretin
gelişmesiyle tarım ürünlerine olan talep de artmış ve bu üretimi teşvik etmiştir. Daha önce
üretim yapılmayan topraklarda üretime geçilmiştir.
Tüm Orta Çağ boyunca tarımda nadasın uygulanmasıyla kırsal alanlarda arazinin
önemli bir bölümünün "serbest otlak" denilen sistem dâhilinde nadasa bırakılan veya hasadı
yapılan alanlarda herkes tarafından hayvanlarını besleme imkânı mevcuttu. Böylece kırsal
kesimde büyük bir fakir köylü nüfusu yaşamını sürdürme imkânına sahipti. XVII. yüzyılda
Hollanda'da alternatif ekim yöntemlerinin bulunmasıyla artık nadas hemen hemen tamamen
ortadan kalkmış, topraklar nadasa bırakılmaksızın hayvanların besinini oluşturan bitkiler
ekilmiş, böylece daha fazla hayvanın beslenmesi sağlanırken toprak da besin maddeleri
bakımından güçlenmiştir. Toprağı güçlendiren, tarlalarda nadası kaldıran yonca ve kök
bitkilerinin ekimiyle toprak entansif olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu uygulamalarla tarım
devrimi başlamıştır. Bu uygulamalarda çok yönlü verimlilik söz konusu olmuştur. Bir taraftan
192

hayvan yemi üretimi hayvancılığın gelişmesini sağlamış, diğer taraftan tarım alanlarında
hayvanlardan sağlanan doğal gübrenin kullanılması üretimde verimin artışını temin etmiştir.
Böylece hemen hemen tek ekonomik faaliyet olan tarımın dışında, diğer faaliyetler de
ortaya çıkmıştır. Özellikle endüstriyel faaliyetlerle yeni bir şehirleşme olgusu ortaya çıkmıştır.
Şehirlerde ticari fonksiyonun yanı sıra endüstriyel faaliyetler de görülmeye başlamıştır.
Kırsal alanlarda nadası ortadan kaldıran bitkilerin ekilişiyle hayvancılık cazip hâle
gelmiş, akabinde yün fiyatları yükselmiştir. Bu sebeple hayvancılık faaliyetinin daha da önem
kazanmasıyla, serbest otlak hukuku ile çatışıyor ve suç sayılıyorsa da gerek tarım yapılan
araziler gerekse otlak olarak kullanılan ortak topraklar çitlerle çevrilmiştir. Bu uygulamalar
artmış, sonunda 1715 yılında İngiltere'de toprakların çitle çevrilmesine izin veren kanun
çıkarılmış, İngiltere'de tarımsal yapı tamamen değişmiştir. Yukarıda da ifade edildiği üzere
bir taraftan hayvan yemi üretimi hayvancılığın gelişmesini sağlarken, diğer taraftan tarım
alanlarında hayvanlardan sağlanan doğal gübrenin kullanılmasıyla üretimde verim artmış,
ancak küçük çiftçiler, hayvanlarını otlattıkları otlakları kullanamadığından topraklarını büyük
toprak sahiplerine satmışlar, bir kısmı tarım işçisi hâline gelmiş, bir kısmı da şehirlere göç
ederek fabrikalarda çalışmaya başlamıştır. Fransa'da da toprakların çitle çevrilmesi yasası
1789 devrimi sonrasında çıkmış, devrim sonucu toprakların köylüye dağıtılmasıyla,
geleneksel üretim yapan küçük aile işletmeleri ortaya çıkmıştır. Burada bu sebeple kırsal
nüfus topraklarından kopmamıştır.
Geçtiğimiz yüzyıl boyunca tarımsal faaliyetlerdeki dönüşüm kırsal ekonomideki
değişim sürecinin sadece yarısını oluşturmaktadır. Ormancılık, balıkçılık madencilik ve taş
ocakçılığı gibi diğer geleneksel kırsal ekonomik faaliyetler de, benzer bir evrim yaşamış ve
onların istihdam düzeylerinde de benzer düşüşler olmuştur. Bununla birlikte, kırsal alanlarda
istihdam, imalat, turizm ve hizmet sektörlerinde genel olarak artmıştır. 1969 ve 1997 yılları
arasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin kırsal yerleşmelerinde tarımda yaklaşık 750.000 kişi
işini kaybetmiş, fakat buna karşın imalat sektörü 827.000 üzerinde iş gücü kazanmıştır.
(Isserrnan, 2000). Kanada’da, kırsal kesimde on işçiden altısı hizmet sektöründe
çalışmaktadır. (TRANT ve Brinkman, 1992) Fransa'da kırsal kesimde işgücünün yaklaşık
yarısı (INSEE, 1998) ve İngiltere'de kırsal kesimde on işçinin yedisi hizmet sektöründe
çalışmaktadır (Kırsal Ajans, 2003).
Kırsal alanlarda kırsal ekonominin dengesindeki değişimle, yerelden küresele farklı
ölçeklerdeki üretim aşamasında birincil sektörden (tarım sektöründen) ikincil ve üçüncül
sektörlere geçişle doğal çevrenin aşırı kullanımıyla karşı karşıya kalınmıştır. Kırsal
ekonominin dengesindeki değişim, küresel ticaretin serbestleşmesi gibi küresel ekonomik
yeniden yapılanma içindeki eğilimleri kapsamaktadır.
Ekonomik işletmelerin gittikçe artan sorumsuzca işleyişiyle, özellikle belirli yerlerde
belirli kaynaklar teknolojik gelişmelerle gittikçe azalmıştır. Çok sınırlı olarak, kırsal alanlarda
altyapının gelişmesi, kırsal nüfusun eğitim düzeyinin daha yüksek seviyelere ulaşması
şeklinde olumlu gelişmeler görülmektedir.
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Modern kapitalizmle birlikte ekonomik faaliyetlerin farklı şekillerde birleştirilmesi
veya en yüksek düzeyde fayda sağlamak amacıyla mekânı sorumsuzca kullanmaları, kırsal
alanların pozisyonunu ve işgücünün dağılımını etkilemiştir.
Geçmişten günümüze, doğal kaynakların sunduğu fırsatlar; olabildiğince boş, bakir
arazi ve kırsal toprak mülkiyeti yapısı ve iş gücü, serbest piyasa ekonomisi ve buna dayalı
üretimle istismar edilmiştir. Daha yakın zamanlarda hızla artan bir şekilde yatırımlar, daha
düşük arazi fiyatları, vergi ve ücret düzeylerindeki olumlu şartlar, yerleşme için yeşil alanlar
ve estetik olarak daha yüksek kaliteli bir çevre gibi faktörler sebebiyle kırsal alanlara
yönelmiştir.
Aşağıda ormancılık, balıkçılık ve madencilik, imalat sanayi ve hizmet sektörünün
değişen durumları sırayla ele alınarak kırsal ekonomideki değişim incelenmiştir.

9.2. Ormancılık, Balıkçılık ve Madencilik
Yirminci yüzyılın ilk yarısında, kırsal ekonomilerde tarım kararsız geleceğiyle hâkim
ekonomik faaliyet olmuş, ormancılık, balıkçılık, madencilik ve taş ocakçılığını içeren kırsal
ekonomilerde tarımın hâkimiyeti, diğer kaynakları da sömüren birincil endüstrilerin yalnız
yerel üstünlüğüyle rekabet etmiştir. Genellikle bu sektörler mülkiyet ve istihdam gibi yatırım
akımları yoluyla birbirine bağlanmıştır. Mesela Kaliforniya'da kapitalizmin gelişmesinde
ormancılık ve tarımla, mineral kaynakların kullanılmasıyla ilgili olarak yatırım modeli
desteklenmiş, modeller diğer bölgelerde de çoğaltılmıştır.
Birçok kırsal toplulukta işçiler mevsim ve ürün talebine bağlı olarak madencilik
metalürji ya da balıkçılık ve çiftlik işleri arasında kendi istihdamlarını bölebiliyor ve her
birinde ihtiyaç doğrultusunda çalışıyorlardı. Bazı toplumlarda yerel maden veya taş ocakları,
veya balıkçılık ya da ormancılık, özellikle bu faaliyetlerin ekonomik potansiyelinin, ziraatin
çok üstünde olduğu yerlerde tek önemli istihdam kaynağıydı. Bu sebeple bu sektörlerdeki
istihdamdaki azalma kırsal alanlarda biraz etkili olabilmektedir. Belirli bir bölgedeki nüfus
üzerindeki etkisi çoğunlukla şiddetli olmuştur. Bazen diğerlerine göre şanslı toplumlarda bu
olumsuzluk, yaratılan diğer maddi imkânlarla bertaraf edilebilmektedir. Mesela bazı
bölgelerde, tüm sanayi kaybolmuştur. Güney-Batı İngiltere’de, Cornwall’da son kalay madeni
1998 yılında kapatılmıştır. Böylece 2.000 yıl öncesine tarihlenen bir endüstri sonlanmıştır. 19.
yüzyıl sonlarında zirvede olan bu maden, bölge halkının 50.000’ini istihdam etmiştir.
Diğer bölgelerde, önemli bir istihdam alanı olarak madencilik, ormancılık veya
balıkçılık daha az miktarlarla ve daha sınırlı topluluklarla faaliyetini sürdürmüş, hatta bu
toplumlarda hâkim endüstride istihdam edilenlerin sayısı azalmıştır. 1976 yılında Kanada’da
işgücünün %30’unun üzerinde ormancılıkta veya ahşap işlemede (ve bu nedenle basit sanayi
kenti olarak sınıflandırılmıştır.) istihdam edildiği 80 kırsal topluluk, madenciliğe bağlı 54
topluluk ve balıkçılıkla uğraşan 38 topluluk vardır (Clemenson, 1992). On yıl sonra
ormancılık ve madencilik her ikisi de ekonomik kargaşayla karşı karşıya kalmıştır. Kanada’da
ormancılık faaliyetinde istihdam 1980’de 300.000’in üzerindeyken 1982 yılında 260.000’e
düşmüştür. Kanada’da madencilik sektörü 1982 yılında geçici olarak kapatılmış, ilgili
topluluklar üzerindeki etkisi kötü olmuştur.
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Labrador’da iki madenci kasabası demir cevheri madenlerinin kapanmasıyla neredeyse
kaybolmuş, Schefferville’de nüfus 1976 yılında 3500’den 1986’da 320’ye düşmüş, adeta
çökmüştür. Gagnon da 1976 yılında sahip olduğu 3400 sakiniyle 1986 yılı karşılaştırıldığında
sadece beş sakini kalmıştır. Diğer topluluklarda da temel sanayide istihdam düşmüştür
(Tablo), ve Marathon, Ontario gibi bazılarında da istihdamda yığılmalar olmuştur.
(Clemenson, 1992)
Kanada, 1970'lerin sonu ve 1980'lerin ortasında iki dönemde hızlı bir artışla göreli
olarak Atlantik'teki balık işlemedeki istihdamla balıkçılık faaliyetinde ilerlemiş,
zenginleşmiştir. Özellikle ormancılık, madencilik ve balıkçılığa bağımlı topluluklar önemli
pazarlar hâline gelecektir. Benzer şekilde üretimde Avrupa ve Kuzey Amerika'nın köklü
sanayi ekonomilerinden Pasifik’e (özellikle Japonya, Tayvan, Malezya ve Güney Kore) ve
gelişen dünyaya genel bir kayma olmuştur.

9.3. North (1998) Tarafından Kent-Kır Değişimine Dair Temel
Oluşturacak Dört Faktör
Üretim yönteminde rekabet avantajı için arayışlar, aynı zamanda kentsel alanlardan
daha elverişli koşullar sunan kırsal alanlara geçişi teşvik etmiş, fark edilen bu alanlarda
faaliyetler artmıştır.
Bu konuyla ilgili olarak North (1998) tarafından kent-kır değişimine dair temel
oluşturacak dört faktör şu şekildedir; (Wood, 2005)
1Kısıtlı yer hipotezine göre; kentsel alanlardaki kullanılabilir alanlar miktar ve
kalite itibarıyla firmalar tarafından artık son sınırlarına getirilmiştir. ve dolayısıyla genişleme
alanı olan kırsal alanlara taşınmışlardır. (Fothergill ve Gudgin, 1982).
2Üretim maliyeti hipotezine göre; taşınan firmalar, üretim maliyetlerindeki
mekânsal değişimlerden kaynaklanan avantajlardan yararlanarak özellikle kırsal alanlarda
ücret maliyetleri ve daha düşük olma eğilimindeki arazi fiyatları itibarıyla kârlarını artırmaya
çalışmaktadırlar (Tyler ve diğerleri. , 1988).
3Aşağı süzme hipotezine göre; üretim döngüsü için endüstriyel alana bağlanır.
Çnerilen şudur: İlk üretim evrelerinin şehirsel alanlarda gelişmesi nitelikli işgücü ve
uzmanlara erişim ve bilgi girişini sağlamaktadır. Fakat daha sonra rutinleşen üretim
döngüsünde maliyetleri azaltmak için kırsal alanlara taşınabilir. (Markusen, 1985).
4Sermaye yapılandırılmaları hipotezi; geniş bir bakış açısına sahiptir. İddia
edilen şudur: Sermaye birikiminin farklı safhaları iş gücü ve yer için farklı ihtiyaçlar üretir.
Teknolojideki gelişmeler ve üretim süreçleri vasıflı işgücünün toplanmasında üretimdeki
bağımlılığı azalttı ve daha düşük ücret maliyetleri, daha düşük seviyede sendikalaşma ve
genellikle istihdam için ancak birkaç alternatif kaynakla baskı altında olan işgücü piyasası
avantajlarının olduğu kırsal alanların yeniden yerleşilmesine imkân tanındı. (Massey 1984,
Storper ve Walker, 1984).
Beşinci tez, konut tercihi hipotezi; mevcut firmaların yer değiştirmesinin aksine yeni
işlerin başlamasındaki odaklanmadır. Tez, girişimcilerin onların güçlerinin yeteceği daha
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yüksek yaşam kalitesini fark etmeleri sebebiyle, kırsal alanlarda yeni iş geliştirmek için karar
verdiklerini ileri sürer. (Gould ve Keeble, 1984)
Yukarıdaki hipotezler mutlaka birbirine rakip modeller olarak kabul edilmemelidir.
Daha doğrusu farklı bir zorunluluk tarafından yönlendirilen birçok farklı sürecin birbirine
karışması gibi üretimde kentsel-kırsal değişiminin karmaşıklığını yansıtmaktadırlar.

9.4. Ergene Havzası’nda Değişim ve Arazi Kullanımının
Değerlendirilmesi
Yukarıda ifade edilen hipotezlerin görüldüğü bir bölge olarak, Ergene Havzası’ndan
bahsetmek yerinde olacaktır. 1972 yılında Çerkezköy’ün, 1969-1976 yılları arasında
Edirne’nin, 1974-1979 yılları arasında Kırklareli’nin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına
alınması sonucu bu alanlar büyüme merkezleri olmuşlar ve önemli değişimlere maruz
kalmışlardır.
Günümüzde dünya ekonomisinde mal, sermaye ve hizmet akışının artışına bağlı
olarak, ülkeler arası karşılıklı etkileşim de hızlanmıştır. Küresel ölçekte karar ve yönetim
birimleri merkeze çekilmiş, üretim alanları ise çevreye yayılmıştır. Dünya geneline
baktığımızda, gelişimini tamamlamış olan hizmet ve bilgi toplumları, yönetim ve idare
merkezini meydana getirirken, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerin kırsal alanları
(periferik) yukarıda hipotezlerde belirtilen avantajları sebebiyle üretim alanlarını
oluşturdukları görülür. Ergene Havzası’nda da buna benzer durum oluşmakta, karar ve
yönetim merkezi konumundaki İstanbul’a karşılık, başta Lüleburgaz, Çorlu ve Çerkezköy
olmak üzere Ergene Havzası üretim alanlarını oluşturmaktadır. İstanbul ulusal olduğu kadar
uluslararası karar ve yönetim merkezi olduğundan dolayı bu mekânsal ilişkiyi küresel boyutta
da değerlendirmek mümkündür.
İstanbul ilinin Türkiye’nin hemen hemen her kentinden göç alması ve böylece
ülkemizin nüfus artış hızı en yüksek illeri arasında yer almasına rağmen; ilin Tekirdağ’dan
aldığı göç, verdiğinden daha azdır. Karşılıklı nüfus hareketleri kıyaslandığında Tekirdağ’dan
İstanbul’a göç edenlerden daha fazlası İstanbul’dan Tekirdağ’a gitmektedir. Bu önemli bir
demografik özellik olup Tekirdağ ili 1965-70 nüfus sayımlarında göç alan iller arasında 18.
sırada iken, 1970-75 sayım döneminde 10. sıraya yükselmiştir. 1972-76 yılları arasında
Çerkezköy’ün kalkınmada öncelikli yöre kapsamına alınması, sanayii faaliyetlerinin teşvik
edilmesi ve sanayi tesislerinin İstanbul dışına çıkartılması öngörüleri bu hususta etkili olan
faktörlerdir.
Bu faktörler ve havzanın sahip olduğu diğer doğal faktörler Ergene Havzası’nın
gelişmesinde büyük imkânlar yaratabilecek potansiyele sahip olmakla birlikte Ergene
Havzası’ndaki coğrafi olanakların yani verimli toprak ve kullanılabilir su kaynakları gibi
doğal kaynaklardan insanların yararlanmasında sürdürülebilirliğinin göz ardı edilmemesi
gerekmektedir. Ancak tekstil gibi bazı sanayii kuruluşlarının küreselleşme süreci içinde
Ergene Havzası’nda gittikçe artan derecede önem kazanması sanayi faaliyetlerinin artmasına
ve yörede bir dinamizm oluşmasına olanak tanımaktadır. Bundan dolayı Ergene Havzası’nda
196

mevcut yerel coğrafi kaynakların çok iyi değerlendirilmesi uzun vadeli ekonomik, sosyal ve
çevresel boyutu bulunan kalkınma plânlarının yürürlüğe sokulmasını gerektirmektedir.
Tablo 1: Ergene Havzası’nda Arazi Kullanımının Değerlendirilmesi
Yanlış
Kullanım
Şekli

Doğru Kullanım Şekli

2680

Çayır - Mera

Tarım

1351

OrmanFundalık

Tarım

2892

Diğer
Kullanımlar

Tarım

23976

Çayır - Mera

Tarım

44077

OrmanFundalık

Tarım

10613

Yerleşme

26576

Çayır - Mera

Tarım

62660

OrmanFundalık

Tarım

4908

Yerleşme

Tarım

11229

Çayır - Mera

Tarım

32166

Yerleşme

Tarım

Miktarı
Sınıfı
(Ha)

I. Sınıf

II. Sınıf

III. Sınıf

IV. Sınıf

1124
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V. Sınıf

VI. Sınıf

VII. Sınıf

254

Sulu tarım

Çayır-Mera, Orman-Fundalık, Yerleşme vb.

17505

Kuru tarım

Çayır-Mera, Orman-Fundalık, Yerleşme vb.

3658

Sulu tarım

Çayır-Mera, Orman-Fundalık, Yerleşme vb.

3976

Kuru tarım

Çayır-Mera, Orman-Fundalık, Yerleşme vb.

8598

Sulu tarım

Çayır-Mera, Orman-Fundalık, Yerleşme vb.

Ergene Havzası’nın %0,4’ünde bağcılık, %0.08’inde bahçecilik yapılmakta, %0,1’inde
otlak, %6.1’inde mera, %18.4’ünde orman, %3.7’sinde fundalık, %1.7’sinde yerleşme,
%0.4’ünde su yüzeyleri yer almaktadır.
Yukarıdaki tablodan da izlenebileceği üzere arazinin yaklaşık %20’si gereği gibi
kullanılmamaktadır. Tarıma elverişli alanlarda otlak, mera, orman, fundalıklar ve diğer
kullanımlar yer almakta, otlak, mera, orman, fundalıklar ve diğer kullanımlara uygun
alanlarda ise tarım yapılmaktadır.
Havzada tarıma elverişli sahalar toplam alanın yaklaşık %90’ını oluşturmaktadır. Bu
oran çok yüksek bir orandır. Yukarıda özet olarak ifade etmeye çalıştığımız Havza
topraklarının özellikleri, bizi bölge ziraat hayatını ciddi bir şekilde değerlendirmeye
yönlendirmektedir. Ülke ekonomisi ve bölge ekonomisi için kırsal kalkınmanın dinamiğini
oluşturan bu verimli arazilerin çok iyi değerlendirilmesi, düzenlenmesi gerekmektedir. Genel
itibarıyla arazinin düzenlenmesi ve organize edilmesi bazı kanuni yaptırımların olmaması
veya yetersiz kalması sebebiyle gerçekleşememekte, olumsuz anlamda da yine benzer
sebeplerle arazinin kullanımı gelişigüzel, keyfi bir şeklide gerçekleşmekte, böylece kısa ve
uzun vadeli problemleri beraberinde getirmektedir. Üstelik bu noktada kalmayıp, problemleri
geleceğe taşıma eğilimi görülmektedir. İlçe bazında yaptığımız incelemelere göre, tarımsal
faaliyetler dışında özellikle yerleşme ve sanayi faaliyeti amaçlı kullanımlar en fazla Çorlu,
Çerkezköy, Lüleburgaz, Malkara, Uzunköprü, Babaeski, Hayrabolu ve Kırklareli Merkez
ilçelerindedir.
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9.5. Çerkezköy’de Değişim ve Arazi Kullanımının Değerlendirilmesi
Tablo 2: Çerkezköy’de Arazi Kullanımının Değerlendirilmesi
Miktarı

Yanlış Kullanım
Şekli

Doğru Kullanım Şekli

Diğer Kullanımlar

Tarım

2187

Otlak - Mera

Tarım

4397

Orman-Fundalık

Tarım

1497

Diğer Kullanımlar

Tarım

1224

Otlak - Mera

Tarım

516

Orman-Fundalık

Tarım

166

Diğer Kullanımlar

Tarım

Otlak - Mera

Tarım

Orman-Fundalık

Tarım

Diğer Kullanımlar

Tarım

Sınıfı
(Ha)

I. Sınıf

26

II. Sınıf

III. Sınıf

IV. Sınıf

43
456
6

Kaynak:

28.453 hektar alana sahip Çerkezköy arazisinin %3,9’unu I. sınıf araziler, %74,9’unu
II. sınıf araziler, %18’ini III. sınıf araziler, %1,7’sini IV. sınıf araziler oluşturmaktadır.
Hemen hemen arazinin tümü tarıma elverişlidir. Arazi kullanımında meralar %12,2, ormanlar
%17,3, fundalık alanlar %1,4, yerleşme alanı %7 oranındadır. Yerleşme alanlarının arazi
kullanımı içindeki oranı diğer ilçelerle karşılaştırıldığında yerleşme ve sanayi alanlarının
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Çerkezköy’de oldukça fazla olduğu görülür. Yerleşme alanının bu yüksek oranlara ulaşması,
sanayileşme ve buna bağlı olarak nüfus artışı ve dolayısıyla yerleşmenin sahasını
genişletmesiyle yakından ilişkilidir. 10.518 hektar tarıma elverişli arazide otlak, mera, orman
ve fundalık ile diğer kullanımlar yer almaktadır. Özellikle II. sınıf arazi üzerinde 1.497 hektar
alanda yer alan yerleşme ve sanayi gün geçtikçe tarım alanları aleyhine sahasını
genişletmektedir.
Yukarıda istatistiklerle sunmaya çalıştığımız yerleşme ve diğer kullanımlarla ilgili
değerler, günümüzde daha ciddi boyutlara ulaşmıştır. Yaptığımız çalışmalarda alan kaybının
daha fazla olduğu görülmektedir. Kırsal alanlar üzerinde kullanıma dayalı çatışmalar ve
bunların sonuçları kaygı vericidir. Hızla artan nüfus ve nüfusun özellikle beslenme talebi bu
kaygıyı çok önemli kılmaktadır. Ergene Havzası’nda olduğu gibi coğrafi potansiyel zirai
faaliyetler için çok elverişli olmakla beraber, söz konusu potansiyelin yerinde ve gereği gibi
kullanılmaması, başta sanayi olmak üzere diğer ekonomik faaliyetler için cazip bölge hâline
gelmesi, bölgede kırsal ekonomide ciddi dönüşüme sebep olmuştur.

9.6. İmalâtta Tüm Kentsel-Kırsal Değişimi Düşüncesine İlişik
Uyarılar
Gerçekten, imalâtta tüm kentsel-kırsal değişimi düşüncesine ilişik uyarılar söz
konusudur.
Bu uyaranlardan birincisi; kent-kır değişimi kendine özgü, büyük ölçekli bir sektör
olmuştur. Eskiden kırsal kasabalarda hâkim olan tek sanayi olan besin işleme, kereste ve kâğıt
üretimi, balık konserve ve tekstil gibi geleneksel kırsal imalat sanayileri egemenken, yüksek
teknoloji sanayileri ve kaliteli gıda maddeleri üretimini içeren eşya üretim alanlarıyla ilgili
olarak büyüyen imalatın tahrip edici sonuçlarıyla önemli ölçüde azalmıştır.
İkincisi; kentsel-kırsal değişim mekânsal olarak seçici olmuştur. Metropoliten alanlara
komşu olan kırsal ilçelerde en hızlı büyümenin olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde
üretimin yer değiştirmesinin geleneksel durumu değerlendirilmiş ve Amerika Birleşik
Devletleri'nin kuzeydeki eyaletlerinden güney eyaletlerine kadar kırsal ve kentsel her iki
alandaki bölgesel değişimin kırsal-şehirsel değişimden çok daha önemli olduğu görülmüştür.
Mekânsal yoğunlaşma, özellikle harekete geçirilen kırsal büyüme sektörlerinden biri
olarak yüksek teknoloji sektöründe dikkat çekmektedir. Örneğin, İngiltere'de kentsel
alanlardaki yüzde 12’lik bir azalmaya karşın, kırsal bölgelerde 1981 ve 1989 yılları arasında
yüksek teknolojiye sahip sanayide istihdam bir bütün olarak artmıştır. Büyüme üç bölgede
odaklanmıştır.
1989 yılında, diğer herhangi bir bölgeye göre üç kat daha fazla insan Güney-Doğu
İngiltere’de yüksek teknoloji sektörlerinde istihdam edilmiş ve çoğunlukla kırsal büyüme
(özellikle Cambridge’de olduğu gibi) belirli kilit noktadaki yerler çevresinde yoğunlaşmıştır
(North, 1998).
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Üçüncü olarak, kent-kır değişimi kırsal alanlarda üretimin doğası gereği olarak
gerçekleşmiştir. Fabrikalar daha önceleri kırsal topluluklarla daha az entegre durumdaydılar.
Onların yerel doğal kaynakları kullanmaları daha azdı ve daha az yereldiler. Yapılan işin
niteliği, aynı zamanda iş gücünün özelliklerine göre değişmektedir. Bu sanayiler daha rutin,
teknik açıdan daha az gelişmiş olma eğilimindedir. Kırsal ve küçük kasabalara göre
düzenlenmiş, yüksek teknik ve kalifiye işçi gerektiren faaliyetlere nazaran, büyük ölçüde yarı
kalifiye işçi gerektiren montaj tipi faaliyetlerdir.
Dördüncü olarak, faktörlerin çoğunda tanımlandığı gibi, gelişmekte olan ülkelerin
rekabeti ve gelişmeyi sağlamak için kırsal üretimi savunmasız yapmak, kır-şehir değişimine
katkıda bulunmaktadır. Örneğin, kırsal alanlar, kentsel alanların ücretlerini düşürmektedirler.
Kurumsal birleşme ve devralmalarla, küresel ölçekte geliştirilen stratejiyle, farklı bir
kıtada alınan muhtemel bir yönetim kurulu kararına bağlı olarak yerel fabrikanın geleceği
farklı ekonomik sektörlerle kırsal alanlar dönüştürülmüştür. Ayrıca, sendikalaşma düzeyi
düşük şirketler kırsal alanları daha az dirençle karşılaşabilmeleri açısından tercih etmişlerdir.
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Uygulamalar
Örnek bir kırsal alanda ekonomideki değişimin ve etkilerinin gözlenmesi.
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Uygulama Soruları
1)
Gözlemlediğiniz kırsal alanında nasıl bir ekonomik değişim gözlemlediniz ve
bu değişim nasıl olmuştur?

203

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kırsal ekonomide nasıl bir değişimin gerçekleşebileceğini, kırsal
alanlarda ormancılık, balıkçılık ve madencilik faaliyetlerinin nasıl bir gelişme veya gerileme
gösterdiğini, North (1998) tarafından kent-kır değişimine dair temel oluşturacak dört faktörü,
Ergene Havzası’nda kırsalda nasıl bir değişimin görüldüğünü, bu doğrultuda arazi
kullanımında nasıl bir değişimin ortaya çıktığını, Çerkezköy’de nasıl bir değişimin
görüldüğünü, arazi kullanımında nasıl bir değişimin görüldüğünü, imalâtta tüm kentsel-kırsal
değişimi düşüncesine ilişik uyarıların neler olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Roma İmparatorluğu
aristokratlar arasında paylaştırılan çok büyük mülklerin adı verilmiştir?
a)
Latifundia
b)
Plantasyon
c)
Farmstead
d)
Kibbutz
e)
Solhoz
2)
Neolitik dönemde tarımsal üretimin başlamasıyla insanlar sedanter hâle
geçmişler, toprağı işlemişler çeşitli ürünleri yetiştirmeye başlamışlar,
hayvanları evcilleştirmişlerdir.

döneminde

Doğru

Yanlış

X

3)
Birçok kırsal toplulukta işçiler mevsim ve ürün talebine bağlı olarak
madencilik metalürji ya da balıkçılık ve çiftlik işleri arasında kendi
istihdamlarını bölemiyorlar ve her birinde ihtiyaç doğrultusunda
çalışamıyorlardı.

