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“Ulusal Kırsal Ağ Rehberi” ile Yeni Başarılara

Günümüzde son derece dinamik bir çalışma alanı olan kırsal kalkınma, ülkelerin 
gelişimi ve toplumların refahı bakımından kritik işlevler üstleniyor. Ulusal Kırsal 
Ağ (UKA), Türkiye’de sürdürülebilir kırsal kalkınma adına çok yönlü, etkin ve 
verimli çalışmalar gerçekleştiriyor. AB tarım politikalarının önemli bir unsuru 
olan Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı’nın bir bileşeni olma niteliği taşıyan UKA’nın 
genel yapısı ve uygulama yöntemlerini ortaya koyan bir rehber hazırlanıyor. 
Yönetim ve koordinasyon yapısının nasıl şekillendiğinden çeşitli eğitim, toplan-
tı, etkinlik ve tanıtım faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğüne kadar tüm süreçlerle 
ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı rehber, bir yandan bugünü mercek altına alıp 
başarılı sonuçların nasıl elde edildiğine ışık tutarken, bir yandan da gelecek 
dönem faaliyetleri için yol gösterici bir nitelik taşıyor.

IPARD Programı Yönetim Otoritesi uzmanları, AB ülkelerinde Ulusal Kırsal Ağ uygulamaları konusunda deneyimli 
yabancı uzmanlar, Türkiye’deki üniversitelerden tarım ekonomistleri ve yasama uzmanlarının katkı sağladığı 
“Ulusal Kırsal Ağ Rehberi”, UKA’yı tüm yönleriyle ele alan kapsamlı bir içerikle oluşturuluyor. 
Rehberde, Giriş, UKA Yönetim ve Koordinasyon Yapısı, UKA Temel Faaliyetleri, UKA Değerlendirme Çalışmaları ve 
Ekler bölümlerinin yer alması planlanıyor. Bu planlamaya göre, Giriş bölümünde UKA kavramı ve Türkiye’de UKA 
sürecine ilişkin bilgiler verilirken, UKA Yönetim ve Koordinasyon Yapısı bölümünde Ulusal Kırsal Ağ Üyeleri, 
Ulusal Kırsal Ağ İzleme ve Yönlendirme Komitesi, Tematik Çalışma Grupları ve UKA Destek Birimi alt başlıkları 
bulunuyor. UKA Temel Faaliyetleri bölümünde, örnek projelerin seçilmesi ve yaygınlaştırılması, tematik çalışma 
grubu faaliyetleri, yerel aktörlere yönelik faaliyetler, İletişim Stratejisi ve Uygulama Planı, Avrupa Kırsal Kalkınma 
Ağı ile iş birliği ve gelecek yıllarda başlatılacak faaliyetlere yönelik detaylı bilgiler sunuluyor. Rehber, izleme 
değerlendirme ve öz değerlendirme çalışmalarının ele alındığı bölümün ardından Ekler’le sona eriyor. 



İletişim Stratejisi ve Uygulama Planı ile 
Geleceğe Emin Adımlarla İlerleniyor

Ulusal Kırsal Ağ’a yönelik hede�ere ulaşılması ve çıktıların yaygınlaştırıl-
masında İletişim Stratejisi ve İletişim Uygulama Planı’nın önemli rolü 
bulunuyor. İletişim Stratejisi, UKA’nın iletişim prensipleri ve yaklaşımını, 
hedef kitlelerini, süreç içinde kullanılacak yöntemleri ve iletişim araçları-
nı tanımlayan referans dokümanı olması bakımından kritik değer taşıyor. 
İletişim Uygulama Planı ise İletişim Stratejisi doğrultusunda atılacak 
adımların belirlendiği planlama dokümanı olarak geleceğe emin 
adımlarla ilerlenmesine katkı sağlıyor. Bu çerçevede “Ulusal Kırsal Ağ 
İletişim Stratejisi” ile “Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı İletişim Uygulama Planı 
Kasım 2019-Mayıs 2021” ve “Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı İletişim Uygula-
ma Planı 2021-2023” yayıma hazırlanıyor.

“Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı İletişim Uygulama Planı Kasım 2019-Mayıs 2021”de İletişim Stratejisi’nin ana ilkeleri-
ne değiniliyor ve hede�enen amaçlara ulaşılabilmesi için yararlanılan UKA internet sitesi, basılı materyaller, 
kişiler arası etkinlikler, sosyal medya, basın ilişkileri gibi çeşitli görünürlük araç ve kanallarına yer veriliyor. 
Plan’da ayrıca UKA Rehberi’nin hazırlanmasından UKAFEST için iyi uygulama örneklerinin seçimine, bölgesel 
toplantılar düzenlenmesinden çeşitli görünürlük malzemelerinin üretimine kadar söz konusu dönemdeki 
çalışmalarla ilgili bilgi aktarılıyor. “Ulusal Kırsal Kalkınma Ağı İletişim Uygulama Planı 2021-2023”te ise çeşitli 
toplantı, etkinlik, çalışma ziyareti, eğitim, seminer, fuar ve festivallerin yanı sıra çevrim içi iletişim, e-bülten, 
sosyal medya iletişimi, medya ilişkileri, basılı materyaller, görünürlük ve promosyon malzemeleri ile ilgili 
planlamalara yer veriliyor. 



