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Ankara bölgesi sahip olduğu teknokentleri, organize sanayi bölgeleri, 
üniversiteleri ve sahip olduğu beşeri sermaye bakımından Türkiye’nin 
en önde gelen bölgelerinden birisidir. Ayrıca girişimcilik endekslerin-
de de iş yaratma fikri ve uygulamaları bakımından önemli bir potan-

siyele sahip olan Ankara 5.5 milyona yaklaşan nüfusu ile kırsal ilçelerin sahip 
olduğu ürün ve hizmet potansiyelini absorbe edebilecek önemli bir tüketici nü-
fusuna da sahiptir. Kırsal İnovasyon Yol Haritasındaki temel yaklaşım, hazırlanan 
eylemlerin Ankara’nın güçlü olduğu yanlar üzerine inşasıyla birlikte kent merke-
zindeki kazanılmış teknolojik bilgi ve donanımın Ankara’nın periferisinde kalan 
ilçelerine transfer edilerek gelişmişlik düzeyinin arttırılmasıdır.  Ankara kırsalının 
güçlü yanları olarak; işlenebilir arazilerin büyüklüğü, ürün çeşitliliğinin fazla ol-
ması, bazı bölgelerin mikro iklim koşullarına sahip olması, lojistik hizmetlerinin 
merkezinde bulunması, kooperatifleşmenin göreceli olarak diğer bölgelerden 
daha iyi olması, organik ve iyi tarım uygulamalarının her geçen yıl üretimdeki 
payının artması, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi bakımından birçok ilçede 
termal tesislerin her geçen gün tanınırlık ve bilinirliğinin kabul edilip yaygınlaş-
ması, turizme kazandırılabilecek zengin doğal kaynakların varlığı gösterilebilir. 

Diğer yandan, geleneksel üretim yöntem ve tekniklerinin hala önemli oranda 
kullanılıyor olması, kırsalda tarımsal yayım hizmetlerinin yeterli ölçüde olmama-
sı, teknoloji transferi gerçekleştirecek ara kademe kurumların olmaması, mar-
kalaşma, patent ve coğrafi işaretler konusunda farkındalık ve bilgi eksikliğinin 

YÖNETİCİ ÖZETİ
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bulunması, kırsalda kadınların istihdamdaki payının düşük olması, tarımsal ürün 
pazarlarının gelişmemiş olması, pazar odaklı tarıma dayalı sanayinin gelişmemiş 
olması, tarımsal üretimin ihracattaki payının düşük olması, işgücünün vasıfsız 
olması ve teknik donanımdan yoksun olması, yaşlanan nüfus, kırsalda yaşayan 
genç nüfusun tarım ve turizm sektöründe istihdam edilmeye uzak bakması, ta-
rımsal kümelerin olmaması, sözleşmeli üretimin yaygın hale gelmemesi, kırsal 
girişimciliğin zayıf olması, kooperatiflerin kurumsal kapasitelerin zayıf olması, 
sulanabilir düzeyde olup sulanamayan arazilerin varlığı, birlikte iş yapma kül-
türünün zayıf olması, ulaştırma, telekomünikasyon ve fiziki altyapının istenilen 
düzeyde gelişmemiş olması, zengin doğal varlıkların tanıtımının ve promosyonu-
nun yapılmayışı Ankara kırsal ilçelerinin zayıf yönleri ve kırılganlıkları çerçevesin-
de değerlendirilebilir. 

Kırsal inovasyon eyleminin uygulanması ile birlikte, başta kırsal girişimcilik alt-
yapısının güçlendirilmesi olmak üzere, merkez ilçelerin sahip olduğu teknolojik 
ilerlemenin kırsal ilçelerdeki firma ve üreticilere transferinin gerçekleşmesi yo-
luyla üretim sürecinde yaşanan verim kayıplarının önüne geçilmesi, iyi organik 
uygulamalarının üretimdeki payının artmasına yönelik çalışmalara ağırlık veril-
mesi, kooperatifleşme ve kümelenme potansiyellerinin açığa çıkarılması, yerel 
tüketim ve ihracata konu olan ürünlerin standart ve sertifikasyonuna yönelik 
çalışmaların yapılarak ürün gamlarının iyileştirilmesi, tanıtımı yapılmamış doğal 
ve tarihi yerlerin turizme kazandırılması, turizmde çeşitliliğin artırılması, coğrafi 
işaret alabilecek durumda olan ürünlerin coğrafik işaretlerinin alınarak uluslara-
rası düzeyde tanıtımlarının yapılması, jeotermal kaynakların hem turizm hem de 
enerji sektörüne kazandırılması, güneşe dayalı elektrik üretim planlamaları, kır-
sal alanda yaşayan halkın yaşadıkları bölgenin zenginlikleri hakkında farkındalık 
düzeylerinin artırılarak turizme kazandırılması gibi çalışmalar kırsal alanlardaki 
içsel potansiyellerin ortaya çıkmasına ve gelişmesine imkân sağlayacaktır.
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1. GİRİŞ

Kırsal İnovasyon Yol Haritasının Amacı

Ankara Kırsal İnovasyon Yol Haritası, Ankara kırsa-
lını teşkil eden alt-bölgelerde yenilikçi ve sürdürü-
lebilir bir kırsal kalkınma sürecinin hızlandırılması 
için tarım ve tarıma dayalı sanayi, kırsal turizm ve 
sosyal girişimcilik olmak üzere üç eksen çerçevesin-
de inovatif uygulamaların geliştirilmesine ve kırsala 
entegrasyonuna yönelik bir strateji ve eylem bel-
gesidir. 

Ulusal kırsal kalkınma politikası; 10. Kalkınma Pla-
nı (2014-2018) çerçevesinde kırsalı, kente bağım-
lı, gerilemekte ve demografik çözülmeye uğrayan 
pasif bir alan olarak değil kırsalın, sosyo-kültürel, 
ekonomik ve doğal potansiyellerini sürdürülebilir 
kalkınmanın önemli bir aracı olarak gören aktif bir 
mekanizma olarak konumlandırmaktadır. Bu doğ-
rultuda, Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS) 
2014-2020 beş stratejik amaç tanımlamaktadır:

1. Kırsal ekonominin geliştirilmesi ve istihdam 
imkânlarının arttırılması: Tarım ve gıda sek-
törlerinin rekabet gücünün geliştirilmesi ve 
kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi öncelik-
lerini kapsamaktadır.

2. Kırsal çevrenin iyileştirilmesi ve doğal kay-
nakların sürdürülebilirliğinin sağlanması: 
Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilirli-
ğinin sağlanması, tarım arazilerinin kullanı-
mında etkinliğin sağlanması ve orman kay-
naklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması 
önceliklerini kapsamaktadır.

3. Kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapısı-
nın geliştirilmesi.

4. Kırsal toplumun beşeri sermayesinin gelişti-
rilmesi ve yoksulluğun azaltılması.

5. Yerel kalkınmaya ilişkin kurumsal kapasite-
nin geliştirilmesi: Kamunun hizmet sunum 
kapasitesinin geliştirilmesi ve yerel kalkın-
maya yönelik girişimlerin güçlendirilmesi 
önceliklerini kapsamaktadır.

UKKS 2020 çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Eylem Planı 
2015-2018, yukarıda belirtilen beş stratejik amaca 
yönelik olmak üzere; “kırsal kalkınmaya yönelik 
farklı kamu kurumları tarafından uygulanan faali-
yetlerin birlikte programlanması, uygulanması ve 
izlenmesi suretiyle kamu kaynaklarıyla yürütülen 
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faaliyetlerde tamamlayıcılığı sağlamak, kaynak kul-
lanımında verimliliği arttırmak, kurumlar arasında 
işbirliği imkanlarını pekiştirmek ve yenilikçi uygu-
lamalara fırsat sağlamak” amacıyla hazırlanmıştır.

Kırsal kalkınmaya yönelik bu üst ölçekli politika ve 
planlar çerçevesinde Ankara Kırsal İnovasyon Yol 
Haritası 2017-2023  yukarıda belirtilen beş stratejik 
amacın ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı’nda öngörü-
len paydaşlar arasında koordinasyon, eşgüdüm ve 
işbirliğine dayalı yöntemin Ankara (TR51) ölçeğinde 
ve özelinde ve yenilikçiliğin geliştirilmesi yaklaşımı 
çerçevesinde gerçekleştirilmesine yönelik olarak 
konumlandırılmaktadır. 

Metodoloji ve Yapılan Çalışmalar

Ankara Bölge Planı kapsamında Ankara TR51 Böl-
gesi kırsalını mekansal bir sınıflandırma dahilinde 

inceleyen altbölge yaklaşımı bu çalışmanın da me-

kansal gelişim düzlemini oluşturmaktadır. Ankara 

periferisinde yer alan kırsal sosyo-ekonomik yapıya 

sahip ilçelerin coğrafi yakınlıkları, ekonomik ve sos-

yal yapıları gözetilerek tanımlanan altbölgeler beş 

farklı grup halinde sınıflandırılmıştır: 

1. Altbölge: Bala, Evren, Haymana, Şereflikoç-

hisar 

2. Altbölge: Çubuk, Kalecik

3. Altbölge: Çamlıdere, Kızılcahamam

4. Altbölge: Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan

5. Altbölge: Akyurt, Elmadağ, Kahramankazan, 

Polatlı

Harita 1- Ankara Altbölgeleri

Nallıhan
Beypazarı

Güdül Kazan

Ayaş

Polatlı

I. Altbölge

V. Altbölge

II. Altbölge

III. Altbölge

IV. Altbölge

Haymana

Bala

Elmadağ

Akyurt

Çubuk

Kalecik

Çamlıdere

Kızılcahamam

Şereflikoçhisar

Evren

ANKARA MERKEZ
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Bu yol haritasında hem mevcut durum hem de ey-
lemler altbölgeler arası farklılıkları ve altbölgelere 
özgü gelişme potansiyellerini yansıtmayı amaçla-
mıştır. Bu amaçla, eylem planının altyapısını teş-
kil eden saha çalışmaları öncelikli olarak altbölge 
ölçeğinde gerçekleştirilmiştir. Eylem planı hazırlık 
araştırma ve saha çalışmalarını dört farklı grupta 
toplamak mümkündür:

1- Literatür araştırması: Kırsal İnovasyon Yol 
Haritası’nın üç ana eksenini oluşturan ta-
rım ve tarıma dayalı sanayi, kırsal turizm ve 
sosyal girişimcilik alanlarındaki inovasyon 
süreçleri ve inovatif uygulamalara yönelik 
ulusal ve küresel yaklaşım, eğilim ve iyi ör-
neklerin incelendiği ve raporlandığı ön araş-
tırma aşamasından oluşmuştur.   

2- Altbölgeler odak grup toplantıları:  Beypaza-
rı, Kızılcahamam, Çubuk, Haymana ve Anka-
ra merkez olmak üzere beş farklı odak grup 
toplantısı gerçekleştirilmiş olup toplantılara 
yerel politika yapıcılar, uygulayıcılar, ilgili 
sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 
katılım sağlamıştır. Bu toplantılar aracılığıy-
la, altbölgelere ilişkin tarım ve tarıma daya-
lı sanayi, kırsal turizm ve sosyal girişimcilik 
alanlarında mevcut olan yenilikçi uygulama-
lar ve potansiyeller, kırılganlıklar, fırsatlar ve 
tehditler tartışılarak mevcut durum ve ihti-
yaç tespiti gerçekleştirilmiştir. 

3- Merkez odak grup toplantısı: Tarım ve tarı-
ma dayalı sanayi, kırsal turizm ve sosyal giri-
şimcilik alanlarında ulusal yenilik politikaları 

1

2

3

4

5

4

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Ergo ita: 
non posse honeste vivi, nisi 
honeste vivatur? Utinam quidem 
dicerent alium alio beatiorem! Iam 
ruinas videres. Esse enim, nisi eris, 
non potes.

Şe
ki

l 1
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Şekil 2 - Kırsal İnovasyon Yol Haritası Çalışması Zaman Çizelgesi

ve hedeflerinin görüşüldüğü bir değerlen-
dirme toplantısı olarak gerçekleştirilmiştir. 
Bu alanlardaki ulusal ve bölgesel politika 
yapıcılar ve uygulayıcıların katıldığı bu top-
lantılar aracılığıyla kırsal yenilik konusun-
daki mevcut yaklaşım ve gelecek stratejileri 
ortaya konulmuştur.    

4- Kırsal İnovasyon Yol Haritası Çalıştayı: Ta-
rım ve tarıma dayalı sanayi, kırsal turizm ve 
sosyal girişimcilik alanlarında iyi kırsal ino-
vasyon uygulamalarına yönelik bir paneli 
de içeren çalıştay kapsamında, bu alanlarda 

Ankara ölçeğindeki eylemlerin ilgili yerel ve 
merkezi paydaşlar tarafından geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. Bu çalıştayın çıktıları bu ey-
lem planındaki eylem önerilerinin altyapısı-
nı teşkil etmektedir.  

5- Kırsal İnovasyon Yol Haritası Anket Çalış-
ması: Çalıştaya katılım sağlayan paydaşlara 
kırsal inovasyona yönelik ihtiyaçlar, kurum 
uygulamaları ve çözüm önerilerinin sorul-
duğu bir anket uygulaması gerçekleştirilmiş-
tir. Anket sonuçları beşinci bölümde aktarıl-
maktadır.  

Kırsal Yenilik 
Eylem Planı 
Hazırlık Süreci

Ekim
2016

Kasım
2016

Aralık
2016

Ocak
2017

Şubat
2017

Literatür araştırması
Altbölge odak grup toplantıları

Altbölge odak grup toplantıları
Merkez odak grup toplantısı
Çalıştay

Eylem planının taslağının oluşturulması
Kurum görüşlerinin alınması
Eylem planının nihai hale getirilmesi
Tasarım, Basım ve Dağıtım

Çalıştay
Anket çalışması
Eylem planının taslağının 
oluşturulması

Tasarım, Basım ve Dağıtım
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Kapsam 

Ankara Kırsal İnovasyon Yol Haritası’nın kapsamı 
aşağıda sıralanan altı ana bölümden oluşmaktadır: 

 Kırsal inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma-
ya yönelik genel çerçeve ve yaklaşım,

 Tarım/tarıma dayalı sanayi, kırsal turizm ve 
sosyal girişimcilik alanlarındaki küresel eği-
limler analizi,

 Ankara kırsalının tarım/tarıma dayalı sanayi, 
kırsal turizm ve sosyal girişimcilik, alanların-
daki mevcut durum ve ihtiyaçları analizi,

 Anket çalışmasının sonuçlarının değerlendi-
rilmesi,

 Eylem planının kırsal inovasyon vizyonu,

 Ankara kırsal inovasyon stratejik öncelik, 
tedbir ve eylemleri. 





2. GENEL ÇERÇEVE: 
KIRSAL İNOVASYON VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
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Kırsal İnovasyon 

TÜBİTAK’IN OSLO kılavuzu çevirisine göre inovas-
yon (yenilik) “ekonomik ve toplumsal fayda sağla-
mak için; işletme içi uygulamalarda, işyeri organi-
zasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli 

derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), 

veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da or-

ganizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi” şeklinde 

tanımlanmıştır. İnovasyon çeşitleri dört başlık altın-

da toplanmıştır: 

Şekil 3 - İnovasyon Çeşitleri

Ürün Yeniliği

Süreç 
Yeniliği

Pazarlama
Yeniliği

Organizasyon 
Yeniliği

Yenilik
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Ürün (mal ve hizmet) yeniliği: Mevcut özellikleri ve-
ya öngörülen kullanımlarına göre yeni ya da önemli 
derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya 
konulmasıdır. 

Süreç yeniliği: Yeni veya önemli derecede iyileşti-
rilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin gerçek-
leştirilmesidir. 

Pazarlama yeniliği: Bir ürünün tasarlanması veya 
ambalajlanması, konumlandırılması, tanıtımının 
yapılması veya fiyatlandırmasında önemli değişik-
likleri kapsayan yeni bir pazarlama yöntemidir. 

Organizasyonel yenilik: Firmanın ticari uygulamala-
rında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerinde 
yeni bir yöntem uygulamasıdır. 

Türkiye’de kırsal alanlarda özellikle tarım sektörü 
başta olmak üzere yaratılan katma değer oldukça 
düşük düzeydedir. Çiftçiler, tarıma dayalı sanayi 
işletmecileri ve turizm işletmecilerinin sektörle-
rindeki yenilikçi uygulamalar konusunda farkında-
lık düzeyleri düşüktür. Ayrıca yeni bir uygulamayı 
işletmelerinde deneme konusunda risk almaktan 
kaçınmaktadırlar. Kırsal ekonomilerin katma değe-
rinin artırılması ve daha girişimci hale gelmesi için 
kırsal inovasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması 
önemli bir araçtır.

Kırsal inovasyon uygulamaları denildiğinde aşağı-
daki örnekler ve benzerleri ön plana çıkmaktadır:

  Tarım-gıda ürünlerinin doğrudan pazarlan-
ması ve yerel işleme yoluyla katma değeri-
nin artırılması, 

  Çiftçi konseptinden kırsal girişimci konsepti-
ne geçilmesi, 

 Kırsal ekonominin çeşitlendirilmesinde özel 

sektör ve sivil toplumun rolünü geliştirme, 

  Geleneksel tarımdan sürdürülebilir tarıma 
geçilmesi, 

  Üretim yöntemlerinde ve çiftlik organizas-
yonlarında farklılaşmaya gidilmesi, 

  Geleneksel yerel ürünlerin modern yöntem-
lerle yeniden tasarlanarak tanıtımının yapıl-
ması, 

  Dış pazarlara hitap eden yeni ürün ve hiz-
metlerin oluşturulması,  

  Kırsal alanların ekolojik ve rekreasyonel po-
tansiyelinin geliştirilmesi, 

  Gelişmiş teknolojilerin yerel şirketlerle bu-
luşturulması ve kırsal alanlar arasında tek-
noloji transferinin sağlanması.

Kır-kent arasında gelişmişlik farklarının giderek art-
tığı günümüzde bu uygulamaların kırsala entegre 
edilmesi kırsal ekonomilerin canlılığını ve sürdürü-
lebilirliğini devam ettirmesi bakımından önemlidir. 

Sürdürülebilir Kalkınma

Kırsal yenilik eylem planı kırsalda yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi, canlılığın devam ettirilmesi ve çevre-
sel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yapacağı katkı 
bakımından sürdürülebilir kalkınma için önemlidir. 
Ankara kırsal nüfus yapısı incelendiğinde nüfus 
yoğunluğunun giderek azaldığı ve yaşlı bağımlı-
lık oranının yükseldiği görülmektedir. Bunun en 
önemli sebebi tarım sektöründe istenilen katma 
değerin yaratılamaması ve kırsal ekonomik faali-
yetlerin çeşitlenememesi nedeniyle kırdan kente 
olan hızlı göçtür (Şekil 3 kırsal göç dinamiklerini 
yansıtmaktadır). Tarımdan çekilen nüfusun mev-
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cut işlenebilir arazileri kullanamaması veya arazi-
lerin nadasa bırakılmaması sonucu toprak yapısı 
bozulmaktadır. Diğer yandan tarıma dayalı sanayi 
gelişmediğinden arz-talep dengesizliği oluşmak-
ta ve kırsal pazarlar gelişme gösterememektedir. 
Ayrıca, geleneksel metotların kullanımının yaygın 
olması iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve 

çevresel sürdürülebilirlik açısından olumsuz etkiler 
ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla yenilikçi yöntem 
ve metotların kırsalda yaygınlaştırılması hem kırsal 
ekonominin katma değerini artırarak nüfusun ko-
runmasına hem de çevresel sürdürülebilirliğe ve 
böylece sürdürülebilir kalkınmaya önemli bir katkı 
sağlayacaktır.

Şekil 4 - Kırsal Göç

Tamamlayan faktör

ör: kentsel 
sosyal varlıklar

Kır-kent etkileşimi

Göçün beklenen 
mevcut değerleri

Göçün gideri

Algılanan göç değeri

Göçe göre getiri

Kırsal gelir

Kentsel gelir

Kentten ödenen

Hükümet Politikaları

Eğitim
Mesafe Eğitim, medya vb.

kent-kır
mesafesi

Serbest meslek 
kazançları

Fırsat maliyeti

Yaşam gideri

Ulaşım gideri

Fizik giderler

Bilgi akışı

Sosyal Sistem 
(ör: karar birimi)

Bir iş bulma olasılığı

Göç kararı

Kaynak: http://www.slideshare.net/vipinvaliyattoor/rural-urban-migration-41583781
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Kırsal Girişimcilik 

Kırsal girişimcilik literatürü incelendiğinde kırsal gi-
rişimcilik kavramı kırsaldaki işsizlik problemine çö-
züm üretmeye; kır-kent arasındaki gelir eşitsizliğini 
azaltmaya, kırsal sanayinin gelişmesine ve kırsal 
alanlardaki doğal mirası korumasına katkı sağla-
mak temelinde tanımlanmaktadır. Kırsal girişimci 
ise, kırsal alanlarda yaşayan toplulukların yaşam 
kalitesini iyileştirme ve sağlıklı bir ekonomi ve sür-

dürülebilir bir çevre için gerekli olan becerileri taşı-
yan kişileri ifade etmektedir (Petrin, 1994).  

Avrupa Komisyonu tarafından 2011 yılında yayım-
lanan “Kırsal Girişimcilik” raporu kapsamında kırsal 
girişimciliğin önündeki engeller; küçük ölçekli yerel 
pazarlar, finansman ve danışmanlık hizmetlerine 
erişimin sınırlı olması, uygun iş alanlarının gelişme-
miş olması, az gelişmiş ulaşım ve telekomünikasyon 
hizmetleri, ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğinin ye-

Korunan Çevre
G

ıda G
üvenliği

Yüksek katm
a değer

H
assas Tarım

Girişim
ci Çiftçi

Eko turizm

Sosyal giriş
cilik

Yenilikçi 

Kooperatifler

Sosyal fayda
Sürdürülebilir 

finansman

Çiftlik turizmi

Tarım turizmi

Doğa turizmi

Köy turizmi

Şekil 5 - Kırsal İnovasyon

KIRSAL 
İNOVASYON

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA

GİRİŞİMCİLİK

ÖRGÜTLENME

KIRKENT 
ENTEGRASYONU

YENİLİKÇİ 
PAZARLAMA

KIRSAL YAŞAM 
KALİTESİ
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tersiz olması, işgücünün yeterli bilgi ve beceri dü-
zeyine sahip olmaması ve yetersiz işbirliği fırsatları 
olarak tespit edilmiştir (Avrupa Komisyonu, 2011).  
Ankara kırsalı bağlamında kırsal girişimcilikle ilgili 
karşılaşılan sorunlar yukarıda belirtilen engellerle 
benzerlik göstermektedir.   

Kırsal Gelişme ve Katılımcılık

Kırsal alanların gelişmesinde tabandan-tavana bir 
planlama yaklaşımın esas alınarak, normatif yak-
laşımlardan ziyade kırsalın esas ihtiyaçlarına çö-
züm üreten politikaların kırsal paydaşlar tarafın-
dan belirlenmesi gerekmektedir. Tavandan-tabana 
yaklaşımı esas alan geçmiş politikalar düzleminde 
kır-kent arasındaki gelişmişlik farkı azalmak yerine 
artmıştır. Günümüzde önem kazanan yenilikçilik ve 
akıllı uzmanlaşma gibi kavramların kırsaldaki pay-
daşlar arasında yaygınlık kazanması ve sahiplenil-
mesi kırsal gelişme ve kır-kent dengesizliği açısın-
dan önemlidir. 

Kırsal İnovasyon Gelişme Eksenleri

Bu planda kırsal inovasyon üç farklı sektörel eksen 
çerçevesinde ele alınmaktadır. Bunlar:

1. Tarım ve tarıma dayalı sanayi, 

2. Kırsal turizm,  

3. Sosyal inovasyondur. 

Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi: 

1992 yılında gerçekleşen Rio Dünya Çevre Zirvesi 
ile sürdürülebilir kalkınmanın çevreyle ilgili eko-
nomik ve sosyal prensipleri belirlenmiştir. Zirvenin 
en önemli çıktılarından biri sürdürülebilir tarım 
ve kırsal kalkınma üzerinedir. Zira Dünya Gıda Ör-

gütü’nün (FAO) araştırmalarına göre dünya gıda 
talebinin 2050 yılına kadar %70 artması beklen-
mektedir. Bu dramatik artışın yem, lif, bio-kütle ve 
bio-malzeme talebinde de artışa sebep olması bek-
lenmektedir. Bu noktadan hareketle, tarım alanın-
da sürdürülebilirlik ölçütleri ve bu ölçütlere uygun 
inovatif tarım yöntemlerinin geliştirilmesi önemli-
dir.  Gelişmiş batı ülkeleri ve ABD’de sanayi ile tarım 
sektörü güçlü bir bağa sahipken, Türkiye’de sanayi 
sektöründe üretilen bilgi ve teknolojinin tarım sek-
törüne transfer edilmesi yeterli düzeyde gerçekle-
şememiştir. Türkiye’de tarımsal desteklerde inovas-
yona ayrılan pay % 2 gibi oldukça düşük düzeyde 
olup bu alanlarda yenilikçi uygulamalara verilen 
payın artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayı-
sıyla artan ihtiyaçları karşılamak ve sürdürülebilir 
bir tarımsal dönüşümü sağlamak için tarımda tek-
noloji ve yeniliğin önemine ilişkin farkındalığın ar-
tırılması ve yenilikçi uygulamaların  benimsetilmesi 
ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Kırsal Turizm Ekseni:

Sürdürülebilir kırsal kalkınma açısından inovatif uy-
gulamaların geliştirilerek sosyal ve ekonomik kat-
ma değerin arttırılabileceği önemli gelişme eksen-
lerinden bir tanesi de kırsal turizmdir. Kırsal turizm, 
kırsal ekonomilerde istihdamın süreklilik kazanma-
sında, ek müşteri ve ek gelir olanakları ile yeni istih-
dam olanakları (özellikle ulaşım, iletişim/rehberlik, 
perakendecilik alanlarında) yaratmada önemli bir 
dinamizm sağlamaktadır. Yeni sektörlerin ve giri-
şimciliğin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Genç 
nüfusu turizm sektörüne dahil ederek ve genç nü-
fusa eğitim olanakları sunarak daha gelişmiş ka-
riyer imkanları sağlamaktadır. Kırsal toplumlarda 
sosyal, ekonomik ve kültürel ağları ve dayanışma 
bağlarını güçlendirmektedir. Kırsal turizmin geli-
şimi için önemli varlıklar olan kırsal kültür, tarih-
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sel miras ve doğal çevrenin korunmasına katkıda 
bulunmaktadır. Kırsal alanlarda, atık yönetimi ve 
ulaşım altyapısının gelişiminde ve regülasyonun-
da katalizör işlevi görmektedir. Tarihsel yapıların 
korunması ve restorasyonun gerçekleştirilmesi ve 
yeni mekanların tarihsel dokuya uygun gelişiminin 
sağlanmasına katkıda bulunmaktadır (Euracademy, 
2003). Şunu ifade etmek gerekir ki, kırsal turizmin 
kırsal topluluklar için faydalı hale gelmesini sağla-
yacak en önemli unsur gelişen kırsal ekonominin 
ve çevrenin kırsal yaşamın diğer öğeleriyle bütün-
leşmesinin sağlanması ve kırsaldaki toplumun bu 
sürece doğrudan dahil olmasıdır. 

Sosyal İnovasyon: 

Kırsalda sürdürülebilir kalkınma için inovatif uygu-
lamalar incelenirken bir diğer gelişim ekseni olarak 
sosyal inovasyonun ön plana çıktığı görülmektedir. 
Çünkü inovasyon kavramı, zaman içerisinde sosyal 
sorumluluğu da hedefleri arasına dâhil ederek sos-
yal inovasyon ve sosyal girişimcilik kavramlarının 
ortaya çıkmasına kılavuzluk etmiştir. Sosyal inovas-
yon, “sosyal bir ihtiyaca cevap veren, yeni çözüm-
ler, kaynak ve imkânlarının daha iyi kullanımı ve 
yeni veya geliştirilmiş kabiliyetler” olarak tanımla-
nabilir (Young Foundation, 2012). 

Kapsamlı ve sürdürülebilir kırsal kalkınma için kır-
saldaki sosyal girişimcilik faaliyetlerinin geliştiril-
mesine ve desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Yeniliğin ekonomik alandaki iyileştirici ve geliştirici 
etkisi sosyal girişimcilikle tamamlanırsa sistematik 
ve sürdürülebilir bir değişim gerçekleşmiş olacaktır. 
Sosyal girişimcilik kırsal alanda da kâr ve toplumsal 
faydanın aynı potada eritilerek kaynakların daha 
etkin kullanılmasına yol açacaktır. 

Ankara kırsalında proje kapsamında yapılan ilçe 
ziyaretleri ve çalıştaylarda sosyal girişimcilik kap-
samında gelecek vaat eden örnekler bulunmasına 
rağmen konunun ve kapsamın yeteri kadar bilin-
mediği görülmektedir. Sosyal girişimciliğin Ankara 
kırsalındaki aktörleri genel olarak dernekler, vakıf-
lar ve kooperatifler olarak görülmektedir. Sosyal iş-
letmelerin ve bireysel sosyal girişimcilerin faaliyet 
kapsamının yeteri kadar geniş olmayıp geliştirilme-
ye ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmektedir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında sosyal inovas-
yonun, Ankara kırsalında sürdürülebilir toplumsal 
gelişme için kilit öneme sahip olduğu ve kırsaldaki 
toplumun gelişmesi için kırsal girişimcilikte önemli 
bir alan olarak öne çıktığı görülmektedir.





3. KÜRESEL KIRSAL 
İNOVASYON YÖNELİMLERİ VE 

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ



GELECEĞİN 
ÇİFTLİKLERİ
küçük ve akıllı

TARLA VERİLERİ

Çiftlik büyük miktarda zengin ve farklı veri 
üretmektedir. Bu veriler hibe başvuruların-
da dijital kanıt olarak kullanılarak başvuru 
için harcanan zamanı azaltmaya yada çift-
liğin teftşinin yürütülmesini kolaylaştırarak  
her bir çiftliğe yılda 5.500 Pound civarında 
tasarruf sağlar.

MESAJ ATAN İNEKLER

Çiftlik hayvanlarına takılan sensör-
ler, hayvanların sağlığını ve mevcut 
durumunu görüntülemeye izin ve-
rir. Bu sistemler bir ineğin doğumu 
başladığında ya da enfeksiyona 
yakalnadığında çiftçiye mesaj ata-
rak uyarı verir ve böylece hayvanın 
hayatta kalma olasılığı artar ve süt  
miktarında %10’a kadar artış elde 
edilebilir. 

 Kaynak: http://www.nesta.org.uk/news/precision-agriculture



GÖZLEM DRONLARI

Uçan dronlar araziyi gözlemler, tohum-
ları, mahsülleri ve toprak çeşitliliğini 
haritalar.

Drone ile yapılan gözlem girdilerin has-
sas bir biçimde uygulanmasına, zararlı 
otların yayılımını haritalanmasına olanak 
sağlar ve böylece buğday hasadı %2 ila 
%5 oranında arttırılabilir.