Doğru

Yanlış
X

4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Hollanda'da alternatif ekim yöntemlerinin
bulunmasıyla artık nadasın hemen hemen tamamen ortadan kalktığı, topraklar nadasa
bırakılmaksızın hayvanların besinini oluşturan bitkilerin ekildiği, böylece daha fazla hayvanın
beslenmesi sağlanırken toprağın da besin maddeleri bakımından güçlendiği yüzyıl verilmiştir?
a)
XVII. yüzyıl
b)
X. yüzyıl
c)
VII. yüzyıl
d)
VIII. yüzyıl
e)
IX. yüzyıl
5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “……………… gibi diğer geleneksel kırsal
ekonomik faaliyetler de, benzer bir evrim yaşamış ve onların istihdam düzeylerinde de benzer
düşüşler olmuştur.” ifadesinde yer almaz
a)
Sanayi
b)
Ormancılık
c)
Balıkçılık
d)
Madencilik
e)
Taş ocakçılığı
6)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Fransa’da da toprakların çitle çevrilmesi
yasasının çıktığı yıl verilmiştir?
a)
1789
b)
1650
c)
1900
d)
1700
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e)
1950
7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Fransa'da 1789 devrimi sonrasında
gerçekleşen olaylardan biri değildir?
a)
Topraklar kiliseye verilmiştir.
b)
Geleneksel üretim yapan küçük aile işletmeleri ortaya çıkmıştır.
c)
Topraklar köylüye dağıtılmıştır.
d)
Toprakların çitle çevrilmesi yasası çıkmıştır.
e)
Kırsal nüfus topraklarından kopmamıştır.
8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ABD’de kırsal ekonomideki
değişimle,1969 ve 1997 yılları arasında kırsal yerleşmelerde tarımda yaklaşık işini kaybeden
kişi sayısı verilmiştir?
a)
750000
b)
500 000
c)
200 000
d)
100 000
e)
75 000
9)
Kırsal ekonominin dengesindeki değişim, küresel ticaretin
serbestleşmesi gibi küresel ekonomik yeniden yapılanma içindeki
eğilimleri kapsamaz.

Doğru

Yanlış
X

10)
Sermaye birikiminin farklı safhaları iş gücü ve yer için farklı ihtiyaçlar üretir.

Doğru
X

Cevaplar: 1.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A
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Yanlış

10. SOSYAL VE DEMOGRAFİK DEĞİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Sosyal ve Demografik Değişim
10.2. Şehirleşmeden “Counterurbanizasyon”a
10.2.1. Kırsal Alanlarda Nüfusun Azalması
10.2.2. Yeniden Kırsala Dönüş
10.2.3.Counterurbanizasyonun Sebepleri
10.2.4. Kırların Yaşam Alanı Olmasında Etkili Olan Faktörler
10.2.5. Kırlara Olan Göçün Yeniden Canlanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kırsal alanlarda sosyal ve demografik değişim nasıl olmuştur?
Şehirleşmeden “Counterurbanizasyon”a hangi sebeplerle geçilmiştir?
Kırsal alanlarda nüfusun azalmasının sebep ve sonuçları neler olmuştur?
Yeniden kırsala dönüş dediğimizde ne anlıyorsunuz?
Counterurbanizasyonun sebepleri nelerdir?
Kırların yaşam alanı olmasında etkili olan faktörler nelerdir?
Kırlara olan göçün yeniden canlanması hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sosyal ve demografik
değişim

Kırsal alanlarda sosyal ve
demografik değişimin
öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve ilgili örnek
araştırmaların yapılması.

Şehirleşmeden
“Counterurbanizasyon”a

Şehirleşmeden
“Counterurbanizasyon”a
hangi sebeplerle geçildiğinin
öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve ilgili örnek
araştırmaların yapılması.

Kırsal alanlarda nüfusun
azalması

Kırsal alanlarda nüfusun
azalmasının sebep ve
sonuçlarının öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve ilgili örnek
araştırmaların yapılması.

Yeniden kırsala dönüş

Yeniden kırsala dönüşün
anlaşılması.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve ilgili örnek
araştırmaların yapılması.

Counterurbanizasyonun
sebepleri

Counterurbanizasyonun
sebeplerinin öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve ilgili örnek
araştırmaların yapılması.

Kırların yaşam alanı
olmasında etkili olan
faktörler

Kırların yaşam alanı
olmasında etkili olan
faktörlerin öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve ilgili örnek
araştırmaların yapılması.

Kırlara olan göçün yeniden
canlanması

Kırlara olan göçün yeniden
canlanma sebeplerinin
öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve ilgili örnek
araştırmaların yapılması.
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Anahtar Kavramlar
•

Sosyal değişim

•

Demoğrafik değişim

•

Göç
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Giriş
Geçen iki yüz yıl gibi kısa bir sürede günümüzün gelişmiş ülkelerinde kırsal nüfus
hızlı bir şekilde artmış, 19 yy. başlarında ise şehirler karşısında önemli ölçüde nüfus
kaybetmiştir. Sanayinin geliştiği yerlerde göç hareketi güçlenmiş, tarımla sanayi arasındaki
gelir farkının büyümesi, gerek motorlu taşıtların artışı gerekse ulaşım altyapısındaki
ilerlemeler gibi ulaşım tekniklerindeki gelişmeler nüfusun hareketliliğinin dinamiğini
oluşturmuştur.
1970’lerde Amerikan demograflar nüfusun şehirlerden kırlara doğru yöneldiğini fark
etmişlerdir. “Counterurbanizasyon” olarak adlandırılan bu durumun sonraki yıllarda sadece
ABD değil aynı zamanda Kanada, Avustralya ve Batı Avrupa’da da görüldüğü ortaya
konulmuştur.

212

10.1. Sosyal ve Demografik Değişim
Geçen iki yüz yıl gibi kısa bir sürede günümüzün gelişmiş ülkelerinde kırsal nüfus
hızlı bir şekilde artmış, 19 yy. başlarında ise şehirler karşısında önemli ölçüde nüfus
kaybetmiştir.
Sanayinin geliştiği yerlerde göç hareketi güçlenmiş, tarımla sanayi arasındaki gelir
farkının büyümesi, gerek motorlu taşıtların artışı gerekse ulaşım altyapısındaki ilerlemeler
gibi ulaşım tekniklerindeki gelişmeler nüfusun hareketliliğinin dinamiğini oluşturmuştur.
Sanayinin yeni gelişmeye başladığı dönemlerde nüfus hareketi devresel olmuş, belirli
dönemlerde kırsal alanlardan çalışmak için şehirlere gelinmiştir. Daha çok erkeklerin yer
aldıkları bu nüfus hareketiyle şehirlere gelen nüfusun çalışma alanı daha ziyade hizmetler
kesimi olmaktadır.
Sanayi sektörü geliştikçe, tarım sektörü ve sanayi sektörü arasında gelir düzeyindeki
farklar attıkça, sanayi alanlarına doğru hareket artmakta ve devresellikten çıkıp, kalıcı hâle
dönüşmektedir.
Amerika kıtasına ve özellikle ABD’ye 19. yüzyılda ekonomik potansiyelin yüksekliği
sebebiyle büyük göçler olmuş, ABD’nin toplam nüfus artışında onar yıllık dönemlerde %40’a
yakın yükselişler olmuştur. Bu oran 1880-1890’da %38,8, 1890-1900’de %28,4, 19001910’da %39,4’tür. 1940-1950 arasında artış oranı %7,2’ye düşmüştür (Trewartha, 1960).
ABD’de sanayi ve tarım bölgelerini ifade eden kuzey ve güney ayrımı ortaya çıkmış olup
benzer dinamikler sebebiyle iki bölge arasında göç hareketi gerçekleşmektedir.
Sanayi devrimiyle birlikte tarımsal alanlardan sanayileşen bölgelere göçler artmış,
sanayi şehirleri kalabalıklaşmıştır. İngiltere’de 18. yüzyıl başlarında İngiltere nüfusunun
%60’dan fazlası Bristol ile Londra arasında kuşak üzerinde toplanmıştır. Üretimde elektrik
enerjisi ve petrolün kullanılması ve bu enerjilerin taşınabilmesi ekonomik faaliyetleri belirli
yerlere bağımlı olmaktan çıkarmıştır. Böylece nüfus dışsal ekonomilerin ortaya çıktığı belirli
merkezlerde toplanmaya başlamıştır (Dinler, 1998).
19 ve 20 yy. da hızlı bir şehirleşme yaşanmıştır. 1960-1970’lere kadar bir süre yeniden
kırsal alanlar göç almış, 1960-70’lerden sonra ise kırsal nüfus oranları yeniden düşmüştür. 21
yy’ın başlarında ise durum daha da belirsiz bir hâl almış, kırsal alanlara doğru bir eğilim
yaşansa da bu eğilim ulusal, bölgesel ve lokal ölçekte farklı şekillerde gözlenmiştir.
Kırsal nüfus değişirken sadece oransal bir değişme olmamakta, nüfusun niteliği de
değişmektedir. Günümüzde kırsal alanlar genellikle 30-40 yaş üstü kişilerin tercih ettiği
yerlerdir. Ayrıca bu eğilimler kırsal alanlarda orta sınıfın oranını yeniden arttırmıştır. Bu
bölümde bu değişimler daha ayrıntılı biçimde incelenecektir. İlk olarak kırsal alanlardaki
nüfus değişiminin coğrafi özellikleri ve kronolojisi ile devam eden süreç ele alınacaktır.
Bölümün ikinci yarısında kırsal alanların yeni yapısı analiz edilecektir.
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10.2. Şehirleşmeden “Counterurbanizasyon”a
10.2.1. Kırsal Alanlarda Nüfusun Azalması
1851’de İngiltere ve Galler’deki nüfusun yarısı kırsalda yaşamaktaydı. 100 yıl sonra
1951’de nüfusun sadece %20’si kırlarda yaşıyordu. İngiliz kırsalındaki bu boşalma tüm
dünyada sanayileşme döneminde şahit olunan kitlesel göçlerin bir sonucuydu.
1851 ile 1951 yılları arasında İngiltere ve Galler’in toplam nüfusu %144’lük bir artışla
26 milyona dayanmış, fakat kırsal sahadaki nüfus (%5’lik bir düşüşle) yarım milyon kadar
azalmıştır. Bu değişimin çoğu 19 yy. ortalarından 1920’lere kadar süren sanayileşme
sürecinde yaşanmıştır. Şehirlerdeki iş olanakları ve yüksek gelir beklentisi insanları şehirlere
çekiyordu. Böylece kırsaldaki tarımsal istihdam, zanaatkârlık ve madencilik gibi faaliyetler
azalmıştır. Demir yollarının gelişmesi kırların boşalmasını tetiklemiştir. Çünkü kırsal kesimde
eğitim ve iletişimde yaşanan gelişmeler, burada yaşayanların hareketliliğine artı olarak sosyal
hareketliliği de sağlamıştır. Kırsal toplumların dünyaya kapalı ve izole özelliklerine karşın,
şehirlerin özgürlük, bağımsızlık gibi kavramlarla yarattığı cazibe, nüfusu kendine çekmiş,
buna dayalı göçler meydana gelmiştir.
Kırların nüfus kaybı her yerde aynı şiddette gerçekleşmemiştir. Şehir yakınında yer
alan yeni metropolitenlerle kıyaslandığında, şehirlerin uzak kenarlarında yer alan kırların
nüfus kaybı daha fazla olmuştur. Göç oranları ve göç yönleri zaman içerisinde değişiklik
göstermektedir. Mesela Rutland şehrinde 1851 ve 1931 yılları arasındaki her on yılda nüfus
daima azalmıştır (nüfusun yüzde 3,2 arttığı 1901 ve 1911 yılları hariç) (Saville,1957).
1950’lere kadar şehirleşme ülke genelinde yavaş seyretmiştir. Çünkü ekonomik sıkıntılar
kasaba ve şehirlerdeki iş olanaklarını kısıtlamakta olup orta sınıf şehrin çeperine yönelmiştir.
Kırlardan kaçış eğilimi Avrupa’nın her yerinde gözlenmiştir. Kırlardan göçler
İngiltere’ye göre daha sonra ve daha hızlı bir biçimde gerçekleşmiştir. Mesela İrlanda’da
nüfusu 1500’den az olan kırsal yerleşmelerin oranı 1901’de %71,7, 1936’da %63,5, iken
1971’de %47,7’dir. Buna sebep olan şey kısıtlı ekonomik ve sosyal olanaklar sunan kırların
verdiği göçtür (Hannan, 1970).
Avrupa’dan başka, 1900 yılında Kuzey Amerika’nın büyük bir bölümü, Avustralya ve
Yeni Zelanda hâlâ Avrupalılarca yerleşiliyordu. Fakat bu kırsal alanların nüfuslanması
şehirlere göre daha az oluyordu. Diğer göç edilen yerler de benzer bir durumdaydı. Kanada’da
şehirlerde nüfus artış oranı kırlardaki nüfus artış oranını ikiye katlıyordu. Bu durum en
azından 19. yy. başından 1930’lu yıllara kadar bu şekildeydi. Şehir nüfusu 1921’den hemen
sonra kır nüfusunu geçmişti (Bollman and Briggs 1992).
Gelişmekte olan ve azgelişmiş ülkelerde bu süreç daha geç dönemlerde yaşanmıştır.
Mesela ülkemizde 1950’lerle sanayileşme ve şehirleşme başlamış, kırlardan şehirlere göçler
hızlanmıştır. Kırsal alanlarda altyapı yetersizlikleri, toprak ve gelir dağılımındaki
dengesizlikler, tarım ürünlerinden düşük verim elde edilmesi, tarımda makineleşmenin
yaygınlaşması gibi sebeplerle kırlardan şehirlere göçler hızlanmıştır. 1927’de şehir nüfus
oranı %24,2 iken, 1950’de %25, 1970’de %38,5, 1990’da %59 ve 2012’de %77,2 olmuştur.
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Bu süreçte İstanbul’un nüfusu 1927 yılında 806.860 iken 1950 yılında 1.179.666’ya
yükselmiş, günümüzde ise bu değer 13.710.512’ye ulaşmıştır. İstanbul’un nüfusu 1927 ile
2012 yılları arasında 17 kat artmıştır. Değerler de göstermektedir ki, 1950 öncesinde çok
önemli bir nüfus hareketi yaşanmamış, ancak 1950 sonrasında kırdan şehirlere olan nüfus
hareketi günümüze kadar sürmüştür. İstanbul her dönemde göç alan bir il olmuştur. 19601965 dönemiyle Kocaeli göç alan il bir olmuş, İstanbul’un bir uzantısı hâline gelen Kocaeli
önemli bir çekim merkezi hâline gelmiş ve bu durumunu diğer dönemlerde de arttırarak
sürdürmüştür. 1965-1970 döneminde göçle gelen nüfus, İstanbul ili nüfusunun yaklaşık
%21’ini oluşturmuştur. 1980-85 döneminde göç eden nüfus oran olarak azalmış, 1975-80
döneminde nüfusun ‰71’i bir ilden diğerine göç etmişken, bu oran 1980-85 döneminde
‰66’ya düşmüş, 1985-1990 döneminde ise tekrar yükselerek ‰80’e ulaşmıştır (Tandoğan,
A,1998) . Mesela Antalya ili sahip olduğu tarımsal potansiyel ve bunun olabildiğince entansif
olarak değerlendirilmesi ve turizm potansiyelinin iyi değerlendirilmesiyle göç alan bir il
niteliği kazanmıştır. 1975-1980 döneminde göç alan iller arasında 6. sırada, 1985-1990
döneminde 3. sırada yer almıştır.

10.2.2. Yeniden Kırsala Dönüş
1970’lerde Amerikan demograflar nüfusun şehirlerden kırlara doğru yöneldiğini fark
etmişlerdir. Berry tarafından “counterurbanization” olarak adlandırılan bu durum sonraki
yıllarda Bourne ve Logon (1975) ve Vining ve Kontuly (1978) gibi yazarlar tarafından da
ortaya konmuştur. Üstelik bu durumun sadece ABD’de değil aynı zamanda Kanada,
Avustralya ve Batı Avrupa’da da görüldüğü ortaya konulmuştur.
“Counterurbanization” şehir nüfusunun kırsal alanlara göçüdür. Normal olarak şehirle
bağlantılı kırsala göçtür. Fakat kırsal ve şehirsel alanların nüfus büyüme oranları değer
farkıyla sınıflandırılmıştır. Counterurbanization decentralizasyon (merkezden dağılma)
(kasaba ve şehirden kasaba veya şehrin bitişiğindeki alanlara göç etmek) ve deconcentrasyon
(Metropoliten alanlardan kırsal bölgelere bölgelerarası göç etmek) olmak üzere her ikisini de
içermektedir
1970 ve 1980’lerde en hızlı nüfus artışına sahne olan İngiltere’de 1981 yılının başında
100.000 kadar insan şehirlerden kırsal alanlara göç etmiştir (Lewis 1998; Serow 1991).
Sonuçta İngiltere’nin metropoliten alanlarındaki nüfusu 1971-1981 yılları arasında %6,5
oranında azalmıştır. Diğer taraftan kırsal alanların nüfusu %6 oranında artmıştır (Serow
1991). Avrupa’daki diğer ülkelerde ise fark daha az hissedilmektedir. Günümüzde ise bu fark
neredeyse ortadan kalkmıştır. Hollanda’da kırsal alanlara yapılan göçlerde net göç oranı 1970
yılında %2, 1982 yılında Fransa’da gerçekleşen net göç oranı %1,3, 1980’lerin başında Batı
Almanya’da ise %0,7’dir (Serow 1991). Kanada’da daha karmaşık bir durum vardır.
1971’den 1980’lere kadar şehirden kırsal alana olan göç miktarı kırdan şehre olan göç
miktarını geçmiştir. Fakat kırsal alanlardaki nüfusun büyüme oranı şehirsel büyüme oranını
sadece 1971-1976 döneminde geçmiştir.
Kanada örneğinde de görüldüğü gibi “counterurbanizasyon” ahenkli ve tekyönlü bir
hareketten ziyade nüfus değişim sürecinin farklı bir boyutudur.
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1970’lerin ortasında başlayıp 20 yıl boyunca süren incelemeler ve analizler sonucunda
Lewis(1998) “counterurbanization” olgusunun sonuçlarını 4 maddede özetlemiştir. (Wood,
1985)
1.

Şehir hiyerarşisinde alt tabaka günden güne büyümektedir.

2.

Suburbanizasyon bölgeleri nüfuslanmaktadır.

3.

Metropolitan alanların kenarlarında nüfus daha hızlı artmaktadır.

4.
Nüfus şehrin
kaymaktadır.

geleneksel

endüstri alanlarından

kırsal

alanlara doğru

Vining ve Strauss (1977) counterurbanizasyonu geçmişe bir sünger çekmek olarak
beyan etmekte, Berry ısrarla kıra geri dönüşün tarihsel önemini vurgulamakta ve bu konuda
şöyle demektedir: “Dönüm noktası Amerikan şehir deneyimine ulaşmaktı.
Counterurbanizasyon şehirleşmenin yerini almıştır. Böylece ulusal yerleşme tarzı gelişmiştir.”
(Berry, 1976)

10.2.3. Counterurbanizasyonun Sebepleri
Counterubanizasyon gerek kır gerekse şehrin sosyal ve teknolojik değişimleri de
içeren ekonomik yapılanmasının bir ürünüdür. İnsanların eskisine nazaran daha sosyal ve
daha mobil olmaları kırlara yapılan göçü hızlandırmıştır. Kontuly (1998) çalışmasında
counterurbanizasyonunun sebeplerini 6 başlık altında özetlemiştir.
1.
Ekonomik Döngü Faktörü: Bu iş döngüsü, savunma, turizm ve madencilikte
lokal istihdam, iş ve mülkiyette ana para yatırımlarının piyasada dolaşmasıdır.
2.
Ekonomik Yapı: İşçi sınıfı artık kırsal alanlarda mekâna dağılmış bir şekilde
bulunan iş olanaklarından yararlanabilmektedir.
3.
Çevresel Faktörler: Şehirlerdeki ev bulma, yaşam maliyetleri gibi sosyal ve
çevresel problemleri içermektedir. Şehirlerde yaşanan bu iticilikler kırların çekiciliğini
oluşturmaktadır.
4.
Sosyo-Ekonomik ve Sosyo- Kültürel Faktörler: Bu faktörlerden kasıt değişen
demografik şartlar, sosyal güvenlik ödemelerindeki yükselmeler, toplumsal değer ve konut
tercihlerindeki değişimleri ifade etmektedir.
5.
Devlet Politikaları: Kırsal gelişimin teşviki veya eğitim, sağlık ve kentlerdeki
toplumsal diğer hizmetleri geliştirmeyi kapsar. Böylece kırsal alanlar daha çekici hâle
gelmektedir.
6.
Teknolojik Gelişmeler: Ulaşım bağlantıları ve telekomünikasyonun gelişimi
kast edilmektedir. Ulaşım ve iletişimin artması kırsal alanlara yapılan göçleri
kolaylaştırmaktadır.
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Bu faktörler kişilerin nerede yaşayacaklarına dair kararlarını etkilemekte ve
değiştirmektedir.
Bazı durumlarda yeni kısıtlamalar da ortaya çıkabilmektedir. Mesela birçok imalat
sektörü şehirden kırsal alanlara gitmekte ve kırsalda hizmet sektörü ekonomik bir yapılanma
içinde olmaktadır. Böyle bir durumda kırsalda iş olanakları daha fazlalaşmaktadır, şehre yakın
yerlerde ise azalmaktadır. Ekonomik yapılanma, sosyal ve kültürel değişim ve teknolojik
yeniliklerdeki gelişmeler de kırlarda yaşamayı cazip bir hâle getirebilmektedir.
İngiltere ve Kanada gibi nüfusunun büyük çoğunluğunun şehirlerde yaşadığı ülkelerin
kamuoylarında kırsallığın getirdiği olumlu şartlar çekici faktör olarak düşünülür ve bu
ülkelerde insanlar yapabildikleri ölçüde kırsalda yaşamayı tercih ederler (Bollman ve Biggs,
1992; Halfacree 1994). İngiltere’de Devon ve Lancashire’da köylere yapılan göçleri çalışan
Halfacree’nin ulaştığı sonuçlar şöyledir: Bölgede yaşayanların neredeyse yarısının kırsalı
seçmelerinde bölgenin kırsal karakteri etkili olmuştur. Sadece onda birinden daha azı kırsal
karakterin önemsiz olduğunu dile getirmiştir (Halfacree, 1994). Benzer sonuçlar Crump’un
2003 yılında Kaliforniya’da Sonoma kırsalında yaptığı çalışmada da gözlenmiştir. Sonoma
Bölgesi kırsal alanın ağır bastığı bir yer olup bölge hem şehre göç vermiş hem de şehirden
göç almış bir yerdir. Nüfusu 1970-2000 yılları arasında %53 oranında artmıştır. Crump göç
edenlerin %50’sinin kırsal bölgeye yerleştiğini belirtmektedir. Gelen insanların kırsalı
seçmesinde en önemli etken kırsal çevredir. Bölgenin şehre yakın yerlerine göç etmiş
olanların da %50’si göç etmelerinde kırsal çevrenin önemli veya çok önemli bir faktör
olduğunu dile getirmiştir. Crump tarafından gruplandırılan diğer faktörler de yine kırsal çevre
ile ilgilidir. Bunlar; çekici doğal güzellikler, açık alanlar ve mahremiyettir. Bu faktörler
kırsala göç edenlerin çoğunluğu tarafından dillendirilmiştir. Crump’un kırsal faktörleri
guruplandırmasında kırların sosyal yapısı etkili olmuştur.

10.2.4. Kırların Yaşam Alanı Olmasında Etkili Olan Faktörler
Kırların yaşam alanı olmasında etkili olan faktörler çok çeşitlidir. Bunların başlıcaları
olarak, açık alan, çevrenin estetik kalitesi, daha huzurlu bir yaşam, bir topluma ait olma hissi
ve değer yargıları gibi kavramlar kırsalın seçilmesinde etkili olmaktadır. Diğer taraftan,
kırsalda var olan değer yargıları politik bir bakış açısı yaratıp bölgesel anlaşmazlıklar da
ortaya çıkartabilir. Mesela Halfacree İngiltere’de göç eden küçük gruplar arasında tutucu,
ırkçı bazı azınlıklardan söz etmektedir. Bunlar kırsal alanda yaşayıp aynı ırk ve kültürel
yapıdan gelmektedirler ve yukarıda bahsedildiği gibi bazı olumsuz davranışlara sahiptirler.
İsteğe bağlı göç, nüfusun tekrardan kıra göç etmesinde önemli bir bileşendir. Fakat
göçlerin çoğu için kırın çekiciliği karar aşamasını etkileyen faktörlerden sadece biridir. Göç
etmek için harekete karar verme, göç edilecek yeri seçme, yaşayacağın toplumu seçmek gibi
bir dizi karar almak gerekir. Ve bu kararlar her zaman göçmenlerin istekleri doğrultusunda
şekillenmez. Harper (1991) çalışmasında 5’ten fazla göç türü sınıflamıştır. Çalıştığı alanda
zorunlu olarak ikamet eden kişiler vardır. Onların yer seçimi üzerinde yerel hükümet
yönelticileri veya iş olanakları etkili olmakta ve daha sık gerçekleştiği gibi birçok göçmen
kırlara iş bulmak için veya aile bağları sebebiyle yerleşmektedir. Ayrıca birçok göçmen yerel
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faktörlerden etkilenmektedir. Mesela Avustralya’nın güneydoğusunda yer alan New South
Wales kıyılarında yer alan kırsal bölgelere nüfusun gelmesinde önemli olan faktörler iklim,
hayat şartları, çevre, iş ve ev olanaklarıdır.

