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Temeller 

● Agroekoloji / Doğa-dostu tarım

● Küçük ölçekli çiftçilik / Aile çiftçiliği

● Topluluk destekli tarım (TDT)
ve Katılımcı güvence sistemleri (KGS)



Agroekoloji

Gıda sistemlerinin 

ekolojik açıdan duyarlı, 
ekonomik açıdan uygulanabilir ve 

sosyal açıdan adil şekilde dengelenmesini hedefler.

Merkezinde küçük ölçekli çiftçilik ve doğa-dostu tarım tarım yer alır.
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BM Özel Röportörü Olivier De Schutter, “Agroekoloji ve Gıda Hakkı“ raporu (2011):

Yeterli ölçüde desteklenirse agroekoloji yöntemleri: 

● Gıda üretimini 10 yıl içinde ikiye katlayabilir

● İklim değişikliğini yavaşlatabilir

● Kırsal yoksulluğu azaltabilir

Agroekoloji dünyayı besleyebilir mi?



Aynı rapordan:

● 57 gelişmekte olan ülkede agroekoloji projelerinde ortalama %80 verim 
artışı

● Afrika projelerinde ortalama %116 artış. 20 Afrika ülkesindeki yeni 
projelerde 3 ila 10 yılda verimin ikiye katlanması.

“Büyük ekim alanlarıyla, endüstriyel çiftliklerle açlık sorununu 
durduramayacağız. Çözüm, küçük ölçekli çiftçilerin bilgi ve deneylerini 
desteklemekte ve küçük çiftçilerin gelirlerini artırarak kırsal kalkınmaya 
katkı vermekte yatmaktadır.”

Agroekoloji dünyayı besleyebilir mi?



Kardeş soru: Organik tarım dünyayı besleyebilir mi?

Rodale Enstitüsü (ABD). Mısır ve soyada verimlilik karşılaştırmaları. The 
Farming Systems Trial projesi: Konvansiyonel tarımdan organik tarıma geçiş 
dinamikleri. 1986-2014 arası: 

○ Organik üretimde verim konvansiyonel üretimi yakalıyor, kurak 
dönemlerde daha yüksek verim sağlıyor.

Agroekoloji dünyayı besleyebilir mi?



● Dünyadaki çiftliklerin %90'dan fazlası bireylerin veya ailelerin. Büyük ölçüde 
aile işgücüne dayalılar.

● Aile çiftlikleri toplam çiftlik arazisinin %70-80'i

● Aile çiftlikleri dünyanın besinin yaklaşık %80'ini üretiyor.

● Ürün çeşitlilikleriyle gıda güvenliğine en büyük katkıyı veriyorlar.  
(www.fao.org/family-farming-2014)

Küçük Ölçekli Çiftçilik (aile çiftçiliği)



FAO, aile çiftçiliği:

● Sosyo-ekonomik, çevresel ve kültürel bakımdan stratejik öneme sahiptir.

● Küresel gıda güvenliği ile bağlantılıdır.

● Geleneksel gıdaların korunmasına, dengeli beslenmeye, tarımsal çeşitliliğin 

korunmasına, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunur.

● Sosyal korumaya ve toplum refahına yönelik politikalarla desteklendiğinde 

yerel ekonomilerin canlanması için bir fırsat sunar.

Küçük Ölçekli Çiftçilik (aile çiftçiliği)



Bir üretici ile bir tüketici grubunun iki tarafın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde işbirliği yapması.

Topluluk Destekli Tarım (TDT)

• Adil Fiyat
• Tarımsal risklerin tüketicilerle 

paylaşılması

Etik, sağlıklı, doğal, taze ve 
mevsime uygun gerçek gıda

Üretici Tüketiciler



Japonya 1975: “teikei” (ortaklık)
ABD (4.000’den fazla), 
Fransa (AMAP, 1.600), 
İngiltere (100’den fazla), 
Japonya, Almanya, İtalya, Belçika, Kanada, Hindistan, Çin, Avustralya vd.

Dört temel ilke:

● Ortaklık (Üretim ve alım taahhüdü)
● Yerellik (Ekonominin yerelleşmesi)
● Dayanışma (Risklerin ve yararların paylaşımı, adil fiyat)
● Yataylık ve güven (Doğrudan temas)

Topluluk Destekli Tarım



Hemşehri Destekli Tarım (HDT)
(?)