TARIM ROBOTU FİLOSU

Özelleştirilmiş tarım robotu sürüsü ile 
ürünlerin tohumlama, gübreleme ve hasat 
işlemleri kolayca gerçekleştirilir.

Robotların noktacık ölçüsünde uygulama 
yapabilme becerisi ile gübreleme maaliyetle-
ri %99,9 oranında düşer.

AKILLI TRAKTÖRLER

GPS ile kontrol edilen direksiyon 
ve optimize edilen rota planla-
ması toprak erozyonunu azaltır, 
yakıt masraflarında %10 tasarruf 
sağlar. 
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Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi 

Tarımda geçtiğimiz 10 yılda yüksek verimliliğin ya-
şandığı bir süreç tecrübe edilmesine karşın bu eği-
lim gelişmiş ülkelerde son yıllarda azalmıştır. Yük-
sek verimlilik elde etmek için uygulanan yöntemler 
doğal kaynaklara ve çevreye ciddi zarar vermiştir. 
Avrupa tarım arazilerinin %45’i toprak kalitesi so-
runuyla karşı karşıyadır ve bu durum düşük orga-
nik materyal içeriği ile tespit edilmiştir. Buna ek 
olarak arazilerin dörtte biri yüksek erozyona maruz 
kalmaktadır. Artan azot kirliliği doğaya ve tarım 
topraklarına zarar vermekte, azot içerikli gübre ve 
kimyasallar su kaynaklarını da tehdit etmektedir. 
Tüm bunlara ek olarak AB’de yapılan tarım aktivi-
telerinin sera gazı salınımına katkısı %9 gibi yüksek 
bir orandadır (Avrupa Komisyonu, 2012).  Ekosiste-
min değerli bir kısmı ve araçları (tarla kuşları, kele-
bekler ve tozlaşmaya faydası bulunan arı ve benze-
ri böcekler) son dönemde uygulanan tekniklerden 
olumsuz etkilenmiş ve nüfusları azalmıştır. 

Dünya Gıda Örgütü 2013 tarihli “Sürdürülebilir 
Gıda ve Tarım Sistemi İndikatörü” (SAFA) raporun-
da tarım ve gıdaya ilişkin sorun ve çözümleri dört 
başlık altında toplamıştır. Çevre, ekonomi, sosyal 
ve yönetsel boyutların ele alındığı çalışmada; ha-
va, su, toprak başlıklarının yanında hammadde, 
enerji, bioçeşitlilik ve hayvan sağlığı konularının al-
tı çizilmiştir. Bu konu başlıkları hava, su ve toprağın 
korunması ve rehabilite edilmesi çerçevesinde ele 
alınmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. 

 Tarımdan beklenen rekabet ve yüksek verimlilik, 
tarımsal kaynakların verimliliği konusunda önlem-
ler alınmasını gerektirmektedir. Diğer bir deyişle, 
daha az su, enerji, gübre ve ilaç ile üretim yapma 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca daha fazla 
yenilenebilir enerji kullanımı ve atık üretiminin 
azaltılması karşımıza çıkan diğer önemli noktalar-

dır. Sürdürülebilirliğin bir gerekliliği olarak kirliliğin 
azaltılması, su kalitesinin, toprak üretkenliğinin, 
bio-çeşitlilik ve ekosistem araçlarının korunması ile 
sera gazı salınımlarının kontrol altına alınması ge-
rekmektedir. Bu gereklilikler doğrultusunda alına-
cak önlemler sadece bireysel çiftçiler ile sınırlı de-
ğildir. Kalıcı bir sonuç elde edilmesine yönelik daha 
geniş bir coğrafyayı kapsayan bütüncül bir yöntem 
ile orman arazileri ve doğal kaynakların korunması 
yaklaşımını benimsemek gerekmektedir. 

İnovasyon bize içerik ve parçaları değiştirme, araş-
tırma, kurtarma, yenileme ve yeniden icat etme 
imkânı sunmaktadır. Yeni tanımlamalar çerçeve-
sinde tarımsal inovasyon yüksek verimlilik, rekabet 
becerisi ve sürdürülebilirlik sağlarken gelir artışı da 
getirebilmelidir. İnovasyonun afet ve felaketlere ce-
vap vermesi, yeni teknolojilere erişimi arttırması ve 
iklim değişikliğine adaptasyon kapasitesinin yüksek 
olması beklenmektedir. İnovasyonun aynı zaman-
da su, toprak ve hava kirliliğini en aza indirgemesi 
ve iklim değişikliğiyle ortaya çıkacak tarımsal ürün 
farklılaşmalarına beslenme alışkanlıklarının adap-
tasyonunu arttırması öngörülmektedir. 

Kırsal ekonomilerde baskın sektör olan tarım sek-
töründe yenilikçi uygulamalar denildiğinde ilk ak-
la gelen uygulama, hassas tarım uygulamalarıdır. 
Geleneksel tarım, önceden belirlenmiş bir takvime 
uygun olarak işleme, ekim ve hasat gibi belirli faali-
yetlerin uygulandığı bir yöntemdir. Modern hassas 
tarım uygulamalarında ise hava, toprak ve su ka-
litesi, ekin olgunluğu, ekipman ve işçi maliyeti ko-
nularında mevcut durum ve tahmine dayalı analitik 
bilgilerin toplanması daha akılcı kararların verilme-
sinde kullanılabilir. Hassas tarım uygulamalarında 
amaç üretim maliyetlerinin azaltılması, verimliliğin 
artırılması ve çevreye verilen tahribatın asgari dü-
zeye indirilmesidir. Hassas tarım uygulamalarında 



27

K
Ü

R
ES

EL
 K

IR
SA

L 
İN

O
VA

SY
O

N
 Y

Ö
N

EL
İM

LE
R

İ

araç konumlandırma sistemi, coğrafi bilgi sistemi 
ve alet kontrol ve görüntüleme öne çıkan yenilikçi 
uygulamalardır. Hassas tarım uygulamalarını aşa-

ğıdaki grafikte belirtildiği gibi özetlemek mümkün-
dür.

Şekil 6 - Hassas Tarım Uygulamaları

Kaynak: http://aves.comu.edu.tr/ImageOfByte.aspx?Resim=8&SSNO=1&USER=25
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Tarımsal inovasyon yaklaşımı, tarımsal ürün, su ve 
gıda zayiatını minimize etmeye yönelik bir pratik 
sunmayı da amaçlamaktadır. Tarımsal ürün zayiat-
larının %90’ı hava koşullarından kaynaklanmakta-
dır. Dünya genelinde temiz su kaynaklarının %70’i 
tarımsal sulama için kullanılmaktadır. Tüketime 

hazır olan gıdaların %50’si dağıtım-lojistik aşama-
sında aksaklıklar nedeniyle tüketiciye ulaşmadan 
bozulmaktadır. Bu süreçlerin optimize edilmesi ve 
öngörülebilir hale gelmesi ile hem üreticiler hem 
de tüketiciler oluşan pozitif katma değeri deneyim-
leyebileceklerdir.
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İnovatif önlem ve yaklaşımların ulaştığı en iyi uygulamalarından biri olan AfSIS (Af-
rika Toprak Bilgisi Servisi) projesi ile kıta genelinde dijital toprak haritası oluşturul-
maktadır. Bill and Melinda Gates Foundation ve Kolombiya Üniversitesi Toprak 
Enstitüsü tarafından desteklenen proje kapsamında, Sahra-altı Afrika bölgesin-
den başlamak suretiyle yeni analizler, istatistikler, tarla denemeleri ile haritalama 
çalışmaları yapılmaktadır. Dijital toprak haritalama, özellikle bilginin eksik olduğu 
bölgeler için sürdürülebilir tarım ve doğal kaynakların yönetimini kolaylaştırmayı 
amaçlamaktadır. 

Diğer başarılı bir inovasyon örneği olan Blackford Somerset’deki Bioaqua Çiftliği Avru-
pa’daki en büyük “akuaponik” (sürdürülebilir suda gıda üretim sistemi) olup, Gökku-
şağı alabalığı ile bitkileri bir araya getirerek organik simbiyoz sayesinde herhangi 
bir kimyasal ve böcek zehiri olmadan sadece arı ve solucanlar yardımıyla üretim 
yapmaktadır. Bu teknikte balıklar havuz dışına verilen akıntı ile bitkilerin ihtiya-
cı olan besinleri sağlamaktadır. Balık atık metabolitleri nitrifikasyonla ayrılarak 
bitkiler tarafından doğrudan alınmakta ve uygun şekilde işlenen su tekrar ba-
lıklara geri dönmektedir. Bu karşılıklı döngü geleneksel tarım yöntemlerine göre 
%95 daha az suya ihtiyaç duymaktadır. Sürdürülebilir gıda üretimi ve tarım için 
akuaponik sistem prensipleri, arka bahçe hobi tarlalarından büyük ticari birimlere 
kadar çeşitli boyutlarda ölçeklendirmeye uygun olması sebebiyle oldukça elverişli bir 
yöntemdir. 
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Pozitif Etki Sağlayan Tatil: 

EKOTURİZM
EKOTURİZMİN TARİHİ

17. YÜZYıl: 
Gezi turlarının 

başlangıcı

1835-1848 …
Bilimsel Araştırmalar

1797…
Alexander von 

Humboldt
Gezi yazarları tarafından 
kültürel yolculuklar ve 
“kültürel hac” popüler hale 
geldi.

İtalya’nın sıcak havası ve 
cezbedici doğa manzarası 
İtalya’yı öncelikli destinas-
yon alanı haline getirdi.

Botanikçi Aime 
Bonpland ile Orta 
ve Güney Ameri-
ka’ya seyahat eder.

Yaya, at ve kano 
kullanarak 5 yıl 
boyunca 6.000 mil 
yolculuk yapar.

Bilim adamları seya-
hatlerle bitki ve hay-
van türlerini araştırır.

Galapagos Adaları , 
Amazon Nehri Havzası 
bu amaçla ziyaret edi-
len yerler haline gelir.
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1983 …
“Ekoturizm” Terim 

Olarak Kullanılmaya 
Başlanır

2003...
Sorumlu Seyahat 

Merkezi 

1968 ...
Owen lee

1996...
Ekoturizm patlama 

yaşar

Meksika’ya taşınır.
Las Gatas Sahil’in-
de Doğa Çalışma 
Merkezi’ni kurar.

Merkez, insan-
ları ekosisteme 
yakınlaştırmak için 
çalışır. 

Çevresel duyarlılığı yüksek 
Meksikalı mimar Hecot 
Ceballos-Lascurain terimi 
ilk defa kullanır.

Ekoturizm ilk kullanımıyla 
manzara ve kültürü 
tatmak adına korunmuş 
doğal alanlara yapılan 
yolculuk anlamına gelir.  

Örneğin, Güney Afri-
ka Koruma Ortaklığı 
ekoturizm destinas-
yonları için  yaptırdı-
ğı 600-100 civarında 
lüks kulübe için 60 
milyon dolar harcar. 

Dr. Martha D. Honey 
etkin ekoturizmi 
desteklemek için 
Sorumlu Seyahat 
Merkezi kurar.

Böylece ekoturizmin 
“sorumlu” turizm 
özelliğinin altı çizilir.
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Kırsal Turizm

Kırsal turizm, son yıllarda gelişme ve kentleşme dü-
zeyleri yüksek bölgelerde yaşayan nüfus tarafından 
artan bir biçimde talep edilen bir turizm biçimi ha-
line gelmiştir. Kent yaşamının doğal yaşamdan hız-
lı bir biçimde yabancılaşması ve dünya genelinde 
artan çevresel duyarlılıklar kırsal alanlara ve ekolo-
jik faaliyetlere olan ilgiyi artırmıştır. Sosyal medya 
araçlarıyla alternatif yaşam tarzlarının tanıtımı ve 
geniş hedef kitlelere ulaşma olanaklarının kolaylaş-
ması ve gelişen iletişim/ulaşım olanakları ile kırsal 
alanların erişebilirliğinin artması yükselen kırsal tu-
rizm eğilimine önemli bir katkı sağlamıştır (Irshad, 
2010). Bu kapsamda, tarihsel miras turizmi, eko-tu-
rizm, doğa turizmi, agro-turizm (tarımsal turizm), 

köy turizmi, çiftlik turizmi gibi birçok kırsal turizm 
çeşidine talep artmıştır. 

Kırsal turizmin başarısını etkileyen en önemli unsur 
kırsal toplumun ihtiyaçlarına da yanıt veren özgün 
bir ürünün varlığıdır. Bu ürünün bir kırsal turizm 
varlığı haline gelmesi ise, ürünün yatırımına yöne-
lik uzun vadeli finansman yapısı, ürünü pazarlaya-
cak liderlik unsurları ve yönetim yapısı ile ürünün 
başarılı bir kırsal turizm sürecine kanalize edilmesi 
için gerekli uzun vadeli stratejik planlama unsur-
larına bağlıdır. Tüm bu genel çerçevede başarının 
anahtarları ise toplumun bu sürece katılımı ve ver-
diği taahhüt, güçlü ve etkili ortaklıklar geliştirilmesi 
ve sürecin etkili koordinasyonudur. Guelph Üniver-
sitesi Turizm Kolektifi (2015) tarafından hazırlanan 
şekil 7, kırsal turizmin başarısına yönelik bu çerçe-
veyi göstermektedir. 

Şekil 7 - Kırsal Turizmin Başarısını Etkileyen Çerçeve

Uzun-vadeli 
finansman 

yapısı
Toplum 
katılımı

Liderlik

Koordinasyon

Uzun-vadeli 
stratejik 

planlama 
gelişimi

Toplum 
taahhütü

Yönetim 
yapısı

Ortaklıklar

Özgün Kırsal 
Turizm Ürünü 
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İnovasyon kırsal turizmin hem bölgesel ve ulusal 
hem de küresel düzlemde gelişmesi için en önemli 
faktörlerden biridir. Aslında, kırsal turizmin kendi-
si önemli bir inovasyon çeşidi olarak görülmelidir 
(Guelph Üniversitesi Turizm Kolektifi, 2015). Kır-
sal turizmde son yıllarda artan biçimde kullanılan 
inovatif uygulamalar farklı kaynakların etkisiyle 
gelişim göstermiştir. Kırsaldan talep edilen inovas-
yonun temel itici gücü, kentlerde özellikle orta-üst 
ve üst ekonomik ge-
lir gruplarında kırsal 
ürün (doğal ürünler 
gibi) veya hizmet-
lere talebin artma-
sıyla hızla büyüyen 
yerel ve uluslararası 
pazarlardır.  Kırsalda 
geliştirilen inovas-
yon, kırsala gelen 
ziyaretçi ve turist 
yönetimini kolaylaş-
tırmak ve kırsalda 
gerçekleştirilen fa-
aliyetlere olan ilgiyi 
arttırmak amaçlı or-
taya çıkmakta olup, 
kırsala özgü önemli 
niş pazarların gelişi-
mini tetiklemektedir. Bunlarla birlikte, genel amaçlı 
geliştirilen birçok inovatif ve ileri teknolojiye dayalı 
uygulamalar (coğrafi bilgi sistemleri, bilgi-iletişim 
teknolojileri gibi) kırsal turizmin gelişmesine de bü-
yük katkı sağlamaktadır  (Williams, 2007: 26-30). 
Örneğin, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) geli-
şimi internet odaklı bilgi yönetimini kolaylaştırarak 
bilgi yoğun bir sektör olan turizmin gelişmesine ve 
kırsala yönelik hareketliliğin artmasına önemli bir 
katkı sağlamıştır. Benzer şekilde, çevresel açıdan 

sürdürülebilir teknolojilerin gelişimi, kırsal turizm 
kapsamındaki sürdürülebilir turizm imkânlarının 
korunmasına olanak sağlamaktadır. 

Kırsal turizmde inovasyonu, OECD sınıflandırma-
sına göre dört farklı kategoride ele almak müm-
kündür. Ürün/hizmet inovasyonu; pazara yeni ya 
da önemli bir biçimde iyileştirilmiş, kırsal turizm 
ürünü/hizmeti sunmayı kapsamaktadır. Süreç ino-

vasyonu; kırsal tu-
rizm ürünlerine/
hizmetlerine yöne-
lik dağıtım, üretim, 
sunum ve benzeri 
aktivelere yeni ya 
da önemli derece-
de iyileştirilmiş bir 
süreç geliştirmeyi 
kapsamaktadır. Or-
ganizasyonel ino-
vasyon; kırsal tu-
rizm faaliyetlerinin 
yönetimi süreçlerin-
de yeni ve önemli 
değişimler yaratarak 
süreçlerin verimlili-
ğini arttırmayı kap-
samaktadır. Pazarla-

ma inovasyonu ise ürünün tasarım, ambalajlama, 
yerleştirme ve tanıtımında ya da hizmet sunumu ve 
tanıtımında yenilik ya da önemli biçimde iyileştir-
meyi içermektedir. Böylece bu ürün ve hizmetlerin 
pazardaki çekiciliğini arttırmayı amaçlamaktadır 
(Cosma ve dig., 2014: 508). 

Kırsal turizmde inovasyonun geliştirilmesini olum-
suz etkileyen birtakım risk faktörleri söz konusudur. 
Kırsal turizme olan talebin mevsimsel olması işgücü 
eğitimi, vasıflı çalışanların korunması veya inovas-

Turizm ürünü ve turizm 
destinasyonu nedir?

Turizm ürünü, kendisine özgü belirli bir marka kimli-
ğiyle pazara sunulacak değerdir. Birçok farklı bileşenin 
özgün bir bileşiminden oluşabilir. Örneğin, konaklama 
ve yemek hizmetleri, turistik cazibe etkinlikleri, sanat-
sal, eğlence veya kültürel mekanlar ve doğal çevrenin 
özgün bir bütünü ile şekillendirilmiş bir destinasyon 
markası da bir turizm ürünüdür. Bir turizm destinas-
yonu, bir ya da daha fazla özgün turizm ürünü sunan 
yerdir. Kırsal bir turizm destinasyonunun profili, ziyaret-
çilerine sunduğu deneyim, erişilebilirliği, kırsal kimliği 
ve turistlere sağladığı özgün kaynakları ile tanımlanır 
(Euracademy, 2003: 15).
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yona yapılan yatırımın geri dönüşümü hususların-
da olumsuz etkiler yaratmaktadır. Kırsal iletişim ve 
ulaşım altyapılarının yetersiz olması, inovatif uygu-
lamaların geliştirilmesi ve kullanılması açısından di-
ğer önemli bir engeldir. Özellikle uzakta olan kırsal 
alanlar için bu durum kırsal turizm inovasyonlarının 
coğrafi dağılımı ve yayılımı açısından dezavantaj 
teşkil etmektedir. Kırsal turizmin küçük ölçekli aile 
işletmeleri odaklı gerçekleştirilen bir küçük ölçek 
ekonomisi olması bu alanda inovasyona yapılacak 
yatırımlar için kısıtlayıcı bir faktördür. Kırsal turizm 
endüstrisindeki işgücünün düşük vasıflı olması da 
inovatif uygulamaların adaptasyonu açısından di-
ğer önemli bir engeldir (Williams, 2007: 31). 

Kırsal turizmde inovatif uygulamaların gelişmesi 
açısından engel teşkil eden bu risk faktörlerine yö-
nelik alınması gereken birkaç önlem öne çıkmakta-
dır:

 Bunlardan en önemlisi, kırsal turizm alanı-
nın/bölgesinin sunduğu yaşam kalitesidir. 
Yüksek yaşam kalitesi hem talebi hem ko-
naklama süresini, hem de kaliteli hizmet 
sağlamaya ve inovatif süreçleri gerçekleş-
tirmeye yönelik vasıflı işgücünü çekebilecek 
bir unsurdur. 

 İkincisi, kırsala ileri teknoloji kullanımının 
adapte edilmesidir. Kırsal turizme ilişkin bir-
çok inovatif uygulamanın gelişmesinin kay-
nağı ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştı-
rılmasıdır.  

 Üçüncü husus ise, kırsal turizme artan tale-
bin doğal ekosistem ve yerel değerlerin ko-
runması açısından risk faktörü olmasını en-
gellemeye yönelik olarak koruma-yatırım/
yenilik dengesini sürdürülebilir ve sosyo-
ekolojik uyumu gözeten bir yaklaşımla tesis 
etmektir. 

  www.eurogites.org adresiyle hizmet veren EuroGites- Avrupa Kırsal Turizm Federasyonu,  Avrupa’da 
kırsal ve çiftlik turizminin geliştirilmesi için yenilikçi bir platform sunmaktadır. 

Avrupa’nın 27 ülkesinde yer alan kırsal turizm destinasyonlarının tanıtımını gerçekleşti-
ren bu platform, kaliteli kırsal turizm faaliyetlerinin takip edilebileceği bir çatı etiketi 

haline gelerek kırsal turizme olan güven ve talebin artmasını sağlamaktadır.  Bu 27 
ülkede yer alan toplamda 35 profesyonel organizasyon ağıyla kırsal turizm müşte-
rilerini 100.000’den fazla tesise yönlendirebilmektedir. 

Aynı zamanda, bu faaliyetini çeşitli proje, kongre ve konferanslarla destekleyerek 
kırsal turizm farkındalığının arttırılması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler de 

gerçekleştirmektedir. 

EuroGites kırsal turizmin uluslararası düzeyde geliştirilmesi için önemli bir yenilikçi 
platform örneği sunmaktadır. 
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Basilacata, İtalya’nın güneyinde iç kesimlerde küçük bir bölgedir. Bitki örtüsü zengin ve en önemli özellik-
lerinden biri kültürel tarihi mirasıdır: Yunan tapınakları, Roma hamamları, Norman kaleleri ve ortaçağ ma-
nastırları gibi. Bununla birlikte turistlerin daha çok kıyı şeridindeki turizm beldelerini seçmeleri nedeniyle 
turizm büyüme hızı öncelikli dönemlerde yavaş seyretmiştir. Bu nedenle, bölgeye özgü bir kalite girişimine 
odaklanmak suretiyle belirli hedeflerin belirlendiği Basilacata turizm stratejisi geliştirilmiştir. 

Bu çalışmanın sonucunda “Turismo di Qualit” yerel adıyla “Kalite Turizmi” girişimi ortaya çık-
mıştır. “Kalite turizmi” hem süreç kalitesini hem de çıktı/ürün kalitesini kastetmektedir. Bu 
kapsamda hem yerel kaynaklar, hizmetler ve işletmeler hem de potansiyel pazarlar, mevcut 
müşteriler ve tur operatörleri hakkında detaylı bir araştırma süreci doğrultusunda; 

- tur operatörlerinin katılımını sağlanarak pazar beklentisi tespit edilmiş,
- tur operatörleri ve potansiyel pazarları bölgeye çekecek konsept turizm programları oluş-

turulmuş, 
- aktif ürün/hizmet denetimi süreçleri tesis edilmi,
- yereldeki işletme ekosistemi güçlendirilmiş,
- yerel kalkınma ajansının katalizör rolüyle yenilikçi uygulamalar adapte edilmiş,
- özgün bir ürün yaratmak için ortak çalışma kültürü inşa edilmiş,
olup başarılı bir “kalite turizmi” sonucuna ulaşılmıştır.  

Avrupa’da yer alan farklı organizasyon ve üniversiteler tarafından 2012 yılında geliştirilen InRuTou projesi 
Avusturya, İtalya, Romanya ve Ukrayna’da belirlenen kırsal dağlık bölgelerde bir dizi online eğitim progra-
mının uygulanarak bu bölgelerde kırsal turizmin geliştirilmesini amaçlamaktadır. 
InRuTou e-öğrenme dersleri 6 modülden oluşmaktadır.
1. Modül: Girişimcilik
2. Modül: İşletme yönetimi
3. Modül: Bilgi ve iletişim teknolojileri
4. Modül: Etkileşen topluluklar
5. Modul: Pazarlama 
6. Modül: Sürdürülebilirlik
Bu eğitim programıyla proje dağ köyleri topluluklarının güçlendirilerek, kalkınma süreçlerine 
kırsal turizm aracılığıyla entegre olmaları hedeflenmektedir. Bunu yaparken de yenilikçi bir yön-
tem kullanarak, BİT teknolojileri aracılığıyla uzaktan eğitim programları gerçekleştirerek, Avrupa’nın 
farklı bölgelerine erişim sağlayabilmektedir.  



SOSYAL İNOVASYONSOSYAL İNOVASYON
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Sosyal İnovasyon 

Temelleri çok eskiye dayansa da, sosyal girişim 
terimi Türkiye’de 1990’larda yaygın olarak kulla-
nılmaya başlanmıştır. Sosyal girişimciliğin kapsamı 
konusunda tartışmalar devam etmekle birlikte sos-
yal girişimcilik ve sosyal inovasyon ile ilgili literatür 
genellikle kar amacı gütmeyen kuruluşlar üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Fakat bu eğilim zaman içerisinde 
değişerek literatür, kar amacı güden fakat bu karı 
sosyal faydaya dönüştürmek amacıyla kullanan ku-
rum türlerini de sosyal girişimcilik kavramı içerisin-
de değerlendirmektedir. Sosyal sorunlara inovatif 
çözümler sunan sosyal girişimler, işletme çatısı al-
tında faaliyetlerini gerçekleştirebildiği gibi dernek, 
vakıf, kooperatif gibi kar amacı gütmeyen sivil top-
lum kuruluşları da olabilmektedir. Kısacası, sosyal 
girişimciler için kar elde etmek ve para kazanmak 
yaptıkları işin bir yan ürünü olarak ortaya çıkmak-
tadır. Asıl amaçları değer ve fark yaratmaktır (Har-
ding, 2004). Sosyal girişimler ürettikleri ekonomik 
değeri sosyal amaçlar için kullanırlar. Çünkü başarı 
ölçütleri kar oranları değil toplumsal dönüşüm ve 
ortaya konulan faydadır. Sosyal girişimler eğitim, 
sağlık, çevre, insan hakları, sosyal içerme, kalkınma 
gibi birçok alanda sosyal dönüşüm gerçekleştirme-
yi amaçlamaktadır.

Sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez parçaların-
dan olan sosyal girişimciliğin önemi günümüzde 
kavranmış olup bugün dünyada birçok kuruluş sos-
yal girişimciliğin desteklenmesi için yarışma, ödül 
ya da maddi ve teknik destekler gibi çeşitli hizmet-
ler sunmaktadır.  Sosyal girişimciliği destekleyen 
sivil toplum kuruluşlarına baktığımızda ise Ashoka 
Uluslararası Sosyal Girişimciler Ağı, Sosyal Girişim-
cilik için Schwab Vakfı, Skoll Vakfı, NESsT gibi orga-
nizasyonların öne çıktığı görülmektedir.

Dünyadan ve Türkiye’den başarılı sosyal girişimcilik 
örneklerine bakıldığında sosyal girişimlerin başarı-
sının arkasında yatan yegâne sebep, toplum tara-
fından değer atfedilen sosyal konuya eğilim göster-
meleridir. Sosyal girişimler Türkiye için kalkınmayı 
destekleyici potansiyeli bulunan yeni bir model 
olarak öne çıkmaktadır. Ancak bu girişimlerin za-
yıf yönlerini güçlendirmek ve güçlü yönlerine katkı 
sağlamak için bazı destek ve teşviklere ihtiyaçları 
vardır. TÜSEV’in “Sosyal Girişimler ve Türkiye İhti-
yaç Analizi Raporu”na göre sosyal girişimcilik ala-
nında zayıf olarak gösterilen yönlerin ilki bu alanda 
kavram kargaşasının olmasıdır. Sosyal girişimcilik, 
ticari girişim, kar amacı gütmeyen kuruluş gibi kav-
ramların arasında ülkemizde bir kavram karmaşası 
bulunmaktadır. Bu durum sosyal girişimcilerin ken-
dilerini doğru ifade etmeleri, konumlandırmaları 
ve girişimlerini yaygınlaştırmalarını engellemekte-
dir. Bir diğer sorunsa, sosyal girişimciliğe yönelik 
kurumsal altyapıların yetersizliğidir. Mevzuatta 
sosyal girişim olarak özel bir düzenlemenin olmayı-
şı, faaliyetlerini gerçekleştirmek için sosyal girişim-
cileri vakıf, dernek, kooperatif ve şirket gibi yapı-
larla çalışmalarını yürütmeye zorlamıştır. Bir diğer 
eksiklik de mali düzenlemeler alanında karşımıza 
çıkmaktadır. Mevcut mevzuatta kamu yararına ça-
lışan kurumlara belirli vergi ve benzeri muafiyetler 
ve teşvikler sağlayan yeni düzenlemelere ihtiyaç 
bulunmaktadır.

Bu alanda fırsat olarak görülen güçlü yönlerin ba-
şında toplumsal duyarlılığın ve imece kültürünün 
toplumumuzda yerleşik olması gösterilebilir. Sosyal 
girişimleri destekleyici altyapı ve iletişim ağları da 
giderek güçlenmektedir. Sosyal girişimler sivil top-
luma yönelik destekleyici faaliyetler ve bilgi payla-
şımından faydalanmaktadır. İyi örneklerin varlığı da 
potansiyel girişimciler için cesaret verici kaynaklar 
olarak görülmektedir.
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Bir diğer fırsat olarak görülen nokta ise özel sektör 

ve sosyal girişimciler arasındaki işbirliği potansiye-

lidir. Sosyal sorumlu şirket mantığındaki şirketlerin 

ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin artma-

sıyla birlikte özel sektör ve sosyal girişimciler ara-

sındaki maddi katkı ve sponsorluk temelli etkile-
şimler artmaktadır. 

(http://www.sosyalgirisim.org/userfiles/docu-
ment/Sosyal%20Girisimler%20ve%20Turkiye_
web.pdf )

Sosyal girişimcilik denince ilk ala gelen isimlerden biri Muhammed Yunus’tur. 2006 yılında geliştirdiği ‘mik-
rokredi’ uygulaması ile sosyal ve ekonomik gelişmelere katkılarından dolayı Nobel Barış Ödülü alan 
Yunus, bu gün tüm dünyada yoksulluğun önlenmesinde en etkili araçlardan biri olan mikro kredi 
sisteminin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Yunus, Bangladeş Chittagong Üniversitesi’nde 
profesörken ülkesindeki kıtlık sorununa bir çare bulabilmek için yola çıkıp yoksul kitlenin 
finansal araçlara erişimlerinin kısıtlı olması, erişim sağlayan kişilerin ise yüksek faiz oranları 
nedeniyle borçlarını ödemelerinde zorlanmalarını göz önüne alarak yoksul kitle için bir fon 
aracı olan Grameen Bank’ı kurmuştur. Bugün 1.084 şubesi, 12.500 personeli olan Grameen 
Bankası’nın 37.000 köyde 2,1 milyon üyesi vardır. Üyelerinin yüzde 94’ü kadınken, kredileri-
nin yüzde 98’i geri ödenmektedir (Building Social Business, Muhammed Yunus, Karl Weber).

Küçük girişimlerin büyük sonuçlara yol açabileceği gerçeğinden yola çıkan Yunus, bu yaklaşımın 
mal ve hizmetler üreterek ekonomik büyüme yaratan, kendine yeterli, yaşayabilir ticari işletmeler 
ortaya çıkaracağını vurgulamaktadır.

