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TOPLUM KALKINMASI: Kalkınma küçük toplulukların 
koşullarının değiştirilmesidir. Yalnız ekonomik , sosyal 
ve kültürel koşulların devlet ya da topluluğun dışında 
bulunan güçler tarafından sağlanacak yardım ve 
yapılacak katkılarla düzeltilmesi söz konusu değildir. 

 



Burada,  

1-  Zihniyetin değiştirilmesi, 

2 - Halk arasında, 

3 - Halkla-Devlet arasında sürekli ve güçlü bir anlayış 
havası yaratmaktır. 

 





 İşbirliği yapmanın değeri ve önemi, 

 Merhamete, hayırseverlik ilkelerine sığınmak yerine 
karşılıklı yardım esastır, 

 Zorla değil, gönüllülük, demokratik, insan haklarına 
dayanan bir örgütlenme. 

 



Çiftçi Örgütü; çiftçiler tarafından KURULAN ve çiftçiler 
tarafından YÖNETİLEN örgütler olarak 
tanımlanmaktadır.  

 

Çiftçi örgütleri, çiftçilerin çıkarları doğrultusunda 
,ekonomik amaçların yanı sıra pek çok amaçla da 
kurulabilir. 

 



Tarım tüm insanların GIDA ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır. Bu nedenle tarım sürekli 
desteklenmelidir. 

 



Destekler;  

1- Maddi destek,  

2- Hizmet desteğidir. 

Hizmet desteği;  

 Danışmanlık, 

 Eğitim, 

 Yayım, 

 Bilgi akışı, 

 Yeni teknolojilerin tanıtımı vs. 



Tarım ekimden pazarlamaya kadar yenilik ve gelişmelere 
ihtiyaç gösterir bu ise ancak hizmet desteği ile 
sağlanabilir. 

 

 



Çiftçilerimizin kendi koşullarına uygun gelişmiş yöntem 
ve teknolojilere ait bilgileri edinmelerinde en etkin araç, 
kendilerinin kurdukları ve yönettikleri çiftçi örgütleridir. 

 



Yayım aracının en etkili olabileceği çalışma şekli 
çiftçilere , onların örgütleri yoluyla ulaşmasıdır. 

 

 



Ziraat odaları ,birlikler ve kooperatifler bu işe en yakın 
kurumlardır. (Fransa ve Almanya’da Ziraat Odalarının 
payı yüksektir.) 

 

 

 



Bölgede faaliyet gösteren bu örgütlerin arzulanan düzeye 
getirilmesi için çaba harcanmaktadır. 

 

 



Bunun için; 

 Yönetim, 

 Liderler,  

  İşletme sermayesi yetersizliği, 

 İş hacminin sağlanamaması gibi  

     ekonomik faktörler yanında  

 Yasalarla ilgili sorunlar, 

 Eğitim yetersizliği, 

 Güvensizlik duygusu, 

 İşbirliği bilincinin yerleştirilememesi gibi sorunlar 
vardır. 

  



Örgütlenmenin tamamlanması, üyelerinin  

a) Nitelik,  

b) Nicelik olarak geliştirilmesi, 

 Teknik donanıma sahip olmaları, 

Tüm bunlar YAYIM ile sağlanabilir. 

Yayımın özü ise ;  

a) İnandırma,  

b) İkna etme,  

c) Öğretme, 

d) Kurumsallaştırma gibi çetin bir yoldur. 

 



SORUN  1 

 

Örgütler belirli bir vizyon doğrultusunda strateji 
oluşturarak etkili bir organizasyon yapısı kurup 
kurumsallaşamıyorlar. 

 

 



Kurumsal yapının gelişmesi,  

 Örgütlenme, birlikte hareket etme bilincini 
geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmalıyız. 

 Kapasite geliştirmeye yönelik eğitimler yapmalıyız. 

 Kaynak yaratmaya yönelik aktiviteler düzenlemeliyiz. 

 Diğer örgütlerle ortak harekete yönelik girişimlerde 
bulunmalıyız  

 



SORUN   2 

 

Birçok örgütte kişisel çıkar ve ideolojik farklılıklar 
toplumsal amaçların önüne geçmekte Ortak çalışma ve 
işbirliği kültürü oluşturarak etkinlik ve verimliliğin 
arttırılması 

 



 Toplumsal ve örgütsel çıkar konularında kapasite 
geliştirici eğitimler. 