10.2.5. Kırlara Olan Göçün Yeniden Canlanması
Geçen 20-30 yıl boyunca counterurbanizasyon birçok sosyal bilimci tarafından
çalışılmıştır. Çalışmalar göstermektedir ki özellikle gelişmiş ülkelerde kırların devamlı nüfus
kaybettiği dönemler sona ermiştir. Artık ortada şehirden kırlara doğru olan güçlü bir hareket
söz konusudur. Kırlara olan bu göç kırsal sahalardaki nüfusu arttırmaktadır. Bununla birlikte
günümüz kırsalının nüfus dinamikleri counterurbanizasyon (şehirden kıra göç) teriminden
anladığımız kadar açık değildir. Özellikle dikkat edilmesi gereken 4 ana nokta vardır. Bunlar:
1.
Anglo-Amerikan literatüründe counterurbanizasyon’da yerleşmedeki vurgu
ulusal eğilim çeşitliliğini abartmamıştır. Counterurbanizasyon tezi Amerika’daki bilim
adamları tarafından üretilmiştir. Zaten Amerika’da nüfusun kırlara geri dönüşü çok rahat fark
edilmekte olup şehirlerden kırlara göç daima daha kuvvetli olmuştur. Counterurbanizasyon’ın
önemi diğer birçok ülkede azalmaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde kırlara olan göç eğilimi,
mesela 1980’lerde şehirleşme yönünde gerçekleşmiştir. 1970-1980’li yıllar boyunca
Finlandiya ve Portekiz’in de dahil olduğu bazı ülkelerde şehirleşme hâlâ etkili olan bir
trenddir.
2. Nüfus dinamiklerinde bölgesel faktörler gözlenir ve göçleri açıklamada bölgesel
faktörler kırsal faktörlerden daha etkili olabilmektedir. Counterurbanizasyon’ın düzensiz
bölgesel yapısı Kuzey Amerika’da gözlenebilir. Orada gerek Kanada gerekse ABD’nin kırsal
alanları büyük ve çeşitli bir alanı kapsamaktadır. Kanada’da şehirden kırsal alana olan göçler
genelde merkezin desantrilizasyonu şeklinde gerçekleşmektedir. Nüfus artışı göç alan bu
kırsal alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bu alanlar St. Lawrence vadisi ve güney Biritish
Colombia’sı gibi metropoliten alanlara yakın yerlerdir. Kuzey ve Merkezi Kanada’nın daha
uzak kırsal bölgelerinde ise nüfus azalmaktadır. Mesela Newfoundland’un nüfusu 1996-2001
yılları arasında %7 oranında, Yukon’un nüfusu %6,8 kadar, North West Bölgesinin nüfusu
%5,8 oranında düşmüştür. Buna karşılık Kanada hükümeti yurt dışından kırlara göç edecek
olan kişileri teşvik edici politikalar uygulamaktadır. Böylece kırsal alanlardaki nüfusun
azalması önlenmek istenmektedir.
ABD’de nüfusun dağılması counterurbanization da temel faktördür. Fakat bu durum
bölgesel olarak seçilen bir tavır değildir. 1990 ve 1997 yılları arasında nüfusun dörtte birden
daha fazla çoğalması batıda ve güneyde özellikle de Arizona, Nevada, İdaho, Oregon ve
Washington’da gerçekleşmiştir. Buralarda nüfusun bu derece artmasında çevrenin, hayat
tarzlarının ve şehirlerde daha fazla olan iş olanakları etkili olmuştur. Preriler (bozkır) kuşağı
boyunca kırsal alanların nüfusu azalmıştır. Çifçilik gibi geleneksel iş olanaklarının azalması
sebebiyle bazı zamanlarda bu azalma %10’dan fazla olmuştur.
Fransa ve Avustralya’da nüfusun arttığı ve azaldığı bölgeler içinde kırsal kutuplaşma
bir kanıttır. Avustralya’da kırsal nüfustaki artış New South Wales’ın kıyı kesiminde kırsal
alanlarda Viktorya, Queensland ve Batı Avustralya ile tarımsal istihdamın arttığı Kuzey
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Bölgesinde yoğunlaşmıştır (Hugo 1994). Aynı zamanda 1998-99 yılları arasında 120 kırsal
belediye bir yılda nüfusunun %1’den daha fazlasını kaybetmiştir. Bunların çoğu iç kesimlerde
kurak bölge otlak hayvancılığının yapıldığı, buğday ve koyun yetiştirilen kuru tarımın
yapıldığı yerlerdir (Kenyon ve Black 2001). 1976 ile 1998 yılları arasında 75 kadar kırsal
topluluk nüfusunun %50’sinden fazlasını kaybetmiştir. Benzer şekilde Fransa’da
counterurbanizasyon’ın baskın olan trendi, özellikle Auvergne, Limousin, Lorraine, ve
Brittany’nin bir bölümü, Normandiya ve tarımsal istihdamın daima yüksek olduğu pirenelerde
çok küçük birçok kırsal topluluğun büyük ölçüdeki nüfus kaybı gibi problemleri
maskelemektedir (İnsee, 1995). 2015 yılına kadar 1500 Fransız köyü ve hamletin komple yok
olacağı ileri sürülüyor (Lichfield, 1998).
3. Kırsal nüfus artışı olan bölgelerde dahi bölgesel olarak nüfus azalabilir. Gelişmiş
ülkeler arasında İngiltere en bilinen ve en yoğun counterurbanization modeline sahip ülkedir.
Fakat İngiltere’nin en hızlı nüfuslanan bölgesinde dahi nüfus bir bölgeden diğerine çok hızlı
değişebilir. Weekly (1988) çalışmasında şunu göstermiştir: İngiltere’nin doğusundaki iç
kısımlarda 1000 kişiden daha az kişinin ikamet ettiği yerlerde 1981’den 1971’e kadar nüfus
neredeyse yarı yarıya azalmıştır. Diğer taraftan kırsal nüfusun en hızlı genişlediği yerlerden
biri olan Güney Oxfordshire’da, 1961-1991 yılları arasında nüfus üçte bir oranında azalmıştır.
Kırsal göçlerin eşit olmayan yerel coğrafi özellikleri gelen göçmenlerin yerleşme tercihleri ve
mülkiyetin uygunluğunun kombinasyonuyla oluşmuştur. İngiltere’de arazi temini, yeni
inşaatların sınırlanması, bundan dolayı kıymetli çevrelerde nüfus artış kapasitesi ve
gelişmenin kontrolü, çok küçük topluluklar ve baskılanan kırsal alanlar planlama sistemiyle
düzenlenmiştir. Planlama politikası tarafsız bir şekilde şekillenmemiştir, planlama otoriteleri
ve toprak sahipleri arasındaki eşit olmayan güç ilişkisinin sonucu oluşmuş olup bölgesel
boşalmaları teşvik etmektedir. Planlama politikalarının formülasyonu nesnel bir süreçten
ziyade kırsal bölgelerde güç dengesini yansıtan bir süreçtir.
4. Counterurbanizasyon farklı yaş grupları ve toplumsal gruplar için farklı göç
şekillerini gizleyebilir. Yirminci yüzyılın son dönemlerinde pek çok gelişmiş ülkede
Counterurbanizasyon’un (şehirden uzaklaşma) hâkimiyeti, önemli olup genç nüfusun kırsal
bölgelerden sürekli şekilde göç ettikleri gerçeğini de örtmüştür. 1975-1976 yıllarında nüfusun
geri dönüşü sırasında bile, 18 ve 24 yaşları arasında 14,000'i aşkın genç insan kırsal eyaletlere
taşınmak yerine bu eyaletlerden göç etmişlerdir ve bu kesin göç hareketi 1980’lerde daha da
yoğunlaşmıştır.
Genç nüfusun kırsal bölgelerden göç etmesinin sebebi aslında hem seçenekler hem de
şartlardır. Kırsal kesimde büyüyen pek çok genç için, şehirler, kırsal bölgelerde yer almayan
fırsatların bulunduğu cazibe merkezleridir. Diğer göç kararlarıysa kısıtlı istihdam
fırsatlarından (çoğunlukla tarım ve diğer geleneksel endüstrilerdeki istihdam düşüşünü
yansıtmaktadır) ya da bazı bölgelerde artan arazi fiyatlarını karşılayamamaktan
kaynaklanmaktadır. En önemlisi, yüksek eğitimin yayılması çok sayıda gencin yüksekokul
veya üniversite eğitimi için kırsal çevrelerden ayrılması anlamına gelmektedir. Ancak
döndüklerinde pek çok kırsal bölgede görüldüğü gibi mezuniyet sonrası kendi yeteneklerine
uygun iş bulma sıkıntısı çekmişlerdir.
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Bazıları hayatlarında fırsatların artması ve kişisel koşullarının değişmesinin akabinde
döneceklerdir. Gözlemlere dayalı olarak, birkaç ülkede en azından kentten köye göç eden
ölçülebilir bir azınlığın aslında ''yeni gelenler'' değil de ''geri dönenler'' olduğu belirtilmiştir.
Geri dönenler normalde topluma daha kolay entegre olacaklardır ve çoğunlukla o yere toplum
hizmetine sevk edecek özel bir bağlılık göstereceklerdir.
Genç nüfusun göçü dışında yaş aralığının diğer ucuna bakacak olursak, kırsal
bölgelere doğru göç hareketinin emeklilikle arttığını görmekteyiz. Fulton ve arkadaşları
(1997), örneğin, 60 yaş üstü 6,500 kişinin, 1992-1993 yılları arasında Birleşik Devletlerin
metropol olmayan bölgelerine doğru belirgin bir şekilde göç ettiğini not etmişlerdir. Emeklilik
göçü mekânsal olarak, güney-batı İngiltere, Avustralya'nın Queensland ve New South Wales
kıyı şeridi gibi bölgelerde gözlemlenen özel trendlerle birlikte, kırsal kıyı kesimlerine ve diğer
tatil bölgelerine doğru yoğunlaşmaktadır. Emeklilik durağı kasabaları olarak sınıflandırılan
(çoğu batı kıyısında ve Rocky Dağları ve Florida'da yer almaktadır) 190 Birleşik Devletler
kasabası, 1990 ve 1997 yılları arasında yüzde 17’lik net bir göç artışıyla, 1990’lı yıllarda
Birleşik Devletler'in en hızlı gelişen yerleşim yerleri olmuştur. (Kırsal Politikaları Araştırma
Enstitüsü, 2003).
Bu farklılaşan demografik devinimlerin etkisi, kırsal ve kentsel bölgelerde yer alan
nüfus profillerini kutuplaştırma şeklinde görülmüştür. Birleşik Krallık'ta iki kırsal bölgeyle iki
büyük şehrin yaş profilleri karşılaştırıldığında; iki kırsal bölge, Galler'deki Powys ve KuzeyBatı İngiltere'de South Lakeland'de, nüfusun beşte ikisi 50 yaş üzerinde ve nüfusun yüzde 15'i
de 70 yaş üstündedir. Ancak belirgin bir şekilde 20 ve 35 yaşları arasında ülke ortalamasından
daha az sayıda sakin bulunmaktadır. Cardiff ve Manchester gibi iki büyük şehirdeyse, tam
tersine, her dört sakinden biri 20 ve 35 yaşları arasındadır, fakat üçünden daha azı 50 yaşın
üzerinde ve yalnızca biri 70 yaşın üstündedir.
Kırsal bölgelerden olan ya da kırsal bölgelere doğru olan göç hareketleri yalnızca yaş
bakımından değil aynı zamanda gelir ve sosyal sınıf açısından da farklılık göstermektedir. Bu
trendlere yönelik bilgiler yaş unsurundan daha karışık durumdadır ve bunlara göre farklı
zamanlarda farklı sosyal grupların göç hareket yönlerini etkileyen pek çok kompleks dinamik
vardır. Örneğin; düşük gelirli grupların kırsal bölgelere göç ettiğine dair veriler mevcuttur.
Diğer taraftan kırsal bölgelerden iş bulmak için ayrılan ancak evlerine başarısız ve işsiz bir
şekilde geri dönen ikinci bir göç grubu yer almaktadır.
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Uygulamalar
Herhangi bir kırsal alanda sosyal ve demografik değişimin incelenmesi

221

Uygulama Soruları
1)
Gözlemlediğiniz kırsal alanında nasıl bir sosyal ve demografik değişim
yaşanmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kırsal alanlarda sosyal ve demografik değişimi, şehirleşmeden
“counterurbanizasyon”a hangi sebeplerle geçildiğini, kırsal alanlarda nüfusun azalmasının
sebep ve sonuçlarını, yeniden kırsala dönüşü, counterurbanizasyonun sebeplerini, kırların
yaşam alanı olmasında etkili olan faktörleri, kırlara olan göçün yeniden canlanma sebeplerini
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
2)

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi counterurbanizasyonunun sebeplerinden
Ekonomik gel-git faktörü
Ekonomik döngü Faktörü
Ekonomik yapı
Çevresel faktörler
Sosyo-ekonomik ve sosyo- kültürel faktörler

Kırsal alanlarda altyapı yetersizlikleri, toprak ve gelir dağılımındaki
dengesizlikler, tarım ürünlerinden düşük verim elde edilmesi, tarımda
makineleşmenin yaygınlaşması gibi sebeplerle kırlardan şehirlere göçler
hızlanmıştır.

Doğru

Yanlış

X

3)
1851 ile 1951 yılları arasında İngiltere ve Galler’in toplam nüfusu %144’lük
bir artışla 26 milyona dayanmış, fakat kırsal sahadaki nüfus (%25’lik bir
düşüşle) yarım milyon kadar azalmıştır.

Doğru

Yanlış
X

4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kırların yaşam alanı olmasında etkili olan
faktörlerden biri verilmiştir?
a)
Çevrenin estetik kalitesi
b)
Kapalı alan
c)
Toplumsal karmaşa
d)
Artan sanayi faaliyetleri
e)
Artan eğitim olanakları
5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “İngiltere’nin metropoliten alanlarındaki
nüfusu 1971-1981 yılları arasında………………… oranında azalmıştır.” ifadesini doğru
olarak tamamlamaktadır?
a)
%6.5
b)
%7.8
c)
%12
d)
%3
e)
%5.7
6)
İrlanda’da nüfusu 1500’den az olan kırsal yerleşmelerin oranı 1901’de %71,7,
1936’da %63,5, iken 1971’de %47,7’dir.

Doğru
X
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Yanlış

7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde,ABD’nin 1880-1890 yılları arasındaki
toplam nüfus artışındaki oran verilmiştir?
a)
%38.8
b)
%7.2
c)
%25
d)
%12
e)
%3.8
8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, günümüzde kırsal alanları genellikle
tercih eden yaş grubu verilmiştir?
a)
30-40 yaş üstü
b)
05-09 yaş grubu
c)
14-19 yaş grubu
d)
25-29 yaş grubu
e)
85+yaş grubu
9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Sanayinin yeni gelişmeye başladığı
dönemlerde nüfus hareketi …………..olmuş, ” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a)
Devresel
b)
Kalıcı
c)
Uzun süreli
d)
Birkaç yıllık
e)
İtici
10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “İngiltere’de 18. yüzyıl başlarında İngiltere
nüfusunun ………………Bristol ile Londra arasındaki kuşak üzerinde toplanmıştır. ”
ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a)

%60’tan fazlası

b)
%20’si
c)
%45’i
d)
%75’ten fazlası
e)
%30’u
Cevaplar: 1.A, 4.A, 5.A, 7.A, 8.A, 9.A, 10.A
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11. ÇEVRESEL DEĞİŞİM VE KIRSAL ALANLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Çevresel Değişim
11.2. Kırsal Alanlardaki Çevresel Değişimde Etkili Olan Faktörler
11.2.1. Tarımsal Uygulamalar
11.2.2. Şehirleşme ve Binaların Artışı
11.2.3. Dış Süreçler
11.2.4. Ormancılık ve Birincil Üretim
11.2.5.Turizm ve Eğlence Faaliyetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Çevresel değişim hakkında bilgi veriniz?
Kırsal alanlardaki çevresel değişimde etkili olan faktörler nelerdir?
Tarımsal uygulamalar çevresel değişimde nasıl etkili olmaktadır?
Şehirleşme ve binaların artışı çevresel değişimde nasıl etkili olmaktadır?
Dış süreçler çevresel değişimde nasıl etkili olmaktadır?
Ormancılık ve birincil üretim çevresel değişimde nasıl etkili olmaktadır?
Turizm ve eğlence faaliyetleri çevresel değişimde nasıl etkili olmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çevresel değişim

Çevresel değişimin nasıl
Konuyla ilgili bilginin
gerçekleştiğinin öğrenilmesi. çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili örnek araştırmaların
yapılması.

Kırsal alanlardaki çevresel
değişimde etkili olan
faktörler

Kırsal alanlardaki çevresel
değişimde etkili olan
faktörlerin öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili örnek araştırmaların
yapılması.

Tarımsal uygulamalar

Tarımsal uygulamaların
çevresel değişimdeki
etkilerinin öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili örnek araştırmaların
yapılması.

Şehirleşme ve binaların
artışı

Şehirleşme ve binaların
artışının çevresel
değişimdeki etkilerinin
öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili örnek araştırmaların
yapılması.

Dış süreçler

Dış süreçlerin çevresel
değişimdeki etkilerinin
öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili örnek araştırmaların
yapılması.

Ormancılık ve birincil
üretim

Ormancılık ve birincil
üretimin çevresel
değişimdeki etkilerinin
öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili örnek araştırmaların
yapılması.

Turizm ve eğlence
faaliyetleri

Turizm ve eğlence
faaliyetlerinin çevresel
değişimdeki etkilerinin

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
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öğrenilmesi.

ilgili örnek araştırmaların
yapılması.
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Anahtar Kavramlar
•

Çevresel değişim

•

Tarımsal uygulamalar

•

Şehirleşme ve binaların artışı

•

Dış süreçler

•

Ormancılık

•

Turizm ve eğlence faaliyetleri
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Giriş
İnsanın çevresini etkilemesi ve değişiklik yapması dünyada varoluşuyla birlikte
görülmekle birlikte, bu süreçte önemli kırılma noktalarından birini insanın suni ateşi keşfi
oluşturmaktadır. Ateşten ısı ve ışık kaynağı olarak yararlanmış, onda güç bulmuş ve dünyanın
dört bir yanına dağılmıştır. Diğer önemli bir kırılma noktası ziraate başlamasıdır. Ziraatle
birlikte sedander hayata geçilmiş, nüfus artmaya başlamış, insanlar arasında iş bölümü,
paylaşma, dayanışma oluşmuş, gelişmiş, ilk köyler, şehirler, devletler ortaya çıkmıştır. Çok
sayıda bitki kültüre alınmış, birçok hayvan evcilleştirilmiştir. Avrupa’da ormanların ziraat
amaçlı tahrip edilmeleri daha sonraki dönemlere rastlamaktadır. M.Ö. 3000’den itibaren
Avrupa’nın ormanlık alanları tahrip edilmiş, açılmış ve yerleşilmiştir. Ormanlık alanlar tahrip
edilerek ziraat sahası hâline getirildikten sonra çeşitli bitkiler ekilmiş, hayvanlar yetiştirilmiş,
zengin bir tarım sistemi oluşmuş, bu zengin tarım hayatı, ileri sanayi hayatının da ortaya
çıkması ve gelişmesine zemin hazırlamıştır. Sanayi devrimi, insan–çevre ilişkisinde diğer
önemli bir kırılma noktasıdır. Sanayi devrimiyle birlikte çevresel değişim o güne kadar
görülmemiş bir şekilde gerçekleşmiş ve etkileri yaşanmaya başlanmıştır. Çevresel
değişimdeki etkiler çok çeşitli olmuş, biri diğerinin dinamiğini oluşturmuş, bir çığ hâline
gelmiştir.
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11.1. Çevresel Değişim
İnsanın çevresini etkilemesi ve değişiklik yapması dünyada varoluşuyla birlikte
görülmekle birlikte, bu süreçte önemli kırılma noktalarından birini insanın suni ateşi keşfi
oluşturmaktadır. Ateşten ısı ve ışık kaynağı olarak yararlanmış, onda güç bulmuş ve dünyanın
dört bir yanına dağılmıştır. Diğer önemli bir kırılma noktası ziraate başlamasıdır. Ziraatle
birlikte sedander hayata geçilmiş, nüfus artmaya başlamış, insanlar arasında iş bölümü,
paylaşma, dayanışma oluşmuş, gelişmiş, ilk köyler, şehirler, devletler ortaya çıkmıştır. Çok
sayıda bitki kültüre alınmış, birçok hayvan evcilleştirilmiştir. Yaklaşık 6000 yıl önce tarımsal
faaliyetler Fırat ve Dicle nehirlerinin oluşturduğu alüvyal ovalarda ve Nil nehri vadisinde
yayılmış, tarımsal faaliyetler organize bir yapı kazanmıştır. Akdeniz kıyıları boyunca ve
Avrupa’ya yayılışı çok daha sonraları olmuştur. Buralarda da ziraatin yapıldığı yerler olarak
akarsu vadileri ve açık ovalar karşımıza çıkmaktadır. Avrupa’da ormanların ziraat amaçlı
tahrip edilmeleri daha sonraki dönemlere rastlamaktadır. M.Ö. 3000’den itibaren Avrupa’nın
ormanlık alanları tahrip edilmiş, açılmış ve yerleşilmiştir. Ormanlık alanlar tahrip edilerek
ziraat sahası hâline getirildikten sonra çeşitli bitkiler ekilmiş, hayvanlar yetiştirilmiş, zengin
bir tarım sistemi oluşmuş, bu zengin tarım hayatı, ileri sanayi hayatının da ortaya çıkması ve
gelişmesine zemin hazırlamıştır.
Günümüzde ılıman kuşakta sanayide ileri gitmiş bütün bölgeler, aynı zamanda
entansif tarım alanlarına tekabül etmektedir. Avrupa’da küçük orman açmaları bir tarafa
bırakılır ise, kıtanın ortasında, kıtayı kat ederek geçen iki büyük koridor hâlindeki step
sahaları yer almaktadır. Bunlardan biri Ren nehri vadisinin orta havzasından itibaren
başlamakta ve Neckar havzası, Güney Almanya, Morava vadisi ve Tuna boyunca devam
etmektedir. Diğeri ise Kuzey Fransa’dan itibaren, Belçika, Kuzeybatı Almanya, Saale ve
Karpatlar’ın kuzey eteklerinden geçmektedir. Her iki step kuşağı daha doğuda Karadeniz’in
kuzeyindeki step sahasına bağlanmaktadır. Bu antropojen step sahalarında insanların daha
önce yerleşmeye başlamaları, hatta bazı yerlerde iskânın tarih öncesine kadar inmesi toprağın
verimli olmasından ziyade, ağaçtan yoksun bölgelerden getirilen bitki ve hayvanların kolayca
intibak edebilecekleri bir bölge olmasındandır. Avrupa’nın ılıman iklim kuşağındaki ormanlar
Neolitik dönemden Roma devrine kadar, el değmemiş durumda olup Romalı yazarlar,
Almanya’nın ormanlarını geçilmez olarak tasvir etmektedir. Avrupa’da ormanların tahribi
Orta Çağ sonlarından itibaren şiddetlenmiştir. Nitekim Orta Çağ’a ait yer adları listesinde,
özellikle yayvan yapraklı ağaçların isimlerine çok sık tesadüf edilmektedir. Avrupa’da
Almanca konuşulan ülkelerde 8.000’den fazla yer adının, yapraklarını döken ağaçlardan
alındığı tespit edilmiştir. Bu türlü yerleşme isimlerine, İngiltere’de de tesadüf edilmektedir.
Ağaçlık sahalar ile açık alanlar arasından geçen orman sınırları, birçok yerleşmeyi eski
zamanlardan beri kendine çekmiştir. Orman içinde kalan sahalar otlak olarak kullanılmış,
ormana komşu açıklık sahalarda hububat ziraatı yapılmıştır. Özellikle Yeni ve Yakın çağlarda
orman tahribi çok fazlalaşmış ve ormanlar bu suretle gerilemiştir. Roma devrinde bile
ormanlar hudut hizmeti görecek kadar kesif idi. Fransa’da ormanların tahribi, Orta Çağ’daki
savaşlarla birlikte başlamıştır. Almanya’da orman tahribinin yoğun olduğu devre 11. ile 13.
yüzyıla kadar çıkmaktadır. Balkan yarımadasında ve Rusya’nın orta kısmında ormanların
tahribi, tarım alanlarının ağaçlık sahalar aleyhine genişlemesi büyük bir mücadele
neticesindedir. Keza ABD’nin doğu bölgelerinde de ilk yerleşenler Atlas Okyanusu
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kıyılarından batıya doğru yayılırken ormanları büyük ölçüde tahrip etmişler, daha sonraları
yerleşme sahalarını batıya doğru ilerletmişler ve ağaçtan yoksun preri sahasına ulaşmışlardır.
Sanayi devrimi insan–çevre ilişkisinde diğer önemli bir kırılma noktasıdır. Sanayi
devrimiyle birlikte çevresel değişim o güne kadar görülmemiş bir şekilde gerçekleşmiş ve
etkileri yaşanmaya başlanmıştır. Çevresel değişimdeki etkiler çok çeşitli olmuş, biri diğerinin
dinamiğini oluşturmuş, bir çığ hâline gelmiştir. Gittikçe gelişen sanayinin etkileri, sınırlarını
aşırı bir şekilde genişleten ve zorlayan şehirlerin yarattığı sorunlar, tarımdaki gübreleme ve
ilaçlama, sulama sorunları, arazi kullanımındaki yanlış uygulamalar, enerji üretimi için
kurulan termik ve nükleer santraller, doğal çevrenin dengelerini bozmaktadır.

11.2. Kırsal Alanlardaki Çevresel Değişimde Etkili Olan Faktörler
I.
•
•
•
•
•
•
II.
•
•
•
•
•

Tarımsal Uygulamalar
Tarımla mücadele ilaçlarının kullanımı
Kimyasal gübrelerin kullanımı
Verim artışı
Çalı çitlerin sökülüp atılması
Doğal ortamın tahribi
Bitki türlerinin azalması, tek türde uzmanlaşma
Şehirleşme ve Binaların Artışı
Ev ve benzeri için açık alan kaybı
Yollar vb, inşaatı.
Artan kirlilik
Su, kanalizasyon drenajı için talep
Gürültü ve ışık kirliliği

b)
•
•
•
•
c)
•
•
•
•
•
d)
•
•
•
•
•

Dış Süreçler
Asit yağmuru
İçme suyu vb için su çıkarılması
Küresel ısınma
Akarsu kirliliği (aşağı kesimde)
Ormancılık ve Birincil Üretim
Ormansızlaşma
Açık alanların ağaçlandırılması
Yerli olmayan türlerin dikimi
Madencilik ve taş ocakçılığı döküntüleri
Rezervuarlarda suyun tutulması
Turizm ve Eğlence Faaliyetleri
Konaklama, otopark vb. tesisler için talepler
Patika ve benzerlerinin erezyonu
Ağaçlar, bitkiler, duvarlar vb için zarar
Çöpler
Yaban hayatın bozulması
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11.2.1. Tarımsal Uygulamalar
Tarımsal uygulamaların başlıcalarını, kimyasal gübrelerin kullanımı, tarımla mücadele
ilaçlarının kullanımı, verim artışı, doğal ortamın tahribi, bitki türlerinin azalması, tek türde
uzmanlaşma ve çalı çitlerin sökülüp atılması oluşturmaktadır.
Kimyasal Gübrelerin ve Tarımla Mücadele İlaçlarının Kullanımı
Bitkiler gelişimleri için ısıyı, ışığı, karbon ve oksijeni havadan almakta, azot, fosfor,
demir, mağnezyum, mangenez ve potasyum gibi elementleri topraktan karşılamaktadırlar. Bu
elementler bitkilerin sağlıklı büyümeleri için genellikle toprağa dışarıdan verilmektedir.
Bunların en önemlileri azot, fosfor ve potasyumdur. Toprağın ihtiyaç duyduğu elementlerin
kimyasal yolla verilmesine kimyasal gübreleme denilmektedir. Tarımsal üretimde oldukça
yoğun olarak kullanılan kimyasal gübreler içerdikleri besin maddelerine göre, azotlu, fosforlu,
potasyumlu ve kompoze gübreler şeklinde gruplara ayrılırlar. Günümüzde azot ve fosfor
içeren kimyasal gübrelerin dikkat ve özen gösterilmeden kullanımı toprak ve su
kaynaklarında gerçekleştirilen en yaygın çevre kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sanayi devrimiyle kimyasalların üretimi, bunların tarımda kullanımı tarımsal üretimi
arttırmış, üretim arttıkça kimyasal gübrelerin üretimi de artmıştır. Üretim artışı aynı zamanda
doğal kaynakların tüketilmesini de hızlandırmıştır. Kaynakların tüketilerek üretimin yapılması
çevrenin değişimine ve bozulmasına sebep olmuştur. Ayrıca üretilen maddelerin atıklarının
gelişi güzel çevreye bırakılması da çevreyi olumsuz yönde etkileyen önemli bir faktördür.
Gübreler topraktan bir yılda daha fazla ürün elde edilmesini sağlarlar. Tarımsal
faaliyetlerde gübre kullanımı iyi bir uygulama gibi görünmekle birlikte birçok sorunu
beraberinde getirmektedir. Yoğun kimyasal gübreleme sonucu toprağın pH’ı değişmekte,
organizmaların çalışması engellenmekte ve toprağın dengesi bozulmaktadır. Toprağı analiz
etmeden gübre kullanmak toprağı organik maddelerce fakirleştirmekte ve toprağın yapısını
bozmaktadır. Toprağın humus oranı azaldığında gübre toprakta tutunmayıp yağmur suları ve
sulamayla akıp gitmekte, toprağın üst kısımları kumlaşmakta, alt kısımları da sertleşmektedir.
Ayrıca yüksek oranda azotlu gübre kullanımı sonucu topraktan yıkanmalarla içme suları ve
akarsulara karışan nitrat miktarı artmakta, fosforlu gübrelerin yüzey akışları ile taşınmaları
sonucu içme suları ve diğer akarsularda bulunan fosfat miktarı yükselmektedir. Verimin
yükseltilmesi ve zararlılarla mücadele için yapılan gübreleme ve ilaçlama işlemleriyle
kimyasallar sulama suyuyla tatlı ve tuzlu su ortamlarına taşınmakta ve bu ekosistemlerin
doğal dengelerini bozmaktadır.
Yaygın olarak kullanılan kimyasal maddelerden iki milyona yakını tarımsal
mücadelede kullanılmaktadır. Tarımda kullanılan suni gübrelerin ve kimyasal ilaçların etkisi
kendini asit yağmurları, çevre zehirlenmeleri şeklinde gösterirken, tarımla uğraşan yüzlerce
insan bu maddelerin sebep olduğu zehirlenmeler yüzünden hayatını kaybetmektedir. Dünya
Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırmalara göre, her yıl 30 milyona yakın insan tarım
ilaçlarından zehirlenirken, 80 bin kişi bu yüzden hayatını kaybetmektedir.
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Zararlılarla mücadelede ilaçlar genellikle tavsiye edilen dozdan fazla kullanılmakta,
bitkiye fayda değil zarar verilmektedir. İlaç kullanıldıktan sonra hasat için belli bir süre
beklenmesi gerektiği hâlde beklenilmemekte, bilerek veya bilmeden hasat yapılmaktadır.
Erken hasat yapılan sebze ve meyveleri yiyen insanların hayatı tehlikeye girmektedir. İlaç
artıklarıyla, içme suları ve drenaj kanalları kirletilmekte çevre kirlenmekte, bozulmakta
atıkların çevreye atılmasıyla insan hayatı başta olmak üzere tüm canlı hayatı tehlikeye
atılmaktadır.