Katılımcı Güvence Sistemi (KGS)

Tüketiciler/gruplar
• Ölçütlere uygun üretim
• Üretim süreçleriyle ilgili bilgilendirme

• Üretim ölçütleri,
• Denetim ve gözetim
• Tanınırlık, aracısız satış ve YDO'lara 

erişim imkanları

Üreticiler

------> İşbirliği/katılımcılık kültürü, dayanışma, öğrenme ------>



- üreticilerin tüketicilerle birebir temasını öngören
 

- üretim alanlarının agroekolojisini gözeten, 

- tüketicilerin üretim süreçlerine dahil olmasına imkan veren

katılımcı güvence sistemleridir. 

Bir araya gelen paydaşlar ölçütler oluşturur, üreticilerini seçer, gözetim ve 
denetimlerini kolektif olarak yaparlar. 

66 ülkede 241 KGS, 76.750 üretici 

(2017 Global PGS Survey:) https://www.ifoam.bio/es/organic-policy-guarantee/participatory-guarantee-systems-pgs 

Katılımcı Güvence Sistemi (KGS)



● 2012'den itibaren: ÇAYEK - Çanakkale Ekolojik Yaşam İnisiyatifi

● Cem Birder'in çalışmaları ve sunumları (2013-2014)

● 2009- BÜKOOP: Diğer işlevlerinin yanında bir KOS 

● 2009- DBB - Doğal Besin, Bilinçli Beslenme Ağı

Daha fazla bilgi için:

Özlem Karahan Uysal, Ö. ve Kenanoğlu Bektaş, Z. (2016) Organik Tarımda 
Katılımcı Garanti Sistemlerinin Türkiye’de Uygulanabilirliği. VII. Türkiye Tarım 
Ekonomisi Kongresi sunumu.

Türkiye’de (KGS)



https://dogalbilinclibeslenme.wordpress.com

● Başlangıç: 2008-2009

● Tüzel kişiliği yok. Mali etkileşimler yalnızca üreticiler ve alıcılar arasında 

● IFOAM tarafından listelenmekte (ancak resmi tanınırlık sürecinden geçmedi)

● 25 civarı aktif onaylı üretici. Yaklaşık 1000 aktif tüketici

● Moderatörler kurulu, yeni oluşan bir danışma kurulu, çalışma grupları

● Katılım ve üretim ölçütlerini içeren bir Topluluk Sözleşmesi

● Herkese açık yıllık “DBB Yönelim Toplantıları”. 

DBB Ağı





Güdül’de Gıda Topluluklarıyla 
Agroekolojik Dönüşüm



Güdül İlçesi - Tahtacıörencik Köyü çalışmaları
● Temiz üretimin teşviki,

● 15 civarı ailenin yerel çeşitlerle sebze tarımı yapması,

● Gıda toplulukları ve tüketicilerden çiftlik ziyaretleri

● Büyükbaş hayvan sayısında artış (2011'de 76, şimdi 900+),

● Yerel tohumların korunması ve çoğalması

● Köy ve çevresine 60’tan fazla gezi.



● Enginar, antep fıstığı, sumak, pirinç, pamuk...

● Eski domates, biber, fasulye çeşitleri,

● En az 25 eski üzüm çeşidi,

● Hünnap, üvez, yerel kiraz, erik, ceviz çeşitleri,

● Nohut çeşitleri, kunduru buğdayı, Peygamber arpası, boyotu,

● Yöresel ürünler ve yemekler: ekşi pestil, mancar, leblebi, tarhana, sarma, 

kapama, ekşili çorba, kömbe, yumurta sızdırması, keyman, kara helva, ...

● Ankara keçisi ve kara sığır eti, kara sığır sütü, yöresel peynirler, tiftik, sof.

Güdül İlçesi - Tarımsal ve kültürel miras



Güdül ilçesi odağında

A. Agroekolojik yöntemlerin teşviki 

    ve 

B. Topluluk destekli tarımın (TDT) yaygınlaştırılması 

yoluyla 

➤ Tarımsal biyoçeşitliliğin korunması ve yerel ekonomilerin 

güçlendirilmesi

Projenin Ana Hedefi



➤  Uygulama bahçeleri

➤  Çiftliklere ziyaretler ve turlar

➤  Çiftçilere uygulamalı eğitimler ve danışmanlık

➤  Çiftçilerin görünürlüğünün ve sosyal desteğinin artırılması

➤  Tarımsal biyoçeşitliliğin, yerel çeşitlerin, geleneksel tarım ve mutfak 
kültürünün belgelenmesi, korunması ve yaygınlaştırılması

➤  Seminerler ve çalıştaylar 

Faaliyetler























“Ağlardan oluşan bir ağ”
Yaklaşık 2 milyon kişiyi temsil ediyor. 
Amacı: Yerel dayanışma tabanlı gıda üretim ve dağıtım modellerinin desteklenmesi

Uluslararası Topluluk Destekli Tarım Ağı