 Ortak kültüre ve aynı amaca sahip örgütlerin ortak 
girişimi 

 



SORUN   3 

 

 Güven eksikliği 

 Güven tesis etmek için üyelere örgütlenmenin 
yararlarını anlatmak üyelerle diyalog ve iletişim 
kurmak 
 



* İletişime planlı şekilde zaman ve kaynak ayırmalıyız. 
 
* Ön yargılarımızı bırakmalıyız. 
 
* Katılımcı uygulamaları yaygınlaştırmalıyız. 

 



SORUN  4 

 

 Örgütler kendi yönetimlerinde demokrasiyi 
uygulamamaktadırlar 

 



* Demokratik,  
* Katılımcı,  
* Paylaşımcı yönetim 
* Eşitlikçi davranış 

 



SORUN  5 

 

 STK’ların bütçeleri ve karar alma süreçleri yeterince 
şeffaf değil. 

 



* Parasal konularda tüm üyelerimize bilgi vermeliyiz. 
 
* Alınan tüm kararlara üyeleri katmalıyız ve yönetimin 
aldığı kararları üyelerle paylaşmalıyız. 

 



SORUN 6 

 

 Örgütlerimiz genellikle erkek egemen oluşumlar 

 



* Kadınların sosyal yaşama ve dolayısıyla STK’lara 
girebileceği ortamlar yaratmak. 
 
* Kadınlarımızı teşvik etmeliyiz ve onları 
desteklemeliyiz. 
 
* Kota uygulaması yapmalıyız. (% 25 kadın gibi) 

 



  Temel sorunlar ana başlıklar halinde verilmiştir. 

 Yönetim sorunu, 

 Yasal sorunlar, 

 Finansman sorunu, 

 İşbirliği sorunu ve  

 Eğitim sorunu olarak özetlenmektedir 





Tarımsal üretimi arttırmanın, kaliteli ürün elde etmenin 
ve tarım ile uğraşanların yaşam düzeylerini 
yükseltmenin en önemli yollarından biri, üreticilerin et 
kili bir biçimde örgütlenmesidir. 

 

Tarım politikalarını oluşturmak, uygulama koşullarını 
belirlemek ve böylece politik mekanizmaları 
etkileyebilmek, pazarda etkin olabilmek, 

çağdaş üretim yöntemlerini kullanabilmek örgütlü 
üreticilerle olmaktadır. 

 

 



Tarım işletmelerinin büyük çoğunluğu ülkemizde küçük 
işletmelerden   oluşmaktadır. Üreticilerin refah 
düzeylerinin yükselmesi ve pazardan daha yüksek pay 
alabilmelerinin yolu üreticilerin örgütlenmesinden 
geçmektedir. Bu örgütler başta tarımsal yayım olmak 
üzere tarımın her aşamasında özellikle pazarlama da 
etkin faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Ülke ekonomisinin 
temeli tarımdır, tarımın lokomotifi ise üretici 
örgütlenmesidir. 

 



 Örgütlenme ortak yaşama, birlikte hareket etme, 
işbirliği yapma ve kurumsallaşma olarak tanımlanabilir. 
Günümüzde sivil örgütlenme öne çıkmış ve etkin hale 
gelmiştir. Sivil örgütler  

1- Mesleki  ve 

2- Ekonomik amaçlı örgütler şeklindedir. (Ziraat Odaları 
ve Kooperatifler gibi.) 



Bölgede ; 

 

 Tarımsal kalkınma kooperatifi 540 adet  üye sayısı    31 500, 

 Ziraat Odası                                   65     ,,     ,,      ,,     349 300, 

 Yetiştiriciler Birliği                      23      ,,     ,,     ,,          13 000, 

 Üreticiler Birliği                           19       ,,    ,,      ,,           1 400  

      T o p l a m                             647       ,,    ,,      ,,      395 200 

 

 Yararları, 

 Kalkınma Planındaki Yeri 

 



Amaç ve Hedefler sorunların çözümüne göre 
belirlenmiştir. 

Hedef ise amaçlara yönelik; 

  Örgüt eğitimleri, bilinçlendirme, 

   Yönetim kapasitesini geliştirme ve 

  Toplumu harekete geçirecek ekipleri hazırlamaktır.  

 



Mevcut Örgütlenme Durumu, 

 Küçük ve Orta İşletmelere Ekonomik Katkı Sağlama 

 Plan Kapsamında örgütlerde bilinçlendirme, Yönetim 
ve Başarı sağlama 

 Kendi kendine yeterli güçlü örgüt hedeflenmektedir, 

 Örgütlenmeyi veya güçlendirmeyi hedeflediğimiz 
örgütü harekete geçirme, 

 



   Örgüt sayılarının yeterli olduğu bölgelerde aktif üye 
sayısı yüksek olan ve yatırım potansiyeli mevcut   
örgütlere öncelik verilecektir. Bu 2015 yılında işbirliği 
yapılacak tarımsal örgütlerin belirlenmesine yardımcı 
olacaktır. 

