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Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler 
yazara ait olup derginin ve yazarın adı 

alınarak iktibas edilebilir. Dergimize 
gönderilen yazılar yayınlansın veya 

yayınlanmasın iade edilmez.

Değerli okuyucular,

Geçtiğimiz ay 3. Avrupa Stan-
dardizasyon Zirvesi’ne, üyesi 
olduğumuz Avrupa Standardi-
zasyon Komitesi’nin (CEN) 41. 
Genel Kurul ve Avrupa Elektro-
teknik Standardizasyon Komi-
tesi’nin (CENELEC) 54. Genel 
Kurul toplantılarına İstanbul’da 
ev sahipliği yaptık. CEN ve CE-
NELEC üyesi 33 ülkeden 280 
kişinin katıldığı ve “Standardi-
zasyon Yaşlı Nüfusu Nasıl Des-
tekler” ana teması ile düzenle-
nen 3. Avrupa Standardizasyon 
Zirvesi’nde ‘Sağlık hizmetlerinde standardizasyon’, ‘Yaşlı dostu 
şehirler, evler ve ortamlar’, ‘Yaşlılar için beceriler’, ‘Bağımsız ya-
şam ve aktif yaşlanma için teknoloji ve inovasyon’ konuları ele 
alındı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımlamış olduğu 
rapora göre Türkiye’de 2013 yılında 65 yaş ve üstü nüfusun top-
lam nüfus içindeki oranı yüzde 7,7’dir ve bu oranın 2023 yılında 
yüzde 10,2’ye yükseleceği tahmin edilmektedir. Standardizasyo-
nun günlük hayatı kolaylaştırdığı ve engelleri ortadan kaldırdığı 
gerçeği doğrultusunda yaşlı nüfusumuzun toplumsal hayata ka-
tılımını destekleyecek unsurları sağlamak için çalışmaları, biz de 
TSE olarak üye olduğumuz Avrupa Birliği kuruluşlarıyla paralel 
doğrultuda yürütüyoruz.

Yaşlı nüfusun yanı sıra engelli vatandaşlarımızın da toplumsal 
yaşama katılımını kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile imzaladığımız ‘Erişilebilirlik İz-
leme ve Denetleme Yönetmeliği’ kapsamında işbirliği protokolü-
nü geçtiğimiz günlerde hayata geçirdik. İmzaladığımız bu işbirliği 
protokolü ile TSE olarak, kamusal alanlarda ilgili yönetmelik çer-
çevesinde gerekli denetimleri yapıp sonuçlarını ilgili makamlara 
sunacağız. TSE olarak, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri 
olan erişilebilirlik sorununun çözümü için, gerekli standartların 
hazırlanması ve yönetmelik çerçevesinde denetimlerin yapılma-
sı suretiyle katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ancak bu sorunun köklü 
bir şekilde aşılabilmesi, tüm kurum ve kuruluşların Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının başlattığı bu çalışmaya canı gönülden 
katılması ile mümkün olacaktır. 

Saygılarımla.

Hulusi ŞENTÜRK
TSE Başkanı
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TSE 53. 
GENEL KURULU
YAPILDI
Türk Standardları Enstitüsü’nün  
53. Olağan Genel Kurulu,  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı  
Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
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Türk Standardları Enstitüsü’nün 53. Olağan 
Genel Kurulu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da TSE’nin 2013 yılı Faaliyetleri ile 
Kesin Hesabının ve Yönetim Kurulunun ibrası 
gerçekleşti; 2013 yılı Denetleme Kurulu Raporu 
takdim edildi ve 2014 yılı bütçesi hakkında bilgi 
verildi.

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, dünya ti-
caretinin kalite ekseninde döndüğünü, kaliteli 
ürün üretenlerin bunu satabildiğini, kalitesiz ürün 
üretenlerin ise fiyatı ne olursa olsun satışlarını 
sürdürülebilir bir şekilde yapamadığını ifade etti. 
Kalitenin de en önemli göstergesinin standart ve 
belgelendirme olduğunu vurgulayan Işık, bu açı-
dan TSE’nin Türkiye’nin en önemli kurumlarından 
biri olduğunu söyledi.

Bakan Işık, bu konuda Türkiye’de son dönem-
de ciddi bir bilinç oluştuğunu belirterek, şunları 
kaydetti: “Artık rekabet sadece üründe olmuyor. 
Koyduğunuz standartlar sizin rekabet gücünüzü 
de ortaya koyuyor. Eğer bir alanda standardı siz 
belirliyorsanız, bilin ki o alanda en iyi satış yapma 
potansiyeline siz sahipsiniz. Bugün bazı ülkele-
rin, belli pazarı olan ülkelerde standardizasyon 
hizmetini ücretsiz yapması, bunların çok hayırse-
ver olmalarından kaynaklanmıyor. Neden yapılı-
yor? Standardı ben belirlersem, benim ülkemde 
üretilen mal satılır. O açıdan TSE’nin son yıllar-
da bizim aslında kardeş coğrafyamız dediğimiz 
coğrafyaya yönelik atılımlarını çok önemsiyoruz. 
Bunları biraz önce Başkanımız detayıyla anlattı, 
artırılarak devam etmesini istiyoruz. Biz kardeş-
liğimizi sadece söylemlerimizle pekiştiremeyiz. 
Hayatımızın her alanında işbirliğimizi güçlendir-
mek zorundayız.”

Bu açıdan TSE’ye çok büyük görevler düştüğünü 
belirten Işık, TSE’nin görevinin bilincinde olma-
sından dolayı da memnun olduğunu ifade etti.  
Işık, TSE’de artık zorlamayla iş yapma alışkanlı-
ğının olmadığına dikkati çekerek, “Bakanlık göre-
vini devralır almaz TSE ile ilgili iki konu önümüze 
geldi. Birincisi yurt dışı faaliyetlerdi. Bir şirketin 
kurulması konusu. Biz Balkanlarda, Orta Asya’da, 
Kafkaslarda, Orta Doğu’da, Kuzey Afrika’da var 
olacaksak, oralarda çok ciddi standardizasyon 
ve kalite uygunluk belgesi hizmeti vermek duru-

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık:  
“Türkiye standartlara uyan 
değil, standartları koyan bir 
ülke konumuna gelmek  
zorundadır. TSE bunun 
bilincinde olarak hareket 
etmektedir.”



8 Şubat 2014 Standard
Ekonomik ve Teknik Dergi

Genel Kurul açılış konuşmasını yapan TSE Baş-
kanı Hulusi Şentürk ise ürün ve hizmetlerin taşı-
ması gereken vasıfların belirlenmesi faaliyeti olan 
standardizasyon ve uygunluk değerlendirme 
hizmetlerinin tarihinin en az insanlık tarihi kadar 
eskiye dayandığını söyleyerek, tüm zamanlar 
içinde bu faaliyetlerin hiçbir zaman şimdiki kadar 
önemli olmadığını vurguladı.

Dünya ticaretinin % 80’inin doğrudan standardi-
zasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerin-
den etkilendiğini belirten Şentürk, bu alanlarda 
güçlü altyapıya sahip olamayan ülkelerin rekabet 
üstünlüklerini hızlı bir biçimde kaybettiklerinin al-
tını çizdi.

Şentürk, standardizasyonun özellikle Dünya Ti-
caret Örgütü’nün serbest ticaret şartlarını ülke-
lere kabul ettirmesi üzerine yön değiştirmeye 
başladığına dikkat çekerek, “Gümrük duvarlarıyla 
kendi pazarlarını ve üreticilerini korurken bu ar-
gümanlar elinden alınınca bu ülkeler standartlar 
ve uygunluk değerlendirme politikalarını yeni ko-
ruma politikalarının aracı olarak kullanmaya baş-
ladılar. Hele hele bu faaliyetin özellikle Amerika 
ve Avrupa gibi başta gelişmiş ülkeler olmak üzere 
dünya büyükleri tarafından uygulanıyor olması, 
bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için büyük bir 
dezavantaj teşkil etmektedir. Bir yandan dünya-
ya serbest ticareti pompalamaya çalışan öbür 
yandan kendi üreticileri için her türlü anti liberal 
koruma politikalarına sarılan bu ülkelerin tutu-
munu doğrusu anlamak mümkün değil” dedi.

Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusundaki he-
deflerine ulaşması için standartlar ve uygunluk 
değerlendirme alanlarında da güçlü adımlar atma 
mecburiyetinde olduğunu sözlerine ekleyen Şen-
türk, bu konuda güçlü bir altyapı tesis edilmesi 
ve güçlü marka kuruluşların oluşturulmasının zo-
runlu olduğunu söyledi.

Şentürk, projesi ya da inşaatı devam eden ya-
tırım tutarlarının 400 milyon doları bulduğunu, 
bunun 60 yılda TSE’nin sahip olduğu tüm teknik 
altyapının yaklaşık üç katına tekabül ettiğini kay-
detti.

Türk üreticilerinin ihtiyaç duyduğu belgeleri ve-
rebilmek için özellikle 2013 yılında geniş bir ça-
lışma ortaya koyduklarının altını çizen Şentürk, 
şöyle konuştu:

mundayız ama bunu da bizim iç mevzuatımızla 
yapmamız çok mümkün değil. Hemen çalışmaya 
başladık, arkadaşlarımıza gerekli talimatları ver-
dik ve kısa süre içinde Bakanlar Kuruluna sevk et-
tik. Bir kaç gün içinde ümit ediyorum, Sayın Baş-
bakanımızın imzasına hazır hale gelecek. Bunu 
çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Diğer önemli bir alanın ise Otomotiv Test Mer-
kezi olduğunu belirten Işık, yaklaşık bir hesapla 
şu anda Türkiye’nin bir yılda test için yurt dışına 
2 milyar dolar para ödediğini söyledi. Işık, bunu 
sadece otomotiv için söylemediğini belirterek, 
bunun Türkiye için büyük bir rakam olduğunu ifa-
de etti.  “Hedefimiz, mümkün olan tüm testleri 
Türkiye’de yapmak” diyen Işık, otomotivin, Tür-
kiye’nin en güçlü olduğu sektörlerden biri oldu-
ğunu kaydetti.

Otomotivde yeni çağı kaçırmamak için çok 
önemli bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Işık, 
şöyle devam etti: “Hibrit ve elektrikli otomobil 
konusunda çalışmamızı çok yoğunlaştırdık ve 
buradan bir Türk markasının çıkmasını hedefliyo-
ruz. Bunun için de önemli çalışmalar yürütüyo-
ruz. İşte bu noktada TSE’nin bütün imkanlarını 
seferber ederek, Bursa Yenişehir’de bir arazinin 
Türkiye’deki hatta Avrupa’daki en güçlü otomo-
tiv test merkezi haline dönüştürülmesi çalışması-
na başladık, şu anda hızlı bir şekilde kamulaştır-
ma işlemlerine devam ediyoruz. Burada bir adım 
daha atacağız. Yenişehir’deki otomotiv test mer-
kezinin yanına, TÜBİTAK olarak otomotivle ilgili 
bir araştırma merkezini de hedefliyoruz.”

Artık standartlara uyan değil, standartları koyan 
bir ülke konumuna gelmek zorunda olunduğunu 
vurgulayan Işık, bunun bilincinde olan TSE’nin, 
işleri çok kolaylaştırdığını söyledi. Ülkelerin artık 
gümrük duvarlarını standartlarla aştığını belirten 
Işık, Fransa ve ABD’nin öyle standartlar koydu-
ğunu ve bu sayede başka bir ülkenin üreticisinin 
orada mal satamadığını ifade etti. Türkiye’nin de 
bu noktada daha proaktif bir yaklaşım geliştirme 
ihtiyacı olduğuna değinen Işık, bu açıdan TSE’nin 
hizmetlerini çok önemsediklerini bildirdi.  “Türki-
ye artık dümeni kırık bir ülke değil” diyen Işık, ül-
kenin 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için gece 
gündüz gayret ettiğini söyledi. Bakan Işık, kim ne 
derse desin son on iki yılda çok büyük mesafeler 
kat edildiğini belirterek, yurt dışında bunun çok 
net olarak ifade edildiğini sözlerine ekledi.
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“60 yılda ancak dokuz tane sistemden belgelen-
dirme veren TSE, sadece bir yılda buna beş yeni 
sistemi ilave etme performansını ortaya koyabil-
di. Ancak çok daha hızlı olmak, çok daha güçlü 
olmak, çok daha etkin olmak zorundayız. Özel-
likle de yurt dışında marka kuruluş olmak bizim 
için olmazsa olmaz bir şart olarak karşımızda 
durmaktadır. Bu sebepledir ki 2013 yılında me-
saimizin önemli bir bölümünü özellikle Ortadoğu 
ve Afrika’ya ayırdık, çünkü Ortadoğu ve Afrika 
hepimizin malumu olduğu gibi Türkiye ekonomi-
si açısından Avrupa’dan sonra en büyük pazar ve 
gelişmekte olan pazardır. Bu pazarlarda TSE dı-
şında bu hizmeti hakkıyla verebilecek hiçbir yerli 
kuruluş bulunmamaktadır.”

Şentürk, Sudan, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Kamerun ve Gabon’un artık TSE belgelerini ka-
bul ettiklerini vurgulayarak, Kuveyt’in de TSE’nin 
vereceği belgeleri kabul edeceğini bildirdi. Sıra-
da daha birçok Afrika ülkesi olduğunu kaydeden 
Şentürk,  bu konuda birtakım problemler de ya-
şadıklarının altını çizdi.

Türkiye’nin gümrük birliği anlaşmasından dolayı 
yüklendiği yükümlülüklere dikkat çeken Şentürk, 
“Bu ülkelere TSE belgesini kabul etmesini teklif 
ettiğimizde onlar da uluslararası mütekabiliyet 
gereği ‘siz de benim belgemi kabul edin’ şartını 
önümüze koyuyorlar; oysa gümrük birliği anlaş-
masına taraf bir ülke olarak biz, üye olmayan ül-
kelerin belgelerini tanıma hakkına sahip değiliz, 
bu durumda ülkelerin çoğu TSE belgesini tanıma-
yı kabul etmiyorlar. Biz burada farklı bir çözüm 
ürettik ve belgesini tanıyamadığımız ülkelere şu 
teklifi getirdik; ‘gelin sizin belgenizle ilgili tüm 
testleri bütün teknik hizmetleri biz verelim, siz 
sadece adınızı kullanın’ onlar da altyapıları ol-
madığı için hepsi seve seve kabul ettiler” diye 
konuştu.

Şentürk, Avrupa Birliğinden sonra Rusya, Kaza-
kistan ve Belarus’un başını çektiği, kuzeyde bir 
ekonomik bölge ile güneyde yedi körfez ülkesi-
nin bir ekonomik birlik oluşturduklarını anlatarak, 
her iki ekonomik bölgenin de Avrupa Birliğinde 
olduğu gibi kendi direktiflerini yayınladıklarını ve 
kendi yetkilendirdikleri kuruluşlar eliyle belgeyi 
şart koştuklarını ifade etti.

Türkiye’nin CE işareti konusunda geçmişte ya-
şadığı sıkıntıyı yaşamaması için TSE olarak ön-
lemlerini aldıklarını vurgulayan Şentürk, Rusya, 

Amerika ve Avrupa gibi başta 
gelişmiş ülkeler olmak üzere 
dünya büyükleri tarafından 
uygulanıyor olması, bizim gibi 
gelişmekte olan ülkeler için 
büyük bir dezavantaj teşkil 
etmektedir. Bir yandan dünyaya 
serbest ticareti pompalamaya 
çalışan öbür yandan kendi 
üreticileri için her türlü anti 
liberal koruma politikalarına 
sarılan bu ülkelerin tutumunu 
doğrusu anlamak mümkün değil
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Kazakistan, Belarus Ekonomik Topluluğunun ilk 
yetkilendirdiği en büyük kuruluş olan ROSTEST 
ile bir protokol imzaladıklarını belirtti.

TSE’nin öz sermayesi ile kuracağı uluslararası de-
netim şirketiyle Türk ihracatçısının ciddi anlam-
da önünün açılacağının altını çizen Şentürk, bu 
kuruluşun birkaç yıl içerisinde Ortadoğu ve Afri-
ka’nın SGS’si, Veritas’ı olacağını kaydetti.

Daha sonra 2013 yılı faaliyetleri ile Kesin Hesa-
bının Takdimi yapan TSE Başkanı Hulusi Şentürk, 
Türk Standardları Enstitüsü olarak 2013 yılını yo-
ğun bir çalışma temposu ile geçirdiklerini söyle-
di.

TSE’nin bir yandan ülke içerisinde iş dünyasının 
taleplerini karşılama düzeyini yükseltirken, diğer 
yandan da yurt dışı faaliyetlerini hem nitelik hem 
de nicelik olarak geliştirdiğini belirten Şentürk, 
Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) bünye-
sinde kurulan Helal Teknik Komitesinin hem Baş-
kanlığı ve hem de Sekretaryasının TSE tarafından 
üstlenildiğini ve ilk defa Avrupa’da bir komitenin 
yönetiminde söz sahibi olunduğunu söyledi.

TSE’nin Bio-Teknik Gıda Laboratuvarının geçti-
ğimiz yıl içerisine hizmete açıldığını ifade eden 
Şentürk, 2000 metrekare kapalı alana sahip Geb-
ze Kimya Laboratuvarı Ek Hizmet Binası yapımı-
nın da tamamlandığının altını çizdi.

Bunun yanı sıra Araç Proje Test Hizmetleri ile 
ADR araç test ve muayene hizmeti verecek olan 
istasyonların Bursa, Manisa, Çorum, Konya ve 
Adana binalarının yapımının TOKİ tarafından 
yürütüldüğünü kaydeden Şentürk, 17,2 milyon 
TL’ye mal olacak bu istasyonlara ilave olarak yeni 
istasyonların ihalesi için de hazırlıkların sürdürül-
düğüne işaret etti.

Şentürk, önceki yıl başlatılan asansör muayene 
çalışmalarının 2013 yılında ciddi bir artış göster-
diğini vurgulayarak, 57 bin asansör muayenesi 
gerçekleştirildiğini kaydetti.

İşverenlerin son yıllarda dış kaynak kullanımına 
yöneldiği tedarikçi denetim hizmetlerinde başla-
yan çalışmaların neticesinde sadece Eti Maden’e 
5 milyon liralık gözetim hizmetinin dış uzman 
kullanımı yolu ile verildiğini söyleyen Şentürk, 
“Gerek ikinci taraf ve gerekse üçüncü taraf gö-
zetim hizmetlerinde çok sayıda firma ile sözleş-
meler imzalanmış olup, bu alanda hizmet verilen 

işletme sayısı sürekli artış göstermektedir.”

Şentürk, belgelendirme alanında CARB, E1, E0, 
Müşteri Dostu Kuruluş ve Müşteri Dostu Marka, 
GMP-Kozmetikte İyi Üretim Uygulamaları, ECO 
Etiketleme, Yeşil Kuruluş/Yeşil Liman-Havaalanı 
Projesi, TS ISO 22301 Toplumsal Güvenlik-İş Sü-
rekliliği Yönetim Sistemi, TS ISO 31000 Risk Yö-
netimi Doğrulama, TS EN 15224 Sağlık Hizmet-
leri Kalite Yönetim Sistemi, Sera Gazı Doğrulama 
Hizmetleri, Güvenli Yeşil Bina Sertifikasyonu gibi 
çok sayıda yeni alanda hizmet vermeye başla-
dıklarını vurgulayarak, bu sayede çoğunlukla yurt 
dışından tedarik edilen belgelerin ülke içerisinde 
temininin sağlandığını belirtti.

Yazılım, test ve belgelendirme alanındaki önemli 
gelişmelere işaret eden Şentürk şöyle konuştu: 
“Beyaz Şapkalı Hacker, SPICE 12207 -15288, 
EBYS ve 25051 Belgelendirmeleri gibi çok sayıda 
yeni belgelendirme hizmetleri verilirken, Yazılım 
Performans Testleri ve Yazılım Fonksiyonel Test-
leri de hizmet halkamıza dahil edilmiştir. Diğer 
taraftan siber teknoloji ve bilişim güvenliğinin 
günümüzde kazandığı önem kapsamında Stra-
teji Eylem Planı gereği, kamuda kullanılan yazı-
lımların güvenlik sertifikasyonu da kurumumuz 
tarafından yapılmaktadır. Bu amaçla, mevzuatın 
gerektirdiği altyapı tamamlanmıştır. Özellikle iş 
dünyamız için çok önemli olan Ürün/Tasarım/Be-
yan Doğrulama hizmetleri de verilmeye başlan-
mıştır. Bu çerçevede, üreticilerimiz ürünlerinin 
ayrıcalıklı özelliklerinin tarafsız laboratuvarlarca 
test edilip onaylanması yolu ile rekabet üstünlü-
ğü sağlama imkânına kavuşmuştur.”

TSE’nin 30 ülkede 38 ofis ve 5 temsilcilik olmak 
üzere 43 noktada hizmet verdiğini kaydeden 
Şentürk, yine ortak belgelendirme kapsamında 
Bosna Hersek Standartlar Teşkilatı ve Karadağ 
Standartlar Teşkilatı ile de anlaşmaların yapıl-
dığını ve ilk belgelerin düzenlendiğini sözlerine 
ekledi.

Şentürk, ticari ürünlerin gözetiminde daha etkin 
olabilmek için TSE’nin yaptığı FOSFA ve GAF-
TA üyelik başvurularının olumlu sonuçlandığı-
nın altını çizerek, Enstitünün uluslararası alanda 
daha etkin olabilmesi ve sesini duyurabilmesi 
için Türkçe, İngilizce, Fransızca, Rusça, Çince ve 
Arapça dillerinde hizmet veren TSE WORLD web 
sayfasının da açıldığını kaydetti. p
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TSE Başkanı Şentürk: “Üç yıl içerisinde ta-
mamlamayı planladığımız yatırımlarımızın 
değeri 400 milyon doları buluyor. Bunların 

tek amacı Türkiye sanayisinin ihtiyaç duyduğu 
test ve hizmetlerin yerelde verilebilmesidir.”

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Aydın Tem-
silciliğinin açılışı için düzenlenen törene katılan 
TSE Başkanı Hulusi Şentürk, Aydın Ticaret Odası 
yönetiminin ısrarlı mücadelesi sonucu TSE Aydın 
İl Temsilciliği’nin en hızlı açılan temsilciliklerden 
biri olduğuna işaret etti. Oda başkanlarının, ilinin 
ve üyelerinin sorunlarını bu kadar sahiplenme-
sinin takdire şayan olduğunu belirten Şentürk: 
“TSE’nin adını herkes biliyor ancak toplumun bil-
dikleri bizim yapmakta olduğumuz işlerin yüzde 
5’ini bile oluşturmuyor. Dünya ticaretinin yüzde 
80’i doğrudan doğruya standartlar üzerinden yü-
rütülmektedir. Standartlara tâbi olmayan ürün-
lerin küresel pazarda kendisine yer bulabilmesi 
mümkün değildir. Ulusal pazarımız olan Türkiye 
pazarı da küresel pazarın bir parçası. Gümrük Bir-
liği Antlaşmasını imzalamış bir ülke olarak zaten 

Gümrük Birliği pazarının bir parçasıyız. Gümrük 
Birliği’nde tüm pazarlar standartlar üzerine kuru-
ludur. Bu yüzden ürünlerinizi standartlara uygun 
bir şekilde üretmeniz yeterli değil. Üretiminizi ta-
rafsız ve marka değeri yüksek bir kuruluşa teyit 
ettirmeniz gerekiyor. Eğer kurumun marka değe-
ri yüksek değilse aldığınız belge sizin pazarlarda-
ki rekabet gücünüzü artıramaz. İş dünyamızın ih-
tiyaç duyduğu belgeleri marka değeri yüksek bir 
şekilde verebilmek için son 1 buçuk yıldır yoğun 
bir çaba içerisine girdik” diye konuştu.

Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının dolaylı olarak 
veya doğrudan yurt dışı belgelendirme kuruluşla-
rına mahkum edildiğini iddia eden Şentürk: “Yurt 
dışı belgelendirmelerinin çok ciddi maliyetleri 
var. Gerekli tüm belgelerin yurt içinde verilebil-
mesi için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. TSE’de 
yirmi küsur çeşit belge varken, son 1 buçuk yılda 
30’a yakın belgelendirme alanına girdik. Halen 
çok sayıda alanda çalışmalarımız devam ediyor. 
TSE, sadece geçen yıl 30 milyon TL’lik yatırım 
yaptı. Üç yıl içerisinde tamamlamayı planladı-

TSE AYDIN
TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI
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ğımız yatırımlarımızın değeri 400 milyon doları 
buluyor. Bunların tek amacı Türkiye sanayisinin 
ihtiyaç duyduğu test ve hizmetlerin yerelde veri-
lebilmesidir” dedi.

Sanayicinin, ürettiği malını yurt dışına satabil-
mesi için bir gözetim firmasından hizmet alma-
sı gerektiğine değinen Şentürk, sözlerini şöy-
le tamamladı: “Gözetim hizmeti, bizim de çok 
geç farkına vardığımız bir konu oldu. Asıl engel 
ve teknik zorlukların burada çıkarıldığının farkı-
na vardık. Asıl fahiş fiyatların burada olduğunu 
gördük. Özellikle son 7-8 aydır bu alanla ilgili 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar Su-
udi Arabistan, Yemen, Umman, Sudan, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Kamerun ve Gabon ile anlaşma-
ları imzaladık. Bu anlaşmalar sayesinde TSE’den 
alınacak uygunluk belgesiyle sanayiciler, bu ülke-
lerin gümrüklerinde mali sorgulama hariç, ürün 
güvenliği ile ilgili başka hiçbir sorgulama yapıl-
maması imkanına kavuştu. En büyük sıkıntı Irak 
ile yaşanıyor. Çabalarımıza ve geçen ay davetime 
cevap vermemelerine rağmen ekibimle Irak’a gi-
derek el sıkıştık. 6-7 Mayıs’ta heyetleri gelerek 
alt yapımızı inceleyecek. İnşaallah çok kısa bir 
süre sonra iki firma tarafından yürütülmekte olan 
Irak Gözetim Hizmeti, TSE’nin üzerine geçecek. 
Bu anlaşma özellikle o bölgeye ihracat yapan 
üreticilerimize büyük bir kolaylık sağlayacaktır.”