11.2.2. Şehirleşme ve Binaların Artışı
Şehirsel alanlarda nüfus artışıyla birlikte kırsal alanlara doğru yayılma
gerçekleşmekte, kırsal alanda konut ve benzeri yapılarla, yollar ve benzerlerinin inşaatı için
açık alan kaybı artmakta, artan kirlilik, su, kanalizasyon drenajı için ve diğer kirleticilerin
ortadan kaldırılması için kırsal alandan talepler artmaktadır.
Şehirler gün geçtikçe artan fonksiyonları, hızlı nüfus artışıyla gelişimlerini gerek yatay
gerekse dikey yönde arttırmaktadırlar. Nüfusun artışıyla birlikte konuta olan talep artmakta,
bu talep doğrultusunda şehirler sınırlarını kırsal alanlara doğru genişletmektedirler.
Şehirleşmenin gereği olarak yeni yolların inşası yeni alanları gerektirmekte, keza evsel ve
sanayi atıkları için drenaj alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Şehirlerin kırsal alana yayılması
beraberinde kirliliği de taşımaktadır.
Doğu Akdeniz kıyılarında ziraat, sanayi ve ticaret faaliyetlerinin artışıyla çevre il ve
bölgelerden yüksek oranda nüfus göç etmiştir. Kıyı kuşağına gelen nüfus bir süre sonra
mevcut şehir sınırlarında yer bulamamış, yeni alanların yerleşmeye açılması için zorlamıştır.
Bu zorlama öncelikle birinci sınıf tarım alanlarının kaybıyla sonuçlanmıştır. Böylece kıyı
kuşağında, şehirler çevresinde yer alan özellikle doğu ve batı yönünde uzanan tarım alanları
artan nüfusun baskısıyla yerlerini yerleşmelere ve sanayi tesislerine bırakmak zorunda
kalmışlardır. Kıyı alanlarında geniş kumsalların hemen devamına kadar uzanan konutlar ve
ikinci konutlar kıyıda yer alan birinci sınıf topraklara yerleşmişlerdir. Doğu Akdeniz kıyıları
boyunca bu kullanım biçimi oldukça yaygın olup gün geçtikçe de artış göstermektedir. Birkaç
örnekle açıklamak gerekirse; Anamur’da 1935-2007 yılları arasındaki nüfus artış hızı
%212’dir. Anamur’da nüfusun artışıyla geçmişte yamaçta yer alan yerleşme ovaya doğru
yayılmıştır. Turizm sektörünün de gelişmesiyle ovaya yayılma daha da hızlanmıştır. Bir
taraftan tarımsal faaliyetleri en iyi şekilde gerçekleştirmek, sahip olduğu iklim, toprak ve su
kaynaklarını en ideal şekilde kullanarak Türkiye tarım sektöründe önemli bir yere sahip
olmaya çalışan Anamur’da muz gibi özel ürünlerin entansif olarak yetiştirildiği oldukça
verimli alanlar gittikçe azalmaktadır. Anamur’da turizme, özellikle iç turizme bağlı olarak yaz
nüfusu çok fazla artmaktadır. Anamur’u Konya’ya bağlayan kara yolunun günümüzde daha
da iyileştirilmiş olması, kuzey-güney doğrultusundaki hareketliliği oldukça arttırmış, Anamur,
Konya ve çevresinin yazlık mekânı olmuştur. Ovada taban suyu seviyesinin çok yüksek
olduğu alanlar ve eski kumul alanların yerleşmeye açılmaması gerekirken buralarda çok
sayıda bina yer almaktadır. Bu kısımlar yamaçta kurulan Anamur’un eski yerleşme ünitesiyle
birleşmişlerdir. Tabandan kaynaklanacak problemleri biraz olsun telafi etmek maksadıyla
binalar direkler üzerine yapılmıştır. Binaların alt katları boştur. (Akova, 2009)
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Doğu Akdenizde sanayileşme hareketleri şehirleşmeyi hızlandırmış, yerleşmelerin
sınırlarını genişletmelerine zemin hazırlamıştır. En belirgin olarak Mersin’de şehre göç eden
nüfus şehir merkezinde ve Mersin’in doğusunda kurulan sanayi tesislerin etrafına
yerleşmişlerdir. Şehrin kuzey, kuzeybatı ve doğusunda yeni yeni gecekondu mahalleleri
kurulmuş, şehrin bu yönde gelişimi hızlı olmuştur. Diğer taraftan Mersin’in batısında yer alan
kıyı şeridinde de şehrin gelişimi oldukça belirgindir. Mezitli ve Davultepe kırsalı önceki
yıllarda ulaşımın da kolay olması sebebiyle Mersin ve Adana’lıların yazlık konutlarının da yer
aldığı yerleşmelere dönüşmüş, Mersin şehrinin sanayileşmesi ve nüfusunun artmasıyla ikinci
konutlar birinci konut olarak kullanılmaya başlamış, Mezitli ve Davultepe adeta Mersin
şehrinin birer mahallesi hâline dönüşmüştür. Sanayi tesisleri genellikle Mersin’in doğusunda
daha çok Mersin-Tarsus-Yenice hattındaki verimli tarım toprakları üzerinde kurulmuştur.
Mersin-Adana karayolu üzerinde yer alan Adanalıoğlu, Kazanlı, Karacailyas, Huzurkent gibi
yerleşmelerde tarım ve sanayi tesisleri iç içe geçmektedir. Gerek turizme gerekse sanayiye
bağlı etkilerle Erdemli ve Tarsus arasındaki güzergahta yerleşmeler birleşerek büyük bir
şehirsel alan oluşturmuştur. Bu hızlı ve kontrolsüz gelişme beraberinde birçok sorunu da
ortaya çıkarmıştır. Bu yerleşme bütünlüğü yer yer tarım alanları ve sanayi tesislerinin
kesintiye uğratmasıyla birlikte Adana’ya kadar devam etmektedir. Benzer şekilde İskenderun
şehrinde de şehrin taşıma kapasitesini aşmasıyla sanayi ve şehirleşme batıya Dörtyol ve
Erzin’e doğru gelişmiştir. Benzer bütünleşme bu kıyı boyunca da görülmektedir. (Akova,
2009)

11.2.3. Dış Süreçler
Başlıca dış süreçler; asit yağmuru, küresel ısınma, akarsu kirliliği (aşağı kesimde),
içme suyu vb için su çıkarılmasıdır.
Küresel ısınma
Atmosferdeki CO2 ve ısıyı tutan diğer gazların miktarı artarak, atmosferin ısısının
yükselmesine sebep olmaktadır. Bu da küresel ısınma olarak ifade edilmektedir. Küresel
ısınmanın, buzulların erimesi ve okyanusların yükselmesi gibi ciddi sonuçların oluşmasına
sebep olacak iklim değişmelerine yol açmasından kaygı duyulmaktadır. Bu kaygılar eğer
gerçekleşirse, kıyı alanlarının önemli bir bölümünün sular altında kalması yaşanabilecek
çevresel değişimden sadece bir tanesi olacaktır.
İnsanların çeşitli faaliyetlerinin küresel ısınmaya katkıları belirli başlıklar altında şu
şekilde belirtilebilir;
•
Enerji kullanımı %49,
•
Endüstrileşme %24,
•
Ormansızlaştırma %14,
•
Tarım %13.
Asit Yağmurları
Çeşitli endüstriyel faaliyetlerle dışarıya verilen gaz atıkları, konutlarda ısınma amaçlı
olarak kullanılan yakıtlar, fosil yakıtlarla enerji üreten termik santraller, egzoz gazları vb.
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kükürtdioksit (SO2), azotoksit (NO), hidrokarbon ve partikül madde yaymakta ve havayı
kirletmektedirler. Havada 2-7 gün asılı kalabilen bu kirleticiler, su partikülleri ile tepkimeye
girerek asit meydana getirmekte ve oluşan bu asit yağmurlarla birleşerek yeryüzüne asit
yağmurları olarak düşmektedir.
Asit Yağmurlarının Zararları:
•
Asit yağmurlarının ormanlar üzerindeki etkileri çok fazladır. Asidik yağışlar,
ağaçların yapraklarındaki büyüme ve gelişmeyi engellemektedir.
•
Asit yağmurları göl ve akarsularda asit dengesini bozmakta, buradaki canlı
yaşamı etkilemekte, bazı türlerin ölümüne, yok olmasına sebep olmaktadır.
•
Yeryüzüne inen, suya ve toprağa geçen asit yağmurları su ve toprağın
yapılarını değiştirmekte, toprak ve suyla ilişkide olan canlılara zarar vermektedir.
Akarsu Kirliliği
Akarsular çok çeşitli sebeplerle kirlenmekte, söz konusu kirlilik akarsuyun aşağı
kesimlerinde çok belirgin hal almaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi erozyona dayalı
kirliliğin yanısıra şehirleşme ve sanayileşme süreçleriyle gerçekleşen akarsu kirliliği oldukça
önemlidir. Verimin yükseltilmesi ve zararlılarla mücadele için yapılan gübreleme ve ilaçlama
işlemleri sonucu ihtiyacın üzerinde kullanılan gübre ve ilaçlar sulama suyuyla akarsulara
taşınmakta ve akarsuların doğal dengelerini bozmaktadır. Tarım alanlarının sulamasında
kullanılan suyun kalitesi çok önemlidir. Tarım alanlarında sulama suyu olarak kullanılan bazı
taban suları tuzlu ve bikarbonatlı olduğundan toprağı verimsizleştirecek niteliktedir. Bu
sularla sulanan topraklar kısa sürede tuzlanıp çoraklaşmaktadırlar. Akarsulara deşarj edilen
tarımsal, şehirsel ve sanayi atıkları vücudumuzdaki kan damarlarında olduğu gibi akarsuyun
yayıldığı bütün alana ulaşmakta, oralardaki her türlü kullanımla etkilerini aktarmaktadırlar.
Genelde canlılar için zararlı olan bu atıklar tarımda sulama suyu olarak kullanıldığında
toprağı kirletmekte, bitkisel gelişim ve verimi olumsuz etkilemekte, bu ürünleri tüketen
insanlara zarar vermektedir. Kullanma suyu olarak değerlendirildiğinde yine farklı yönleriyle
insanlara zarar vermektedir. Bu atıkların deniz ve okyanuslara ulaşmasıyla zararlar daha uzak
mesafelere ulaşmaktadır.
İçme ve Kullanma Suyu İçin Su Çıkarılması
Nüfus artışı, sanayileşme ve turizmin gelişmesi gibi sebeplerle kırsal alanlarda tatlı
suya olan ihtiyaç artmaktadır. Bu talep karşısında yer altı suyu kaynaklarına yüklenilmekte,
aşırı baskı sonucu yer altı suyu kaynağı bozulmakta veya tükenmektedir. Kıyıya yakın
alanlarda bu tür baskılar sonucu tuzlu su çıkışları görülmektedir. Alanya ve çevresinde turizm,
şehirleşme gibi baskılarla yer altı suyu kaynakları azalmış olup aşırı su çekimiyle, birçok
yerde yer altı suyu tuzlanmıştır.

11.2.4. Ormancılık ve Birincil Üretim
Ormancılık ve birincil üretimle ilgili uygulamaların başlıcalarını; açık alanların
ağaçlandırılması, yerli olmayan türlerin dikimi, madencilik ve taş ocakçılığı döküntüleri ve
rezervuarlarda suyun tutulması oluşturmaktadır.
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Ormansızlaşma günümüzde çevresel değişimde çok önemli bir faktör olarak karşımıza
çıkmaktadır. ABD’li araştırmacıların yaptığı araştırmalar, 2000 yılından bu yana dünya
genelinde 2,3 milyon kilometrekare ormanın yok olduğunu ortaya koymuştur. Orman
kaybının en çok olduğu yerler Tropikal bölgelerdir. Dünya, kaybettiği 2,3 milyon
kilometrekare ormana karşılık 800 bin metrekare yeni orman kazanırken, 12 yıl içinde
kaybedilen 200 bin metrekarelik alan yeniden ormana dönüştürülmüştür. Dünyanın orman
haritası, bazı ülkelerin çevreyi koruma politikalarında başarı elde ettiğini gösterirken,
bazılarının da istenen başarıya ulaşamadığını ortaya koymuştur. Bu doğrultuda, Brezilya’nın
yıllık orman kaybı yılda ortalama 1.300 km.2 azalırken, Endonezya’da orman kaybı artmış,
Güneydoğu Asya ülkesinin 2003’teki kaybı 10.000 kilometrekare olurken, bu miktar 2011’de
20.000 kilometrekarenin üzerine çıkmıştır. Orman kaybının en büyük sorumlusunun insanlar
olduğu belirtilirken, yangın ve fırtınaların insanların ardından en çok zararı yapan etkenler
olduğu ifade edilmiştir. En çok orman kaybının Güney Amerika ülkelerinin sahip olduğu
tropikal ormanlarda yaşandığı belirtilmektedir (Anonim a, 2013).
Orman ekosistemlerinin tahribi ülkenin geleceğini etkileyecek sonuçlar vermektedir.
Türkiye’de 2012 yılı itibarıyla yapılan tespitlere göre ormanlar ülke yüz ölçümünün
%27,6’sını kaplamaktadır (21.678.134 hektar). Türkiye ormanlarının %79,6'sı koru, %20,4’ü
baltalık formundadır. Günümüzde ormanlar, ekosistem tabanlı fonksiyonel planlama
yaklaşımı ile çok yönlü faydalanma esas alınarak planlanmaktadır. Bu plan verilerine göre
Türkiye’de ormanlarının %62,8'i ekonomik, %31,9'u ekolojik ve %5,3'ü sosyal ve kültürel
fonksiyona sahiptir (Anonim b, 2013).
Tablo Türkiye’de Orman Alanının Dağılımı (2012)
Orman
Formu

Normal

Bozuk

Toplam

ha

%

ha

%

ha

%

Koru

10.281.728

47,
4

6.978.864

32,2

17.260.59
2

79,6

Baltalık

1.276.940

5,9

3.140.602

14,5

4.417.542

20,4

Genel
Toplam

11.558.668

53,
3

10.119.466

46,7

21.678.13
4

100

Türkiye ormanlarının hemen tamamı (%97,2) eğimli ve çok eğimli dağlık arazidedir
(Kantarcı, 1983). Bu arazilerde orman örtüsünün tahribiyle toprak erozyonu ve seller
meydana gelmektedir. Toprak erozyonu ve seller tarım alanlarını tahrip etmekte, yerleşme
alanlarında büyük zararlara sebep olmakta, barajları ve gölleri doldurmaktadır. Ormanların
tahribi ve toprağın erozyona uğrayıp taşınması, gerek ormanlık alanlarda gerekse tarım
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alanlarında verimin düşmesine sebep olmuştur. Önemli bir ekonomik kaynak yararlanılamaz
duruma gelmektedir.
Baraj ve göllerin toprak erozyonu ve sellerle dolması barajların ömrünü kısaltmakta,
hidroelektrik enerjisi üretiminin azalmasına sebep olmakta, diğer taraftan barajların
dolmasıyla, tarımda sulama suyu, sanayide ve yerleşme alanlarında kullanma suyu ve içme
suyu temini problemi ortaya çıkmaktadır.
Ormanların tahribi ve ormansızlaşmada başlıca etkenler; tarım alanı oluşturmak için
tarla açmak, hayvanları otlatma, kaçak ve usulsüz ağaç kesimleridir. Tarım alanlarının önemli
bir kısmı çok eğimli olan VI. ve VII. sınıf arazide orman açılarak oluşturulmuştur. Diğer
taraftan özellikle otlak alanlarının tahrip edildiği ve aşırı otlatma yapılan yerlerde hayvanlar
ormanlarda otlatılmaktadır. Ağaçların taze sürgünleri hayvanlar tarafından yenmekte, ağaç
gelişimini tamamlayamamaktadır. Ormanların tahribi sadece ormansızlaşma şeklinde bir
çevresel değişim şeklinde karşımıza çıkmamakta, erozyon ve erozyon sonucu ortaya çıkan
değişimler ve hava kirliliği olarak da sorunlara sebep olmaktadır.
Sanayi ve yerleşme alanlarından havaya verilen kükürt oksitler (SOx) ve azot oksitler
(NOx) ormanları tahrip etmektedir. Sanayileşmenin çevre üzerindeki etkilerinden biri Göktaş
(Murgul)'da yaşanmıştır. Göktaş (Murgul) bakır fabrikasının çevresine günde 560 µg/m3
yaydığı bildirilmiştir (Çevre Sorunları Vakfı, 1983). Bu miktardaki S02'nin yarattığı hava
kirliliğiyle Göktaş Vadisi'ndeki ormanların bozulduğu, toprak erozyonunun arttığı ve
köylülerin köylerini terkedip gittikleri belirtilmektedir.
Sanayi alanlarındaki katı atıklar ve maden ocaklarının hafriyat malzemeleri de önemli
bir sorundur. Yatağan Termik Santrali’nin kömür ocaklarının hafriyat malzemesi ile çıkan
külün yayıldığı alanlarda orman ekosistemleri tamamen bozulmuştur. Bu malzemelerle
arazinin topoğrafyası değişmiş, yeni dağlar ve tepeler oluşmuştur. Benzer durum, açık işletme
ile çalışan bütün maden ve kömür ocaklarında vardır. Trakya'da İstanbul'un kuzeyindeki
Yeniköy-Ağaçlı linyitlerindeki açık işletmelerde tepeler ve dereler yer değiştirmektedir
(Kantarcı, 1983).
Otlak Alanlarının Bozulması
Eğimli' arazilerdeki otlaklarda aşırı otlatma sonucunda şiddetli bir tahribat olmaktadır.
Otlaklardaki toprak bir taraftan su erozyunuyla diğer taraftan rüzgârların kurutucu ve taşıyıcı
etkileri ile taşınmaktadır. Aşırı otlatmayla ot örtüsü tahrip olan, hatta toprağı taşınan otlakların
dengesi bozulmakta, verimi de düşmektedir. Otlaklardaki bozulmalar hayvanların yeteri kadar
beslenememelerine sebep olmakta, bu da başta et olmak üzere diğer hayvansal ürünlerde
verim düşüklüğüne sebep olmaktadır. Ülkemizde eğimli ve çok eğimli olan IV. ve VI+VII.
sınıf arazideki toplam 10,8 milyon ha. tarım arazisinde (tarım alanlarının %38.9'u) çok
şiddetli erozyon ile topraklar taşınmaktadır. 1950 yılından beri eğimli arazideki orman ve
otlak alanların açılarak tarım alanlarının genişletilmesi ve kapsamlı toprak-su koruma
tedbirlerinin alınamayışı toprağın taşınmasına sebep olmuştur. Tedbir alınmadığı için toprak
taşınmaya devam etmektedir. Aynen orman ve otlak alanlarında olduğu gibi eğimli arazideki
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tarım alanlarında da verim düşmekte ve yamaçlardan taşınan toprak aşağıdaki alanlarda
zararlar yapmaktadır (Kantarcı, 1983).
Erozyon
Erozyon, başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle yer kabuğunu oluşturan
kayaçların, yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır.
Erozyonla tarımda kullanılan alanların %70'i özelliklerini kaybetmiş, yeryüzünün yaklaşık
%30’u çölleşmiştir. Dünyada erozyon sebebiyle çölleşme tehlikesi bulunan 110 ülke
bulunmaktadır. Günümüzde yeryüzünde çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olan bölgeler, 5
milyon km2′ye yakın bir alanı kaplamaktadır; en çok tehlikede olan bölgeler, Tunus’ta Gafsa
bölgesi, ABD - Meksika arasındaki sınır kesimi ve Şili ile Arjantin’deki çeşitli bölgelerdir.
Çölleşme günümüzde 50 milyon kişinin varlığını tehdit etmektedir ve sözkonusu alan
bütünüyle çölleştiğinde, bu sayı 600 milyonu bulabilir. Türkiye topraklarının, %90'ı su
erozyonu, %1'i de rüzgâr erozyonunun etkisindedir. Tarım topraklarında bu oran su erozyonu
için %75 dolayında olup Türkiye'deki erozyon sonucunda yılda 500 milyon ton verimli toprak
kaybedilmektedir.(Anonim 2013). Erozyonun gerçekleşmesinde insanın etkileri çok fazladır.
İnsan sadece direkt erozyona sebep olmamakta ayrıca erozyona sebep olacak diğer faktörleri
de oluşturmaktadır. Böylece doğal denge çok yönlü olarak bozulmakta, erozyon
şiddetlenmektedir. İnsanın erozyona sebep olan başlıca uygulamaları şunlardır.
•
Arazi açmak ve yeni tarım alanları oluşturmak için ağaçları kesmek ve ormanı
yok etmek
•
Yakacak temini için ormanı yok etmek
•
Kerestesinden yararlanmak için kaçak kesimler
•
Toprak ve suyun korunmasına yönelik önlemlerin alınmaması
•
Doğal bitki örtüsünü yok etmek,
•
Toprağın uygun sürülmemesi, hatalı sürüm yapmak
•
Meraları kapasitesi üzerinde kullanmak,
•
Yanlış arazilerin kullanımı, vb.
Erozyon sebebi ile toprağın verimi azalmakta, besin maddeleri yok olmakta, sular
kirlenmekte, ürünlerde verim ve kalite düşmektedir.

11.2.5. Turizm ve Eğlence Faaliyetleri
Kırsal alanda konaklama, otopark vb. tesisler için talepler, patika ve yolların artışı,
ağaçlar, bitkiler ve hayvanlara verilen zararlar, bırakılan çöpler, yaban hayatın bozulması
çevresel değişime sebep olan başlıca etkenlerdir.
Turizm alanında sektörün devamlılığı, yeni kâr alanları açılması amacıyla doğal
kaynaklar her yönüyle insanların kullanımına açılmakta, çoğu kez kaynakların taşıma
kapasiteleri düşünülmemektedir. Herhangi bir şeyin kullanımı, dönüşümü, değişimi de
beraberinde getirmektedir. Bu sebeple turizm sektörü için kırsal ve doğal alanlarda yeni
yatırım, mal ve hizmet satışı yaparak pazarı genişletmek ve nihayetinde yeni kâr alanlarına
ulaşma çabaları değişime ve dönüşüme yol açmaktadır.
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Turistin önemli bir özelliği tüketici olmasıdır. Turizm ile artan talep nedeniyle yeni
ürünlere ve üretimlere ihtiyaç duyan kırsal alan elindeki kaynakları çok hızlı bir şekilde
tüketmektedir. Turizm faaliyetinin gelişimiyle kırsal alanda konaklama, otopark vb. tesisler
için belirli bir alanın ayrılması gerekmektedir. Bu talebi karşılamak maksadıyla dünya
genelinde olduğu gibi ülkemizde de tarım alanları başta olmak üzere birçok doğal alan bu
tesislerin yapımına tahsis edilmiştir. Bu amaçla kıyı alanları talan edilmiş, bir süre sonra
turisti oraya çeken doğal güzelliklerin ortadan kalktığı görülmüştür.
Turizm alanlarında su kullanımındaki artış çok fazladır, daha önce belirtildiği üzere
Alanya’da turizm sektörünün çok fazla gelişimiyle birçok otelde kullanım amaçlı tatlı su
bulunmamaktadır. Toprak ve su kaynakları, turizm tesisleri ve yollar nedeni ile amaç dışı
kullanımlar sebebiyle kayıplarla karşılaşılmaktadır. Şehirden kırsala uzanan yol ve inşaat gibi
hizmetler kırsalda kısa ve orta vadede çok ciddi ekolojik tahribata yol açmaktadır. Kırsala
rahat ulaşım için mevcut yolların genişletilmesi, geçtiği alanlarda orman ekosistemleri başta
olmak üzere tarımsal alanlar, mera ve çayırlar ile kırsal ekosistemi tamamen ortadan
kaldırmaktadır. Ayrıca yolun rahat ulaşıma olanak sağlaması ekosistemin taşıma kapasitesini
zorlayan bir turist akımına neden olabilmektedir. Ulaşımın çekiciliği ekoturist bilincinde
olmayan pek çok turisti bölgeye çekmekte, konfor arayan bu turistler kırsal alanda
konaklama, yeme, dinlenme vb ihtiyaçları için de konfor talep etmektedir. Turizm sahalarına
ulaşmak maksadıyla yapılan yol ve patikalar turizm faaliyetinin artışıyla doğal hayata zarar
vermektedir. Yol ve patikalar, değişen su yolları; hayvanların yaşamına dahil olmakta,
çevrede estetik bozulmalar ortaya çıkmakta, bitki örtüsü zarar görmektedir. Motorlu araçlar
hava kirliliğine sebep olmakta, yaban hayatını rahatsız etmekte, estetik ve doğallığın kaybına
sebep olmaktadır.
Turizmin geliştiği bölgelerde tarımla geçinen yerel halk, verimli tarım alanlarını cazip
fiyatlar karşısında turistik işletmelere bırakmakta, belirli bir süre sonra ekonomik, sosyal ve
kültürel sorunlar yaşanmaktadır.
Kırsal alanda gerçekleştirilen turizm faaliyetleri, talep artışı nedeni ile tüketim artışına
sebep olmaktadır. Ekosistemlerin ekolojik nitelikleri ve taşıma kapasitesi dikkate alınmadan
yapılan turizm uygulamaları kırsal alanlarda yeni bir kitlesel turizm tehdidi oluşturmaktadır.
Bilim, doğa ve benzeri turizm faaliyetleri sırasında kırsal alanlarda var olan pek çok ekolojik
değer yok olma riski ile karşı karşıya gelmektedir.
Daha fazla teknoloji transferi ile kirlilik artmakta, doğal kaynakların taşıma kapasitesi
aşılmaktadır. Aşırı kalabalıklaşmayla çevresel stres artmakta, yaban hayatı bozulma, yer
değiştirme tehdidiyle karşı karşıya kalmaktadır. Gürültü kirliliği, çöplerdeki artış, doğal ve
kültürel değerlerin tahribi ve bozulması, aşırı yapılaşmayla kırsal alanların mimari açıdan
şehirlere benzer bir şekilde gelişmesi, mesken ve yerleşmelerin doğallıktan uzaklaşmaları,
estetik değerlerdeki azalmalar diğer başlıca çevresel değişimlerdir.
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Uygulamalar
Çevresel değişimin yaşandığı bir kırsal alanın gözlemlenmesi
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Uygulama Soruları
1)
Çevresel değişimin yaşandığı kırsal alanda hangi faktörler etkili olmuştur?
Nasıl bir değişim gözlemlediniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, çevresel değişimin nasıl gerçekleştiğini, kırsal alanlardaki çevresel
değişimde etkili olan faktörleri, tarımsal uygulamaların çevresel değişimdeki etkilerini,
şehirleşme ve binaların artışının çevresel değişimdeki etkilerini, dış süreçlerin çevresel
değişimdeki etkilerini, ormancılık ve birincil üretimin çevresel değişimdeki etkilerini, turizm
ve eğlence faaliyetlerinin çevresel değişimdeki etkilerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Avrupa’da ormanların tahribi şiddetlendiği
dönem verilmiştir?
a)
Orta Çağ sonlarından itibaren
b)
Yeni Çağ sonlarından itibaren
c)
Yakın Çağ sonlarından itibaren
d)
Yeni Çağ başlarından itibaren
e)
Neolitikten itibaren
2)
İnsanın çevresini etkilemesi ve değişiklik yapması dünyada varoluşuyla
birlikte görülmekle birlikte, bu süreçte önemli kırılma noktalarından birini
insanın suni ateşi keşfi oluşturmaktadır.

Doğru

Yanlış

X

3)
Toprağın ihtiyaç duyduğu elementlerin kimyasal yolla verilmesine doğal Doğru
gübreleme denilmektedir.

Yanlış
X

4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğal çevrenin dengelerini bozan
özelliklerden biri değildir?
a)
Organik tarım uygulamaları
b)
Sınırlarını aşırı bir şekilde genişleten ve zorlayan şehirlerin yarattığı sorunlar,
c)
Tarımdaki gübreleme ve ilaçlama,
d)
Arazi kullanımındaki yanlış uygulamalar,
e)
Enerji üretimi için kurulan termik ve nükleer santrallar,
5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Avrupa’da Almanca konuşulan
ülkelerde……………… yer adının, yapraklarını döken ağaçlardan alındığı tespit edilmiştir.”
ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a)

8.000’den fazla

b)
c)
d)
e)
6)

8 000’den az
5 000’den az
2500’den fazla
12 000’den fazla

Tarımda kullanılan suni gübrelerin ve kimyasal ilaçların etkisi kendini asit
yağmurları, çevre zehirlenmeleri şeklinde gösterirken, tarımla uğraşan
yüzlerce insan bu maddelerin sebep olduğu zehirlenmeler yüzünden hayatını
kaybetmektedir.

