
Bölgeler arası gelişmişlik farkla-
rını azaltma ve kırsal kalkınmaya 

hız verme, özellikle günümüzün sürdü-
rülebilirlik ve küresel ısınma tehlikeleri 
de göz önüne alındığında, oldukça kritik 
bir noktaya ulaşmıştır. Kırsal kalkınma 
hem istihdam, hem nüfusun refahı hem 
de göçün önlenmesi açısından önemlidir. 
Belirli coğrafi alanlarda üretim o alanın 
doğal kaynakları ve iklim koşulları ile sı-
nırlı olmakla beraber, ilgili bölgenin ken-
dine özgü dinamiklerini hayata geçirerek 
bunlardan elde edilecek katma değeri 
en yüksek seviyeye getirebilmek çarpıcı 
avantajlar yaratabilir. Küresel salgınla 
beraber; tedarik zincirinde kırıl-
malar, üretimdeki aksaklık-
lar, ulusal ekonomilere 
ilişkin farkındalıkların 
artması, yerel ürün-
lerin ve kırsal kal-
kınmanın önemini 
arttırmıştır. 

Şehirlerin
markalaşması
Yerel ürünlerin pa-
zarlanması ve bu ticarileştirilmesi nokta-
sında, geleneksel yapılarını ve kalitelerini 
bozmamak en kritik unsurlardır. Özellik-
le, yer pazarlaması, şehirlerin markalaş-
ması bağlamında ve gastronomi turizmi 
boyutunda yerel ürünlerin rolünün öne-
mi tartışılır. Diğer bir deyişle kentlerin 
markalaşmasında, pandemi süreci ile 
beraber yerel ve yöresel ürünlere olan 
ilginin artması yerel kalkınma için bir 
fırsat yaratmıştır. Dolayısıyla kırsal kal-
kınma vizyonunun belirlenmesi ile hika-
yesinin yazılması, uzun dönemli stratejik 
eylem planının ortaya konması için de 
zaruridir.

Akıllı tarımın unsurları
Kırsal kalkınmanın istikbali için farklı 
paydaşların ekosistemde yer almaları 
ve birbirleriyle sinerji içinde çalışmaları-
nın gereği açıktır. “Akıllı kırsal kalkınma 
ya da tarım” denildiğinde, traktörün yanı 
sıra “akıllı çiftçi, hoca, sivil toplum kuru-
luşu, kamu otoritesi” unsurları bir arada 
değerlendirilmelidir. Üreticilere, kaynak 
transferi yerine yatırım transferi desteği 
verilmesi kırsal kalkınma için itici bir gücü 
oluşturacaktır. Çiftçiye doğru tarımı öğ-
retmek gerektiği, teknolojinin doğru kulla-
nılması için eğitimin önemi, balık vermek 
yerine balık tutmayı öğretmenin temel 
felsefe olması gerektiği benimsenmelidir. 

Ortak bir model oluşturulmalı
Pazarlama için ortak bir örgütlenme 

modelinin geliştirilmesi, üreticilerin ürün-
leri için hak ettikleri fiyatı talep etmeleri 
açısından iyi bir yöntemi oluşturacaktır. 
Bu bağlamda, üretim maliyetlerini düşür-
mek yerine, katma değer yaratarak ürün-
leri farklılaştırmak ve tüketicinin zihninde 
konumlandırmak gerekir. Üretici pazarları 
ise hem kırsal kalkınma açısından hem de 
marka kentler bağlamında itici bir gücü 
oluşturma etkisine sahiplerdir. Bu bağ-
lamda, doğru örgütlenmenin önemi açık-
tır. Çiftçinin tarım uygulamalarına yönelik 
eğitiminin sağlanması ile çiftçilik mesleği-
nin hak ettiği değere kavuşması gerektiği 
görüşündeyim.
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olan ilginin artması yerel kalkınma için bir fırsat yaratmıştır. Üreticilere, kaynak 
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