Açılışta konuşan Aydın Ticaret Odası (AYTO) Baş-

kanı Hakan Ülken, TSE temsilciliğinin açılmasıyla 
Aydın ve Muğla’daki işletmelerin İzmir’e gitmek-
ten kurtulduğuna dikkat çekerek, “Aydın’da 605 
sanayi işletmesi ile 400 üzerindeki akaryakıt ve 
LPG istasyonu yönetmelik gereği Hizmet Yeterli-
lik Belgesi almak zorunda. Bu belgenin her sene 
alınması veya yenilenmesi gerekiyor. İzmir’e gi-
dip gelirken bazen 2-3 haftayı bulan gecikmeler 
yaşanabiliyor. Dosyada eksiklik olması halinde bu 
süre daha da uzayabiliyor. Bu adım, Muğla için 
de önemli bir adımdır. Muğlalı işletmeler de TSE 
hizmetlerinden daha hızlı faydalanma imkanına 
kavuştular. TSE, ileride belki Muğla’da da yatırım 
yapacak ama şu an itibarıyla Muğlalı İzmir’e gi-
dip gelmekten kurtuldu” diye konuştu.

Törende yapılan konuşmaların ardından kurdele-
yi kesen Aydın Valisi Erol Ayyıldız ile TSE Başkanı 
Hulusi Şentürk, AYTO binasında hizmet vermeye 
başlayan TSE Temsilciliğinde incelemelerde bu-
lundu.

Aydın ve Muğla illerindeki tüccar, esnaf ve sa-
nayicilere hizmet verecek olan TSE Aydın Tem-
silciliği; Piyasa Gözetimi ve Denetimi, LPG 
Tanklarının Periyodik Muayenesi, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Ekipmanlarının Periyodik Muayenesi, 
Hizmet Belgelendirme, Laboratuvar Hizmetleri 
Belgelendirme, Müşteri Dostu Kuruluş ve Müş-
teri Dostu Belgelendirme, Araç Tadilat Onayları 
gibi birçok önemli hususta hizmet verecek. p
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son üretime dönmesi demektir. Markalara karşı 
bugün Pakistan’ın, Hindistan’ın düştüğü tuzağa 
düşerek, sadece işçilik yapan bir ülke konumu-
na gelmesi demektir. Türkiye, elbette bu tuzağa 
düşmeyecektir, düşmemelidir. Ama bunun için 
öncelikle standardizasyon alanında Türkiye’de, 
TSE başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları-
mızın, öncü sanayi kuruluşlarımızın ve akademik 
camiamızın bu konudaki sorumluluğunu kuşan-
ması gerekir” dedi.

Türkiye’nin, standardizasyon konusunda var olan 
algıyı değiştirmek zorunda olduğunu ve ancak 
standartları belirleyenlerin küresel pazarda reka-
bet edebileceğini vurgulayan Şentürk, şöyle de-
vam etti:

“Standart, oyunun kuralını belirlemektir. Oyunun 
kuralını rakibiniz belirlediği sürece siz rakibinizin 
belirlediği kurallarla bu oyunu oynadığınızda sü-
rekli kaybetmeye mahkumsunuz. Türkiye artık 
standartlara sadece uyan konumundan çıkmak, 
standartları belirleyen ülke konumuna kavuşmak 
mecburiyetindedir. Aksi takdirde 2023 gibi muh-
teşem hedeflerimize ulaşmamız hayalden öteye 

TSE Başkanı Hulusi Şentürk: “Standardizas-
yon alanında Türkiye’de, TSE başta olmak 
üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın, öncü 

sanayi kuruluşlarımızın ve akademik camiamızın 
sorumluluğunu kuşanması gerekir.”

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Ege Bölge Ko-
ordinatörlüğü ve Denizli Ticaret Odası (DTO) 
işbirliğiyle, DTO Toplantı Salonunda, “Standar-
dizasyonun Milli Ekonomiye Faydaları” paneli 
düzenlendi.

Panelin açılışında konuşan TSE Başkanı Hulusi 
Şentürk, küresel dünyada her türlü mal ve hiz-
metin standart tabanı üzerinde hareket ettiğini 
belirtti. Bu tabanın tek başına yeterli olmadığını, 
standartlara uygunluğunun, tarafsız kurumlarca 
test edilmesi, belgelendirilmesi ve gözetim hiz-
meti verilerek tescil edilmesi gerektiğini belirten 
Şentürk, bu şartları karşılayamayan ülkelerin kü-
resel rekabette başarılı olma şanslarının son de-
rece düşük olduğunu vurguladı.

Standartların gereğini yerine getirmeden, kü-
resel pazarda yer alınamayacağını dile getiren 
Şentürk, “Bunun sonu, Türkiye’de üretimin fa-

Denizli’de  
“Standardizasyonun Milli Ekonomiye  

Faydaları” paneli düzenlendi.
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gitmeyecektir. Dünya ticaretinin artık standartlar 
üzerinde döndüğü gerçeğini kabul ediyorsak, bu 
oyunda kural koyucu olmanın çabasını sarf et-
mek zorundayız.”

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Koca-
eli Ticaret Odası (KOTO) arasında KOTO 
üyesi firmaların TSE’nin kalibrasyon, eğitim 

ve özel deney hizmetlerinden indirimli olarak ya-
rarlanmasını sağlayacak işbirliği protokolü imza-
landı.

TSE Marmara Bölge Koordinatörü Mehmet Hüs-
rev, KOTO’da düzenlenen imza töreninde yaptı-
ğı konuşmada, dünya ekonomisinde alıcı ve sa-
tıcıların yanında bu ticareti kontrol eden yapının 
oluştuğunu söyledi.

Uluslararası ticaretteki rekabete referans uygu-
lamaları olduğunu anlatan Hüsrev, “TSE olarak 
Türk sanayicisinin ulusal ve uluslararası rekabet 
gücünü artırmak için varlığımızı en üst seviyede 
hissettirmenin çabası içindeyiz” diye konuştu.

Hüsrev, ürünlerin dünyada yer alabilmesi için 
belgelendirmenin önemli olduğunu dile getire-
rek, ihracatın artırılması noktasında çalıştıklarını 
kaydetti.

Kocaeli’nin ülke ihracatına yaptığı katkının öne-
mine değinen Hüsrev, ürünlere referans hizme-
tinde kentin ihracat hacmini genişletmekte ka-
rarlı olduklarını vurguladı.

Hüsrev, inovatif ürünler üretilmesi gerektiğine 
dikkati çekerek, şunları belirtti:

“Yeni yaklaşımlarımızda inovatif ürünlerin, firma-
larımızın beyanına istinaden belgelendirilmesine 
başladık. Böylece bu çalışmaların ihracatımızı ar-
tıracak adımlara katkı sağlayacağı inancındayız. 
Standart, kalite ve marka, küresel güç olmanın 
en temel ögesidir. Sanayi kenti Kocaeli’ye bu 
üç öğeyi kazandırmak istiyoruz. KOTO’ya üye 
firmaların rekabet gücünü arttırmak ve maliyet-
lerini düşürmek için hamlemizi yaptık, yapmaya 
da devam edeceğiz. Kocaeli’yi kalite, marka ve 
standart şehri haline getireceğiz. Bu bölgede kat-
ma değeri yüksek ürünleri kanalize edip, ihracat-
taki payını daha da arttırmayı hedefliyoruz.” p

TSE ile Kocaeli Ticaret Odası  
arasında işbirliği protokolü imzalandı

DTO Başkanı Necdet Özer ise kent olarak, ül-
kenin kalkınmasında ihracatın ne kadar önem-
li olduğunu bildiklerini, üretilenin ürünlerin ülke 
ve dünya standartlarına uygunluğunun önemini 
vurgulayarak şunları kaydetti: “Bugün, yurt dışı-
na satılanın dünya standartlarına, yurt dışından 
alınanın da ülke standartlarına uygunluğunun gö-
zetilmesi, içselleştirilmesi büyük önem taşımak-
tadır. 

Artık yalnızca üretmek yeterli olmamakta, bunun 
ülke ve dünya standartlarında üretilmesi önemli-
dir. Ayrıca, markalaşma, uygun maliyetle üretim 
ve kârlılık için de standart gerekmektedir. Üre-
tilen mal ya da hizmeti, üreten, satan, kullanan 
her kişi ya da kurumun aynı şekilde görmesi, algı-
laması ve değerlendirmesi ancak bunun standart 
şekilde üretilip sunumu ile mümkündür”. 

Özer, DTO olarak 2003 yılında uygulamaya baş-
ladıkları Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Gü-
venliği Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi 
belgelerini TSE’den aldıklarını sözlerine ekledi. p
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TBMM’ye 
Çevre Yönetim  
Sistemi Belgesi
TBMM Başkanı Cemil Çiçek:  
“Çevre konusunda ciddi bir seferberliğe ihtiyaç 
var. Çevreyi koruyamazsak yaşama şartlarımız 
zorlaşıyor.”
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berliğe ihtiyaç var. Çevreyi koruyamazsak yaşa-
ma şartlarımız zorlaşıyor” diye konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, çev-
renin gelecek nesillere en temiz ve iyi şekilde ak-
tarılmasının önemine işaret ederek, bu noktada 
çevre duyarlılığının çağdaş toplumların öncelikli 
alanlarından biri olduğunu söyledi. Meclis’in çev-
re duyarlılığı konusundaki hassasiyetinin bilindi-
ğini ifade eden Işık, TS EN ISO/IEC 14001 Belge-
siyle Çevre Yönetim Sistemi’nin kurumsal olarak 
benimsenmesinin değer taşıdığını belirtti. 

Işık, Meclis’in bu belgeyi almasının başta kamu 
kurumları olmak üzere tüm kuruluşların daha 
fazla çevre hassasiyeti göstermesine vesile ol-
masını diledi. 

TSE Başkanı Hulusi Şentürk, TS EN ISO/IEC 
14001’in Uluslararası Standardizasyon Teşkila-
tı ISO tarafından yayınlanan, dünyadaki en ge-
çerli çevre yönetimi standardı olduğunu söyledi. 
Standardın toprak, su, hava gibi kaynaklara mini-
mum zarar verecek şekilde çalışma sürdürülmesi 
ve bunun sonucunda bitki, hayvan ve insana yö-
nelik tehditlerin bertaraf edilmesini amaçladığını 
anlatan Şentürk, Meclis’in çevre dostu faaliyet 
yürüttüğünün tespit edildiğini ve belgeyi almaya 
hak kazandığını kaydetti. 

TS EN ISO/IEC 14001 Çevre Yönetimi Sistemi 
Belgesini, TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğ-
lu, Bakan Işık’tan aldı. p

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çev-
reye duyarlı projeleri ve yönetimi dolayısıy-
la Türk Standardları Enstitüsü’nden (TSE) 

TS EN ISO/IEC 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
Belgesi aldı. 

Meclis’te düzenlenen belge töreni dolayısıyla 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TSE Başkanı Hulusi 
Şentürk ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

Çiçek, TBMM’nin birçok konuda ilkleri hayata ge-
çirmesini ve başka kurumlara, vatandaşlara örnek 
olmasını istediklerini kaydederek, bunun duyarlı-
lığı içinde olduklarını söyledi. Çevrenin herkesin 
hassasiyet göstermesi gereken konu olduğunu 
vurgulayan Çiçek, “Bunun gelecek açısından ne 
kadar hayati olduğunu yaşadıklarımızdan biliyo-
ruz. Küresel ısınma, kuraklık, yeşilin korunması 
diyoruz. Türkiye’nin geleceğiyle ilgili Meclis’in 
öncülük etmesi, örnek tavır koyması umarız baş-
kaları açısından olumlu tesir eder” diye konuştu. 

Çiçek, Meclis’te birkaç yıldır israfın önlenmesi, 
atıkların değerlendirilmesi dahil birçok konuda 
örnek tavırlar ortaya koyduklarını dile getirerek, 
“Bunun yavaş yavaş diğer kurumlara sirayet et-
tiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” 
dedi.

Türkiye’nin siyaset tartıştığı için olumlu şeyle-
rin yeteri kadar kamuoyuna yansımadığını ifade 
eden Çiçek, “Çevre konusunda ciddi bir sefer-
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eline çanta alarak pazar pazar dolaşıp mal satma 
dönemi kapanmaya başladı. Artık tüm dünya ül-
keleri serbest ticaretin kuralları karşısında kendi 
pazarlarını koruyabilmek için standartlara dayalı 
koruma politikaları devreye sokuyor. Serbest pi-
yasa anlayışını tehdit eden, ciddi anlamda geliş-
mekte olan ülkeler aleyhine olan bu duruma karşı 
ancak ve ancak standardizasyon alanında güçlü 
iş birlikleriyle mücadele edebiliriz.”

Şentürk, Türkiye’de birkaç istisna dışında iş-
letmelerin hiçbirinin markalaşmaya giden yolu 
doğru bilmediğini ifade ederek, “Reklam yapa-
rak, reklamlara para basarak marka olabileceğini 
zanneden şirketlerimiz ‘yolunacak kaz’ mantığı-
na teslim oluyor. Markalaşmanın olmazsa olmaz 

İstikbal A.Ş. tarafından Kayseri’de düzenlenen 
5. Mükemmel Paydaş İlişkisi Buluşması’na ka-
tılan TSE Başkanı Hulusi Şentürk, iş dünyası ve 

TSE arasında kurulacak güçlü bağların Türkiye’de 
standartların oluşmasına katkı sağlayacağını söy-
ledi. 

Şentürk, şunları kaydetti: “İş dünyası ve TSE’nin 
oluşturacağı standartlar uluslararası standartlara 
dönüştürülerek iş dünyamızın küresel ticarette 
söz sahibi olmasına imkan verecektir. Mobil-
ya, tekstil, yapı malzemeleri gibi sektörler bizim 
dünyaya standart ihraç edebileceğimiz sektörler 
ama bu sektörlerde henüz standartları belirleme 
noktasında gerekli adımları atamadığımız için, is-
tenilen sonuçlara ulaşmış değiliz. İş adamlarının 

TSE,  
Risk Yönetimi Doğrulama Sisteminde 

ilk belgeyi İSTİKBAL A.Ş.’ye verdi
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de ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunda 
TSE’nin önemli katkısı oldu. Başka-
nımıza ve Genel Sekreterimize, ça-
lışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Boydak Holding CEO’su Memduh 
Boydak, TSE ile kalite konusunda 
çalışmaya başlamadan önce Kırşe-
hir’den öteye satış yapamadıkları-
nı belirterek, “TSE ile kalite konu-
sunda çalışmaya başladıktan sonra 
ürünlerimizi ülkenin her yerine sa-
tar olduk ve şu anda ise yüz ülkeye 
ihracat yapıyoruz. Önce bölgesel 
rekabetle karşılaştık, sonra ulusal 

rekabete girdik ve şimdi de küresel rekabette-
yiz. İhracat yaparken, her ülkede farklı rekabetler 
yaşanıyor. Biz bu rekabette kalitenin çok önemli 
olduğunu biliyoruz ve kalitemizden taviz verme-
den çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hatta Alman-
ya bizden kalitemizi biraz düşürmemizi istedi. 
Biz ise ‘fiyatta indirim, model değişimi ya da 
farklı renkler isteyin ama bizden kalitemizi dü-
şürmemizi asla istemeyin’ dedik” diye konuştu.

Konuşmaların ardından TSE Başkanı Hulusi Şen-
türk, İstikbal Mobilya’nın TSE’den almaya hak 
kazandığı TS ISO 22301 Toplumsal Güvenlik - İş 
Sürekliliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 31000 Risk 
Yönetimi Doğrulama belgelerini Genel Müdür 
Mesut Yiğit’e verdi.

TS ISO 31000 Risk Yönetimi Doğrulama belgesi 
Türkiye’de verilen ilk belge olma özelliği taşıyor. 
TS ISO 22301 Toplumsal Güvenlik - İş Sürekliliği 
Yönetim Sistemi ise ülkemizde özel sektöre veri-
len ilk belgedir. p

yolu önce standarda uygun üretim 
yapmaktan geçiyor. Daha sonra bu 
üretimi, kurumu standartlaştırarak 
gerçekleştirmek, arkasından da 
daha üst kalite seviyesine yükselt-
mek gerekiyor. Yakaladığınız kendi 
kalitenizi de uluslararası standart 
haline dönüştürerek rakipsiz olmak 
lazım. Başka türlü marka olunmaz” 
şeklinde konuştu.

TSE Başkanı Şentürk, 30 ülkede 43 
çözüm ortağı ofisiyle yurt dışında 
Türkiye’yi temsil ettiklerini kayde-
derek, Irak’la anlaşma görüşmele-
rinin devam ettiğini ve kısa bir süre içinde anlaş-
ma sağlayacaklarını söyledi.

İran ile de anlaşma görüşmelerine başlayacak-
larını vurgulayan Şentürk, “İş adamlarımız hangi 
ülkeye girecekse ondan önce o ülkeye girip ge-
rekli teknik anlaşmaları yapmak bizim görevimiz. 
Bugüne kadar bu yapılamadığı için iş dünyamız 
gerçekten çok çile çekti. Gidecek müşteriyi bula-
cak, malının kalitesine inandıracak, bir sürü uğra-
şacak, ondan sonra mal satacak. Önce ben gider 
teknik alt yapıyı hazırlarım, iş dünyamız da bu 
teknik altyapı sayesinde pazara rahatlıkla girer. 
Hedefimiz iş dünyasının işini kolaylaştırmak” ifa-
delerini kullandı.

Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı 
Boydak ise, eğitime ve kaliteye vurgu yaparak, 
”Eğitime her zaman ihtiyacımız var. TSE’ye te-
şekkür ediyoruz. Bizleri geliştirdiler. İlk defa TSEK 
belgesini 1980’li yıllarda aldık. O zaman standart 
da yoktu. Ama bugün gelişiyoruz. 100’ün üzerin-



BİLİYOR MUYDUNUZ?
n Doğada bir cam şişe 4000 yıl, plastik 1000 yıl, sakız 5 yıl, bira kutusu 
10-100 yıl, sigara filtresi 2 yıl süreyle yok olmaz.

n Bir naylon poşet ortalama 12 dakika kullanılıyor.

n Bir naylon poşetin doğada çözünebilmesi için en az 500 yıl en çok 
1000 yıl geçmesi gerekiyor.

n Bir plastik poşet denize atıldığında deniz canlıları için büyük bir tehdit haline 
geliyor. Pek çok deniz canlısı poşetleri yutarak ölüyor.

n Türkiye'de yaklaşık yılda 1 milyon ton kâğıtla gereksiz yazışma yapılıyor.

n Bir ton kullanılmış beyaz kâğıt, geri kazanıldığında 16 adet çam ağacının, bir ton 
kullanılmış gazete kâğıdı geri kazanıldığında ise 8 adet çam ağacının kesilmesini 
önler.

n Büyük bir kayın ağacı, 72 kişinin 1 günlük oksijen ihtiyacını karşılar.

n Yurdumuzda doğal olarak bulunan 9000 bitki türünden 3000'i sadece Türki-
ye'de yaşıyor.

n Ülkemizde yaşayan hayvan türü sayısı tüm Avrupa kıtasında yaşayan hayvan 
türlerinin 1,5 katı.

n Geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edilmiş olur.

n Evsel katı atıkların %68'ini organik atıklar, geri kalanını kâğıt, karton, tekstil, 
plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi maddeler oluşturur.

n Türkiye'de günde yaklaşık 65 bin ton çöp üretiliyor.

n Katı atık yönetiminin üç temel ilkesi: Az atık üretilmesi, atıkların geri kazanılması 
ve atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi.

n Uygun şekilde depolanmamış çöpler yeraltı ve yüzeysel su kirliliğine, haşere-
lerin üremesine, çevreye kötü kokuların yayılmasına, görüntü kirliliğine ve çeşitli 
hayvanlar vasıtasıyla taşıyıcı mikropların yayılmasına neden olur.

n Atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal 
veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesine “geri 
kazanım” deniliyor.

n Türkiye'de çöp miktarının yaklaşık %15-20'sini geri kazanılabilir nitelikli atıklar 
oluşturuyor.

n Plastik ambalaj atıkları yıkanıp granül haline dönüştürülerek ikincil ürün üre-
timinde ham madde olarak kullanılıyor. Sera örtüsü, otomotiv sektöründe plas-
tik torba, marley, pis su borusu, elyaf ve dolgu malzemesi, araba yedek parçası 
yapımında kullanılabiliyor.
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STANDARD: Sayın Başkanım, ülkemizdeki 
gıda ve tarım sektörü konusunda değerlendir-
me yapmanızı istersek neler söylersiniz?

V. KARAARSLAN: Türkiye’de 24 milyar hektar-
lık tarım arazisinde üretim yapılmakta, tarımda 
6 milyon 100 bin kişi istihdam edilmekte ve 3 
milyon 100 bin tarım işletmesi faaliyet göster-
mektedir.

Türkiye 11 sene önce yaklaşık 7,5 milyon kişinin 
çalıştığı tarım sektöründe 23 milyar dolar tarım 
hasılası elde ederek AB ülkeleri içinde 4’üncü, 
dünyanın ise 11’incisi olmuştur. Geçen zaman 
içerisinde Türkiye’de uygulanan tarım politika-

ları ve izlenen strateji, hazırlanan ve uygulanan 
projelerle bugün daha az sayıda insan, yani 6,5 
milyon insan aynı alanı işliyor ve bizim tarımsal 
üretim değerimiz 62 milyar dolara çıkmış bulu-
nuyor. 10 sene içinde tarım hasılamızı 23 milyar 
dolardan 62 milyar dolara çıkardık. Alan aynı. Bir 
milyon daha az insan tarımda çalışıyor ama hası-
lamızı 3 kat artırdık. 

Bununla biz 2008 yılından bu yana AB’nin en bü-
yük tarım ekonomisi olduk, dünyanın da 7. bü-
yük ülkesiyiz. 

75 Milyon insanımızı, 30 Milyon turisti besliyo-
ruz.

Vildan KARAARSLAN
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı / Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı 
Daire Başkanı

“75 milyon insanımızı , 
30 milyon turisti besliyoruz.”
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım 
Uygulamaları ve Organik Tarim Daire Başkanı Sayın Vildan Karaarslan ile gıda 
ve tarım sektörünün geleceği, organik tarım konusunda ülkemizin faaliyetle-
ri, İyi Tarım Uygulumaları ve Bakanlığın bu konulardaki destekleri ile ilgili bir 
sohbet gerçekleştirdik. 
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STANDARD: Bitkisel Üretim Genel Müdürlü-
ğü olarak gıda güvenilirliği konusunda yaptığı-
nız çalışmalardan bahseder misiniz?

V. KARAARSLAN: Onuncu Kalkınma Planının 
(2014-2018) Gıda ve Tarım Başlığı altında yer 
alan Tarımsal Yapıda ve Gıda Güvenliğinde Ge-
lişmeler ve Hedefler içerisinde İyi Tarım Uygu-
lamaların Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması yer 
almıştır.

Bakanlığın Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği, 
Gıda Güvenilirliği, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve 
Refahı, Tarımsal Altyapı ve  Kırsal Kalkınma ve 
Kurumsal Kapasite stratejik alanlarını ve 2013-
2017 yıllarını kapsayan Stratejik Planı yayımlan-
mıştır.

Bakanlığın 5 gelişme ekseninde ve 28 eylemde 
organik tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılma-
sı, kontrol ve denetime yönelik hizmetlerin güç-
lendirilmesi, istatistiki alt yapı dahil izlenebilirli-
ğin iyileştirilmesi, eğitim ve yayım hizmetlerinin 
geliştirilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 
faaliyetleri ve 2013-2016 yıllarını kapsayan Or-
ganik Tarım Eylem Planı yayımlanmıştır.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü olarak ey-
lem planları ile uyumlu olarak yapılan faaliyet-
ler arasında Organik Tarım faaliyetleri, İyi Tarım 
Uygulamaları faaliyetleri, Çevre Amaçlı Tarım 
Arazilerinin Korunması (ÇATAK) faaliyetleri yürü-
tülmektedir. 

Ülkemizde organik tarımı geliştirmek ve yaygın-
laştırmak için eğitim ve yayım faaliyetleri yürütül-
mektedir. Ayrıca Organik Tarımın Geliştirilmesi 
ve Yaygınlaştırılması amacıyla projeler yürütül-
mektedir. Projeler ülke genelinde 46 il ve 17 
Araştırma Enstitülerimizde yürütülmektedir.

Ülkemizde iyi tarım uygulamalarını geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak için eğitim ve yayım faaliyetleri 
yürütülmektedir. Ayrıca İyi Tarım Uygulamaları-
nın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması amacıyla 
projeler yürütülmektedir. Projeler ülke genelinde 
21 ilde yürütülmektedir. Bu projeler kapsamında 
eğitim, yayım ve demonstrasyon faaliyetleri yü-
rütülmektedir.

Hem organik tarımı hem de iyi tarım uygulama-
larını yaygınlaştırmak amacıyla alan bazlı des-
tekleme çalışmaları devam etmektedir. Organik 
hayvancılık da 2011 yılından itibaren destekleme 
kapsamına alınmıştır.

“10 sene içinde  
tarım hasılamızı  

23 milyar dolardan  
62 milyar dolara  

çıkardık.”
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Ayrıca Genel Müdürlüğümüzce Çevre Amaçlı 
Tarımsal Alanların Korunması (ÇATAK)  projesi 
yürütülmektedir. Çevre amaçlı tarım arazilerinin 
korunması programı: Toprak ve su kalitesinin 
korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, 
erozyonun önlenmesi ve tarımın olumsuz etkile-
rinin azaltılmasına yönelik olan faaliyetleri kapsar. 

Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Progra-
mını tercih eden üreticilerin destekleme kapsa-
mındadır.

STANDARD: Sayın Başkanım, İyi Tarım Uy-
gulamaları denilince ne anlamamız ve nelere 
önem vermemiz gerekir?

V. KARAARSLAN: İyi Tarım Uygulamaları; çevre, 
insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir ta-
rımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların ko-
runması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik 
ile güvenilir ürün arzının sağlanması için gerçek-
leştirilecek faaliyetlerdir.

İyi Tarım Uygulamaları ürünleri, yetkilendirilmiş 
kuruluşlar tarafından kontrol edilerek sertifika-
landırılmış ürünlerdir.

STANDARD: Sayın Karaarslan, İyi Tarım Uy-
gulamaları konusunda Bakanlığınızın destek 
programından bahseder misiniz? Nasıl başla-
dı? Şu an yapılan faaliyetler nelerdir?

V. KARAARSLAN: Bakanlığımızca iyi tarım uygu-
lamaları desteklenmektedir. 

Desteklemeler 2008 yılında alan bazlı destekle-
meler olarak başlamıştır. 2009 yılından itibaren 
alan bazlı desteklemeler çeşitlendirilerek meyve 
ve sebzeye, örtü altına farklı oranlarda ödenmiş-
tir. Yıllar itibarıyla desteklemeler artarak devam 
etmiştir.

Aşağıdaki tabloda yıllar itibarıyla desteklemeler 
verilmiştir.  Bakanlığımızca desteklemeler devam 
etmektedir. 