 

   Örgüte katkı sağlayacak eylemler için çalışılan örgüt 
bölgelerinde aktif üye sayısı ve yatırım potansiyeli 
yüksek kurulu örgütlere öncelik verilecektir. 

 

 



Uygulama aşamalarına uygun bir sıralama ile 
faaliyetlerin  belirtilmesi planı ortaya koyacaktır. 

 Örgütlenme bilinci için eğitim, 

 Eğitici olarak yer alacak kişilerin belirlenmesi, 

 Örgütlerde Yönetimi harekete geçirme, 

 Düzenlenecek toplantılarda Katılımcıların 
değerlendirmesi, 

 Topluma rehberlik ve yapılacağına (istendiğine) karar 
vermek, 

 Nelerin mümkün olduğunu gözleme çalışmaları ve 
atılacak adımlar, 

 Proje tasarım ve gerekli kaynaklara ulaşma,  

 Düzenlemeleri izleme, 

 

 



 Çiftçilerin her zamankinden daha fazla gereksinim 
duydukları, kendi koşullarına  uygun gelişmiş üretim 
YÖNTEM ve teknolojilere bilgiler edinmeleri 
konusunda en etkin araç ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİ 
olmalıdır. 

 Toplumun katkı ve katılımı esas alınacaktır. 

 Eğitimler köy toplantıları ile kırsal kesimde 
başlayacaktır. 

 Katılımcılar bu toplantılarda ROL alacaktır. 

 



 Yerel insiyatif odaklı, 

 Ekonomik ve sosyal gelişme çiftçilerin daha donanımlı 
hale getirilmesi, 

 Örgütlerin kendi güçleri ile başarmaları stratejimiz 
olacaktır. 

 



I- TOPLUMU  ÖRGÜTLEMEK 

Harekete Geçmek İçin Toplumu Hazırlamak                      
( Örgütlenmeye Başlamak) 

 

Etkili biçimde eyleme geçmek için toplum nasıl 
örgütlenmeli? 

 



Örgüt yöneticilerinin etkin biçimde yapılanması ve 
gerekli becerileri edinmek için eğitilmelidirler. 

 Eğitim Yoluyla Örgütlenme, 

 Katılımcı Değerlendirmeleri, 

 Beyin Fırtınası Teknikleri, 

 Eylem Planı Hazırlanması, 

 Topluluğa sunumunun Gösterilmesi, 

 Teklif Hazırlama Teknikleri ve 

 Bağımlılık Sendromu önemli başlıklardır. 

 



II- EYLEM EĞİTİMİ 

Eylem Üretirken, Aynı Zamanda Beceri Aktarımını da 
Sağlamak İçin Eğitim 

 

Burada topluluk üyeleri yaparak öğrenecekler, yaparken 
öğrene cekler, “yaparken” den kasıt toplumun kendi 
yararı için bir proje ha zırlarken gerekecek olan seçme, 
planlama, ve örgütleme işleminin  tamamıdır. Bu aynı 
zamanda topluluğun kendine  olan inancını da 
yükseltecektir. 

 



Topluluk bu aşamada aşağıdaki konuları dikkate alacaktır. 

  Bir yönetim kurulu oluşturmak, 

  Topluluğun içinde bulunduğu koşulları değerlendirmek, 

  Bir eylem planı hazırlamak, 

  Gereken kaynakları elde etmek, 

   Topluluğun tüm hareketlerinin takip edildiğinden emin 
olmak 

  Harekete geçmek için en etkin şekilde 
ÖRGÜTLENMEKTİR.  

 Üyeler yaparak öğrenmeyi öğrendikçe ve  kendi kendilerine 

 Öğrenmelerini kolaylaştırdıkça daha sağlam hale 
geleceklerdir. 

 



III- İDAREYİ BİÇİMLENDİRMEK 

Toplumsal Uygulama Komitesini Organize Etmek 
Toplumu örgütlemek toplumsal yürütme kurulu 
kurmayı gerektirir. Toplum üyeleri güvenilir kişileri 
seçmeyi ve seçimlerin getireceği sorumluluğu 
üstlenmeyi mutlaka öğrenmelidir. Yürütme Kurulu 
mutlaka toplumun tamamı tarafından seçilmelidir. 
İdareci toplumun bir parçası ve topluma karşı 
sorumludur. 