Sadowski eldeki atıl durumdaki kaynaklarla ihtiyaçları bir araya getiren bir sosyal sorumluluk 
projesiyle hem üretimin artmasına hem de toplumsal bir ihtiyacın karşılanmasına öncülük 
etmiştir. Polonya’da eski sistemden boş kalan devlet çiftliklerine evsizlerin yerleştirilmesini 
sağlamıştır. Bu sayede evsizlerin yaşadıkları çiftliklere sahip çıkmasını, tarlaları ekip biçme-
lerini ve toplumsal hayata daha çok entegre olmalarını sağlamıştır. Böylelikle hem boş ka-
lan çiftliklerde tekrar üretim başlamış olup hem de evsizler ev ve iş sahibi olmuştur. 

(http://www.schwabfound.org/)
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Tülin Akın’ın önderliğindeki bu sosyal girişimle tarım yapanlar alış ve satış ilanlarını ücretsiz 
yayınlayabilmekte, tarımla ilgili bilgileri toplu olarak görebilmekte ve tarım borsasını an-
lık olarak takip ederek tarımsal ürün pazarında aracılardan kaynaklanan olumsuz etkileri 
azaltmaktadır. Şimdiye kadar Endeavour ve Ashoka dahil birçok kurumdan ödül alan Tülin 
Akın, Nobel barış ödülüne de aday olmuş (https://www.egirisim.com/turkiyeden-sosyal-

girisimcilik-ornekleri/ ).

22 yaşındaki Yasin Sert geri dönüşüm üzerine kafa yorarken izlediği belgeselde köylü bir kadının 
dokuduğu çaput kilimleri görmüştür, yollara düşüp o kadınla buluşarak çaput kilimler üret-

tirmiştir. Çaput kilim dokumacılığı zamanla unutulmuş ve Ege’nin birkaç köyü dışında ne-
redeyse tamamen yok olmuş bir değerdir. Bu kilimlerle yenilikçi bir yaklaşımla Chapputz 
markası altında iPad kılıfları, clutch ve yastık kılıfı gibi ürünler tasarlayan Yasin’in ürünleri 
bazı butiklerde ve internet sitesi üzerinden satmaktadır.  Kullanmadığı kıyafetlerini de-
ğerlendirmek isteyen kişiler ile kilim dokumak için kullanılmayan kıyafete ihtiyaç duyan 

kadınlar buluşturularak bir tür geri dönüşüm ekonomisi yaratılmıştır. Bu projeyle hem unu-
tulan eski bir değer yaşatılmaya devam edilmiş hem kırsal alanda yeni bir istihdam alanı 

oluşturulmuş hem de atık olarak değerlendirilen ürünler küçük inovatif dokunuşlarla tekrar 
kullanıma kazandırılmıştır (Kılıç ve Ervin, 2016). 



4. MEVCUT DURUM: 
POTANSİYEL VE 

KIRILGANLIKLAR 
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Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi 

Ankara Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi 
Potansiyel ve Kırılganlıkları

Temel Potansiyeller 

 Ürünler:

Kırsalda sürdürülebilir tarım ve tarıma dayalı sanayi 
için pek çok verinin bir arada değerlendirilmesine 
ihtiyaç vardır. Ankara kırsalında tarıma dayalı sana-
yi işletmelerinin dağılımına bakıldığında çoğu ilçe-
de tarıma dayalı endüstrinin gelişmediği hatta bazı 
ilçelerde (Pursaklar, Evren, Çamlıdere) hiç endüstri 
kuruluşu olmadığı görülmektedir. 

Ankara karasal iklimin hakim olduğu bir bölge ol-
masına rağmen ilçeler arasında coğrafi özellikler, 
toprak ve nem düzeyi açısından farklılıklar vardır. 
Bu durum her ilçenin farklı ürünlerde özelleşmesi-
ne ve uzmanlaşmasına olanak sağlamaktadır. Tahıl 
ve sebze üretimi, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ye-
tiştiriciliğinin yanı sıra tavukçuluk ve yumurta üre-
timi Ankara kırsalındaki tarımsal üretim deseninin 
unsurlarını oluşturmaktadır. Alt bölgelerde yapılan 
çalıştaylar neticesinde ulaşılan ilçe bazlı tespitler 
aşağıda belirtilmiştir.

Haymana bölgesi hububat üretimine uygun yapısı 
ile buğday, çavdar, nohut üretimi için uygundur. 
Bu ürün grubunun katma değeri arttırılmış ürünler 
olarak piyasaya sunulma potansiyeli henüz değer-
lendirilmemiştir. 

Çubuk ilçesinde geleneksel turşuculuk yaygındır 
ancak paketleme ve satış konusunda yenilikçi bir 
yaklaşıma ihtiyaç vardır. Markalaşma, büyük mar-
ket zincirlerine dahil olma ve e-ticaret kullanımı 
gibi süreçler yeterince gelişmemiştir. 

Kalecik ilçesindeki üzüm yetiştiriciliği ve bağcılık 
tecrübesi büyük potansiyele sahiptir. Başta şarap 
olmak üzere sirke, üzüm suyu, şıra ve benzeri içe-
cek üretimine yönelik işleme tesisleri yeterli düzey-
de değildir. 

Kızılcahamam’da arıcılık ve çam balı üretimi yay-
gındır. Şimdilik sadece iç pazara yapılan satışlarda 
öncelikle standartlaşma eksiktir.  Arıcılara verilecek 
eğitimlere ve üretimde standartlaşma kriterlerine 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Beypazarı başta olmak üzere Kalecik, Çubuk ve 
Nallıhan ilçelerinin iklim ve arazi yapısı sayesinde 
seracılık ve 3 sezon ürün alabilme potansiyeli var-
dır. Ancak bu potansiyel getirisi yüksek ürünlerin 
ekimi ile henüz pekiştirilmemiştir. İlçenin seracılığa 
uygun olması sayesinde turfanda sebzecilik, çilek 
gibi değeri yüksek ürünler üretilebilir.  Bunun için 
seracılığın planlanmasına, uygun destek mekaniz-
masının kurulmasına, verim ve çevresel etkilerin 
kontrol edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Saha ziyaretleri ve ilçe yetkilileriyle yapılan gö-
rüşmelerde Ankara kırsalının özellikle 3 üründe  
yüksek üretim kapasitesine sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Haymana’da hububat, Polatlı’da soğan 
ve Beypazarı’nda havuç üretimi diğer şehirlere 
gönderim yapılacak kadar yüksektir. Yüksek üretim 
kapasitesi işleme tesislerinin ve üretici birliklerinin 
kurulması, bu ürünlerin kullanıldığı yeni gıdaların 
üretimi ile katma değerin arttırılması mümkündür. 

Ankara’nın kuzey alt bölgelerinde ürün çeşitliliği 
yüksek ancak üretim miktarı azdır. Örneğin; dut, 
vişne, kayısı, armut, çeşitli böğürtlenler, elma gibi 
meyveler ürün yelpazesini genişletmektedir. Bu 
ürünlerin ticarileştirilebilecek kadar fazla olup ol-
madığı, bireysel üreticilerin ve toplam üretimin be-
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lirlenerek meyve suyu, meyve kurusu ve marmelat 
üretiminde kullanılıp kullanılamayacağı henüz tes-
pit edilmemiştir. 

Ankara’nın tarımsal ürün çeşitliliği içinde hayvan-
cılık ve arıcılık da büyük öneme sahiptir. Haymana, 
Kalecik ve Çamlıdere’de yer alan meralarda büyük 
ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Bu bölgeler 
bitki yapısı sayesinde yaz-kış hayvanları besleyecek 
kapasiteye sahiptir. Bu ilçelerde et işleme, sucuk 
ve pastırma gibi ürünlerin bir marka altında top-
lanması, üretimin standartlaşması ile rekabet gücü 
yüksek bir ürün gamı oluşturulmasına ihtiyaç var-
dır.

 Coğrafya ve ulaşım:

Ankara merkezine yakın ilçelerin lojistik anlamda 
ulaşım kolaylığı avantajı bulunmaktadır. Akyurt il-
çesi konum olarak havalimanına yakındır. Tarımsal 
sanayiye dayalı ürünlerin, paketlenmiş gıdaların 
üretilmesi ve uluslararası standartların yakalaması 
halinde havalimanı üzerinden ihracat potansiyeline 
sahiptir.

Polatlı ilçesi Eskişehir yolu üzerinde olması ve yük-
sek üretim potansiyeli ile ön plana çıkmaktadır. 
Ayrıca İstanbul hızlı tren yolu üzerinde önemli bir 
duraktır. Tarımsal sanayiye dayalı ürünlerin, paket-
lenmiş gıdaların üretilmesi halinde İstanbul pazarı 
için önemli bir tedarikçi olma potansiyeli vardır.

1850’ler Hayvanla 
yapılan tarım

İlk traktörler

Yeşil
devrim

Hassas 
tarım

1890’lar

1960’lar

1980’ler

Şekil 8 - Tarımın Gelişimi
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Beypazarı ve Nallıhan ilçeleri İstanbul karayolu 
üzerinde yer almaktadır ve konum avantajı ile İs-
tanbul’a tedarikçi olabilir. İstanbul ve çevresindeki 
yüksek tüketim potansiyeli olan uygun katma de-
ğerli tarımsal ürünler tedarik  edebilir.

Ankara’daki tüm ilçeler yurtiçi pazarlara kolay ula-

şım imkânına sahiptir. Anadolu’da yer alan kara-
yolları ve otobanların kesişiminde yer alan şehir 
karayolu ile yapılacak sevkiyatlarda merkez konu-
mundadır. Tarımsal ürünlerin lojistik masraflarının 
azaltılması, bu süreçte karbon salınımının azaltıl-
ması, hızlı ve ucuz sevkiyat yapılması için fiziksel alt 
yapıların kurulmasına ihtiyaç vardır.

Nallıhan Beypazarı

Güdül Kazan

Ayaş

Polatlı

Haymana

Bala

Elmadağ

Akyurt

Çubuk
Kalecik

Çamlıdere

Kızılcahamam

Şereflikoçhisar

Evren

ANKARA MERKEZ

Harita 2 - Ankara Kırsalı Tarıma Dayalı Sanayi Alanları Haritası

5 ya da daha az işletme

6-10 işletme

10 ve daha fazla işletme
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 Kurumsal altyapı: 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilçe ya-
pılanması güçlü olup, her bir ilçede teşkilatları 
bulunmaktadır. Bu teşkilatlar aracılığıyla yerelde 
kapasiteyi artırmaya yönelik bilgilendirme, eğitim 
ve yayım çalışmalarının yanısıra denetim ve danış-

manlık hizmetleri yürütülmektedir. Bunun yanısıra, 
ilçelerde bulunan ziraat odalarının varlığı yenilikçi 
uygulamaların çiftçiler tarafından benimsenmesine 
katkı sağlamaktadır.

Tarım Kredi kooperatifleri de kırsala hizmet götü-
ren önemli kuruluşlardan biridir. Kırsal alanlarda 

Harita 3 - Ankara Tarım Sektörü Gelişme Alanları Haritası

1- Etimesgut
2- Yenimahalle
3- Çankaya
4- Keçiören
5- Altındağ
6- Mamak
7- Sincan
8- Gölbaşı

200 - 15.479
15.479 - 43.172
43.172 - 76.540
76.540 - 105.520
105.520 - 350.430

sulanan tarla alanları

sebze ekilen alanlar

meyve üretilen alanlar

Kaynak: Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

2014 Yılı Sulanan Alanların Dağılımı 
(Dekar)

Kazan

1
2

3

4
5

6

8

Nallıhan

Beypazarı
Güdül

Ayaş

Polatlı

Haymana
Bala

Elmadağ

Akyurt

Çubuk Kalecik

Çamlıdere
Kızılcahamam

Şereflikoçhisar

Evren



46

 A
N

K
A

R
A

 (
TR

51
) 

K
IR

SA
L 

İN
O

VA
SY

O
N

 E
Y

LE
M

 P
LA

N
I

çiftçilerin karşılaştığı finansal sorunlara çözüm sun-
maktadır. Son yıllarda Ziraat Bankası ve diğer ban-
kaların da tarım sektörüne yönelik teşvik çalışmala-
rı artmış olup çiftçilerin faydalanabileceği kredi ve 
finansman  imkanları sağlamaktadır.

Tarım Sigortaları Havuzu’nun faaliyetleri de Tür-
kiye’de son yıllarda gelişen uygulamalardan birisi 
olup sigortalanan ürün çeşitliliği her geçen yıl artış 
göstermektedir. Çiftçiyi ve kırsal yaşamı koruyan bu 
uygulamanın yerelde yaygınlaştırılması önem arz 
etmektedir.

Ankara kırsalında  tarımsal ürünlere yönelik koope-
ratifler mevcut olmakla birlikte  kurumsal yapı ve 
teknik kapasite açısından yetersiz . Bu kooperatifler 
ürünlerin bir merkezde toplama, toptan fiyat be-
lirleme, işleme, satış ve pazarlama gibi konularda 
standartlaşma ve ortak akılla hareket etme potan-
siyeli taşımaktadır. 

Temel Kırılganlıklar

 Nüfus, göç ve işgücü: 

Ankara nüfusunun 4.9 milyonu merkez ilçelerde 
ve geriye kalan nüfus kırsal/periferi ilçelerde yaşa-
maktadır. Ancak kırsal nüfus gitgide azalmaktadır. 
Kırsalda yaşayan genç nüfus gerek çalışma alanı 
bulamadığı için gerekse sağlık, eğitim ve kültürel 
hizmetler daha gelişmiş olduğu için merkez ilçelere 
ya da diğer büyük şehirlere göç etmektedir. Bu göç 
hareketleri kırsal alanlardaki işgücünün azalması ve 
hatta tarımsal üretime dair yerel bilgi birikiminin 
yok olmasına yol açmaktadır.

Özellikle Haymana, Bala, Şereflikoçhisar, Evren ve 
Çubuk ilçeleri tarımsal üretimde çalışacak iş gücü 
açısından büyük bir tehditle karşı karşıyadır. Tersine 
göçü teşvik edecek, genç çiftçileri kırsalda kalmaya 
teşvik edecek maddi destekler ve gençlerin istihda-

mını sağlayacak olanaklar, tarımsal girdilerin ücret-
siz/düşük ücretli tutulması, indirimli mazot/yakıt 
temini ve vergi indirimleri gibi destekleyici meka-
nizmalara ihtiyaç vardır. Daha iyi sosyal hizmetlerin 
ilçelere ya da ilçelerin ulaşabileceği mesafeye ta-
şınması sağlanabilir.

Zamanla tarım topraklarının bölünmesi ve arazile-
rin küçülmesi kırsaldaki göç hareketlerini tetikle-
yen başka bir unsurdur. Özellikle aile büyüklerinin 
ölümü sonrası miras ile bölünen topraklar aile bi-
reyleri tarafından işletilmektedir. Bu işletme kimi 
zaman toprak sahibinin kendi çalışması kimi zaman 
arazisini kiralaması yoluyla gerçekleşmektedir. Bö-
lünen topraklardan alınan ürün miktarı azalmakta 
ve  üretilecek ürün tercihi değişmektedir. Arazilerin 
bölünmesiyle birlikte ürün deseni ve verim değiş-
mekte, ölçek ekonomisinin kaybedilmesine ve do-
laylı olarak göçün artmasına sebep olmaktadır.

 Coğrafi yapı ve  teknik altyapı: 

Ankara’da çeşitli bölgelerde sulu tarımın yapılama-
ması ürün desenini kısıtlamaktadır. Örneğin sulu 
tarım yapılamayan Haymana, Polatlı gibi bölgeler-
de su ihtiyacı düşük tahıl/bakliyat tipi ürünler ye-
tiştirilmektedir. Bu araziler oldukça verimli toprak 
yapısına sahiptir ve sulu tarımın bölgede yaygın-
laştırılması ile sebze meyve yetiştiriciliği mümkün 
olabilecektir. 

Ankara kırsalında özellikle tarımsal üretimde çift-
çiler modern teknikleri bilmemektedir. Dünyanın 
gelişmiş tarım ekonomilerinde kullanılan teknikler-
den ve teknolojiden uzak bir biçimde tarım yapıl-
maktadır. Eski tekniklerle yapılan tarımsal faaliyet-
ler toprağı ve suyu verimsiz kullanmaktadır. Diğer 
taraftan havaya ve çevreye orta ve uzun vadede 
zarar veren çıktılar oluşmaktadır. Ankara’daki çift-
çilerin modern ve inovatif yöntemlerle tanışması 



47

M
EV

C
U

T 
D

U
R

U
M

sağlanarak toprak, su ve havayı korumaya yönelik 
önlemler alınmasına ve üretimde verimin arttırıl-
masına ihtiyaç vardır.

Bilinçsiz ilaçlama, gübreleme ve sulama sonucu 
toprak yapısının bozulması da diğer bir kırılganlık 
olarak ortaya çıkmaktadır. Ankara’nın tüm alt ilçe-
lerinde, tarımsal üretim ve hatta tüm diğer üretim 
alanlarında çevreye verilen zarar yıllar geçtikçe 
artmaktadır. Toprak yapısının bozulması, yeraltı su 
kaynaklarını ve salınan gazlar yoluyla havayı etkile-
mektedir. Varolan yapının korunması ve iyileştiril-
mesine yönelik inovatif değişiklikler yapılarak bo-
zulmanın önüne geçilmesine ihtiyaç vardır. 

İlçelerin genelinde tohum, gübre, mazot ve hatta 
su gibi tarım girdilerinin pahalı olduğu, yapılan üre-
timin bazen masrafları karşılamadığı ve çiftçilikte 
kar payının oldukça düşük olduğu bilgisine ulaşıl-
mıştır. Tamamı iklime dayalı olarak verim gösteren 
bölgede kimi zaman yağış azlığı kimi zaman sıcak-
lıkların yetersiz olması sebebiyle ürünlerden verim 
alınamamaktadır. Çiftçiler yeterli gelir elde edeme-
mektedir. Bu zorluğun önüne geçmek için tarım gir-
dilerine yönelik teşvik ya da indirim mekanizmala-
rına ihtiyaç vardır.

Birçok ilçede hayvancılık ve et ürünlerinde mar-
kalaşmanın olmaması bu sektör için önemli bir kı-
rılganlıktır. Haymana, Kalecik ve Çamlıdere’de yer 
alan meralarda büyük ve küçükbaş hayvancılık ya-
pılmaktadır. Bu üretimi takiben işlenmiş et, sucuk, 
pastırma gibi geleneksel et ürünleri üretilmektedir. 
Ancak bu ürünler merdiven altı olarak tabir edi-
len, küçük ölçekli ve standartlaşmamış ürünlerdir. 
Bu ürünlerin standartlaşması ve markalaşması için 
destek mekanizmalarına ve kooperatiflerin bu çer-
çevede mobilize edilmesine ihtiyaç vardır.  

Zengin ürün desenine rağmen geçmiş yıllarda An-

kara’daki kırsal alanlara ve tarıma gereken önemin 
gösterilmemiş olması ve değerli tarım arazilerinin 
tarım dışı amaçlarla kullanılması sebebiyle ekili ara-
ziler her geçen yıl azalmış ve nüfusun gıda talebinin 
tamamının yerel kaynaklardan karşılanamama riski 
oluşmuştur. Özellikle Polatlı ve Akyurt ilçelerinde 
emlak fiyatlarının yükselmesi ve tarım arazilerinin 
imara açılması sebebiyle mülk sahipleri daha yük-
sek getirisi olan inşaat yapımını tercih etmektedir. 
Plansız yapılaşma tarım arazilerinin orta vadede bi-
nalar arasında kalmasına, toprağın kirlenmesine ve 
verimin azalmasına sebep olurken,  uzun vadede 
tarım arazilerinin yok olma riskini arttırmaktadır. 
Bu bağlamda, Ankara genelinde  tarım toprakları-
nın bütünlüğünün ve yapısının bozulmaması için 
mevzuatsal önlemler alınmasına ihtiyaç vardır.

 Kamu Destek ve Teşvikleri: 

Ankara’nın tüm alt bölgelerinde karşımıza çıkan 
diğer bir sorun ise oluşturulan bazı mevzuatların 
kırsalın ihtiyaçları analiz edilmeden ya da kırsalda 
oluşturabileceği etkiler hesaba katılmadan yapıl-
mış olmasıdır. Örneğin yeni Mahalli İdareler Kanu-
nu sebebiyle köyler belediyelere bağlanmış, bele-
diyelerin verdiği servisler karşılığında mahalle olan 
köylerden daha fazla vergi ve daha yüksek su ücreti 
alınır hale gelmiştir. Yüksek suya ihtiyaç duyulan 
tarımsal alanlarda bu durum girdi fiyatlarının art-
masına ve karlılığın düşmesine sebep olmaktadır. 
Çözüm olarak mevzuattaki bu tip sorunların tespit 
edilmesi ve tarımsal üretim yapan köylüleri koruyu-
cu nitelikte düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 

Ankara’nın tüm alt bölgelerinde devlet teşvikleri ile 
ilgili olarak belirtilen ortak bir sorun söz konusudur. 
Teşvik mekanizmalarının karmaşık olması, başvu-
ru süreçlerinde istenen evrakların çokluğu, kimi 
zaman önemsiz sayılacak bir borç/vergi gecikmesi 
sebebiyle yararlanıcıların başvuramaması gibi bü-
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rokratik engeller tarımsal üreticilerinin devlet teş-

viklerine olan ilgisini azaltmaktadır. Devlet teşvik 

mekanizmalarının başvuru süreçlerinin kolaylaştı-

rılması ve başvuru sahipleri lehine dönüştürülmesi 

önemlidir. 

Tarım ve tarıma dayalı sanayiye yapılacak inovatif 

dokunuşlar yukarıda belirtilen alanlarda olumlu ge-
ri dönüşler sağlayacaktır. İnovasyon ile tarımda ya-
ratılacak katma değer artışı ve tarıma dayalı sanayi-
de yenilikçi yaklaşımların uygulanması üretimi art-
tıracak, sürdürülebilirliği koruyacak, kırsal nüfusun 
tarımsal üretimden gelirini arttırıp göçü azaltarak 
beşeri ve ekonomik problemler zincirini kıracaktır. 
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Kırsal Turizm 

Ankara Kırsal Turizm Potansiyel ve 
Kırılganlıkları

Temel Potansiyeller 

 Doğal & yöresel ürün çeşitliliği:

Doğal ve yöresel gıda ürünleri ve mutfak kültürü alt 
bölgelere özgü bir çeşitlilik arz etmektedir. Ayaş, 
Beypazarı, Kalecik, Çubuk gibi ilçelerde yöresel 
ürün festivalleri düzenlenmekte ve böylece bu ilçe-
lerin öne çıkan gıda ürünleriyle eşleştirilerek tanı-
tımları gerçekleştirilmektedir.

 Doğal kaynaklar:

Ankara kırsalı doğal ve jeolojik doku açısından bü-
yük çeşitlilik ve zenginlik göstermektedir. Kuzeybatı 
ekseninde milli parklar, doğal jeopark alanları, fosil 
ormanları varlığı ve yayla ekosistemi; kuzeydoğu 
ekseninde etkileyici manzaralarıyla yayla ekosis-
temi; güneyde Tuz Gölü ekosistemi kırsal turizmin 
gelişmesi açısından önemli ekolojik çekim alanları-
dır. Aynı zamanda, Kızılcahamam, Ayaş, Haymana 
ilçeleri termal su kaynakları bakımından zengin 
olup, bu kaynakların önemli bir ölçekte turizm fa-
aliyetleri kapsamında kullanımını sağlayabilmişler-
dir. Çubuk agat taşı ise bölge turizm ekonomisini 
canlandırma açısından önemli bir potansiyel arz 
etmektedir.   

 Kültürel ve tarihi miras zenginliği:

Ankara kırsalının sosyal ve mekânsal dokusu fark-
lı tarihi dönemlerin (ilk uygarlıklar, Roma, Selçuk-
lu, Osmanlı), önemli politik olayların, çeşitli nüfus 
değişimlerinin izlerini yansıtan tarihi ve kültürel bir 
zenginliği ortaya koymaktadır. Bununla birlikte kır-

sal yaşamın hem mekansal hem de sosyal doku an-
lamında kentleşmesi riski kırsala özgü kültürün ve 
tarihi dokunun korunabilmesi açısından kritik bir 
tehdittir. Aynı zamanda, tarihi dokunun önemine 
dair bilgi ve bilinç eksikliği söz konusudur.

 Ulaşım Ağları ve Erişebilirlik:

Ankara kırsalının Ankara kent merkezine ve Anka-
ra’yı diğer bölgelere bağlayan ulaşım ağlarına ya-
kınlığı hem büyük pazar olanakları sağlamakta hem 
de ziyaretçilerin erişimini kolaylaştırmaktadır. Aynı 
zamanda Safranbolu, Kapadokya, Batı Karadeniz gi-
bi turizm bölgeleri ile coğrafi yakınlığı bu bölgelerin 
pazar kapsamında olan turistlerin Ankara’ya çekil-
mesi için de avantaj sağlamaktadır.  

 Kurumsal ve finansal destek yapıları:

Ankara Kalkınma Ajansı proje destekleri; Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı Leader Programı;  Or-
man ve Su İşleri Bakanlığı destekleri ile Birleşmiş 
Milletler (Küresel Çevre Fonu) ve Avrupa Birliği 
fon kaynakları Ankara’da kırsal turizmin gelişmesi 
açısından önemli destek (alt)yapıları konumunda-
dır. Bu eylem planı çerçevesinde Ankara Kalkınma 
Ajansı, kırsal turizmde inovatif yaklaşım, araç ve 
uygulamaların geliştirilmesi ve/veya uygulanması 
ile girişimcilik kültürünün gelişmesini öncelemek-
tedir. Yerel düzeyde ise, Halk Eğitim Merkezleri kır-
sal nüfusun mesleki ve bireysel yetenekleri ile yö-
resel ürün geliştirme ve pazarlama kapasitelerinin 
geliştirilmesi açısından işlevsellik üstlenmiş kurum-
lardır. Halk Eğitim Merkezlerinin modernizasyonu, 
beşeri ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi ve ye-
nilikçi yöntemlerin adaptasyonu geleneksel ürünle-
rin modern yöntem ve araçlarla sunularak kaliteli 
hizmet olanaklarının arttırılmasına daha etkin bir 
katkı sağlamaları açısından önemlidir.            
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Temel Kırılganlıklar

 Turizm planlaması ve kurumsallık:

Kırsal turizmin sürdürülebilir ve yenilikçi gelişimi 
açısından; stratejik , katılımcı ve uzun vadeli bir 
planlamaya dayalı bir turizm stratejisini hayata 
geçirecek kurumsal bir yapı ve koordinasyon ek-
sikliği en temel kırılganlıklardan biridir. İlçe ya da 
alt-bölgesel ölçekte böyle bir koordinasyonu sağla-
yacak ve yürütecek organizasyonel yapılara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Böyle bir yapı öncülüğünde, hedef 
kitleye yönelik bütüncül bir kırsal turizm teması 
çerçevesinde konumlandırılmış net ve öz bir pazar-
lama stratejisi formüle edilmesine ve performans 
göstergelerinin sürekli izlenmesine ihtiyaç bulun-
maktadır.    

 Pazarlama, tanıtım, tasarım ve markalaşma:

Pazarlama ve markalaşma kırsal turizm için en 
önemli ancak Ankara kırsalı kapsamında en kırılgan 
alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Her bir 
ilçe ya da ilçeler düzeyinde tutarlı ve uzun vadeli 
bir marka ya da destinasyon algısı yaratacak bir tu-
rizm markalaşma mesajı oluşturulmamıştır. Turizm 
ürünleri, turizm faaliyetleri ya da turizm destinas-
yonu ekseninde tüketici ve pazar araştırmalarına 
dayalı stratejik pazarlama, tanıtım ve markalaşma 
stratejileri bulunmamaktadır. Turistik ürün ve hiz-
met kalitesi yeterli değildir ve bunların sunumunda 
profesyonel yaklaşım eksikliği söz konusudur. Paket 
tur programları bulunmamakta olup, ilçe ve/veya 
altbölge düzeyinde farklı turizm faaliyetleri ve cazi-
be alanlarını entegre edebilecek programlar ve tur-
lar geliştirilmemiştir. Tur şirketleriyle koordinasyon 
ve işbirliği ağları kurulmamıştır ya da mevcut ağlar 
işlevsizleşmiştir. Yenilikçi turizm uygulamaları, bil-
gi iletişim teknolojileri, e-turizm olanakları, sosyal 
medya, uluslararası kırsal turizm ağları gibi olanak-

lardan yaygın bir biçimde yararlanılamamaktadır.   

 Fiziki ve beşeri altyapı:

Fiziki altyapı çerçevesinde; turizm ürünü satış mer-
kezleri ve yöresel ürün satış alanları eksikliği, tarihi 
binalara yönelik restorasyon çalışmaları eksikliği; 
ilçeler içi ve ilçeler arası ulaşım altyapısı eksikliği 
ve ulaşım sistemlerinin/ hizmetlerin yetersizliği; 
Beypazarı, Kızılcahamam ve Haymana gibi ilçeler 
haricinde konaklama olanaklarının yetersizliği, tu-
rist bilgi ve danışma noktaları eksikliği temel kırıl-
ganlıklardır. Beşeri altyapı kapsamındaki en önemli 
kırılganlık ise kırsal turizmin sürdürülebilir gelişimi-
ni hayata geçirebilecek eğitimli işgücü kapasitesi 
eksikliğidir. İlçelerin önemli bir bölümünde genç 
nüfus merkezdeki; eğitim, sağlık gibi sosyal hizmet-
lerden ve kültürel olanaklardan yararlanmak üzere 
göç eğilimi içerisindedir. Eğitimli rehber eksikliği 
söz konusudur. İlçelerin büyük çoğunluğunda halk 
turizm faaliyetleri açısından bilinçsiz olup, farkın-
dalık düzeyi düşüktür.  

 Entegre turizm stratejileri ve uygulamaları:

Ankara kırsalı turizm faaliyetleri hem ilçeler düze-
yinde hem de ilçeler arası düzeyde bütüncül ve en-
tegre bir biçimde gerçekleştirilmeyip bağımsız ve 
parçacıl turizm faaliyetleri olarak yürütülmektedir. 
İlçelerde ve ilçeler arası farklı turizm türlerini en-
tegre edecek paket turizm programları ya da kon-
septleri gelişmemiştir.  Bu da tutarlı bir kırsal turizm 
algısının oluşmasına ve kırsal turizmin katma değer 
düzeyinin arttırılmasına olumsuz etki yaratmakta 
ve bu faaliyetlerin ilçeye ya da bölgeye katkı düze-
yinin sınırlı olmasına neden olmaktadır.  Bunun en 
önemli sonucu da kırsala gelen ziyaretçilerin ilçede 
oldukça sınırlı bir zaman geçirmeleri ve uzun soluk-
lu bir turizm etkinliğinin oluşamamasıdır.  
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Ankara Kırsal Turizm Gelişme Alanları

Termal-Sağlık Turizmi

Ankara kırsalında yoğun olarak gerçekleşen turizm 
türlerinden bir tanesi sağlık turizmidir. Özellikle 
termal su kaynakları etrafında konumlanan bu tu-
rizm biçimi Ankara kırsalında gerçekleşen önemli 
bir turizm faaliyeti olarak ön plana çıkmaktadır. 
Termal turizmde birincil amaç termal tesislerde 
konaklamak suretiyle termal kaynaklardan sağlık 
amaçlı faydalanmaktır.  Bunun dışında Ankara kır-
salında kırsal yaşamı ya da çevreyi deneyimlemek 
gibi bir sürece dönüşememiştir. Bununla birlikte, 
termal turizm diğer kırsal turizm türleriyle entegre 
edilebilir ise kırsal alanların gelişimi için önemli bir 
potansiyele sahiptir. 