2014 yılında meyve ve sebzeye 50 TL/da, örtü 
altına 150 TL/da destekleme ödemesi yapılacak-
tır. Her yıl desteklemelerle ilgili Bakanlar Kurulu 
Kararları ve Tebliğler Resmi Gazete’de yayımlan-
maktadır.

Türkiye İyi Tarım  
Uygulamaları Destekleme Ödemeleri

    

Kaynak : GTHB-BÜGEM    
NOT : 2013 yılı ürünlerine ait  destekler 2014 yılı içeri-
sinde ödenecektir.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Koope-
ratiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli 
Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İliş-
kin Karar gereği İyi Tarım Uygulamaları yapanlara 
düşük faizli selektif kredi desteği de bulunmakta-
dır.  İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik 
esasları dahilinde bireysel (gerçek veya tüzel ki-
şilik) veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) 
sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları 
kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilere 
% 50 indirimli yatırım ve işletme kredisi desteği 
sağlanmaktadır.

“Üreticiler, İyi 
Tarım Uygulamaları 
konusunda yeterli 
bilgiye sahip olmalı ve 
Bakanlıkça belirlenen 
uygunluk kriterleri 
ve kontrol noktaları 
doğrultusunda 
üretimini 
gerçekleştirmelidir.”
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STANDARD: Sayın Karaarslan, iyi tarım uy-
gulamaları konusundaki mevzuat nedir? Serti-
fikasyon çalışmaları nelerdir?

V. KARAARSLAN: İyi Tarım Uygulamaları faali-
yetleri, 07.12.2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “İyi Tarım Uygulamaları 
Hakkında Yönetmelik”  hükümlerine göre yürü-
tülmektedir.

İyi Tarım Uygulamaları ile ilgili Genelgeler ise:

Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kriter-
leri Genelgesi (13/06/2011 tarih ve 2011/007 
sayılı)

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygula-
malar Kriterleri Genelgesi (01/07/2011 tarih ve 
2011/006 sayılı) 

Hayvansal Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kri-
terleri Genelgesi (14/11/2011 tarih ve 2011/008 
sayılı) 

Ayrıca 81 Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlü-
ğünde çalışan personelin görev ve sorumlulukla-
rını belirleyen İyi Tarım Uygulamaları Birimlerinin 
Görev ve Yetkileri Genelgesi (27/01/2012 tarihli 
ve 2012/1 sayılı )  yayımlanmıştır.

Bakanlık Kontrol ve Sertifikasyon yetkisini özel 
kuruluşlara devretmiştir. Bakanlık olarak yetki-
lendirilen 24 kontrol ve sertifikasyon kuruluşu 
vardır. Bu kuruluşlar ülke genelinde iyi tarım uy-
gulamalarında kontrol ve sertifikasyon hizmeti 
vermektedir.

STANDARD: Peki, İyi Tarım Uygulamaları 
konusunda üreticilere düşen görev ve sorumlu-
luklar sizce nelerdir?

V. KARAARSLAN: İyi Tarım Uygulamaları konu-
sunda üreticilere düşen görev: çevre, insan ve 
hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal 
üretimin yapılması, doğal kaynakların korunma-
sı, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gü-
venilir ürün arzının sağlanmasıdır.

Üreticiler, İyi Tarım Uygulamaları konusunda ye-
terli bilgiye sahip olmalı ve Bakanlıkça belirlenen 
uygunluk kriterleri ve kontrol noktaları doğrultu-
sunda üretimini gerçekleştirmelidir.

STANDARD:  Sayın Başkanım, organik tarım 
Türkiye’de nasıl bir yol izlemektedir? Amaçla-
nan nedir?

V. KARAARSLAN: Türkiye’de Organik Tarım fa-
aliyetleri 5262 sayılı “Organik Tarım Kanunu” ve 
18.08.2010 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 
“Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İliş-
kin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülmek-
tedir. AB mevzuatındaki değişiklikler yakından 
takip edilmekte olup, Ülkemizin AB’ne ihracat 
yapacak üçüncü ülkeler listesine girmek ama-
cıyla müracaatı bulunmaktadır. AB tarafından 
mevzuatımızın AB mevzuatına uygunluğunun 
kabul edilmesinin ardından AB’ye ürün ihraç 
edebilecek üçüncü ülkeler listesinde Türkiye’nin 
yer alması mümkün olacaktır. Bu durum bize AB 
ülkelerine daha kolay ihracat yapmamızı sağla-
yacaktır.

Bakanlık, kontrol ve sertifikasyon yetkisini özel 
kuruluşlara devretmiştir. Bakanlık olarak organik 
tarımda yetkilendirilen 27 kontrol ve sertifikas-
yon kuruluşu vardır. Bu kuruluşlar ülke genelinde 
organik tarımda kontrol ve sertifikasyon hizmeti 
vermektedir.

Organik tarımın ülke genelinde geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması amacıyla bütün illerde organik 
tarım birimleri kurulmuş olup, bu birimler organik 
tarım yapan üreticilere her türlü teknik bilgi ve 
desteği sağlamaktadırlar. 2005 yılından itibaren 
organik tarım faaliyetinde bulunan üreticilere yö-
nelik alan bazlı desteklemeler artan oranda de-
vam etmektedir. 

Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü 
Projesi kapsamında 46 il müdürlüğü ve 17 araş-
tırma enstitüsünde çalışmalar devam etmek-
tedir. Ayrıca Gökçeada ve Bozcaada Tarımsal 
Kalkınma ve İskân Projesi ile Gökçeada ve Boz-
caada’da mevcut doğal kaynakların değerlendiri-
lerek organik tarımsal üretimin artırılması, üreti-
cilere tarımsal destek sağlanarak üreticilerin gelir 
düzeyinin yükseltilmesi tarımın sürdürülebilir ge-
çim kaynağı olması, faal ve yerleşik bir nüfusun 
oluşturulmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Dünya’da 164 ülkede organik tarım yapılmakta-
dır. Türkiye organik tarım yapılan alan bakımın-
dan 15. sırada yer almaktadır. 88 ülkede organik 
tarım mevzuatı vardır. Türkiye, ilk önce mevzu-
atını yayımlayan ülkeler arasında yer almaktadır. 
Mevzuatı AB mevzuatı ile uyumludur.

Dünya’da toplam tarım alanı içerisinde organik 
tarım yapılan alan % 0,9 dur. AB ülkelerinde bu 
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oran  % 5,6 dır.  Avrupa da % 2,3 dür. Türkiye’de 
toplam tarım alanı içerisinde organik tarım yapı-
lan alan de % 2,2 dir. 

STANDARD:  Sayın Başkanım, İyi Tarım Uy-
gulamaları’nda çevre amaçlı tarım arazilerinin 
korunması programından bahseder misiniz?

Çevre amaçlı tarım arazilerinin korunması prog-
ramı: Toprak ve su kalitesinin korunması, doğal 
kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlen-
mesi ve tarımın olumsuz etkilerinin azaltılması-
na yönelik olan faaliyetleri kapsar. Çevre Amaçlı 
Tarım Arazilerini Koruma Programını tercih eden 
üreticiler destekleme kapsamındadır.

Proje 2006 yılında 4 ilde uygulamaya başlamış 
olup, 2013 yılında 30 ilde proje yürütülmüştür. 
2014 yılında 13 ilin daha projeye dahil edilmesi 
planlanmaktadır.

Proje Uygulama Şekli;

1. kategori: Azaltılmış toprak işlemeli tarım uy-
gulamalarına 30 TL/da,

2. kategori: Toprak ve suyun korunması ve eroz-
yonun önlenilmesine yönelik uygulamalar ile ara-
zinin boş bırakılmasına 60 TL/da,

3. kategori: Çevre dostu tarım teknikleri ve kül-
türel uygulamalarına 135 TL/da ödeme yapılır.

- Uygun sulama tekniklerinin kullanımı,
- Çevreye duyarlı bir şekilde kontrollü ilaç ve 
gübre kullanımı,
- Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları.

STANDARD:  Su ürünleri ve hayvancılık ko-
nusunda da iyi tarım uygulamaları çalışmala-
rınız bulunmakta. Bu çalışmalardan bahseder 
misiniz?

V. KARAARSLAN: İyi Tarım Uygulamaları hakkın-
da Yönetmelik, İyi Tarım Uygulamalarının genel 
kuralları, kontrol ve sertifikasyon sistemi ile ko-
mitenin, il müdürlüklerinin, üreticilerin, üretici 

“Dünya’da 164 
ülkede organik tarım 
yapılmaktadır. Türkiye 
organik tarım yapılan 
alan bakımından 15. 
sırada yer almaktadır.”

Organik Tarım Toplam Üretim Verileri

Kaynak: GTHB- BÜGEM
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örgütlerinin, müteşebbislerin, kontrol ve sertifi-
kasyon kuruluşlarının, kontrolörlerin, sertifikerle-
rin ve iç kontrolörlerin görev ve sorumlulukları ile 
denetim esaslarını kapsar.

İyi Tarım Uygulamalarının su ürünlerinde ve 
hayvancılıkta da uygulanması için Bakanlığı-
mızca 01.07.2011 tarihinde Su Ürünleri Yetiş-
tiriciliğinde İyi Uygulamalar Kriterleri Genelgesi 
(2011/006), 14.11.2011 tarihinde Hayvansal 
Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri Genel-
gesi (2011/008) yayımlanmıştır.

Bakanlığımızca talep eden kuruluşlara bu kap-
samda da mevzuat hükmüne göre yetkilendirme 
yapılmıştır. Bu kapsamlarla ilgili ilk sertifikalan-
dırmalar yapılmaktadır. 

Sektörün ihtiyacını karşılamak amacıyla Ekim 
2012’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İyi Uygu-
lamaları Kontrolörlük eğitimi yapılmış, Haziran 
2014 de de Hayvansal Üretimde İyi Tarım Uy-
gulamaları kontrolörlük eğitimi planlanmıştır. Bu 
eğitimler Türk Standartları Enstitüsü ile Bakanlı-
ğımız arasında imzalanan protokol kapsamında 
gerçekleştirilmekte ve ilk defa yapılmaktadır.

Yıllara Göre Organik Hayvancılık Verileri (Geçiş Süreci Dahil)

Kaynak : GTHB- BÜGEM

Yıllara Göre Organik Arıcılık Verileri  
(Geçiş Süreci Dahil)

Kaynak : GTHB- BÜGEM *Organik Bal Verileri(-
geçiş süreci dahil değil)

İyi Tarım Uygulamaları Üretim Verileri

Kaynak : GTHB- BÜGEM

STANDARD:  Sayın başkanım,  iyi tarım uygu-
lamaları ve organik ürünler konusunda ülkemi-
zin son durumu ve amaçlananlar nelerdir?

V. KARAARSLAN: Türkiye’de Organik Tarım fa-
aliyetleri 5262 sayılı “Organik Tarım Kanunu” ve 
18.08.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İliş-
kin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülmekte-
dir.

Ülkemizde Organik Tarımda sertifikalandırmalar 
2002 yılında başlamış olup, yıllar itibariyle veriler 
aşağıda sunulmuştur. Hedefimiz; Toplam tarım 
alanı içerisinde organik tarım  yapılan alanı 2017 
yılında  % 4’e, 2023 yılında % 5’e çıkarmaktır.

İyi Tarım Uygulamaları faaliyetleri 07.12.2010 
tarihli ve 27778 sayılı Resmi Gazete ’de yayım-
lanan “İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönet-
melik”  hükümlerine göre yürütülmektedir. Ülke-
mizde İyi Tarım Uygulamaları sertifikalandırmalar 
2007 yılında başlamış olup, yıllar itibariyle veriler 
aşağıda sunulmuştur. Hedefimiz; İyi Tarım Uy-
gulamaları yapılan alanların her yıl % 20 arttırıl-
masıdır.

STANDARD:  Çok teşekkür ederiz...
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me Organizasyonu (IFOAM)’’ tarımsal üretimde 
sürdürülebilir tarım, temiz üretim ve temiz ürün 
çalışmalarını sivil toplum örgütleri olarak yap-
maktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti 1995 yılında Rio de Jane-
rio’da yapılan GATT toplantılarına Cumhurbaşka-
nı düzeyinde katılmıştır. Daha sonra adı “Dünya 
Ticaret Örgütü” olarak değişen Gümrük Tarife-
leri Ticaret Anlaşmasını (GATT) imzalamış ve bu 
anlaşma 1995 yılı Aralık ayında resmi gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Dönemin üst 
yöneticileri GATT anlaşmalarının tarım sektörün-
de getireceği değişiklikleri anlamadıkları için söz 
konusu projeleri de anlamamış ve kabul etme-
mişlerdir. Bunun üzerine bu küçük grup “ Sür-
dürülebilir Tarım Çiftçi Yardımlaşma Derneği” adı 
altında Bakanlıkta çalışan mühendisler ve Polatlılı 
birkaç aydın üretici ile Türkiye’de ilk defa sürdü-
rülebilir kavramını kapsayan bir sivil toplum hare-
keti başlatmıştır. 

GATT ANLAŞMASI  
VE TÜRKİYE
GATT Anlaşması ile Türkiye’de tarım sektörünün 
mevcut üreticilerle sürdürülemeyeceği ve tarım 
sektöründe yeni aktörlerin yer alması gereklili-
ği öngörüldüğü için, dernek mevcut üreticilerin 
varlıklarını devam ettirebilmeleri amacına yönelik 
olarak bu adı almıştır.

Dernek tüm canlılarda fıtraten var olan neslini 
devam ettirme içgüdüsünün, sosyal boyutun-
dan hareket etmiştir. Doğada var olan bildiği-
miz tüm canlıların ilk ve temel görevleri kendi 
nesillerinin devamlılığını sağlamaktır. Darwin’in 
önermeye çalıştığı gibi her canlı, doğada deği-
şime uğrayarak bugünkü formlarını almıştır tezi-
ne karşılık, yaratılmış her canlı neslinin devamı 
için doğadaki ve yaşamdaki değişime uyabilmek, 
neslini devam ettirebilmek amacı ile sürekli deği-
şim halindedir ve bu değişim devam etmektedir. 
O halde sürdürülebilirlik yaşamın devamı ve de-
vamının sağlanması olarak düşünülmelidir. Bu bir 
canlı olabileceği gibi, bir ülke, bir sosyal kurum, 
bir sektör ve bir işletme olabilir.

Tarım sektörünün sürdürülebilirliği, bu sektörün 
kullandığı tüm kaynakların sürdürülebilirliği ve 
sektör yaşayanlarının ekonomik sürdürülebilirliği 

Tarım sektörü Dünya’da 1960’lı yıllara kadar 
çevre koruyucu, çevre iyileştirici bir alan 
olarak tanımlanmıştır. 1970’li yıllardan iti-

baren ise sorgulanmaya, tartışılmaya başlanmış 
ve tarım sektörünün toprak işleme tekniklerin-
den başlayarak, sektörde kullanılan girdiler, bu 
girdilerin üretim ve kullanım süreçleri, kullanıldığı 
ürünler üzerindeki etkileri ile tarımsal ürünleri tü-
ketenlerin üzerinde ve çevre üzerindeki olumsuz 
etkileri sorgulanmaya başlanmıştır. Araştırmaların 
yönü kirlenme, çevre kirliliği, kalıcılık konularına 
çevrilmiş ve ortaya çıkan sonuçlar; tarım sektörü-
nün çevre kirliliği üzerindeki etkisinin sanıldığın-
dan daha fazla olduğunu ortaya koymuştur.

1900’lü yılların başında ise gelişmiş ülkeler 
sürdürülebilir tarım konusu ile ilgilenmeye baş-
lamış, gelişmekte olan Uluslararası Sürdürülebilir 
Tarım Birliği ve Uluslararası Organik Ürün Or-
ganizasyonu hareketleri Birinci ve İkinci Dünya 
Savaşlarının araya girmesi üzerine sekteye 
uğramıştır. İkinci Dünya Savaşının sona ermesiyle 
hareket tekrar başlamıştır. 

Günümüzde merkezi ABD’ de olan’’Sürdürüle-
bilir Tarım Birliği (SAA)’’ ve Merkezi Almanya’da 
olan “Uluslararası Organik Ürün Hareketleri İzle-
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Bu paylaşım düşünülerek suyun doğru, yeterli 
ve zamanında kullanımı sürdürülebilir tarım için 
vazgeçilmez kurallardan biridir. Bir taraftan ta-
rımda kullanılmakta olan kimyasalların toprak ve 
yeraltı sularını kirletmesini önlemek, diğer taraf-
tan bitki gelişimi için yeterli ve temiz suyun bitki 
kök bölgesinde (en azından tarla kapasitesinde) 
bulunmasını sağlamak zorunluluktur. Tarımda 
kullanılan bu suyun tuzluluğu ve asitliliği bilin-
melidir. Bitkisel üretim suyu kullanmak zorunda 
olduğumuz bir sektör olmakla birlikte, kirletilmiş 
suların temizlendiği doğal bir arıtma sistemidir. 

Bu sistem yanlış sanayi ve tarımsal uygulamalar 
sonucunda kirletilmiş suyun tekrar kullanılabilir 
suya dönüşümünü sağlamaktadır. Sürdürülebi-
lir tarım da bir taraftan suyu doğru ve rasyonel 
kullanmak, diğer taraftan, kirletilmiş suların te-
mizlenerek yeniden kullanımını sağlamak gibi bir 
işlev vardır.

Güneş enerjisi Dünyamızın tek enerji kaynağı-
dır. Bütün enerjiler bu kaynaktan türemişlerdir. 
Bu enerjiyi kullanarak bu enerjiden madde içinde 
depolanabilir enerjiyi yaratma görevi bitkilerindir. 
Bu yıllarda hissettiğimiz küresel ısınma önümüz-
deki yıllarda daha da artacaktır. Bu iklim değişik-
liği önce böceklerin sonra hayvanların ve en son-
rada bitki örtüsünün değişimine neden olacaktır. 
Ekvatordan, kuzey ve güney kutbuna kadar tüm 
iklim koşullarında yaşayabilen tek canlı insan ol-
duğuna göre, diğer bütün canlılar bu değişime 
göre yeni yaşam alanları için göç edecekler ve 
dünyanın yaşam alanları değişecektir. 

Tarım sektörü doğada var olan gen kaynaklarını 
kullanarak üretim yapmaktadır. Ülkemiz bu gen 

ile mümkündür. Tarımın üretim kaynakları tarım 
toprakları, tarımsal su, güneş enerjisi, gen kay-
nakları, sermaye ve üreticidir.

Toprağın bizatihi kendisinin canlı olduğunu 1933 
yılında Sovyet Bilim adamları tarafından ispat 
edilmiştir. Ancak 1848 yılında kimyasal gübrele-
rin tarım topraklarına atılması ile birlikte, tarım 
topraklarının bu canlılıkları yavaş yavaş yok edil-
meye başlamıştır. 

ABD’de 125 yıllık çakılı deneme sonuçlarına göre, 
her 5 yılda bir, topraktan almakta olduğumuz ve-
rimi koruyabilmek için kullanmakta olduğumuz 
kimyasalları 2 kat artırmak zorundayız. Bu bir ta-
raftan ekonomik olarak üreticiyi zorlamakta, di-
ğer taraftan da toprakların canlılığını her yıl biraz 
daha azalmakta ve sonunda toprak ölmektedir. 
Bu gün kara alanlarında bu verimsizliğe düşen 
on binlerce hektar tarım toprağı bulunmaktadır. 
Büyük ümitler bağladığımız GAP bölgesi sulama 
alanlarında da bu ölüm sorunu yaşanmaya başla-
mıştır. Nevşehir-Niğde bölgesinde 30-40 yıldan 
beri büyük ölçekte patates tarımında aşırı kimya-
sal gübreler kullanılarak yapıldığından 2000 yılın-
dan itibaren toprakta çoraklaşma ve bozulmalar 
had safhaya ulaştığından ürünlerde hastalık ve 
verimsizlik başlamıştır. Neticede o tarihten bu 
güne kadar karantina uygulanmaktadır. Aral gölü 
felaketi bunun en canlı timsalidir. 

Bu veriler ışığında tarımsal üretimin ana kaynağı 
olan tarım topraklarımızın korunması, geliştiril-
mesi sürdürülebilir tarımın temel görevlerinden 
biridir. İkinci temel kaynak sudur. Dünyamızda 
hızla tükenen en hayati değer temiz su kaynak-
larıdır. 
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Sürdürülebilir tarım üreticinin sermaye birikimi-
ni sağlayabilecek, maliyetleri minimize eden ve 
ürünün pazar değerini artıran teknikler geliştir-
mektedir. Az toprak işleme, toprağı devirmeden 
işleme, kimyasallar yerine doğru ve doğal girdiler 
kullanma, hayvancılık sektörü atıklarının bitkisel 
üretimde, bitkisel üretim atıklarının hayvansal 
üretimde kullanılabilirliğini geliştirmektedir. 

Sürdürülebilir tarımın en çok önem verdiği kay-
nak bizatihi üreticinin kendisidir. Üretici üretim 
kaynağı olarak toprağını, bilgi ve tecrübesini ve 
sermayesini koyarak geçimini sağlamaya çalışan 
bir müteşebbistir. Öyle bir müteşebbistir ki tüm 
kaynaklarını üstü açık bir fabrikaya yatırmakta ve 
tüm yaşamını bu fabrikada üreteceği, miktarı ve 
fiyatı belli olmayan, pazarı belirsiz üretime bağ-
lamaktadır.

Sürdürülebilir tarım işte bu üreticileri eğitmek, 
bilgilendirmek, örgütlemek, belirsiz pazarı be-
lirgin hale getirmek ve yatırıma başlamadan bu 
yatırımın sonunda ne kazanabileceğini bildirmek 
görevini üstlenmektedir.

Sürdürülebilir tarımın, ulaşımı en zor hedefi bu-
dur. Bu hedefe ulaşabilmek için üreticilere davra-
nış değişikliği kazandırılmalıdır. Bu değişiklik bir 
nesille olmamaktadır. En az üç nesil bu çalışma-
ların devam ettirilmesi zorunludur. 

ORGANİK TARIMIN TARİHÇESİ, 
GELİŞİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
TARIM
Dünyada Organik Tarım Hareketinin Başla-
ması, Doğuşu ve Gelişmesi

Dünyada tarımın çevre üzerindeki olumsuz et-
kilerinin ilk kez belirlenmesinin tarihi Orta Çağ’a 
kadar gitmektedir. İngiliz tarımcı Henleyli Walter 
13. yüzyılda çift sürmede at kullanımının gide-
rek yaygınlaşmasının orman alanlarının azalması 
sonucunu yarattığını belirterek, tarımda iş gücü 
olarak at kullanımına karşı çıkmıştır. Dönemin di-
ğer bir tarımcısı Robert Grosseteste’ nin yazdığı 
kitaplarda ve yazarı belli olmayan Husbandry adlı 
kitapta, tarım topraklarının nadasa bırakılması, 
organik gübreyle gübrelenmesi ve tohumluğun 
mutlaka her yıl değiştirilmesi ile münavebenin 
tarımsal verim düşüklüğünü önleyebildiği betim-

kaynaklarının en önemli yerlerinden biridir. An-
cak son yıllarda genetiği değiştirilmiş tohumların 
üretimi ve ticareti hızla artmaktadır. Sürdürüle-
bilir tarım var olan gen kaynaklarını korumayı ve 
geliştirmeyi temel ilke edinmiştir. Mevcut gen-
lerin melezleri ile üretimin artırılması ve / ve ya 
dayanıklı türlerin üretilmesi ile bu karıştırılmama-
lıdır. Melezlik doğa da mevcuttur ve doğanın bir 
parçasıdır. Ancak gen transferi ve mutasyonlar 
doğaya aykırıdır.

Her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de 
sermaye üretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Ser-
mayeyi yaratmak, tüketebildiğimizden daha faz-
lasını üretebilmekle mümkündür. Doğal olanı da 
budur. Ancak başkaları tarafından yaratılmış de-
ğerleri ele geçirerek sermaye büyütmekte müm-
kündür. 

Avrupa kıtası köleliğin yasaklandığı 1930 yılına 
kadar en büyük sermeye birikimini, köle ticare-
ti ve sömürge ülke kaynaklarının sömürülmesi 
ile elde etmiştir. Biriken bu sermaye bugün tüm 
dünyaya empoze edilmeye çalışılan global eko-
nominin doğuşuna sebep olmuştur. Biriken ve 
harcama yeri olmayan uluslararası sermaye yeni 
üretim kaynakları aramış, 1995 yılında yapılan 
DTÖ Anlaşmasının yarattığı hukuk çerçevesinde 
de gelişme yolunda olan ülkelerin sermaye ye-
tersizliklerinden dolayı kullanılamayan kaynakla-
rına ulaşmıştır.

“Sürdürülebilir Tarım  
Çiftçi Yardımlaşma Derneği” 

adı altında Bakanlıkta 
çalışan mühendisler ve 

Polatlılı birkaç aydın üretici 
ile Türkiye’de ilk defa 

sürdürülebilir kavramını 
kapsayan bir sivil 
toplum hareketi 

başlatmıştır.” 
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başlamış ve 1996 yılında çalışma tamamlanarak 
yayınlanmıştır. Bu çalışmanın akabinde Çevre 
Bakanlığınca ‘’Türkiye Ulusal Gündem 21 Hazır-
lanması ve Uygulanması Projesi’’hazırlanmıştır.

Bütün bu çalışmalara paralel olarak Tarım ve 
Köy İşleri Bakanlığı, Türkiye’de üretilen ve Avru-
pa Birliği ülkelerine pazarlanması planlanan ta-
rım ürünlerinin sertifikalandırılması için ‘’Organik 
Yöntemle Üretilmiş Ürün Yönetmeliği’’ni Aralık 
1994’te Resmi Gazete’de yayınlamış ve İzmir’de 
‘’Ekolojik Tarım Organizasyonu (ETO)’’ kurularak 
Organik Ürün Sertifikalama Hizmetleri, Türk ve 
yabancı ülke firmalarınca verilmeye başlanmıştır.

Türk Standardları Enstitüsü 1998 - 1999 yılı iş 
programına “Ekolojik Yöntemlerle Üretilmiş Ta-
rım Ürünleri Standardı Hazırlanması’’ faaliyetini 
koymuş ve bunun için Ekolojik Tarım Ürünleri 
Hazırlık Standardları Daimi Komitesi’ni kurmuş-
tur. TSE “Ekolojik Yöntemle Üretilmiş Bitkisel 
Ürünler Standardı”nı yayınlamıştır.

Organik Tarım Organizasyonları, Prensipleri 
ve Çalışmaları

Başlangıçta tarım topraklarının korunması için 
başlatılan organik yetiştiricilik, sonradan tüketici-

lenirken, uygun olmayan tarımın toprakları ve-
rimsizleştirdiğini belirtilmiştir.

