
AİLE ÇİFTÇİLİĞİ NEDİR?

Aile çiftçiliği aile temelli tüm tarımsal faaliyetleri
kapsar ve kırsal kalkınmanın hemen her alanıyla
bağlantılıdır. Aile çiftçiliği bir aile tarafından
yönetilen ve işletilen, kadınlar ve erkekler dahil
olmak üzere, ağırlıklı olarak ailesel işgücüne dayalı
tarım, ormancılık, balıkçılık, meracılık ve su 
ürünlerine yönelik üretim faaliyetlerini kapsar.
Aile çiftçiliği gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
gıda üretimi sektöründe tarımın en etkin
unsurlarından biridir. 
Ulusal düzeyde aile çiftçiliğinin geliştirilmesi için
birçok faktör söz konusudur. Bunlar:
• Tarımsal ve ekolojik koşullar ve bölgesel 

özellikler,
• Pazarlara erişim, 
• Arazi ve doğal kaynaklara erişim, 
• Teknoloji ve yayım hizmetlerine erişim, 
• Finansman olanaklarına erişim, 
• Demografik, ekonomik ve sosyo-kültürel 

imkanlara erişim,
• Uzmanlık alanlarında eğitim olanaklarına erişim,
• Kooperatifçilik ve diğer örgütlenmelerde etkinliktir.

Aile çiftçiliği, sosyo-ekonomik, çevresel ve kültürel
bakımdan stratejik öneme sahiptir.

AİLE ÇİFTÇİLİĞİ NEDEN ÖNEMLİDİR? ULUSLARARASI AİLE ÇİFTÇİLİĞİ
YILININ DÖRT TEMEL HEDEFİ

1. Sürdürülebilir aile çiftçiliğine olanak
sağlayan tarımsal, çevresel ve sosyal politikaların
geliştirilmesini desteklemek,

2. Bilgi, iletişim ve örgütlenmeyi geliştirmek, 
kamuoyundaki farkındalığı artırmak,

3. Aile çiftçiliğinin ihtiyaçlarının, potansiyelinin ve
sınırlamalarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak
ve teknik destek vermek,

4. Sürdürülebilirlik için işbirliği oluşturmak.

Aile çiftçiliği ve küçük ölçekli çiftçilik küresel
gıda güvenliğiyle ayrılmaz şekilde bağlantılıdır.

Aile çiftçiliği geleneksel gıda ürünlerinin
korunmasına yardımcı olurken aynı zamanda

dengeli beslenmeye, dünyada tarımsal
çeşitliliğin korunmasına ve doğal kaynakların

sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunur.

Aile çiftçiliği, özellikle sosyal korumaya ve
toplumların refahına yönelik politikalarla

desteklendiğinde yerel ekonomilerin 
canlanması için bir fırsat sunar.

Aile çiftçileri, kaynaklara erişimleri kısıtlı 
olmasına rağmen üretkenliklerini yüksek

düzeyde sürdürerek dünyadaki gıda 
üretiminin %80’inini gerçekleştirirler. 



Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 
66. oturumunda 2014 yılı resmi olarak 
“Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı” olarak ilan
edildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO), hükümetler, uluslararası kalkınma
ajansları, çiftçi örgütleri, Birleşmiş Milletler’e bağlı
kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde 
faaliyetlerin yürütülmesini kolaylaştırmak̈ üzere
görev aldı.

2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı’nın hedefi;
konuyla ilgili eksiklikleri ve fırsatları belirleyerek
daha eşit ve dengeli bir kalkınmayı teşvik etmek,
aile çiftçiliğini ulusal gündemlerde tarım, çevre ve
sosyal politikaların merkezine oturtmaktır. 2014
Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı’nda aile çiftçileriyle
küçük ölçekli işletmelerin karşı karşıya oldukları
zorluklar konusunda farkındalığı ve anlayışı
geliştirecek, aile çiftçilerini desteklemeye yönelik
etkin yol ve yöntemlerin tanımlanmasına yardımcı
olmak üzere ulusal, bölgesel ve küresel seviyede
işbirliği ve geniş katılımlı tartışmalar teşvik 
edilecektir.

2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı
www.fao.org/family-farming-2014

Dünyayı besle, yeryüzünü önemse

“2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı”nın
temel amacı, açlık ve yoksullukla mücadele,
gıda güvenliğinin ve beslenmenin sağlanması,
geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve doğal
kaynakların yönetimi, çevrenin korunması ve
özellikle de kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınma
açısından aile çiftçiliğinin önemine dünyanın
dikkatini çekerek aile çiftçiliğini ve küçük ölçekli
çiftçiliğin profilinin yükseltilmesini sağlamaktır.


