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       GİRİŞ 

  Ormanların kırsal ekonomiye önemli 

katkılar sağladığı kırsal kesimde, kadınlar 

doğal kaynakları erkeklerden daha fazla 

kullanırlar. Tarımsal üretimin içerisinde 

olan kadınlar bu konuda bilgi ve 

deneyimlere de sahiptirler.  

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 

kırsal kesimin kalkındırılmasına yönelik 

çalışmalar, birçok çözümü beraberinde 

getirmiş ancak büyük oranda kaynak 

harcanarak yürütülen çabalar, sorunları tam 

anlamıyla çözememiştir. 

Dünyadaki kalkınma programlarının her 

aşamasında, kadın sorunlarının farkında 

olan, kalkınmadan kimin yararlanıp kimin 

yararlanmadığın ortaya koymak için 

ekonomik ve sosyal etkileri ölçen ve 

dikkate alan “cinsiyet duyarlı kalkınma 

yaklaşımı” gündeme gelmiştir. 

Orman köylerinde yaşayan ve üretimleri 

ile sürdürülebilir kalkınma sürecine önemli 

katkılar sağlayan kadınların sosyo-

ekonomik özelliklerinin gerçekçi bir 

şekilde ortaya konulması, kırsal 

kalkınmaya yönelik planlama, proje ya da 

uygulamaların olası hatalarını ortadan 

kaldıracak veya en aza indirecektir.  

       Bu çalışma, Trabzon İli orman 

köylerinde yaşayan kadınların sosyo-

ekonomik yapılarını, işgücüne katılım 

oranlarını, orman kaynaklarından 

faydalanmalarını, ormanlardan ve 

ormancılıktan beklentilerini belirlemeye 

çalışmıştır. Böylelikle kırsal kalkınma 

planları yapan ve uygulayan birimlerin bu 

durumu dikkate alarak daha işlevsel ve 

cinsiyet duyarlı planlar yapmalarına 

yardımcı olmak amaçlanmıştır. 

        YAPILAN ÇALIŞMALAR 

  Çalışmada özgün veriler, Trabzon 

İli’nde rastgele seçilen 68 orman köyünde 

doldurulan Köy Bilgi Formları ve bu 

köylerden 611 kadın ve 237 erkek 

katılımcıya yüz yüze anket uygulaması ile 

elde edilmiştir. 

Veriler, SPSS istatistik paket 

programına aktarılarak frekans dağılımları 

alınmış, frekans ve çapraz tablolar 

oluşturulmuştur. Sınıfsal nitelikteki 

değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup 

olmadığını incelemek amacıyla Ki-kare 

Bağımsızlık Testi kullanılmıştır. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Türkiye’nin yaşadığı ekonomik, sosyal 

ve kültürel değişimden orman köyleri ve 

köylüleri de etkilenmektedir.  

     Değişim; köylerin fiziksel altyapısından 

nüfusa, tarım ve hayvancılık tercihlerinden 

konut yapısına, aile içi ilişkilerden gelir 

durumuna, ormanlara bakış açısından 

yakacak tercihlerine, eğitim durumundan 

toplumsal cinsiyet algılamasına kadar pek 

çok alanda etkili olmaktadır.  

Göç olgusu nedeniyle kırsal nüfusun 

azalması orman kaynaklarının lehine 

olmakla birlikte; gerek köylerde yer alan 

kaynakların etkin bir biçimde 

değerlendirilmesi ve gerekse kentleşme 

sorunları açısından çok önemli 

olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. 

     Orman köylerindeki nüfusun azalması 

ve yaşanan sosyo-ekonomik gelişme, 

ormanlara yönelik yakacak odun kökenli 

baskıların azalmasına neden olmuştur.  

       Temel altyapı hizmetlerine sahip 

olmak, orman köylerindeki kadınların 
 



yaşam koşullarını eskiye oranla belirgin bir 

şekilde kolaylaştırsa da hem ev içinde hem 

de ev dışındaki üretim faaliyetlerinde 

üstlendikleri sorumluluklar, kadınları ağır 

bir iş yükünün altına sokmaktadır. Engebeli 

arazi yapısı, tarım ve hayvancılığın 

geleneksel yöntemlerle yapılması, dağınık 

yerleşimin getirdiği ulaşım sorunları bu iş 

yükünü arttıran unsurlardır. 