Dünyada İzlenen Politikalar

Günümüzde merkezi ABD’de olan’’Sürdürülebi-
lir Tarım Birliği (SAA)’’ ve merkezi Almanya’da 
olan ‘’Uluslararası Organik Ürün Hareketleri İzle-
me Organizasyonu (IFOAM)’’ tarımsal üretimde 
sürdürülebilir tarım, temiz üretim ve temiz ürün 
çalışmalarını sivil toplum örgütleri aracılığıyla yü-
rütmektedir.

Türkiye’de İzlenen Politikalar

Türkiye, özellikle 1960’tan itibaren hızla geliş-
mekte, sanayileşmekte ve kentleşmektedir. Bu 
süreç önümüzdeki dönemlerde de hızlanarak 
devam edecektir. 1992 yılı Haziran ayında Bre-
zilya’nın Rio de Janerio kentinde Birleşmiş Mil-
letler Çevre ve Gelişme Konferansı yapılmıştır. 
Konferans sonunda bir eylem planı (Gündem 21) 
deklare edilmiştir.

Devlet Planlama Müsteşarlığı Gündem 21’in ge-
tirdiği yükümlülüklerden biri olan “Türkiye Gün-
dem 21 Ulusal Çevre Eylem Planı’’ çalışmalarına 
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lerin sağlıklı beslenmelerine ve devamında da or-
ganik ürün yetiştiricilerinin hak ve menfaatlerinin 
korunmasına yönelmiştir. Bu nedenle kapsam 
genişletilmiş ve her yıl ilave edilen yeni kurallar-
la karmaşık ve içinden çıkılmaz hale gelmiştir. 
Bu konudaki en büyük otorite olan IFOAM her 
yıl yeni ilavelerle yönetmeliğini zenginleştirmek-
tedir. Ancak bütün bu karmaşanın içinde temel 
olarak belirlenen kurallar şunlardır;

Toprak İşleme ve Bitki Besleme

Toprak canlılarının hayatiyeti devam ettirilecek 
(toprak işleme), bitkinin topraktan aldığı mad-
deler dengeli olarak toprağa verilecek (bitki bes-
leme), bitki besleme amacıyla toprağa verilen 
maddelerin, üretim ve tüketim süreçlerinde bitki, 
hayvan ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi 
olmayacak, kullanılma mecburiyeti olan tarım-
sal savaş preparatları doğal preparatlar olacak 
ve kullanıldığı zararlı dışındaki canlılar üzerinde 
zararlı olmayacak, Organik tarım işletmesinin sa-
hibi ve çalışanlarının hakları ve kazançları, asgari 
düzeyde insan hakları ve yaşam standardından 
aşağı düzeyde olmayacak, Organik olarak üreti-
len ürünlerin, sertifika ve etiketi olacak.

Bu koşulların içinde en dikkat çekici madde,  or-
ganik işletme çalışanlarının temel hak ve özgür-
lüklerden yararlanma konusunda koruma altına 
alınmasıdır.

DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR 
TARIM HAREKETİNİN  
BAŞLAMASI, 

Doğuşu ve Gelişmesi

Sürdürülebilir Tarım kavramı, Organik Tarım kav-
ramından yaklaşık 60 yıl sonra ortaya çıkmıştır. 
Çıkış nedeni, organik tarımın katı kurallarından 
biraz kaçınmak ve üreticilerin bazı kimyasalları 
kullanmalarına olanak vererek, tarımsal üretimi 
ve toprağın verimliliğini artırarak devam ettire-
bilmektir.

Toplam Kalite Kontrol Standardı

Bu amaçla merkezi Amerika Birleşik Devletle-
rinde bulunan Dünya Sürdürülebilir Tarım Birliği, 
toprak işlemeden başlayarak, doğal toprak ıslah 
maddeleri, kültürel bitkilerinin birlikte ekimi, mü-
navebe, doğal maddelerle bitki besleme ve doğal 
preparatlarla tarımsal savaşım, mecbur kaldıkça 
da kontrollü kimyasal maddelerle besleme ve sa-
vaşım tekniklerini geliştirmişlerdir. Sadece nihai 
tüketim ürünü için değil, üretimin her aşamasın-
da kalite ve kontrol sistemi ile sanayi üretiminde-
ki ‘’Toplam Kalite Kontrol Standardı’’nın uygula-
masına çalışılmaktadır.



33Şubat 2014Standard
Ekonomik ve Teknik Dergi

Başlangıcı 1950 yılı olan sürdürülebilir tarım ha-
reketi, özellikle Amerika kıtası ve okyanus ülkele-
rinde yaygınlaşmış ve gelişmiştir. Bugün 100’den 
fazla ülkede araştırma enstitüleri ve üye üreti-
ciler, sürdürülebilir tarım teknikleri, birbirleri ile 
uyumlu bitki yetiştiriciliği, toprak işleme teknik-
leri ve doğal ilaçlar konusunda bilgilerini açılmış 
olan bir internet sayfasında paylaşmaktadırlar.

Her sene değişik ülkelerde toplanan sürdürülebi-
lir tarım uzman ve yetiştiricileri bu toplantılarda 
teknik ve ilaç bilgilerini paylaşarak yeni uygulama 
tekniklerini geliştirmekteler ve aylık / yıllık olarak 
çıkardıkları bültenlerle de bu bilgilerin yayımını 
yapmaktadırlar.

Sürdürülebilir Tarım Organizasyonları, Pren-
sipleri ve Çalışmaları:

Dünyada sürdürülebilir tarım hareketinin teknik-
leri, tıpkı organik tarım hareketinde olduğu gibi 
sivil toplum kuruluşları ve örgütlerce belirlen-
mekte ve üye sivil toplum kuruluşlarına bildiril-
mektedir. Bu kurallar organik tarım kurallarında 
olduğu gibi katı ve zorunlu değildir. Seçim tama-
men üreticinin tercihine bırakılmaktadır. Bunun 
sonucu olarak sürdürülebilir ve iyi tarım teknikle-
riyle yetiştirilmiş gıdalara herhangi bir sertifikas-
yon ve ya etiketleme mecburiyeti getirilmiştir. Bu 
tür bir etiketlenmenin mecburi olması nedeniyle 
de, sertifikasyon ve denetim firmaları oluşturul-
muştur.

Sürdürülebilir tarım prensiplerine baktığımızda 
da bunun sebebini açıkça görmekteyiz. Sürdürü-
lebilir tarımın bütün dünyada kabul görmüş usul, 
ilke ve prensipleri;

a. Doğal kaynaklar orijinal biçimi ile korunacak ve 
olabildiğince geliştirilecek,

b. Kullanılan girdiler doğaya, çevreye, tarım alan-
larına ve tüketiciye zarar vermeyecek, mutlaka 
ve mümkün olduğu kadar yenilenebilir kaynaklar 
kullanılacak,

c. Sürdürülebilir tarım işletmesi, kendi girdile-
rini kendi işletmesi içinde, münavebeye uygun 
olarak; en uygun, ekonomik ve asgari maliyetle 
“ucuz” üretecek,

d. Hayvancılık ve bitkisel üretim birbirlerine gir-
di temin edebilecek dengede olacak, hayvancı-
lık atıkları, bitkisel üretimde girdi, bitkisel üretim 
atıkları hayvancılığın girdisi olacak ve bu şekilde 
“sürdürülebilir” dönüşüm sağlanacak.

e.İşletme dışa bağımlı olmadan ve doğal kaynak-
larını azaltmadan, bilâkis, doğal imkân ve kay-
naklarını arttırıp geliştirerek, üretimini ekonomik 
boyutta sürdürebilecek,

f. Ancak, gerektiğinde ve sadece zorunlu hallerde 
işletme, kontrollü olarak kimyasal girdi kullanabi-
lecek. Bu kullanımın nihai kullanıcı (tüketici) üze-
rinde olumsuz etki, genetik bozukluk ve muhtelif 
hastalıklara neden olmamasına dikkat edilecek.

Bu prensiplerin temel amacı tarımsal üretimin 
doğal kaynakları olan toprak, su ve biyoçeşitli-
liğin korunarak, işletmenin ekonomik olarak sür-
dürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

(*) Yararlanılan kaynaklar :
1) M. Aşkın SÜRMELİ, Ziraat Yüksek Mühendisi, Bolu 
SYDD Başkanı
2) Dr. Muzaffer BUMİN, Ziraat Yüksek Mühendisi, 
STD Başkan Yardımcısı.
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“Sağlıklı düşün, 
sağlıklı beslen, 
sağlıklı yaşa.”

Konu organik ürünler ve sağlıklı yaşam 
olunca ayın konuğu da Ahmet Maranki olu-
yor. Kendisi de organik ürün yetiştiren, Sa-
yın Ahmet Maranki ile organik ürünler ve 
sağlıklı yaşam konusunda keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik.
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STANDARD: Sayın Maranki, sizce organik ta-
rım nedir? Organik tarım nasıl yapılmalıdır?

A. MARANKİ: Organik tarım, sentetik gübre, 
pestisit, hormon, hayvan yem katkıları ve geneti-
ği değiştirilmiş organizmaların kullanılmadığı ta-
rım yöntemidir. Yeşil gübre, kompost, “biyolojik 
zararlı kontrolü” nü içeren sentetik gübrelerden 
uzak durmaktır kısaca. Organik tarımda toprak, 
su ve çevrenin tarım eliyle kirletilmesini engel-
leyip, temiz malzeme ve doğru teknikleri kulla-
narak tarımsal üretim yapmak, insan, hayvan ve 
çevrenin faydasına üretim yapmaktır.

Ne yazık ki artık Anadolu da eski yerel tohumları 
bulmak samanlıkta iğne arama haline dönüştü. 

Görünürlük, biçim, nakliyeye ve de-
polamaya dayanıklılık, başta ticari 
kaygılar ile yapısı ile oynanan melez 
(hibrit) diye tabir edilen tohumlar 
bugün piyasada bulabileceğimiz to-
humlar. Ancak konvansiyonel tarım-
da sıklıkla ilaçlı melez tohumlar kul-
lanılmakta ve gen transferi yapılan 
(GDO’lu) tohumlara izin verilmek-
tedir. Oysa ekolojik tarımda ekolo-
jik olarak sertifikalanmış tohumlara 
izin verilmekte, ekolojik sertifikalı 
tohum piyasada yoksa  müdahale 
edilmemiş yerel tohumlara, ilaç-
sız ve gen transferi yapılmamış 
melez tohumlara izin verilmekte-
dir. Kontrol ve sertifika firmaları 
üreticinin kullandığı tohum, fide 
ve fidanları da denetlemekte, 
tohum alımına dair faturalarını 
kontrol etmekte, gerekli gör-
düğü takdirde tohumları analiz 
ettirmektedir. Organik Ürünler 
deyince, tarlanın ve toprağın 
denetlenmesi, çiftçinin eğitim-
li olması,  tohum’un denet-

lenmesi, doğal gübrenin denetlenmesi, 
doğal böcek ilacının denetlenmesi (mümkünse 
kullanılmaması), yetişen ürünün her aşaması-
nın denetlenmesi, ürünü işleyenin denetlenmesi 
(mümkünse makine kullanılmaması) ve her şeyin 
başında her aşamanın sertifikalanması demektir

Tarımsal üretimde kullanılan sentetik kimyasalla-
rın etkileri insan ve çevre sağlığını önemli ölçüde 
tehdit etmekte, toprağın yapısını bozmakta ve 

toprağı onlarca yıl kullanılmamasına neden ola-
bilmektedir. Bu sebeple, kimyasal gübre ve kim-
yasal ilaçların kullanılmasını sınırlayan, bu mad-
delerin yerine aynı görevi yapan organik gübre 
ve biyolojik savaş yöntemlerinin kullanılması te-
meline dayanan organik tarım uygulamaları ge-
liştirildi ve doğru da uygulanması gereklidir. Son 
zamanlarda daha da artarak, bazı isimler altına 
gizlenerek kimyasal gübrelerin artırılması çok 
artmış, çiftçiler kimyasal gübrelerin tahakkümü 
altına sokulmuştur. Tarımsal üretimde toprak ve 
bitki verimliliğinin sürdürülebilmesi sadece kim-
yasal gübrelere bağlı değildir, organik tarım için 
bitkinin beslenmesi demek toprağın da beslen-
mesi, korunup ve kollanmasıdır. Organik mad-
deleri toprağa verince iş bitmiyor. Acaba topra-
ğın ihtiyacı ne? Bunun daha iyi analiz edilmesi, 
takip edilmesi ve her şeyin sertifikalandırılması 
gerekir.

Organik tarımı diğer tarımsal uygulamalardan 
ayıran en önemli özellik, bitkilerin ihtiyacı olan 
mineral besin maddelerinin kimyasal gübrelerle 
karşılanması yerine, toprak organik maddelerinin 
toprak canlıları tarafından doğal yollarla parçala-
narak bitkiler tarafından kolaylıkla alınabilir mine-
ral madde formuna dönüştürülmesidir. Organik 
tarımda toprağa verilen organik maddelerin te-
meli azottur. Topraktaki organik maddenin yara-
yışlığı toprağa ilave edilen azot ile gerçekleşir. Bu 
sebeple topraktaki azot miktarını artıran bakla-
gillerle toprağı korumak gerekir. Ayrıca, kompost 
adı verilen organik materyal olan yaprak, saman, 
mısır, ot artıkları gibi bitkisel kökenli artıklar uygun 
koşullarda çürümeye bırakılmalıdır. Topraktaki 
organik maddenin yeterli olmaması durumunda 
topraktaki organik maddenin kökenini meydana 
getiren bitkisel artıkların oluşabilmesi için azot 
dışında diğer bitki besin elementleri de verilme-
lidir. Hasat sonrası anız toprakta bırakılmalıdır. 
Topraktaki organik madde miktarını korumak 
amacıyla ekim nöbeti uygulanmalıdır. Topraklara 
torf ve turba türü zengin organik madde içeren 
maddeler verilmelidir. Toprağa organik madde 
verilmesi sonucu oluşan organomineral bileşik-
ler, organik bileşiklerin mikrobiyal ayrışmaya kar-
şı dayanıklılığını artırmakta ve ayrışma sürecini 
geciktirmektedir. Organik gübrelemede bu hu-
susa dikkat edilmelidir. Çiftlik gübresi ile gübre-
leme yaparak toprağın organik madde kazanımı 
sağlanmalıdır. Toprağa verilecek organik mater-
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yal, toprak yüzeyi yerine bitki kökleri civarına ve 
20–25 cm derinliğe verilmelidir. Eğimli topraklar-
da erozyondan dolayı meydana gelecek toprak 
kaybına dolayısıyla organik madde kaybına karşı 
tedbirler alınmalıdır.

STANDARD: Ekolojik ürün nedir? Ne değil-
dir?

A. MARANKİ: Ekolojik ürün tohumdan hasata, 
hasattan son kullanıcıya ulaşıncaya kadar tüm 
aşamalarında insana ve ekosisteme zararlı hiçbir 
kimyasal girdi, katkı maddesi ve yöntem kullanıl-
madan üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünlerdir. 
Kanun ve yönetmeliklerce tanımlı şartlar dahilin-
de tüm süreçte izlenebilirliğin sağlandığı, her bir 
verinin kayıt altına alındığı bir tarım metodudur.

Ekolojik ürün ne değildir?

“Organik” kelimesi ile eşdeğer anlamlı kelime-
ler sadece “Ekolojik” ve “Biyolojik” kelimeleridir. 
Bunun dışında kullanılan ve ürünün sağlıklı oldu-
ğuna yönelik çağrışım yapan “doğal”, “naturel”, 
“%100”, “hormonsuz”, “arılı”, “hakiki”, “saf”, 
“köy ürünü”, gibi ifadelerin yasal dayanağı ve 
herhangi bir garantisi, teminatı yoktur. Tüketici-
nin ekoloji ve sağlık konularında bilinçlenmesine 
paralel tüketiciyi yanıltarak aynı ürünlerin tüke-
timini sürdürmek amaçlı bir uygulamadır. “Hor-
monsuz” veya “arılı” üretim zaten sadece ürün-
de hormon kullanılmadığını ifade eder, herhangi 
ürünler hormonsuz dahi bile olsa bu ürünlerde 
suni gübre ve çok sayıda zirai ilaç vs kullanılmak-
tadır. Ayrıca bu ifadelerin yasal dayanağı ve bel-
geleri yoktur.

Dikkat!: Her sertifika “ekolojik ürün sertifikası” 
değildir. Türkiye’ de “Eurepgap” diğer adı ile “iyi 

tarım uygulamaları” ve ürünlerine de sertifika ve-
rilmektedir. Bu ürünler kimyasal girdilerin asgari 
miktarda ve doğru kullanıldığı ve hijyenik koşul-
lara dikkat edilerek üretilen kontrollü ve sertifikalı 
ürünlerdir, sağlık ve çevreye etkileri açısından or-
ganik ürünlerle karşılaştırılamazlar

STANDARD: Ekolojik pazarları sıkça gezen 
birisiniz. Sizce eko-pazarlar güvenilir mi, nasıl 
denetlenirler?

A. MARANKİ: Denetlendiği kadar güvenilirdir. 
TSE ve Tarım Bakanlığı’nın birlikte organize ettiği 
organik tarım kontrolör kursuna da katılıp belge 
alanların denetimlerine güvenmek gerekir.

Organik olarak yetiştirilmiş gıdaların, tarım ilacı, 
suni gübre, antibiyotik ve hormonlarla yetiştiril-
miş olan gıdalara kıyasla daha güvenli ve daha 
besleyici olduğu kabul ediliyor. Artık pek çok in-
san tarımda kullanılan kimyasalların zararsız ol-
duğuna inanmıyor ve onları vücuduna sokmak 
istemiyor. Bu durumda tek çare, organik gıdaları 
satın almak oluyor. 

STANDARD: Peki bir besinin organik olduğu 
nasıl anlaşılır?

A. MARANKİ: Organik sertifikalı olmak, gıdaların 
organik sertifikalı çiftlik ve tarlalardan geldiği an-
lamını taşır. Ürünler, organik tarım yönetmeliği-
ne bağlı olarak birtakım denetimlerden geçtikten 
sonra “organiktir” sertifikalarını alabilir. Sertifika-
sı olmayan ürünler, satıcısı tarafından iddia edil-
se dahi organik sayılmaz. 

Aldığınız ürünün üzerinde sertifikayı veren kuru-
luşun logosu ile birlikte Tarım Bakanlığı’nın orga-
nik ürün logosunun bulunması gerekiyor. Logola-
ra dikkat edin!

STANDARD: Organik besin tüketmenin avan-
tajları sizce nelerdir?

A. MARANKİ: Organik besinler, tehlikeli tarım 
ilacı içermezler. Her ne kadar çalışmalar minimal 
kimyasal içerikli olarak organik olmayan yöntem-
lerle yetiştirilmiş gıdaların sağlık için yüzde yüz 
tehlikeli olmadığını gösterse de pek çok insan 
buna inanmıyor. 

“İnsan kader 
ömrünü uzatamaz 

ama kaliteli 
yaşayabilir.”
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Çalışmalar, konvansiyonel (organik olmayan) gı-
dalar ile beslenen çocukların organik beslenen-
lere kıyasla vücutlarında daha fazla tarım ilacı 
taşıdıklarını ortaya koyuyor. 

Bazı uzmanlar tarım ilaçlarının çocuklarda nor-
mal nörolojik gelişimin engellenmesine yol açma 
ihtimali olduğuna inanıyor. Pek çok organik gıda 
savunucusu hormon ve antibiyotik kullanılan 
konvansiyonel havyan çiftliklerinden elde edilen 
gıdalardan da uzak kalmak gerektiğini belirtiyor. 
Çünkü bu maddeler, o hayvanlardan elde edilen 
süt ürünleri ve et ile vücudumuza giriyor. Orga-
nik olmayan tarımdaki antibiyotik kullanımının, 
antibiyotiğe dirençli bakterilerin üreme nedeni 
de olabileceği düşünülüyor. 

Organik olmayan sebze ve meyvelerde kullanılan 
aşı ve ilaçlar, kanser, parkinson, kronik yorgun-
luk sendromu gibi uzun süreli hastalıklara sebep 
olabiliyor. 

Organik gıdaların konvansiyonel gıdalara göre 
daha besleyici oldukları, C vitamini ve daha 
yüksek kalite protein içerdikleri biliniyor. Ayrıca 
organik yemle beslenen hayvanların da konvan-
siyonel yemle beslenen hayvanlara kıyasla daha 
sağlıklı olduklarına dair kanıtlar mevcut.

Organik tarım, sadece hayvanlar için değil, çevre 
için de daha iyi. Çünkü organik tarlalar, doğal ha-
yatla ve doğayı koruma programlarıyla çok daha 
uyumlu.

STANDARD: Organik gıdalar neden daha pa-
halı?

A. MARANKİ: Talep azlığından dolayı organik 
gıda üreticileri, bu işi küçük çaplı tarlalarda yapı-
yorlar ve dolayısıyla geniş topraklarda kitle üreti-
mi yapan üreticilerle maliyet konusunda boy öl-
çüşemez durumdalar. Fiyatların düşmesi için bu 
ürünlere talebin artması, talebin artması için de 
organik beslenme konusunda bilincin yükselmesi 
gerekiyor. 

STANDARD: Organik gıdalara daha fazla 
para ödemeye değer mi?

A. MARANKİ: Organik ürünlerin organik olma-
yanlara kıyasla çok daha pahalı oldukları bir 
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gerçek. Tüketicilerin bu konuda şikayetlerinin 
olduğu da… Bu konuda organik hayatı destekle-
yenlerin verdiği cevap aşağı yukarı şöyle oluyor: 
“Evet, organik gıdalar pahalı, ama bu gıdalarla 
kendinizin ve ailenizin sağlığı için bir sigorta satın 
almış oluyorsunuz. Buna değmez mi?”

STANDARD: Sayın Maranki organik arazi ça-
lışmalarınızdan bahseder misiniz? Neler yapı-
yorsunuz?

A. MARANKİ: Maranki olarak, Adana’da, İz-
mir’de, Yalova’da, Kastamonu’nun başta İnebolu 
ilçesi olmak üzere birçok yerde organik ürünler 
üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Burada 
ihtiyacımız olan ürünleri yetiştiriyoruz. Maran-
ki Kozmik Yaşam Merkezleri’nde 750’yi geçkin 
Kainat Şifahanesi’nden ürün ve onlarca gıdayı 
halkımızın hizmetine sunduk. Çalışmalarımız da 
devam ediyor.

STANDARD: Sayın Maranki uzmanlık alanla-
rınızdan birisi de “kozmik bilim.” Kozmik bilim 
kısaca nedir? İnsan sağlığı konusunda önemi 
nedir?

A. MARANKİ: Yaratıcı diyor ki; ‘Sizin göremedi-
ğiniz ama her zaman bedeninizde ve çevrenizde 
enerji ve canlılar var. Bizim görünmez vazife-
li yaratıklarımız var.’ Bu çok önemli. O canlılar, 
bizim etrafımızdaki enerjidir. Bu enerji, toprak-
lanmadığı takdirde birçok hastalıklar bizi bekle-
mektedir. Etrafımızda oluşan enerjiler, canlıdır ve 
yaratıktır. Dinin emri de bunu gösteriyor. Bilimsel 
olarak bazen kabul edilmese de, ‘biz topraktan 
yaratılmışız’ diyoruz. Toprağız. Toprak ve suyun 
çekilmiş fotoğraflarına bakıldığında bunların hiç 
birinin tesadüf olamayacağı görülecektir. Demek 
ki,  gören onun ötesinde bir güç. Biz yaratıcının 
boyasıyla boyanıyoruz. Mor, lacivert, mavi, ye-
şil, sarı, turuncu ve kırmızı. Bu renklerden istifa-
de edin. Renklerin hepsinin tedavi edici özelli-
ği vardır. Osmanlı döneminde renk, ses, müzik 
odaları vardı. Biz bunları unuttuk. Bütün noktalar 
bedenimizde var. Sekiz ayrı noktada renkler var. 
Tesadüf müdür? Hepsi canlı hepsi enerji saçıyor. 
Ama bizim insanlarımız televoleler, maçlarla uğ-
raşıyor. Konuşanlar, günah keçisi kabul ediliyor 
ama bunlar gerçektir. Kainatın kitabını okuyarak, 

sağlığımızı korumaya devam edebiliriz. Tabii ki 
tıp da olacak. Düşünceye göre çevremizdeki 
renklerde değişmeler oluyor. Sağ elle aldığımız 
elmanın rengi bile değişik. Bunun gibi örnekler 
çok.

Gıda konusuna bakıldığında meyveler enerjilerini 
dışa doğru veriyor. Sağlığımız için de gıdaları za-
manında yemeliyiz. Enerji durumları değişik olur. 
Mantarın müthiş bir enerjisi vardır.

Ağaçların etrafındaki zehir, şifadır. Yılan zehri, 
şifadır. Ama bizim enerjimiz ona yetmediği için 
zehir etkisi yapıyor. Şimdi bunlar silah sanayinde 
kullanılmaktadır. Hücrenizi çalıştırın, havuçta da 
yoğun bir enerji vardır. Sabahları bir elma, havuç, 
kırmızı pancar suyu içine bir kaşık bal koyup için. 
Hayatınızda çok şey değişecek. Bir elmanın çe-
kirdeğinde bir elma ağacı varsa, onun çekirdeğini 
atmak akıl işi değildir. Bu enerji çeşitleri Kirlian 
tekniğiyle tespit edilmiştir.

STANDARD: Sayın Maranki kozmik detoks 
konusunda da çalışmalarınız bulunuyor.  Bu 
çalışmayla amaçlanan nedir?

A. MARANKİ: Detoks hızlı kilo vermek amacıyla 
değil, toksinlerden arınmak ve sağlıklı yaşam for-
müllerini öğrenip, daha kaliteli yaşayabilmek için 
yapılan uygulamaların gerçekleştiği kamplardır.

Kozmik Beden Temizliği & Detoks uygulanan 
programlar karaciğer, safra, kalınbağırsak, ak-
ciğer, dalak ve pankreası temizlemeye yönelik 
programlardır. Yanlış beslenme alışkanlıkları, 
ilaçlar, stres ve asit oluşumuna sebep olan fak-
törlerden kaynaklanan aşırı asidik kalıntılarla sü-
rekli kirlenirse, karaciğer ve diğer organlarımızda 
zamanla ciddi tıkanmalar meydana gelir.