 Coğrafi Gelişme Alanları: Haymana (1. alt bölge), 
Kızılcahamam (3. alt bölge), Ayaş (4. alt bölge)

 Temel Potansiyeller:

Termal/sağlık turizmi hem ziyaretçi sayısı hem de 
yaratılan katma değer açısından kırsaldaki en reka-
betçi turizm gelişme alanıdır. Son yıllarda, yüksek 
kaliteli tesis sayısı ve konaklama kapasitesi artış 
göstermektedir. Buna paralel olarak tüketici talebi 
ve pazar büyüklüğü de artmaktadır. Haymana’da 
bulunan termal kaynakların uluslararası tescil ka-
zanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 
Aynı zamanda, termal suyun tesislere dağıtımına 
yönelik yeni bir sistem otomasyonun geliştirilerek 
suyun daha dengeli ve verimli dağıtımına yönelik 
çalışmalar devam etmektedir. EMITT, YOREX, EXPO 
gibi uluslararası turizm fuarlarında da bölgedeki 
termal turizm olanakları daha fazla tanıtılmaktadır.  

 Temel Kırılganlıklar:

Termal turizm faaliyetleri ilçe merkezleriyle ile en-

tegre bir şekilde gerçekleşmemekte ve bu nedenle 
ilçeye sosyo-ekonomik getirisi düşük düzeyde kal-
maktadır. Termal turizm için gelen ziyaretçiler özel-
likle lüks termal otellerde tüm ihtiyaçlarını karşıla-
yabilmekte olup, bu ziyaretçileri ilçe merkezlerine 
taşıyarak, ilçede daha uzun süre kalmalarını sağla-
yacak hizmet sektörü, ürün çeşitliliği, turistik cazibe 
alanları ve olanakları yeterli düzeyde gelişmemiştir.  
Bu nedenle, termal-sağlık turizmi her ne kadar coğ-
rafi olarak Ankara kırsalında konumlanmış olsa da, 
kırsal turizmin gelişmesine katkısı düşük düzeyde 
kalmaktadır. Bu kapsamda, termal turizmi diğer tu-
rizm biçimleriyle entegre edecek bütüncül turizm 
konseptlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bunun yanında, termal turizm özellikle Haymana 
olmak üzere “hamam kültürü” odaklı gelişme gös-
termiş ve bu nedenle ziyaretçi pazarı daha çok An-
kara kent merkezi olmak üzere sınırlı bir coğrafya-
da kalmaktadır. Dolayısıyla, bu algının değiştirilerek 
“sağlık-SPA turizmi” odaklı yeni bir mesaj ile daha 
uzak pazarların hedeflenmesi mümkün olabilecek-
tir.  

Tarihsel Miras Turizmi:

Tarih turizmi Ankara’da önemli kırsal turizm geliş-
me eksenlerinden biridir. Tarihsel miras turizmi, 
birincil amacı geçmişi ya da tarihi temsil eden yer 
ve aktiviteleri deneyimlemek olan kırsal turizm çe-
şididir. Tarihsel yapıları, tarihsel ticaret yollarını, ta-
rihi geçmişi olan kültürel varlık, gelenek ve ürünleri 
keşfetmek gibi tematik odaklı ziyaretleri kapsar. 

 Coğrafi Gelişme Alanları: Haymana (1. alt bölge); 
Çubuk ve Kalecik (2. alt bölge); İpekyolu Turizm Ko-
ridoru (4. alt bölge); Polatlı (5. Alt bölge)

 Temel Potansiyeller:

Tarihi miras farklı biçimlerde kırsal turizme katkı-
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da bulunma potansiyeline sahiptir. Haymana ve 
Polatlı Sakarya Meydan Muharebesinin gerçekleş-
tiği yer olma özelliğinden dolayı 12 Şubat 2015’te 
tarihi milli park ilan edilmiştir. Mevcut durumda, 
bu savaşın gerçekleştiği mekânda Sakarya Meydan 
Muharebesi açık hava müzesinin oluşturulma çalış-
maları devam etmektedir.  Benzer şekilde, Çubuk 

ilçesi Ankara Savaşı’na sahne olmuş alanlardan bir 
tanesidir. 

İlçelerin önemli bir bölümünde önemli tarih eser 
varlığı bulunmaktadır. Selçuklulardan kalma ha-
mamlar, eski cumbalı evler, kaleler ve hanlar gibi 
çok sayıda tarihi eser ve tarihi ev Ankara kırsalının 
kültürel dokusunun önemli parçalarıdır. Aynı za-

Nallıhan

Beypazarı
Güdül

Kazan

Ayaş

Polatlı

Haymana

Bala

Elmadağ

Akyurt

Çubuk

Kalecik

Çamlıdere

Kızılcahamam

Şereflikoçhisar

Evren

ANKARA MERKEZ

Harita 4 - Ankara Kırsalı Turizm Gelişme Ekseni 1. Altbölge
2. Altbölge 
3. Altbölge
4. Altbölge
5. Altbölge

Termal ve Sağlık Turizmi

Tarihsel Miras Turizmi

Ekoturizm

Doğa Turizmi

Köy-Çiftlik Turizmi
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manda Polatlı Gordion ve Çayırhan Juliopolis başta 
olmak üzere önemli arkeolojik kalıntılar uluslarara-
sı turizm değeri taşımaktadır.

Bunların dışında, Ankara kırsalında geçmişte bağcı-
lık ekosistemi ve farklı nüfus yapıları çerçevesinde 
gelişen farklı sosyo-kültürel dokuların varlığı söz 
konusu olmuştur. Örneğin, 1920’ler ve 1930’lar 
Haymanası hayvancılık odaklı bir sosyo-ekonomik 
gelişim öncesinde bağcılık ekonomisine dayalı da-
ha kentli bir kültürü beslemiş ve birçok edebiyatçı 
ve entelektüel için uğrak bir dinlenme alanı işlevi 
görmüştür. Yakup Kadri’nin Yaban ve Refik Halit 
Karay’ın Yatık Emine romanları böyle bir düzlem 
içinde Haymana’da yazılmıştır. Bu kültürel mirasın, 
kırsal turizmin bir bütün olarak canlandırılmasında 
yeniden ele alınması ve yeni bir turizm algısı oluş-
turmada kullanılması önem arz etmektedir.   

 Temel Kırılganlıklar:

Tarih turizmi kapsamındaki en önemli kırılganlık-
lardan biri tarihi mirasın korunması ve önemi nok-
tasındaki farkındalık eksikliğidir. Tarihi eserlerin 
restorasyonu, yeni imar alanlarının ilçelerin tarihi 
dokusuna tezat oluşturmaması ve tarihi-kültürel 
bütünlüğün korunması bu kapsamda önem arz 
eden hususlardır. Tarihi-kültürel öğelerin tanıtımı 
ve kırsal turizm algısı kapsamında konumlandırıl-
masına ihtiyaç vardır.   

Ekoturizm, Doğa Turizmi ve Köy-Çiftlik 
Turizmi:

Öncelikli amacı doğal alanları tecrübe etmek olan 
doğa turizmi, tüm dünyada hızla büyüyen bir tu-
rizm alanı haline gelmiştir. Ekoturizm ise, doğa tu-
rizmini sürdürülebilir bir biçimde gerçekleştirmeyi, 
çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını önce-
leyen daha sorumlu bir doğa turizm alt kategorisi-

dir (Erdogan, 2013). Ankara kırsalında doğa turizmi 
giderek gelişmekte olan bir alan haline gelmiş olup, 
ekoturizm özelinde ise bu gelişim süreci henüz çok 
erken aşamadadır.

Birincil amacı kırsal bir yaşam ünitesinde yaşayarak 
kırsal gelenek ve yaşam biçimlerini tanımak ve de-
neyimlemek olan köy turizmi ise içerisinde tarımsal 
turizmin yanında doğa turizmi öğeleri de barındır-
maktadır. Daha niş bir turizm çeşidi olan çiftlik tu-
rizmi kapsamında ise, ziyaretçiler tamamen doğal 
kırsal ortamları deneyimlemenin ötesinde yerleşim 
yeri ve hizmetler konusunda daha yüksek bir kalite 
beklentileri taşıyabilmektedir. Bu doğrultuda, tu-
ristlerin dikkatini çekici rekreasyon ve kültürel ak-
tivitelerle (çiftlik müzeleri, at gezintisi, balık tutma, 
bisiklet turları gibi) çeşitlenmektedir (Irshad, 2010: 
6; Csapó, Szabó and Szabó, 2015; Şerefoğlu, 2009: 
27-31; Tureac, Turtureanu ve Bordean, 2008: 223-
224).

Ankara kırsalında bu kırsal turizm kategorilerinin 
birbiriyle entegre bir biçimde gelişim gösterme po-
tansiyeli bulunmaktadır.  

 Coğrafi Gelişme Alanları: 1. alt bölge, 2. alt bölge, 
3. alt bölge, 4. alt bölge, 5. alt bölge

 Temel Potansiyeller:

Doğa turizmi çerçevesinde, Haymana-Gölbaşı, Kı-
zılcahamam-Çamlıdere, Kalecik-Çubuk ve Beypaza-
rı-Nallıhan eksenleri önemli potansiyellere sahiptir. 
Haymana-Gölbaşı arasında son dönemlerde artış 
gösteren ancak sürekli olmayan ATV safari turu 
faaliyetlerinin tur şirketleri ile entegre bir biçimde 
tanıtılarak daha yaygın ve sistematik hale getirilme 
potansiyeli mevcuttur. Kalecik’in doğal alanları eks-
trem sporlar için uygun bir ekoloji arz etmektedir. 
Çubuk’ta doğal güzelliklere sahip yaylalar önem-
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li birer potansiyel sunmaktadır. Kızılcahamam ve 
Çamlıdere’de yer alan Soğuksu ve Çamkoru Milli 
Parkları önemli doğal jeopark alanlarıdır. Bu alan-
larda, bisiklet ve yürüyüş yollarının gelişim süreci 
devam etmektedir. Bu eksen, Batı Karadeniz Bölge-
si’nden de önemli sayıda turist çekmektedir.  Bey-
pazarı-Nallıhan’ın oluşturduğu bölgenin doğal gü-
zellikleri, zengin bitki örtüsü ve endemik çeşitliliği 
önemli bir niş doğa turizmi olanağı sunmaktadır. 
Polatlı’da balon turlarının başlaması doğa-turizmi-
nin gelişmesi ve tanıtımı kapsamında önem taşı-
maktadır. 

Aynı zamanda, köy-çiftlik turizmi kapsamında, Hay-
mana’da hobi bahçeciliği ve çiftlik turizmi konsep-
tine uygun bir kırsal doku mevcuttur. Beypazarı Ya-
şayan Müze, Polatlı Yaşayan Köy projeleri ile kır kül-
türünü yansıtan çiftlik turizmi olanaklarının gelişti-
riliyor olması önem taşımaktadır. Polatlı’da ise hobi 
bahçeciliği gelişmekte olan alanlardan bir tanesidir. 
Bunun dışında, Nallıhan, Güdül, Kalecik, Çubuk gibi 
ilçelerde doğa turizmine entegre biçimde köy tu-

rizmi ve çiftlik turizmi olanaklarının geliştirilmesi 
büyük bir potansiyel olarak değerlendirilmektedir.   

 Temel Kırılganlıklar:

Büyükşehir Belediye Yasası ile birlikte köylerin ma-
halle statüsü kazanması ve böylece kırsal ağırlıklı 
sosyolojik ve çevresel dokusu ile kent olarak ta-
nımlanan yasal statüsü arasında bir uyuşmazlık söz 
konusu olması doğa ve köy kültürü eksenli bir kırsal 
turizm gelişme stratejisi için önemli bir risk unsuru 
taşımaktadır.

Köy turizmi bağlamında yeterli konaklama hizmet-
lerinin bulunmayışı ve buna yönelik altyapıların 
yetersiz olması, doğa turizmi kapsamında bisiklet 
ve yürüyüş yolları gibi altyapıların henüz yetersiz 
olması, doğal jeopark alanlarının bilinçsiz kulla-
nımı ve doğa turizmi-köy turizmi eksenli tanıtım 
stratejisi ve konsept tur programlarının olmayışı bu 
alanlardaki diğer temel kırılganlıklar olarak ortaya 
çıkmaktadır.   
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Sosyal İnovasyon 

Sosyal İnovasyon Potansiyel ve 
Kırılganlıkları

Temel Potansiyeller 

Ankara’da kırsal inovasyonun geliştirilmesi için sos-
yal inovasyon alanında potansiyel olarak görülen 
birçok alan bulunmaktadır. Bunlardan ilki zengin 
bir tarihin ve kültürün hediyesi olarak çok çeşitli 
kültürel değerlerin ve el ürünlerinin var olmasıdır. 
Gümüş işlemeden tahta oymacılığına, bez boyama-
dan taş işlemeciliğine, iğne oyası işlemeciliğinden 
ipekçiliğe kadar  birçok alanda kendine has paha 
biçilmez birçok ürünün merkezi ve zanaatın beşiği 

olmuştur. Bu ürünler kırsalda yaşayan birçok insana 
özellikle de toplumda dezavantajlı grup olarak gö-
rülen kadınlara geçim kapısı olmuştur. Bu kadınları, 
birçok üreticileri ve küçük birlikleri ekonomik haya-
ta daha çok dâhil edecek, birlikte hareket etmenin 
gücüyle üretimi ve piyasadaki fiyata etki etmelerini 
sağlayacak ve kar marjlarını arttıracak bir yöntem 
olarak kooperatifçilik ön plana çıkmaktadır. Aktif 
kooperatifler hem yurtiçi hem yurtdışı için üretim 
ve satış potansiyelini arttırmakta ve yeni iş imkan-
ları da yaratmaktadır. Ankara’nın Türkiye’nin en 
kalabalık 2. Şehri olması ve coğrafi olarak merkezi 
bir konumda oluşu yani tüketici potansiyelinin fazla 
olması da bu kooperatiflerin kurulması için iyi bir 
motivasyon olarak görülmektedir. 

Şekil 9 - Türkiye’deki Kooperatif Sayılarının Dağılımı

 

 

287,21%

1057:79%

Faal Kooperatif
Faal Olmayan Kooperatif

Kaynak: GTB Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, 2016
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Tablo 1 - Ankara’daki Kooperatif ve Ortakların Dağılımı

İlçe Kooperatif Sayısı Ortak Sayısı Ortakların Nüfusa Oranı

Akyurt 5 116 0,4

Altındağ 29 15.382 4,2

Ayaş 2 677 5,3

Bala 3 551 2,5

Beypazarı 9 1.623 3,4

Çamlıdere 1 196 3,0

Çankaya 114 27.975 3,0

Çubuk 10 1.716 2,0

Elmadağ 6 412 0,9

Etimesgut 6 777 0,1

Evren 0 0 0,0

Gölbaşı 8 2.170 1,8

Güdül 3 428 5,1

Haymana 1 513 1,8

Kalecik 2 191 1,4

Kazan 4 1.600 3,1

Keçiören 5 582 0,1

Kızılcahamam 5 576 2,3

Mamak 6 3.851 0,6

Nallıhan 9 1.447 5,0

Polatlı 9 4.157 3,4

Pursaklar 1 245 0,2

Sincan 8 1.723 0,3

Şereflikoçhisar 4 965 2,9

Yenimahalle 37 6.543 1,0

Kaynak: GTB Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, 2016

Bununla birlikte Ankara kırsalında kooperatifçilik 
alanında örnek olarak gösterilen kooperatifler de 
vardır. Nallıhan’daki Naletik ve Hanipek kooperatif-
leri bunlar arasındadır. Bu kooperatifler bölgedeki 

kadınlar tarafından kurulup yönetilmektedir. İpek 
iğne oyasından takı konfeksiyon ara parçası üret-
mektedirler ve üretilen ürünler, ulusal ve uluslara-
rası pazarda alıcı bulmaktadır. 
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Ankara kırsalında bir diğer potansiyel olarak göste-
rilebilecek alan iş birliği ve sosyal dayanışma kül-
türünün güçlü olmasıdır. Kentlere nazaran kırsalda 
bireysel hareket etme düzeyi daha azdır. Toplum-

sal duyarlılık ve birlikte iş yapabilme yeteneği kent 
merkezlerine göre daha fazladır. Bu da sosyal ser-
mayenin gelişebilmesi için kırsalı daha iyi bir potan-
siyel olarak göstermektedir.

Nallıhan Beypazarı
Güdül

Kazan

Ayaş

Polatlı

Haymana

Bala

Elmadağ

Akyurt

Çubuk

Kalecik

Çamlıdere

Kızılcahamam

Şereflikoçhisar

Evren

ANKARA MERKEZ

Harita 5 - Sosyal Girişimcilik Potansiyeli Haritası

Yüksek Düzeyde Girişimcilik Potansiyeli

Orta Düzeyde Girişimcilik Potansiyeli

Düşük Düzeyde Girişimcilik Potansiyeli
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Yeni iş imkanları yaratabilecek alternatif meslek 
kurslarının varlığı da Ankara kırsalının potansiyeli 
olarak düşünülebilir. Halk eğitim gibi meslek öğ-
reten kursların olması ve KOSGEB gibi kurumların 
girişimci olmak isteyenlere destek imkanı sunma-
sı Ankara kırsalının sosyal girişimcilik potansiyelini 
güçlendirmektedir.

Temel Kırılganlıklar 

Sosyal sermayenin en önemli bileşeni iletişim ağ-
larıdır. İletişim ağlarının güçlü olması ise bireyler 
ve kurumlar arası ilişkilerin arttırılmasıyla müm-
kündür. Bu ağları aktive etmenin en etkili yoluysa 
STK’ların güçlendirilmesidir. Ankara’nın kırsalına 
baktığımızda sosyal girişimciliği destekleyen STK 
sayısının ve faaliyet alanlarının zayıf olduğu görül-
mektedir. STK’larda organizasyonel eksiklikler bu-
lunmakta olup stratejik liderlik sunmak konusunda 
zayıftırlar. Ayrıca STK’ların stratejik planlama kapa-
siteleri, maddi ve finansal istikrar ve dayanıklılıkları 
ve kurumsal sürdürülebilirlikleri de zayıftır. Halkın 
farkındalık eksikliğinden dolayı kayıtsız kalması da 
Ankara kırsalında sosyal girişimciliğin öncüleri ola-
bilecek STK’ların gelişememesinin en önemli ne-
denlerinden biridir. 

Sosyal inovasyon açısından incelendiğinde, koope-
ratifçiliğin de STK’lara benzer kırılganlıkları bulun-
maktadır. Ankara  kırsalındaki kooperatiflerin sa-
yısı ve kapasitesi yeterli seviyede değildir. Mevcut 
kooperatiflerin amaç dışı kullanılması ve yeterince 
aktif olmaması, yeni kooperatif girişimlerini teşvik 
etmemektedir. 

Kırsalda sosyal girişimcilik faaliyetlerinin yeterli 
seviyeye ulaşamamasının önündeki en önemli ne-
denlerden biri de kurumlar arası diyaloğun yeteri 
kadar gelişmemiş olmasıdır. Bu nedenle, sosyal gi-
rişimciliği destekleyen makro politikalar ve ortak 
çalışma alanları oluşturulamamaktadır. 

İnovasyonun en önemli yüklenicileri gençlerdir ve 
ancak son yıllarda Ankara’nın kırsalından kent mer-
kezine artan göç genç nüfusun azalmasına sebep 
olmuştur. Kırsaldaki mevcut kurumlar ve yeni giri-
şimler, iş gücü bulma sorunuyla karşılaşmaktadır 
ve kırsal kesimdeki yatırımları olumsuz etkilemek-
tedir.

Kırsalda yöresel ürün üretim potansiyeli yüksek-
tir, fakat ürünleri pazarlama kanalları yetersizdir. 
Teknolojinin yeteri kadar kullanılamaması kırsalda 
hem iletişim hem de alternatif satış kanallarını kı-
sıtlamaktadır. Bu da kırsalda  halk arasında oluşabi-
lecek sosyal işbirliği ağlarının kurulmasına ve giri-
şimlerin geliştirilmesini  engellemektedir.

Alt Bölgeler Bazında Potansiyel ve 
Kırılganlıklar

1. altbölgede yer alan Haymana, Şereflikoçhisar, 
Bala, Evren için potansiyellere ve kırılganlıklara 
bakıldığında bu ilçelerimizde işbirliği ve sosyal da-
yanışma kültürünün güçlü olması, Belediye ve Halk 
Eğitim tarafından verilen mesleki eğitim kursları-
nın var olması ve olumlu örnek oluşturan STK’ların 
varlığı bu ilçelerdeki potansiyeller olarak değerlen-
dirilmektedir. Diğer taraftan var olan STK sayısının 
az olması, kırdan kente yoğun göç olması, var olan 
kooperatiflerin amaç dışı kullanılması, yeterli tek-
noloji kullanımının olmaması da bu ilçelerdeki kırıl-
ganlıklar olarak nitelendirilmektedir.

2. alt bölgede yer alan Çubuk ve Kalecik ilçeleri ko-
operatifleşmeye uygun bir alan olarak görülmek-
tedir. Kalecikte 5 köyde organik tarım yapılmakta-
dır ve bu alanda kurulacak bir kooperatif üretilen 
ürünlerin pazarlamasını kolaylaştıracaktır. Aynı za-
manda Çubuk’a özgü agat taşının  işlenmesi için bir 
tesisin kurularak, dezavantajlı kesimlerin burada 
istihdamı ile sosyal bir girişim örneği tasarlanabilir. 
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Bu iki ilçede de yöresel el ürünlerinin üretim kapa-
sitesi yüksektir, fakat üretilen el ürünleri için yeterli 
satış kanalı bulunmamaktadır.

3. altbölgenin ilçelerinden Kızılcahamam ve Çamlı-
dere’de mesleki eğitim kursları yaygındır ve ahşap, 
cam, seramik konusunda üretim gerçekleştirebile-
cek insan kaynağı bulunmaktadır. Aynı zamanda bu 
iki ilçede de çok sayıda müze bulunmaktadır ve bu 
müzeler; dernek, vakıf ve kooperatiflerin ürettikleri 
el sanatları ürünlerinin sergilenmesi için uygun bir 
imkan  sunmaktadır. Buna karşın, birlikte hareket 
etme kültürü bu iki ilçede giderek zayıflamaktadır. 
Bu da toplumsal örgütlere katılımın düşük olması-
na ve sosyal sermayenin giderek azalmasına neden 
olmaktadır. Kırdan kente yoğun göçün olması ise 
bu iki ilçede de kırsal kalkınmayı olumsuz etkileyen 
diğer bir unsurdur.

4. altbölgede yer alan Beypazarı ve Nallıhan’da ise 
başarılı sosyal girişimcilik örnekleri bulunmaktadır. 
Beypazarı’ndaki Yaşayan Köy Müzesi ve Yaşayan 
Müze başarılı sosyal girişimcilik örnekleri arasında 
sayılmaktadır. Beypazarı’nda diğer ilçelerden farklı 
olarak genç nüfusun fazla olduğu görülmektedir. 
İlçede yetişmiş insan kaynağı mevcuttur ve Anka-
ra’ya yakın olması hem ürünlerin pazarlanması hem 
de turizm potansiyeli açısından avantaj oluştur-
maktadır. Nallıhan’da özellikle iğne oyacılığı ve ipek 
işlemeciliği gelişmiştir. İlçedeki Naletik Kooperatifi 

iyi bir sosyal girişimcilik örneğidir. 4. Altbölgenin 
diğer iki ilçesi olan Güdül ve Ayaş’ta sebze meyve 
üreticiliği gelişmiş olup bu alan kooperatifleşmeye 
müsaittir. Bu ilçelerdeki ortak kırılganlık STK’ların 
yeterli sayıda olmayışı ve mevcutların yeteri kadar 
aktif olmayışıdır. Bireyselleşme artarken bir arada 
iş yapma kültürü de giderek azalmaktadır. İlçelerde 
tarım, turizm ve sosyal girişimciliği entegre ederek 
oluşturulmuş makro politika ve projelerin eksikli-
ği de kırsal kalkınmayı yavaşlatan bir faktör olarak 
gösterilmektedir.

5. altbölgede yer alan Polatlı, Akyurt, Elmadağ, Ka-
zan’da mesleki eğitim kursları yaygındır ve üretim 
gerçekleştirebilecek beşeri sermaye bulunmakta-
dır. Bu kurslar genç istihdamının arttırılması için iyi 
bir kaynaktır. Sivil toplum kuruluşları bu ilçelerde 
çok yaygın değildir ve bu ilçelerde proje yazma ve 
yürütme kapasitelerinin de yeterli seviyede geliş-
mediği görülmüştür.

Tüm bunların sonucunda görülmektedir ki, kırsal 
kalkınmaya ivme kazandıracak sosyal girişimcilik 
Ankara kırsalında yeteri kadar bilinmemektedir ve 
henüz yaygınlaşmamıştır. Bu aşamada yereldeki 
sosyal girişimciliğin aktörleri olarak görülen ve bü-
yük potansiyel taşıyan sosyal işletmeler ve STK’la-
rın aktive edilmesi kırsal kalkınma için önem arz 
etmektedir.





5. ANKET ÇALIŞMASI 
SONUÇLARI



62

Kırsal inovasyon yol haritasına alt yapı ha-
zırlamak amacıyla yapılan anket çalışması; 
kamu, özel sektör, STK’lar ve uluslararası 
kuruluşlardan 31 temsilcinin katılımıyla 

yapılmıştır. Yapılan ankette açık uçlu soru  yöntemi 
kullanılmıştır. Çoğunluğu kamudan gelen temsilci-
lerin oluşturduğu anket katılımcılarından kırsal kal-
kınma konusunda kurumlarındaki mevcut yenilikçi 
uygulamaları, bu alanda problem olarak gördükleri 
alanları ve kırsalda yenilikçiliğin yaygınlaştırılması 
için mevzuatsal, finansal ve genel önerileri değer-
lendirmeleri istenmiştir.

Temel problemler

Ankette yer alan “Kırsal kalkınma alanında temel 
problemler nelerdir ve bu problemlerin çözümün-
de yenilikçi yaklaşımların etkili olacağını düşünüyor 
musunuz?” sorusuna verilen cevaplar genel olarak 
yetersizlikler olarak ifade edilmiştir. Anket yanıtları 
içerisinde eğitim yetersizliği %22’lik orana sahiptir. 
Kırsalda sunulan eğitim hizmetlerinin nitelik olarak 
düşük olmasının yanı sıra, eğitime katılım sayısının 
az olması ve lise, üniversite gibi yüksek eğitime ka-
tılımın düşük olduğu belirtilmiştir. İmece üretilen 
işlerin yanı sıra, kooperatif çatıları altında birleşe-
rek üretim ve satış yapma kültürünün zayıf olduğu 
belirtilmiştir ve ortak hareket etme bilincine sahip 
olunmadığını belirtenlerin oranı %10’dur. Kurumlar 
arasında diyalog ve işbirliğinin zayıf olduğunu be-
lirtenlerin oranı ise %12’dir. Gerek ilçedeki kamu 
kurumlarının ve merkezi kurumların ilişkisi gerekse 
bu kurumların STK’lar, çiftçi birlikleri ve kooperatif-
leri ile ilişkisinin zayıf olduğuna vurgu yapan cevap-
lar toplanmıştır. 

Anket yanıtlarında temel problem olarak belirtilen 
konulardan bir tanesi de %10 oranıyla kırdan kente 
göç sorunu olmuştur. Özellikle kırsalda iş imkanları-

nın az olması, eğitim, sağlık ve kültürel hizmetlerin 
ilçe ve kırsala yayılmamış olması göçe sebep olan 
unsurlar olarak belirtilmiştir. Ayrıca göç sebebiyle 
kırsalda nitelikli işgücünün yeterli düzeyde olmadı-
ğı belirtilmiştir. Girişimcilik kültürünün zayıf olması 
ve kırsalda yaşayan halkın yeniliklere kapalı olması 
%12 oranında cevaplarda yer almıştır. Doğal kay-
nakların bilinçsiz kullanımı ise ankette toplanan 
diğer cevaplardan biri olmuştur. %10 oranında kay-
nakların bilinçsizce kullanıldığı, sahip olunan de-
ğerlerin ve doğal yapının değerlendirilemediği ve 
sonucunda düşük rekolteli tarımın yanı sıra düşük 
turizm rakamları elde edildiği belirtilmiştir. Ankete 
katılanların %16’sı ise özellikle kırsalda yaşayan hal-
kın bölgenin potansiyelleri hakkında farkındalıkla-
rının düşük olduğunu belirtmiştir. Kırsal kalkınmaya 
engel olan sebepler arasında makro kalkınma mo-
delinin olmayışı % 6’lık bir orana tekabül ederken, 
tarımda uygulanan yetersiz ve hatalı uygulamalar 
ise %10’luk bir kesim tarafından ifade edilmiştir. 

Çalıştay katılımcıları ağırlıklı olarak politika yapıcı 
kamu kurumlarından olmaları nedeniyle kurumla-
rın kırsal alanda varsa gerçekleştirdikleri faaliyet-
ler ve bu faaliyetlerin yenilikçi yöntem içerikleri 
sorulmuştur. Verilen yanıtların içinde göze çarpan 
nokta yenilikçi yöntemlerin uygulanması konusun-
daki yetersizlikler olmuştur. Verilen yanıtlar kurum 
bazında özelleşmiştir. Kırsalda tarım, turizm ya da 
sosyal girişimcilik adına üniversiteler tarafından 
doğrudan bir çalışma yapılmamakla beraber, üni-
versite personellerinin kırsalda gerçekleşen çeşitli 
projelerde yer aldıkları  belirtilmiştir. Anket katılım-
cılarının %16’sı organik tarım, kooperatifçilik, kırsal 
ve ekoturizm, proje hazırlama ve uygulama gibi 
başlıklarda eğitim verdiklerini belirtmiştir. Anket 
cevapları içinde %6’lık bölüm jeopark ve ekoturizm 
konusunda çalışmalar yürüttüğünü iletmiştir. Bun-
lara ek olarak turizm rotaları, doğal varlıkların ko-

*  Çalıştaya toplamda 55 kişi katılmış olup, 31 kişi ankete cevap vermiştir.
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runması, mera ıslahı, sürdürülebilir tarımsal üretim 
ve yaşayan köy gibi projeler yürüttüklerini belirten 
cevaplar bulunmaktadır.  

Anket katılımcılarına yöneltilen sorular arasında 
“Kırsal alanlara yönelik kurumlar tarafından yürü-
tülen inovasyon politikalarının yeterli olduğunu 
düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların 16 
tanesi hayır cevabı vererek %64 oranıyla yürütülen 
politikaların inovasyon yönünün eksik kaldığını be-
lirtmiştir. %6 oranıyla politikaları yeterli bulan azın-
lığa karşılık ankete katılanların %30’u fikir beyan 
etmemiştir. 