 Önyargılar kırılmalı, 

 Varsayımlar yer almamalı, 

 Hesaplar şeffaf, 

 Harcamalar açık ve  

 Tartışılmalıdır. 

 

 



IV- KOŞULLARI DEĞERLENDİRMEK 

Katılımcı Değerlendirmesine Giriş 

 Topluluk eylemlerine bilgilendirildikleri bir hareket 
noktasın dan başlamalıdır. Yönetim  

 İnceleme (dolaşma, gözlemleme, not alma vb.) 

 Sonuçları analiz edilmelidir. 

 Bu işi yönetim yapmalıdır, 

 Değerlendirme raporu hazırlanır ve yazılarak, dağıtılır. 

 Bu raporda fiziksel ve işgücü kaynakları da yer alır.  

 Yönetim hazırlanan raporu topluluğa sunar. 

Tüm bu çalışmalarda toplantıyı kolaylaştırmak 
moderatör (örgütleyici-eğitici)ün işidir 

 



V- TOPLUMSAL EYLEM PLANI HAZIRLAMAK 

Toplum Kendi Geleceğine Kendisinin Karar Vermesine 
İnandırılmalıdır.  

 

Burada toplumu ve yöneticilerini   cesaretlendirmek için 
yönetim ve planlamanın önemi yönünde etki yapmak 
gerekir. 

 

Öncelikle ne yapmak ve nereye varmak istedikleri 
sorusunu cevapla yabilmelidirler.  Lewis Carroll’un 
dediği gibi gidilecek yeri belirlemek ve ona göre yol 
seçilmelidir. “gideceğin yeri bilmiyorsan, seçtiğin yolun 
bir önemi” yok 



Planlamanın özü 4 soruyla özetlenebilir. 

1. “Ne istiyoruz?” 

2. “Nelere sahibiz?” 

3. “Sahip olunanları hedefe ulaşabilmek için nasıl 
kullanabiliriz?” 

4. “Sonuçta ortaya ne çıkacak?” 

Bu soruların cevabı için bir PLAN hazırlanmalıdır. Bu 
plan yönetim kurulu tarafından hazırlanarak toplumun 
tümüne anlatılmalıdır.  

Harekete geçiren kişi (örgütleyici-eğitici) işi kendisi 
yapmamalı ancak işi kolaylaştırıcı (yönlendirici)rolü 
almalıdır. 

 



VI- PROJE TASARIMI, TEKLİFLER, DIŞ KAYNAKLAR 

 

Bir Proje Hazırlamak ve Gerekli Kaynaklara Ulaşmak 

Önemli bir nokta topluma kendi seçtikleri proje 
hakkında bilgi verirken çok fazla dış kaynak yerine zor 
da olsa iç kaynak yönünde ısrar etmek  gerekmektedir. 
Nedeni fazla dış kaynak dışa bağımlılığı artırmaktadır. 
Toplumun (örgütün)kendi kaynaklarına  güvenmesi 
esastır. Tamamen dışarıdan gelecek  kaynaklara 
dayanmamalıdır.  Yönlendirme  bu yönde  olmalıdır. 

 



Yönetim ancak yapılarak öğrenilir. Toplantılara yönetim 
tam olarak katılmalı ve her konuda bilgi sahibi olmalıdır. 
Seçilen konular kendi güçleri oranında belirlenmeli ve 
gerçekçi olmasına dikkat edilmelidir. Tasarı proje 
toplumun tamamının onayını alması arzu edilir. 

 

Hazırlık sırasında mutlaka beyin fırtınası yapılarak  V. 
Bölümde verilen 4 soruya cevap aranmalıdır. Sadece dış 
kaynağa dayanmak toplumun dayanıklılığını azaltır. 

  

 



VII- DÜZENLEMELERİ İZLEMEK 

 

İşlerin Nasıl Gittiğinin Farkında Olmak .   

İzleme her projenin temelidir. Tehdit gibi  algılansa bile 
aslında  korkulacak  bir şey değildir. 

Proje tasarımı sizi hedeflerinize götürecektir ancak 
mutlaka izlemeniz gerekecektir. İzlemediğiniz zaman 
sapmaları hızla ve kolayca düzeltilmesi     zorlaşacaktır. 
Müdahale zamanında yapılmalıdır.  

Projenin nasıl izleneceği topluluk ile yönetimin beraber 
kararlaştırmasında  yarar vardır ve yazılı olmalıdır. 