Doğru

Yanlış

X
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7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Günümüzde azot ve fosfor içeren kimyasal
gübrelerin dikkat ve özen gösterilmeden kullanımı toprak ve su kaynaklarında gerçekleştirilen
…………..çevre kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır.” ifadesini doğru olarak
tamamlamaktadır?
a)

En yaygın

b)
En risksiz
c)
En pahalı
d)
Özensiz bir
e)
Önemsiz bir
8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, şehirleşme ve binaların artışıyla çevresel
değişimde etkili olan faktörlerden değildir?
a)
b)

Çalı çitlerin sökülüp atılması
Ev ve benzeri için açık alan kaybı

c)
Yollar vb, inşaatı.
d)
Su, kanalizasyon drenajı için talep
e)
Artan kirlilik
9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, çevresel değişimde etkili olan faktörlerden
dış süreçlerdendir?
a)
Asit yağmuru
b)
Su, kanalizasyon drenajı için talep
c)
Yerli olmayan türlerin dikimi
d)
Patika ve benzerlerinin erezyonu
e)
Yollar vb, inşaatı
10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Toprağın………….azaldığında gübre
toprakta tutunmayıp, yağmur suları ve sulamayla akıp gitmekte, toprağın üst kısımları
kumlaşmakta, alt kısımları da sertleşmektedir.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a)

Humus oranı

b)
Su oranı
c)
Nem miktarı
d)
Kalınlığı
e)
Tekstürü
Cevaplar: 1.A, 4.A, 5.A, 7.A, 8.A, 9.A, 10.A
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12. KIRSALIN KORUNMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.Korunan Kırsal Alanlar
12.2.Korunan Alanlar
12.3.Korunan Alanlardan Örnekler
12.3.1.ABD’de Korunan Alanlar
12.3.2.Birleşik Krallıkta Korunan Alanlar
12.3.4.Türkiye’nin Korunan Alanları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Korunan kırsal alanlar deyince ne anlıyorsunuz?
Korunan alanların özellikleri nelerdir?
Korunan alanlar nerelerdir? Örnekler veriniz?
ABD’de başlıca korunan alanlar hangileridir?
Birleşik Krallık’ta başlıca korunan alanlar hangileridir?
Türkiye’nin korunan alanları hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Korunan kırsal alanlar

Korunan kırsal alanlar ve
özelliklerinin öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili örnek araştırmaların
yapılması.

Korunan alanlardan örnekler

Korunan alanlara ait
örneklerin öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili örnek araştırmaların
yapılması.

ABD’de korunan alanlar

ABD’de başlıca korunan
alanların ve özelliklerinin
öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili örnek araştırmaların
yapılması.

Birleşik Krallık’ta korunan
alanlar

Birleşik Krallık’ta başlıca
korunan alanlar ve
özelliklerinin öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili örnek araştırmaların
yapılması.

Türkiye’nin korunan alanları

Türkiye’nin korunan alanlar
ve özelliklerinin
öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili örnek araştırmaların
yapılması.

Korunan alanlar
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koruma alanları
Millî park
Doğa anıtları
Habitat / tür koruma sahaları
Biyosfer rezerv alanları
Yaban hayatı alanları
Ramsar alanı
Sulak alan
Özel çevre koruma bölgesi
Tabiat parkı
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Giriş
Kırsal çevrenin korunması oldukça erken dönemde, 19. yüzyılın ortalarında önemli bir
konu olmuştur. Dünyada sanayileşme, şehirleşme ve gelişen teknolojilerin bilinçsiz ve
kontrolsüz kullanımı sebebiyle doğa üzerinde büyük tahribat olmuştur. Söz konusu
bozulmayı, çöküşü durdurmak amacıyla son zamanlarda doğayı ve doğal kaynakları koruma
düşüncesi tüm dünyada hızla yayılmaktadır.
Korunan alan, biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların
korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili mevzuata göre yönetilen; millî
parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar,
özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan kara, su ya da deniz alanlarını
ifade eden terimdir.
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12.1. Korunan Kırsal Alanlar
Kırsal çevrenin korunması oldukça erken dönemde, 19. yüzyılın ortalarından itibaren
yüz elli yıldan fazla bir süredir hem çevre savunucuları hem de hükümetler için önemli bir
konu olmuştur. Ralph Waldo Emerson ve Henry Thoreau’un içinde yer aldığı Amerikan
yazarlar, yerleşme, tarım ve diğer gelişme etkilerinden Kuzey Amerika'nın muhteşem, doğal,
el değmemiş yerlerini korumak için yapılanları destekliyorlardı.
Benzer şekilde, İngiltere'de, romantizm akımındaki William Wordsworth, John Ruskin
ve William Morris gibi yazarlar kırsal alanların estetik değerlerinin kıymetinin bilinmesi
konusunda 1895 yılında tarihi yerleri korumaya yönelik bir kuruluş oluşturmak için destek
veriyorlardı. Değerli yeryüzü şekilleri ve tarihi yerleri kamu yararına muhafaza etmek önemli
hayır işleriydi. Böylece özel hayırseverlik yoluyla kırsalın korunması pratik olarak başlatılmış
oldu. Kırsal çevrenin korunmasında devletin rolü, 1872 yılında ABD’de ilk millî park
Yellowstone’un oluşturulmasıyla resmileşti. 1909 yılında kurulan ABD Orman Servisi, ilk
başkanı olan Gifford Pinchot’un çalışmalarıyla, ekonomik kaynakların idaresiyle çevrenin
korunmasını birleştirerek faydacı bir model geliştirdi
Kırsal alanların korunması konusunda ilk destekçiler, kırsal ya da el değmemiş
alanların estetik değerlerine ilişkin endişeyle hareketlenerek koruma amaçlı faaliyetlere
yönelmişlerdir. Bu faaliyetler esnasında bu alanların, estetik değerlerin yanı sıra, sosyokültürel ve dini değerleriyle de önem taşıdıklarını anlamışlar, bu doğrultuda bilgilenmişlerdir.
Pinchot biyolojik kaynakların kontrollü kullanımı ve yönetimiyle tarım, ormancılık ve
balıkçılıkta sürekli maksimum verimi arayan kırsal ekonomi için korumanın maddi yararlarını
vurgulayan biraz daha farklı bir bakış açısına sahipti.
Çevre hareketinin yükselişi, bazen bir 'derin ekoloji' felsefesinde köklü etik
motivasyonla birlikte, kırsal çevreye zararların bilimsel analizlerinde temellenen kırsal
politikaların yeşillendirme hareketinde gelecek için katkıda bulunmuştur. Kırsal çevrenin
korunması için bu farklı gerekçeler çevresel girişimler için farklı hedefler açmıştır.
Estetik motivasyonlar, kırsalı korumayı amaçlayan koruma girişimleriyle ilişkilidir.
Devlete ait alanlarda peyzaj nispeten değişmemiştir.
Maddi faydalara dayalı yararcı motivasyonlar, daha çok bozulmayı, değişimi
yönetmek ve aşırı kötüye kullanmaktan sakınmak için yöneticilik noktasında koruma
projelerini desteklemektedirler. Bu iki yaklaşım aslında kırsal alanın (ne düzenlenerek özel
olarak korunan alanlar ne de yönetilen kaynakların kötüye kullanımı) gelişiminin yanı sıra
doğa -korunabilir anlamındaki doğa- ve kültürün modernist bölümlenmesini izler. Son
çevrecilik akımı, esasında tüm politika alanlarında çevresel etkinin öncelikle dikkate alındığı
zahmetli kırsal politikalara itiraz etmiştir.
Kırsal alanların korunması için farklı motivasyonlar, farklı zamanlarda ve farklı
yerlerde kırsal çevreye farklı tehditler üzerine verilen önemi yansıtmaktadır.
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İlk korumacılık hareketi için tehdit, sanayileşme ve çarpık şehirleşmenin
yaygınlaşmasıyla gelmiştir. Kırsal alanlarda çevresel değişim, geçmiş yüzyıl boyunca modern
tarım uygulamalarının etkisi ve kırsal alanlarda yöresel gelişmeyi de içeren birçok faktörün
etkisiyle gerçekleşmiştir. Benzer şekilde kırsal çevreyi korumak için farklı stratejilerin
oluşturduğu, farklı gerekçeleri izleyen farklı problemlere odaklanan bir dizi çabalar
oluşmuştur. Bu çabalardan bazıları şunlardır;
Ø
Birincisi kırsal alanlarda arazi kullanımında ve yönetiminde sıkı bir şekilde
kontrol edilen korunan alanların tayini
Ø
İkincisi; çok yaygın olan kırsal alanların kalkınmasını düzenlemek için arazi
kullanım planlama politikalarının kullanımı
Ø
Ve üçüncüsü; modern ziraatin zararlı etkilerini azaltmak için zirai çevrenin
düzenlenmesi ve çiftçilik sayesinde korumayı teşvik etmektir.

12.2. Korunan Alanlar
Dünyada sanayileşme, şehirleşme ve gelişen teknolojilerin bilinçsiz ve kontrolsüz
kullanımı sebebiyle doğa üzerinde büyük tahribat olmuştur. Söz konusu bozulmayı, çöküşü
durdurmak amacıyla son zamanlarda doğayı ve doğal kaynakları koruma düşüncesi tüm
dünyada hızla yayılmaktadır.
Korunan alan, biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların
korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla, ilgili mevzuata göre yönetilen; millî
parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar,
özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan kara, su ya da deniz alanlarını
ifade eden terimdir.
Dünya Tabiatı Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre, dünya yüzeyinin %12'si
korunan alan olarak ayrılmış olup koruma konusunda hassas olan ülkelerde bu oran %20'lere
kadar çıkmaktadır.
IUCN, korunan alanı “biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bunlarla ilintili kültürel
kaynakların korunması ve bakımı için özel olarak ayrılmış, yasal veya geçerli diğer araçlarla
yönetilen kara ve/veya su alanı” şeklinde tanımlamaktadır. Korunan alanlar, dünyanın her
yanındaki koruma çabalarının özünü oluşturmaktadır. Geçtiğimiz kırk yılda, BM listesinde
bulunan korunan alanların sayısı on kat artmış, son değerlendirmede 104.000’i aşkın alanın
bulunduğu bildirilmiştir. Koruma altındaki alanlar da benzer bir artış göstermiş, 1962’de 2,4
milyon km2 iken 2004’te 20 milyon km2’ye çıkmıştır. Dünyanın kara alanlarının kabaca
%12’si şu anda korunan alan olarak tanımlanmaktadır. Buna kişisel ve yerel toplum mülkiyeti
altında bulunan ve rekreasyonel faaliyetler, toprak spekülasyonu veya sadece koruma gibi
çeşitli nedenlerle bir kenara ayrılmış, yüzölçümü bilinmeyen alanları da eklemek gerekir.
Sınırları zorlamak gerekirse, korunan alanlar, biyolojik çeşitliliği veya arazinin kendine özgü
özelliklerini korumaya yönelik yollarla tarla sınırlarının bakımına, yerli bitki örtüsüne özen
göstererek sınırlı tarım ilacı kullanımı ve diğer önlemlerle yönetilen tarımsal üretim, kereste
üretimi veya benzeri “üretken” işlevler gören alanları da kapsamaktadır. Bu nedenle, biyolojik
çeşitliliğin korunması giderek, BM listesine kayıtlı korunan alanlar dahil, fakat bunlarla sınırlı
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olmayan bir kara veya deniz alanının tümünde yapılan bir dizi faaliyet olarak algılanmaktadır
(Anonim a,2013).
IUCN’nin (Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik ya da
Dünya Tabiatı Koruma Birliği) 1994 yılı tanımına göre korunan alan: Özellikle biyolojik
çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve
korunmasına hizmet eden, yasal veya diğer etkili yollarla yönetimi gerçekleştirilen karasal ve
denizel alanlardır. IUCN’nin 2008 yılında güncellenen tanımına göre korunan alan: Doğanın
ve ilişkili ekosistem hizmetleri ve kültürel değerlerin uzun vadeli korunması amacıyla açıkça
tanımlanmış coğrafi sınırları olan, tanınmış, adanmışlık içeren ve yasal veya diğer etkin
yöntemlerle yönetilen alandır.
Korunan alanların ekonomik, ekolojik, kültürel ve sosyal birçok faydası
bulunmaktadır:
•
Birçok ana besin kaynağına (bitkiler, balıklar ve tıbbi bitkiler) ev sahipliği
yapan yaşam alanlarını korurlar ve desteklerler.
•
Yaşam alanları tehdit altında olan bitki ve hayvan türleri için güvenli
sığınaktırlar. IUCN’nin kırmızı listesindeki türlerin %80’i korunan alanlar içerisindedir.
•
Kültürel, mimari ve geleneksel yaşamların korunmasına katkı yaparlar.
•
İçme suyu kaynağıdır. Yapılan son çalışmalar dünyanın 105 büyük şehrinin
(New York, Pekin, Los Angeles, İstanbul, vs.) 33’ü içme suyu kaynaklarını korunan
alanlardan sağlamakta, Peru’da yaklaşık 2,7 milyon kişi 16 korunan alandan gelen suyu
kullanmaktadır. Bunun yıllık değeri 81 milyon Amerikan Dolarıdır. Yeni Zelanda Te Papanul
Koruma Parkı’ndaki (22.000 ha) çayırlıkların sağladığı su yönetimi / dengeleme hizmetlerinin
bedeli, 95 milyon Amerikan Doları olarak hesaplanmıştır.
•
Ekonomik destek ve iş olanağı sağlayarak yoksullukla mücadelede en önemli
araçlardan biridir. Son yıllarda, korunan alanlar, içinde ve çevresinde yaşayan yöre halkına
birçok farklı sektörlerde ekonomik olanaklar sunarak yoksullukla mücadelede önemli
araçlardan biri olmuşlardır. Örneğin, Guatemala’daki Maya Biyosfer Rezervi’nin yıllık geliri
47 milyon Amerikan Doları olup 7.000 kişiye iş olanağı sağlamaktadır. Türkiye’de millî
parklarda sürdürülen alan kılavuzluğu uygulamaları buna güzel bir örnektir.
•
Fırtına, taşkın ve kuraklığa karşı engel ve tampon bölgeler oluşturarak doğal
felaketlerin etkilerini azaltırlar.
•
Sürdürülebilir kalkınmanın en başarılı şekillerinin uygulandığı örnek yerlerdir.
•
Katılımcı karar verme ve yönetim anlayışıyla en iyi yönetim modellerini ve
örneklerini sunarlar.
•
Dinlenme olanakları sunan yerlerdir. Korunan alanlar, insanlara doğayla baş
başa olacağı ya da spor yapacağı birçok olanak sunar.
•
Çatışmaların çözümünde önemli araçlardır. Özellikle geçmişten gelen
çatışmalar birçok korunan alanın yönetimi için unutulmuştur. Sınır ötesi korunan alanlar,
barış için parklar vb. bunlara örnektir.
İklim değişikliği ve etkileriyle mücadelenin en önemli araçlarından biridir. Korunan
alanların iklim değişikliğine “doğal çözüm” olarak özel bir rolü vardır. Arazinin başka
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kullanımlara dönüşümünden kaçınmak bilinen en etkin yönetim stratejisidir. Karasal karbon
miktarının %15’ini depolayarak iklim değişikliği azaltım ve etkilerine uyumda eşsiz bir role
sahiptirler. Korunan alanlar ormansızlaşmanın, su kaynaklarının umarsızca kullanımının ve
mercanların yok oluşunun önünde durarak iklim değişikliği ile mücadelede en önemli
araçlardan biri olurlar (Anonim b, 2013).

12.3. Korunan Alanlardan Örnekler
12.3.1. ABD’de Korunan Alanlar
Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Hükümetin İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan
Ulusal Park Hizmeti federal idare bürosu tarafından yönetilen ulusal park adıyla anılan özel
statülü 59 tane özel korumalı arazi bölgesi bulunmaktadır. İlk ABD Ulusal Parkı 1872'de
çıkartılan kanunla ve ABD başkanı Ulysses S. Grant (1869–1877) onayıyla kurulan
Yellowstone Ulusal Parkı'dır. Bunu 1875'de kurulan "Meckinac Ulusal Parkı", 1890'da
kurulan Yosemite Ulusal Parkı ve Sekoya Ulusal Parkı izler. Ulusal parklarla korunmakta
olan arazilerin toplam yüzölçümü 210,000 km²’dir. Yüzölçümü itibarıyla en büyük ulusal
park Alaska'da bulunan ve yüzölçümü 44.313 km² olan Wrangell-St. Elias Ulusal Parkı ve
Koruma Bölgesi'dir. Bu ulusal parkın yüzölçümü ABD'nin en küçük alanlı 9 eyaletinin
toplam yüzölçümünden biraz daha büyüktür. Büyüklük itibarıyla bunu yine Alaska'da
bulunan üç ulusal park izlemektedir. 29.405 km² ile Gates of the Arctic Ulusal Parkı ve
Koruma Bölgesi, 19.121 km² ile Denali Ulusal Parkı ve Koruma Bölgesi ve 14.616 km² ile
Katmai Ulusal Parkı ve Koruma Bölgesi. Yüzölçümü en küçük ulusal park 20 km² alanla Hot
Springs Ulusal Parkı'dır (Anonimc,2013).

12.3.2. Birleşik Krallık’ta Korunan Alanlar
Birleşik Krallık’ta korunan alanların bazıları uluslararası, bazıları ise ulusal düzeyde
korunan alan statüsündedir. Mesela Galler bölgesinde, Dyfi’de Ynyslas Beach, Biosphere
Reservi olarak tanımlanmaktadır. Bu alanlar UNESCO (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organisation) tarafından tanımlanmaktadır. Birleşik Krallık’ta 9
Biosfer Reservi bulunmaktadır. Ayrıca 28 adet dünya miras alanı vardır. Mesela St Kilda
dünya miras alanıdır. Ulusal düzeyde tanımlanan koruma alanları 3 tipte belirtilebilir;
§
Millî Parklar - İngiltere, İskoçya ve Galler'de
§
Olağanüstü Güzel Doğal Alanlar ((AONB) - İngiltere, Kuzey İrlanda ve
Galler'de
§
Ulusal Manzara Alanları – İskoçya
Millî Parklar; millî parklar, köy ve kasabaların da içinde yer alabildiği kırsal
alanlardır. Köy ve kasabalar planlama kontrolleri dahil olmak üzere, ulusal parklara bakmada
yardımcı olmak için bir yetkiye sahiptirler.
İngiltere'de 10 tane, Galler'de 3 tane, İskoçya'da 2 tane olmak üzere toplam 15 adet
millî park vardır. Kapladıkları alan, İngiltere'de 12,126 km², Galler'de 4,141km² ve İskoçya'da
5665 km² olmak üzere toplamda 21,932 km² dir. İlk millî park 1951 yılında ilan edilen Peak
Bölgesidir. En fazla alan kaplayan bölge ise 3800 km² alana sahip Cairngorms’dur.
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İngiltere'deki millî parklar; Broads, Dartmoor, Exmoor, Lake District, New Forest,
Northumberland, North York Moors, Peak District, South Downs ve Yorkshire Dales’dir.
İskoçya'dakiler; Cairngorms ve Loch Lomond ve Trossachs’dır.
Galler'dekiler; Brecon Beacons, Pembrokeshire Coast ve Snowdonia’dır.
Millî parkların kuruluş tarihlerine bakacak olursak;
1951 yılında; Peak District, Lake District, Snowdonia and Dartmoor Millî Parkları,
1952’ de Pembrokeshire Coast ve North York Moors Millî Parkları,
1954’de Yorkshire Dales and Exmoor Millî Parkları,
1956’da Northumberland Millî Parkı,
1957’de Brecon Beacons Millî Parkı,
1989’da Broads’a Millî Park için denklik statüsü verildi
2002’de Loch Lomond & The Trossachs Millî Parkı,
2003’de Cairngorms Millî Parkı,
2005’de New Forest Millî Parkı,
2010’da South Downs Millî Parkı kurulmuştur.
Olağanüstü Güzel Doğal Alanlar ((AONB);
Olağanüstü Güzel Doğal Alanlar ((AONB), İngiltere'de 35 tane, Galler'de 4 tane,
İngiltere ve Galler'de 1 tane, Kuzey İrlanda'da 9 tane olmak üzere 49 adettir. Kapladıkları
alan, İngiltere'de 19,596 km², Galler'de 844 km², Kuzey İrlanda'da 2861 km² olmak üzere
toplamda 23,301 km²’dir. İlk ilan edilen Olağanüstü Güzel Doğal Alan ((AONB), Gower
yarımadası olup 1956 yılında ilan edilmiştir. En fazla alan kaplayan bölge ise 2038 km² alana
sahip Cotswolds’dur.
Ulusal Manzara Alanları
Ulusal Manzara Alanları İskoçya’da 40 tanedir. Toplam 13,783km²’lik alana sahiptir.
İlk ilan edilen Ulusal Manzara Alanı, 1981 yılında ilan edilen Loch Rannoch ve Glen
Lyon’dur. En fazla alan kaplayan bölge ise 1452 km² alana sahip Batı Ross’dur.

12.3.4. Türkiye’nin Korunan Alanları
Türkiye’nin korunan alanları deniz ve kıyılardan dağlara; deltalardan ormanlara ve
yaylalara; bozkırlardan göl ve akarsu sistemlerine; derin vadiler ve kanyonlardan buzullara
kadar çeşitli doğal ekosistemleri barındırmaktadır. Korunan alanlar, nesli tehlike altında,
endemik birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmakta olup ekolojik özelliklerinin ve
doğal güzelliklerin yanı sıra jeolojik, jeomorfolojik, peyzaj, tarihi, arkeolojik ve kültürel
değerlere sahip alanları da içermektedir.
Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünün 2012 yılı içerisinde "Türkiye'nin
Korunan Alanları Bilgi Sistemi" Projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmayla ülkemizin
karasal korunan alan büyüklüğü 5 milyon 647 bin 568 hektar olarak tespit edilmiş olup bu
alanın ülke yüzölçümüne oranı %7,24'tür.
Türkiye’nin korunan alanlarına bakacak olursak; Millî Parklar 40, Tabiatı Koruma
Alanı 31, Tabiat Parkı 187, Tabiat Anıtı 107, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 80, Muhafaza
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Ormanları 55, Doğal Sitler 1273, Özel Çevre Koruma Bölgesi 16, Ramsar Alanı 14, Biyosfer
Rezervi 1, Dünya Miras Alanı 11 olmak üzere toplam 1914 adettir.
Tablo Türkiye’nin Korunan Alanları
Korunan Alan Türü

Korunan Alan Değeri Sayı

Millî Park

Ulusal

40

Tabiatı Koruma Alanı

Ulusal

31

Tabiat Parkı

Ulusal

184

Tabiat Anıtı

Ulusal

107

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası

Ulusal

80

Muhafaza Ormanı

Ulusal

58

Doğal Sit

Ulusal

1273

Özel Çevre Koruma Bölgesi

Bölgese

115

Ramsar Alanı

Küresel

14

Biyosfer Rezervi

Küresel

1

Dünya Miras Alanı

Küresel

11

TOPLAM

1914

Kaynak: http://www.millîparklar.gov.tr/korunanalanlar/korunanalan1.htm erişim 2013

Millî Parklar
Bilimsel ve estetik bakımından, millî ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel
kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını ifade eder.
Türkiye’de millî parklar 40 adet olup 848.119 hektar alan kaplamaktadırlar. Bunlar;
Yozgat Çamlığı (267 Ha) Karatepe–Aslantaş (4145 Ha), Soğuksu (1187 Ha), Kuşcenneti
(17058 Ha), Uludağ (13024 Ha), Yedigöller (1623 Ha), DilekYarımadası– Büyük Menderes
Deltası (27598 Ha), SpilDağı (6867 Ha), Kızıldağ (55106 Ha), Güllük Dağı–Termessos (6700
Ha), Kovada Gölü (6551Ha), Munzur Vadisi (42674 Ha), Beydağları Sahil MP (31018 Ha),
GeliboluYarımadası Tarihi MP (33439 Ha), Köprülü Kanyon (35719 Ha), Ilgaz Dağı (1118
Ha), Başkomutan Tarihi MP (40948 Ha), Göreme TMP (9614 Ha), AltındereVadisi (4468
Ha), Boğazköy– Alacahöyük (2600 Ha), Nemrut Dağı (13827 Ha), Beyşehir Gölü (86855
Ha), Kazdağı (20935 Ha), Altınbeşik Mağarası (1147 Ha), HatilaVadisi (16944 Ha), Kaçkar
Dağları (52970 Ha), Karagöl– Sahara (3251 Ha), Aladağlar (55064 Ha), Marmaris (29206
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Ha), Saklıkent (1643 Ha), Troya Tarihi MP (13517 Ha), Honaz Dağı (9429 Ha), Küre Dağları
(37753 Ha), Sarıkamış-Allahuekber Dağları (22519 Ha), Ağrı Dağı (88014 Ha), Gala Gölü
(6087 Ha), Sultan Sazlığı (24357 Ha), TekTek Dağları (19335 Ha), İğneada Longoz
Ormanları (3155 Ha), Nene Hatun Tarihi MP (387 Ha)’dır.
Tabiatı Koruma Alanı
Bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya
yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva
eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere
ayrılmış tabiat parçalarıdır.
Türkiye’de 31 adet tabiatı koruma alanı bulunup, 63.694 hektar alan kaplamaktadır.
Bunlar; Hacıosman Ormanı, Kasatura Körfezi, Tekkoz–Kengerli Düz, Kasnak Meşesi, Kargı
Köyü, Sığla Ormanı, Sarıkum, Beykoz Göknarlık, Kavaklı, Çitdere, Kökez, Vakıf Çamlığı,
Kazdağı Göknarı, Akdoğan ve Rüzgârlar Ebe Çamı, Sırtlandağı Hâlep Çamı, Kale–Bolu
Fındığı, Seyfe Gölü, Alacadağ, Domaniç–Kaşalıç, Çığlıkara, Körçoban, Çamburnu, Dibek,
Habibineccar, Demirciönü, Yumurtalık Lagünü, Dandindere, Kartal Gölü, Akgöl(Ereğli
Sazlığı), Örümcek Ormanı, Camili-Efeler Ormanı, Camili-Gorgit’tir.
Tabiat Parkı:
Bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın
dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını ifade eder.
Türkiye’de 189 adet tabiat parkı olup 89.062 hektar alan kaplamaktadır. Tabiat
parklarından bazıları; Ölüdeniz–Kıdrak, Abant Gölü, Yazılı Kanyon, Uzungöl, Polonezköy,
Ayvalık Adaları, Türkmenbaşı, Akdağ, Çamkoru, Örnekköy, Gölbaşı Gölleri, Yavşan
Yaylası, Eğriova, Tekkedağı, Sarımsaklı, Koçkayası, Marmaracık Koyu, Fatih Ormanı,
Avcıkoru, Kuzuyayla, Uzuntarla, Kuyuluk, Usuluk Koyu, Katrancu Koyu, Poyrazlar Gölü,
Çamlıkoy, Gölpınar, Kadınçayırı, TuncaVadisi’dir.
Tabiat Anıtı
Tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve
millî park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarıdır.
Türkiye’de 107 adet tabiat anıtı vardır. 5.762,43 hektar alan kaplamaktadır. Mut
Yerköprü Şelalesi, Meke Gölü, Evciler Köyü SedirAğacı (Burdur), Altıkardeşler (Karaman),
Yüzen Adalar (Bingöl), Nemrut Kalderası (Bitlis), Kula Peribacaları (Manisa), Görkemli
Meşe (Sinop) bunlardan sadece birkaç tanesidir.
Özel Çevre Koruma Bölgesi:
Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına
duyarlı toprak ve su alanlarını, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili
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kültürel kaynakların gelecek kuşaklara ulaşmasını emniyet altına almak üzere gerekli
düzenlemelerin yapılabilmesi ve bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları ile
plan ve projelerin tek elden hazırlanması amacıyla, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen
bölgelerdir.
Türkiye’de Özel Çevre Koruma Bölgeleri
Türkiye’de Özel Çevre Koruma Bölge Sayısı 15 olup 13.335.86 km2’lik bir alan
kaplamaktadır. Bunun 10.493.08 km2’si karasal alan, 2.866 km2’si denizel alandır. Deniz kıyı
uzunluğu ise 1.134 km’dir. Başlıca özel çevre koruma bölgeleri; Gökova (576.9 Km2),
Köyceğiz-Dalyan (461.46 Km2) , Fethiye-Göcek (805.37 Km2), Patara (197.10 Km2), KaşKekova (257.83 Km2), Göksu Deltası (228.5 Km2), Belek (111.79 Km2), Saros Körfezi
(730.21 Km2), Foça (71.44 Km2), Datça-Bozburun (1443.89 Km2), Pamukkale (66.56 Km2),
Gölbaşı (273.94 Km2), Ihlara (54.64 Km2), Tuz Gölü (7414 Km2), Uzungöl (149.12
Km2)’dür.