Mevzuatsal öneriler:

Anketteki mevzuatsal değerlendirmelere bakıldı-
ğında katılımcıların çoğunluğu, güncel gelişmeler 
göz önünde bulundurularak mevzuatların yeniden 
değerlendirilip tutarsızlıkların giderilmesi ve mev-
cut mevzuatların yenilenmesi gerektiğini vurgula-
maktadır. Daha sürdürülebilir ve başarılı politika-
ların uygulanması için bu mevzuatlar güncellenir-
ken yerelin ihtiyaç ve taleplerinin de göz önünde 
bulundurulması gerektiği belirtilmektedir. Kararlar 
alınırken kararların bağladığı her kuruluşun süreçte 
yer alıp söz sahibi olması ve ilgili yasal düzenleme-
lerin etkin bir şekilde kamuoyuna duyurulmasının 
gerekliliğinin altı çizilmektedir. Ayrıca mevzuat ala-
nında problem olarak görülen bir diğer konu da bu 
alandaki mevzuatların yerelde yaşayan halk için an-
laşılmasının zor olduğu yönündedir. Bu problemin 
aşılması için öneriler mevzuatların yereldeki halkın 
da anlayabileceği şekilde sade ve anlaşılır hale geti-
rilmesi yönündedir.

Finansal öneriler:

Kırsal inovasyonun geliştirilmesine yönelik finansal 
önerilerden ilki teşvik mekanizmalarının tanıtımı-

nın arttırılması yönündedir. Finansal destek sağla-
yan merkezi kurumlarla yereldeki idareler arasında 
sıkı bir işbirliğiyle yeni çıkan destek fonları takip 
edilmeli ve yerel idarenin teşvikiyle uygun konulara 
yönelik proje ekipleri oluşturularak ihtiyaca uygun 
projeler hazırlanması önerilmektedir. Teşvik meka-
nizmalarının güçlendirilmesi ve yenilikçi uygulama-
lar için destek oranlarının yükseltilmesi de öneri 
olarak sunulmaktadır. Pazarlama olanakları, eğitim 
ve yayılım faaliyetleri için teşviklerdeki bütçelerin 
artırılması da finansal öneriler arasındadır. 

Genel Öneriler:

Bu alandaki genel önerilerden ilki kırsalda kaynak 
ve mevcut durum analizleri yapılması ve yenilik-
çi çalışmalar yapılabilecek alanların belirlenmesi 
gerektiği yönündedir. Ankara kırsalında avantajlı 
ve dezavantajlı bölgelerin tespiti, ilçelerin cazibe 
noktalarının iyileştirilmesi, bölgede var olan maddi 
ve manevi değerlerin küresel gereksinimlerle bağ-
lantısının kurulması için araçların geliştirilmesi de 
sunulan öneriler arasındadır. Yeniliklere ulaşma ve 
geliştirme konusunda bilincin arttırılması ve bu ko-
nuda eğitimlerin verilmesi gerekliliği vurgulanmış-
tır. Yerelle ilgili politikalar oluşturulurken yerelin ih-
tiyaç ve talepleri göz önünde bulundurularak yerel-
den merkeze politikalar belirlenip uygulanmasının 
kalkınma için daha uygun ve sürdürülebilir olacağı 
belirtilmektedir.

Dünya ve ülke çapında bölgelerle uyumlu iyi uygu-
lama örnekleri belirlenip yerelin iyi örneklerden 
haberdar olmasının sağlanması gerektiği ve böyle-
ce iyi örnek uygulamalarının ülkemize ve ilçelerimi-
ze transfer edilmesinin sağlanabileceği belirtilmiş-
tir. Uluslararası kurumlarla işbirliğinin yapılması ve 
yerelin ihtiyacına cevap verebilecek doğal kaynak 
yönetiminin de sürdürülebilirliğini sağlayan proje-
lerin oluşturulması gerekliliği vurgulanmıştır.
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Şekil 10 - Kırsal İnovasyonun Gelişmesi İçin İhtiyaç Duyulan Eğitim Alanları

Şekil 11 - Çalıştaya Katılanların Çalıştığı Kurum Türü
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6. KIRSAL İNOVASYON 
VİZYONU 
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Kırsal İnovasyon Amacı ve Yöntemi 

Kırsal inovasyonun amacı, ileri teknolojinin önemli 
merkezlerinden birisi olan Ankara’da merkez ilçe-
lerin sahip olduğu teknolojik ilerlemenin kırsalla 
buluşturulmasını sağlayarak ihracat odaklı, pazar 

eksenli üretim yapısının, rekabetçiliği yüksek bir 
tarımsal sanayinin, güçlü kırsal girişimcilik altyapı-
sının olduğu,  kırsal turizmin ekonomik bir değere 
dönüştüğü sürdürülebilir bir Ankara kırsalı yarat-
maktır. 

Temel Yaklaşım 

Kırsal İnovasyon Yol Haritası kapsamında tedbir ve 
eylemlerin oluşturulmasında belirli kriterlerin oluş-
turduğu bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu kriterleri 
aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

Güçlü Yanların Pekiştirilmesi 

Ankara kırsalına yönelik yapılan saha çalışmaları 
çerçevesinde altbölge ve ilçe düzeylerinde tarım/
tarıma dayalı sanayi, kırsal turizm ve sosyal girişim-

cilik alanlarında birçok güçlü yan tespit edilmiştir 
(“Mevcut Durum” bölümünde incelenmiştir). Bu 
Yol Haritası’ndaki eylemlerin kurgulanmasında, 
mevcut güçlü yönlerin inovasyonla pekiştirilmesi 
ve bu yönlere inovatif uygulamaların adaptasyo-
nu öncelikli kriterlerden biridir.  Bu bağlamda, ey-
lemlerin önemli bir bölümü Ankara kırsalına özgü 
yetkinliklerin yenilikçilik kapasitesinin arttırılarak 
önemli bir inovatif kırsal kalkınma sürecinin kata-
lizörleri haline getirilmesi doğrultusunda belirlen-
miştir. 

Şekil 12 - Kırsal İnovasyonun Gerçekleştirilmesinde İzlenecek Yöntem

Kırsal 
Girişimcilik

Toplumsal Taahhüt
İyi Yönetişim 
Planlaması

Tabandan-Tavana Yaklaşımı Esas 
Alan Uzun Dönemli Katılımcı 

Yaklaşım Planlaması

Erişilebilir 
Finansman

İşbirliği ve 
Koordinasyon

Teknolojik 
Entegrasyon

Yerel Önderler/
Eylem Grupları

Güçlü 
Örgütlenme

Yenilikçi

Kırsal Alanlar
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Zayıflık ve Kırılganlıkların Ele Alınması 

Potansiyellerin yanında saha çalışmalarında Ankara 
kırsalının tarım/tarıma dayalı sanayi; kırsal turizm 
ve sosyal girişimcilik alanlarındaki zayıf yanları ve 
kırılganlıkları da tespit edilmiştir. Özellikle bu alan-
larda inovatif pratiklerin geliştirilmesi açısından 
sorun teşkil eden kırılganlıkların dikkate alınarak 
aşılması bu Yol Haritası’ndaki eylemlerin oluşturul-
masında kullanılan başka önemli bir kriterdir. Bu 
amaçla, bu kırılganlıkların giderilmesi ve/veya po-
tansiyel haline dönüştürülmesi, Ankara kırsalında 
yenilikçilik temelli bir kırsal kalkınma sürecinin ger-
çekleşebilmesi için geliştirilen eylemlerin oluştu-
rulmasında kullanılan yaklaşımlardan biri olmuştur.  

Potansiyellerin Ortaya Çıkarılması 

Kırsal İnovasyon Yol Haritası’nın uygulanması, baş-
ta kırsal girişimcilik altyapısının güçlendirilmesi ol-
mak üzere, merkez ilçelerin sahip olduğu teknolo-
jik ilerlemenin kırsal ilçelerdeki firma ve üreticilere 
transferinin gerçekleşmesi yoluyla üretim sürecin-
de yaşanan verim kayıplarının önüne geçilmesi, iyi 
organik uygulamalarının üretimdeki payının artma-
sına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi,  koope-
ratifleşme ve kümelenme potansiyellerinin açığa 
çıkarılması, yerel tüketim ve ihracata konu olan 
ürünlerin standart ve sertifikasyonuna yönelik ça-
lışmaların yapılarak ürün gamlarının iyileştirilmesi, 
tanıtımı yapılmamış doğal ve tarihi yerlerin turizme 
kazandırılması, turizmde ürün ve hizmet çeşitliliğin 
artırılması, coğrafi işaret alabilecek durumda olan 
ürünlerin coğrafik işaretlerinin alınarak uluslara-
rası düzeyde tanıtımlarının yapılması, jeotermal 
kaynakların hem turizm hem de enerji sektörüne 
kazandırılması, güneşe dayalı elektrik üretim plan-
lamaları, kırsal alanda yaşayan halkın yaşadıkları 
bölgenin zenginlikleri hakkında farkındalık düzey-

lerinin artırılarak turizme kazandırılması gibi çalış-
malar kırsal alanlardaki potansiyellerin ortaya çık-
masına imkân sağlayacaktır.

Uzun Vadeli Stratejiler, Uygulanabilir 
Eylemler 

Sosyo-ekonomik bakımdan mevcut kır-kent den-
gesizliğinin azaltılması doğrultusunda teknoloji 
temelli, çevresel sürdürülebilirliği göz önünde bu-
lunduran ilgili kurum ve kuruluşların eşgüdümlü 
çalışmaları sonucunda kırsal ilçelerin geniş bant 
ağları ile desteklenmesi, kırsal altyapının iyileştiril-
mesi, tarımsal yayım yoluyla yenilikçi uygulamala-
rın yaygınlaştırılması, kentten kıra geri dönüşlerin 
sağlanması, tarladan sofraya üretim sürecinin tüm 
aşamalarının gıda güvenliği bakımından izlenebilir 
hale getirilmesi, tarıma dayalı sanayinin yenilikçi 
ürün ve pazar yapısına kavuşturulması, kırsal tu-
rizmin uluslararası turizm ağlarına dahil edilmesi, 
ihracat odaklı ürün çalışmaları, kırsal alanlarda ino-
vasyonu kültürün bir parçası haline getirmek bu 
kırsal İnovasyon Yol Haritasının öngördüğü uzun 
vadeli amaçlarıdır.

Bölgesellik ve Sektörellik 

Ankara ili sosyo-ekonomik gelişmişlik, ilçelerin bir-
biriyle olan ilişkileri ve coğrafi özellikleri bakımın-
dan Ankara Bölge Planı 2014-2023’te merkez dı-
şında 5 alt bölgeye ayrılmıştır (Ankara Bölge Planı, 
2015). Her bir alt bölge sosyo-ekonomik gelişmişlik 
bakımından Ankara merkez ilçenin gelişme bakı-
mından çok gerisinde kalmaktadır.  Sözkonusu alt 
bölgeler kendine has özgünlüklere sahiptir. Örne-
ğin, I. Alt bölge, nüfus yoğunluğunun az, tarımsal 
ekonomik yapının ağırlıkta olduğu, bilhassa kuru 
tarımın yaygın olarak gerçekleştiği, jeotermal kay-
naklar bakımından zengin bir bölge iken, II. alt böl-
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ge sulu tarım bakımından gelişmiş, diğer alt bölge-
lere nazaran tarıma dayalı sanayinin daha fazla ge-
liştiği, tarihi ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan 
bir bölgedir. III. alt bölge ise sahip olduğu barajlar, 
jeotermal kaynaklar gibi doğal kaynakları ve orman 
örtüsü ile diğer alt bölgelerden farklılaşmaktadır. 
IV. alt bölge kapsamında zengin girişimcilik altyapı-
sı, İpek Yolu Turizm Koridoru içerisinde yer alması, 
Türkiye’de markalaşmış bir doğal maden suyunun 

kaynağının olması, Ankara’nın kurulu elektrik gücü-
nün % 44’üne sahip olan bir termik santraline sahip 
olması bölgeye has özellikler olarak sıralanabilir. 
Merkeze mesafe olarak daha yakın olan V. alt bölge 
ise güçlü bir sanayi altyapısının olduğu, nitelikli in-
san gücünü kullanabilen, tarımsal üretimde verim-
liliğin ve teknolojik kullanımın daha yüksek olduğu 
bir bölgedir. 

Harita 6 - Ankara İli Arazi Örtüsü, 2014
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Alt bölgeler düzeyinde V. alt bölge dışında diğer alt 
bölgelerde sanayi yapısı gelişmemiş olup, mevcut 
sanayide yenilikçi uygulamalar yaygın değildir. I. alt 
bölge tarım ve turizm bakımından gelişmiş olup, 
katma değeri yüksek tarımsal ürün çeşitliliği açısın-
dan yoksun bir bölgedir. Dolayısıyla bu bölgede kat-
ma değeri düşük tarımsal ürünlerin katma değeri 
yüksek ürünlerle ikame edilmesi gerekmektedir. 
Tarıma dayalı sanayi altyapısının güçlendirilerek 
pazar odaklı bir üretime geçilmesi ve bölgenin di-
ğer önemli bir ekonomik sektörü olan turizm sek-
törü ile entegre edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Ayrıca, sahip olduğu jeotermal tesislerin uluslara-
rası bir statüye kazandırılması ve jeotermal suyun 
dağılımının otomatik olarak düzenlenmesi yönün-

de çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. II. alt bölge-
de özellikle meyve ve sebzeciliğin modern seralar-
da yapılmasına yönelik yenilikçi yaklaşımlara ağırlık 
kazandırılması, III. alt bölgede doğal kaynakların 
sürdürülebilir bir şekilde turizme kazandırılması-
na yönelik yenilikçi uygulamalara yer verilmesi, IV. 
alt bölgede mevcut ipek yolu turizm koridorunda 
turizm altyapısının uluslararası standartlara kavuş-
turulması ve uluslararası turizm ağları ile entegre 
edilmesine yönelik çalışmalar hızlandırılması ve V. 
alt bölgede ise tarımsal üretimde verimsizliğin en 
az düzeye indirilebileceği, yenilikçilik uygulamala-
rının sektöre adapte edilmesi, tarım ile sanayi ağ 
bağlantısının güçlendirilmesi, ihracat odaklı bir ta-
rım kümesinin kurulması gerekmektedir. 
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Kırsal İnovasyon [Sosyal, Kurumsal ve Fiziki Altyapı] Ekseni

Stratejik Öncelik 1: Kır-
sal ekonomide dijital 
dönüşümü gerçekleş-
tirmek.

Tedbir 1.1: Kırsal alan-
larda inovasyon altyapı-
sını oluşturmaya yönelik 
mevzuat düzenlemesi 
yapmak.

Eylem 1: Kırsal girişim-
cilik mevzuat altyapısı-
nın oluşturulması,

Eylem 2: Sosyal girişim-
ciliğin tanımının yapıl-
ması ve mevzuatın(vergi 
mevzuatı dâhil olmak 
üzere) kapsamının belir-
lenmesi,

Eylem 3: Kırsal işletme-
lerin e-ticaret uygula-
malarına yönelik altya-
pısının kurulması,

Eylem 4: Büyükşehir 
belediyesi yasasında 

kırsal alanlarla ilgili fiziki 
inovasyon altyapısına 
yönelik düzenleme ya-
pılması,

Eylem 5: Geniş bant 
ağlarının kırsal alanlar-
da yaygınlaştırılmasına 
yönelik altyapı düzenle-
mesi yapılması,

Eylem 6: Kırsalda faali-
yette bulunan üreticiler/
işletmelere yönelik ino-
vasyon temalı projelere 
yönelik alternatif finan-
sal destek mekanizma-
larının geliştirilmesi,

Eylem 7: Kırsala yönelik 
proje desteklerinin (hi-
be vb.) değerlendirme 
kriterlerine inovasyon 
kriterinin eklenmesi,

Eylem 8: Tarıma dayalı 
sanayi kümesi oluştu-
rulması.

Tedbir 1. 2: Kırsal alan-
larda teknoloji odaklı 
sosyal ve kültürel değişi-
mi gerçekleştirmek.

Eylem 1: Yenilikçiliğin 
benimsetilmesi ve yay-
gınlaştırılması faaliyet-
leri,

Eylem 2: Üniversitele-
rin eğitim fakültelerine 
yönelik kırsal alanda 
inovasyon konulu eği-
timler düzenlenmesi,

Eylem 3: Kırsal alanlara 
yönelik uygulamalı gi-
rişimcilik ve inovasyon 
eğitimleri verilmesi,

Eylem 4: Ülkemizin 
katıldığı Avrupa Birliği 
Programlarından daha 
fazla yararlanılabilmesi 
için farkındalığın arttı-
rılması,

Stratejik Öncelik 2: 
Canlılığını koruyan/
sürdüren kırsal yaşam.

Tedbir 2.1: Çevre dostu 
yenilikçi yaklaşımları 
yaygınlaştırmak/teşvik 
etmek.

Eylem 1: Çevreye du-
yarlı yenilikçi projelerin 
teşvik edilmesi/yaygın-
laştırılması,

Eylem 2: Çevresel 
duyarlılık konusunda il-
çelere yönelik eğitimler 
tertip edilmesi,

Eylem 3: Kırsal işlet-
melerde ortak bir kalite 
entegrasyon sisteminin 
kurulması,

Eylem 4: Çevre ve doğal 
kaynakları korumaya yö-
nelik faaliyetlerin teşvik 
edilmesi.
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Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ekseni 

Kırsal Turizm Ekseni 

Stratejik Öncelik 3: 
Tarımsal üretim ve 
tarıma dayalı sanayini 
iklim değişikliğine 
duyarlı hale getirmek 
ve bu alanlardaki ye-
nilikçi uygulamaları 
yaygınlaştırmak.

Tedbir 3.1: Tarımsal 
üretimde doğal kay-
nakları sürdürülebilir 
bir şekilde korumak ve 
kullanmak.

Eylem 1: Organik gübre 
kullanımının artırılması,

Eylem 2: Damla sula-
ma sistemlerinin tarım 
sektöründe kullanımının 
artırılması, 

Eylem 3:  Hassas tarım 
uygulamalarının benim-
senmesi,

Eylem 4:  İyi tarım 
uygulamalarının teşvik 
edilmesi ve yaygınlaştı-
rılması,

Eylem 5: Kuraklık riskini 
göz önünde bulundura-
rak kuraklığa dayanıklı 
bitki çeşitliliğinin artırıl-
ması,

Eylem 6: Öz tüketimin 
güneş enerjisi (ve diğer 
alternatif kaynaklar) ile 
karşılanmasının teşvik 
edilmesi,

Eylem 7: Yağmur hasadı 
yapılması,

Eylem 8: Toprak işle-
mesiz tarımın teşvik 
edilmesi,

Eylem 9: Hayvancılık 
işletmelerinde biyogaz 
tesislerinin teşvik edil-
mesi.

Eylem 10: Tarım sektö-
ründe teknoloji transfe-
rinin teşvik edilmesi

Tedbir 3.2: Yenilikçi 
uygulamalarla tarım ve 
tarıma dayalı sanayide 
katma değerin artırıl-
ması;

Eylem 1: Mevcut 
tarıma dayalı sanayi 
işletmelerinin yenilikçi 

yapıya kavuşturulması 
ve ihtiyaç dahilinde yeni 
işletmelerin kurulumu-
nun teşvik edilmesi,

Eylem 2: Tarımsal ürün-
ler için sevkiyat merkezi 
oluşturularak lojistik 
masrafların ve karbon 
salınımının azaltılması, 

Eylem 3: Toprak yapı-
sına uygun ürün dese-
ninin tespit edilmesi ve 
coğrafik işaret alınması

Eylem 4: Tarımsal koo-
peratiflerde ve tarımsal 
üretici birliklerinde 
inovasyon altyapısının 
kurulması.

Stratejik Öncelik 4: 
Kırsal turizm faaliyet-
lerinin koordineli ve 
katılımcı bir biçimde 
yerelden yönetimini 
tesis ederek yenilikçi 
kurumsal altyapıyı 
oluşturmak . 

Tedbir 4.1: İlçe kırsal 
turizm stratejileri hazır-

lamak, koordine etmek 
ve yerel katılımı sağla-
mak üzere yerelde bir 
liderlik yapılanmasının 
geliştirilmesi ve kurum-
sallaştırılması;

Eylem 1: Kırsal turizmin 
gelişmesini koordine 
eden çatı bir lider tu-
rizm organizasyonu ya 

da kurulunun (İlçe Tu-
rizm Koordinatörlüğü) 
kurulması,  

Eylem 2: İlçe Turizm 
Koordinatörlüğünün 
kurumsallaşması ve kısa 
vadedeki aktivitelerini 
gerçekleştirmesi için 
yeterli fon kaynaklarının 
oluşturulması,

Eylem 3: İlçe Turizm 
Koordinatörlüğünün 
sürdürülebilir kaynak ve 
fon yönetimi ile yatırım 
planlamasını gerçekleş-
tirmesi.

Tedbir 4.2: Kırsal turiz-
me yönelik katılımcılık, 
bilgi, işbirliği ve öğren-
me ağlarını etkin ve sür-
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dürülebilir bir biçimde 
tesis etmek.

Eylem 1: Kilit paydaş-
ların ve halkın kırsal 
turizm algısının ve stra-
tejisinin geliştirilmesine 
aktif katılımının sağlana-
rak sahiplenme kültürü-
nün geliştirilmesi,

Eylem 2: Kırsal turizme 
yönelik sürekli ve etkin 
bir işbirliği ve öğrenme 
ağının geliştirilmesi,

Eylem 3: Tur operatör-
leri ile ilçe turizm ko-
ordinatörlüğü ve kırsal 
halk arasında istikrarlı 
bir etkileşimin tesis edil-
mesi,

Eylem 4: Kırsal turizm 
bilgi ve işbirliği ağlarını 
sistematize edecek or-
tak bir platform oluştu-
rulması.

Stratejik Öncelik 5: 
Ankara kırsalını yeni-
likçi yöntemlerle kırsal 
turizm destinasyonu 
markası haline getir-
mek.  

Tedbir 5.1: Ankara mer-
kezini öncelemek sure-
tiyle, bölgesel, ulusal ve 
uluslararası ölçeklerde 
Ankara kırsal turizm al-
gısı yaratmak.

Eylem 1: Her ilçeyi ken-
di doğal ve kültürel zen-
ginlikleri kapsamında 
ön plana çıkaran Ankara 
kırsal turizm sloganı ge-
liştirilmesi,

Eylem 2: Yenilikçi tanı-
tım araçlarıylaAnkara 
kırsal turizm algısının 
ilçeler düzeyinde aktivi-
te ve coğrafya odaklı bir 
biçimde güçlendirilmesi, 

Eylem 3: İlçelerin kendi 
kırsal turizm değerleri 
ve algıları konusunda 
öz-farkındalık geliştir-
melerinin sağlanması.

Tedbir 5.2: Yerel turizm 
değerleri ve potansi-
yelleri doğrultusunda 
turizm markaları oluştu-
rarak ilçeleri uzun süreli 
kırsal destinasyon alan-
ları haline getirmek.

Eylem 1: Her ilçenin 
kırsal turizm haritasının 
ve turizm gelişme planın 
çıkarılarak, ilçeye özgü, 
özgün ve entegre bir 
turizm konseptinin ve 
bileşenlerinin belirlen-
mesi,

Eylem 2: İlçe turizm 
konsepti ve stratejisi 
kapsamında, gelişmekte 
olan farklı turizm eksen-
lerinin birbirleriyle ve 

kırsal gelişim süreçle-
riyle entegrasyonunun 
sağlanması,

Eylem 3: Belirlenen tu-
rizm konseptine uygun 
bir destinasyon marka-
sının oluşmasına katkı 
sağlayan ve çeşitlendi-
rilmiş bir turizm ürün ve 
hizmet portfolyösünün 
planlanması,

 Eylem 4: Destinasyon 
imajı ile uyuşan ve pazar 
araştırmalarına dayalı 
turizm faaliyet ve aktivi-
telerinin belirlenmesi ve 
geliştirilmesi,

Eylem 5: Mevcut turizm 
aktivitelerine yönelik 
eksikliklerin ve ihtiyaçla-
rın tespit edilerek, ürün 
ve hizmet kalitesinin 
iyileştirilmesine yönelik 
stratejilerin belirlen-
mesi,

Eylem 6: İlçe turizm 
geliştirme, tanıtım ve 
pazarlama stratejilerinin 
uzun-vadeli finansman 
planlamasının yapıl-
ması.

Stratejik Öncelik 6: An-
kara kırsal turizm pa-
zarını ve ekonomisini 
çeşitlendirmek, büyüt-
mek ve inovasyon ka-
pasitesini geliştirmek

Tedbir 6.1: Kırsal tu-
rizm ürün-hizmet çe-
şitliliğini, kalitesini ve 
pazarını geliştirmek.

Eylem 1: Mevcut ve 
potansiyel pazarların 
ihtiyaç ve beklentilerini 
anlamaya ve karşıla-
maya yönelik piyasa 
araştırmalarının gerçek-
leştirilmesi,

Eylem 2: Her bir hedef 
kitle için bütüncül kırsal 
turizm konseptine ko-
numlandırılmış ve piya-
sa araştırmalarına dayalı 
net ve öz bir pazarlama 
stratejisi formüle edil-
mesi,

Eylem 3: Farklılaşmış, 
yerelde üretilmiş, özgün 
ve turizm değeri olan 
ürün ve hizmetlerin 
kalite odaklı bir biçimde 
geliştirilmesi ve marka-
laşması,

Eylem 4: Turizm şirket-
leri ile işbirliği ve koordi-
nasyon içerisinde turizm 
konseptine uygun paket 
tur programlarının geliş-
tirilmesi ve markalaştı-
rılması,

 Eylem 5: Ulusal ve 
uluslararası kırsal turizm 
ağlarına entegrasyon 
ve networkler geliştiril-
mesi.
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Tedbir 6.2: Kırsal tu-
rizm ekonomisinde 
girişimci ve yenilikçi bir 
ekosistemin gelişmesini 
sağlamak.

Eylem 1: Kırsal ilçeler-
deki işletmeleri yönelik 
turizm kapasitesi geliş-
tirme programlarının 
düzenlenmesi,

Eylem 2: İlçelerin ye-
nilikçi bilgi ve iletişim 
altyapısını güçlendir-
meye yönelik kaynak 
planlaması,

Eylem 3: Girişim ve iş-
letmeler arasında yeni-
likçi teknolojilere dayalı 
işbirliği ve koordinasyon 
ağlarının tesis edilmesi.

Stratejik Öncelik 7: 
Sürdürülebilir kırsal 
turizmin ve kırsal tu-

rizmde inovasyonun 
gelişmesine yönelik il-
çelerde fiziki ve beşeri 
altyapıyı geliştirmek.

Tedbir 7.1: Sürdü-
rülebilir kırsal turizm 
gelişimine yönelik fiziki 
altyapıyı geliştirmek. 

Eylem 1: Etkin ve 
sürdürülebilir ulaşıma 
yatırım yapılarak ulaşım 
hizmetleri kalitesinin ve 
turistik cazibe alanlarına 
erişilebilirliğin arttırıl-
ması,

Eylem 2: Yönlendirme 
ve bilgilendirme levha-
larının yeterli düzeye 
ulaştırılması ve erişimin 
kolaylaştırılması,

Eylem 3: Turizm tanıtım 
ve bilgilendirme altyapı-
sının kurulması,

Eylem 4: İlçelerde ve 
doğal turizm alanların-
da bisiklet ve yürüyüş 
yolları altyapısının geliş-
tirilmesi,

Eylem 5: Turizmden alı-
nan katma değerin art-
tırılmasına yönelik satış 
alanlarının tasarlanması 
ve kurulması,

Eylem 6: İlçeler arası 
turizm cazibe alanlarını 
entegre edecek otobüs 
turlarının düzenlenmesi,

Eylem 7: Kırsalda sa-
natsal ve eğlence amaçlı 
faaliyetlerin gerçekleş-
tirilebilmesine yönelik 
altyapıların kurulması.

Tedbir 7.2: Sürdürü-
lebilir kırsal turizm ge-
lişimine yönelik beşeri 
kapasiteyi geliştirmek.

Eylem 1: Kırsal nüfusun 
sosyal beceri ve yeter-
lilikleri ile bilgi-iletişim 
teknolojilerini kullana-
bilme yeteneklerinin 
geliştirilmesi,

Eylem 2: İlçelerde yerel 
rehberler yetiştirme 
programları düzenlen-
mesi,

Eylem 3:  Kırsal turizm 
hizmetleri alanındaki 
eğitimli işgücü kapasi-
tesinin arttırılmasına 
yönelik yaygın ve örgün 
mesleki eğitim ve serti-
fika olanaklarının geliş-
tirilmesi,    

 Eylem 4: İlçelerde mes-
leki eğitim kurumları ve 
halk eğitim merkezle-
riyle turizm girişimleri 
arasında bağların güç-
lendirilmesi.
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Stratejik Öncelik 8: 
Sosyal girişimcilik ka-
pasitesini arttırmak.

Tedbir 8.1: Sosyal giri-
şimcilikle ilgili farkındalı-
ğı arttırmak.

Eylem 1: Sosyal girişim-
cilikle ilgili bir envanter 
araştırmasının yapılması 
ve yerel kaynak oluştu-
rulması, dağıtılması,

Eylem 2: Kamuya sosyal 
girişimcilikle ilgili farkın-
dalığın artırılması,

Eylem 3: Sosyal girişim-
cilikle ilgili iyi örneklerin 
araştırılması ve yaygın-
laştırılmasının sağlan-
ması,

Eylem 4: Sosyal girişim-
ciliği destekleyen ağlar 
ile STK, kamu, üniversite 
ve özel sektör iş birliği-
nin arttırılması.

Tedbir 8.2: Sosyal giri-
şimcilik alanında beşeri 
sermayeyi güçlendirmek

Eylem 1: Mevcut ve po-
tansiyel sosyal girişimci 

ekosistem haritalaması-
nın yapılması,

Eylem 2: Potansiyel sos-
yal girişimcilere kaynak 
olacak eğitim müfreda-
tının belirlenmesi,

Eylem 3: Potansiyel 
sosyal girişimcilere eği-
timlerin verilmesi,

Eylem 4: Yatırımcı ve 
sosyal girişimciler bir 
araya getirecek plat-
formların oluşturulması.

Tedbir 8.3: Sosyal 

girişimcilik ve sosyal 
inovasyon ekosisteminin 
iyileştirilmesi; 

Eylem 1: Sosyal ekono-
mi ile ilgili araştırmala-
rın yapılması ve yaygın-
laştırılması,

Eylem 2: Sosyal giri-
şimcilerle bu alandaki 
karar alıcıların bir araya 
getirilmesi,

Eylem 3: Sosyal girişim-
cileri destekleyici fon 
mekanizmaları gelişti-
rilmesi.

Sosyal İnovasyon Ekseni 
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Eylem 
No Eylem Hedef 

kitle/bölge
Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi
Riskler Önlemler Sorumlu 

Kuruluş
İşbirliği 

Yapılacak 
Kuruluşlar

1.1.1 Kırsal girişimcilik 
ve kırsal alanda 
kadının girişim-
ciliği mevzuat 

altyapısının oluş-
turması

Kırsal ilçeler-
de yaşayan 

halk/üretici-
ler/işletme 

sahipleri

İlgili Ba-
kanlıkların 
mevzuatla-
rında kırsal 

girişimciliğin 
teşviki ve güç-

lendirilme-
sine yönelik 

düzenlemeler 
yapılması 

(orta dönem) 

Mevuzatta 
girişimcilik 

ve kırsal 
girişimcilik 
tanım ve 

kapsamının 
net olma-

ması

Girişimcilik 
ve kırsal 

girişimcilik 
kavramının 

genel çerçe-
vesi çıkarıla-

cak. 