 Araştırma alanındaki kadınların sosyo-

ekonomik konumunu gösterir ölçütler; 

Türkiye genel ortalamalarının altında 

olmasına karşın, bazı bölgelerin kırsal kesim 

ortalamalarının üzerindedir. Gelişmekte olan 

çoğu ülke ortalamalarıyla kıyaslandığında 

ise daha iyi bir durumda olduğu söylenebilir. 

% 89,5’inin sağlık güvencesine sahip 

olması, genel okur-yazarlık oranı düşük olsa 

da 15-24 yaş grubundaki kadınlardaki 

okuma-yazma oranının % 99’a ulaşması, 

eğitim düzeyindeki gelişmenin sosyal 

tercihlere yansıması, orman köylerinde 

yaşayan kadınların geldiği noktayı ortaya 

koyması bakımından dikkat çekicidir.  

     Orman kaynaklarından elde edilen 

doğrudan gelir ve yararlanılan orman 

kaynaklarının aile bütçesine katkısı, 

gelişmekte olan pek çok ülke düzeyinin 

altındadır. Orman kaynaklarından sağlanan 

faydanın aile bütçesi içerisindeki payı gün 

geçtikçe azalmakta, orman köyleri genellikle 

emeklilerin yaşadığı köyler olma özelliği 

kazanmakta, bitkisel ve hayvansal üretim 

miktarları düşmektedir.  

Köylerin “orman köyü” sayılmasında 

sosyo-ekonomik göstergeler etkili değildir. 

Bu nedenle, “orman köyü” belirleme 

ölçütleri günün koşullarına uygun hale 

getirilmeli ve orman köyleri bu yeni 

ölçütlere göre yeniden belirlenmelidir. 

       Araştırma alanındaki kadınların,  tarım 

ve hayvancılık faaliyetlerinde oynadıkları 

rol ve kırsal kalkınmaya katkıları ile bu 

kalkınma çabalarına kredilendirerek destek 

veren kuruluşlardan kredi almaları arasında 

bir orantısızlık söz konusudur. Kredi 

olanaklarını eşleri kullanırken, kredi ile 

sağladıkları hayvansal faaliyetlerin hemen 

hemen tüm sorumluluğu kadınlara aittir. 

       Coğrafi konumları, demografik yapıları, 

tarıma uygun arazi miktarları ve hayvancılık  

 potansiyelleri dikkate alındığında, 

Trabzon orman köylerinde yaşayanların 

tamamını köylerinde tutarak yerinde 

kalkındırmak oldukça zor görünmektedir. 

Bu aşamada kırsal kalkınmaya 

aktarılacak kaynaklar; gerçekten ihtiyacı 

olan kişilere, o kişilerin bilgi 

birikimlerine ve becerilerine uygun 

olarak, yani “kişiye özel” verilmelidir.  

Kredi koşulları hakkındaki bilgilendirme 

toplantılarına kadınların katılımı da 

sağlanmalı, kırsal kalkınmayı 

destekleyici kredilerin verilmesi 

aşamasında cinsiyet dengeli kalkınma 

yaklaşımın esasları gözetilmelidir. 

 İl veya ilçe merkezlerinde 

kalabilecekleri yatılı öğrenci yurtlarının 

hizmete açılması kız öğrencilerin zorunlu 

temel eğitimden sonraki eğitimlerine 

önemli katkı sağlayacaktır. 

Türkiye’de ülke ekonomisine katkıları 

ve toplumsal yaşamda oynadıkları roller 

nedeniyle kadınların eğitimine yapılacak 

yatırımların arttırılması son derece 

önemlidir.  

Kadınlara yönelik örgün eğitim 

programları, yalnızca kadının ev içindeki 

işlerine odaklanmamalı, orman 

köylerdeki kadınların büyük ölçüde 

sorumluluk aldığı, tarım ve hayvancılık 

faaliyetlerinin verimli bir şekilde 

yürütülmesine, ürün kalitesi ve çeşidinin 

arttırılmasına yönelik kursları da 

içermelidir. 

Geleneksel bilginin ortaya konulması 

ve gelecek kuşaklara aktarılması 

bakımından köylerde çeşitli amaçlarla 

kullanılan bitkilerin, kullanım amaçları 

ve kullanılan kısımları ile ilgili bilimsel 

araştırmalar yapılmalıdır. 
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