STANDARD: Teşekkür ederiz.
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Gelecek kuşaklara daha temiz, yaşamın 
sürdürülebildiği bir çevre bırakabilmek 
amacıyla geliştirilecek her yeni sistemde 

sistemin çevreyle dost bir üretim sistemi olması 
önem kazanmaktadır. Çevreyle her dost olan sis-
temi de toplumlara kabul ettirmek mümkün ol-
mayabilmektedir. Bir sistemin toplum tarafından 
kabul edilebilmesi için sistemin sosyal ve ekono-
mik boyutunun da düşünülmesi gerekir. Mevcut 
sistemlerin çevreyle dost olmayanları giderek 
ıslah edilmek zorundadır. Geleneksel (konvansi-
yonel) tarımın çevre ve çevreyi oluşturan canlılar 
üzerindeki  olumsuz etkileri görüldükten sona al-
ternatif tarım yöntemi arayışları özellikle 1960’lı 
yıllardan sonra başlamıştır. 

Çevreyle dost olabileceği kabul edilen tarım sis-
temlerinden birisi organik tarımdır. Organik ta-
rım, ekolojik tarım, biyodinamik tarım isimleri 

altında anılmaktadır. Dünya’da 1970’li yıllardan 
başlayıp günümüze kadar gelen ekolojik tarım, 
Uluslararası Organik Tarım Kurumu (IFOAM) ta-
rafından şöyle tanımlanıyor. Organik tarım top-
rağın, ekosistemin ve insan yaşamının sağlıklı 
olmasını sağlayan ve sürdürmeyi hedefleyen bir 
tarım sistemidir. Organik tarım, toprağa, çevreye 
olumsuz etkisi olan girdilerin kullanımını yasak-
lar. 

Bunların yerine ekolojik sistem içinde dönüşüme 
girebilen girdileri kullanır. Aslında organik tarım  
biyolojik çeşitliliği koruyan çevreye uyum sağla-
mış döngülere göre tarımı planlayan bir sistem-
dir. Ekolojik tarım, içinde yaşadığımız çevreye 
fayda sağlayan, çevreyi oluşturan bireyler ara-
sında adil, yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik 
olarak yeni buluşları ve bilimi bir araya getiren bir 
sitemdir. 

EKOLOJİK TARIMIN TANIMI

Prof. Dr. Ruhsar Yanmaz

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi  

Bahçe Bitkileri Bölümü
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Bu tanım kısaca organik tarımın prensiplerini de 
ortaya koymaktadır. Organik tarımın dört temel 
prensibi vardır. Bunları aşağıdaki gibi kısaca açık-
layabiliriz.

Sağlık: Organik tarımın ilk prensibi çevreyi oluş-
turan hava, su, toprak, bitki, hayvan ve insan 
sağlığını korumaya yönelik tarım sistemlerini 
benimsemektir. Böylece dünyada gelecek ku-
şaklara mutlu ve sağlıklı bir çevre bırakmak he-
deflenmektedir. Gerçekte bireylerin sağlığı, eko-
sistemin sağlığından ayrı düşünülemez. Örneğin 
toprak sağlıklı ise, bu toprakta yetiştirilen sağlıklı 
bitkileri tüketen hayvan ve insanlar da sağlıklı 
olacaktır.  Sağlıklı ortamın sürdürülebilirliği ise 
ürünlerin üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve tüketimi 
sırasında da sağlığın ön planda tutulmasına bağ-
lıdır. Organik tarım ekosistemin sağlığını, üre-
timde girdi olarak kullanılan yapay yollarla elde 
edilen gübre, ilaç, hayvan ilaçları ve gıda katkı-
larının bozduğunu kabul etmektedir. Bu nedenle 
de yapay kimyasallar yerine doğada mevcut me-
kanizmalardan yararlanmayı öngörerek ekosiste-
min sağlığının korunmasını sağlamaktadır. Yani 
organik tarım kaybolan ekosistem dengesinin 
yeniden kurulmasına hizmet etmektedir.  

Ekolojiye uygunluk: Organik tarım yaşayan eko-
lojik sistemlere ve evrelere bağlıdır. Onlarla bir-
likte çalışır ve sistemin sürdürülmesini sağlar. 
Üretim ekolojik olaylara ve dönüşüm sistemine 
uygun olarak planlanır ve yürütülür. Örneğin ya-
şayan toprak, çiftlik ekosistemleri içindeki hay-
vanlar (gözle görülen ve görülmeyen), 
balık ve deniz organizmaları, su 
ve içinde yaşayan canlılar. Or-
ganik tarım, çevre ve yaban 
hayatı koruyucu ve ekolo-
jik dengeye uygun üretim 
sistemlerini tercih eder. 
Ekosistemdeki dengeler 
evrenseldir. Ancak yetiş-
tiricilikteki uygulamalar. 
Yere özeldir. Bu nedenle 
geleneksel tarımdaki gibi 
tek bir reçete bütün ko-
şullarda etkili olmaz. Or-
ganik uygulamalar local ko-
şullara, ekolojiye, kültüre ve 
ölçeğe uydurulmalıdır. Girdiler 
yeniden kullanılabilir, dönüşüme 

katılarak, yeterli üretim materyali ve enerji kulla-
narak sağlanır. Temel esas bu işlemler sırasında 
çevre, kalite ve kaynakların korunmasını sağla-
maktır. Organik tarım sisteminin dizaynı, habi-
tatın oluşturulması, Pratik ve tarımsal çeşitliliğin 
korunmasını hedefler. Bu nedenle organik ürün-
leri üreten, işleyen, pazarlayan ve tüketenler, su, 
hava, çeşitlilik, tabiat, iklim ve çevreyi korumaya 
hizmet etmelidir. 

Hakka saygı: Organik tarım çevre ve yaşamı 
oluşturan öğelerle uyuşum halinde olmalıdır. Or-
ganik tarım insan ve yaşayan canlılar arasındaki 
saygı ve adaleti gözetir. Üretici, işçiler, sanayici-
ler, dağıtıcılar, pazarlamacı ve tüketiciler arasın-
daki hakların korunmasına hizmet eder. Organik 
tarım bunu herkese iyi ve kaliteli hayat koşulları 
sağlayarak, adaletli gıda dağıtımını düzenleyerek 
ve enerji kullanımını azaltmaya yönelerek yapar. 
Organik tarım doğadaki canlı varlıklar olan in-
san, bitki ve hayvanlar arasında yaşamı sürdüre-
bilmek için yeterli düzeyde gıda, giyim, barınak 
sağlanmasına destek olur. Örneğin hayvanlara, 
fizyolojilerine, doğal davranış biçimlerine uygun 
yaşam koşuları sağlamaya çalışır. Doğal ve çevre 
kaynaklarının kullanılmasında gelecek kuşakların 
sosyal ve ekolojik gereksinmelerini korur. Hakka 
saygının ölçüleri üretim, dağıtım ve pazarlamada 
açık, eşit ve sayılabilir olmalıdır. 

Önemsemek, özen göstermek: Ekosistem ve ta-
rımı anlamak için sevmek ve sistemi korumaya 
özen göstermek gerekir. Organik tarım yaşayan 

ve dinamik bir sistemdir. Organik üretici-
lerinin de hedefinde verimi artırmayı 

hedeflemek vardır. Ancak sağla-
nacak artış, sağlığı tehlikeye 

atacak boyutta olmamalıdır. 
Organik tarımın sağlıklı, 
güvenli ve ekolojik olabil-
mesi için bilim gereklidir. 
Dolayısıyla yeni tekno-
lojileri kullanması ve var 
olan teknikleri yenileme-
si gerekir. Bununla birlik-
te, bilimsel bilgi tek başı-

na yeterli değildir. Pratik 
deneyim, akılcılık, bilgi bi-

rikimi, geleneksel ve yöresel 
bilgiler ile karşılaşılan sorunları 

çözmek için gereklidir. Organik 
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tarım uygun teknolojileri adapte ederek, uygun 
olmayanları eleyerek (Örneğin Genetik Mühen-
disliği) üretimi yapmayı hedefler. 

Çizelge 1’de geleneksel (konvansiyonel), doğru 
tarım (iyi tarım) ve organik tarım sistemleri bazı 
özellikler yönünden karşılaştırılmıştır. 

Çizelge 1. Günümüzde yaygın olan tarım şekil-
lerinin bazı özellikler yönünden karşılaştırılması

Yukarıdaki çizelgeye göre organik tarım düşük 
girdili, bitkisel ve hayvansal üretimin bir arada 
yapılabileceği, karma  yetiştiriciliği önemseyen, 
girdi kullanımında organik orijinli dönüştürülebi-
len kaynakları kullanan, enerji olarak yenilenebi-
lir enerji kaynaklarını kullanan, üretimin üretim 
alanı seçiminden, tüketiciye ulaşıncaya kadarki 
aşamada kontrol edildiği ve sertifikalandırıldığı 
bir tarım şeklidir. 

Organik tarımın endüstriyel tarıma alternatif 
olabileceği fikri ilk kez gelişmiş ülkelerde orta-
ya atılmıştır. Gelişmiş ülkeler teknolojiyi yoğun 
kullandıkları için gelişmemiş ve gelişmekte olan 
ülkelere göre hatalı kullanımın etkilerini daha 
erken görmüşlerdir. Bu nedenle de organik ta-
rım henüz kullanılmamış, kirlenmemiş tarım 
topraklarına sahip olan ülkelerde özellikle kırsal 
kalkınma programlarının içinde yer bulmuştur. 
Gelişmiş ülkeler bir yandan gelişmekte olan veya 
gelişmemiş ülkelerden ihracat yoluyla organik 
gıda gereksinmelerini karşılarken bir yandan da 
topraklarının bir bölümünü organik yetiştiriciliğe 
dönüştürme çalışmaları yapmaktadırlar. 

Dünya’daki organik tarım,  doğal toplama alan-
ları da dahil olmak üzere 70 milyon ha’a yakın 
alanda yapılmaktadır. Bu değer tüm üretim alan-

larının 0,87’sini oluşturmaktadır. Yetiştiricilik 
alanlarının 38 milyon ha’a yakın kısmı yetiştiri-
cilik alanlarına aittir. 2012 rakamlarına göre or-
ganik tarım 164 ülkede 1,9 milyon üretici tara-
fından yapılmaktadır. 2012 yılı rakamlarına göre 
en fazla üretim alanı Avrupa ve Okyanusya kıta-
sındadır (Çizelge 2). Dünya’da en geniş organik 
üretim alanına sahip ülke 12 milyon ha’ın üzerin-
deki alanla Avusturalya’dır. Üretim alanının daha 
az olmasına rağmen üreticisi sayısı en fazla olan 
kıtalar Asya ve Afrika kıtalarıdır. Bu rakamlar ge-
lişmiş ülkelerde alan fazla iken, üretici sayısının 
gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde fazla ol-
duğunu göstermektedir.  Dünya’da kıtalara göre 
en fazla üretim alanına sahip ülkeler Çizelge 3’de 
verilmiştir. Buna karşılık Folkland adalarında bu 
oran % 36,3, Lihtenştayn’da % 29,6 ve Avustur-
ya’da % 19,7’dir (Fibl and Ifoam 2014). Üretim 
alanı geniş olan ülkelerin alanlarının fazla olması, 
üretimin çayır mera alanlarına ayrılmış olmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Organik tarım yapılan 
ülkelerde organik üretim alanlarının % 70’e yakını 
çayır mera alanlarına ayrılmıştır. Bunu % 20 ile 
tarla bitkilerine ayrılan alanlar izlemektedir. Tarla 
bitkilerine ayrılan alanların 3,1 milyon ha’ı pirinç 
dahil tahıllara aittir. Bunu 2,2 milyon ha’la yem 
bitkileri, 0,6 milyon ha ile yağlı tohumluk bitkiler, 
0,3 milyon ha’ile baklagiller ve 0,2 milyon ha‘la 
da sebzeler izlemektedir. Üretim alanlarının 3,2 
milyon ha’ı çok yıllık bitkilere ayrılmıştır. Kahve 
(0,7 milyon ha), zeytin (0,6 milyon ha), sert ka-
buklu meyveler (0,3 milyon ha), bağlar (0,3 mil-
yon ha) ve kakao (0,2 milyon ha) en fazla üreti-
len türlerdir.  

Organik tarıma ayrılan alanların içinde yabani 
koleksiyonların bulunduğu alanlar da önemli bir 
paya sahiptir. En fazla alan (% 35) Avrupa’da 
bulunmakta, bunu % 32 ile Afrika kıtası izlemek-
tedir. Bu türler arasında üzümsü meyveler, tıbbi 
ve aromatik bitkiler ve meyveler önemli yer tut-
maktadır. 

Dünya’daki organik tarım pazarı son 20 yılda kay-
da değer bir büyüme göstermiştir. Organik Pa-
zar büyüklüğü 1999 yılında 15 milyar dolar iken, 
2012 yılında 64 milyar doları bulmuştur (www.
fbl.org). Dünyadaki en büyük pazarlar ABD’de 
ve Avrupa’da bulunmaktadır. ABD, organik pa-
zarın % 44’ünü elinde bulundurmaktadır. ABD’yi 
9,2  milyon dolarla Almanya, 5,2 milyon dolar-



42 Şubat 2014 Standard
Ekonomik ve Teknik Dergi

la da Fransa izlemektedir. Dünya organik pazarı 
2002 yılından bu yana % 170 oranında büyüme 
göstermiştir. İsviçre, Danimarka ve Lüksemburg 
kişi başına organik ürün tüketiminin en fazla ol-
duğu 3 ülkedir. Kişi başına tüketim 180-250 
dolar arasında değişmektedir. Pazarda gelişmiş 
ülkeler hem üretici hem alıcı konumundayken, 
gelişmekte olan ülkeler çoğunlukla üretici konu-
mundadır. Gelişmekte olan ülkelerin pek çoğun-
da organik tarım alanlarının gelişimi dış ticarete 
bağımlı şekilde gelişmektedir. 

2011 yılı rakamlarına göre Dünya’da organik 
ürün kontrol ve sertifikasyon sistemine sahip 
ülke sayısı 86 olmuştur. Avrupa Birliği, ABD ve 
Japonya kendi sertifikasyon sistemlerini geliştir-
miş olan ülkelerdir. Diğer ülkeler de bu yönetme-
liklere kendi yönetmeliklerini uydurmaktadır. 

Çizelge 2. Kıtalara göre organik tarıma ayrılan 
alanlar

   

Çizelge 4. Dünya’da 2012 yılı rakamlarına göre 
organik üretim alanı ve üretici sayısına en fazla 
olan ülkeler

Kaynak: www.organic-world.net

Türkiye’de 1984-1985’li yıllarda başlayan orga-
nik tarım faaliyetleri dış Pazar talebine bağlı ola-
rak hızla gelişme göstermektedir.  Organik tarım 
kanunun olması, yönetmeliklerin AB yönetmelik-
lerine uygun olarak düzenlenmiş olması, sahip 
olduğumuz biyoçeşitlilik,  yapay kimyasallarla 
kirlenmemiş tarım alanlarımızın varlığı, büyük bir 
pazar olan Avrupa kıtasına yakınlığımız ülkemizin 
avantajları olarak görünmektedir. 

Çizelge 5’de Türkiye’nin 2002-2012 yılları ara-
sındaki üretim alanı, üretim ve üretici sayısı de-
ğerleri verilmiştir. Türkiye’nin üretim alanının son 
on yıl içinde sekiz kat, üretimde ise  altı kat artış 
sağlanmıştır. 2002 yıllarında 150 olan ürün sa-
yısı 2012 yılında 204’e çıkmıştır. Üretici sayısı 
12.428 kişi iken 54.635’e çıkmıştır. Toplam or-
ganik üretim alanının % 75’i yetiştiricilik yapılan 
alanlara aittir. Bu alanların  % 51’i tarla bitkile-
rine, % 40’ı meyve bahçelerine, % 10’u sebze 
bahçelerine, % 2,5’i de tıbbi ve aromatik bitkilere 
ayrılmıştır. Üretim miktarları incelendiğinde ise % 
65 ile kuru meyve üretimi ön plana çıkmaktadır. 
Tarla bitkileri % 18, yaş meyve üretimi % 13, seb-
ze üretimi % 2 ve tıbbi ve aromatik bitkiler de % 
1’lik paya sahiptir.  Üretim alanı yönünden Ege 
Bölgesi (% 29) ve Marmara Bölgesi’ni (% 20), 
Doğu Anadolu Bölgesi (% 18) ve Karadeniz Böl-
gesi (%10) izlerken, üretici sayısı yönünden dağı-
lım, Ege Bölgesi (% 39), Orta Anadolu (% 17) ve 
Güneydoğu Anadolu (% 14) şeklindedir.  

Türkiye’de öncelikle bitkisel üretimde organik 
üretim yapılmaya başlanmış, organik hayvancı-
lık sektöründe ilk gelişme ise arıcılık sektöründe 
görülmüştür. Bugün için sığır ve koyun üretimi 
Doğu Anadolu ve Ege Bölgesinde, Keçi yetişti-
riciliği Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde, et tavukçuluğu Marma-
ra Bölgesi’nde, yumurta tavukçuluğu da Ege ve 
Marmara Bölgesi’nde yayılma alanı bulmuştur. 
Arıcılık yönünden de Ege ve Karadeniz Bölgesi 
ön plana çıkmaktadır. Organik hayvancılık son 
yıllarda atılıma geçmişse de bitkisel üretimin ha-
kimiyeti devam etmektedir. Organik hayvancılık 
yapan üretici sayısı 2013 yılı rakamlarına göre 
arıcılık dahil 2 bin 337’dir. Büyükbaş ve küçük 
baş hayvan sayısı toplamı 100 bin adet, kanatlı-
lar ise 280 bin adetten fazladır. Kovan sayısı 90 
binin üzerinde ve bal üretimi de 517 ton civa-
rındadır. Et üretimimiz 400 ton, süt üretimi 13 
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bin ton ve yumurta üretimimiz 12 milyon adetin 
üzerindedir (www.tarim.gov.tr) 

Türkiye’de üretilen organik ürünlerin sadece % 
0,4’ü ihraç edilebilmektedir. Ülkemizde organik 
tarım ihracat talepleri doğrultusunda şekillenmiş-
tir. 2002 yılında 19 milyon ton ihracata karşılık 
2011 yılında sadece 3 milyon ton ihracat yapıla-
bilmiştir. 2013 yılında ise 10,5 milyon t civarın-
da bir ihracatımız olmuş, karşılığında 46 milyon 
dolar gelir elde edilmiştir.   Türkiye bugün önemli 
organik Pazar hacmine sahip olan 13-15 ülke-
ye ihracat yapmaktadır. En fazla ihracat yapılan 
ülkeler Almanya, Fransa, İsviçre ve Rusya Fede-
rasyonu’dur. En fazla ihracat yapılan ürünlerimiz 
fındık, kuru üzüm, kayısı, incir, mercimek ve pa-
muk ve tekstil ürünleridir. Türkiye 30-40 bin ton 
civarında dış alım yapmaktadır. Reçel, marmelat, 
ayçiçeği, çikolata, soya sosu vb ürünler en fazla 
dış alımı yapılan ürünlerdir.

Türkiye organik üretimde AB standartlarını iz-
lemektedir. Ülkemizde on dört adet kontrol ve 
sertifikasyon kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuru-
luşların önemli bir kısmı ihracat yapılan ülkelerin 
Türkiye’deki temsilci kuruluşları olsa da yerli fir-
malarımız da bulunmaktadır. Türk Akreditasyon 
Kurumu’da ülkemiz sertifika kuruluşlarının verdi-
ği sertifikaların yurt dışında geçerliliğini sağlamak 
amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. 

Dünyadaki organik tarım alanındaki gelişme-
ler incelendiğinde Türkiye’nin gelecekte şansını 
koruyacağı düşünülmektedir. Devletin organik 
tarım üreticilerine yeterli olmasa da desteği bu 
ilerlemede etkili olacaktır. Ancak Türkiye’de or-
ganik tarımın dış pazara odaklı olması, pazardaki 

aksamaların üretime de yansıyacağını düşündür-
mektedir. Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde 
açılan organik pazarlar iç tüketimi tetiklese de 
fiyat yüksekliği, yeterli miktarda her ürünün bu-
lunamaması, üretimdeki girdilerin dışa bağımlı 
olması, kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının ye-
tersiz denetimi, tüketicideki bilinç yetersizliği or-
ganik tarımın gelişmesindeki önemli engeller ola-
rak görünmektedir. Türkiye’nin gelecekte organik 
tarımda söz sahibi olabilmesi için, üretimde ma-
liyeti düşüren, işletmenin kendi öz kaynakları ile 
üretimin yapılabileceği işletme modellerine yö-
nelmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kulla-
nımına önem vermesi gerekmektedir. Dış pazar-
lardaki yerini koruyabilmesi için de pazarda söz 
sahibi olduğu ürünlerde çeşitliliğe gitmesi,  eko-
loji üstünlüğünü kullanması, yöresel ürünleri ön 
plana çıkarması önerilmektedir. Ülke içinde eko-
lojik ürünlere talebi artırmak için bilinçlendirme 
çalışmaları gerekli olacaktır. Son olarak organik 
üretiminde karşılaşılan sorunlar ancak araştırma-
ya önem verilerek çözülebilir. Araştırma sonuçla-
rını uygulamaya aktaracak bilgi akışının hızlandı-
rılması zorunludur.

KAYNAKLAR
Fibl and Ifoam. The World of Organic Agricultu-
re, Statistics and tre
www. tarim.gov.tr. Bitkisel Üretim istatistikleri
www. www.org.net. World organic statistics and 
emerging trends-2012, 2014.
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“Hedefimiz, her zaman standart kalitede, 
halk sağlığı bakımından risk taşımayan,  
güvenilir ürünler üretmektir.”

Selçuk Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ahmet Güner

1994 yılında 1000 metre kapalı alan üzerine kurulan Prof. Dr. O. Cenap Tekinşen Et ve 
Süt Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Uygulama Ünitesi bugün hayvansal gıda üretimi 
konusunda pek çok başarıya imza atıyor. Tabii ki arkasındaki ünite görevlileri, öğretim 
üyeleri, öğrencileri ve veteriner hekimlerinden oluşan dev kadrosuyla... Kurulduğu 
günden bu yana öncelikle eğitim ve öğretim amaçlı faaliyet gösteren tesiste hali ha-
zırda üretilen et ve süt ürünleri kampüs alanı içersinde satışa sunuluyor. “Hayvansal 
ürün üretimimizdeki artış ve çeşitliliği, çiftliğimizdeki üretime paralel olarak gerçek-
leştirmek, dışardan hammadde temin etmeden üretmek birinci önceliğimizdir.” diyen 
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Ahmet Güner ile hayvan-
sal gıda üretimi faaliyetlerini daha yakından tanımak için bir söyleşi gerçekleştirdik. 
“Asıl hedefimiz veteriner fakültesi olarak hayvansal ürünlerin üretimi ve tüketiminde-
ki bilinci artırarak daha sağlıklı bir toplum ve nesil yetiştirilmesini sağlamaktır.” diyen 
Sayın Güner yürüttükleri projelerin  geleceğe yönelik hedeflerinden bahsetti.
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STANDARD: Sayın Güner, Selçuk Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Dekanı olarak fakültenizi 
bizlere tanıtır mısınız?

A. GÜNER: Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakülte-
si 1982 yılında kurularak aynı yılda 50 öğrenciyle 
eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemiz beş bö-
lüm ve 20 anabilim dalından oluşmaktadır. Fa-
kültemizde 32 araştırma ve 4 öğrenci laboratuarı 
bulunmaktadır. Bunların yanı sıra hayvan hasta-
nemiz, hayvancılık araştırma uygulama çiftliğimiz 
ve et-süt ürünleri üretim tesisimiz uygulamalı 
eğitimde kullandığımız başlıca birimlerimizdir.

Hemen hemen her anabilim dalımızın uygula-
maya dönük olarak kullandığı imkanlar oldukça 
yeterlidir. Ayrıca öğrencilerimiz sektörün ilgili iş-
letmelerine uygulama amaçlı olarak hocalarının 
nezaretinde götürülmektedir. Uygulamanın öğ-
renci eğitimindeki faydasını, mezunlarımızdan 
ve öğrencilerimizin staj yerlerinden aldığımız 
dönüşler sayesinde çok daha iyi kavramaktayız. 
Birçok kez Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakül-
tesi mezunlarının ve öğrencilerinin bir numara 
olduğunu duymaktayız.  Bu bizleri ziyadesiyle 
memnun etse de Selçuk Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi olarak, hedefimize eriştikten sonra yeni 
ufuklara, yeni hedeflere yelken açan bir hedef 
anlayışımız olduğunun bilinmesini isterim.

STANDARD: Prof. Dr. O. Cenap Tekinşen Et 
ve Süt Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Uygu-
lama Ünitesi ne zaman doğdu? Kurulduğu gün-
den bugüne hayvansal gıda üretimi konusunda 
ne gibi çalışmalar yürütülüyor?

A. GÜNER: Prof. Dr. O. Cenap Tekinşen Et ve Süt 
Ürünleri Araştırma-ve Geliştirme Uygulama Üni-
tesi 1994 yılında 1000 m2 kapalı alan üzerine ku-
rulumuştur. Tesisimizin mimari projesi ve inşaat 
kalitesi, gıda işletmelerinde gerekli olan her türlü 
ayrıntıya sahiptir. Kullanılan alet ve ekipmanları-
mız gıda üretimine uygun, genellikle paslanmaz 
çelikten yapılmış malzemelerdir. Tesisimizde, et 
ve süt ürünleri üretiminde kullanılan alet ve ekip-
manlarımızın hemen hepsi öğretim üyelerimizin 
çeşitli kurumlara sundukları proje destekleriyle 
sağlanmıştır. Prof. Dr. Hümeyra Özgen Hayvacı-
lık Araştırma ve Uygulama Çiftliğimizde üretilen 
hayvansal besinler, et ve süt ürünleri tesisimizde 
çeşitli ürünlere işlenmektedir. Öğrencilerimizin 

hayvansal ürünlerin üretimi ve hijyeni konusun-
da eğitildiği bu tesis, birçok veteriner fakülte-
sinde bulunmayan örnek bir işletmedir. Yalnızca 
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinde aktif 
olarak çalıştırılan benzer bir tesis bulunmakta-
dır. Kurulduğu günden bu yana öncelikle eğitim 
ve öğretim amaçlı faaliyet gösteren tesisimizde 
üretilen et ve süt ürünleri kampüs alanı içersin-
de satışa sunulmaktadır. Tesisimize Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından üretim izin 
belgesi alınmıştır. Tesisimize ve burada üretilen 
ürünlerimize marka (patent, isim hakkı) için baş-
vurunun başlatıldığını ve sonlanmak üzere oldu-
ğunu buradan ilk defa açıklamak isterim. Şayet 
bu gerçekleşirse, Türkiye genelindeki üniversi-
telerde besin üretimi konusunda marka alma 
bakımından ilkler arasında yer alacağımıza ina-
nıyor ve fakültemiz adına gururlanıyorum.  Öğ-
rencilerimize peynir, yoğurt, dondurma, tereyağı 
vb. süt ürünleri ile sucuk, pastırma, hamburger, 
İnegöl köfte vb et ürünleri üretimi uygulamalı 
olarak gösterilmekte ve son sınıf öğrencileri bu 
uygulamanın içersinde daha fazla yer almakta-
dır. Çiftliğimizde öğretim üyelerimiz ve veteriner 
hekimimiz kontrolünde, hayvan hastanemiz ve 
laboratuvar imkanlarımız da kullanılarak oldukça 
sağlıklı koşullar altında üretilen ham maddeleri-
miz (örn., süt, yumurta, et) üretim tesisimizde 
hijyenik koşullarda, öğretim üyelerimizin neza-
reti ve kontrolünde üretilerek tüketime sunul-
maktadır. Bütün dünyanın kabul ettiği günümüz 
güvenilir gıda üretimi anlayışında ISO 22000 ile 
belirlenen kurallar uygulanmaktadır. Bu standar-
dın kabul ettiği başlıca konsept, çiftlikten çatala 
kadar her aşamanın kontrol altında olmasıdır. 
Fakültemizde gerçekleştirilen hayvansal gıdala-
rın üretiminde, 2005 yılında yürürlüğe giren ISO 
22000 standartlarında bir anlayışın, tesisimizin 
kurulduğu 1994 yılından günümüze kadar uzun 
bir süredir uygulanıyor olması da ayrıca önem-
senmesi gereken bir durumdur. 