Bilim, 
Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığı, 

Gıda, Tarım 
ve Hay-
vancılık 

Bakanlığı

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Aile ve 
Sosyal Politikalar 

Bakanlığı

1.1.2 Sosyal girişimci-
liğin tanımının 
yapılması ve 

mevzuatın(vergi 
mevzuatı dâhil 
olmak üzere) 

kapsamının belir-
lenmesi

Üniversi-
teler,

Yasa yapı-
cılar, Sosyal 
girişimciler

Mevcut 
literatürün 
ve yasaların 
incelenmesi,
Gerekli mu-
afiyetlerin 

belirlenmesi 
(Kısa-Orta 

vade)

Katılım ve 
sahiplenme-

nin düşük 
olması, 

Bürokratik 
engeller ve 
sürecin çok 

uzaması

Politika 
yapıcıların 

farkındalığını 
arttırmaya 
yönelik lobi 
faaliyetleri 
yapılması

Gıda, Tarım 
ve Hayvan-
cılık Bakan-

lığı,
Gümrük 

ve Ticaret 
Bakanlığı, 

Maliye 
bakanlığı

AKA,
Üniversiteler,

Kamu,
STK’lar

Uluslararası 
kuruluşlar

1.1.3 Kırsal işletmelerin 
e-ticaret uygula-
malarına yönelik 

altyapısının kurul-
ması

Kırsal ilçeler-
de faaliyette 

bulunan 
işletmeler

E-ticaret 
mevzuatında 

kırsal işlet-
melere yer 
verilmesi/

önceliklendi-
rilmesi (kısa 

dönem)

E-ticaret uy-
gulamalarını 
uygulayacak 
işletmelerin 

kurumsal 
kapasitele-
rinin zayıf 

olması

E-ticaret 
konusunda 
pazarlama, 
web sayfası 
tasarımı vb. 

eğitimler 
verilecek

Gümrük 
ve Ticaret 
Bakanlığı

Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Bilim, 
Sanayi ve Tek-

noloji Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Aile ve 
Sosyal Politikalar 

Bakanlığı

Tedbir 1.1: Kırsal alanlarda inovasyon altyapısını oluşturmaya yönelik mevzuat düzenlemesi yapmak*

STRaTEjİK ÖNcElİK 1: KıRSal EKoNomİDE DİjİTal DÖNüşümü gERçEKlEşTİRmEK

KIRSAL İNOVASYON EKSENİ

Eylem 
No Eylem Hedef 

kitle/bölge
Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi
Sorumlu
Kuruluş

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

ÖnlemlerRiskler

*  Mevzuat ile ilgili belirtilen eylemler, sorumlu olarak tanımlanan tüm kurum ve kuruluşlar için tavsiye niteliğinde ve teşvik 
  etmek amacıyladır.
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1.1.4 Büyükşehir bele-
diyesi yasasında 
kırsal alanlarla 

ilgili fiziki inovas-
yon altyapısına 

yönelik düzenle-
me yapılması

Kırsal ilçeler-
de yaşayan 

halk

Büyükşehir 
belediye 

yasasında 
elektrik, su, 

telefon, inter-
net kullanımı-
nın yenilikçi 

yaklaşımlarla 
sürdürülme-
sine yönelik 
gerekli dü-
zenlemeleri 

yapmak (orta 
dönem) 

Kurumlara-
rası eşgüdü-
mün gerçek-
leşmemesi

Kurumla-
rarası odak 

grup toplan-
tıları yapıla-
rak  mutaba-
kat metinleri 
imzalanması

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Ba-
kanlığı, TEDAŞ, 
ASKİ, TÜRKSAT, 
TÜRKTELEKOM, 
İlçe belediyeleri

1.1.5 Geniş bant ağla-
rının kırsal alan-
larda yaygınlaştı-
rılmasına yönelik 
altyapı düzenle-
mesi yapılması

Kırsal ilçeler-
de yaşayan 

halk

Kırsal ilçelere 
yönelik özel 

uygulamaları 
gerçekleş-

tirmek (orta 
dönem)

Nüfus 
yoğunlukla-
rının düşük 
olmasından 
Kurumların 
önceliğinin 
olmaması

Müdahale 
alanlarının 

önceliklendi-
rilmesi, göç 
nedeniyle 
ortaya çı-

kacak uzun 
dönemli 

maliyetlerin 
önlenmesi

Ulaştırma, 
Denizcilik 

ve Ha-
berleşme 
Bakanlığı 

Ankara Büyükşe-
hir belediyesi, ilçe 

belediyeleri

1.1.6 Kırsalda faaliyette 
bulunan üretici-
ler/işletmelere 

yönelik inovasyon 
temalı projelere 
yönelik alternatif 
finansal destek 

mekanizmalarının 
geliştirilmesi

Kırsal ilçeler-
de faaliyette 

bulunan 
işletmeler

Destek veren 
kuruluşlarla 

birebir görüş-
meler yoluyla 
kırsal ilçelere 
yönelik özel 
programlara 
kurumların 

çıkmasını sağ-
lamak (kısa 

dönem)

Kırsal iş-
letmelerin 
faizsiz kre-

diden yarar-
lanması için 
kendilerine 

teminat 
göstereme-

mesi

Bankalarla 
görüşmeler 

yapılarak 
inovasyon 

temalı 
projelerde 
kırsal işlet-
melere özel 

uygulamaları 
gündeme 
sokmak

Ankara 
Kalkınma 

Ajansı

Ankara Büyük-
şehir belediyesi, 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Ba-

kanlığı, Finans ku-
ruluşları, KOSGEB, 
Kültür ve Turizm 

İl Müdürlüğü, 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakan-

lığı, Kalkınma 
Bakanlığı

1.1.7 Kırsala yönelik 
proje destekle-
rinin (hibe vb.) 
değerlendirme 
kriterlerine ino-
vasyon kriterinin 

eklenmesi 

Kırsal alana 
yönelik des-

tek veren 
tüm kurum 
ve kuruluş-
lar, Proje 
başvuru 
sahipleri

İlgili kurum 
ve kuruluşlar 

tarafından 
kırsal yönelik 
uygulan/plan-
lanan proje-
lerde kullanı-
lan yenilikçi 
yöntemlerin 

teşvik edilme-
sini sağlaya-
cak program 

yönetim 
mekanizmala-
rı geliştirmek 
(kısa dönem)

Kırsalda 
yenilikçiliğin 

kurumlar 
tarafından 
benimsen-
memesi, 

proje başvu-
ru sahipleri-
nin sadece 

kriteri karşı-
laması için 
inovasyon 
terimi kul-

lanması

Kurumlarla 
ile iletişime 

geçilerek 
lobi faaliyet-
leri gerçek-
leştirilecek, 
ayrıca proje 
bazlı değer-
lendirmeler-
de ayrıntılı 
kontroller 

gerçekleşti-
rilmesine yö-
nelik çalışma 

yapmak

Ankara 
Kalkınma 

Ajansı,
TKDK,
Gıda, 

Tarım ve 
Hayvancılık 

Bakanlığı

Diğer Bakanlıklar, 
Üniversiteler,
Uluslararası 
Kuruluşlar,

AB Projeleri
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1.1.8 Tarıma dayalı 
sanayi kümesi 
oluşturulması

Tekno-
kentler ve 
OSB’ler ve 
merkezde 
tarım ve 
tarıma 

dayalı sanayi 
konusunda 

Ar&Ge 
yapan tüm 
işletmeler 
ve hizmet 

sağlayıcılar

Ankara’da bir 
tarım küme-
sinin kurulu-
muna yönelik 

çalışmalar 
ilgili kurum ve 
kuruluşlarla 

istişare halin-
de kurulacak 
(orta dönem)

Hizmet 
sağlayıcılar 
ve sektör-
de çalışan 
firmaların 
ilgisiz kal-

ması

Tarım kü-
mesinin 

kurulumuna 
yönelik 

spesifik odak 
grup toplan-
tıları gerçek-
leştirilerek 
önyargıları 

yıkmak

Ankara Üni-
versitesi

Ankara Kalkınma 
Ajansı, Ankara 

Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 

Bakanlığı, Tekno-
kentler, OSB’ler 
Tarıma dayalı 

sanayi işletmeleri, 
Çiftçiler, ASO

Tedbir 1.2: Kırsal alanlarda teknoloji odaklı sosyal ve kültürel değişimi gerçekleştirmek

Eylem 
No

Eylem Hedef kitle/
bölge

Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi

Riskler Önlemler Sorumlu 
Kuruluş

İşbirliği 
Yapılacak 
Kuruluşlar

1.2.1 Yenilikçiliğin 
benimsetilmesi ve 
yaygınlaştırılması 

faaliyetleri

İlk ve orta 
öğretim 

öğrencileri

İlköğretime 
yönelik yeni-
likçilik eğitim 

modülleri 
oluşturmak 

(orta dönem)

Yenilikçilik 
kavramı ve 

uygulamala-
rı konusun-
da farkında-
lık düzeyin 
in düşük 
olması

Yenilikçilik 
kavramı ve 

alt bileşenle-
ri konusunda 

farkındalık 
eğitimleri 

düzenlemek

Ankara 
Kalkınma 

Ajansı

Milli Eğitim 
Bakanlığı, Türk 

Patent Enstitüsü, 
Türkiye Teknoloji 

Transfer Geliş-
tirme Vakfı, Halk 
Eğitim Merkezleri

1.2.2 Üniversitelerin 
ilgili fakültelerin-
de kırsal alanda 

inovasyon konulu 
eğitimler düzen-

lenmesi

Yüksek 
Öğrenim 

Öğrencileri

Yükse-
köğretim 

kurumlarına 
yönelik saha 
deneyimle-
rini yansıtıcı 
inovasyon 
eğitimleri 

vermek (orta 
dönem)

Üniversite 
yönetimle-
rinin sıcak 
bakmama 
durumu, 

Hedef kit-
lenin ilgisiz 

kalması

Üniversite 
yönetimle-
rine yönelik 
bilgilendir-

me çalışma-
ları yapmak

Ankara 
Üniversite-
si, TED Üni., 

Meslek 
Yüksek 

Okulları, 
Sosyal 

Bilimler 
Üniversitesi

Ankara Kalkınma 
Ajansı,  Yüksek 

Öğretim Kurumu, 
Türk Patent Ensti-

tüsü, TTGV

1.2.3 Kırsal alanlara 
yönelik uygulama-

lı girişimcilik ve 
inovasyon eğitim-

leri verilmesi

İlçe halkı 
(özellikle 

gençler ve 
kadınlar)

Uygulamalı 
girişimcilik 

ve inovasyon 
eğitimleri ger-
çekleştirmek 
(kısa dönem)

Girişimci 
bulmada 
sıkıntı ya-
şanabilir, 

salon bulma 
konusunda 
sıkıntı yaşa-

nabilir

İlçe beledi-
yeleri ve kay-
makamlıklar-
la iletişime 
geçilerek 
destekleri 
alınacak

Ankara 
Kalkınma 

Ajansı, 
KOSGEB

İlçe Belediyeleri, 
İlçe Kaymakam-

lıkları, İlçe Ticaret 
Odaları, İlçe Esnaf 

ve Sanatkarlar 
Odası, Muhtar-
lıklar, ATO, ASO, 
İŞKUR, Halk Eği-
tim Merkezleri

1.2.4 Ülkemizin katıldığı 
Avrupa Birliği 

Programlarından 
daha fazla ya-

rarlanılabilmesi 
için farkındalığın 

arttırılması

Kırsal ilçeler-
de yaşayan 
üreticiler/

işletme 
sahipleri 

Potansiyel 
yararlanıcıla-
ra yönelik bir 
eğitim faali-
yeti gerçek-
leştirmek

(orta dönem)

Hedef kit-
lenin ilgisiz 

kalması 

Duyuru ve 
bilgilen-

dirmelerin 
yapılması

AB Bakan-
lığı

TÜBİTAK
KOSGEB

Ankara Kalkınma 
Ajansı

Eylem 
No Eylem Hedef 

kitle/bölge
Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi
Sorumlu
Kuruluş

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

ÖnlemlerRiskler
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Tedbir 2.1: çevre dostu yenilikçi yaklaşımları yaygınlaştırmak/teşvik etmek

Eylem 
No        

Eylem Hedef 
kitle/bölge

Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi

Riskler Önlemler Sorumlu 
Kuruluş

İşbirliği 
Yapılacak 
Kuruluşlar

2.1.1 Çevreye duyarlı 
yenilikçi pro-
jelerin teşvik 

edilmesi/yaygın-
laştırılması

Çiftçiler, 
tarıma da-
yalı sanayi 
işletmeleri

Tarım sektö-
rüne yönelik 
destek veren 
kuruluşların 
çevreye du-

yarlı teknolo-
jilerin yaygın-
laştırılmasına 
yönelik des-
teklemele-
rine ağırlık 

vermek (orta 
dönem)

Çiftçilerin 
yeni bir 

teknolojinin 
getireceği 
maliyete 

katlanmak 
istememesi

Bankaların 
damla sula-
ma sistemi 
projelerine 
yönelik sıfır 
faizli kredi 

kullandırma-
sına yönelik 
çalışmalar 
yapmak

Gıda, Tarım 
ve Hayvancı-
lık Bakanlığı

Damla Sulama 
sistemi üzerine 
çalışan firmalar, 
Bankalar, Ziraat 

Odaları

2.1.2 Çevresel duyar-
lılık konusunda 
ilçelere yönelik 
eğitimler tertip 

edilmesi

İlçe halkı İklim de-
ğişikliğinin 

olumsuz etki-
leri, tarımsal 

nüfusun 
azalması, 

tarım toprak-
larının amaç 
dışı kullanımı 
konusunda 
eğitimler 

düzenlemek 
(kısa dönem)

Çevresel 
hassasiyetin 

olmaması

Eğitimler 
yoluyla 

farkındalık 
oluşturmak

Gıda, Tarım 
ve Hayvan-
cılık Bakan-
lığı Ankara İl 
Müdürlüğü, 

Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı 

Damla Sulama 
sistemi üzerine 
çalışan firmalar, 
Bankalar, Ziraat 

Odaları, An-
kara Kalkınma 

Ajansı, DSİ, 
Bakanlığı, 9. 
Orman Bölge 
Müdürlüğü, 
Üniversiteler

2.1.3 Kırsal işletme-
lerde ortak bir 

kalite entegras-
yon sisteminin 

kurulması

Tüm işlet-
meler

Ortak bir kali-
te sisteminin 
oluşturularak 
turizm alanın-
da faaliyette 
bulunan tüm 
paydaşlara 

yaygınlaştır-
mak (uzun 

dönem)

Kırsal tu-
rizmde kalite 
entegrasyon 
sisteminin 

yeni bir kav-
ram olması, 
Entegre ka-
lite yönetim 

sistemleri 
inşa edilmesi 

için gerekli 
teknik kapa-
sitenin yeter-
li olmaması

Çevreye 
duyarlı kalite 

entegras-
yon sistemi 
konusunda 
farkındalık 

oluşturmak,
Temel kapasi-
te geliştirme 
eğitimlerinin 
gerçekleştiril-

mesi

Türk Stan-
dartları 

Enstitüsü, 
İlçe Ticaret 
Odaları ve 
Borsaları

Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı, 
Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı, 
Ankara Kalkın-

ma Ajansı

2.1.4 Çevre ve doğal 
kaynakları ko-

rumaya yönelik 
faaliyetlerin 

teşvik edilmesi

İlçe halkı İlçelerdeki 
doğal kay-
naklarının 

bir envanter 
kaydının oluş-
turulması ve 
halk arasında 
bilinçlendir-
me çalışma-
ları yapmak 

(orta dönem)

Çevresel 
duyarlılığın 

yetersiz 
düzeyde 
olması

Kamu spotu, 
farkındalık 
eğitimleri 

gibi araçlarla 
çevresel bi-

linçlendirme 
yaratmak

Çevre ve 
Şehircilik 
Bakanlığı

Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı, 

Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Or-

man ve Su İşleri 
Bakanlığı, Enerji 
ve Tabii Kaynak-

lar Bakanlığı

STRaTEjİK ÖNcElİK 2: caNlılığıNı KoRUYaN/SüRDüREN KıRSal Yaşam

Eylem 
No Eylem Hedef 

kitle/bölge
Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi
Sorumlu
Kuruluş

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

ÖnlemlerRiskler



82

 A
N

K
A

R
A

 (
TR

51
) 

K
IR

SA
L 

İN
O

VA
SY

O
N

 E
Y

LE
M

 P
LA

N
I

Tedbir 3.1: Tarımsal üretimde doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde korumak ve kullanmak 

Eylem 
No

Eylem Hedef 
kitle/bölge

Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi

Riskler Önlemler Sorumlu 
Kuruluş

İşbirliği Yapılacak 
Kuruluşlar

3.1.1 Organik gübre 
kullanımının 
artırılması

Gübre kul-
lanan tüm 
üreticiler

Kimyasal güb-
renin doğal 

gübre ile ikame 
edilmesi

(Orta vade)

Doğal gübre-
nin bitkinin 
yetişmesine 

gereken 
katkıyı sağla-

yamaması
Lekelenme 

sorunu

Kullanılacak 
gübrenin 
üretimin 
küçük bir 
örneklem 
üzerinde 

denenmesi
Detaylı top-
rak analizi 
yapılarak 

doğal gübre 
formülünün 

geliştiril-
mesi

Gıda, Tarım 
ve Hayvan-
cılık Bakan-
lığı Ankara İl 
Müdürlüğü 

ve İlçe Tarım 
Müdürlükleri

Ankara Üniversi-
tesi başta olmak 

üzere ilgili üniver-
siteler, STK’lar,

3.1.2 Damla sulama 
sistemlerinin 

tarım sektörün-
de kullanımını 

artırılması

Çiftçiler, Su-
lama birlik-
leri, Ziraat 

Odaları

Tarım sektö-
rüne yönelik 
destek veren 
kuruluşların 

damla sulama 
sistemlerinin 
yaygınlaştırıl-

masına yönelik 
destekleme-
lerine ağırlık 
vermek (orta 

dönem)

Çiftçilerin 
yeni bir 

teknolojinin 
getireceği 
maliyete 

katlanmak 
istememesi, 
Yoğun sula-
ma gerekti-

ren ürünlerin 
yeterince su 
alamaması

Bankaların 
damla sula-
ma sistemi 
projelerine 
yönelik sıfır 
faizli kredi 
kullandır-

masına 
yönelik 

çalışmalar 
yapmak,

periodik su 
ihtiyacı tes-

pit edilir, 
Yoğun su 

istemeyen 
bitkiler için 
tercih edilir

Gıda, Tarım 
ve Hayvancı-
lık Bakanlığı, 
Ankara İl Mü-

dürlüğü ve 
ilçe müdür-
lükleri, Dev-
let Su İşleri 
(DSİ) Genel 
Müdürlüğü

Damla Sulama 
sistemi üzerine 
çalışan firmalar, 
Bankalar, Ziraat 
Odaları, Ankara 

Üniversitesi, TKDK

3.1.3 Hassas tarım 
uygulamalarının 
benimsenmesi 

Tüm çift-
çiler

Toprak, su ve 
hava değerlerini 
ölçen ve uyarı 
veren sistem-

lerin kurulması 
ve eğitimlerin 

verilmesi
(Orta vade)

Yanlış ölçüm 
sonucu ye-

tersiz sulama 
yada sıcaklık 

sebebiyle 
ürün zaiyatı

Üretimin 
küçük bir 
örneklem 
üzerinde 

denenmesi
Manuel 

kontrolün 
devam etti-

rilmesi

Gıda, Tarım 
ve Hayvancı-
lık Bakanlığı, 

Ankara İl 
Müdürlüğü 
ve ilçe mü-
dürlükleri, 

Ankara Üni-
versitesi 

Finansal Kuruluş-
lar, TKDK

TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİ EKSENİ

STRaTEjİK ÖNcElİK 3: TaRımSal üRETİm vE TaRıma DaYalı SaNaYİNİ 
İKlİm DEğİşİKlİğİNE DUYaRlı HalE gETİRmEK vE BU alaNlaRDaKİ 

YENİlİKçİ UYgUlamalaRı YaYgıNlaşTıRmaK

Eylem 
No Eylem Hedef 

kitle/bölge
Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi
Sorumlu
Kuruluş

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

ÖnlemlerRiskler
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3.1.4 İyi tarım 
uygulamalarının 
teşvik edilmesi 
ve yaygınlaştı-

rılması

Çiftçiler, 
Ziraat 

Odaları, 
Tarım 

Toprakları

Üretim 
aşamalarında 
tüm işlemleri ( 
ürünün çeşidi, 

üretildiği 
coğrafi bölge, 

gübre, ilaç 
uygulama 
zamanı, 

uygulama 
aletleri vb.) 
denetleyen 

mekanizmaların 
kurulması ve 
eğitimlerin 

verilmesi (orta 
vade)

Çiftçilerin 
iyi tarım 

uygulamaları 
konusunda 

bilinç 
eksikliği

Yerel bilinç-
lendirme 

faaliyetleri-
nin gerçek-
leştirilmesi

Gıda Tarım 
ve Hayvancı-
lık Bakanlığı, 

Ankara İl 
Müdürlüğü 

ve ilçe 
müdürlükleri 

Ankara Üniversi-
tesi, TKDK, Ziraat 

Odaları

3.1.5 Kuraklık riskini 
göz önünde bu-
lundurarak ku-

raklığa dayanıklı 
bitki çeşitliliği-
nin artırılması

Kuraklık 
riski olan 

tarım alan-
ları

Kuraklığa daya-
nıklı bitkilerin 

tespiti
Örneklem ekim 

yapılması
Yaygınlaştırma

(uzun vade)

Kuraklığa 
dayanıklı 
ürünlerin 

verim gös-
termemesi

Maliyetlerin 
yüksek ol-

ması
Çiftçinin 

adapte ola-
maması

Başarılı 
pilot uygu-
lamaların 

tarımsal ya-
yım yoluyla 
yaygınlaştı-
rılması, ta-
rımsal süb-
vansiyonlar 
yoluyla ayni 

katkı sağ-
lanması

Gıda, Tarım 
ve Hayvancı-
lık Bakanlığı, 

Ankara İl 
Müdürlüğü 
ve ilçe mü-
dürlükleri, 

Ankara Üni-
versitesi 

TKDK

3.1.6 Öz tüketimin 
güneş enerjisi 
(ve diğer alter-
natif kaynaklar)

ile karşılan-
masının teşvik 

edilmesi

Kırsal üre-
ticiler ve 

tüketiciler, 
Enerji pane-
li firmaları 

Enerji tasarrufu 
için her çiftlikte 

öz tüketim 
kadar güneş 

paneli zorunlu-
luğu getirilmesi, 
Devlet teşvikleri 
ile kullanımının 
desteklenmesi, 

Milli Eğitim 
Bakanlığı vasıta-
sıyla  kırsaldaki 
okullarda güneş 
enerjisine yöne-
lik farkındalığın 

artırılması
(orta vade)

Zorunluluğu 
doldurmak 
için göster-

melik panel-
ler takılması

Panel arı-
zaları

Tüketimi kar-
şılamaması

Yapılacak 
kontroller 

ile panelle-
rin çalışma-

sı kontrol 
edilir

Panel arı-
zaları için 
müdahale 

ekipleri ku-
rulur

Fizibilite 
çalışması 
yapılarak 
uygun bü-
yüklükte 
paneller 

takılır

Gıda, Tarım 
ve Hayvancı-
lık Bakanlığı, 
Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar 

Bakanlığı, 
Milli Eğitim 

Bakanlığı

TKDK, Çevre ve 
Şehircilik Bakan-
lığı, Üniversiteler, 
Enerji Firmaları

3.1.7 Yağmur hasadı 
yapılması

Tüm çift-
çiler

Su tasarrufu 
için öncelikle 

toprak yapısının 
zenginleştiril-

mesi
-su hasadını 

sağlayacak yağ-
mur hendekleri 

ve yapıların 
oluşturulması

(orta vade)

Yağmur yağ-
maması

Fizibilite 
çalışması 
yapılarak 
ihtiyaç ve 

potansiyel-
ler tespit 

edilir

Gıda, Tarım 
ve Hayvancı-
lık Bakanlığı, 

Orman ve 
Su İşleri Ba-

kanlığı

Üniversiteler, 
STK’lar
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3.1.8 Toprak işleme-
siz tarımın teş-

vik edilmesi

Tüm çift-
çiler

Toprak işleme-
siz tarımın yay-
gınlaştırılması

(orta vade)

Çiftçilerin 
uygulamaları 

benimse-
mesi,

Ekipman 
sıkıntısı

Tarımsal ya-
yım yoluyla 
eğitimleri 

gerçek-
leştirmek, 

Ortak 
kullanıma 

açık makine 
parklarının 
yapılması

Gıda, Tarım 
ve Hayvancı-
lık Bakanlığı

TKDK

3.1.9 Hayvancılık 
işletmelerinde 
biyogaz tesis-
lerinin teşvik 

edilmesi

Tüm hay-
vancılık 

işletmeleri, 
Biyogaz 
firmaları

Hayvancılık 
işletmelerinde 

gübre yönetimi-
ni gerçekleştir-
mek, gübrenin 
biyogaza dö-
nüştürülecek 
ekipmanların 

kullanımı
(orta vade)

Maliyetlerin 
yüksek olma-
sı, Çiftçilerin 
biyogaz üre-
timi konu-

sunda bilgi-
siz olması

Çiftçilerin 
biyogaz 

hakkında 
eğitilmesi 
ve biyogaz 
tesislerinde 

görev 
alan ilgili 

personelin 
Biyogaz 

Sistemleri 
Personeli 

ulusal 
yeterliliği 

Seviye 
(3,4,5)’e 

göre belge
lendiril
mesinin 

sağlanması, 
biyogaz 

tesislerine 
yönelik 
finansal 
destek 

sağlanması

Gıda, Tarım 
ve Hayvan-
cılık Bakan-
lığı, Ankara 

Üniversitesi, 
Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar 

Bakanlığı

TKDK

3.1.10 Tarım sektö-
ründe teknoloji 
transferinin teş-

vik edilmesi

Tenkokent-
lerde çalı-

şan firmalar
Gıda, Tarım 
ve Hayvan-
cılık Bakan-

lığı,
Ziraat Oda-

ları,
Çiftçiler

Tarım sektö-
ründe tekno-

kentlerde , 
üniversitelerde, 

ve araştırma 
enstitülerinde 

tarım sektörün-
de çalışan şir-

ketlerin/uzman-
ların edinmiş 
oldukları bilgi 
ve donanımın 
çiftçilere akta-

rılması
Tarım tekno-
kentlerinin 
kurulması

Maliyetlerin 
yüksek ol-

ması,
Çiftçilerin il-
gisiz kalması,

Firmaların 
ilgisiz kal-

ması, Patent 
sorunları

Devletin 
sübvanse 
etmesi,

Çiftçilerin 
yayım 

faaliyetleri 
(inovasyon, 

patent 
süreçleri 

vb.) yoluyla 
farkında 
lıklarının 

artırılması

Gıda, Tarım 
ve Hayvancı-
lık Bakanlığı, 
Üniversiteler

Bakanlığı, Üniver-
siteler

Teknokentler,
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakan-

lığı,
Tarım teknolojisi 
üreten firmalar
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Tedbir 3.2 Yenilikçi uygulamalarla tarım ve tarıma dayalı sanayide katma değerin artırılması

Eylem 
No

Eylem Hedef 
kitle/bölge

Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi

Riskler Önlemler Sorumlu 
Kuruluş

İşbirliği Yapılacak 
Kuruluşlar

3.2.1 Mevcut tarıma 
dayalı sanayi 
işletmelerinin 

yenilikçi yapıya 
kavuşturulma-

sı ve ihtiyaç 
dahilinde yeni 
işletmelerin 

kurulumunun 
teşvik edilmesi

Tarıma da-
yalı sanayi 
işletmeleri

İşleme tesisi 
açılması,

Ticarileşme ve 
üretimin stan-
dartlaşması,
Marka oluş-
turulması ve 

büyük market 
zincirlerinde 

satış
E-ticaret

(uzun vade)

Üretilen 
ürünlerin 

markalaşa-
maması ve 
işletmenin 
kar edeme-

mesi 

-Pazar 
araştırması 
yapılması
-ürünler 

için ön satış 
yapılması

-devlet 
alımı

-Gıda, Tarım 
ve Hayvancı-
lık Bakanlığı, 
Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 

Bakanlığı

Ankara Kalkınma 
Ajansı, Finansal 
kuruluşlar, KOS-

GEB, TKDK

3.2.2 Tarımsal ürün-
ler için sevkiyat 
merkezi oluştu-
rularak lojistik 
masrafların ve 

karbon salınımı-
nın azaltılması

Toptancı 
haline ürün 
satan çift-

çiler

Belediyeler 
tarafından sev-
kiyat merkezi 
oluşturulması  

(orta vade)

Masrafların 
azalmaması

-Fizibilite 
çıkarılması

ABB ve İlçe 
belediyeleri 

Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık 

Bakanlığı

3.2.3 Toprak yapısına 
uygun ürün 

deseninin tespit 
edilmesi ve 

coğrafik işaret 
alınması 

 

Çiftçiler, 
tarım top-

rakları

Toprak haritala-
rı çıkarılması,
Üreticilerle 

görüşmeler ya-
pılması,

Uygun ürün tes-
piti ve eğitimler 
düzenlenmesi

(orta-uzun 
vade)

Toprağa 
uygun ürün 
tespitinde 
hatalar ol-

ması
-iklim deği-

şiklikleri
kuraklık/
don/sel

-yeni ürün 
yetiştiri-
lecekse 
fizibilite 

yapılması
-iklim ko-
şulları için 

önlem alın-
ması

-su depoları 
kurulması

-dona karşı 
toprak örtü-
cü sistemler 

vb

Gıda, Tarım 
ve Hayvancı-
lık Bakanlığı

Ankara Üniver-
sitesi

3.2.4 Tarımsal koo-
peratiflerde ve 
tarımsal üretici 

birliklerinde 
inovasyon alt-

yapısının kurul-
ması

Tarımsal 
Kalkınma 

Kooperatif-
leri, Tarım-
sal Üretici 
Birlikleri 

Farkındalık ar-
tırma eğitimleri, 

iyi uygulama 
örneklerinin 

tanıtım ve yay-
gınlaştırılması 
(kısa dönem)

Mevzuat iyileş-
tirmeler (orta 

dönem)

Spesifik koope-
ratif destekleri 
(orta dönem)

İlgili kuruluş-
lar arasında 
koordinas-

yon eksikliği/
Tarımsal 

kooperatifler 
ve tarımsal 

üretici birlik-
lerinin ilgisiz 

kalması

İlgili ku-
ruluşlarla 

biraraya ge-
lerek ortak 
bir vizyon 
ekseninde 

hareket 
etme sağ-
lanacak/

Kooperatif 
ve birlik 

yönetimle-
rine yönelik 
inovasyon 

konulu 
spesifik 

eğitimler 
verilecek

Gümrük ve 
Ticaret Ba-

kanlığı,
Gıda, Tarım 

ve Hayvancı-
lık Bakanlığı

Ankara Kalkınma 
Ajansı, Tarımsal 

Kalkınma Koope-
ratifleri, Tarımsal 

Üretici Birlikleri ve 
üst birlikleri

Eylem 
No Eylem Hedef 

kitle/bölge
Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi
Sorumlu
Kuruluş

