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Anahtar Kelimeler Çanakkale, eko-çiftlikler, ekoloji, eko-köy,kırsal köy, sürdürülebilirlik. 

Tezin Amacı ve Önemi(Maddeler halinde sıralayınız) 

 Tezin amacı; kırsal yerleşmelerin komşuluğunda kurulan eko-köylerin çevresinde 

kuruldukları köylere etkilerini sürdürülebilirlik parametreleri çerçevesinde 

değerlendirmektir. 

 Teknoloji ile gelişen dünyada modern teknikleri ve geleneksel teknikleri bir arada 

kullanabilme öğretisini sürdürülebilirlik parametreleri ile değerlendirip önerilerde 

bulunulmuştur.Böylelikle kırsal yaşamda birlikte yaşayan kırsal yerleşme ve ekolojik 

yerleşkenin ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 



 Tezin; mevcut ekolojik yerleşke kurucularına ve üyelerine; bu yerleşkelerde 

gerçekleştirilen çalışmaların, üstlenilen görev ve sorumlulukların belirlenmesi konusunda 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, çalışmadan elde edilen sonuçlar ve geliştirilen 

öneriler yeni kurulması düşünülen benzer yerleşkelere, topluluklarını kurma ve mekânsal 

düzenlerini oluşturma aşamasında yol gösterebilir.  

 Sürdürülebilir kırsal kalkınma sürecinin önemli paydaşlarından olan köy sakinleri ile 

misyon ve çalışmalarıyla onlara destek olması gerektiği düşünülen eko-köy/ eko-yerleşke 

sakinleri arasındaki mekânsal ve sosyo- kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine ışık tutacak 

olan bu çalışma, bu konuda yapılacak çalışmalarda yerel yönetimler için de bir altlık 

oluşturabilir.  

 Çalışma kapsamında; kırsal yerleşmelerde kurulan ekolojik yerleşke oluşumları ile kırsal 

yerleşme arasındaki bağlantı ve kırsal alanların kalkınması için yerel yönetimlerin etkin bir 

rol oynaması gerekliliğine dair önerilerin yararlı olacağı düşünülmektedir. Kırsal yerleşme 

ve ekolojik yerleşkelerin organik olarak kurdukları ve/ veya kurmaya çalıştıkları ilişkilerin 

resmi bağlamda da desteklenebilmesi için öneriler geliştirilebilir. 

 Tez; bilimsel yayınlarda bu alanda çalışma yürütecek kişi ve gruplara dayanak olacağı da 

ön görülmektedir. 

Tez Sonuçlarının Endüstriyel Uygulaması İçin Öneriler 

 Türkiye için önemli bir gündem maddesi olan Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma stratejileri 
bağlamında bu tez çalışması önemli sonuçlar vermiştir. Sürdürülebilir kırsal kalkınma 
bağlamında sanayi kuruluşları kırsalda köylü halk ile sanayi sektörünün bir arada 
çalışmasına olanak sağlamalıdır. Yerel yönetimler, akademi, sanayi kuruluşları ve yerel 
halk işbirliğiyle ortak çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Örneğin; yapılacak çalışmalarda 
modern yapı malzemesi ve yerel malzemenin entegre edilmesiyle, köylerin geleneksel 
yapı dokusunun korunarak sağlıklı ve çevreye uyumlu yeni mekan oluşumlarına imkan 
tanınabilir. Tez çalışması kapsamında eko-yerleşkeler ve kırsal yerleşkeler arasındaki 
sosyo-kültürel ve ekonomik ilişkilerin daha sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve dolayısıyla 
bilgi alışverişinin arttırılarak kırsal kalkınmanın desteklenmesine yönelik öneriler 
geliştirilmiştir.  
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