Ulusal Kırsal Ağ’a Animasyonlu Tanıtım

Ulusal Kırsal Ağ’ın (UKA) kamuoyu nezdindeki görünürlüğünü artırmak ve itici 
gücü olmak üzere yola çıktığı kırsal kalkınma sürecine dikkat çekmek amacıyla 
bir tanıtım filmi hazırlanıyor. UKA’nın kurumsal kimliği, ilkeleri, hede�eri ve 
faaliyetlerinin yanı sıra sürdürülebilir kırsal kalkınmadaki kritik rolü, merkezî ve 
yerel paydaşlarla kurduğu güçlü iletişim ve iş birliği ağı ile LEADER yaklaşımı-
nın konu edildiği filmde animasyon tekniği kullanılıyor. Yaklaşık 4 dakikalık 
animasyon, söz konusu içeriği Anadolu’nun kırsal kalkınmaya zemin 
oluşturan köklü geçmişine, bereketli topraklarına ve bin yılların birikimine 
dayanan potansiyeline dikkat çekebilmek için masalımsı bir görsellikle 
aktarıyor.

Titiz bir çalışmanın ürünü olan tanıtım filminde, UKA’nın yerel paydaşların 
bilgi, beceri ve enerjilerini kırsal nüfus başta olmak üzere ülkemizin bütününü 
yakından ilgilendiren kırsal kalkınmanın temel kaynağı olarak gördüğünün 
altı çiziliyor. Bu anlayış doğrultusunda UKA’nın yerel ölçekte katılımın üst 
düzeyde tutulduğu, tabandan tavana bir yaklaşım benimsediği ve “güven”, 
“dayanışma”, “tecrübe paylaşımı” ve “birlikte öğrenme” ilkelerini esas aldığı 
vurgulanıyor. Ulusal Kırsal Ağ’ı etkileyici bir görsel anlatım eşliğinde izleyicile-
re tanıtarak onları renkli bir yolculuğa çıkaran animasyon, UKA’nın üstlendiği 
misyonu özetleyen şu ifadelerle son buluyor: “Ulusal Kırsal Ağ, yerel, ulusal ve 
uluslararası kalkınma bağlarını yeniden ve daha güçlü bir şekilde kuruyor. 
Kırsalda bir değişim hikayesi yazılıyor.” 



İlham Verici Başarı Hikayeleri Kitapçıkta Buluşuyor

Ülkemizin dört bir yanından iyi uygulama örnekleri, 
Değişimin Hikayesi Kırsalda Yazılıyor adlı kitapçıkta bir 
araya geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir 
PAKDEMİRLİ’nin önsözüyle yayıma hazırlanan 
kitapçıkta, kırsal kalkınma destekleriyle hayata 
geçirilen projeler ve ilham verici başarı hikayeleri yer 
alıyor. Sayın PAKDEMİRLİ önsözde UKA’nın kırsal 
kalkınma sürecine katkı sağlayacak tüm merkezî ve 
yerel paydaşları bir araya getirdiğini ve bunlar 
arasında bir iletişim ve iş birliği ağı oluşturduğunu 
belirterek şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Katılım-
cı bir anlayışla yürütülen çalışmalar sayesinde kırsal 
kalkınma politikalarının daha etkin uygulanması, 
izlenmesi ve değerlendirilmesi mümkün olurken, iyi 
uygulama örneklerinin sayısı her geçen gün artmakta-
dır. Emek, azim, kararlılık, iş birliği ve dayanışmayla 
yazılan her başarı hikayesi, insanımız, kurumlarımız ve 
ülkemiz adına bir övünç vesilesi olmaktadır.”

“Değişimin hikayesi kırsalda yazılıyor” ve “Kırsalın gücü 
ile bereketini harmanlıyoruz” mottolarının kullanıldığı 
kitapçık, UKA faaliyetleri ve LEADER yaklaşımı ile ilgili 
bir giriş yazısı içeriyor. Kitapçıkta Cide YEG, Devrekani 
YEG, Güdül YEG ve Samsun OMYEGDER olmak üzere 
dört Yerel Eylem Grubu’nun yanı sıra farklı illerden 39 
iyi uygulama örneğine yer veriliyor. Söz konusu iller 
şöyle sıralanıyor: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, 
Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, 
Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, 
Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahraman-
maraş, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, 
Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, 
Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat. 