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

ÖnlemlerRiskler
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Tedbir 4.1: İlçe kırsal turizm stratejileri hazırlamak, koordine etmek ve yerel katılımı sağlamak üzere yerelde bir 
liderlik yapılanmasının geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması

Eylem 
No

Eylem
Hedef 

kitle/bölge

Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi
Riskler Önlemler

Sorumlu 
Kuruluş

İşbirliği 
Yapılacak 
Kuruluşlar

4.1.1 Kırsal turizmin 
gelişmesini 

koordine eden 
çatı bir lider 

turizm organi-
zasyonu ya da 

kurulunun (İlçe 
Turizm Koor-
dinatörlüğü) 

kurulması   

Kamu, özel 
sektör ve 

sivil toplum 
kuruluşları

Her bir ilçede 
sivil toplum, 
kamu kesimi 

ve özel sektör 
girişimleri katılı-
mından oluşan; 
amaç, hedef ve 

fonksiyonları 
odaklı net ve 
stratejik bir 

şekilde belirlen-
miş; 

Hedef kitlenin 
etkin katılımını 
sağlayan yapı-
ların oluşturul-
ması (Kısa-orta 

vade)

Katılım ve 
sahiplenme-

nin düşük 
düzeyde 
olması ve 

sürdürülebi-
lir olmaması

Kurulma ve 
başlangıç ku-
rumsallaşma 
aşamasında 
katılımcılık, 
işbirliği ve 

sahiplenme-
ye yeterli 
önemin 

verilmesi

İlçe Beledi-
yeleri, Kay-

makamlıklar

Sivil toplum ku-
ruluşları, turizm 
alanında faaliyet 

gösteren orta-
büyük ölçekli özel 
sektör kuruluşları, 

turizme yönelik 
öğretim kuru-
luşları, Ankara 

Kalkınma Ajansı, 
İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Üni-
versiteler, TKDK

4.1.2 İlçe Turizm 
Koordinatörlü-
ğünün kurum-
sallaşması ve 
kısa vadedeki 
aktivitelerini 

gerçekleştirme-
si için yeterli 

fon kaynakları-
nın oluşturul-

ması

Destek 
veren yerel, 

bölgesel, 
ulusal ve 

uluslararası 
kuruluşlar 

Hibe ve destek 
programların-
dan yararlan-

mak; öz kaynak-
lardan bütçe 

tahsisi
(Orta vade)

Fon kay-
nakları ve 

desteklerin 
sınırlı olması

Merkezi 
kurumların 
desteğini 

almak

İlçe Beledi-
yeleri, Kay-

makamlıklar

Ankara İl Kültür ve 
Turizm Müdürlü-

ğü, Ankara Kalkın-
ma Ajansı, Üniver-

siteler, TKDK

KIRSAL TURİZM EKSENİ

STRaTEjİK ÖNcElİK 4: KıRSal TURİzm faalİYETlERİNİN 
KooRDİNElİ vE KaTılımcı BİR BİçİmDE YERElDEN YÖNETİmİNİ 
TESİS EDEREK YENİlİKçİ KURUmSal alTYapıYı olUşTURmaK

Eylem 
No Eylem Hedef 

kitle/bölge
Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi
Sorumlu
Kuruluş

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

ÖnlemlerRiskler
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4.1.3 İlçe Turizm 
Koordinatörlü-
ğünün sürdürü-
lebilir kaynak ve 
fon yönetimi ile 
yatırım planla-
masını gerçek-

leştirmesi

İlçede kırsal 
turizmle 
ilgili tüm 
taraflar

Sürdürülebilir 
fon, kaynak ve 
yatırım yöne-
timi yapısının 
oluşturulması
(Uzun vade)

Kaynak 
yönetimi 

konusunda 
teknik kapa-
site eksikliği

Teknik ka-
pasitenin 

geliştirilme-
sine yönelik 
teknik des-

tek ve eğitim 
alınması

İlçe Turizm 
Koordina-

törlüğü

Koordinatörlüğün 
oluşumuna katılım 

sağlayan kamu, 
özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşları

Tedbir 4.2: Kırsal turizme yönelik katılımcılık, bilgi, işbirliği ve 
öğrenme ağlarını etkin ve sürdürülebilir bir biçimde tesis etmek

Eylem 
No Eylem Hedef 

kitle/bölge

Uygulama
Yöntemi 
ve Süresi

Riskler Önlemler Sorumlu 
Kuruluş

İşbirliği 
Yapılacak 
Kuruluşlar

4.2.1 Kilit paydaşların 
ve halkın kırsal 
turizm algısının 
ve stratejisinin 
geliştirilmesine 
aktif katılımının 

sağlanarak 
sahiplenme 
kültürünün 

geliştirilmesi 

Kırsal ilçe-
lerde yaşa-

yan halk

Kırsal turizmle 
ilgili halk katılı-
mını sağlayacak 
toplantı ve or-

ganizasyonların 
gerçekleştiril-

meğe; katılımcı-
lığın sistematize 

edilmesi
(Kısa, orta ve 
uzun vade)

Halkın kırsal 
turizm konu-
sunda bilinç 

eksikliği

Yerel bilinç-
lendirme 

faaliyetleri-
nin gerçek-
leştirilmesi

İlçe Beledi-
yeleri, Kay-

makamlıklar

Koordinatörlüğün 
oluşumuna katılım 

sağlayan kamu, 
özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşları

4.2.2 Kırsal turizme 
yönelik sürekli 

ve etkin bir 
işbirliği ve 

öğrenme ağının 
geliştirilmesi

İlçelerdeki 
kamu, özel 
sektör ve 

sivil toplum 
kuruluşları

Özel, kamu ve 
sivil toplum 
sektörleri 

arasında işbirli-
ğinin süreklilik 
kazanmasına 

yönelik iletişim 
mekanizmaları 
geliştirilmesi
(Kısa, orta ve 
uzun vade)

Bilgi iletişim 
teknolojileri 
kullanımının 

yetersiz 
olması

Bilgi iletişim 
teknolojileri 

kullanımı 
konusunda 

kapasite 
geliştirme

İlçe Beledi-
yeleri, Kay-

makamlıklar

İlçe Turizm Koor-
dinatörlüğü

4.2.3 Tur operatörleri 
ile ilçe turizm 
koordinatör-
lüğü ve kırsal 
halk arasında 
istikrarlı bir 

etkileşimin tesis 
edilmesi

Tur opera-
törleri, kır-

sal ilçelerde 
yaşayan 

halk 

Tur operatörleri 
ile düzenli ile-
tişim ağlarının 
tesis edilmesi 
ve yerel hakla 
buluşturma 
toplantılar 

(Kısa, orta ve 
uzun vade)

İlçe Turizm 
Koordina-

törlüğü

İlçe Belediyeleri, 
Kaymakamlıklar

Eylem 
No Eylem Hedef 

kitle/bölge
Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi
Sorumlu
Kuruluş

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

ÖnlemlerRiskler
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4.2.4 Kırsal turizm 
bilgi ve işbirliği 
ağlarını siste-

matize edecek 
ortak bir plat-

form oluşturul-
ması

Kırsal 
turizm ile 
ilgili tüm 
paydaşlar

Bütün kırsal 
ilçeleri özgün 

bir şekilde dahil 
edebilecek onli-
ne bir platform 
oluşturulması

Oluşturu-
lacak bu 

platformun 
kontrolünü 
ve sürdürü-
lebilirliğini 
sağlayacak 
bir meka-
nizmasnın 
olmaması

Kamu kurum 
ve kuruluş-

larla lobi 
faaliyetleri 

yürütülerek 
sahiplenme-
leri sağlana-

cak

İlçe Turizm 
Koordina-
törlüğü, 
İl, Kültür 

ve Turizm 
Müdürlüğü, 
Belediyeler, 
Kaymakam-

lıklar,

Üniversiteler

STRaTEjİK ÖNcElİK 5: aNKaRa KıRSalıNı YENİlİKçİ YÖNTEmlERlE KıRSal TURİzm 
DESTİNaSYoNU maRKaSı HalİNE gETİRmEK  

Tedbir 5.1: ankara merkezini öncelemek suretiyle, bölgesel, 
ulusal ve uluslararası ölçeklerde ankara kırsal turizm algısı yaratmak

Eylem 
No

Eylem Hedef 
kitle/bölge

Uygulama
Yöntemi 
ve Süresi

Riskler Önlemler Sorumlu 
Kuruluş

İşbirliği 
Yapılacak 
Kuruluşlar

5.1.1 Her ilçeyi kendi 
doğal ve kültü-
rel zenginlikleri 
kapsamında ön 
plana çıkaran 
Ankara kırsal 

turizm sloganı 
geliştirilmesi

Kırsal ilçeler Her ilçenin 
kırsal turizm 

konumlandırıl-
masının belir-

lenmesi
(kısa-orta vade)

Belirlenen 
sloganın 

ilçeyle bütü-
nüyle örtüş-

memesi

Turizm 
sloganları 

ilçelerin tu-
rizm gelişme 

alanlarını, 
potansi-

yellerini ve 
kaynaklarını 
yansıtmasını 

sağlamak

İlçe Turizm 
Koordina-

törlüğü

Belediyeler, Kay-
makamlıklar, sivil 
toplum kuruluşla-
rı, turizm alanında 
faaliyet gösteren 
özel sektör kuru-
luşları, turizme 
yönelik öğretim 

kuruluşları, Anka-
ra Kalkınma Ajansı

5.1.2 Yenilikçi tanıtım 
araçları Ankara 

kırsal turizm 
algısının ilçeler 

düzeyinde 
aktivite ve 

coğrafya odaklı 
bir biçimde güç-

lendirilmesi

Ankara 
merkez, 

tüm Türkiye

İlçelerin turizm 
sloganlarının 

ve tanıtıcı 
materyallerinin 
Ankara merkez-

de gösterimi 
(billboardlar, 

tanıtım stantla-
rı, tanıtıcı reh-

ber ve broşürler 
vb.); Türkiye’ye 

özgü Ankara 
kırsal turizm 

kamu spotunun 
hazırlanarak 

yayımlanması
(orta vade)

Tanıtıcı 
materyalle-

rin yeterince 
vizyoner, 
piyasaya 
uygun ve 
yenilikçi 

olmaması

Tanıtım ile 
piyasa algısı 
ve hedef kit-
le arasındaki 
ilişkinin etkili 
bir biçimde 
kurulması

İlçe Beledi-
yeleri

Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi

Eylem 
No Eylem Hedef 

kitle/bölge
Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi
Sorumlu
Kuruluş

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

ÖnlemlerRiskler
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5.1.3 İlçelerin kendi 
kırsal turizm de-
ğerleri ve algı-
ları konusunda 
öz-farkındalık 
geliştirmeleri-
nin sağlanması 

Kırsal ilçe-
lerde yaşa-
yan halk ve 
kurumlar

İlçedeki tüm 
turizm değer-
lerinin ortaya 
konarak kırsal 
turizmin ge-

lişmesi kapsa-
mındaki önemi 

konusunda 
farkındalık 

yaratma faali-
yetleri 

(kısa-orta vade)

Yeterli katılı-
mın sağlan-

maması

Aktif ve 
kapsayıcı 

bir katılımcı 
yaklaşımın 
ortaya kon-

ması 

İlçe Beledi-
yeleri

Kaymakamlıklar, 
İlçe eğitim müdür-

lükleri, İl Kültür 
Turizm Müdürlü-
ğü,  İlçe Turizm 
Koordinasyon 
Organizasyonu

Tedbir 5.2: Yerel turizm değerleri ve potansiyelleri doğrultusunda turizm markaları oluşturmak

Eylem 
No Eylem Hedef 

kitle/bölge

Uygulama
Yöntemi 
ve Süresi

Riskler Önlemler Sorumlu 
Kuruluş

İşbirliği 
Yapılacak 
Kuruluşlar

5.2.1 Her ilçenin 
kırsal turizm 

haritasının ve 
turizm gelişme 
planın çıkarıla-

rak, ilçeye özgü, 
özgün ve en-

tegre bir turizm 
konseptinin ve 
bileşenlerinin 
belirlenmesi

Kırsal ilçeler Katılımcı bir 
yöntem ve 
uzun-vadeli 
stratejik bir 
yaklaşımla 

ilçe kırsal tu-
rizm gelişme 
planlarının ve 
konseptlerinin 
oluşturulması

(Orta vade)

İlçe Turizm 
Koordina-

törlüğü’nün 
etkili ve aktif 
bir mevcudi-
yet kazana-

maması

İlçe Bele-
diyelerinin 
bu organi-
zasyonların 

etkinliğini ve 
işlevselliğini 

arttırma 
noktasında 
yeterli so-
rumluluğu 

üstlenmeleri

İlçe Turizm 
Koordina-

törlüğü

İlçe belediyeleri, 
Kaymakamlıklar, 
turizm alanında 
faaliyet gösteren 

özel sektör ve sivil 
toplum kuruluş-

ları, İl ve ilçe milli 
eğitim müdür-
lükleri, Meslek 

Yüksek Okulları, 
Ankara Kalkınma 
Ajansı, İl Kültür 

ve Turizm Müdür-
lüğü, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı

5.2.2 İlçe turizm kon-
septi ve strate-
jisi kapsamında, 
gelişmekte olan 

farklı turizm 
eksenlerinin 

birbirleriyle ve 
kırsal gelişim 

süreçleriyle en-
tegrasyonunun 

sağlanması

Kırsal ilçeler İlçelerde mev-
cut potansiyele 

göre termal-
sağlık turizmi, 
tarihsel miras 
turizmi, doğa-
ekolojik turizm 

ve çiftlik-köy 
turizmi biçim-
lerinin daha 
entegre bir 

biçimde gelişi-
mini sağlayarak 

ilçeye katma 
değerini arttır-

mak
(Orta-uzun 

vade)

İlçe Turizm 
Koordina-

törlüğü’nün 
etkili ve aktif 
bir mevcudi-
yet kazana-

maması 

İlçe Bele-
diyelerinin 
bu organi-
zasyonların 

etkinliğini ve 
işlevselliğini 

arttırma 
noktasında 
yeterli so-
rumluluğu 

üstlenmeleri

İlçe Turizm 
Koordina-

törlüğü

İlçe belediyeleri, 
Kaymakamlıklar, 
turizm alanında 
faaliyet gösteren 

özel sektör ve sivil 
toplum kuruluş-

ları, İl ve ilçe milli 
eğitim müdür-
lükleri, Meslek 

Yüksek Okulları, 
Ankara Kalkınma 
Ajansı, İl Kültür 

ve Turizm Müdür-
lüğü, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı

Eylem 
No Eylem Hedef 

kitle/bölge
Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi
Sorumlu
Kuruluş

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

ÖnlemlerRiskler



90

 A
N

K
A

R
A

 (
TR

51
) 

K
IR

SA
L 

İN
O

VA
SY

O
N

 E
Y

LE
M

 P
LA

N
I

5.2.3 Belirlenen 
turizm konsep-
tine uygun bir 
destinasyon 
markasının 
oluşmasına 

katkı sağlayan 
ve çeşitlendiril-
miş bir turizm 

ürün ve hizmet 
portfolyösünün 

planlanması

Kırsal ilçeler Her bir ilçeye 
ilçenin potansi-
yel ve kaynak-
larına uygun 

olarak ve geliş-
mesi planlanan 
turizm konsepti 

kapsamında 
çeşitlendirilmiş 
turizm ürün ve 
hizmetlerinin 

belirlenmesi ve 
bu yolla ziyare-
tin tekrar teşvik 

edilmesini 
sağlamak

(Orta vade)

İlçe Turizm 
Koordina-

törlüğü’nün 
etkili ve aktif 
bir mevcudi-
yet kazana-

maması

İlçe Bele-
diyelerinin 
bu organi-
zasyonların 

etkinliğini ve 
işlevselliğini 

arttırma 
noktasında 
yeterli so-
rumluluğu 

üstlenmeleri

İlçe Turizm 
Koordina-

törlüğü

İlçe belediyeleri, 
Kaymakamlıklar, 
turizm alanında 
faaliyet gösteren 

özel sektör ve sivil 
toplum kuruluş-

ları, İl ve ilçe milli 
eğitim müdür-
lükleri, Meslek 

Yüksek Okulları, 
Ankara Kalkınma 
Ajansı, İl Kültür 

ve Turizm Müdür-
lüğü, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı

5.2.4 Destinasyon 
imajı ile uyuşan 
ve pazar araştır-
malarına dayalı 
turizm faaliyet 
ve aktiviteleri-

nin belirlenmesi 
ve geliştirilmesi

Kırsal ilçeler İlçelere özgü 
turizm konsept-
leri kapsamın-
da ve piyasa 

araştırmalarına 
dayalı olarak 
her bir ilçeye 

özgü turizm et-
kinliklerinin ve 
cazibe alanları-
nın belirlenmesi 

(Orta-uzun 
vade)

İlçe Turizm 
Koordina-

törlüğü’nün 
etkili ve aktif 
bir mevcudi-
yet kazana-

maması

İlçe Bele-
diyelerinin 
bu organi-
zasyonların 

etkinliğini ve 
işlevselliğini 

arttırma 
noktasında 
yeterli so-
rumluluğu 

üstlenmeleri

İlçe Turizm 
Koordina-

törlüğü

İlçe belediyeleri, 
Kaymakamlıklar, 
turizm alanında 
faaliyet gösteren 

özel sektör ve sivil 
toplum kuruluş-

ları, İl ve ilçe milli 
eğitim müdür-
lükleri, Meslek 

Yüksek Okulları, 
Ankara Kalkınma 
Ajansı, İl Kültür 

ve Turizm Müdür-
lüğü, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı

5.2.5 Mevcut turizm 
aktivitelerine 

yönelik ek-
sikliklerin ve 
ihtiyaçların 

tespit edilerek, 
ürün ve hizmet 

kalitesinin 
iyileştirilmesine 
yönelik strate-
jilerin belirlen-

mesi

Kırsal ilçe-
ler, mevcut 

turizm 
işletmeleri 
ve hizmet 

sağlayıcılar

Mevcut turizm 
ürün ve hizmet 
sağlayıcılarına 
yönelik saha 

araştırması ve 
denetimlerin 
gerçekleştiri-
lerek mevcut 
durumun ve 

kalite iyileştiril-
mesine yönelik 
strateji tespiti

(Orta vade)

İlçe Turizm 
Koordina-

törlüğü’nün 
etkili ve aktif 
bir mevcudi-
yet kazana-

maması

İlçe Bele-
diyelerinin 
bu organi-
zasyonların 

etkinliğini ve 
işlevselliğini 

arttırma 
noktasında 
yeterli so-
rumluluğu 

üstlenmeleri

İlçe Turizm 
Koordina-

törlüğü

İlçe belediyeleri, 
Kaymakamlıklar, 
turizm alanında 
faaliyet gösteren 

özel sektör ve sivil 
toplum kuruluş-

ları, İl ve ilçe milli 
eğitim müdür-
lükleri, Meslek 

Yüksek Okulları, 
Ankara Kalkınma 
Ajansı, İl Kültür 

ve Turizm Müdür-
lüğü, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı
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5.2.6 İlçe turizm ge-
liştirme, tanıtım 

ve pazarlama 
stratejilerinin 
uzun-vadeli 
finansman 

planlamasının 
yapılması   

Kırsal ilçeler İlçelerin yerel 
liderliğe ve 

koordinasyo-
na dayalı bir 
biçimde, fon 
geliştirme ve 

kaynak yaratma 
planlarının 

hazırlanması
(Orta-uzun 

vade)

İlçe Turizm 
Koordina-

törlüğü’nün 
etkili ve aktif 
bir mevcudi-
yet kazana-

maması

İlçe Bele-
diyelerinin 
bu organi-
zasyonların 

etkinliğini ve 
işlevselliğini 

arttırma 
noktasında 
yeterli so-
rumluluğu 

üstlenmeleri

İlçe Turizm 
Koordina-

törlüğü

İlçe belediyeleri, 
Kaymakamlıklar, 
turizm alanında 
faaliyet gösteren 

özel sektör ve sivil 
toplum kuruluş-

ları, İl ve ilçe milli 
eğitim müdür-
lükleri, Meslek 

Yüksek Okulları, 
Ankara Kalkınma 
Ajansı, İl Kültür 

ve Turizm Müdür-
lüğü, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, 
TKDK, Bankalar

STRaTEjİK ÖNcElİK 6: aNKaRa KıRSal TURİzm pazaRıNı vE EKoNomİSİNİ 
çEşİTlENDİRmEK, BüYüTmEK vE İNovaSYoN KapaSİTESİNİ gElİşTİRmEK 

Tedbir 6.1: Kırsal turizm ürün-hizmet çeşitliliğini, kalitesini ve pazarını geliştirmek

Eylem 
No

Eylem
Hedef 

kitle/bölge

Uygulama
Yöntemi 
ve Süresi

Riskler Önlemler
Sorumlu 
Kuruluş

İşbirliği 
Yapılacak 
Kuruluşlar

6.1.1 Mevcut ve 
potansiyel pa-
zarların ihtiyaç 

ve beklentilerini 
anlamaya ve 
karşılamaya 

yönelik piyasa 
araştırmalarının 

gerçekleştiril-
mesi

Hedef 
pazarlar: 
Sırasıyla 
Ankara 
merkez, 

çevre böl-
gelerdeki 
kent mer-
kezleri ve 
Türkiye ve 

uluslararası 
pazarlar 

Geliştirilmesi 
hedeflenen 

turizm etkinlik-
lerinin ve cazi-
be alanlarının 
belirlenmesi 

için hizmet alı-
mı yöntemiyle 

hedef pazarlara 
yönelik piyasa 
araştırma ve 
analizlerinin 

gerçekleştiril-
mesi 

(Orta vade)

Piyasa 
araştırmala-
rının hedef 
kitlelerdeki 

farklılaşmayı 
dikkate 

almaması 

Piyasa araş-
tırmalarının 
hedef kitle-
nin sosyo-
ekonomik 

özellikleriyle 
uyumlu 
biçimde 

gerçekleşti-
rilmesi

İlçe Turizm 
Koordina-

törlüğü

İlçe Belediyeleri, 
turizm alanında 
faaliyet gösteren 

özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşla-
rı, ticaret odaları 

Eylem 
No Eylem Hedef 

kitle/bölge
Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi
Sorumlu
Kuruluş

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

ÖnlemlerRiskler
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6.1.2 Her bir hedef 
kitle için bütün-
cül kırsal turizm 

konseptine 
konumlandırıl-
mış ve piyasa 

araştırmalarına 
dayalı net ve öz 
bir pazarlama 

stratejisi formü-
le edilmesi  

Kırsal ilçeler Destinasyon 
imajı, turizm 
konsepti, tu-
rizm gelişme 

planı ve piyasa 
araştırmaları 

doğrultusunda 
kırsal turizm 
pazarlama 

stratejisinin 
hazırlanması
(Orta vade)

Pazarlama 
stratejisinin 
ilçe turizm 
realitesiyle 

uyuşmaması 

Pazarlama 
stratejisi-
nin ilçenin 

turizm 
koşulları ve 

potansiyelle-
ri ve turizm 
gelişme pla-
nıyla uyumlu 

bir şekilde 
hazırlanması

İlçe Turizm 
Koordina-

törlüğü

İlçe Belediyeleri, 
turizm alanında 
faaliyet gösteren 

özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşla-
rı, ticaret odaları

6.1.3 Farklılaşmış, 
yerelde üretil-
miş, özgün ve 
turizm değeri 
olan ürün ve 
hizmetlerin 
kalite odaklı 
bir biçimde 

geliştirilmesi ve 
markalaşması

Kırsal 
turizm 

girişimleri 
ve hedef 
pazarlar 

Pazarlama stra-
tejisiyle uyumlu 

olarak yerel 
turizm değeri 
olan ürün ve 
hizmetlerin 

markalaşma-
larına yönelik 

çalışmalar 
yapılması

(Orta-uzun 
vade)

Yerel girişim-
lerin mar-

kalaşma ve 
pazarlama 
alanların-

daki teknik 
kapasiteleri-
nin yetersiz 

olması

Yerel girişim-
lere yönelik 

teknik 
destek ve 
kapasite 

geliştirme 
faaliyetleri 
gerçekleşti-

rilmesi

Turizm 
alanında 

faaliyet gös-
teren özel 
sektör ve 

sivil toplum 
kuruluşları

İlçe Turizm Koordi-
nasyon Organizas-
yonu, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı, 
Ekonomi Bakan-
lığı, İlçe Turizm 

Koordinatörlüğü, 
Türk Patent Ens-

titüsü

6.1.4 Turizm şirketleri 
ile işbirliği ve 
koordinasyon 
içerisinde tu-

rizm konseptine 
uygun paket tur 
programlarının 
geliştirilmesi ve 

markalaştırıl-
ması

Tur ope-
ratörleri, 
Turizm 

şirketleri

Tur operatör-
leri ile işbirliği 
kanallarının 

oluşturularak, 
paket tur 

programlarının 
oluşturulması 

ve tanıtımı
(Orta-uzun 

vade)

Tur opera-
törlerinin 

veya turizm 
şirketlerinin 

gereken 
ilgiyi göster-

memeleri

İlçe turizm 
konseptleri 
ve turizm 
gelişme 

planlarının 
kaliteli, 

vizyoner ve 
hedef pazar-
lara uygun 
bir biçimde 

hazırlanması

İlçe Beledi-
yeleri, Kay-

makamlıklar 

İlçe Turizm Ko-
ordinatörlüğü, 

TURSAB, TUREB, 
Anadolu Turizm 

İşletmecileri 
Derneği ve ilgili 

STK’lar, İpek Yolu 
Belediyeler Birliği

6.1.5 Ulusal ve ulus-
lararası kırsal 

turizm ağlarına 
entegrasyon 

ve networkler 
geliştirilmesi

Ulusal ve 
uluslararası 

kırsal tu-
rizm orga-
nizasyon-
ları, Kırsal 

turizm 
işletmeleri, 

çiftlikler, 
kırsal tu-
rizm der-
nekleri

Kırsal turizme 
yönelik faaliyet 
gösteren orga-
nizasyonların 
araştırılarak, 
iletişim ağları 
ve ortaklıklar 
kurulması, bu 
kurulumda kır-
sal turizm on-
line platformu 

etkin bir şekilde 
kullanılması

(Kısa-orta-uzun 
vade)

Gerekli 
teknik bilgi 
ve iletişim 
altyapıları-
nın yetersiz 

olması, 
İlçelerde 

uluslararası 
düzeyde bir 
farkındalığın 

olmaması

Gerekli tek-
nik bilgi ve 
iletişim alt-
yapılarının 

geliştirilme-
si, İlçelerde 
odak grup 
toplantıları 

gerçekleştiri-
lecek

İlçe Turizm 
Koordina-

törlüğü

İlçe Belediyeleri, 
Kaymakamlıklar, 
Sivil Toplum Ku-
ruluşları, Ankara 
Kalkınma Ajansı, 
İl Kültür ve Tu-

rizm Müdürlüğü, 
TURSAB, TUREB, 
Anadolu Turizm 

İşletmecileri 
Derneği ve ilgili 

STK’lar, İpek Yolu 
Belediyeler Birliği, 
ATO, ASO, İlçe Es-
naf ve Sanatkarlar 
Odası, İlçe Ticaret 

Odaları
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Tedbir 6.2: Kırsal turizm ekonomisinde girişimci ve yenilikçi bir ekosistemin gelişmesini sağlamak

Eylem 
No

Eylem
Hedef 

kitle/bölge

Uygulama
Yöntemi 
ve Süresi

Riskler Önlemler
Sorumlu 
Kuruluş

İşbirliği 
Yapılacak 
Kuruluşlar

6.2.1 Kırsal ilçelerde-
ki işletmeleri 

yönelik turizm 
kapasitesi 
geliştirme 

programlarının 
düzenlenmesi

Kırsal turiz-
me yönelik 

mikro, 
küçük ve 

ortak ölçek-
li işletmeler 

 Bağımsız 
kurumlarca 
ölçülebilir 

organizasyonel 
yönetim, bilgi 

ve iletişim 
teknolojileri, 
pazarlama, e-

ticaret, network 
geliştirme ve 
finansal sür-
dürülebilirlik 
odaklı teknik 

kapasite geliş-
tirme program-
larının uygulan-
ması (orta-uzun 

vade)

Kaynak 
yetersizliği

Orta-uzun 
vadeli fi-
nansman 
planının 

yapılması

Ankara 
Kalkınma 

Ajansı

İlçe Kaymakam-
lıkları, İlçe Bele-
diyeler, Ticaret 
Odaları, Türk 

Patent Enstitüsü, 
KOSGEB, Ankara 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakan-
lığı, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı, 
İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Kültür 
ve Turizm Bakanlı-

ğı, TKDK

6.2.2 İlçelerin yenilik-
çi bilgi ve ileti-
şim altyapısını 
güçlendirmeye 
yönelik kaynak 

planlaması 

İlçelerdeki 
turizme yö-
nelik girişim 
ve işletme-
ler, kamu 

kurumları, 
sivil toplum 
kuruluşları

Yenilikçi bilgi 
ve iletişim 

teknolojilerini 
ve sosyal med-

ya araçlarını 
kırsal turizme 

entegre etmek 
üzere daha 
fazla eğitim, 
araştırma ve 

kaynak sağlan-
ması (orta-uzun 

vade)

Konuyla 
ilgili yeterli 
duyarlılığın 
ve destek 

programla-
rının olma-

ması

Farkındalık 
ve destek 

mekanizma-
larının geliş-

tirilmesi

İlçe Bele-
diyeleri, 

Kalkınma 
Bakanlığı, 

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 

Bakanlığı

İlçe Ticaret Oda-
ları, ATO, ASO, 

Ankara Kalkınma 
Ajansı, Ankara 

Büyükşehir Bele-
diyesi

Eylem 
No Eylem Hedef 

kitle/bölge
Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi
Sorumlu
Kuruluş

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

ÖnlemlerRiskler
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6.2.3 Girişim ve işlet-
meler arasında 

yenilikçi tek-
nolojilere da-
yalı işbirliği ve 
koordinasyon 
ağlarının tesis 

edilmesi

İlçelerdeki 
turizme 
yönelik 

girişim ve 
işletmeler

Destinasyon 
markasının 

geliştirilmesi, 
korunması ve 
kaliteli hizmet 
sunumunun 

sağlanması için, 
yerelde faaliyet 
gösteren işlet-
meler arasında 

iletişim ve 
işbirliği ağları-
nın oluşmasına 
yönelik faaliyet-
ler yapılması ve 
mekanizmalar 
geliştirilmesi 

(kısa-orta vade)

İşletmelerin 
bu konudaki 

isteksizliği

Kırsal 
turizmin 
topyekün 

geliştirilecek 
bir sektör 

olduğu 
noktasında 
farkındalık 
yaratmak

İlçe Ticaret 
Odaları ve 
Borsaları

İlçe Turizm Koor-
dinatörlüğü, Bilim, 

Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı, 
KOSGEB, Tekno-
kentler, STK’lar

STRaTEjİK ÖNcElİK 7: SüRDüRülEBİlİR KıRSal TURİzmİN vE KıRSal TURİzmDE İNovaSYoNUN 
gElİşmESİNE YÖNElİK İlçElERDE fİzİKİ vE BEşERİ alTYapıYı gElİşTİRmEK

