
  
 

BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER (BM) 

2014 ULUSLARARASI AĠLE ÇĠFTÇĠLĠĞĠ YILI 

 

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nün önerisi üzerine 2014 yılı, BM 66. 

Genel Kurulu'nda resmi olarak onaylanarak, Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı (AÇY) olarak 

ilan edilmiştir.  

Yılın temel amacı, açlık ve yoksullukla mücadele ve doğal kaynakların korunması açısından 

aile çiftçiliğinin öneminin vurgulanmasıdır. Dünyanın dikkatini çiftçi ailelerine ve küçük 

ölçekli çiftçiliğe çekmek, açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılması konusunda girişimlerin 

küçük ölçekten başlaması gerekliliği ile gıda güvenliği ve beslenmenin sağlanması, geçim 

kaynaklarının iyileştirilmesi, doğal kaynak ve çevre yönetimi açısından etkinliğin sağlanması 

hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, küçük aile işletmeciliğinin sürdürülebilirliğinin ve kırsal 

kalkınmanın etkin bir parçası olmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda, 2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılının hedefi, konuyla ilgili eksiklikleri 

belirleyerek, daha eşit ve dengeli bir ilerlemeye yönelik çözüm oluşturmak, aile çiftçiliği ve 

küçük ölçekli çiftçiliği ulusal gündemlerde tarım, çevre ve sosyal politikaların merkezine 

oturtmaktır. Böylece, küçük ölçekli tarım işletmelerinin karşılaştıkları güçlükler hakkında 

bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde geniş kapsamlı tartışma ve işbirliği ortamı sağlanmış 

olacak, bunun yanında aile çiftçiliğini desteklemek için etkin yöntemler belirlenecektir. 

Dünyada, FAO, Hükümetler, Uluslararası Kalkınma Ajansları, çiftçi örgütleri, BM'in diğer 

ilgili kuruluşları ve sivil toplum örgütleri, Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı ile ilgili 

faaliyetlerin yürütülmesini kolaylaştırmak üzere görev almaktadır. 

Aile Çiftçiliği Nedir? 

Aile tarafından tarım ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin tamamı aile çiftçiliği 

olarak tanımlanır. Aile çiftçiliği, aile-temelli tüm tarımsal faaliyetleri kapsar ve kırsal 

kalkınmanın birçok alanı ile bağlantılıdır. Bir aile tarafından yönetilen ve gerçekleştirilen, 

çoğunlukla kadın ve erkekler dâhil, ailesel işgücüne dayalı tarım, ormancılık, balıkçılık, 

meracılık ve su ürünlerine yönelik üretim faaliyetlerini kapsamaktadır.  

Aile çiftçiliği hem gelişen, hem de gelişmekte olan ülkelerde gıda üretimi sektöründe tarımın 

en etkin birimlerinden biridir. Ulusal düzeyde başarılı bir aile çiftçiliği; 

1.Tarımsal ve ekolojik koşullar ve bölgesel özellikler,  

2.Uygulanacak çevre politikaları,  

3.Pazarlama olanakları, 



  
4.Doğal kaynakların varlığı, 

5.Teknoloji ve yayım hizmetlerine erişim,  

6.Tarımsal finansman olanakları,  

7.Demografik, ekonomik, sosyo-kültürel koşullara erişim gibi birçok faktöre bağlı 

bulunmaktadır.  

Aile çiftçiliği, sosyo-ekonomik, çevresel ve kültürel bakımdan ülkeler açısından stratejik 

öneme sahiptir. Özellikle aile çiftçiliğinin yoğun olduğu ülkelerde tarım politikalarının hedef 

kitlesi sadece aile işletmeleri olabilmektedir. Hem kalkınmakta olan hem de kalkınmış 

ülkelerde aile çiftçiliği gıda üretimi alanında en yaygın olarak görülen yapıyı oluşturmaktadır. 

Neden Aile Çiftçiliği? 

Aile çiftçileri ve küçük çiftçiler küresel gıda güvenliği açısından önemli bir yere sahiptir. Aile 

çiftçiliği;  

•Geleneksel gıda ürünlerinin korunmasına yardımcı olan, 

•Dengeli beslenme için imkân sağlayan, 

•Küresel tarımsal biyo-çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunan,  

•Kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasına yardımcı olan bir yapı olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Bu nedenlerden dolayı, aile çiftçiliği, sosyal politikalarla desteklendiği durumda yerel 

ekonomilerin canlanması için de bir fırsat olarak ortaya çıkmaktadır. 

Aile Çiftçiliği Yılının Dört Temel Hedefi 

1.Sürdürülebilir aile çiftçiliğine olanak sağlayan politikaların geliştirilmesine destek sağlama, 

2.Bilgi, iletişim ve kamu bilincini artırma, 

3.Aile çiftçiliğinin ihtiyaçlarının, potansiyelinin ve sınırlarının daha iyi anlaşılmasını sağlama 

ve teknik destek, 

4.Sürdürülebilirlik için sinerji oluşturma. 

 Aile Çiftçiliğinin Temel Sorunları 

•Kaynak ve hammadde temini 

•Nüfusun yaşlanması ve çocukların arazileri terk etmesi  

•Eğitim ve finansman hizmetlerinin eksikliği ve erişim güçlükleri 



  
•Fiyat oluşum süreçlerine az ya da hiç katılamamadır. 

Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı Küresel Faaliyet Ekseni 

Ulusal süreçlerde ve anlaşmalar çerçevesinde ilgili paydaşlar ile işbirliği halinde yürütülecek 

Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı, 3 küresel faaliyet üzerine odaklanmıştır: 

1. Politika kararı oluĢturma sürecinde diyaloğu teĢvik etme: Uluslararası Aile Çiftçiliği 

Yılı mesajlarının politika oluşturma süreçlerinde etkili olması için, ilgili paydaşlarla diyalog 

ve işbirliği geliştirilmelidir. Kamu ve özel sektör örgütleri, bu faaliyet ekseni ile aile çiftçiliği, 

küçük ölçekli çiftçilik ve balıkçılık konularını ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde tartışmak 

üzere bir araya geleceklerdir. 

2. Alınan derslerin tanımlanması, dokümantasyonu, paylaĢılması ve aile çiftçiliği 

hakkındaki bilgilerden yararlanmak için mevcut politikalara iliĢkin ulusal ve/veya diğer 

seviyelerdeki baĢarılı deneyimlerden faydalanma: Dünya üzerindeki tüm aile çiftçilerinin 

Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılına ayrılmış bir web sitesi (www.fao.org/family-farming-2014) 

üzerinden hikayelerini ve sorunlarını paylaşması ve bu suretle sürece dâhil edilmesi 

sağlanacaktır. 

3. ĠletiĢim ve destek programı: Çiftçilere, çiftçi örgütlerine, karar alıcılara, finans 

kuruluşlarına, medya ve halka ulaşmak amacıyla, paydaş kuruluşlar ile birlikte güçlü ve etkin 

bir destek kampanyası gerçekleştirilecektir. Ayrıca, medyası işbirliği halinde önceden 

tasarlanmamış, anlık faaliyetler de gerçekleştirilebilecektir. 

Önemli Mesajlar 

Aile Çiftçiliği hem geliĢmekte hem de geliĢmiĢ ülkelerde baskın tarım biçimidir.  

Dünyada 500 milyonun üzerinde aile çiftliği bulunmaktadır. 

Aile çiftçilerinin kırsal faaliyetleri,  bir aile aracılığıyla yürütülmekte ve yönetilmekle birlikte, 

baskın olarak aile işgücüne bağlıdır. 

Aile çiftçileri, küçük ölçekli işletmeler ve orta ölçekli işletmelerden, köylülere, yerli halka, 

geleneksel toplumlara, balıkçılıkla geçinen insanlara, göçebe hayat yaşayan çobanlara ve 

bölgedeki karmaşık topluluklar ve herhangi bir bölgedeki pek çok gruba kadar değişkenlik 

gösteren bir yapı sergilemektedir. 

Aile çiftçileri, yoksulluk ve fakirlikten ari bir dünyanın oluĢturulmasına yönelik 

çözümün önemli bir parçasıdır.  

Pek çok bölgede, aile çiftçileri, her gün yemeklerimizde tüketilen gıda maddelerinin esas 

üreticileridir. 

Açlık tehdidi altında yaşayan nüfusun %70’in üzerindeki bir kısmı, Afrika, Asya, Latin 

Amerika ve Orta Doğu’nun kırsal alanlarında yaşamaktadır. Onların bir çoğu, doğal 



  
kaynaklara, politikalara ve teknolojilere zayıf erişimi olan, özellikle küçük ölçekli işletmeler 

şeklindeki aile çiftçileridir.  

Tüm kanıtlar, uygun politika çevresi etkin bir şekilde yürürlüğe konulduğunda yoksul aile 

çiftçilerinin üretkenlik potansiyelini çok çabuk kullanabildiği yönündedir. 

Araziye, suya ve diğer doğal kaynaklara erişimi kolaylaştırmak ve aile çiftçilerine yönelik 

özel kamu politikalarını (kredi, teknik yardım, sigorta, pazara giriş, kamu satın almaları, 

uygun teknolojiler) uygulamaya koymak; tarımsal verimliliği artırmanın ve dünya gıda 

güvenliğini başarmanın önemli unsurlarıdır. 

Aile Çiftçiliği sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektedir. 

Aile çiftçileri, ekim nöbeti tabanlı tarımsal sistemleri yönetir ve dünyanın biyo-çeşitliliğinin 

korunmasına ve dengeli beslenmeye katkı sağlayarak, geleneksel gıda ürünlerini muhafaza 

ederler. 

Aile çiftçileri, yerel kültürler ve geleneksel ilişkilere katılırlar ve gelirlerini çoğunlukla pek 

çok tarımsal ve tarımsal olmayan işleri üreten yerel ve bölgesel pazarlarda harcarlar. 

Aile çiftçiliği tabanlı yerel üretim ve tüketim döngüleri, hassas insanların ihtiyaçlarını 

karşılayan sosyal koruma politikaları ile bağlantı kurulduğu zaman özellikle açlıkla 

savaşmada büyük bir role sahiptir. 

Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı 

Yukarıda belirtilen tüm özellikler, politika çevreleriyle bu şekilde aile çiftçilerini desteklerse,  

daha üretken ve daha sürdürülebilir gıda sistemlerine doğru aile çiftçilerinin eşsiz 

potansiyelini harekete geçirtir. 

Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı, tarım ve kırsal kalkınmada ve kapasitelerinin 

güçlendirilmesinde aile çiftçilerinin stratejik rolünü daha çok vurgulayan açık bir fırsatı bize 

sunar. 

Hükümetler, aile çiftçileri için hukuki yasal çerçeve, kurumlar, politikaları güçlendirerek 

politik taahhütlerini gösterebilirler. 

Konsensusu sağlamak, etkin politikaları uygulamak ve oluşturmak amacıyla aile çiftçileri 

örgütüyle politik diyalog için platformlar oluşturmak, Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılının 

başlıca hedefidir.  

Uluslararası işbirliği tüm paydaşlar arasında politik diyalogu geliştirebilir ve somut ve 

sürdürülebilir çözümleri güçlendirmeye yardımcı olur. 

BM 2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız. 

http://www.fao.org/family-farming-2014/en/