STANDARD: Eğitim ve üretimi birleştirmenin 
katkısını nasıl yorumlarsınız?

A. GÜNER: Piyasa şartlarını ve ihtiyaçlarını dikka-
te almadan yapılan eğitim ve üretim anlayışı kısa 
süre içerisinde kaybolmaya mahkum olduğu gibi, 
öğrencilerimizin piyasa şartlarına hazırlanmasın-
da da yapılacak en büyük ihmal olur kanaatinde-
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yim. Piyasa şartlarına uygun olarak laboratuvar ve 
tesislerimizi çalıştırmak, öğrencimize uygulama 
noktasında çok şey kazandırdığı gibi, Döner Ser-
maye Yönetmeliğimiz gereği, çalışan personeli-
mizde mevzuat çerçevesinde çalışmasının karşı-
lığını almakta  ve bu durum öğretim üyelerimizin 
sektörle diyaloğunu artırmaktadır. Üniversite 
eğitim anlayışında sektörün sorunlarına çözüm 
olmak, eğitimin çok önemli bir ayağıdır. Nitekim 
son yıllarda fakültemiz öğretim üyeleri tarafından 
Teknokent ve benzeri kurum-kuruluşlara sunulan 
proje ve çalışmalardaki artış bunun bir gösterge-
sidir. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinin 
kuruluşundan bu yana, fakültemizi Türkiye’nin 
en iyi veteriner fakültesi yapma çabası ve ide-
allerinde olan bütün öğretim üyelerimizin büyük 
uğraşlarını ve hedeflerini boşa çıkarmamak için, 
fakültemizi lider konuma taşıyabilme konusun-
daki uğraşlarımız devam edecektir.

STANDARD: Türkiye’de organik hayvansal 
üretim ve pazarlama konusunda sizce tablo na-
sıl?

A. GÜNER: Türkiye’de Organik Tarımın Esasları 
ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ilk kez 2002 
yılında yürürlüğe girmiş 2005 ve 2010 yılında de-
ğiştirilerek uygulamasına devam edilmiştir. Türki-
ye’de özellikle organik tarımsal üretimin 1980’li 
yıllarda başlamasına rağmen hayvansal üretim-
de bu biraz daha geç uygulamaya aktarılmıştır. 
Türkiye’de hayvansal üretimdeki yapılanma ve 

anlayış dikkate alındığında, özellikle ve öncelikle 
organik kanatlı eti ve yumurta üretiminin önemli 
bir geleceği olduğuna inanıyorum. Kanatlı sek-
törünün modern ve entansif yetiştircilik konu-
sunda dünyadaki birçok ülke ile her konuda ya-
rışabilecek bir durumda olduğunu da söylemek 
isterim. Ancak büyükbaş hayvancılık sektöründe 
de özellikle süt sığırcılığı ve besi alanında son on 
yılda çok önemli gelişmelerin olduğunu ve bü-
yük işletme sayısında son yıllara göre kıyaslan-
dığında çok büyük bir  büyümenin söz konusu 
olduğunu, bunun da organik üretim konusunda 
önemli başlangıçlara yol açacağına inanmakta-
yım. Bu bağlamda Türkiye’de organik hayvansal 
ürün üretiminde önemli gelişmelerin olduğunu 
izlemekteyiz. Türkiye’de 2005 yılında büyükbaş, 
küçükbaş ve kanatlı sektöründe organik üretim 
yapan 6 işletme sayısının 2011 yılında 225 oldu-
ğunu görmekteyiz. Hayvansal ürünlerin üretim ve 
tüketim miktarının ülkelerdeki hayvancılık sektö-
ründeki gelişmeye parelel olduğunu düşünürsek, 
organik üretim konusunun Türkiye’deki üreticiler 
için önemli bir iç ve dış pazar olduğunu açıkça 
söyleyebilirim. Nitekim, 2008 yılındaki dünya-
daki organik üretim pazarının yaklaşık 50-60 
milyar dolar civarlarında olduğunu burada ifade 
edersek konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır. 
Ayrıca dünyadaki en büyük organik ürün ithalat-
çısı Avrupa ülkelerine ihracat yapacak en avan-
tajlı konumdaki ülkelerin başında Türkiye, İsrail 
ve Arjantin gelmektedir. Fakat Türkiye’de özel-
likle hayvan hastalıkları noktasında yaşanan bir 
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takım sıkıntılar, organik hayvansal ürün ihracatını 
önemli derecede sıkıntıya sokmaktadır. Burada 
veteriner fakültelerine ve veteriner hekimlere 
önemli görevler düşmektedir. Selçuk Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi olarak bunun önemli bir par-
çası olduğumuza içtenlikle inanmaktayım.

STANDARD: Peki üretimde nasıl bir yöntem 
izliyorsunuz?

A. GÜNER: Hayvansal ürün üretimimiz, bilimsel 
gerçeklere dayalı olarak, çiftliğimizde yetiştirdi-
ğimiz hayvanlarımızdan elde edilen hammad-
delerin yine et ve süt ürünleri ünitemizde hijyen 
kurallarına ve her ürünün üretim standartalarına 
ayrı ayrı uyularak işlenmesiyle gerçekleştirilmek-
tedir. Hedefimiz, her zaman standart kalitede, 
halk sağlığı bakımından risk taşımayan, güvenilir 
ürünler üretmektir. Bu amaçla öğrencilerimize 
çiftlikten çatala kadar sağlıklı gıda üretiminin bü-
tün detayları teorik ve uygulamalı olarak oldukça 
yoğun bir şekilde aktarılmaktadır. Tesisimizde 
çalışan görevlilerimiz, et ve süt ürünleri konusun-
da ayrılmışlardır. Örneğin, et ürünleri üretiminde 
çalışan bir görevli diğer birime dahil edilmemek-
tedir. Bu durum öğrecilerimizin üretime iştirak 
ettirilmeleri sırasında da hassasiyetle uygulan-
maktadır. Hayvansal ürün üretimimizdeki artış 
ve çeşitliliği, çiftliğimizdeki üretime paralel ola-
rak gerçekleştirmek, dışardan hammadde temin 
etmeden üretmek birinci önceliğimizdir. Burada 
şunu özellikle vurgulamak isterim; amacımız hiç-
bir özel sektörle rekabet etmek veya onların tica-

retine engel olmak değildir. Asıl hedefimiz Vete-
riner Fakültesi olarak hayvansal ürünlerin üretimi 
ve tüketimindeki bilinci artırarak daha sağlıklı bir 
toplum ve nesil yetiştirilmesini sağlamaktır.

STANDARD: Et ve Süt Ürünleri Araştırma ve 
Geliştirme Uygulama Üniteniz organik üretim 
içerisinde nasıl bir yere sahip?

A. GÜNER: Fakültemizdeki hayvansal ürün üre-
tim zincirimiz ve organik tarımın uygulanmasına 
yönelik esaslar dikkate alındığında, gerek Prof. 
Dr. Hümeyra Özgen Hayvacılık Araştırma ve Uy-
gulama Çiftliğimiz  gerekse Prof. Dr. O. Cenap 
Tekinşen Et ve Süt Ürünleri Araştırma ve Geliş-
tirme Uygulama Ünitesi’ndeki üretim anlayışımız 
ve uygulama imkanlarımızın organik üretime ol-
dukça hazır olduğunu söyleyebiliriz. Fakat orga-
nik hayvancılığın uygulanmasına yönelik ilişkin 
esaslardan olan “Konvansiyonel olarak yetiştiril-
miş aynı tür hayvanlar, organik olarak yetiştirilen 
hayvanlar ile aynı anda merada olmamalıdır. Or-
ganik hayvansal ürünlerin, konvansiyonel ürün-
lerden ayırt edilememesi durumunda bu ürünler 
organik olarak değerlendirilemez.” ibareleri ve 
fakültemizdeki üretimimizin başlıca eğitim-öğ-
retime destek olması amacıyla yapıldığı dikkate 
alındığında,  bu uygulamaya geçebilmemiz için 
önemli yatırımların yapılması gerekmektedir.

STANDARD: Çok teşekkür ederiz.
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Tüketicilerimizin önemli bir kesimi organik 
tarım ürünlerinin gerçekten organik oldu-
ğuna inanmıyor. Fiyatlarının yüksekliği ve 

bulunmalarının kolay olmaması da bu ürünlerin 
pek sempatik olmamasına yol açıyor. Bunlara 
halkımızın önemli bir kısmının kaderci yapısını 
ve kolaycılığa kaçma eğilimini eklerseniz tablo 
tamamlanıyor. Organik ürünler peşinde koşanlar 
saplantılı olmakla bile eleştirilebiliyor. Bu eleştiri-
lerle karşılaşan bir arkadaşım psikiyatra gitmiş ve 
durumunu saptamasını istemiş. Testler sonucu 
normal raporu almış, gülerek “asıl beni eleştiren-
ler normal değil” diyor. Organik ürünlerin sadece 
mutlu azınlığın ulaşacağı ürünler olmadığını, her-
kesin temiz, adil ve iyi ürünlere ulaşmasının bir 
hak olduğunu inanan bir kişi olarak bu durumun 
değişmesi gerektiğine inanıyorum. 

Yıllar önce Manisa’nın bir köyünde köylülerle 
kahvede konuşuyorduk. Başta çekirdeksiz kuru 
üzüm olmak üzere organik üretim yaptıklarını 
söylediler. Ben de “çok güzel, kutlarım” dedi-
ğimde, köylüler bana “kutlayacak bir şey yok. 
Organik ürünümüzü satın alan şirketler fiyatları 
kimyasal ilaçlı ürünlerin fiyatına düşürdüler, şikâ-
yet ettiğimizde ‘biz de başka köye gideriz’ diye 
cevap verdiler” dediler. Organik tarımın gittiği 
yönle ilgili ilk uyanışım böyle oldu. Daha sonra 
İzmir’in bir köyünde yıllardır organik üzüm üre-
ten köylüler, içlerinden bazılarının verim düşme-
sin diye gizlice kimyasal gübre attıklarını söyle-
diler. Oysa sıra aralarına fiğ ekerek, yeşil gübre 
uygulandığında kimyasal gübreye hiç ihtiyaç kal-

mıyor ve verimin de düşmediğini biliyoruz. Or-
ganik ürün alan şirketler bu uygulamayı köylüle-
re öğretememiş. Başka bir gün Zirai Mücadele 
Araştırma Enstitüsünde yaptığımız bir görüşme-
de uzmanlar organik üretimde uygulanan mar-
ka tarım ilaçlarının konvansiyonel ilaçlardan çok 
daha pahalı olduğunu söylediler. Birçok tarım 
ilacı şirketi organik alanına da girmiş ve bu alanı 
boş bırakmıyordu. Sorunlar bunlarla da bitmiyor-
du. Organik ürün sertifikası çıkartmak için epey-
ce bir paranın köylülerce şirketlere ödendiğini de 
gördük. 

Organik üretim kıskıvrak yakalanmış, güçlü ke-
simlerin kendi istediği kanala girmişti. Bu alanda 
çalışan bazı profesyoneller için organik üretim 
sadece bir gelir kapısı idi. Profesyoneller ve bü-
rokratların epeyi kimyasal ilaçla yapılan endüst-
riyel tarımdan rahatsızlık duymuyorlardı. Organik 
tarımı desteklediklerini ileri sürenlerin bir kesimi 
de yerel tohumu adeta yasa dışı hale getiren de-
ğişimlere karşı çıkmıyorlar ve hatta destekliyor-
lar. Onlar için organik ürün yeni bir ihraç malı, bi-
raz da ülkenin zengince kesimlerinin tüketeceği 
bir meta idi. Onlara göre endüstriyel tarım da bir 
yandan sürebilirdi. Bu kesimler açısından organik 
tarımın görevi daha çok ihracata katkıdır. 

Öte yandan bazı şirketler ve çok büyük çiftçiler 
çok büyük alanlarda tek bir çeşit ürünü organik 
adı altında yetiştiriyor, biyoçeşitliliğe saygı gös-
termiyorlar. Bu tür bir tarım sistemine “endüstri-
yel organik tarım” diyebiliriz. Bu sonuçlara göre 
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organik tarım yaşanan ekolojik sorunlara pek bir 
çözüm getirmiyor. Hatta bunları şiddetlendirme-
si bile söz konusu. 

Bütün bu sözleri herkesi organik ürünlerden so-
ğutmak için yazmıyorum. Çünkü gerçekten kon-
vansiyonel ürünler denilen tarım ilacı, kimyasal 
gübre kullanılarak üretilen ürünler çok tehlikeli 
sonuçlar yaratabiliyor. Sağlık Bakanımız da kan-
serden ölenlerin 2002 yılına göre 2010’da üç 
misline yakın arttığını açıklamış. Gerçi açıklama-
da belli başlı nedenler olarak sadece yaşlanma, 
obezite ve sigara gösterilmiş. Bu açıklama ye-
tersiz ve besin maddelerinin zararlı kimyasallar-
la yüklü olmasının çok önemli olmadığı şeklinde 
algı yaratabiliyor. 

Öte yandan bazı organik ürünlerde de sorunlar 
olduğunu kabul ediyoruz. Ancak organik olma-
yan ürünlerin kesin zararlı olduğu çok açık. Bile 
bile onları tüketmeye devam etmek ise mantıksız 
bir davranış. Bu bütün gözleri mermi dolu bir ta-
banca ile Rus ruleti oynamak gibi.

Şimdi epeyce bir geriye gidelim. 20. yüzyıl or-
talarından itibaren hayvansal üretim, bitkisel 
üretimden kopmaya başladı. Hayvansal üretim 
meralardan koparılarak kesif yem tüketimine dö-
nük bir hal aldı ve hayvanlar kapalı ve sıkıştırılmış 
binalarda beslenmeye başlandı. Bu fabrika tarımı 
(factory farming) şeklinde adlandırıldı. Ancak bu-
nun sonucunda gübre ve idrar havuzlarda toplan-
dı. Kimi yerlerde ise nehirlere boşaltıldı. Gübreyi 
bitkisel üretime ulaştırmak ekonomik olmamaya 
başladı. Diğer yandan hayvancılık işletmeleri bit-
kisel üretimden koparılınca nöbetleşmeye giren 
yem bitkileri ve baklagiller yetiştirmek gereksiz-
leşti. Bunun bitkisel üretim üzerindeki etkileri 
yıkıcı oldu. Tek ürün (monokültür) sistemi yo-
ğunlaştı. Bu varılan son durumda tarım sistemi 
artık hayvancılığı da kapsayarak endüstriyel tarım 
(industrial agriculture) olarak adlandırılmaya baş-
ladı. (Foster ve Magdoff, 2000)

Endüstriyel tarımın yarattığı sonuçlar olumsuz 
olmuştur. Kimyasal gübre üretmek, taşımak ve 
uygulamak için büyük bir enerji kullanılmaktadır. 
Kimyasal gübre ve ilaçlar büyük bir çevre kirliliği 
yaratmıştır. Sular kirlenmiştir. Kentlerde kana-
lizasyonlar büyük bir çevre kirliliği yaratmakta-
dır. Daha önceleri lağımlar bile işlenerek bitkisel 
üretimde kullanılıyordu. Hayvan yemi veya güb-
re olarak kullanılan mutfak atıkları vb. organik 

maddeler ise bu defa patlayıcı bir kirlilik kaynağı 
olmuştur. Bütün bu gelişime metabolik yarılma 
diyoruz. Toprak organik maddece fakirleşmiş, 
kimyasal gübreler topraktaki faydalı mikro orga-
nizmaları öldürmüştür. Bu ise zararlı organizma-
ların hâkim olmasını kolaylaştırmıştır. Kimyasal 
gübrelerle otlar daha hızlı gelişmiş, bu defa bun-
ları öldürmek için herbisitlere (ot öldürücülere) 
ihtiyaç artmıştır. Tohum şirketlerinin de etkisi ile 
biyoçeşitlilik azalmıştır. Bunların birleşik etkisi ile 
bitki hastalık ve zararlıları çoğalmış, bu defa in-
sektisitler (tarım ilaçları) kullanımı artmıştır. Sü-
reç kendi kendini besleyen bir kısır döngü halini 
almıştır. Biyoçeşitlİliğin de kaybı ve azalması ile 
bitkisel ürünlerin besleyici özellikleri azalmıştır. 
Hayvanların kapalı ve sıkıştırılmış ortamlarda ye-
tiştirilmeleri antibiyotik kullanımının artması ile 
sonuçlanmış, bu da insan sağlığı üzerine olum-
suz etkilerde bulunmuştur. Hastalık ve zararlılar 
az sayıda çeşit ve türün bulunduğu bir tarım sis-
teminde çok hızlı bir şekilde salgın yapabilecek 
özellikler kazanmaktadır. Bundan bazen kaçınıla-
mamakta ve ürün yok olmaktadır. Kaçınmak için 
ise yüksek düzeyde tarım ilacı kullanılmaktadır. 
Bu ise hastalık ve zararlılarda bağışıklık sorunu 
yaratmakta ve bu hastalık yapıcı etmenlerin po-
pülâsyonunu çoğaltmakta, etkileme güçlerini 
arttırmaktadır. Bu bir kısır döngüye ve daha yo-
ğun ilaç kullanımına yol açmaktadır. 

Endüstriyel tohumlardan elde edilen sebze ve 
meyvelerin besleyici özellikleri konusunda bilgileri 
derleyebileceğimiz çeşitli araştırmalar dünyanın 
değişik ülkelerinde yapılmıştır. İngiltere’de yapı-
lan bir araştırmada 1930’da ve 1980’de Tarım 
Bakanlığının gerçekleştirdiği sebze ve meyvelerin 
mineral madde değerlerini içeren araştırmaların 
sonuçları karşılaştırılmıştır. Buna göre 50 yıllık bu 
sürede sebzelerde kalsiyum, magnezyum, ba-
kır ve sodyumda, meyvelerde ise magnezyum, 
demir, bakır ve potasyumda önemli düzeylerde 
gerilemeler oluşmuştur. Sonuçlar bu düşüşlerin 
endüstriyel tarımın gelişmesinden veya çeşitlerin 
değişmesinden meydana gelebileceği şeklinde 
yorumlanmıştır. (Mayer, 1997)

Bu araştırma ve incelemelerden geldiğimiz nok-
ta endüstriyel tohumların tarım kimyasalları ile 
yapılan endüstriyel tarım sisteminin yayılması-
nı kışkırttığı, kimyasal ilaç ve kimyasal gübrenin 
kullanımını arttırdığı, bunun hem gıdalarda hem 
de su, toprak ve havada kirlenme sorununu ge-
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tirdiği, diğer yandan sebze ve meyvelerin besin 
değerlerinin de gerilediğidir. 

Kısacası endüstriyel tarım sistemi ve onunla 
uyum içinde çalışan tarım politikaları doğa ve in-
sana düşman bir yolda ilerlemektedir. Bu gidişin 
sonu yoktur. Gerek endüstriyel tarımın dayandı-
ğı petrolün tükeniyor olması, gerek toprak ve su 
başta doğal varlıkların tükenmesi, gerekse de bir 
yandan obezite ile boğuşan bir kesim diğer yan-
dan ise aç, kötü beslenmiş ve topraksız, işsiz ke-
simin oluşturduğu sosyal ve ekonomik sorunlar 
çıkışın olmadığını göstermektedir.

Bütün bunlara karşı Birleşmiş Milletlerin hazırla-
dığı 600 sayfalık bir raporda bile “ekolojik, düşük 
girdili, düşük masraflı tarım yöntemleri açlıkla 
mücadele için en iyi yöntemdir” denmektedir. 
(UNDP ve diğerleri 2009) Araştırmacılar alter-
natif ürün sistemleri konusunda her geçen gün 
büyük başarılar elde etmektedirler. Dahası biz-
zat çiftçiler dünyada bu uygulamaları yaygınlaş-
tırmakta ve yeni yollar bulmaktadırlar. Endüstri-
yel tarıma karşı alternatif olarak görülen organik 
tarım da büyük girdi ve pazarlama şirketlerinin 
denetiminde ilerlemekte ve hem ekolojik yön 
hem de sosyal yön darbe almaktadır. Çoğu or-
ganik ürüne şirketlerin ödediği fiyat konvansiyo-
nel ürünler fiyatına düşmüştür. Organik tarımda 
çiftçilerin yerel olarak yapabileceği ilaçlar yerine 
daha da pahalı organik şirket ilaçları yaygınlaş-
maktadır. Buna karşılık süpermarketlerde orga-
nik ürünler konvansiyonel ürünlerin üç, dört misli 
fiyata satılabilmektedir. Organik tarımda yerel 
tohumların kullanılmasına yönelik çabalar çok cı-
lızdır. Bu gidiş iyi değildir.

Bütün bu olumsuz gelişmelere karşı ülkemizde de 
akademisyenler, profesyoneller, çiftçiler ve halk 
bir araya gelip çalışırlarsa olumsuz gidişi yavaşla-
tıp tersine çevirmek, doğa ve insandan yana bir 
gerçek yaratmak olasılığı vardır. Bilimsel bilgi ile 
çiftçilerimizin yüzyıllardır uyguladığı yerel bilgiyi 
bir araya getirerek çiftçiye sunmak için ortak bir 
çabaya ihtiyaç vardır. Sosyal ve ekonomik açıdan 
ise süpermarketler ve şirketlerin hegemonyası-
na karşı kooperatifler ve topluluk destekli tarım 
gibi alternatif kanalların araştırılması, tanıtılması 
ve yaygınlaştırılması acil ihtiyaçtır. Doğa ve insan 
dostu bir tarım için gerekli olan tarım politika-
sının ortaya konulması ve bir karşı hegemonya 
oluşturulması için de ciddi ortak çalışmalara ih-

tiyaç vardır. Bu konuda İzmir’de Ziraat Fakültesi 
Tarım Ekonomisi Bölümünde bir çalıştay da ya-
pıldı. Çalıştayın bildiri ve tartışmaları “Nasıl Bir 
Organik Tarım?” başlığı altında kitaplaştırıldı. Kı-
sacası arayışlar sürüyor. Başka bir organik tarım 
seçeneği güçleniyor. (Özkaya, 2012)

Organik ürün arayan kişinin ürünün niteliği hak-
kında bilgi edinmesi ve bu konuda gayret gös-
termesi şarttır. Ülkemizde iyi örnekler de var. 
Her şeye rağmen organik pazarlara ilgi göster-
mek gerekiyor. Topluluk destekli tarım modeli de 
yayılıyor. Bir grup tüketici ekolojik üretim yapan 
çiftçilerle ilişki kurarak aradaki bütün aracıları kal-
dırıyorlar ve bir dayanışma ekonomisi oluşturu-
yorlar. İstanbul’da Boğaziçi Tüketim Kooperatifi 
(BÜKOOP) ve Yeryüzü Derneği, Ankara’da Doğal 
ve Bilinçli Beslenme Grubu (DBB), Çanakkale’de 
ÇAYEK, İzmir’de Tarım Ekonomisi Bölümü Gru-
bu bunlardan sadece bazıları. Bu konuda Buğ-
day Derneği, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu 
da çalışmalar yapıyor. Seferihisar Belediyesi gibi 
bazı belediyeler organik pazarlar, köylü pazarları 
gibi olumlu örnekler ortaya koyuyorlar. Bazı eko-
lojik üreticiler ise tüketicilerin adreslerine haftada 
bir gibi belli aralıklarla istedikleri ekolojik ürünleri 
kargo ile gönderiyorlar. Ekolojik ürün yetiştirmek 
isteyenler için ev yapımı ilaçların yapımını anla-
tan kitaplar çıkıyor. Yerel tohumlar yerel tohum 
takas şenliklerinden karşılıksız olarak sağlanabilir. 
İnternetten tohum takası yapan kuruluşlar da var. 
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STANDARD: Ceyda Hanım bir çevre derne-
ği yöneticisi olarak organik tarım konusunda 
bizimle paylaşabileceğiniz elbette çok şey var. 
Organik ürün konusuna gelirsek, sizce organik 
ürün nedir? Ülkemiz bu kavramla ne zaman ta-
nışmıştır?

C.S. FALAY: Organik ürün tohumdan fideye, ye-
tişmesinden hasada, hasattan  tüketiciye ulaşa-
na kadar üretim, depolama (gerekirse) ve dağı-
tım aşamalarında insana ve ekosisteme zararlı 
kimyasal girdi, katkı maddesi, işlem-yöntem kul-
lanılmadan üretilen, bütün aşamalarının yetkilen-
dirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca denetlendiği, 
kontrollü yetiştirilen ürünlere denir.

Organik üretimin,  organik ürüne olan talep artı-
şı ve tüketicinin sağlık ve çevre güvenliği konu-
sundaki bilinç düzeyinin artmasıyla beraber önü-
müzdeki yıllarda da artacağına inanıyorum.

Türkiye de organik tarım 1984-1985 yıllarında 
Avrupa menşeili firmaların Türk firmalarından or-
ganik ürün isteği ile başlamış ve başlangıçta olu-
şan kuru incir, kuru üzüm, kuru kayısı, fındık  gibi 
ürün talebi giderek çeşitlenmiştir. Türk üreticile-
rinin Türk pazarına yönelmesinde Buğday Derne-
ğinin yerel pazar yaratma çabaları etkili olmuştur.

STANDARD: Peki her doğal olan ürün aynı 
zamanda organik midir? Ürünlerin organik 
olup olmadığı nasıl anlaşılır?