Tedbir 7.1: Sürdürülebilir kırsal turizm gelişimine yönelik fiziki altyapıyı geliştirmek 

Eylem 
No

Eylem
Hedef 

kitle/bölge

Uygulama
Yöntemi 
ve Süresi

Riskler Önlemler
Sorumlu 
Kuruluş

İşbirliği 
Yapılacak 
Kuruluşlar

7.1.1 Etkin ve sür-
dürülebilir 

ulaşıma yatırım 
yapılarak ula-
şım hizmetleri 
kalitesinin ve 
turistik cazibe 

alanlarına 
erişilebilirliğin 

arttırılması

Kırsal ilçeler Kırsal ilçelerde 
hem ulaşım 

ağlarının turis-
tik cazibe alan-
larına erişimini 
hem de hizmet 
kalitesini arttı-
rıcı bir biçimde 
iyileştirilmesi 

(orta-uzun 
vade)

Belediye 
yatırım 

programları 
kapsamında 

ulaşımın 
öncelikli 

alan olarak 
değerlendi-
rilmemesi 

Ulaşım 
hizmetle-
rinin kırsal 
turizmin 
gelişmesi 

açısından ya-
tırım prog-
ramlarında 

önceliklendi-
rilmesi

İlçe Bele-
diyeleri, 
Ankara 

Büyükşehir 
Belediyesi

TURSAB, Ulaşım 
fimaları

Eylem 
No Eylem Hedef 

kitle/bölge
Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi
Sorumlu
Kuruluş

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

ÖnlemlerRiskler
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7.1.2 Yönlendirme ve 
bilgilendirme 
levhalarının 

yeterli düzeye 
ulaştırılması ve 
erişimin kolay-

laştırılması

Kırsal ilçeler Turistik cazibe 
alanlarına 

yönelik turist-
dostu yer yön 
işaretleri ve 

bilgilendirme/
tanıtım tabela-
ları düzenlen-

mesi
(orta vade)

Yer yön 
işaretlerinin 

görünür-
lüğünün/

anlaşılırlığı-
nın yetersiz 

olması

Yer yön 
işaretlerinin 

ziyaretçi 
dostu biçim-
de görünür 
ve düzenli 

bir biçimde 
yerleştiril-

mesi

İlçe Beledi-
yeleri

Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi

7.1.3 Turizm tanıtım 
ve bilgilendirme 

altyapısının 
kurulması

Kırsal ilçeler İlçelerde turizm 
tanıtım-bilgi ve 
danışma ofisi-
nin kurulması 
ve bu ofislerce 

kullanılacak 
turist rehber ve 

broşürlerinin 
hazırlanması
(orta-uzun 

vade)

Bu ofislerin 
teknik kapa-

sitelerinin 
yetersiz 

olması (dil 
becerisi, 

halkla 
ilişkiler, 

bölge turizm 
alanları)

Ofislerin 
kurulması 
sürecinde 

teknik kapa-
siteye önem 

verilmesi

İlçe Beledi-
yeleri

Ankara Büyük-
şehir Belediyesi, 
Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, İlçe 
Kaymakamlıkları, 
İlçe Turizm Koor-

dinatörlüğü

7.1.4 İlçelerde ve 
doğal turizm 
alanlarında 
bisiklet ve 

yürüyüş yolları 
altyapısının 

geliştirilmesi

Kırsal ilçeler Özellikle doğa 
turizminin 

geliştirilmesine 
yönelik ve ilçe 
merkezlerinde 

yaşam kalitesini 
iyileştirmeye 

yönelik bisiklet 
ve yürüyüş 

yollarının tasar-
lanarak inşası 

(orta-uzun 
vade)

Doğal alan-
larda bisiklet 
ve yürüyüş 
yollarının 
ekolojik 

dokuya zarar 
verecek şe-
kilde tasar-

lanması

Bu altyapıla-
rın çevresel 
sürdürülebi-
lirlik gözeti-
lerek tasar-

lanması 

İlçe Beledi-
yeleri

Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi

7.1.5 Turizmden 
alınan katma 

değerin arttırıl-
masına yönelik 
satış alanlarının 
tasarlanması ve 

kurulması

Kırsal ilçeler  Yerel turizm 
ekonomisinin 
canlandırılma-

sına yönelik 
yöresel ürünler 
satış alanları, 
hediyelik eşya 
satış noktaları, 

turist-dostu 
pazarlar gibi 
altyapıların 

geliştirilmesi 
(orta-uzun 

vade)

Kurulacak 
satış alanla-
rının kalite 

bakımından 
mevcutların 
ötesine ge-
çememesi

Satış alanla-
rının görsel 

estetiğe 
haiz, turis-
tik açıdan 
cazibeli ve 

yerel dokuy-
la uyumlu 

olması

İlçe Beledi-
yeleri

Ankara Büyükşe-
hir Belediyesi
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7.1.6 İlçeler arası 
turizm cazibe 
alanlarını en-
tegre edecek 

otobüs turları-
nın düzenlen-

mesi

Kırsal ilçeler İlçeler arasında 
kırsal turizm 
alanlarını ve 
faaliyetlerini 

entegre edecek 
ve katma değeri 
çoğaltacak tur 
programlarının 
tasarlanması ve 
düzenlenmesi

(orta-uzun 
vade)

Tur prog-
ramlarının 

ilçelere özgü 
destinasyon 

imajını ve 
markasını 

zedelemesi,
Yeterince ilgi  
görmemesi

Tur prog-
ramlarının 

ilçelerin 
özgünlük-
lerini ve 

farklılaşan 
destinasyon 

imajlarını 
ortaya koya-
cak şekilde 
tasarlan-

ması,
Yeterli 
tanıtım 

yapılması ve 
tur program-
larının esnek 

bir şekilde 
düzenlen-

mesi

Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi

İlçe Belediyeleri

7.1.7 Kırsalda sanat-
sal ve eğlence 

amaçlı faaliyet-
lerin gerçekleş-
tirilebilmesine 
yönelik altyapı-
ların kurulması

Kırsal ilçeler Kırsalda ka-
lış süresinin 
arttırılmasını 

sağlamak üzere, 
sanatsal ve 

kültürel faali-
yetlerin çeşit-
lendirilmesine 
yönelik altya-
pıların (müze, 

tiyatro, sinema 
vb.) kurulması, 
Destek veren 

kuruluşların bu 
tür merkezlere 
yönelik destek 

vermeleri
(orta-uzun 

vade)

Bu altyapı-
ların kolay, 
erişilebilir 
ve özgün 

bir biçimde 
tasarlana-
maması,

Müzeler için 
envanter 

oluşturmada 
yaşanan 
sıkıntılar

Kültür-sanat 
altyapıla-
rının hem 

yerli halkın 
katılımını 

arttırıcı hem 
de turistik 

açıdan çekici 
bir biçimde 

tasarlan-
ması, Üni-
versiteler 

ile envanter 
tespitinin 
yapılması

İlçe Bele-
diyeleri, 
Kültür ve 

Turizm 
Bakanlığı

Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, Ankara 
Kalkınma Ajansı, 
İlçe Belediyeleri, 
Kaymakamlıklar
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Tedbir 7.2: Sürdürülebilir kırsal turizm gelişimine yönelik beşeri kapasiteyi geliştirmek

Eylem 
No Eylem Hedef kit-

le/bölge

Uygulama
Yöntemi 
ve Süresi

Riskler Önlemler Sorumlu 
Kuruluş

İşbirliği 
Yapılacak 
Kuruluşlar

7.2.1 Kırsal nüfusun 
sosyal beceri 

ve yeterlilikleri 
ile bilgi-iletişim 
teknolojilerini 
kullanabilme 

yeteneklerinin 
geliştirilmesi

Kırsal ilçe-
lerde yaşa-
yan çalışma 
çağındaki 

nüfus

İlçelerde yaşa-
yan halka sosyal 
ilişki ve iletişim 

becerilerinin 
gelişmesine 

yönelik sargın 
eğitimler veril-

mesi
(orta-uzun 

vade)

Halkın bu 
eğitimlere 

yeterli ilgiyi 
gösterme-

mesi

İlgi ve katılı-
mın arttırıl-
masına yö-

nelik ilçedeki 
diğer kurum-
larla işbirliği 

içerisinde 
farkındalık 

geliştirilmesi

İlçe Kayma-
kamlıkları, İl 
ve İlçe Milli 
Eğitim Mü-
dürlükleri, 
Halk Eğitim 
Merkezleri

Ankara Kalkınma 
Ajansı

7.2.2 İlçelerde yerel 
rehberler yetiş-
tirme program-
ları düzenlen-

mesi

Lise ve yük-
seköğretim 
öğrencileri, 
yerel halk

Rehberlik mes-
leki eğitimleri 
ile ilçe tarih, 
kültür ve tu-

rizmi hakkında 
eğitimlerle 

yerel rehber-
lerin “Profes-
yonel Turist 

Rehberi” ulusal 
meslek stan-
dardına göre 

yetiştirilmesini 
sağlamak (kısa 

dönem)

İlçe tarihi ve 
kültürünü 

tanıtıcı ma-
teryallerin 

eksikliği

İlçe bele-
diyeleri ile 
görüşmeler 
yoluyla bu 

konuda 
çalışmalara 
ağırlık ver-

mek

Kültür ve 
Turizm 

Bakanlığı

İlçe Belediyeleri, 
İlçe Kaymakam-

lıkları, İlçe Ticaret 
Odaları, İlçe Esnaf 

ve Sanatkarlar 
Odası, Muhtar-

lıklar

7.2.3 Kırsal turizm 
hizmetleri ala-
nındaki eğitimli 
işgücü kapasi-
tesinin arttırıl-
masına yönelik 
yaygın ve örgün 
mesleki eğitim 

ve sertifika 
olanaklarının 
geliştirilmesi    

Kırsal ilçe-
lerde yaşa-
yan çalışma 
çağındaki 

nüfus, 
Turizm, 

Konaklama, 
Yiyecek-
İçecek 

Hizmetleri 
alanında 

faaliyet gös-
teren tüm 
işletmeler 

Meslek edindir-
me kursları ve 
sertifika prog-

ramları ile kırsal 
turizm, konak-
lama, gastro-
nomi ve yerel 
etkinliklerde 

görev alacak ni-
telikli işgücünü 
yetiştirmek ve 
kırsal ilçelerde 

yaşayan çalışma 
çağındaki beşe-
ri sermayenin 

niteliğini (mes-
leki yeterlilik 
belgesi almak 
suretiyle) bel-
gelendirmek 
(orta-uzun 

vade)

Genç ve 
çalışma 

çağındaki 
nüfusun bu 
programlara 
yeterli ilgiyi 
gösterme-

mesi

İlgi ve katılı-
mın arttırıl-
masına yö-

nelik ilçedeki 
diğer kurum-
larla işbirliği 

içerisinde 
farkındalık 

geliştirilmesi

İlçe Kayma-
kamlıkları, 
İl ve İlçe 

Milli Eğitim 
Müdürlük-

leri, Mesleki 
Okullar, İl 
Kültür ve 

Turizm Mü-
dürlüğü

İlçe Kaymakam-
lıkları, Ankara 

Kalkınma Ajansı, 
Türkiye Otelciler 

Birliği, Türkiye 
Seyahat Acenta-

ları Birliği, Türkiye 
Gıda ve İçecek 

Sanayi Dernekleri 
Federasyonu, Es-

naf ve Sanatkarlar 
Odası, ATO, ASO, 
Mesleki Yeterlilik 

Kurumu

Eylem 
No Eylem Hedef 

kitle/bölge
Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi
Sorumlu
Kuruluş

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

ÖnlemlerRiskler
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7.2.4 İlçelerde mes-
leki eğitim 

kurumları ve 
halk eğitim 

merkezleriyle 
turizm girişim-
leri arasında 

bağların güçlen-
dirilmesi

Meslek 
okulları, 

turizme yö-
nelik yerel 
işletmeler

İlçelerdeki 
meslek okulları 
ve halk eğitim 
merkezleri ile 

İlçe Turizm 
Koordinatörlü-
ğü, yerel turizm 
işletmeleri ve 

STK’lar arasında 
istikrarlı iletişim 
ağlarının geliş-
tirilmesi, Halk 

Eğitim Merkez-
leri tarafından 
sağlanan kurs 

ve sertifika 
programlarının 
teşvik edilmesi
(kısa-orta vade)

Yerel iş-
letmelerin 

meslek 
okulları 

ile işbirliği 
noktasında 

itici güç 
olmamaları

Yerel işlet-
melerde 

işgücü kapa-
sitesi, turizm 
katma değe-
ri ve meslek 

okulları 
arasındaki 

ilişkinin 
önemi nok-

tasında 
farkındalık 
oluşturul-

ması

İlçe Kayma-
kamlıkları, 
İlçe Beledi-

yeleri

İl ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlük-
leri, Halk Eğitim 
Merkezleri, Ti-
caret Odalar ve 

Borsaları



99

K
IR

SA
L 

İN
O

VA
SY

O
N

 E
Y

LE
M

 P
LA

N
I 

(2
01

7-
20

23
)

Tedbir 8.1: Sosyal girişimcilikle ilgili farkındalığı arttırmak

Eylem 
No

Eylem
Hedef 

kitle/bölge

Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi
Riskler Önlemler

Sorumlu 
Kuruluş

İşbirliği Yapılacak 
Kuruluşlar

8.1.1 Sosyal giri-
şimcilikle ilgili 
bir envanter 

araştırmasının 
yapılması ve 
yerel kaynak 

oluşturulması, 
dağıtılması

Bu alanda 
kaynak 
üreten 

Üniversite, 
Kamu, STK 
ve sosyal 

girişimciler, 
Uluslararası 
kuruluşların 
yerel şube-

leri

Sosyal girişimci-
likle ilgili Türkçe 
ve İngilizce kay-
nakların araştı-
rılması, Sosyal 
girişimcilikle 
ilgili kaynak 

oluşturulması, 
bu kaynakların 
yayınlanacağı 
herkese açık 

bir veri tabanı 
oluşturulması,

Online inte-
raktif bir site 

kurularak 
bilgilerin ve 

veri tabanının 
paylaşılması
(Kısa-Orta 

Vade)

Katılım ve 
sahiplenme-

nin düşük 
olması, Ye-
terli Türkçe 

kaynak bulu-
namaması,

Yabancı 
kaynakları 
araştıracak 

yeterli 
yabancı dil 
bilen uzma-

nın bulu-
namaması, 

yeterli bütçe 
ayrılmaması

İlgili kamu 
kurum ve 

kuruluşları 
bu tür ça-
lışmaları 

yaptırmaya 
yönelik teş-
vik etmek

Ankara 
Kalkınma 

Ajansı,
TED Üniver-

sitesi,
Sosyal Bilim-
ler Üniversi-

tesi,
Ankara Üni-

versitesi,
STGM, 

Kalkınma 
Bakanlığı

İlgili STK’lar,
Uluslararası ku-
ruluşlar, Türkiye 

Milli Kooperatifler 
Birliği

8.1.2 Kamuya sosyal 
girişimcilikle 

ilgili farkındalı-
ğın artırılması

Ankara 
Merkezinde 

ve kırsa-
lında yaşa-
yan halk, 
STK’lar, 

Üniversite-
ler ve kamu 
kuruluşları

Yereldeki 
STK’lar, kamu 

kuruluşlarına ve 
halka sosyal gi-
rişimcilikle ilgili 
bilgilendirme-

lerin yapılması, 
bilgilendirme 
kaynaklarının 

dağıtılması
(Orta vade)

Sahiplenme-
nin düşük 

olması, bil-
gilendirme 
için yeterli 
uzmanın 

tahsis edil-
memesi,  

Yerel halkın 
bu konuya 

yeteri kadar 
ilgi göster-

memesi

Yerel idare-
lerle işbirliği 
halinde bil-
gilendirme 
toplantıları 
duyurula-
rının yapıl-

ması.

Ankara 
Kalkınma 

Ajansı,
İlçelerdeki 

Belediye ve 
Kaymakam-
lıklar, Sosyal 

Bilimler 
Üniversitesi, 

TED Üni-
versitesi, 

Türkiye Milli 
Kooperatif-

ler Birliği

İlgili Üniversiteler, 
İlçelerdeki STK’lar

SOSYAL İNOVASYON EKSENİ

STRaTEjİK ÖNcElİK 8: SoSYal gİRİşİmcİlİK 
KapaSİTESİNİ aRTTıRmaK

Eylem 
No Eylem Hedef 

kitle/bölge
Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi
Sorumlu
Kuruluş

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

ÖnlemlerRiskler
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8.1.3 Sosyal giri-
şimcilikle ilgili 
iyi örneklerin 

araştırılması ve 
yaygınlaştırıl-

masının sağlan-
ması

Ankara 
Merkezinde 

ve kırsa-
lında yaşa-
yan halk, 
STK’lar, 

Üniversite-
ler ve kamu 
kuruluşları 

İlçelerin mev-
cut durumları 
belirlenerek 

kendi koşulların 
benzer koşul-

larda Türkiye’de 
ve dünyada 

ortaya çıkmış 
iyi örnek uy-

gulamalarının 
belirlenmesi, 

duyurulması ve 
yaygınlaşması-
nın sağlanması, 

(Orta vade)

Yeterli Türk-
çe kaynak 
bulunama-

ması
Yabancı 

kaynakları 
araştıracak 

yabancı 
dil bilen 

uzmanların 
bulunama-

ması
İlçelerin 
mevcut 
durum 

analizinin 
yapılmamış 

olması

Yabancı dil 
bilen uz-

manlardan 
bir proje 

ekibi oluştu-
rulması

Saha çalış-
maları orga-
nize edilerek 
doğru veri-
lere ulaşıl-

ması

Ankara 
Kalkınma 

Ajansı,
TED Üniver-

sitesi,
Sosyal Bilim-
ler Üniversi-

tesi,
Ankara Üni-

versitesi,
STGM

İlçe Kayma-
kamlıkları, 

Türkiye Milli 
Kooperatif-

ler Birliği

İlgili Üniversiteler,
Kamu,
STK’lar

Uluslar arası kuru-
luşlar,

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Ba-

kanlığı,
Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı

8.1.4 Sosyal girişimci-
liği destekleyen 

ağlar ile STK, 
kamu, üniversi-
te ve özel sek-
tör iş birliğinin 

arttırılması

Yereldeki 
STK ve sos-
yal İşletme-
ler Destek 

veren yerel, 
bölgesel, 
ulusal ve 

uluslararası 
kurumlar

Sosyal Girişim-
cilik Yarışmaları 
düzenlenmesi,

Sosyal girişimci-
lik proje paza-
rının organize 

edilmesi
(Orta-uzun 

vade)

Taraflar 
arasında bu-
nun ihtiyaç 
olarak gö-

rülmemesi, 
katılım ve 

sahiplenme-
nin düşük 

olması

-Farkındalık 
eğitimleri ve 

odak grup 
toplantıları 
yoluyla ön-
celikli hale 
getirilmesi
-Taraflara 
organizas-

yonların ta-
nıtımının iyi 
yapılması, 
özel sektö-
rün sosyal 
girişimleri 
destekle-

meleri için 
finansal 

(vergi mu-
afiyet vb)
teşviklerin 
verilmesi

Ankara 
Kalkınma 

Ajansı,
Gıda, Tarım 

ve Hayvancı-
lık Bakanlığı,
Gümrük ve 
Ticaret Ba-
kanlığı, TED 
Üniversitesi

İlgili Üniversiteler,
Kamu,
STK’lar

Uluslararası kuru-
luşlar

ASO ve ATO, Türki-
ye Milli Kooperatif-

ler Birliği

Tedbir 8.2: Sosyal girişimcilik alanında beşeri sermayeyi güçlendirmek

Eylem 
No

Eylem
Hedef 

kitle/bölge

Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi
Riskler Önlemler

Sorumlu 
Kuruluş

İşbirliği Yapılacak 
Kuruluşlar

8.2.1 Mevcut ve po-
tansiyel sosyal 

girişimci
ekosistem 

haritalamasının 
yapılması

Ankara ve 
kırsalındaki 

ve mer-
kezindeki 

sosyal giri-
şimciler

Yerel idarelerle 
STK, sosyal 
işletme ve 

kooperatiflerle 
iletişime geçile-
rek ilçelerdeki 
sosyal girişim 

ve girişimcilerin 
belirlenmesi, 
haritalandırıl-

ması
(Kısa-orta vade)

Yerel idare-
lerin yeterli 
araştırmayı 

yapıp gerekli 
bilgileri tam 
sağlamama-
sı, yereldeki 
sosyal giri-
şimcilerin 
faaliyetle-

rinden yerel 
idarelerin 
haberinin 
olmaması 

Yerelde 
detaylı saha 
araştırmala-
rının yapıl-

ması

Ankara 
Kalkınma 

Ajansı,
TED Üniver-

sitesi,
Sosyal Bilim-
ler Üniver-

sitesi  

Üniversiteler,
Kamu,

STK’lar, Kayma-
kamlıklar, Bele-
diyeler, Türkiye 

Milli Kooperatifler 
Birliği

Eylem 
No Eylem Hedef 

kitle/bölge
Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi
Sorumlu
Kuruluş

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

ÖnlemlerRiskler
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8.2.2 Potansiyel 
sosyal girişim-
cilere kaynak 
olacak eğitim 
müfredatının 
belirlenmesi

Yereldeki 
potansiyel 
girişimci 
adayları

Yereldeki mev-
cut durumun 
çalıştaylarla 

değerlendiri-
lerek ihtiyaca 

yönelik bir 
eğitim programı 
oluşturulması. 
Kooperatiflere, 
derneklere ve 
sosyal işletme-

lere yönelik 
örgün ve yaygın 

eğitim müf-
redatlarının 

oluşturulması
(Orta –uzun 

vade)

Analiz ve 
çalıştaylara 
katılım ve 

sahiplenme-
nin düşük 

olması

Duyuruların 
yapılması 
için yerel 
idarelerle 
iş birliği 

yapılması ve 
önceliklen-

dirilmesi

Ankara 
Kalkınma 

Ajansı,
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 

Halk Eğitim 
Merkezleri, 
Gıda, Tarım 

ve Hayvancı-
lık Bakanlığı,

Gümrük 
ve Ticaret 
Bakanlığı, 

TED Üniver-
sitesi,

Sosyal Bilim-
ler Üniversi-
tesi, DGRV, 

MYK

İlgili
Üniversiteler,

Kamu,
STK’lar, Türkiye 

Milli Kooperatifler 
Birliği

8.2.3 Potansiyel 
sosyal girişimci-
lere eğitimlerin 

verilmesi

Potansiyel 
sosyal 

girişimci 
adayları

Kooperatiflere, 
derneklere ve 
sosyal işletme-

lere yönelik 
eğitimlerin 
verilmesi

  (Orta –uzun 
vade)

Eğitim için 
yeterli sayı-
da uzmanın 
tahsis edil-
memesi,

Eğitime ta-
lebin düşük 

olması

Bakanlıklar 
altında 

proje ekip-
leri oluş-
turulması 
ve uzman 

tahsis edil-
mesi.

Duyuruların 
yapılması 
için yerel 

idarelerle iş 
birliği yapıl-

ması.

Gıda, Tarım 
ve Hayvancı-
lık Bakanlığı,

Gümrük 
ve Ticaret 
Bakanlığı

Ankara Kalkınma 
Ajansı,

Üniversiteler,
STK’lar, Türkiye 

Milli Kooperatifler 
Birliği

8.2.4 Yatırımcı ve 
sosyal girişim-
ciler bir araya 
getirecek plat-
formların oluş-

turulması

Yereldeki 
yatırımcılar 

ve sosyal 
girişimciler

Sosyal girişimci-
leri e-platform 

üzerinden 
projelerini an-
latabilecekleri 
bir web portalı 
oluşturulması
Sosyal girişim-

cilik yarışmaları 
ve proje paza-
rının düzenlen-

mesi
(Orta –uzun 

vade)

Bu platform-
lara ilginin 
az olması

Etkin Kamu-
oyu bilgilen-
dirmesinin 
yapılması

Ankara 
Kalkınma 

Ajansı,
TED Üniver-

sitesi,
Sosyal Bilim-
ler Üniver-

sitesi

Yerel idare
Yerel Radyo ve 
Televizyonlar, 

Gazeteler
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Tedbir 8.3: Sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon ekosisteminin iyileştirilmesi

Eylem 
No

Eylem Hedef 
kitle/bölge

Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi

Riskler Önlemler Sorumlu 
Kuruluş

İşbirliği Yapılacak 
Kuruluşlar

8.3.1 Sosyal ekonomi 
ile ilgili araştır-
maların yapıl-

ması ve yaygın-
laştırılması

Üniversi-
teler,
STK,

Kooperatif,
Sosyal 

işletmeler

Derinlemesine 
bir literatür 
taramasının 

yapılması
(Kısa-Orta 

vade)

Yeterli 
veriye ulaşı-

lamaması
Katılım ve 

sahiplenme-
nin düşük 
olması Ye-
terli Türkçe 

kaynak bulu-
namaması

Yabancı 
kaynakları 
araştıracak 
yabancı dil 
bilen uzma-
nın buluna-

maması

Üniversite-
lerde proje 
ekiplerinin 
oluşturul-
ması ve 

kamu des-
tekleriyle bu 
araştırma-
ların teşvik 

edilmesi 

Ankara 
Kalkınma 

Ajansı,
TED Üniver-

sitesi
Ankara Sos-
yal Bilimler 
Üniversitesi

Üniversiteler,
Kamu,
STK’lar

Uluslar arası kuru-
luşlar

8.3.2 Sosyal girişimci-
lerle bu alanda-

ki karar alıcı-
ların bir araya 

getirilmesi

Karar 
alıcılar ve 

Sosyal giri-
şimciler

Çalıştay ve 
panellerin orga-

nize edilmesi
(Orta vade)

Tarafların 
katılım ve 
ilgisinin az 

olması

Etkin kamu-
oyu bilgilen-
dirmesinin 
yapılması

Ankara 
Kalkınma 

Ajansı 

Üniversiteler, 
STK’lar, uluslar 
arası kuruluşlar

8.3.3 Sosyal girişimci-
leri destekleyici 

fon mekaniz-
maları geliştiril-

mesi

Sosyal giri-
şimciler

Fon sağlayan 
kuruluşların 

tespit edilmesi,
çalıştaylarla 

alternatif me-
kanizmaların 
geliştirilmesi

(Kısa-Orta 
vade)

Fon sağlayıcı 
kuruluşların 
iş birliğine 
yanaşma-

maları

Fon sağlayıcı 
kuruluşları 
teşvik edici 
çalışmalar 

ve farkında-
lığın arttırıl-

ması

Ankara 
Kalkınma 

Ajansı,
Kalkınma 
Bakanlığı

Üniversiteler,
Kamu,
STK’lar,

Bankalar, uluslar 
arası kuruluşlar

Eylem 
No Eylem Hedef 

kitle/bölge
Uygulama
Yöntemi ve 

Süresi
Sorumlu
Kuruluş

İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar

ÖnlemlerRiskler



9. FİNANSMAN, İZLEME 
VE DEĞERLENDİRME
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Ankara Kırsal İnovasyon Yol Haritası 2017-
2023 katılımcı bir planlama yaklaşımı 
esas alınarak ilgili kurum ve kuruluşla-
rın görüş alışverişleri sonucunda hazır-

lanmış bir plandır. Oluşturulmuş olan eylemlerin 
sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından başarılı 
bir şekilde uygulanması ile izleme ve değerlendir-
menin doğru ve eksiksiz yapılabilmesi için etkili ve 
sistematik bir sürece ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çer-
çevede, başta Ankara Kalkınma Ajansı olmak üzere 
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde belirle-
nen eylemlerin somut adımlara dönüştürülmesine 
yönelik çalışmalar yürütülecektir.  

Eylem planlarının izlenmesi sırasında sorumlu ku-
rum ve kuruluşlarla ikili görüşmeler yoluyla plan-
ların uygulamaya dönüştürülmesi sağlanacak olup 
her bir eylem kapsamında belirtilen zamanlama 
dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarla 1 yıllık dö-
nemler halinde düzenli aralıklarla toplantılar ger-
çekleştirilerek eylemlerin kaydettiği gelişmeler 
yakından izlenecek, raporlanacak ve ilgili kurum ve 
kuruluşlarla paylaşılacaktır.

Aynı zamanda, birbiriyle ilintili eylemler kapsamın-
da ilgili sorumlu ve işbirliği yapılacak kuruluşlarla 
önceden planlanmış bir takvim kapsamında Anka-
ra Kırsal İnovasyon Yol Haritası 2017-2023 Paydaş 
İşbirliği ve Koordinasyon Toplantıları düzenlenerek 
eylemler kapsamında yapılacak faaliyetlerin takibi, 
izlenmesi ve değerlendirmesi gerçekleştirilecektir.   

Bunların yanında, ulusal ve yerel ölçekte faaliyette 
bulunan kurum ve kuruluşların başta Avrupa Birliği 
fonları olmak üzere diğer uluslararası fon kaynakla-
rından yararlanarak belirlenen stratejik öncelikler 
altında yer alan eylemleri faaliyete geçirmelerine 
yönelik çalışmalar yürütülecektir. Ankara Kalkınma 
Ajansı ise belirlenen eylemler doğrultusunda yü-
rüteceği mali destek programları yoluyla bu eylem 
planlarının uygulanmasına önemli katkılar sağlaya-
caktır. 

Bölgesel, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından 
Kırsal İnovasyon Yol Haritası’nın amaçları doğrultu-
sunda etkili bir biçimde yararlanılmasını sağlamak 
üzere, 2017 yılı içerisinde Ankara Kalkınma Ajansı 
tarafından “Kırsal Alanlarda İnovasyon Programı” 
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çalışması gerçekleştirilecektir. Bu çalışma kapsa-
mında oluşturulan Eylem Planı’nda tanımlanmış 
belirli eylemlerin Ankara alt bölgelerinde somut 
projelere dönüştürülmesine yönelik odak grup top-
lantıları gerçekleştirilerek, kırsalda yenilikçi uygula-
maları içeren proje fikirleri ve uygulama planlarının 
oluşturulması ve bu projelere dâhil olabilecek ye-
rel-bölgesel aktörlerin belirlenmesi sağlanacaktır. 
Böylece, Eylem Planı’nda yer alan bazı eylemlerin 
ilgili paydaşların koordinasyonunda belirlenecek 
amaç, hedef ve zaman planı doğrultusunda uygula-
nabilir ve izlenebilir projeler halinde gerçekleştiril-
mesi mümkün olabilecektir. 

Bu doğrultuda, Eylem Planı kapsamında gerçek-
leştirilecek faaliyetlerin performanslarına ilişkin 
değerlendirme çalışmaları kapsamında iki yöntem 
kullanılacaktır. Birinci yöntem, Eylem Planı kapsa-
mında belirlenmiş sorumlu ve işbirliği yapılacak ku-
ruluşlardan bilgi ve veri temini, bu verilere ilişkin 
saha incelemeleri ve bu çalışmalar doğrultusunda 
gerçekleştirilecek performans ölçümünü kapsa-
maktadır. İkinci yöntem ise, Eylem Planı’ndaki ey-
lemlere yönelik uygulanacak projelerin performans 

göstergeleri ve gerçekleşmelerinin izleme ve de-

ğerlendirmesini kapsamaktadır.  
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