
Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım 
DR. TAYLAN KıYMAZ  

KALKıNMA BAKANLıĞı  



Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma 

 Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan 
yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. 

  

 Sürdürülebilir Kalkınmanın tanımı; insan ve doğa arasında denge 
kurarak, doğal kaynaklara zarar vermeden, kaynakların bilinçli olarak 
tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına 
ve kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin 
yaşamının ve kalkınmasının planlanmasıdır.   



Sürdürülebilir Kalkınma 

 1960’lı yıllar çevre ve ekoloji hareketi,  

 1970’lerde uluslararası boyut kazanıyor 

 1983 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Dünya Çevre ve Kalkınma 
Komisyonu’nun kurulması 

 İlerleyen zamanda, çevre sorunlarına çözüm üretmenin ön plana çıktığı 
uluslararası platformlarda, çevrenin kalkınma ile ilişkisinin kurulduğu ve 
sürdürülebilir kalkınma kavramının tanımlandığı 1987 Brundtland Raporu  

 1987 bu komisyon tarafından düzenlenen Ortak Geleceğimiz raporuyla 
geliştirilen sürdürülebilir kalkınma kavramı 



Sürdürülebilir Kalkınma 

 1992  Gündem 21 ve Rio de Janeiro'da Birleşmiş Milletler Çevre ve 
Kalkınma Zirvesi  

 1992’deki Rio Konferansı’nda benimsenen kararlarında devamında; 

 1997’de Rio +5 Zirvesi ve 2002’de Johannesburg Zirvesi (Rio +10) ile 
Rio Konferansı’nda onaylanan ilkelerin bir bütün içinde nasıl 
uygulandığı ele alınmıştır  

 2000 yılında Binyıl Kalkınma Hedefleri 

  



Binyıl Kalkınma Hedefleri 

 2000 yılında, 189 ülke, bireyleri aşırı yoksulluktan ve diğer pek çok yoksunluktan kurtarmak için 
bir söz verdi. Bu söz ile birlikte sekiz Binyıl Kalkınma Hedefi belirlendi. 

  



2012 Rio+20 

 Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı, 1992 Birleşmiş 
Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCED) 20. yıldönümü 

 “İstediğimiz Gelecek” bildirgesinde; 2015 yılı sonrasında Binyıl Kalkınma 
Hedeflerinin yerini almak üzere belli sayıda ülke temsilcilerinden oluşacak 
çalışma grubunca Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDG) belirlenmesine 
yönelik hükümetler arası yeni bir sürecin başlatılması, Birleşmiş Milletler Çevre 
Programı’nın (UNEP) rolünün güçlendirilmesi ve ülkelerin refah düzeyleri 
değerlendirilirken gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) ötesinde doğal 
kaynaklarının da dikkate alınması gibi önemli hususlar yer almaktadır. 



Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (2015) Tarımsal 
Üretim - Gıda Güvenliği ilişkisi 



Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım  

Çevre, iklim değişikliği, kırsal kalkınma politikalarda gözetilen unsurlar 
haline geldi. 

Bu unsurlar kimi zaman tarımsal destekleme ya da korumacılığın 
nedenleri haline getirilebiliyor. 

Tarımda çevreye en az zarar veren destekler, tarımsal üretimde 
sigorta uygulaması, kırsal yoksulluk ve göçü önlemek, kırsal çevreyi 
korumak için kırsal kalkınma destekleri. 

Bölgesel gelişme politikaları 

 

 



Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarımda - Türkiye 
Örneği 

 2007 yılında yürürlüğe giren Dokuzuncu Kalkınma Planında daha 
belirgin hale gelmeye başladı. Ancak kavram kargaşası da yaşandı. 

 AB süreci sürdürülebilirliğin ele alınışı açısından etken oldu. 

 Onuncu Kalkınma Planında daha doğrudan ele alındı. 

 «Onuncu Kalkınma Planı; yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik 
büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası 
rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların 
sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde 
tasarlanmıştır. İnsan odaklı kalkınma anlayışı çerçevesinde katılımcı 
bir yaklaşım benimsenmiştir.» 

  



Onuncu Kalkınma Planı 

o NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM 

o YENİLİKÇİ ÜRETİM, İSTİKRARLI YÜKSEK BÜYÜME 

• Tarım ve Gıda 

 Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayalı, 
altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin ve talebe 
dayalı üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, doğal kaynakları 
sürdürülebilir kullanan bir tarım sektörünün oluşturulması. 



Onuncu Kalkınma Planı 

o YAŞANABİLİR MEKANLAR, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE 

• Çevrenin Korunması 

Tarım, ormancılık, gıda ve ilaç sanayii açısından önem taşıyan biyolojik çeşitliliğin 
tespiti, korunması, sürdürülebilir kullanımı, geliştirilmesi ve izlenmesi.  

• Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi 

 Su ve toprak kaynaklarının miktarı ve kalitesinin korunması, geliştirilmesi ve 
talebin en yüksek olduğu tarım sektörü başta olmak üzere sürdürülebilir 
kullanımını sağlayacak bir yönetim sisteminin geliştirilmesi. 



Dinlediğiniz için teşekkürler… 
 
 
taylankiymaz@gmail.com 