C.S. FALAY: “Doğal ürün” kavramı konusunda 
son yıllarda yoğun bir imaj enflasyonu yaşadı-
ğımızı düşünüyorum. Kişisel olarak herhangi bir 
markete gittiğinizde neredeyse her ambalajlı 
ürünün paketinde doğal ibaresini görüyorsunuz 
ya da herhangi bir semt pazarına gittiğinizde 
üzerinde doğal yazmayan bir açıklayıcı yazı yok 
denecek kadar az. Bu ve bunun gibi nedenlerden 
dolayı doğal ürün tanımı ve algısı kişiden kişiye 
değişmekte. Kişisel olarak üreticiyi tanıyorsam 
ve güveniyorsam, üretim sürecine ürünü hızlı bü-
yütmek, ürün gelişirken ortaya çıkan zararlılarla 
mücadele etmek için kimyasal içerikli maddeleri 
kullanmadığına emin isem kişisel görüşüme göre 
o ürün doğaldır ve sertifikası olmasa dahi  gele-
neksel üretim anlayışında yetiştirilmiştir ve ben o 
gıdaya güvenir ve güvenli tüketirim. Yine de dedi-
ğim gibi doğal ürün kavramı günümüzde kişiden 
kişiye değişmektedir. Bu tip ifadeler herhangi bir 
standarda, yönetmeliğe ve belgeye dayanmadığı 
için genel olarak suistimale ve haksız rekabete 
açık oluyor. Her doğal ürün  ya da herhangi bir 
ürün organik değildir. Organik ürünler 5262 sayılı 

Ceyda Saygıner Falay
Yeryüzü Derneği  
İletişim Koordinatörü

“Ekolojistler dünyayı daha 
yaşanılası bir yer haline getirmek 
için canla başla çalışıyorlar. 
Ceyda Saygıner Falay’da 
işte onlardan biri. Tohumun 
o özlenilen yaşayış biçimini 
toprağa yeniden kazandırmak 
için Yeryüzü Derneği ekibiyle 
birbirinden güzel çalışmalara 
imza atıyor. “Organik tarımın 
gelişmesi için organik ürünler 
alarak destek olmalıyız” 
diyen Falay ile organik ürünler 
konusunda keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik. 
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organik tarım kanunu ve Organik Tarımın Esas-
ları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe uygun 
olarak organik tarım esaslarına göre yetiştiriliyor, 
işleniyor, depolanıyor, ambalajlanıyor, etiketleni-
yor ve pazarlanıyor. Türkiye’de organik sertifikalı 
gıdaların ambalajında iki logo olması gerekiyor. 
Organik Tarım-Türkiye Cumhuriyeti logosu ve 
yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluş-
larının logosu. Bu logoların olduğu ürünlere gü-
venebilirler ve ayrıca açık organik ürün yaş sebze 
satan yerlerde de satış yapılan yerden sertifika 
belgelerini isteyip inceleyebilirler.

STANDARD: Organik ürünler ülkemizde yay-
gın olarak nerelerde üretilmektedir?

C.S. FALAY:  Türkiye de organik üretim,  ürün çe-
şidinin yetiştiği bölgeye göre değişmekle birlikte, 
Ege Bölgesi başta olmak üzere  Akdeniz Bölgesi, 
Karadeniz, İç Anadolu ve  Doğu Anadolu   bölge-
lerinde yaygın olarak yapılmaktadır. Türkiye’deki 
organik ürünler, tahıllar, kurutulmuş meyveler, 
taze veya işlenmiş sebze ve meyveler, baklagil-
ler, fındık, baharatlar, aromatik bitkiler,  çay ve 
bitkisel çaylar, yumurta, endüstri bitkileri ve çe-
şitli işlenmiş ürünlerden oluşmaktadır. İşlenmiş 
ürünlerin bazıları, zeytinyağı, bal, süt, dondurul-
muş sebze ve meyveler ile konsantre meyve su-
larıdır.

STANDARD: Sayın Falay, permakültür konu-
sunda bizi aydınlatabilir misiniz?

C.S. FALAY:  Bu tanım konusunu kavramın isim 
babası Bill Mollison’a bırakmak isterim. Mollison 
“Permakültür: Bir Tasarımcı El Kitabı” adlı ese-
rinde permakültürü şöyle tanımlar: Permakültür, 
doğal ekosistemlerin çeşitliliğine, istikrarına ve 
esnekliğine sahip olan, tarımsal olarak üretken 
ekosistemlerin bilinçli tasarımı ve bakımlarının 
sağlanmasıdır. Üzerinde yaşayan insanlar ile 
arazinin, gıda, enerji, barınak ve diğer maddi ve 
manevi ihtiyaçları sürdürülebilir bir şekilde kar-
şılayan ahenkli bütünleşmeleridir. Sürdürülebilir 
tarım olmaksızın istikrarlı bir sosyal düzen müm-
kün değildir.

Permakültürü sürdürülebilir bir hayat için çok 
önemli buluyorum. Katıldığım kurslarda ve az 
da olsa edindiğim tecrübeden anladığım da Türk 

halkı olarak biz bu kavramın pek çok öğesini iki 
nesil öncesinde uyguluyormuşuz. Büyük annean-
nelerimizin döneminden daha çok bilgi aktarımı-
na sahip olmamız ve bu tecrübeyi uygulayabil-
memiz günümüz dünyasını daha yaşanılır kılardı 
diye düşünüyorum.

Permakültürde endüstriyel yaşam ve küresel ik-
lim değişiminin yıkımında bireysel ve toplumsal 
düzeyde ayakta kalmayı, yaşadığınız çevreyle 
entegre ve doğanın bir parçası olarak atık üret-
meden yaşamayı, var olan yaşam alanlarını-
zı (kent/kır) restore etme yöntemlerini, eski ve 
köklü (yerli ve yerel) kültürlerin ekolojik bilgeliğini 
temel alarak insani ölçekte (merkezi olmayan) 
yaşam alanları tasarlamak öğrenilir.

STANDARD: Organik ürünler deyince sa-
tışları noktasında akla eko-pazarlar geliyor. 
Eko-pazarların ülkemizdeki yaygınlıkları ne 
boyutta?

C.S. FALAY:  Eko-pazarlar ülkemizde büyükşehir-
lerde yer alıyor. Yaygınlıklarının düşük düzeyde 
olduklarını söyleyebiliriz.

STANDARD: Eko-pazarların denetimi konusu 
da oldukça önemli. Denetim noktasında neler-
den bahsedebiliriz? 

C.S. FALAY:  Organik-Ekolojik pazarlar beledi-
yelerin kontrolünde açılıyor. Dernekler denetim 
yapıyor. Organik pazarlarda bütün ürünlerin ser-
tifikalı olması zorunluluğu var. Ürünlerin kayıtları 
tutuluyor, sertifikaları kontrol ediliyor. Sertifika-
daki ürünler ile gelen ürünler karşılaştırılarak  üre-
ticilerin pazarda yaptıkları satışlar gün sonunda 
kayıt altına alınıyor ve sertifika kuruluşlarına bil-
diriliyor. Müstahsil belgeleri ve faturalar kontrol 
ediliyor.

STANDARD: Organik Tarımın gelişmesi konu-
sunda sizce hepimize düşen görevler nelerdir?

C.S. FALAY:  Organik tarımın gelişmesine organik 
ürünleri satın alarak destek olabiliriz. 

STANDARD: Bu keyifli sohbet için size çok te-
şekkür ederiz Sayın Falay.

“Sürdürülebilir tarım olmaksızın istikrarlı bir sosyal düzen mümkün değildir.”
Bill Mollison
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GİRİŞ
Dünya nüfusunun artması, daha fazla gıda üre-
timini gerektirmektedir. Bu durum, gıda üreti-
minde verimliliği artırmak için araştırma ve ge-
liştirme faaliyetleri sonucunda yeni tekniklerin 
geliştirilerek üretime dahil edilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Çünkü nüfusla birlikte sürekli artan 
gıda ihtiyacına karşın dünya kaynakları sınırlıdır. 
Bununla birlikte tarımda makineleşme, genetik 
ve hormon uygulamaları, kimyasal gübreleme ve 
ilaçlama uygulamaları her geçen gün insan yaşa-
mını daha da tehdit eder hale gelmiştir. Günü-
müzde özellikle kanser vakalarında sürekli bir ar-
tış söz konusudur. Bu durum insanların yanı sıra 
çevredeki bitki ve hayvanların hayatını da tehdit 
etmektedir. Bunda da insan sağlığını direkt etki-
leyecek gıda tüketimi etken olmaktadır. Özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde uygulanan yanlış tek-
nikler ve yoğun genetik ve hormonal uygulamalar 
bu ülkelerde sağlık sorunlarının artışını hızlandır-
mıştır. Bu durum dünya ölçeğinde dikkat çekmiş 
ve uluslararası düzeyde bir takım önlemlerin alın-
masını zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda başta Bir-
leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO olmak 
üzere çeşitli uluslararası kuruluşlar, başta insan 
ve canlı hayatını tehdit eden uygulamaların son 
bulması ve canlı yaşamının devamlılığı için uygun 
tekniklerin geliştirilmesini teşvik edici faaliyetler 

gerçekleştirmektedirler. Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı, Uluslararası Tarımsal Kalkınma 
Fonu, Uluslararası Ekolojik Tarım Hareketleri Fe-
derasyonu, Ekolojik Çiftlikler Gönüllüler Örgütü 
gibi uluslararası kuruluşlar insan sağlığına uygun, 
çevreye zarar vermeyen ve sürdürülebilir kalkın-
mayı destekleyen uygulamaların geliştirilmesinde 
önemli katkılar sağlamaktadırlar. Bu kapsamda 
teşvik edilen ve yaygınlaştırılmasına çalışılan or-
ganik tarım uygulaması dünya tarımında önemli 
aktivite olarak yerini almıştır. Hiçbir şekilde kim-
yasal gübre, hormon ve ilaç kullanılmayan orga-
nik tarım, sulamada, gübrelemede, hasatta ve 
ürünün işlenmesinde ürünün doğallığını bozma-
yan modern araç – gereç ve tekniklerin kullanıl-
ması ile güvenli gıdanın üretilmesinde önemli bir 
uygulama olarak görülmektedir. Bu konuda tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli çalış-
malar gerçekleştirilmektedir. 5262 Sayılı Organik 
Tarım Kanunu, Türkiye’deki organik tarım faali-
yetlerinin gerçekleştirilmesinde bir çerçeve oluş-
turmaktadır. Kanunun 1. Maddesinde amacı; 
“tüketiciye güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üze-
re organik ürün ve girdilerin üretiminin geliştiril-
mesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması-
na ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde 
belirtilmiştir. Türkiye’de organik tarım faaliyetleri 
bu kanun çerçevesinden yönlendirilmektedir. 
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“Ekolojik Tarım” ve “Biyolojik Tarım” olarak da 
isimlendirilen “Organik Tarım”; ekolojik sistem-
de hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal 
dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve 
çevreye dost üretim sistemlerini içeren, kimyasal 
tarım ilaçları, hormonlar ve kimyasal gübrelerin 
kullanımının yasaklanmasının yanında, organik 
ve doğal gübreleme, toprağın muhafazası ve ıs-
lahı, bitkinin direncini artırma, doğal düşmanlar-
dan yararlanmayı ve bütün bu olanakların kapalı 
bir sistemde oluşturulmasını öneren, üretimin 
kant itesinin yanı sıra kalitesinin de arttırılmasını 
amaçlayan bir üretim şeklidir. Özellikle 1980’li 
yıllardan sonra tüketicilerin artan talebiyle aile 
tarımı konumundan çıkıp ticari bir boyut kaza-
nan organik tarım, başta ABD ve Avrupa Birliği 
ülkeleri olmak üzere birçok ülkede uygulanmaya 
başlamıştır.

TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM
Türkiye’de organik tarım faaliyetleri ithalatçı fir-
maların istekleri doğrultusunda ihracata yöne-
lik olarak 90’lı yıllarda başlamıştır. 5262 sayılı 
“Organik Tarım Kanunu” 03.12.2004 tarihli ve 
25659 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 
Bu Kanuna gereğince hazırlanan ve AB mevzuatı-
na uyumlu “Organik Tarımın Esasları ve Uygulan-
masına İlişkin Yönetmelik” 18.08.2010 tarihli ve 
27676 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yü-
rürlüğe girmiştir. Bahse konu yönetmelikte 2011 
ve 2012 yıllarında değişiklikler yapılmıştır.1  

Türkiye’de organik ürünlerin pazarlaması ve bu 
ürünlerin tüketim potansiyeli konusundaki çalış-
malar yetersiz olup, konuya ilgi gösteren potan-
siyel üretici, işleyici ve tüketiciler bu konuda ye-
ter dokümana ulaşamamakta ve mevcut yapının 
sağlıklı olarak incelenmesi zorlaşmaktadır. Türki-
ye’de tüketicilerin büyük bölümü, organik ürünler 
ve bunların önemi konusunda yeterli bilgi ve bi-
lince sahip olmayıp, konunun farkında olan az bir 
tüketici kitlesi ise bu ürünleri nerelerden temin 
edilebileceğini bilmemektedirler. EKODER’in bu 
konuya yaklaşımı ise mevcut bilgileri toplayıp, bir 
envanter çalışması yaptıktan sonra üreticiler ile 
bunların ürünlerini pazarlayıcı kişi ya da kurumla-
rı buluşturmak, tüketicilere ise organik ürünlerin 
avantajlarını anlatarak üretici ya da pazarlayıcıla-
ra ulaşmalarını sağlamaktır. Genel olarak organik 

ürünlerin tüketiciler gözündeki en önemli avanta-
jı, sahip olduğuna inandıkları “Gıda Güvenliği” dir 
ve besin değerlerinin yüksekliği, katkı maddeleri 
taşımamaları, üretimleri sırasında herhangi bir 
kimyasal madde kullanılmamış olması, tüketici 
gözünde değer bulan diğer avantajlardır. Türkiye 
AB ülkelerine organik ürün ihracatını kolaylaştır-
mak amacıyla AB’nin üçüncü ülkeler listesine da-
hil edilmesi için çalışmalar yapılmakta olup, bu 
kapsamda Komisyon’a teknik dosya iletilmiştir. 
Türkiye’nin organik tarım ile ilgilenmeye başla-
ması ve organik ürün üretimi, yurtdışından gelen 
ürün talepleri sayesinde olmuştur. Dolayısıyla 
1980’li yıllardan beri Türkiye’de organik tarım 
ürünleri, ihracata yönelik olarak üretilmekte ve 
pazarlanmaktadır. Çeşitli nedenlerle iç tüketim 
taleplerinin doğması ve tüketici bilincinin artışı 
ile iç pazar da dış pazar kadar hızlı olmasa da, 
artış eğilimi göstermektedir.

Organik ürünlerin iç pazarda değerlendirilmesi, 
doğrudan üreticiden-tüketiciye veya belirli bir 
pazarlama ağı ile üreticiden süper marketler va-
sıtasıyla tüketiciye olmaktadır.2 Bununla birlikte 
ciddi miktardaki organik ürün, üreticiden gıda 
sanayine yönlenmekte, gıda sanayinin işlediği 
ürünlerin büyük kısmı yurt dışına gönderilmekte, 
küçük bir bölümü de organik marketler veya sü-
permarketlerin organik ürün reyonlarında tüketi-
ciye sunulmaktadır. 

İhracat firmalarının bir kısmı yabancı ya da yaban-
cı ortaklı, bir kısmı da yerli firmalardır. İhracatın 
yapıldığı Avrupa ülkelerinde ve ABD ‘de kalite ve 
güvenirlilik ön planda olduğu için ihraç edilecek 
ürünlerin çok iyi denetlenen üreticilerden serti-
fikalı olarak temin edilmesi yasal bir zorunluluk-
tur ve ihraç edilen organik ürünlerdeki problem 
direkt olarak Türkiye’nin prestijini sarsmaktadır. 
Bu nedenle, kontrol ve sertifikasyon şirketlerinin 
güvenirliliği yanı sıra ihracat şirketinin de kendi 
kontrol mekanizmasını, izlenebilirliğin sağlanma-
sı doğrultusunda iyi çalıştırması zorunludur. Tür-
kiye’deki organik ihracat firmaları, bazı istisnalar 
dışında, hem üretici hem de ihracatçı konumun-
dadırlar.3

Organik tarıma ilk başlayan üretici ya da firma-
ların, organik tarım kurallarına göre beklemeleri 
gereken “Geçiş döneminde” de belirli bir kayıp-
ları vardır. Bunun nedeni, organik kurallara göre 
üretilmiş olsa bile, ürünlerin ilk 3 yıl organik ola-
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rak değerlendirilmeyişidir.  Dolayısıyla ilk 3 yıl 
karşılaşılabilecek ürün azlığı önemli bir gelir kay-
bına yol açabilir. Fakat bazı araştırmalarımızdaki 
gözlemlerimiz, ilk defa tarımsal üretim yapılan 
arazilerde herhangi bir ürün kaybının olmadığı 
şeklindedir. Ürün kaybına, genelde yoğun tarım 
yapılmış arazilerde organik tarım kurallarına göre 
üretim yapmaya başlandığında rastlanmaktadır. 

Bununla birlikte kontrol ve sertifika işlemleri de 
önemli bir maliyet unsurudur. Kontrol ve sertifika 
firmasına her üretim alanı ve her bir ürün için, 
gerek üretim esnasında gerekse ihracat sırasın-
da bir bedel ödenmektedir. Çiftçilerin bireysel 
olarak kontrol ve ürünlerini sertifikalandırmaları 
kendileri için yüksek bedelli bir maliyettir. Bu ne-
denle önerilen sistem, çiftçilerin bağımsız proje-
ler yerine, birlik ya da kooperatif oluşturarak ara-
zilerini toptan olarak kontrol ve ürünlerini toptan 
olarak sertifikalandırılması şeklindedir.  Organik 
gıda işini yapan büyük firmalar, üretim miktar-
larına göre sertifikasyon firmalarına yılda 5.000-
20.000 Euro arasında bir bedel ödemektedirler. 
Organik tarımın desteklenmesi için Tarım Bakan-
lığından “destek” (teşvik) talebinde bulunan üre-
tici ve firmalar, kontrol ve sertifikasyon şirketleri-
ne ödenen bu meblağın hepsi ya da bir kısmının 
devlet tarafından karşılanmasını istemektedirler. 
Avrupa’da birçok devlet, organik tarımın destek-
lenmesi ve vatandaşlarının sağlıklı gıdalar yiye-
bilmesini sağlamak üzere çeşitli sübvansiyonlar 
uygulamaktadır.4

Türkiye’de büyük bir potansiyeli olan organik ta-
rımın daha fazla gelişmesi ve yaygınlaşması için 
iç piyasanın göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 
Yapılan çalışmaların Türk tüketici eğilimlerinin 
önemli bir iç piyasa potansiyelinin var olduğu-
na işaret ettiği ortaya çıkmaktadır. Ancak, Türki-
ye’de organik ürünlere yönelik kayda değer bir iç 
piyasa mekanizması bulunmamaktadır. Bu olum-
suzluğun nedenleri araştırıldığında; gelir düzeyi, 
eksik veya yanlış bilgi, aşırı pahalı ürün fiyatları, 
tüketici bilinci, pazarlama alt yapısındaki eksiklik-
ler gibi olumsuzluklar karşımıza çıkmaktadır. Bu 
ise, organik ürünlerin tüketiminin geniş kitlelere 
ulaşmasını engellemektedir (Arjantin’de organik 
üretimin yaklaşık %15’i, İtalya’da yaklaşık %57’si 
iç piyasada tüketilmektedir). İç pazardaki mev-
cut potansiyeli değerlendirilebilmesi için tanıtım 
ve bilinçlendirme çalışmaları mutlak öneme sa-

hiptir. Organik üretimin iç piyasada değerlendi-
rilebilmesi için satış aşamasında en önemli rolü 
süper/hiper marketlerin oynayacağı tahmin edil-
mektedir. Bununla birlikte sebze-meyve pazarları 
(yapılan araştırma çalışmalarında, Türkiye’de tü-
keticilerin yaklaşık %80’inin meyve ve sebze alış-
verişlerini pazarlardan yaptıkları tespit edilmiştir) 
ve organik ürün satış dükkânları (Türkiye’de bü-
yük şehirlerde tüketicilerin organik ürünleri temin 
edebilecekleri bu tür satış yerleri az sayıda mev-
cuttur. İtalya’da tüketicilerin %39’u, Almanya’da 
%38’i, Fransa’da %28’i organik ürün alışverişle-
rini organik ürün dükkânlarından almaktadır.) 
organik tarım ürünlerin pazarlanmasında önemli 
piyasa aktörleridir. Şu kesindir ki iç piyasada is-
tikrarlı, yaygın ve işlevsel bir pazarın geliştirilebil-
mesi için, ülke genelinde organik üretim ile ilgili 
kurum ve kuruluşların bir araya gelerek çalışma-
lar yapması gerekmektedir.5

Türkiye’de Organik Tarım: 
Üretim ve Ticaret
Türkiye’nin organik tarım ile ilgilenmeye başla-
ması ve organik ürün üretimi, yurtdışından gelen 
ürün talepleri sayesinde olmuştur. Dolayısıyla 
1980’li yıllardan beri Türkiye’de organik tarım 
ürünleri, ihracata yönelik olarak üretilmekte ve 
pazarlanmaktadır. Çeşitli nedenlerle iç tüketim 
taleplerinin doğması ve tüketici bilincinin artışı 
ile iç pazar da dış pazar kadar hızlı olmasa da, 
artış eğilimi göstermektedir.

Tablo 1’den de görüleceği üzere 2012 yılı iti-
barı ile Türkiye’de toplam organik tarım alanı 
398.897,1 hektardır. 24.406 çiftçinin üretim 
yaptığı gerçek organik tarım yapılan üretim alanı 
büyüklüğü ise 212.345,6 hektar olmuştur (Tablo 
1). 2012 yılında toplam 876.371,5 ton organik 
tarımsal üretim gerçekleşmiştir.  2012 yılı itiba-
rı ile organik hayvancılık yapan çiftçi sayısı 151 
olurken, toplam 253.783 hayvan beslenmiş, 
480,69 ton et, 17.627,06 ton süt ve 36.105.556 
adet yumurta üretimi gerçekleşmiştir. Yıllar itiba-
riyle organik ürün ihracat değeri süt ve üretimi 
gerçekleşmiştir (Tablo 2). Ayrıca yine 2012 yılı 
itibarı ile organik arıcılıkla uğraşan 355 çiftçi, 
47.065 adet kovandan toplam 516,8 ton bal ve 
polen üretimi gerçekleştirmiştir (Tablo 3).
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2012 yılında Türkiye’de toplam bitkisel üretimin 
79,2 milyon ton olduğu ve 2012 yılındaki 0,876 
milyon tonluk organik bitkisel üretim olduğu dü-
şünülürse, toplam tarımsal (bitkisel üretim) üre-
timin yaklaşık %1,1’lik kısmının organik tarımsal 
üretimle gerçekleştiği görülmektedir. 2012 yılın-
da Türkiye’deki toplam hayvansal üretim 49,6 
milyon baş olarak gerçekleştiği ve bunun 0,253 
milyonunun da organik üretim olduğu düşünü-
lürse, toplam hayvansal üretimin %5,1’lik kısmı-
nın organik hayvancılıkla gerçekleştirildiği anlaşıl-
maktadır. 

Toplam süt üretimi 2012 yılında 17 milyon ton 
olarak gerçekleştiği ve bunun 0,017 milyon to-
nunun organik süt üretimi olduğu göz önün-
de bulundurulduğunda, toplam süt üretiminin 
%0,1’inin organik yöntemlerle üretildiği görül-
mektedir. Organik üretimin toplam içindeki bu 
oranlarının oldukça düşük olduğu söylenebilir. Bu 
durum Türkiye insanının gerçekleştirmiş olduğu 
bitkisel ve hayvansal tüketimi içinde organik gıda 
tüketiminin çok az bir düzeyde olduğunu göster-
mektedir. Özellikle son zamanlarda kanser vaka-
larının artmasının temelinde yatan faktörlerden 
birinin de, beslenmede kullanılan ürünlerin nere-
deyse tamamına yakın kısmının organik üretim 
dışı gıdaların olduğunu ortaya koymaktadır. 

Sekiz ürün ile başlayan organik tarım faaliyeti son 
yıllarda 200 ürünü geçmiştir. 2011 yılı itibariyle 
ortalama 42 bin üretici tarafından, 442 bin ha 
kültüre alınan alan ve 172 bin ha doğadan topla-
ma alanı olmak üzere toplam 614 bin ha alanda, 
2 milyon 906 bin ton civarında organik üretim 
yapılmaktadır. Benzer gelişme organik tarımda 
üretim yapan, ürün işleyen, pazarlayan firma sa-
yılarında da görülmektedir. 

Organik tarımsal üretim verileri Tablo 4’de ve-
rilmiştir.6 Türkiye’de organik tarımın benimsen-
mesinde ve üreticilerin organik tarıma yönlendi-
rilmesinde üreticilere bir takım devlet destekleri 
sağlanmaktadır. 

Organik tarımsal ürün ve girdi üreten müteşeb-
bislere, 2004 yılından itibaren düşük faizli tarım-
sal kredi uygulaması kapsamında % 60 cari faiz 
indirimli yatırım (3 yıl vadeli) ve işletme kredisi 
(1 yıl vadeli) kullanma imkânı sağlanmıştır. Söz 
konusu destekleme 2011 yılında %50 cari faiz 
indirimli yatırım (7 yıl vadeli) ve işletme kredi-
si (1,5 yıl vadeli) şeklinde uygulanmıştır (Tablo 
5).7 İncelenen dönemde en yüksek destek 2010 
yılında gerçekleşmiş ve yaklaşık 65 Milyon Türk 
Lirası destek sağlanmıştır. 2004 – 2011 döne-
minde organik tarım yapan üreticiye toplam 178 
Milyon Türk Lirası destek sağlanmıştır. 
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Türkiye’de yapılan organik tarımsal ürün ihra-
catı hızla artmaktadır. İhraç edilen ürünler dik-
kate alındığında; geleneksel Türkiye’nin ihraç 
ürünlerinin organik ürün ihracatında da önemli 
ihracat miktar ve değerlerine sahip olduğu gö-
rülebilmektedir. Yıllara göre organik ürün ihracat 
değerleri Tablo 6’da verilmiştir. Organik ürünle-
re özgü bir Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 
(GTİP) numarası bulunmaması ve bazı organik 
ürünlerin organik olarak kayda girmeden ihraç 
edilmesi nedeniyle, organik ürün ihracatı gerçek 
ihracat verilerini yansıtmamaktadır.8 Tablo 6 in-
celendiğinde organik ürün ihracat değerleri, inişli 

çıkışlı seyir izlerken incelenen dönem içerisinde 
son iki yılda hem miktar olarak hem de değer 
olarak azalmıştır. 