Tablo Türkiye’de Özel Çevre Koruma Bölgeleri
Alanın
Nüfus/ 2008
Türkiye
(Kişi)
Yüzdesi

Bölge İsmi

İlan Tarihi

Alanı
(Km2)

Gökova

05.07.1988

576.9

8.412

%0,050

Köyceğiz-Dalyan

05.07.1988

461.46

31.465

%0,040

Fethiye-Göcek

05.07.1988

805.37

102.109

%0,100

Patara

02.03.1990

197.10

24.326

%0,025

Kaş-Kekova

02.03.1990

257.83

1.588

%0,020

Göksu Deltası

02.03.1990

228.5

29.366

%0,020

Belek

21.11.1990

111.79

21.306

%0,010

Saros Körfezi

22.12.2010

730.21

6.861

%0,063

Foça

21.11.1990

71.44

25.581

%0,009

Datça-Bozburun

21.11.1990

1443.89

26.507

%0,120

Pamukkale

21.11.1990

66.56

8.932

%0,010
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Gölbaşı

21.11.1990

273.94

91.630

%0,020

Ihlara

21.11.1990

54.64

6.186

%0,005

Tuz Gölü

02.11.2000

7414

326.652

%1,000

Uzungöl

07.01.2004

149.12

2.464

%0,010

Kaynak: http://www.csb.gov.tr/projeler/ockb/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=ustmenu&Id=167

Sulak Alan
Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya
tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi geçmeyen derinlikleri
kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün
sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına
doğru kalan yerleri ifade eder.
Türkiye’de sulak alanlar toplam 2206835 hektar olup Türkiye’nin uluslararası öneme
sahip sulak alanlarının bazıları; Uluabat Gölü (Bursa 13500 ha), Göksu Deltası (Mersin 14480
ha), Gediz Deltası (İzmir 20400 ha), Sultansazlığı (Kayseri 39000 ha), Kızılırmak Deltası
(Samsun 21700 ha), Yumurtalık Lagünü (Adana 16430 ha), Tuz Gölü (Aksaray Ank. Konya
533000 ha), Balık Gölü (Ağrı 3400 ha), Kuş Gölü (Balıkesir 16000 ha), Akyatan Gölü
(Adana 14000 Ha), Burdur Gölü (Burdur 25000 ha), Gölbaşı Gölleri (Adıyaman 7000 ha),
Eber Gölü (Afyon 6400 ha), Patara Kıyı Ekosistemi (Antalya 11910 ha), Aksu Deltası
(Antalya 16500 ha), Ayvalık kıyı ekosistemi (Balıkesir 25810 ha), Kocaçay Deltası (Bursa
4200 ha)’dır.
Yaban Hayat Geliştirme Sahaları
Türkiye’de 80 Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olup 1 milyon 200 bin hektarlık bir
alan kaplamaktadır. Türkiye’deki korunan alanların yüz ölçümünün üçte birini
oluşturmaktadır. Bu alanlar, Anadolu yaban koyunu, dağ keçisi, ayı, sırtlan ve flamingo gibi
Anadolu’ya özgü ve nadir yüzlerce canlının son yaşam alanlarıdır. Yaban Hayatı Geliştirme
Sahalarının bazıları; Afyon Sandıklı Akdağ, Ankara Beypazarı Kapaklı, Antalya Alanya
Dimçayı, Afyon Sandıklı Akdağ, Antalya Düzlerçamı, Bitlis - Adilcevaz Süphandağı, Bolu
Göynük Kapıormanı, Bolu Yedigöller, Hatay-İskenderun-Arsuz, Karabük Sırçalı Kanyonu,
Kars-Sarıkamış Kağızman, Mersin Tarsus Kadıncık Vadisi, Mersin-ÇamlıyaylaCehennemderesi, Muğla Köyceyiz, Osmaniye Zorkun Yaylası, Rize Çamlıhemşin Kaçkar,
Sinop Bozburun’dur.
Ramsar Alanı: 28/12/1993 tarihli ve 3958 sayılı kanunla uygun bulunan Ramsar
Sözleşmesinin 2’nci maddesi gereğince, Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Listesine
dahil edilen sulak alanları ifade eder.
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1992 yılında Venezuella’da yapılan 4. Dünya Millî Parklar ve Koruma Alanları
Kongresi’nde IUCN’nin kabul etmiş olduğu kategorilerin zamanla bazı problemleri çözmede
yetersiz kaldığı, kategoriler arasında kesin bir ayrımın yapılamadığı belirtilmiş, denizlerin
koruma ihtiyaçlarının gündeme gelmesi sonucunda yeniden bir sınıflama yapılmıştır
(Anonimd, 2013).
1994 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren bu kategoriler;
Ia.Mutlak Doğa Koruma Alanları: Sadece bilimsel çalışmalar için yönetilen
alanlardır. Temel olarak bilimsel çalışmalar için kullanılabilecek yapıda bir özelliğe sahip
ekosistemler, jeolojik veya fizyolojik özellikler, türler içeren deniz veya kara parçalarıdır.
b. Yaban Hayat Alanları: Temel olarak yaban hayatının korunması için yönetilen
sahalardır. Geniş, doğal yapısı bozulmaya uğramamış, önemli habitat özelliği taşıyan ve
yaban hayatının korunması için ayrılmış ve yönetilen deniz veya kara parçalarıdır.
II- Millî Park: Ekosistem korunması ve rekreasyon amaçlı kullanım için ayrılmış
sahalardır. Bu sahalar:
a) Ekosistem veya ekosistemlerin ekolojik bütünlüğünü sağlamak için,
b) Arazi kullanımlarını düzenlemek, bu doğal alanların yapılaşmaya açılmasını
önlemek için,
c) Çevresel açıdan bilimsel, eğitsel, ruhsal, rekreasyonel olanaklar sağlamak için,
koruma altına alınmış sahalardır.
III - Doğa Anıtları: Özel bir yapıya sahip doğal birimlerin korunması için ayrılmış
statülerdir. Kültürel, estetik ya da doğal bir öneme sahip, bu açılardan nadir bir özellik
gösteren herhangi bir yapıyı içeren kara veya deniz parçalarıdır.
IV- Habitat / Tür Koruma Sahaları: Önemli özelliğe sahip tür veya habitatların
korunması için ayrılan ve yönetilen sahalardır.
V- Korunan Deniz veya Kara Peyzajları: Uzun süredir insan tarafından kullanılan
ve kullanım sonucunda kendine özgü bir ekolojik, estetik veya kültürel yapı oluşturan kara ve
deniz parçaları bu statü altında korunur.
VI- İşletilen Kaynaklar İçin Koruma Alanları: Önemli bir biyolojik çeşitliliğe sahip
doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanımı doğrultusunda yönetilen sahalar bu
statü altında değerlendirilir (IUCN, 1999).
Korunan ekolojiyi temel alan bu sınıflandırma sisteminde verilen fonksiyonlarda ise I.
Kategoriden VI. Kategoriye doğru gidildiğinde insan doğa etkileşiminin arttığı
görülmektedir. I. Kategorideki alanlar sınırlı sayıda ziyaretçiye açık, minimum seviyede
altyapı hizmetleri ve teknolojinin kullanıldığı alanlardır. II. ve III. kategorilerde ise alanın
küçük bir bölümünde yol, turist merkezleri ve kamp alanı gibi turizm altyapı hizmetlerine izin
263

verilmektedir. IV. kategoride, insan doğa etkileşimi daha artmakta ve avcılık gibi faaliyetlere
izin verilmektedir. V. Kategorideki alanlarda ise, çiftçilik ve konut gibi arazi
kullanımlarının başlamasıyla beraber turizm aktiviteleri de artmaktadır. Son olarak, VI.
kategoride; madencilik, ormancılık ve ticari amaçlı balıkçılık serbest olurken, rekreasyon
kullanımları da artış göstermektedir (Eagles vd., 2003).
Birleşmiş Milletler Koruma Kategorileri
İnsan ve Biyosfer (MAB) Küresel Programı UNESCO tarafından 1970 yılında
düzenlenen bir toplantıda kabul edilmiştir. Bilgi paylaşımını geliştirmek; eğitim, tanıtım,
öğretim ve insan ile doğal çevre arasındaki etkileşimden doğan problemlerde işbirliği
sağlamak bu programın amaçlarını oluşturmaktadır.
Biyosfer Rezerv Alanları, Ramsar Sulak Alanları, Dünya Miras Alanı veya Millî Park
gibi koruma altındaki alanların tamamını ya da bir bölümünü kapsayabilmektedir. Dünya
genelinde 102 ülkede 507 Biyosfer Rezerv alanı vardır. Ülkemiz de UNESCO MAB
Programı’nın bir üyesidir. Türkiye’nin ilk Biyosfer Rezervi, 29 Temmuz 2005 tarihinde
Paris’te düzenlenen toplantıda Dünya Biyosfer Rezerv Ağına dahil edilmiş olan Artvin ili
Borçka ilçesi sınırları içerisinde yer alan Camili Yöresidir. (Anonim e, 2013)
Biyosfer Rezerv alanları diğer koruma alanlarından aşağıdaki üç ilkeyle ayrılmaktadır.
•
Genetik kaynakları, türleri ve ekosistemleri korumak,
•
Bilimsel araştırma ve gözlem yapmak,
•
Bölgenin çevresindeki toplulukların sürdürülebilir gelişimini desteklemek
Millî park ve benzeri diğer koruma alanları genellikle korumayla ilgili olup araştırma
ve sürdürülebilir gelişme ikinci sırada kalmaktadır.
MAB’ın alan seçim kriterleri şunları içermektedir:
•Belirli bir sayıda insanın da yer aldığı biyocoğrafik bir bölgeyi temsil etmek,
•Peyzaj alanlarında korunmaya ihtiyacı olan ekositem, hayvan veya bitki türünü
içermek,
•Araştırmaya, yeniliklere ve sürdürülebilir gelişmeyi destekleyen yaklaşımlara fırsat
veren geniş bölgeleri kapsamak,
•Ayrılmış bir zonlama sistemi: Yasal olarak korumaya ayrılmış, ana fonksiyonu
biyolojik çeşitliliği korumak olan, araştırma ve eğitim yapılan çekirdek zon veya zonlar;
çekirdek zonu çevreleyen uzun dönem korumaya ayrılmış, çekirdek zondaki fonksiyonlara
uygun tanımlı tampon zon veya zonlar; en dışta balıkçılık yapılabilen, tarlaları ya da
kasabaları içerebilen geçiş zonu yer alır (Anonim f, 2013).
Aşağıda korunan alanlara örnek olarak Özel Çevre Koruma Bölgelerinden Belek Özel
Çevre Koruma Bölgesi ele alınmıştır.
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Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi4

Antalya ili, Serik ve Manavgat ilçelerine bağlı 5 belde ve 5 köyden oluşan Belek Özel
Çevre Koruma Bölgesi, yaklaşık 5 km genişliğinde denize paralel olarak 25 km uzunluktadır.
Arazi orta derecede engebeli ve tarıma elverişlidir. Belek Özel Çevre Koruma Bölgesinde kıyı
kumulların biçimlendirdiği 29 km uzunlukta bir kıyısal alan yer almaktadır. Bölgesel
özelliklere sahip geniş kumul ve orman alanları biyoçeşitlilik zenginliği açısından alanı
oldukça zengin kılmaktadır. Endemik balık türü Aphanius anatoliae, endemik Serik armudu
(Pyrus serikensis), Caretta caretta ve Chelonia mydas deniz kaplumbağası türleri bölgenin
zenginlikleri arasında yer almaktadır.
Bölgenin tarihi Hititlere kadar dayanmaktadır. Gündoğdu, Kısalar ve Çolaklı’da
bulunan Antik Dönem’e ait eserlerden bölgede binlerce yıllık yerleşimin olduğu
anlaşılmaktadır. Bu bölgede dağınık vaziyette antik kalıntılar mevcuttur. Ayrıca Gündoğdu
köyünün Aktaş mevkiini içine alan sahilde büyük bir arkeolojik sit alanı mevcut olup burada
büyük bir antik kentin kalıntılarına rastlanılmaktadır.
Toplam alanı 11.320 hektar olan Belek Özel Çevre Koruma Alanı'nın yaklaşık
%31’ini (Hassas A ve Hassas B Zonları= 3.516 Ha) hassas alan, %8’ini (907 Ha) doğal
karakteri korunacak alan ve %44.5’ini (5.027 Ha) de tarımsal alanlar oluşturmaktadır.
Bölgenin %69’u (7.764 Ha) korunacak alan, %31’i ise konut+turizm+yerleşim alanları olarak
planlanmıştır.
Yapılan çalışmalarda doğal ortamlar olarak sınıflandırılmış olan ve özellikle
Akdeniz’e komşu ve Köprüçay’ın doğusundaki Gürpınar ve Perakende mahalleri arasında
kalan yüksek araziler Bereket Köyü'nün güney ve güney-doğusundaki yüksek araziler ve
Kısalar köyü çevresindeki yüksek arazilerde doğal örtü, alanın bitki örtüsü en zengin ve en
yoğun olan ve en az tahribata uğramış yörelerdir. Bununla birlikte, söz konusu bu alanların iç
bölgelerinde, doğal örtü tahrip edilerek irili ufaklı tarım arazileri oluşturma faaliyetleri de
artmaktadır.
Bölgede alan kullanımına dayalı bir sınıflama doğrultusunda; Boğazkent ikinci konut
turizm ağırlıklı, Çolaklı turizm ağırlıklı, Evrenseki turizme yönelmekte, fakat tarım da etkisini
sürdürmekte, Karadayı tarım ağırlıklı, Gündoğdu ise tarım-turizm ağırlıklıdır. Diğer taraftan
yöredeki yerleşmeler içerisinde yer alan beldeler genel olarak tarımsal faaliyetlerden turizme
doğru geçiş özelliklerini göstermekte olup köy yerleşmeleri ise tamamen seracılık ağırlıklı
tarımsal faaliyetin hâkim olduğu bir yapıya sahiptirler.
Yörede tarım alanları geniş yer kaplamaktadır. Seracılık da giderek yaygınlık
kazanmaktadır. Bölgedeki flora ve fauna hızla yayılan tarım faaliyetlerinin tehdidi altındadır.
Özellikle Kızılçam (Pinus buritia) ormanları eskiden bu bölgede geniş yer tutarken bugün çok
azalmıştır. Manavgat’ın doğusu ve Acısu’nun batısında ise fıstık çamı (Pinus pinea) ormanları
dikkat çekmektedir.
4

http://www.csb.gov.tr/projeler/ockb/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=7796’ den yararlanılmıştır.
erişim 2013
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Yapılan araştırmalarda alandaki habitat tipleri ve bunlara özgü baskın türler
belirlenmiştir. Alanda gözlenen habitat tipleri şu şekilde sıralanabilir; Orman (Pinus brutia,
Laurus nobilis, Daphne sericea, Quercus cerris var. cerris, Olea europaea var. Sylvestris),
kayalık alan-maki (Quercus cocsifera, Styrax officinalis, Myrtus communis, Cistus creticus,
Cistus salviifolius), stabil kumul alan-maki (Erica manipuliflora, Sacropoterium spinosum,
Echium angustifolium), kısmen stabil kumul tepeleri (Echium angustifolium, Sacropoterium
spinosum, Polygonum maritmum, Echinops viscosus), hareketli kumul (Thymelea hirsuta,
Echium angustiolium, Euphorbia paralias, Pancratium maritimum), mevsimlik sulak alan
(Salicorna europa, Limonium gmelinii, Juncus littoralis, Juncus rigidus, Cressa cretica),
daimi sulak alan (Juncus acutus, Thypa latifolia, Cypeus longus), tarım alanları
Belek Özel Çevre Koruma Bölgesini besleyen akarsular Acısu deresi, Köprüçay
ırmağı, Sarısu, Karaöz, Şarlavuk ve İncirli dereleridir. Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi
sınırları içerisinde Acısu deresi ağzından Sarısu deresine kadar uzanan yaklaşık 13,3 km’lik
alan Deniz Kaplumbağaları Üreme Alanıdır. Belek Kumsalı caretta caretta için “Birinci
Derecede Önemli” yuvalama kumsalıdır.
2002 yılında Boğazkent, Kocagöl ve çevresi kuş envanteri hazırlama çalışmaları
kapsamında 2000-2002 yılları arasında 213 kuş türü gözlenmiştir. Alan kuşların göç yolları
üzerinde ve önemli bir kışlama merkezi konumundadır (Anonim g, 2013).
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Uygulamalar
Koruma statüsündeki bir alanın gözlemlenmesi
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Uygulama Soruları
•
Gözlemlediğiniz koruma alanı hangi özellikleri itibarıyla koruma altına
alınmıştır?
•
Daha önce gözlemlediğiniz ve koruma altına alınması gerektiğini
düşündüğünüz bir kırsal alan var mı? Varsa hangi özellikleri sebebiyle korunması gerektiğini
düşündünüz?

268

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, korunan kırsal alanlar ve özelliklerini, korunan alanlara ait örnekleri,
ABD’de başlıca korunan alanları ve özelliklerini, Birleşik Krallık’ta başlıca korunan alanları
ve özelliklerini, Türkiye’nin korunan alanları ve özelliklerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Türkiye'nin Korunan Alanları Bilgi Sistemi"
Projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalara göre, ülkemizin karasal korunan alan
büyüklüğünün ülke yüzölçümüne oranı verilmiştir?
a)
%7,24
b)
%14,5
c)
%0,24
d)
%1,12
e)
%21,06
2)
İlk ABD Ulusal Parkı 1872'de çıkartılan kanunla kurulan Yellowstone Ulusal
Parkı'dır.

Doğru

Yanlış

X

3)
Korunan alanların farmakolojik, psikolojik, endüstriyel ve tıbbi birçok faydası
bulunmaktadır:

Doğru

Yanlış
X

4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkiye’nin uluslararası öneme sahip
sulak alanlardan biri verilmemiştir?
a)

Balıklıgöl

b)
Uluabat Gölü
c)
Göksu Deltası
d)
Gediz Deltası
e)
Sultansazlığ
5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “İnsan ve Biyosfer (MAB) Küresel Programı
UNESCO tarafından ………….yılında düzenlenen bir toplantıda kabul edilmiştir.” ifadesini
doğru olarak tamamlamaktadır?
a)
1970
b)
1950
c)
1960
d)
1980
e)
2010
6)
Maddi faydalara dayalı yararcı motivasyonlar, daha çok bozulmayı, değişimi
yönetmek ve aşırı kötüye kullanmaktan sakınmak için yöneticilik noktasında
koruma projelerini desteklemektedirler.

Doğru

Yanlış

X
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7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “1909 yılında kurulan ABD Orman Servisi,
ilk başkanı olan……………. ’un çalışmalarıyla, ekonomik kaynakların idaresiyle çevrenin
korunmasını birleştirerek faydacı bir model geliştirdi” ifadesini doğru olarak
tamamlamaktadır?
a)
Gifford Pinchot
b)
Ralph Waldo Emerson
c)
Henry Thoreau
d)
William Wordsworth
e)
John Ruskin
8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, koruma konusunda hassas olan ülkelerde
korunan alanların ulaştığı oran verilmiştir?
a)
%20
b)
%12
c)
%45
d)
%10
e)
%30
9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, ABD’deki korunan alanlardan biri
verilmiştir?
a)
Yosemite Ulusal Parkı
b)
Ynyslas Beach
c)
Peak District
d)
Lake District
e)
Northumberland
10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Türkiye’nin Biyosfer Rezervi sayısı
verilmiştir?
a)
1
b)
5
c)
7
d)
9
e)
11
Cevaplar: 1.A, 4.A, 5.A, 7.A, 8.A, 9.A, 10.A
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13. KIRSAL ALANLARIN YENİDEN YAPILANMASINDA KIRSAL
POLİTİKALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Kırsal Alanların Yeniden Yapılanmasında Kırsal Politikalar
13.2. Dünyada Kırsal Kalkınma Politikaları
13.2.1. Avrupa Birliği’nde Kırsal Kalkınma Politikaları
13.2.2. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Uygulamalar
13.2.3. Türkiye'de Kırsal Kalkınma Politikaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)
5)

Kırsal alanların yeniden yapılanmasında kırsal politikaların önemi nedir?
Dünyada kırsal kalkınma politikaları nasıldır?
Avrupa Birliği’nde kırsal kalkınma politikaları nasıldır?
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uygulamalar nelerdir?
Türkiye'deki kırsal kalkınma politikaları hakkında bilgi veriniz?

274

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kırsal alanların yeniden
yapılanmasında kırsal
politikalar

Kırsal alanların yeniden
yapılanmasında kırsal
politikaların öneminin
öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili araştırmaların
yapılması.

Dünyada kırsal kalkınma
politikaları

Dünyada kırsal kalkınma
politikalarının öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili araştırmaların
yapılması.

Avrupa Birliği’nde kırsal
kalkınma politikaları

Avrupa Birliği’ndeki kırsal
kalkınma politikalarının
öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili araştırmaların
yapılması.

Amerika Birleşik
Amerika Birleşik
Devletleri'ndeki uygulamalar Devletleri'ndeki
uygulamaların öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili araştırmaların
yapılması.

Türkiye'de kırsal kalkınma
politikaları

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili araştırmaların
yapılması.

Türkiye'deki kırsal kalkınma
politikalarının öğrenilmesi.
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Anahtar Kavramlar
•
•

Kırsal yapılanma
Kırsal politikalar
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Giriş
Dünya genelinde nüfusun hızla artması ve doğal kaynaklar üzerindeki şiddetli
baskılar, doğal kaynakların iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve bunların devamlılığının
sağlanmasına ilişkin politikaların oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Başlangıçta kırsal
kalkınma çabaları, tarımsal kalkınma eksenli olup daha ziyade insanların gelir düzeyini
artırmayı hedeflemiş, ancak zaman içerisinde değişen şartlar hedeflerin çeşitlenmesini gerekli
kılmış, kırsal alandaki altyapının iyileştirilmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşımın
artırılması, doğal kaynakların ve çevrenin korunarak kullanılması gibi konuların bir bütün
olarak ele alınması gerektiğini ortaya koymuştur.
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13.1. Kırsal Alanların Yeniden Yapılanmasında Kırsal Politikalar
Dünya nüfusunun hızla artması ve doğal kaynaklar üzerindeki baskının fazlalaşması,
doğal kaynakların iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve bunların devamlılığının sağlanmasına
ilişkin politikaların oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Başlangıçta kırsal kalkınma çabaları,
tarımsal kalkınma eksenli olup daha ziyade insanların gelir düzeyini artırmayı hedeflemiştir.
Zaman içersinde değişen şartlar hedeflerin çeşitlenmesini gerekli kılmış, kırsal alandaki
altyapının iyileştirilmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşımın artırılması, doğal kaynakların
ve çevrenin korunarak kullanılması gibi konuların bir bütün olarak ele alınması gerektiğini
ortaya koymuştur.
Sanayi devrimini yaşayan ülkelerde çok önemli gelişmeler olmuş, kırsal alanlar birçok
yeni teknolojiyle tanışmış, kırsal alanlarda büyük değişimler ve gelişmeler yaşanmıştır.
Dünya bankasının raporuna göre 2025 yılında kırda yaşayanların oranı %39 olacaktır. Kırların
itici gücü sonucu kırlar boşalmaya devam edecek, şehirlerde ise fakir insan sayısı artacaktır.
Söz konusu rapora göre 1995 yılında şehirde yaşayan fakir insan sayısı 1,6 milyar iken 2025
yılında 3,1 milyara ulaşacaktır (Anonim a, 2013). Bu doğrultuda çöküş sadece kırlarda
olmayacak, şehirler de ekonomik, sosyal ve kültürel birçok problemle iç içe kalacaktır.
Gelişmiş ülkelerin kırsal kesimde uyguladıkları politikalar son yıllarda sürdürülebilir
kalkınma kapsamında düzenlenmektedir. Mesela AB'de gübre ve kimyasal ilaç kullanımını
kontrol altına alabilmek için mali yardım yerine çiftçi eğitim programlarına daha fazla önem
verilmekte, ABD'de teknik danışmanlık hizmetleri kırsal kalkınmayla birlikte yoğun olarak
uygulanmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerin genelde ekonomileri tarıma dayalı olup kırsal alanlar
ekonomik, sosyal ve diğer birçok sebeplerle boşalma sorunu ile karşı karşıyadırlar. Aynı
süreçte şehirlerde de aşırı göçe dayalı birçok sorun ortaya çıkmış bulunmaktadır. Kırsal
alanlarda verimliliği arttırmak kaliteli bir yaşamı sağlamak için özellikle gelişmekte olan ve
geri kalmış ülkelerde kırsal alanları kalkındırmak en önemli hedef olmalıdır.
Günümüzde, tüm dünya ülkelerinin kırsal alanlarını etkileyen nitelikli işgücünün ve
gençlerin şehirlere göçü, kırsal nüfusun yaşlanması, kamu hizmetlerinin azalması, sermaye
kaybı gibi ortak sorunlar mevcuttur. Bu sebeple, kırsal kalkınmanın sağlanması için odak
noktasını sürdürülebilir kalkınmanın oluşturduğu, tüm ekonomik ve sosyal sektörlerin bir
arada planlanmasını gerektiren bütüncül yaklaşımlar, kırsal kalkınma faaliyetlerine yön
vermeye başlamıştır. Bu sebeple, son yıllarda kırsal kalkınma hem ulusal ve uluslararası
kuruluşlarca hem de akademik düzeyde ve tüm uygulamalarda oldukça önemsenen bir konu
olmuştur.
Küreselleşmenin bu kadar hâkim olduğu dünyamızda kırsal alanların kalkınmasına
ilişkin politikaların oluşturulmasında yerel olduğu kadar küresel ölçekte politikaların
oluşturulması büyük önem taşımaktadır.
1960’lı yıllarda kırsalda kullanılan geleneksel üretim yöntemleri yerine modern
yöntemlerin kullanılması ile tüm sorunların çözüleceği savunulurken, 2000’li yıllara
gelindiğinde, kırsaldaki yoksulluğun ölçeği ve şiddeti kırsal kalkınmanın sağlanabilmesi için
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yerel ve geleneksel üretim yöntemlerinin teknoloji ile desteklenmesi, ancak yerelliğini
kaybetmeyen, çevreye saygılı yaklaşımların benimsenmesine paralel olarak yerel kalkınma
girişimleri ve yerelde kapasite gelişimine özel vurgu yapılmaya başlanmıştır. Birleşmiş
Milletler 2000 yılı Eylül ayında gerçekleştirdiği BM Genel Kurulunda 147 devlet ya da
hükümet başkanının katılımıyla düzenlenen BM Milenyum Zirvesinde, bugün 189 devlet
tarafından imzalanan bir Binyıl Bildirgesi yayınlamıştır. Bu bildirgeye göre belirlenen Binyıl
Kalkınma Hedefleri (BKH), tüm dünya devletlerini aynı hedefler etrafında toplayarak
toplumların kalkınması önünde engel teşkil eden sekiz temel konuda ülkelerin bireysel
çabalarını artırmalarını ve bir anlamda küresel düzeyde sorumluluğun paylaşılarak gelecek
için küresel işbirliğinin geliştirilmesini amaçlamıştır.
Binyıl Kalkınma Hedefleri
•
Aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması
•
Evrensel ilköğretimin gerçekleştirilmesi
•
Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların konumunun güçlendirilmesi
•
Çocuk ölümlerinin azaltılması
•
Anne sağlığının iyileştirilmesi
•
HIV/AIDS, sıtma ve öteki hastalıklarla mücadele edilmesi
•
Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması
•
Kalkınma için küresel bir ortaklık geliştirilmesi
BKH için belirlenen 18 ölçülebilir hedef ve 48 gösterge ile 8 temel hedefin
gerçekleştirilmesi için harcanan ulusal ve küresel çabalar, BM’nin küresel kalkınma kolu olan
UNDP tarafından izlenmekte ve koordine edilmektedir. Bu göstergelerle ilişkili olarak kırsal
alanda sağlanacak ilerleme ve iyileşmeler, aynı zamanda ulusal göstergeleri de olumlu şekilde
değiştirecektir. Nitekim, hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla yerelde kapasite gelişimini
sağlamaya yönelik oluşturulan Kapasite 2005 Bilgi ve Öğrenme Ağı adem-i merkeziyetçi bir
yaklaşımla sivil toplum, özel sektör ve yerel toplulukların sürdürülebilir kalkınma sürecine
aktif katılımlarını teşvik etmek ve yerel düzeyde uygulamayı güçlendirmek adına bölgesel ve
küresel aktörlerle öğrenme hususunda işbirliğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Dünya
Bankası, kendi uygulamalarına yönelik olarak “Yeni Kırsal Kalkınma Stratejisi” olarak
adlandırılan ve misyonu yoksulluğun azaltılması olan bir strateji belirlemiştir. Bu stratejinin
temel vizyonu; kırsal alanlarda yaşayanların da en az kentsel alanlarda yaşayanlar düzeyinde
bir yaşam standardı ve kalitesine sahip olduğu; kırsal toplumların, yoksullar da dahil olmak
üzere tüm yaşayanlarına eşit ekonomik fırsatların sunulduğu; kırsal alanların yaşamak ve
çalışmak için sürdürülebilir ve çekici olduğu; kırsal alanların mevcut ekonomik, sosyal,
kültürel, çevresel ve teknolojik değişikliklere adapte olabildiği; her türlü nedenden
kaynaklanan zayıflıkların azaldığı bir dünyaya ulaşmaktır (Anonim b, 2013).