 



VII- EYLEM İÇİN ÖRGÜTLENME 

Roller ve Sorumluluklar 

Tarımdan geçimini sağlayan ve kırsal alanda yaşayanlar için 
örgütlenme; yaşanan sorunlara karşı birlikte karar verme, 
mali, teknik ve insan kaynaklarını bir araya getirme ve birlikte 
hareket etmek için yapılaşmaktır. 

 

Birlikte hareket ederken kişilerin görevleri tanımlanmalıdır. 
Bu hareketin temelidir. Sorumlulukların dengeli bir şekilde 
değişik kişiler arasında dağılımı söz konusudur. Aksi halde iş 
ortada kalabilir. Örgütlerde katılımın çok olması ve  katkının 
önemi fazladır. Hareketin programlı ve organize edilmiş 
olması gereklidir. 

  



IX- ÖRGÜTLEYİCİ YARATMAK 

Eğiticiler İçin Rehberlik 

 

Düzenlenecek eğitimlerle insanlar nasıl örgütleyici 
olabilirler ? 

 

Burada esas olan örgütleme becerilerinin bunları 
öğrenmek isteyenlere uygun bir şekilde aktarılmasıdır. 
Organize olma konusunda yetenek sağlamak kişilere 
uygun Eğitim Metodları ile sağlanmalıdır 

 



Harekete Geçme Eğitimi 

 

Geleneksel eğitimin dışında bir eğitim olmalıdır. Ders 
anlatılıp not alma ve ödevleri değerlendirme şeklinde 
olmamaktadır. Önemli olan uygulama yaparak, öğretilen 
becerilerin  uygulanmasını değerlendirilmesidir. 
Geleneksel eğitimden farklıdır. Kendi kendilerine 
örgütlenmelerine çalışmalıdırlar. Nasıl organize 
oldukları izlenmelidir. Rehberlerin görevi bu çalışmaları 
dışarıdan izleyerek gelişmelerini takip etmektir. 

 



Yöneticiyi Biçimlendirmek 

 

Yapılacak olan toplantılarda yöneticilere  rol vererek 
onların nasıl hareket ettiklerini , davranışlarına takip 
edebiliriz. Toplantı da değişik kişilere rol verilerek 
onların farkındalığı daha iyi gözlenir. Toplantıda herkes 
oyuncu rolünde olmalı hiç kimse seyirci olmamalıdır. 
Roller dağıtılırken klasik yozlaşmış yönetici de olabilir. 
Toplumun her kesiminden katılımcı olmalıdır. Kadın, 
çocuk, yaşlı ve engelli olabilir. 

 



 

Durum Değerlendirmesi 

 

Her konuda olduğu gibi yapılan işlerin bir 
değerlendirilmesi yapılmalıdır. Bu işi en iyi dışarıdan bir 
katılımcının yapması düşünülebilir. Onun gözlemleri 
daha etkin ve yararlı olacaktır. 

 



Topluluk Hareket (Eylem)Planı ve Proje Tasarlama  

 

Uygulamalarda projeler hep topluluk dışında birileri 
tarafında yapılmıştır. Toplum ve üyeler sonradan yapılanlar 
hakkında bilgi edinmişlerdir. Katılımcılar kendileri için 
yapılacak işlerde katılımcı rol almaları ve örgütlenme ve 
planlamaları kendileri yapmalıdırlar. 

 

Toplumda mutlaka çalışmalara karşı çıkacaklarda 
bulunacaktır. İşte bu tip insanlar rollerine devam ederek 
gerçek doğruların bulunmasına yardımcı olacaklardır. 

 

Bu mesaj örgütleyiciler tarafından kesinlikle topluma 
verilmelidir. Çabalar tamamen bu yönde olmalıdır. 

  

 



Hareket (Eylem) İçin Örgütlenmek 

Çalışmalar sonunda artık eğitim alanlar her 
organizasyonun bir amacı olduğunu ve bu amaca 
ulaşmak için nasıl bir örgütlenme gerektiğini anlatacak 
duruma gelmiş olmaları önemlidir. Kendi aralarında 
artık bu konuyu tartışabilirler ve tartışmaları gerekir. 

 

Artık yönetici yapılacak işler için karar alma noktasına 
gelmiştir. Yönetim kurulunun işlevi ise faaliyete 
geçmektir. 

 



Artık örgütleyici rehberler ÖRGÜTLEME  yeteneğini 
kazanmışlardır. Yaptıkları toplantılardan sonra kimin 
devam edeceği kimin etmeyeceği anlaşıldığından onların 
tercihlerine bırakmalıdırlar. 