13.2. Dünyada Kırsal Kalkınma Politikaları
Sadece gelişmekte olan veya geri kalmış ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de ülkenin
her yeri aynı ölçüde gelişmemiştir. Bölgeler arasında gelişmişlik farkları bulunmaktadır. Bu
doğrultuda ülkeler bölgelerin özelliklerine göre çeşitli kalkınma politikaları uygulamışlar,
farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışmışlardır.
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13.2.1. Avrupa Birliği’nde Kırsal Kalkınma Politikaları
Roma Antlaşması ve 1970’lerin ortalarında Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ile
oluşturulan “Avrupa Birliğinin Bölgesel Politikası” Avrupa Birliğinin kırsal kalkınma
politikalarının temelini oluşturmaktadır.
AB topraklarının %92’si kırsal alan olup nüfusun yüzde 56’sı kırsal alanda
yaşamaktadır. Kırsal alanların da yaklaşık yüzde 77’sinde tarım ve ormancılık yapılmaktadır.
Bu durum, Birlik içinde “kırsal kalkınma”nın özel bir öneme sahip olması sonucunu
doğurmuştur. Bu paralelde, kırsal kalkınmada tarım eksenli sektörel yaklaşım yerini mekânsal
yaklaşıma bırakmıştır. AB’de birçok kırsal alan düşük gelir, işsizlik, düşük nitelikli istihdam,
genç nüfusun göçü, düşük kaliteli hizmet sunumu sorunları ile karşı karşıyadır. Bu durum
özellikle bazı bölgelerde amaçlanan uyum ve birliği tehdit etmektedir. AB tarafından uzun
yıllardır uygulanmakta olan Ortak Tarım Politikası “Ortak Tarım ve Kırsal Kalkınma
Politikası” olarak değişmeye başlamıştır. Kırsal alanların sadece tarımla ilgili olan ve tarım
nüfusunu barındıran alanlar olmadığı; sosyal, çevresel, kültürel ve doğal kaynakları barındıran
ekonomik bir bütün olduğu kabul edilmelidir. Bu yüzden günümüzde AB’nin kırsal kalkınma
politikası; çevre koruma, ekonomik ve sosyal bütünleşme adına kırsal alanlarda sürdürülebilir
iş ve yaşam koşullarını sağlamaya yönelmiştir.
Gelinen noktada AB kırsal kalkınma politikasını üç temel endişe yönlendirmektedir.
Bunlar;
1. Tarım sektörünü yeniden yapılandırma ihtiyacı
2. Bölgesel gelişme politikası ile birlikte ekonomik ve sosyal bütünleşmenin
artırılması gereği
3. Ortak Tarım Politikasına (OTP) çevresel hassasiyetlerin eklenmesi olarak
sıralanabilir. Bu endişeler ve yaklaşımlar AB’yi “yeni kırsal kalkınma politikası” oluşturmaya
yöneltmiştir. Bu politika, OTP’nin temeli olarak düşünülmektedir (Anonim c, 2013).
AB’de başarılı bir uygulama örneği olarak; kırsal kalkınma çabalarının katılımcı bir
yönetimle gerçekleştirilmesi, uygulamanın halka yakınlık çerçevesinde örgütsel temelin
aşağıdan yukarıya doğru yapılanmasına imkân tanıyan yerel eylem grupları (local action
groups-LAGs) ile hayata geçirilen LEADER girişimi (links between actions for the
development of the rural economy) kabul görmektedir. Birinci ve ikinci aşaması tamamlanan
programın, üçüncü aşaması LEADER+ girişimi 2000 yılında revize edilerek yeni mali
dönemde tüm AB kırsal alanları için devam etmektedir.
LEADER+ programının iki hedefi vardır;
1. Yerel eylem gruplarının yönettiği yenilikçi pilot projeleri desteklemek,
2. Tecrübe ve bilgi akışı ile üye ülkeler arası işbirliğini teşvik etmek.
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Bu hedeflere yönelik temalar; know-how (işbilirlik) ve yeni teknoloji kullanımı,
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, yerel ürünlere katma değer eklenmesi, doğal ve kültürel
kaynakların en iyi şekilde kullanılmasıdır.
Kırsal kalkınma programlarının finansmanı Avrupa Kırsal Kalkınma Fonu (ERDF),
Avrupa Yapısal Fonu (ESF) ve Tarımsal Garanti ve Yön Verme Fonu (EAGGF)’nun Yön
Verme Bölümü olmak üzere üç fon oluşturmaktadır.
Bu fonların tarımsal ve kırsal kalkınma kapsamındaki amaçları şunlardır:
§
EAGGF’nin Yön Verme Bölümü ve Kırsal Kalkınma Kapsamında
Amaçları:
a) Tarım ve orman ürünlerinin gelişimine bağlı olarak kırsal altyapının geliştirilmesi,
b) Köylerin yenilenmesi ve kalkınması, kırsal dokunun bozulmasının engellenmesi ve
rehabilitasyonu,
c) Kişisel veya mera gibi kollektif arazi parçalarının geliştirilmesi,
d) Drenaj sistemlerinin düzenlenmesi,
e) Turistik el sanatları yatırımlarının teşvik edilmesi, kırsal turizmin geliştirilmesi,
f) Doğal koşullar nedeniyle zarar görmüş tarım ve orman ürünlerinin uygun koruma
önlemleriyle korunması,
g) Çevrenin korunması ve kırsal yerleşimlerin altyapı sistemlerinin bakımının
sağlanması
h) Tarım ve orman ürünlerinin verimliliğini arttırmak ve kalitesini yükseltmek için
araştırma-geliştirme ve bilgi sistemlerinin teknolojiye uygun bir şekilde kırsal kesime
ulaştırılması.
Mesela bu kaynakların kullanımında; İrlanda, İsveç ve Finlandiya telafi edici
ödenekleri daha az yoğunluktaki bölgeleri için kullanırken, Belçika çiftlik yatırımlarına ve
tarıma dayalı sanayilere öncelik tanımış, İspanya, İtalya ve Fransa tarımsal ürün
çeşitlendirmesinde kaynakları yoğunlaştırmış, Hollanda, Almanya ve İngiltere kırsal altyapı
ve kırsal dokunun reorganizasyonu için bu fonlardan daha yoğun yararlanmıştır.
AB’de her alanda olduğu gibi kırsal kesime de uygulanacak politikalar belirli kurallar
çerçevesinde yeniden düzenlenmekte ve modernize edilmektedir. AB’nin çeşitli tarım
politikacıları tarımda kırsal kalkınmanın esas olduğu, yaşam kalitesinin ve çevrenin
korunmasında ve dengeli ve dinamik ekonomik kalkınmanın, yaşam kalitesinin ve çevrenin
gerekli sosyal ve ekonomik uyumun sağlanmasında kırsal kalkınmanın esas olduğu görüşünde
birleşmektedirler (Gülçubuk, 1998).

281

Avrupa Kırsal Kalkınma Fonunun Kırsal Kalkınma Kapsamında Amaçları:
a) Kırsal kesimde sürekli iş imkânı yaratmak için prodüktif yatırımlara olanak
sağlamak,
b) Altyapı yatırımlarına hız kazandırmak,
c) Göç etmeyen kesime destek sağlamak,
d) Eğitim ve sağlık alanında kırsal kesime yatırımlar yapmak,
e) Çevreyi korumaya yönelik yatırımlar yapmak,
f) Araştırma ve geliştirmeye yönelik çalışmalara kaynak yaratmak.
Avrupa Yapısal Fonunun Kırsal Kalkınma Kapsamında Amaçları:
a) Kırsal alanda işsiz kalmış insanların kendi mesleklerine entegrasyonunu sağlamak,
b) Kırsal genç nüfusu kendi meslekleriyle ilgili işlere entegre etmek,
c)Tarım işçilerini ülkenin değişen endüstri stratejilerine adapte etmek,
d) İstihdam yaratmada stabilite ve genişlemeyi sağlamak,
e) Araştırma-Geliştirme’de eğitim, uygulama ve insan potansiyelinin katkısını
arttırmak.
Tarım sektöründe yapısal oluşumunu tamamlamış olarak görünen kırsal Avrupa’da
kalkınma için sağlanan kaynaklar tamamen olumlu kullanılmakta ve her geçen gün kırsal
kesimin sosyal refah düzeyini arttırmaktadır. Son yıllarda kırsal alanda yoğun koruma
önlemleri ve transferlerin olumsuz sonuçlarını engellemek için çevre ve sürdürülebilir
kalkınma kavramları üzerine yoğunlaşılmıştır. Kırsal alanlara uygulanacak her politikanın
arkasında çevre duyarlılığı aranmaya başlanmıştır.

13.2.2. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Uygulamalar
ABD’de eyaletlerin kırsal kalkınma programları gelişmişlik durumuna göre farklılıklar
göstermektedir. Gelişmiş eyaletlerde kırsal alanlarda kırsal kalkınma ve tarımsal yayım
hizmetleri, sivil toplum örgütleri, üniversitelere bağlı kırsal kalkınma ve tarımsal yayım
grupları tarafından yapılmaktadır. Az gelişmiş eyaletlerde ise devlet, programları
denetlemekte ve teşvik edici görevler üstlenmektedir. Yapılan bir araştırmada ABD’nin az
gelişmiş eyaletlerinden biri olan Nebraska’da kırsal alanlarda yaşayan halkın devletten
beklentileri:
1) Tarımsal üretimin arttırılması,
2) Küçük işletmelerin geliştirilmesi,
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3) Bölgede ticari firmaların kurulması,
4) Mevcut endüstrilerin genişletilmesi,
5) Turizm olanaklarının arttırılması,
6) Endüstri parklarının (Tekno-park) geliştirilmesi,
7) Telekomünikasyon ağının geliştirilmesi,
8) Perakende alışveriş merkezlerinin geliştirilmesi
şeklinde tespit edilmiştir.
ABD’de planlama çalışmaları her aşamada bölge kavramının ince hatlarla ayrılması ve
her bölgeye uygulanacak kalkınma planlamasına dikkat edilmesi esasına dayanmaktadır
(Katzir, 1996). Bölge kavramı günümüzdeki hızlı teknik ilerlemeler ve ekonomik gelişmeler
göz önüne alındığında dört farklı gruba ayrılmıştır:
§
Gelişmiş Bölge
§
Geri Kalmış Bölge
§
Potansiyel Gelişme Bölgesi
§
Potansiyel Bakımdan Az Gelişmiş Bölge (Anonim d, 1993).
ABD’de dört bölgenin de eğitim düzeyi, yaşama bakış açıları v.b. özellikleri
birbirinden farklı olduğundan bu dört bölgeye uygulanacak kalkınma planının stratejileri de
farklı olarak düşünülmekte, strateji belirlerken öncelikli olarak kırsal alanların bu özelliklerine
dikkat edilmektedir. ABD’de bir kırsal kalkınma projesinde, üst kurul oluşturulduktan sonra
bu işi yürütebilecek istekli, bölgeyi iyi tanıyan bir “takım kurulmakta” burada yöre halkından
temsilciler ve devletin görevlendirdiği uzmanlar bulunmaktadır. Bölgenin tüm kaynaklarının
bir envanteri çıkarılmakta ve bunların projede kullanılabilirliği tartışılmaktadır. Mevcut
durumdan daha iyi bir duruma gelmeyi amaçlayan temel stratejiyi gerçekleştirmek için,
hedefler belirlenmekte ve bu hedeflerin başarısı için bölge halkının katılımı üst düzeyde
tutulmaya çalışılmaktadır. (Gürlük, 2001)
Latin Amerika Ülkelerindeki Uygulamalar: Latin Amerika’da kırsal kalkınma projeleri
kapsamında kırsal mali piyasalara yönelik politik önlemler alınmaktadır. Bu kapsamda
hükümetler kırsal alanlardaki sigortacılık ve bankacılık alanındaki rollerini azaltarak bu
alanlarda özel girişimlere destek sağlamaktadır. Örneğin 1990-94 yılları arasında
Kolombiya’da mevcut kırsal kalkınma bankaları ve kredi kurumlarının reel faiz oranları
azaltılmış, bu kurumların yeniden yapılandırılması yoluna gidilmiştir. Meksika’da kırsal
kesimin finansmanına ait reformlar 1989’da başlamıştır. Devletin sermayesinin bulunduğu
yarı resmi kırsal bankaların 200 şubesi özelleştirilmiş, memur sayısı bu sayede 22.000’den
10.000’e düşürülmüştür. Bu yaratılan kaynak kırsal altyapının güçlendirilmesine ayrılmıştır.
Böylece bütçeden tarım sektörüne ayrılan pay da dolaylı olarak azaltılmıştır (Gürlük, 2001).
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Dünyada sorumlulukların paylaşıldığı ve karar alma süreçlerine yerel halkın
katılımının sağlandığı uygulamalar kırsal kalkınma politikalarının uygulanmasında en başarılı
uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kendi gücünün farkına varan ve kendi
gücüne dayanmayı öğrenen kesimlerde kalkınma süreçleri çok hızlı olmakta ve çok iyi
sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Yoksullukla mücadele kapsamında başlayan bir uygulama
olarak, bu konuda son yılların en başarılı örneği Bangledeşli Prof. Dr. Muhammed Yunus
tarafından yoksullara yönelik mikro finans sisteminin geliştirilmesi ve Grameen Bank’ın
kurulmasıdır. 1970’li yıllarda hiçbir gelire sahip olmayan yoksulların en temel ihtiyaçlarını
karşılamak için ne kadar paraya ihtiyaçları olduğunu belirlemekle işe başlayan Prof. Dr.
Muhammed Yunus, Bangladeş’te geliştirdiği finans sistemi ile tamamına yakını kırsalda
yaşayan 2,7 milyon insanın yeni bir hayat kurmasına vesile olmuş ve girişimcilik
kabiliyetlerinin gelişimine fırsat yaratmıştır. Birleşmiş Milletler dünyada hızla yayılan bu
uygulamaya dikkatleri çekmek ve daha da yaygınlaşmasını sağlamak için 2005 yılını
Mikrokredi Yılı ilan etmiştir (Anonim e,2013).

13.2.3. Türkiye'de Kırsal Kalkınma Politikaları
Kırsal kalkınma faaliyetleri ülkemizde dünya ile aynı zamanda başlamış, ikinci Dünya
Savaşı’ndan sonra hızlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşuyla Türkiye’nin kalkınmasını
amaçlayan birçok faaliyet tüm zorluklara rağmen gerçekleştirilmiş, çağdaşlaşma çabaları ve
bunlar içerisinde yer alan kırsal alanlara yönelik kalkınma çalışmaları zamanın imkânları
dâhilinde başarıyla yürütülmeye çalışılmıştır. 1923'de Türk ekonomisinin gelişmesi için neler
yapılması gerektiği konusunu görüşmek üzere İzmir İktisat Kongresi toplanmış, Cumhuriyet
hükümetinin köylüyü rahatlatan ilk kararı aşarın (toprak vergisi) kaldırılması olmuştur. Bu
arada, zaman zaman çiftçilere toprak dağıtılmıştır. 1923-1938 yılları arasında, köylüye, 3,7
milyon dönüm arazi dağıtılmıştır. Kırsal kesimde kalkınmanın adımlarından biri olarak 18
Mart 1924’teki 442 sayılı Köy Kanunu çıkartılmış, bu yasa ile kalkınmanın köyden başlaması
gereği vurgulanmış, köylere hukuki bir kişilik tanınmış ve tarihimizde ilk defa köy
toplulukları özerk bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu yıllarda nüfusun büyük bir kısmı köylerde
yaşamakta olup ekonomi, ağırlıklı olarak tarıma dayanmaktaydı. Bu sebeple kalkınmada
tarıma ve kırsal alanlara özel bir önem verilmiştir.
Türkiye, dünyada sosyal ve ekonomik kalkınmasını belirli bir plan ve program içinde
yürütme gereğini duyan ve planlı kalkınmayı daha 1930’lu yıllarda uygulamaya koyan nadir
ülkelerden biridir. 1945 yılında bu kapsamda çıkarılan “Çiftçiyi Topraklandırma Yasası”
önemli yasalardan bir diğeridir. Bir yandan büyük toprak sahiplerinin siyasal gücünü kırmak,
bir yandan da toprak mülkiyetini tarımsal üretimi arttıracak biçimde yeniden düzenlemek ve
aynı zamanda çeşitli nedenlerle kullanılmayan toprakların değerlendirilmesi amacını güden bu
yasa ile daha çok kamuya ait toprakların dağıtımına ilişkin kararlar uygulanmıştır
(Geray,1981).
25 Haziran 1973 yılında yürürlüğe giren 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu
Kanunu kabul edildi. 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun birinci maddesine
göre toprak ve tarım reformu; "toprak mülkiyet dağılımının, tasarruf ve işletme şeklinin ve
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işletmelerle ilgili yapının, verimlilik ve sosyal adalet ilkelerine uygun
düzenlenmesidir". Kanunun amaçları ise ikinci maddede şu şekilde belirtilmektedir;

olarak

§
Toprağın verimli bir şekilde işletilerek tarımsal üretimin artırılması ve ulusal
kalkınmayı hızlandıracak tarımsal yapının kurulması,
§
Topraksız ya da az topraklı çiftçi ailelerinin yeter gelirli hâle gelebilmeleri için
topraklandırılmaları, donatılmaları, desteklenmeleri ve örgütlenmeleri,
§
Hedeflerin gerçekleştirilmesi için, toprak ve tarım reformu kooperatiflerinin
kurulması,
§
Kiracılık ve ortakçılığın belirli bir düzene sokulması,
§
Parçalanmış arazilerin birleştirilmesi ve toplulaşması ile tekrar parçalanmasını
ve küçülmesini önleyici önlemlerin alınması,
§
Örnek köyler kurulması,
§
Toprak ve su kaynaklarının korunması, ıslahı, geliştirilmesi ve verimliliğin
sürdürülmesinin sağlanmasıdır.
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu, 19.7.1973-10.5.1978 yılları arasında yürürlükte
kalmıştır.
Türkiye’de planlı dönemde kırsal kalkınmaya verilen önem kırsal kalkınma
projeleriyle gerçekleşmiştir. Bu projeler Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik problemi olan
göç sorununu engelleyememiştir. Kalkınma planlarında konulan hedefler gerçekleşememiş,
çoğu ard arda tüm kalkınma planlarında tekrarlanır hâle gelmiştir. Gelip geçici, birbirinden
kopuk ve dağınık çalışmalarla gerçekleştirilmeye çalışılan hizmetlerin, çoğu kez amacına
ulaşamadığı ve kaynak israfına da yol açtığı görülmüştür.
Tarım sektörü ekonomideki önemini 1970’li yıllara kadar sürdürmüştür. Kırsal
alanlarda makineleşme ve teknolojinin yaygınlaşmasıyla kırlardan şehirlere hızlı bir göç
başlamıştır. Bu hızlı göç ve sonucunda gerçekleşen hızlı şehirleşmeyle hem kırsal alanlarda
hem de şehirsel alanlarda gelişmişlik farklılıklarından kaynaklanan sorunlar oluşmaya
başlamıştır. Bu durum kırsal kalkınmaya ilişkin arayışları da beraberinde getirmiştir.
Planlı dönem boyunca bölgesel gelişmeye ve bölgesel gelişmişlik farklarının
azaltılmasına oldukça önem verilmiş, çeşitli dönemlerde muhtelif bölgesel kalkınma planları
hazırlanmıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi, Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel Gelişme
Projesi, Doğu Anadolu Projesi Ana Planı, Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı,
Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi başlıcalarıdır.
Kırsal kalkınma konusunda dünyadaki gelişmeler Türkiye’yi de etkilemektedir.
İşsizlik ve yoksulluk, toplumsal katılım, cinsiyet dengeli kalkınma, göç ve bölgelerarası
eşitsizlikler Türkiye’nin, kırsal kalkınma konusunu daha geniş bakış açısıyla
değerlendirmesini teşvik etmiştir. Günümüzde katılımı ve toplum dinamiklerini ön plana alan,
küçük ve orta ölçekli tarım dışı ekonomik faaliyetleri de harekete geçirebilecek, insan
kaynaklarını geliştirmeyi amaçlayan ve çevreye duyarlı kırsal kalkınma uygulamalarına daha
fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye AB’ye uyum sürecinde bu konulara karşı daha duyarlı
olmaya başlamıştır. Kaynakların sınırlılığı, kurumsal yapılanmalar, tarımda serbest piyasa
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kurallarına keskin ve hazırlıksız geçiş, küçük üreticiliğin dikkate alınmaması ve hatta tasfiye
sürecine sokulması, genelde kırsal kalkınmadaki sorunların fazlalığı somut ve uygulanabilir
politika yaklaşımlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bütün bu sorunların sadece kamu
yaklaşımı ve politikası ile çözümlenmesi beklenmemelidir. Çözüm sürecinde mutlaka kırsal
alanda yaşayanlar da yer almalı, yerelde sorunlar saptanmalı ve sahiplenilmeli, üreticiler
örgütlenmeli ve etkin bir rol oynamalı, sivil toplum kalkınma yönünde harekete
geçirilmelidir. Ancak bu şekilde kırsal kalkınma çalışmalarında başarıya ulaşmak mümkün
olacaktır.
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Uygulamalar
Kırsal kalkınma projesi uygulanan bir kırsal alanın gözlemlenmesi
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Uygulama Soruları
1)
2)

Kırsal kalkınma projesi uygulanan kırsal alanda yapılan uygulamalar nelerdir?
Proje uygulanmadan önce ve uygulanırken nelere dikkat edilmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kırsal alanların yeniden yapılanmasında kırsal politikaların önemini, dünyada kırsal
kalkınma politikalarını, Avrupa Birliği’ndeki kırsal kalkınma politikalarını, Amerika Birleşik
Devletleri'ndeki bazı uygulamaları ve Türkiye’deki kırsal kalkınma politikalarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Binyıl Kalkınma Hedeflerinden biri
verilmemiştir?
a)
Kalkınma için yerel bir ortaklık geliştirilmesi
b)
Aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması
c)
Evrensel ilköğretimin gerçekleştirilmesi
d)
HIV/AIDS, sıtma ve öteki hastalıklarla mücadele edilmesi
e)
Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması
2)
Gelişmekte olan ülkelerin genelde ekonomileri tarıma dayalı olup kırsal
alanlar ekonomik, sosyal ve diğer birçok sebeplerle boşalma sorunu ile karşı
karşıyadırlar.

Doğru

Yanlış

X

3)
Kırsal kalkınma faaliyetleri ülkemizde dünya ile aynı zamanda başlamış,
ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra yavaşlamıştır.

Doğru

Yanlış
X

4)
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin kırsal kalkınma politikalarının
temelini oluşturan seçenektir?
a)
Avrupa Birliğinin Bölgesel Politikası
b)
Avrupa Birliğinin Çevre politikası
c)
Avrupa Birliğinin Ekonomi Politikası
d)
Avrupa Birliğinin Sanayi Politikası
e)
Avrupa Birliğinin Ticaret Politikası
5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “ABD’de eyaletlerin kırsal kalkınma
programları ………………… durumuna göre farklılıklar göstermektedir.” ifadesini doğru
olarak tamamlamaktadır.
a)
Gelişmişlik
b)
Yoksulluk
c)
Yoksunluk
d)
İş
e)
Verim
6)
AB' de gübre ve kimyasal ilaç kullanımını kontrol altına alabilmek için
mali yardım yerine çiftçi eğitim programlarına daha fazla önem
verilmekte, ABD'de teknik danışmanlık hizmetleri kırsal kalkınmayla
birlikte yoğun olarak uygulanmaktadır.

Doğru

Yanlış

X
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7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Gelişmekte olan ülkelerin genelde
ekonomileri………….. dayalı olup kırsal alanlar ekonomik, sosyal ve diğer birçok sebeplerle
boşalma sorunu ile karşı karşıyadırlar.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a)
Tarıma
b)
Sanayiye
c)
Hizmet sektörüne
d)
Ticarete
e)
Bilişime
8)
Aşağıdakilerden hangisinde, kırsal kalkınma çabalarının başlangıcındaki
kalkınma ekseni verilmiştir?
a)
Tarımsal kalkınma
b)
Altyapının iyileştirilmesi
c)
Eğitim hizmetlerine ulaşımın artırılması,
d)
Sağlık hizmetlerine ulaşımın artırılması,
e)
Doğal kaynakların ve çevrenin korunarak kullanılması
9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, BM Milenyum Zirvesinde, bugün bir
Binyıl Bildirgesini imzalayan devlet sayısı verilmiştir?
a)
189
b)
351
c)
54
d)
18
e)
252
10)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Binyıl Kalkınma Hedefleri için belirlenen
18 ölçülebilir hedef ve 48 gösterge ile 8 temel hedefin gerçekleştirilmesi için harcanan ulusal
ve küresel çabalar, BM’nin küresel kalkınma kolu olan ……………tarafından izlenmekte ve
koordine edilmektedir..” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a)
UNDP
b)
UDP
c)
UPS
d)
NUPT
e)
TUNP
Cevaplar: 1.A, 4.A, 5.A, 7.A, 8.A, 9.A, 10.A
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14.KIRSAL KALKINMA VE YENİLENME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Kırsal Kalkınma
14.2. Tennessee Vadisini Kalkındırma Projesi (TVA)
14.3. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
14.4.Türkiye’de Kırsal Kalkınmada Öncü Sivil Hareketlerden Türkiye Kalkınma
Vakfı (TKV)
14.5.Kırsal Kalkınma Projeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Kırsal kalkınmanın esasları nelerdir?
2)
Tennessee Vadisini Kalkındırma Projesi (TVA) hakkında bilgi veriniz?
3)
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)’nin amaçları nelerdir?
4)
Türkiye’de Kırsal Kalkınmada Öncü Sivil Hareketlerden Türkiye Kalkınma
Vakfı (TKV) hakkında bilgi veriniz.
5)
Başlıca kırsal kalkınma projeleri hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kırsal kalkınma

Kırsal kalkınmanın
esaslarının öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili araştırmaların
yapılması.

Tennessee Vadisini
Kalkındırma Projesi (TVA)

Tennessee Vadisini
Kalkındırma Projesi (TVA)
hakkında bilgi edinilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili araştırmaların
yapılması.

Güneydoğu Anadolu Projesi
(GAP)

Güneydoğu Anadolu Projesi
(GAP)’nin ve amaçlarının
öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili araştırmaların
yapılması.

Türkiye’de kırsal
kalkınmada öncü sivil
hareketlerden Türkiye
Kalkınma Vakfı (TKV)

Türkiye’de kırsal kalkınmada
öncü sivil hareketlerden
Türkiye Kalkınma Vakfı
(TKV) hakkında bilgi
edinilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili araştırmaların
yapılması.

Kırsal kalkınma projeleri

Başlıca kırsal kalkınma
projelerinin öğrenilmesi.

Konuyla ilgili bilginin
çalışılması, slaytların
izlenmesi ve internetten
ilgili araştırmaların
yapılması.
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Anahtar Kavramlar
•

Kırsal kalkınma

•

Tennessee Vadisini Kalkındırma Projesi (TVA)

•

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)

•

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV)
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Giriş
Kırsal kalkınma, başlangıçta tarımsal kalkınma eksenli olarak insanların gelir düzeyini
artırmayı hedef alan, ancak zamanla kırsal alandaki altyapının iyileştirilmesi, eğitim ve sağlık
hizmetlerine ulaşımın artırılması, doğal kaynakların ve çevrenin korunarak kullanılması gibi
konuları bir bütün olarak ele alan çalışmalar ve uygulamalardır. Kırsal kalkınma projeleriyle
kırsal alanlarda altyapı (yollar, elektrik, su, telefon vb.)nın iyileştirilerek, eğitim ve sağlık
hizmetleri geliştirilerek, ulaşım artırılarak, doğal kaynaklar ve çevreden koruma-kullanma
dengesinde yararlanılarak kırsal alanlarda yenilenme gerçekleşmektedir.
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14.1. Kırsal Kalkınma
Kırsal kalkınma, başlangıçta tarımsal kalkınma eksenli olarak insanların gelir düzeyini
artırmayı hedef alan, ancak zamanla kırsal alandaki altyapının iyileştirilmesi, eğitim ve sağlık
hizmetlerine erişimin artırılması, doğal kaynakların ve çevrenin korunarak kullanılması gibi
konuları bir bütün olarak ele alan çalışmalar ve uygulamalardır. Kırsal alanlarda insanların
daha mutlu ve refah içinde yaşayacağı ortamların oluşturulması, bu alanlarda doğal
kaynakların sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda kullanılması, ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkınmanın ve iyileştirmelerin sağlanması gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerin yanısıra
gelişmiş ülkeler için de büyük önem taşımaktadır. Günümüzde AB’nin kırsal kalkınma
politikası, çevre koruma, ekonomik ve sosyal bütünleşme adına kırsal alanlarda sürdürülebilir
iş ve yaşam koşullarını sağlamaya yönelmiştir.
Hükümetler çok çeşitli sebeplerle kırsal alanların ekonomik gelişmeleriyle ilgilenirler.
Bunun birinci sebebi, kırsal alanlarda refahın sağlanmasıdır. Genelde kırsal alanlardaki sosyal
refah şehirlerle eşit düzeyde değildir. Devlet temel düzeyde eşitliği sağlamak için kırsal
alanları destekler. Bu sebeple kırsal alanlarda yaşayan insanların yaşam koşullarını
iyileştirmek için müdahale eder. Kamu hizmetlerini sağlamak için altyapı yatırımlarını
gerçekleştirir. Keza önemli ölçüde işsizlik ve yoksulluğa sebep olan ekonomik faaliyetlerde
azalma olduğu zaman ekonomik gelişmeyi teşvik etmek için faaliyete geçer, alternatifler
oluşturmaya çalışır. İkinci olarak, kapitalist ülkelerde olduğu gibi sermaye birikimi
konusunda şirketleri desteklemede mantıklı gerekçeler vardır. Riskleri tamamen çekme, kırsal
kaynakları aşırı kullanmak ve kırsal bölgelerde gelişmek için işletmelere izin veren altyapıyı
sağlamaya yol açabilirler. Mesela işletmelere düşük faizle borç sağlanması ve işgücünün
temini ilişkisi. Üçüncü olarak kırsal alanları garanti altına alan, toplumun çıkarları
doğrultusunda hareket eden temelde resmi bir yönetici vardır ve kaynaklar sürdürülebilir
şekilde ve akıllıca kullanılmaktadır. 20. yüzyılın başlarında kırsal alanlardaki nüfusun
boşalması göstermiştir ki, insanlar ekonomik buhrana doğal tepki olarak iş için yer
değiştirmişlerdir. Muhtemelen bu çeşit büyük ölçüdeki nüfus hareketleri istikrarsızlık
yaratmaktadır. Bu istikrarsızlık toplum hizmetlerinin karşılanmasında yeniden düzenlemeler
için devlette talep oluşturmaktadır. Bu sebeple dışarı göçü oluşturan itici faktörleri azaltmak
için yönetimsel açıdan sıkıntılı bölgelerde ekonomik gelişmeyi sağlamak için devletin
devreye girmesi daha iyi sonuçlar vermektedir. Bu gerekçe kırsal kalkınma ve bölgesel
kalkınmanın birleşimini oluşturmaktadır. Kırsal alanlarda ekonomik olarak devlet desteği her
ikisini de içermektedir. Fakat farklı hedefler ve farklı ölçeklerdeki ayrıntılarda farklılıklar
göstermektedirler. Kırsal bölge niteliğine sahip bir bölge için Avrupa Birliğinin en fakir
bölgelerinin GSYH’sini arttırmayı amaçlayan hedef 1 programında olduğu gibi bölgesel
kalkınmayı destekleyen ve tarımın gerilemesiyle kırsal ekonomideki yeniden adaptasyona
yardımı amaçlayan LEADER gibi bütünüyle benzer yapılar, mesela Avrupa Birliği yapısal
fonu, kırsal kalkınma için her iki desteği içermektedir.
Komisyon tarafından hazırlanıp 25 Mart 1999 tarihinde Konseyce kabul edilen,
2000’li yıllarda Birliğin karşılaşabileceği muhtemel tehditleri belirleyen ve bunlar
çerçevesinde Birlik politikalarında ve özelde tarımsal desteklemede yenilikler getiren
kapsamlı reform paketi Gündem 2000’le birlikte 2000-06 yılları arasında geçerli olmak üzere
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yapısal fonların hedefleri üçe indirilmiştir. Buna göre Hedef 1, kalkınmada geri kalmış
bölgelerin yapısal uyum ve gelişmesinin desteklenmesini amaçlamış olup bu hedef
kapsamındaki bölgeler kişi başına GSYH’sı Birlik ortalamasının %75’inden az olan
bölgelerdir. Yapısal fon kaynaklarının yaklaşık üçte ikisinin bu hedefe aktarılması
öngörülmektedir. Eski sistemde Hedef 6 kapsamındaki bölgeler bu hedef kapsamına
alınmıştır. Hedef 2 ile de yapısal zorluklarla karşı karşıya olan bölgelerin desteklenmesi
hedeflenmektedir. Bu hedef kapsamında; sanayi, hizmetler ya da balıkçılık sektörlerinde
yaşanan değişikliklerden etkilenen bölgeler, ekonomik çeşitlilik bulunmaması sebebiyle ciddi
bir düşüş içinde bulunan kırsal bölgeler ve ekonomik faaliyetlerin kaybı sebebiyle güçlük
içinde bulunan kentsel bölgeler yer almaktadır. Hedef 3 ile de eğitim, mesleki eğitim ve
istihdam konularında modernleştirme çabaları kapsama alınmıştır. Son hedef, diğer hedeflerin
uygulanmadığı bölgelerde yürürlükte olacaktır.
Özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde kır nüfusu ülke nüfusunun
çoğunu oluşturmaktadır. Bu sebeple özellikle bu ülkelerde kalkınma çabaları, ekonominin
tarıma dayandığı bu kesimden başlamaktadır, başlamalıdır. Ülke ve bölge bazında yapılan
planlamalarda ele alınan çalışmalar, hedefler kırsal alana inilmedikçe kalkınma gerçek
anlamda sağlanamaz. Kırsal organizasyon fiziki boyutları olan ekonomik, sosyal ve kültürel
ağırlıklı çok yönlü bir organizasyondur. Kalkınma planlarının çoğunda kalkınmaya ekonomik
ölçütlerle yaklaşılmakta ve kalkınma mekândan ve mekânın örgütlenmesinden, yeniden
yapılanmasından bağımsız ele alınmakta, mekânsal boyutun önemi yeterli ölçüde
değerlendirilmemektedir. Kırsal alanlarda, bu boyutlarıyla çözümler ve gelişmeler
sunulabilinmelidir ki şehirlere büyük oranda gerçekleşen nüfus akımları nispeten ortadan
kalksın, şehirlere her gün yeni bir problem eklenmesin, artan nüfusun temelde beslenme
ihtiyacı karşılanabilsin, kırsal nüfus yerinde tutulsun. Bu esaslara dayanarak kalkınmaya ve
yenilenmeye yönelik çeşitli projeler hazırlanmış ve uygulanmıştır. Mesela Fransa’nın geri
kalmış bölgesi olarak kabul edilen Bretagne bölgesinde gerçekleştirilmiştir. İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra harap olan çevrenin fiziki düzeni ile birlikte sosyo- ekonomik planlaması
da ele alınarak, yüksek tarım potansiyelinden yararlanmayı ve bölgeye bazı büyük sanayi
kuruluşlarını çekmeyi amaçlayan bir bölge planı yapılmıştır. Tarımsal kesimdeki randımanı
artırmak amacıyla “remem rement” (arazi düzenleme) uygulaması ve kooperatifleşme
denemelerinde bulunularak, olumlu sonuçlar alınmıştır (Taneri, 1986).
Tennessee Vadisini Kalkındırma projesi Tennessee Vadisi’nin fiziki, ekonomik, sosyal
ve kültürel olarak tüm çehresini ve yapısını değiştiren bir projedir.

14.2. Tennessee Vadisini Kalkındırma Projesi (TVA)
ABD’de XX. yüzyıl başında bölgeler arasında önemli gelişmişlik farkları vardı.
Birçok olumsuz koşulların yer aldığı Tennessee Vadisi, 1929 ekonomik krizinden diğer
bölgelere göre daha fazla etkilenmiş, bunun üzerine bölgede birtakım çalışmaların
yapılmasına karar verilmiştir. ABD’nin doğusunda yer alan Tennessee Irmağı Ohio’nun bir
kolunu oluşturmaktadır. 1600 km. uzunluğundaki Tennessee Irmağı’nın su rejimi oldukça
düzensiz olup düzensiz yağışlardan kaynaklanan sel baskınları ırmağın vadisinde ileri
derecelere varan erozyona sebep olmaktaydı. Bu sellenme bütün vadi üzerinde olumsuz
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etkiler göstermekte ayrıca tarımsal üretimi de olumsuz etkilemekteydi. Nüfusun büyük bir
bölümü geçimini çiftçilikle sağlıyordu. Bölgede hâkim olarak mısır, tütün ve pamuk
yetiştirilmekteydi. Kişi başına düşen gelir çok düşük olup okuma yazma bilmeyenlerin oranı
oldukça yüksekti. Köylerin ancak %3’ünde elektrik vardı.
1933 yılında Tenessee Valley Authority (TVA) adlı teşkilat oluşturulmuştur. Bu
teşkilat, Tennessee Vadisi’ndeki sekiz güney eyaletini bir ekonomik değerlendirme programı
çerçevesinde yoksulluktan kurtarmak amacıyla oluşturulan, geniş yetkilere sahip bir teşkilattı.
ABD’de Tennessee Vadisini Kalkındırma politikası uygulamaya konmuştur. TVA devlet
müdahâlesiyle tavandan tabana özellik taşıyan projelerin en büyüğü ve ilkidir. Öncelikle
Tennessee nehri üzerinde barajlar oluşturarak su rejimi düzenlenip, sellerin önüne geçilecekti.
Sel baskınlarının önlenmesiyle aynı zamanda toprak erozyonu önlenecek ve tarımsal
üretimde verimliliğin arttırılması için çalışmalar başlatılacaktı. TVA tarafından Tennessee
nehri üzerinde 21 baraj kuruldu ve altı baraj gölü oluşturuldu. Barajlardan elde edilen ucuz
elektrik enerjisi ile de bölgede sanayi faaliyetlerinin başlatılması için özel girişim
özendirilecekti. TVA yöre halkının gelir düzeyini iyileştirmeyi amaçlıyordu. Ekonomik
gelişmeyi canlandırmak için TVA projesinin hedefleri üç temel esası kapsıyordu. Birincisi;
bölgenin sanayisini desteklemek için enerji santralleriyle güç sağlamak, İkincisi; ziraatin
modernleşmesini desteklemek için nitrat gübresini üreten kimyasal fabrikaların oluşması,
üçüncüsü; inşaat projeleri ve kendilerine yeni iş alanları oluşturacak planların yönetimi.
Bunlar bölge için çok önemliydi. 1933’de birçok eyalette ailelerin %50’sinden fazlasında
ücretler refah düzeyinin çok altındaydı. 1940 yılında yaklaşık 170.000 insan işsiz
konumundaydı, 1950 yılında 1939-1947 arasında kimya sanayinin kurulmasıyla 20.000’nin
üzerinde kişi iş sahibi oldu 12.000’i de metal endüstrisinde çalıştı(Martin, 1956’dan Wood,
2005).
Kurulan barajlardan tüm güney eyaletlerinin gelişmesine yetecek güçte elektrik
üretildi. Bölge sanayinde özel sektörü teşvik tedbirlerinin de olumlu etkisiyle önemli
gelişmeler oldu. Elde edilen ucuz elektrik enerjisi sulama olanakları ve gübre sanayi
girişimcileri bölgeye çekti. Bugün 50’nin üzerinde baraja sahip olan bu vadi basamak
basamak birbirini izleyen baraj gölleriyle kaplıdır. 1930’lardan bu yana ağaçlandırma
çalışmalarıyla zengin orman alanlarına kavuşmuştur ve su rejimi tamamen düzelmiştir. Bu
faaliyetler sonucu sekiz ilin bulunduğu fakir tarım bölgesi hem yüksek verimliliğe sahip bir
tarım bölgesi hâline gelmiş, hem de ucuz elektrik enerjisine dayalı birçok sanayi bölgede
faaliyete geçmiştir. Bugün bölge aynı zamanda ABD’nin tarım deneme merkezlerinden
biridir. Gübre kullanımı, toprak ıslahı ve verim arttırıcı ilaçlarla ilgili çalışmalar bölgedeki
merkezlerde yürütülmektedir (Dinler, 1998, Anonim a, 2013).

14.3. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
Güneydoğu Anadolu bölgesinde Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır,
Siirt, Batman ve Şırnak illerini kapsayan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 74000 km2’lik
alanı içermektedir. GAP’taki hedef sınırları içinde yılda toplam 30 km3 su potansiyeline sahip
Fırat nehri ve yılda toplam 16 km³ su potansiyeline sahip Dicle nehirleri üzerinde barajlar,
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hidroelektrik santraller ve sulama tesisleri inşa edilerek elektrik enerjisi ve su elde etmek,
bunlar vasıtasıyla da öncelikle tarım, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde kalkınmayı
sağlamak ve eğitim, sağlık gibi diğer sektörlerin de gelişmesini temin etmektir. Türkiye’nin
çok yönlü ve en büyük projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi tamamlandığında 1.693.027
hektar alanda sulu tarım gerçekleştirilebilecektir. GAP ile sulanacak alan, altı tane
Çukurova’ya eşit bir alanı oluşturmaktadır. Bölgede yaygın olan nadas ortadan kalkacak ve
yerini çok geniş alanlarda sulu tarıma bırakacaktır. Bu alanlarda sulamalı tarım uygulamaları
ile mevcut ürün deseni şimdiden değişmiş, oldukça çeşitli ve daha çok ürün elde edilmeye
başlanmıştır. Yoğun hububat üretiminin yerini ticari değeri yüksek olan sebze, meyve,
pamuk, pirinç, yağlı tohumlar gibi ürünler alacaktır. Bölgedeki ürün çeşitliliğin artmasının
yanı sıra verimde artış kaydedilecek, yılda bir ürün yerine iki hatta üç kez ürün alınabilecektir.
Sulamaya geçilen alanlarda verim yüksekliği görülmektedir. Özellikle pamuk yetiştiriciliği
büyük ilgi görmektedir. Projenin tamamlanmasıyla bölgede yetiştirilen ürünlerin, üretim
miktarları çeşitli kaynaklara ve yapılan tahminlere göre farklılıklar göstermektedir. Ancak
açık olarak görülen odur ki; üretim miktarlarında önemli oranda artışlar görülecektir. Birkaç
örnek verecek olursak, GAP sulamalarının gerçekleşmesi ile meydana gelecek üretim dane
fasulyede 81 bin tona, pamukta (lif) 697 bin tona, soya fasulyesinde 68 bin tona, yem
bitkilerinde 752 bin tona ulaşılacaktır.(Anonim b, 1997)
Gerçekleştirilen sulamayla birlikte bölgede tarımsal yapı tamamen değişecek bu
değişimle sanayi faaliyetleri ve ticari faaliyetler artacak ve çeşitlenecek, bunu sosyo-kültürel
değişimler ve gelişimler izleyecektir. Tarımsal üretimin artışı bölgede ürün fazlasını ortaya
çıkaracak, bu ürün fazlası bir taraftan bölge ve ülke içinde değerlendirilirken, diğer taraftan
yurt dışına ihracat imkânı doğacaktır. Bölgedeki ürün halkın besin ihtiyacı dışında çeşitli
sanayilerin kurulmasına zemin hazırlayacak, bu faaliyetleri teşvik edecektir. Buğdaya bağlı
olarak makarna, bisküvi ve diğer unlu mamuller, pamuğa bağlı olarak pamuk ipliği, pamuklu
dokuma, konfeksiyon sanayileri, sebze ve meyveye bağlı olarak salça, konserve, meyve suyu
gibi sanayiler, yağ bitkilerine bağlı olarak yemeklik yağ, hayvan yemi gibi çok çeşitli
sanayilerin kurulmasına zemin hazırlanacaktır. Bu oluşum bugün Güneydoğu Anadolu’da
kendini göstermeye başlamıştır.
Bölgede tarımsal faaliyetlerin artışı, gübre, çeşitli ilaç, çeşitli mekânizasyon gibi bir
çok girdiye ihtiyaç duyacak yine gelişen sanayi, sanayi tesislerinin kurulması için çok çeşitli
girdilere (makina, teçhizat, kum, çakıl, briket gibi) ihtiyaç duyacaktır. Ayrıca gelişen tarım,
sanayi, ticaret ve diğer faaliyetler bölgeye çok sayıda nüfus çekerek bu nüfusun ikamet
edeceği, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacağı bina ve tesislerin yapımı için çeşitli
malzemeyi gerekli kılmaktadır. Ayrıca insanların ihtiyaçları çeşitlenmektedir.
Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, bölgeden önemli miktarda ve çeşitte tarım ve
sanayi ürününün bölge dışına aktarımı söz konusu olacaktır. Gerek tarım ürünleri gerekse
tarıma dayalı sanayiden elde edilebilecek daha birçok artı değerler ile ihracatı katlamak
mümkündür. Bu üretimin bir kısmı yörede değerlendirilecek önemli bir kısmı da ham ya da
işlenmiş olarak dış ticarette yer alacaktır. (Akova, 2002)
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Güneydoğu Anadolu projesinin hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi halkının gelir
düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bu bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik
farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal
istikrar, ekonomik büyüme gibi millî kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak olan GAP, çok
sektörlü, entegre ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile ele alınan bir bölgesel kalkınma
projesidir.
1970’lerde Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki sulama ve hidroelektrik amaçlı projeler
olarak planlanan GAP, 1980’lerde çok sektörlü, sosyo-ekonomik bir bölgesel kalkınma
programına dönüştürülmüştür. Kalkınma programı, sulama, hidroelektrik, enerji, tarım, kırsal
ve kentsel altyapı, ormancılık, eğitim ve sağlık gibi sektörleri kapsamaktadır. Su Kaynakları
Programı 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ve 1.82 milyon hektar alanda sulama sistemleri
yapımını öngörmektedir. Toplam maliyeti 32 milyar ABD Doları olan projenin, enerji
santrallerinin toplam kurulu gücü 7476 MW olup yılda 27 milyar kilowatsaat enerji üretimi
öngörülmektedir. Proje, gelecek kuşaklar için kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam
yaratılmasını amaçlayan sürdürülebilir insani kalkınma felsefesi üzerine kurulmuştur;
Kalkınmada adalet, katılımcılık, çevre korunması, istihdam, mekânsal planlama ve alt yapı
geliştirilmesi GAP’ın temel stratejileridir.(Anonim c, 2013)
Aşağıda projenin sadece su kaynaklarıyla ilgili bazı bilgileri aktarılmıştır.
GAP Su Kaynakları Potansiyeli ve Gelişimi
GAP Bölgesinin doğal kaynak potansiyeli yüksektir. Yer üstü su kaynağı açısından,
Fırat ve Dicle nehirlerinin yıllık ortalama debisi 53 milyar m3/yıl’dır. Bölge’nin yıllık toplam
46.7 milyar m3 düzeyindeki anakol akarsu potansiyeli, Türkiye toplam akarsu potansiyelinin
yüzde 28.5’ini oluşturmaktadır. Bölgenin yeraltı suyu potansiyeli, toplam 1.5 milyar m3
olarak tahmin edilmektedir. Güneydoğu Anadolu Projesiyle, büyük değişim gösteren
akarsuların akımının düzenlenerek, enerji üretmek, tarımda sulama suyu olarak kullanmak ve
bölgede temiz içme suyu teminine yönelik olarak 13 adet "Su Kaynakları Geliştirme" projesi
öngörülmüştür. Projede bölgedeki toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir
bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Bu projeler ile Fırat ve kollarında 14 baraj, Dicle
üzerinde ise 8 olmak üzere toplam 22 baraj inşası planlanmaktadır. Ayrıca nispeten küçük
boylarda münferit barajlar bulunmaktadır.
GAP Su Kaynakları Geliştirme Projeleri şunlardır :
Aşağı Fırat Projesi
•

Karakaya Projesi

•

Sınır Fırat Projesi

•

Suruç - Yaylak Projesi

•

Adıyaman - Kahta Projesi
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•

Adıyaman-Göksu-Araban Projesi

•

Gaziantep Projesi

Dicle-Kralkızı Projesi
•

Batman Projesi

•

Batman Silvan Projesi

•

Garzan Projesi

•

Ilısu Projesi

•

Cizre Projesi

Fırat havzası geliştirme planları 7 projeye ayrılmaktadır. Temel amaçları sulama ve
hidroelektrik enerji üretimidir.
Atatürk barajı 817 km2 göl aynası ve tutmuş olduğu 48.7 Milyar m3 su hacmi ile
ülkemizin en geniş yapay gölü durumundadır. Atatürk Barajı rezervuarından başlayarak
birbirine paralel olarak Şanlıurfa-Harran ovalarının kuzey kısımlarına kadar uzanan dünyanın
en uzun iki adet sulama tüneli ile su iletimi sağlanmaktadır. Tüneller, Atatürk Baraj gölünden
328 m3/s suyun alınmasını sağlamakta olup 476.000 ha alanın, alınan bu su ile sulanması
gerçekleşecektir.
Dicle nehri üzerinde ise 6 proje hazırlanmıştır. Buna göre, Dicle nehri ana kolu
üzerinde Kralkızı, Dicle, Ilısu ve Cizre barajlarının kurulması planlanmıştır. Batman nehri
üzerinde Batman, Silvan ve Kayser barajları, Garzan nehri üzerinde Garzan barajının
kurulması planlanmıştır. Dicle nehir sisteminin en büyük yan kolu olan Botan üzerinde çeşitli
hidroelektrik santraller planlanmaktadır. Bu projelerden Çetin, Alkumru ve Baykan Siirt ili
içinde yer almaktadır. Bu projelerin yanı sıra Dicle havzasında 11 mevcut rezervuar yer
almaktadır (Anonim d, 2013).

14.4.Türkiye’de Kırsal Kalkınmada Öncü Sivil Hareketlerden
Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV)
1969 yılında kurulan vakıf, kırsal alana sunduğu hizmetler nedeniyle önemli
örgütlenmelerden biri olup kırsal düzeyde insan kaynaklarının geliştirilmesi ve doğal
kaynakların kullanımıyla yerel ekonomik potansiyelin harekete geçirilmesi ve gelir arttırıcı
projelerin hayata geçirilmesinde önemli role sahiptir. Çalışma alanları içerisinde; arazi ıslahı,
mera düzenlemesi, ipek böcekçiliği, besicilik, meyvecilik ve sebze üretimi, tavukçuluk ve
arıcılık gibi faaliyetler bulunmaktadır. Bu faaliyetlerinde uluslararası yardım örgütlerinden
destek almaktadır.
Türkiye'de özellikle 1960'ların ortalarında "planlı dönem"e geçişle birlikte kamu
kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları da kırsal kalkınma konusunda
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çalışmalar yürütmeye başlamışlardır. Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) 1965-69 yılları arasında
Tarsus köylerinde sivil girişimle başlatılan pilot uygulamaların ardından, ülkemizde kırsal
kalkınma alanında başarılı çalışmalar gerçekleştirmiştir. TKV’nin kırsal hanelere dönük, ev
içi üretimden tarımsal sanayi işletmelerine uzanan sosyal ve gelir getirici projelerinden
binlerce aile yararlanmıştır. Türkiye Kalkınma Vakfının kırsal kalkınma uygulamaları
sonucunda ülkemiz için sahada sınanmış, öğrenilen derslerle zenginleşmiş ve tekrarlanabilir
modeller ortaya çıkmıştır. TKV’nin öncülük ettiği, ülke çapında etkili uygulamalardan biri
aşağıda örnek olarak sunulmuştur (Anonim, e, 2013).
Ülkemizde kırsal küçük üreticiye modern, teknik arıcılık uygulamalarının
tanıtılması ve entegre arıcılık sistemine öncülük edilmesi
TKV kuruluşundan başlayarak arıcılığı, kırsal floranın uygunluğu, aile başına düşük
ilk yatırım maliyeti, kadın-erkek köylü becerisine yatkınlığı, esnek ölçeği ile kolay
uygulanabilir bir program olarak, küçük çiftçinin ve topraksız köylünün gelirini artırma
bakımından özel bir fırsat olarak değerlendirmiştir. Geçen 30 yılda, TKV’nin öncülüğünü
yaptığı entegre arıcılık uygulamaları arasında, ana arı üretimi, oğul üretimi, damızlık ve ırk
ıslahı uygulamaları, temel petek üretimi, tecritli kovan üretimi, ana arı yetiştirme kovanı
üretimi, bal satın alımı ve paketleme, arı sütü üretimi, arı besini ve ilaç üretimi, arı sağlığını
koruyucu hizmetler, üreticiler ve yayımcılar için arıcılık eğitimi, üniversitelerle ortak arıcılık
projeleri, arıcılar için ayni kredi uygulamaları ve teknik yayınlar yer almaktadır.

14.5.Kırsal Kalkınma Projeleri
Kırsal kalkınma ve kırsal iyileştirme tanımlarında da belirtildiği üzere, planlı kalkınma
döneminde tamamlanmış ya da hâlen uygulanmakta olan kırsal kalkınma projelerinin
amaçları az gelişmiş bölgelerin kırsal yörelerinde ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve
gelirin artırılması yoluyla sosyal refahın yükseltilmesidir. Özellikle 1970’li yıllardan sonra,
dış kaynakla finanse edilen yerel projelerle, benzerleri daha önce dünyanın değişik
bölgelerinde uygulanmış "entegre kırsal kalkınma" projeleri gerçekleştirilmiştir. Bu
uygulamalar hâlen devam etmektedir (Anonim, f, 2013).
Bu tip projeler arasından aşağıdakiler adından en çok söz ettiren projeler olarak
sayılabilir:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi
Bingöl-Muş Kırsal Kalkınma Projesi
Çorum-Çankırı Kırsal Kalkınma Projesi
Doğu Anadolu Havza Geliştirme Projesi
Erzurum Kırsal Kalkınma Projesi
Köy-Kent Projesi
Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi (Köy-Mer)
Ordu-Giresun Kırsal Kalkınma Projesi
Ortak Ormancılık İçin Uygun Metotların Geliştirilmesi Projesi
Sivas-Erzincan Kırsal Kalkınma Projesi
Sosyal Ormancılık Projesi (Sinop-Durağan ve Erzurum-Uzundere)
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§
§
§
§
§
§

Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi
Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projeleri (TYUAP I ve II)
Televizyon Yoluyla Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (YAYÇEP)
Ürün Borsaları Geliştirme Projesi
Yaş Sebze ve Meyve Geliştirme Projeleri (MEYSEP)
Yozgat Kırsal Kalkınma Projesi’dir.
Temelde kırsal kesimde yaşayan nüfusun yaşam koşullarını iyileştirmek ve
gelirlerini arttırabilmek amacıyla,
ü
Üretimi arttırmak için her türlü önlemi almak,
ü
Alternatif olarak tarım dışı faaliyetleri (tarımsal sanayiler, el sanatları, kırsal
turizm vb.) uygulamalara dâhil etmek, destekleri sağlamak
ü
Kırsal altyapının (yol, su, elektrik vb.) iyileştirilmesi başlıca hedefleri
oluşturmaktadır.
Bu projeler genel olarak bitkisel ve hayvansal üretim ile gelir getirici diğer
faaliyetlerin geliştirilmesi ve kırsal kesimde refah düzeyini yükseltmeyi hedefleyen
projelerdir. Projeler kapsamında bu güne kadar, demostrasyon uygulamaları, çiftçi eğitim
kursları, hizmet içi eğitim seminerleri, suni ve tabii tohumlama, hayvan sağlığı taramaları ve
aşılamaları, altyapı çalışmaları, ailelere yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir Ayrıca,
projelerle ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve mera ıslahı gibi faaliyetler de yapılmıştır.
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Uygulamalar
Bir kırsal kalkınma projesinin yerinde gözlemlenmesi
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Uygulama Soruları
1)
Kırsal kalkınma projesinden önceki ve sonraki durumun yöre halkı üzerindeki
etkileri neler olmuştur?
2)
Proje hedeflerinin ne kadarı gerçeleşmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kırsal kalkınmanın esaslarının neler olduğunu, Tennessee Vadisini
Kalkındırma Projesi (TVA)’nin nerede ve hangi amaçlarla uygulandığını, Güneydoğu
Anadolu Projesi (GAP)’nin nerede ve hangi amaçlarla uygulandığını, Türkiye’de kırsal
kalkınmada öncü sivil hareketlerden Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV)’nın amaçları ve
uygulamalarını, başlıca kırsal kalkınma projelerini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “Hedef 1”in desteklenmesini amaçladığı
hedef kapsamındaki bölgelerde yaşayanların kişi başına düşen GSYH’sı Birlik ortalamasının
% kaçına ulaşması öngörülmüştür?
a)
%75
b)
%50
c)
%25
d)
%65
e)
%70
2)
Hedef 1 programı, Avrupa Birliğinin en fakir bölgelerinin GSYH’sını
arttırmayı amaçlamaktadır.

Doğru

Yanlış

X

3)
Tennessee Vadisi, 1929 ekonomik krizinden diğer bölgelere göre fazla
etkilenmemiştir.

Doğru

4)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kalkınmaya ve yenilenmeye yönelik çeşitli
projelerin hazırlanıp uygulandığı Fransa’nın geri kalmış bölgesi olarak kabul edilen
bölgesidir?
a)
Bretagne Bölgesi
b)
Paris Bölgesi
c)
Tennessee Bölgesi
d)
Ruhr Bölgesi
e)
Tuna Bölgesi
5)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Hükümetler çok çeşitli sebeplerle kırsal
alanların ekonomik gelişmeleriyle ilgilenirler. Bunun birinci sebebi, kırsal alanlarda
…………….sağlanmasıdır.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a)

Refahın

b)
Planlı yerleşmenin
c)
Modern konutların
d)
Ulaşımın
e)
Güvenliğin
6)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Tennessee Vadisi Kalkındırma Projesi’nin
uygulandığı ülke verilmiştir?
a)
ABD
b)
Almanya
c)
İngiltere
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Yanlış
X

d)
İtalya
e)
Fransa
7)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Tennessee Vadisi Kalkındırma Projesi
sonucunda, 1939-1947 arasında kimya sanayinin kurulmasıyla 1950 yılında iş sahibi olan kişi
sayısı verilmiştir?
a)
20.000’in üzerinde
b)
5.000 kadar
c)
10.000 kadar
d)
3.000’in üzerinde
e)
2.000’in üzerinde
8)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
kapsamında olmayan il verilmiştir?
a)
Kahramanmaraş
b)
Adıyaman
c)
Gaziantep
d)
Şanlıurfa
e)
Batman
9)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Kalkınma planlarının çoğunda kalkınmaya
ekonomik ölçütlerle yaklaşılmakta ve kalkınma mekândan ve mekânın örgütlenmesinden,
yeniden yapılanmasından bağımsız ele alınmakta, …………….önemi yeterli ölçüde
değerlendirilmemektedir.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?
a)
Mekânsal boyutun
b)
Eğitimin
c)
Kültürün
d)
Geleneklerin
e)
Sosyo-kültürel boyutun
10)
GAP, 1980’lerde çok sektörlü, sosyo-ekonomik bir bölgesel kalkınma Doğru
programına dönüştürülmüştür.
X

Yanlış

Cevaplar: 1.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A
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