Türkiye’nin 2011 yılındaki ihracat değerinin 134 
milyar ABD doları olduğu ve organik ürün ihra-
catının da 15,5 milyon ABD doları olduğu düşü-
nülürse, organik ürün ihracatının toplam ihracat 
içindeki payının %0,01 gibi çok küçük oran ol-
duğu görülmektedir. En fazla ihracat 9,96 mil-
yon ABD doları ile Almanya’ya gerçekleştirilirken, 
Fransa’ya 2,16 milyon,  İsviçre’ye 948 bin, İs-
veç’e 387 bin ABD doları ihracat gerçekleştiril-
miştir.
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Türkiye organik tarım ürünü ithalatı da yapmak-
tadır. Muhtelif reçel, marmelat, ayçiçeği yağı, 
balmumu, çikolata, kahve, soya unu ve zencefilli 
kurabiye olmak üzere 2010 yılında 14 ülkeden 
organik ürün ithal edilmiştir (Tablo 7).9

SONUÇ VE ÖNERİLER
Tarımda kullanılan bir takım yanlış teknikler ve 
uygulamalar öncelikle, gıda ihtiyacını gidermeye 

çabalayan insanlığın, çeşitli sağlık problemleri ile 
karşılaşmasına neden olmaktadır. Bu süreç özel-
likle toprak, hava ve su gibi çevresel olguların 
zarar görmesine neden olmaktadır. Bu durum, 
çevredeki bitki ve hayvanlarla birlikte insan haya-
tını da tehdit etmektedir. 

Günümüzde özellikle kanser vakalarındaki artış-
ta ve özellikle çocuk gelişimini dolayısıyla insan 
sağlığını olumsuz etkileyen sorunların ortaya 
çıkmasın da çevresel faktörler ve sağlıksız gıda 
tüketimi etken olmaktadır. Önemli çevresel so-
runlardan olan küresel ısınma ve dolayısıyla iklim 
değişikliğinin endişe verici boyutlara ulaşmasın-
da, tarımdaki yanlış uygulamaların da etkisi (yan-
lış ve aşırı ilaçlama, gübreleme, sulama, genetik 
tabanlı çalışmalar gibi) önemli düzeylerdedir. Bu 
durumlar doğadaki yaşamı tehdit etmektedir. 

Bu aktiviteler kapsamında, gıda üretimi ve güven-
liği de önemli başlıklar arasında yer almaktadır. 
Dünya üzerinde özellikle Birleşmiş Milletler çatısı 
altında başlayan çözüm ve yeni politika-strateji-
ler üretme arayışları devam etmektedir. Ayrıca, 
bu süreç çeşitli ulusal ve uluslararası aktivitelerle 
desteklenmektedir 

Bu aşamada başta hükümetler olmak üzere, 
kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları sorumluluk 
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alarak, konunun önemine dikkat çekmeli ve akti-
viteleri ile bunları göstermelidirler.

Son zamanlarda özellikle Türkiye gündemini de 
oldukça meşgul eden “Genetiği Değiştirilmiş Or-
ganizmalar – GDO” sorunu, organik tarımın ge-
liştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez 
daha ortaya koymuştur. 

Makalemizde vurgulandığı gibi gerek dünyada ve 
gerekse Türkiye’de organik tarım uygulamaları 
olması gereken yerde değildir. Türkiye’de tarım 
bilinçsiz bir şekilde ve çoğunlukla “babadan kal-
ma” diye tabir edilen eski yöntemlerle sürdürül-
mektedir. 

Türk çiftçisinin organik tarıma yönlendirilmesi 
ve bunu gerçekleştirirken de karar vericilerin bu 
yönlendirmeyi destekleyici plan, proje ve politi-
kaları geliştirmesi ve bu uygulamaları sürekli ana-
liz ederek gerekli güncellemeleri yapması büyük 
önem arz etmektedir. Ayrıca, organik tarım ürün-
lerinin ihracat şansı da giderek artacaktır ve bu 
yolla ülkemize döviz girişi de sağlanacaktır. Son 
söz: ortak geleceğimiz “Organik Tarım” uygula-
malarında olacaktır.
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Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği için ekolojik 
pazarlar, ekolojik yaşam / doğayla barışık yaşam felsefesini 
ve kültürünü paylaşma ve yaygınlaştırma alanlarıdır.

61Şubat 2014Standard
Ekonomik ve Teknik Dergi



62 Şubat 2014 Standard
Ekonomik ve Teknik Dergi

STANDARD: Sayın Şehirlioğlu ilk ekolojik pa-
zar projeniz nasıl başladı?

B. ŞEHİRLİOĞLU: Buğday Ekolojik Yaşamı Des-
tekleme Derneği olarak, sağlığımız, gelecek ku-
şaklara yaşanabilir bir dünya, üretken topraklar 
bırakabilme amacı ve ekolojik (organik) tarım 
ürünlerinin iç pazarda güvenilir, adil ve sürdürü-
lebilir biçimde yaygınlaşabilmesi için 2006 Ha-
ziranında Şişli Feriköy ile ilk %100 Ekolojik Pazar 
projemizi başlattık. 

STANDARD: Peki o günden bugüne, kurulan 
ekolojik pazarlar nasıl bir yol izledi?

B. ŞEHİRLİOĞLU: Buğday Ekolojik Yaşamı Des-
tekleme Derneği tarafından 2006 Haziranında 
başlatılan %100 Ekolojik Pazar projeleri, ekolojik 
tarım ve ürünlerinin Türk toplumu tarafından ta-
nınması ve iç pazarda talep oluşmasında öncü 
olmuştur. 

Hayvansal ürünler başta iç pazara yönelik ürün 
çeşitliliğinde ve organik son ürün ithalatındaki 
hızlı artış ve perakende zincirlerin sektöre girişi 
bu süreçte gerçekleşmiştir. Türkiye’nin en büyük 
organik pazarı olan Şişli %100 Ekolojik Pazar 25 
tezgah sahibi, 48 tezgah ve haftalık 4 ton civa-
rında satış ile başlayıp bugün organik ürün satışı 
yapan 65 kayıtlı tezgah sahibi, 276 kayıtlı tezgah 
ve haftalık on beş tona ulaşan satış miktarı ile 
devam etmektedir. 2012 ye gelindiğinde organik 
pazarlar Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğe gire-
rek resmiyet kazanmıştır. Bugün ikisi mevsimsel 
olarak açılıp kapanan toplam 20 organik pazar-
dan 8’i %100 Ekolojik Pazar markası ve standart-
ları altında yürütülmektedir.

STANDARD: Bahsedilen ekolojik pazarların 
bir başka özelliği de zamanla kültürel ve sosyal 
paylaşımların yaşandığı alanlara dönüşüyor 
olması. Bu nasıl gelişti?

B. ŞEHİRLİOĞLU: Türkiye’de poşet kullanımı-
nın kaldırıldığı ilk pazar olma özelliğine de sahip 
olan Şişli %100 Ekolojik Pazar önderliğinde, tüm 
%100 Ekolojik Pazarlar açıldığı ilk günlerden iti-
baren konu ile ilgili söyleşiler, etkinlikler, atölye-
ler ve film gösterilerine sahne olmuştur. Çeşitli 
kutlamalar ve konserlere ev sahipliği yapmıştır. 
Bu çabanın küçük de olsa bir karşılığı olarak Şişli 
%100 Ekolojik Pazar, İstanbul 2010 Avrupa Kül-
tür Başkenti etkinliklerinin bir parçası olmuştur. 

İstanbul’daki 100 Ekolojik Pazar projelerinden bir 
kısmında uygun mevsimlerde “Gel Oyna” atölye 
grubu ile birlikte çalışılıyor, çocuklara ve ailele-
rine yönelik etkinlikler düzenleniyor, çocukların 
ahşap su bazlı boyalı, yerli malı oyuncaklar edin-
mesi sağlanıyor. 

%100 Ekolojik Pazarlarda girdilerin pazardan 
alınması kaydıyla gözleme, kek, börek tarzı ye-
meklerin halkımıza sunulmasını da sağlanmıştır. 
Kartal %100 Ekolojik Pazarı etkinlik çadırı, eko-
lojik samandan kafe ve müzik yayını, Seferihisar 
%100 Ekolojik Pazarı ekolojik kafe, takas ve diğer 
etkinlikleri, ahşap mimarisi ve doğal ortamı ile 
sosyal ve kültürel anlamda diğer pazarlara öncü-
lük etmiştir desek çünkü Seferihisar belki tekrar 
açılmayacak.

STANDARD: Ekolojik pazarların denetleme 
içeriklerini neler oluşturuyor?

B. ŞEHİRLİOĞLU: Belirtmem gerekir ki bizim bir 
markamız ve standartlarımız var. “%100 ekolojik 
pazar” bu sebeple mesela bizim pazarlarımızın 
denetimi diğerlerinden farklı. Her organik pazar 
aynı şekilde denetlenir diye bir şey yok. Mesela 
yeri gelince üretici arazisine giden, aracıları de-
posuna giden, aracı stoklarını kayıt ve kontrol 
eden, pazarda analiz yapan bizim gibi başka bir 
organik pazar yok Türkiye’de.

Eko pazarlarda rutin zirai ilaç kalıntı analizleri ya-
pıyor,  %100 Ekolojik Pazarlarımıza ürün tedarik 
eden üreticilerin arazilerini, aracıların depolarını 
ziyaret ediyoruz. Üreticilerin her bir parti ürün 
girişi ve her pazarın satış miktarları kayıt altına 
alınıyor ve ilgili sertifika kuruluşlarına haftalık ola-
rak gönderilerek, üreticilerin stok takibi bu yolla 
yapılıyor. Ayrıca  pazarlarımıza katılan aracıların 
da depoları denetleniyor ve stokları izleniyor. Ak-
redite bir laboratuvar olan INTERTEK’te yaptırılan 
analiz sonuçlarını %100 Ekolojik Pazarlarda halk-
la ilişkiler stantlarımızda inceleyebilirsiniz. Ziraat 
mühendislerimizin arazi ziyaretlerine dair fotoğ-
raflarını da pazarlarımızda inceleyebilirsiniz. 

Ayrıca miktar, görüntü, mevsim dışı ürünler, çe-
lişkili üretici, katılımcı ifadeleri, müstahsil bilgile-
ri, kargo bilgileri ve benzeri konularda şüphe çe-
ken durumlarda ürünlerin fotoğrafları çekilmekte 
ve acilen kontrol ve sertifika kuruluşu bilgilendi-
rilmekte, acilen geri dönülmesi talep edilmekte, 
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çok kritik durumlarda ilgili kontrol ve sertifika ku-
ruluşundan baskın denetim talep edilmektedir.

STANDARD: Kurmuş olduğunuz ekolojik pa-
zarlarda yalnızca ürünler değil tabir-i caizse 
üretici ve tüketici arasındaki bağlarda organik. 
Dileyen herkes üretimin her aşamasını takip 
edebiliyor. Siz neler söylemek istersiniz?

B. ŞEHİRLİOĞLU: Bugüne kadar (sekiz yıldır)  
%100 Ekolojik Pazarlarda 74 analizde, 62 farklı 
üreticinin 119 farklı ürünü zirai ilaç kalıntı analizi-
ne tabi tutulmuştur.

Son beş yılda 38 üreticinin arazileri kritik dönem-
lerde ziyaret edilmiş olup, pazarlarımıza gelen 
ürünler ve miktarları ile arazideki durum muka-
yese edilmiştir. 

Sonuçlarını, tüm %100 Ekolojik Pazarlarımızda 
kurduğumuz halkla ilişkiler stantlarında bulun-
durduğumuz dosyalarda inceleyebilirsiniz. Arazi 
ziyareti fotoğraflarını da stantlarımızda incele-
meniz mümkün.

STANDARD: Yapılan denetimlerin sonuçları-
na dair neler paylaşabilirsiniz?

B. ŞEHİRLİOĞLU: Bugüne kadar pazar içinde 
yaptığımız denetimler, aldığımız kayıtlar, çektiği-
miz fotoğraflar, şüpheli durum ve ürünler ile ilgili 
sertifika kuruluşlarına yaptığımız uyarılar, analiz-
ler ile arazi, depo ziyaretlerimiz sayesinde bazı 

üreticiler ve aracılar sertifika kuruluşları ve bele-
diyelerce, tespit edilen durum özelinde, yasalar 
çerçevesinde, sektörden ihraç edilmiş, ekolojik 
pazarlardan men edilmiş ve ya uyarı/ihtar almış 
ya da belirli araziler organik tarım sistemi dışına 
çıkarılmıştır. 

STANDARD: Bir pazarın bir denetim gününü 
bize özetleyebilir misiniz?

B. ŞEHİRLİOĞLU: Pazarlara, örneğin Şişli’ye de-
netim ekiplerimiz gece 5.00’te gelmekte, giriş 
çıkışta her taze ürünün çeşidine, üreticisine göre 
miktarı kayıt altına alınmakta, üretici beyanı ve 
fatura ile karşılaştırılmaktadır. Tüm mali belgeler 
denetlenmekte, belge sahteciliğine karşı üretici-
ler aranmaktadır. 

Pazar bitiminde de kalan ürünler kayıt altına alın-
makta böylece üretici ve aracıların stok takibi ya-
pılabilmektedir. Tüm bu bilgiler kontrol ve sertifi-
ka kuruluşlarına haftalık olarak bildirmekte ve bu 
kuruluşlar kendilerinde birim ürün başına kayıtlı 
olan ürün stoklarından bu miktarları düşmekte-
dir. Dolayısı ile izlenebilirlik sağlanmakta hiçbir 
üretici üretim hasat miktarından fazlasını sata-
mamaktadır. Pazarımızı ziyaret edenler şüpheli 
gördükleri durumlarda halkla ilişkiler standımız-
da ilgili mühendis arkadaşlarımızla konuyla ilgili 
görüşlerini paylaşabilirler.

STANDARD: Çok teşekkür ederiz.



Organik Tarım Nedir?
Organik tarım, ya da biz tüketicilerin bakış açısın-
dan organik gıda en kısa ve anlaşılır haliyle, ta-
rımsal bir ürünün üretiminde ya da işlenmesinde 
hiçbir kimyasalın kullanılmamasıdır. Uluslararası 
Organik Tarım Hareketi Federasyonu (IFOAM) 
tarafından 2008 yılında şöyle bir uluslararası uz-
laşıyla ortaya çıkmış, şöyle bir tanım ortaya kon-
muştur: “Organik tarım; toprak, ekosistem ve 
insan sağlığını sürdüren bir üretim sistemidir. 
Sistem, olumsuz etkisi olan girdilerin kullanımı 
yerine; ekolojik süreçler, biyolojik çeşitlilik ve ye-
rel koşullara uyum sağlamış döngülere dayanır. 
Organik tarım, içinde bulunduğumuz çevreye 
fayda sağlamak, adil ilişkiyi ve tüm ilgili taraflar 
için iyi bir yaşam kalitesini yaygınlaştırmak adı-
na gelenek, yenilikler ve bilimi bir araya geti-
rir.” IFOAM’ın bu açıklamasını detaylandıracak 
olursak; organik tarım, ekolojik sistemde hatalı 
uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi ye-
niden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost 
üretim sistemlerini içeren, esas olarak sentetik 
kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve sentetik mi-
neral gübrelerin kullanımını yasaklayan, bunların 
yerine organik ve yeşil gübreleme, münavebe, 
toprağın muhafazası, bitkinin direncini artırma, 

doğal düşmanlardan yararlanma gibi birçok çev-
re dostu tekniği tavsiye eden, üretimde sade-
ce miktar artışını değil aynı zamanda ürün ka-
litesinin de yükselmesini amaçlayan alternatif 
bir üretim şekli olarak tanımlanmaktadır. Başka 
deyişle, son tüketicinin algısında –ciddi oranda 
reklamcılık sektörünün çalışmaları sonucu olarak 
da oluştuğu için – yer aldığı şekliyle organik gıda 
üretimi, ilkel tarım tekniklerinin kullanılması değil 
tam aksine, gelişen bilim ve teknolojinin imkân-
larını daha sağlıklı ve sürdürülebilir üretim yanlı 
kullanılmasını içermektedir. Organik gıdalar da 
bu yolla elde edilen ürünlerdir.

Yukarıda belirtilen tanımıyla organik ürün kav-
ramı İngiltere’de organik (organic), Almanya’da 
ekolojik (ökologish) ve Fransa’da biyolojik (bi-
oloque) kelimeleriyle karşılanmaktadır. Avrupa 
Birliği Organik Tarım Yönetmeliği (2092/91 sayılı 
Konsey Tüzüğü)’nde belirtilen bu farklı kullanım-
ların eş anlamlı olduğu kabul edilmiştir. Yazımı-
zın devamında “organik” kelimesine sadık kalı-
nacaktır. Organik ürün kavramı, özellikle son 5 
yılda yalnızca gıda sektöründe değil, doğadan 
görece az bir işlemeyle temin edilebilen ve doğ-
rudan insanla temasta bulunan ürün gruplarında 
da ortaya çıkmaktadır. Organik tekstil, organik 

Teknik ve Ticari Açıdan 
Organik Gıda Sektörü

Serhat Canpolat
Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarı Müdürü
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temizlik ürünleri ve organik kozmetik sektörleri 
bunlar arasında sayılabilir. Ağırlıklı olarak tüketici 
tercihleri sebebiyle ortaya çıkan bu sektörler içe-
risinde yalnızca organik gıdalar bu yazının kapsa-
mını oluşturmaktadır.

Dünya Organik Gıda Sektörü
Dünya organik ürün piyasasının iki önemli aktö-
rü bulunmaktadır; Amerika Birleşik Devletleri ve 
Avrupa Birliği ülkeleri. Gerek üretim gerekse iç 
tüketimleri açısından bu iki dünya devinin pa-
zar payları neredeyse dünya pazarının tamamını 
oluşturmaktadır. İhtiyaç temelli değil, algı temelli 
gelişen bir sektör olduğu için, piyasa rakamlarını 
sunmadan önce sektörün yön belirleyici unsurla-
rından bahsetmenin daha doğru olacağı kanısın-
dayız. Organik gıdalara gösterilen hassasiyetin 
belki de tam tersinde yer alan GDO’ların en güç-
lü olduğu ABD’de, organik ürünler konusunda 
da aynı şekilde güçlü dernekler bulunmaktadır. 
Bunların başında Organik Ticaret Birliği (Organic 
Trade Association www.ota.com) ve Sürdürüle-
bilir Gıda Ticaret Birliği (Sustainable Food Trade 
Association www.sustainablefoodtrade.org) sa-
yılabilir. Avrupa’da ise Uluslararası Organik Tarım 
Hareketi Federasyonu - Avrupa (www.ifoam-eu.
org) ve Avrupa Birliği Organik Tarım Komisyonu 
(http://ec.europa.eu/agriculture/organic/), birlik 
genelindeki en kapsamlı kuruluşlardır. ABD’nin 
aksine AB’de yasal olarak bilinç arttırma ve 
destekleme çalışmaları daha yoğundur. Gene 
ABD’nin aksine AB’de yer alan ulusal/uluslararası 
dernek ve benzeri STK’lar üretici odaklı faaliyet-
ten ziyade tüketici bilinçlendirmesi konusunda 
daha yoğun çalışmaktadır. İki kuruluş da, ülke 
genelinde organik ürünler konusunda faaliyette 
bulunan üyeleri adına bilinçlendirme ve lobi faa-
liyetleri gerçekleştirmektedir. Günümüzde tüke-
ticilerin organik gıda konusundaki tercihleri ciddi 
oranda bu tarz derneklerin faaliyetleri sonucu 

şekillenmektedir. Dünya genelinde ise bu der-
neklerin en önemli üst çatısı Uluslararası Organik 
Tarım Hareketi Federasyonu’dur (IFOAM). 

Organik Tarım Araştırma Enstitüsü (FİBL)’nün Kü-
resel Organik Tarım İstatistikleri’ne göre dünya-
da 160 ülkede yaklaşık 40 milyon hektar organik 
tarım alanı bulunmaktadır. Bu alanlar, dünyadaki 
toplam tarım alanlarının yalnızca %0.9’unu oluş-
turmaktadır. AB ülkelerinde bu oran %2’nin üze-
rindeyken ülkemizde %1’in altındadır. Organik 
tarıma geçişte ve başarıda etkili faktörler, üreti-
cilere sağlanan finansal imkânlar, hızlı bilgi akışı, 
geniş ürün yelpazesi, ulusal semboller, koruma 
ve planlamadır. Bu süreci başarıyla yürüten ABD 
ve AB’nin pazar büyüklükleri dünya pazarının çok 
büyük bir kısmını oluşturmaktadır. 2011 yılında 
ABD organik tarım sektörü 31 milyar $ pazar bü-
yüklüğüne yaklaşmıştır. AB pazarı ise 28 milyar 
$’a yakındır. Bu iki pazar, dünya organik tarım 
sektörünün %80’inden fazlasını oluşturmaktadır. 
Almanya’da organik ürünlerin pazar payı 8.4 mil-
yar $, Fransa’da 4.4 milyar $, ve İngiltere’de 3.0 
milyar $’dır. ABD ve AB ülkeleri dışındaki en bü-
yük pazar 1.4 milyar $’la Japonya’ya aittir.

Ülkemizde Organik Gıda  
Sektörü: Ulusal Mevzuat
Ülkemizde organik gıda alanındaki ilk yasal mev-
zuat; 18.12.1994 tarih ve 22145 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Bitkisel ve Hayvansal 
Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İliş-
kin Yönetmelik”tir. Bu yönetmeliği 01.12.2004 
tarihinde 5262 sayılı “Organik Tarım Kanunu”-
takip etmiştir. Bu kanuna dayalı ilk yönetmelik 
10.06.2005 tarih ve 25841 Sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan “Organik Tarımın Esas-
ları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”tir. 
18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gaze-
te’de bu yönetmelik yenilenmiştir.
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2010 yılındaki yönetmelik kapsamında;

T ürünlerin işlenmesi ve ambalajlanması

T ürünlerin depolanması

T ürünlerin taşınması ve pazarlanması

T ürünlerin etiketlenmesi

T işlenmiş organik gıdaların üretilmesinde kulla-
nılacak maddeler ve ürünler

ile ilgili yasal mevzuat oluşturulmuştur. Daha son-
ra; 6/10/2011, 14/8/2012 ve 24/5/2013 tarihle-
rinde üç farklı değişiklik içeren yönetmelik daha 
çıkmıştır. Bu değişiklikler temel olarak, süreçte 
yaşanan aksaklıkları gidermek ve ürün gruplarının 
(arıcılık gibi) izlenebilirliğini arttırmaya yöneliktir. 
Ülkemizdeki bütün organik ürün işlemleri bu yö-
netmelik kapsamında yürütülmektedir.

Üretim Rakamları
Organik gıda kavramı dünya genelinde olduğu 
gibi ülkemize de ağırlıklı olarak bitkisel kaynak-
lı ürünlerden oluşmaktadır. Bu kapsamda ülke-
mizdeki yıllık organik üretim miktarları aşağıda 
verilmiştir. Her geçen yıl artan bir üretim söz 
konusudur. Toplam üretim alanı ve üretim mik-
tarlarının ürün sayısına oranına bakıldığında ise 

2008’de sonra ürün çeşidinde azalma (ihracatta 
başarı elde edilemeyen ürünlerin üretiminin dur-
durulması ağırlıklı sebeplerdendir), buna karşılık 
ürün başına üretim alanında ve miktarda artış 
gözükmektedir. Bu durum, sektörün ürün bazın-
da sürdürülebilir bir şekilde büyümekte olduğunu 
ortaya koymaktadır.

Ürün Çeşidi Başına Düşen Üretim Alanı ve Üre-
tim Miktarı 

Organik gıdaların diğer iki aktörü, hayvancılık 
ve arıcılıkta ise ülkemizin 2012 verileri aşağıda 
sunulmaktadır. Mevzuatta yapılan değişikliklerle 
birlikte bu rakamların artması beklenmektedir.

2012 Yılı Organik Hayvancılık Üretim Verileri

2012 Yılı Organik Arıcılık Üretim Verileri

Yılara Göre Bitkisel Organik Gıda Üretim Verileri
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Sektör Aktörleri:  
Üretim ve Ticaret
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının veri-
lerine göre 2013 sonu itibariyle 899 adet organik 
tarımla uğraşan işletme mevcuttur. Bu firmaların 
çoğu organik ürün sektöründe yer alan 6 farklı 
alanın (ithalat, ihracat, işleme, üretm, pazarla-
ma, paketleme) birden fazlasıyla aynı anda meş-
gul olmaktadırlar. Aşağıdaki grafikte bu alanlarda 
firmaların dağılımları görülmektedir. Bakanlıkca 
onaylı 28 adet kontrol ve sertifikasyon kurulu-
şu bu grafikte gösterilmemiştir. Özellikle üretim 
ve ihracat ile uğraşan firmaların en önemli des-
tek kolu olarak görev yapmakta olan kontrol ve 
sertifikasyon kuruluşları ülkemizde yeterli sayıda 
olmamakla birlikte sektörün büyümesiyle doğru 
orantılı olarak gelişmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşları
Ülkemizde bu kurumların üye olabilecekleri or-
ganik tarımla ilgili iki dernek bulunmaktadır. 
1992 yılında İzmir’de kurulan Ekolojik Tarım Or-
ganizasyon Derneği ve 2004 yılında Ankara’da 
kurulan Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri 
Derneği. Bu derneklere bireysel olarak da (çiftçi-
lerimiz) üye olabilmektedir.

Analiz
Ülkemizde organik gıdaların analizini yapabile-
cek pek çok laboratuvar bulunmaktadır. Sayıları 
100’e yaklaşan gıda laboratuvarlarının haricinde, 
Bakanlık tarafından özellikle organik tarıma uy-
gun toprakların ve bitkilerin analizi konusunda 
yetkilendirilmiş 264 adet laboratuvar bulunmak-
tadır. Aşağıda yer alan tabloda bu laboratuvar-
ların dağılımları görülmektedir. Yapılan bu araş-
tırma ortaya koymaktadır ki organik ürünlerin 
sertifikasyon aşaması için gerekli olan analiz la-
boratuvarı altyapısı yeterli gözükmektedir.

Ayrıca denetimler ile ilgili olarak; Kimyevi ve 
Organik Gübre Piyasa ve Şikâyet Denetimi İçin 
Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırıla-
cağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları 
İle Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 
2014/4) kapsamında her yıl analizlerin yapılabi-

leceği laboratuvarlar ve analiz fiyatları Bakanlık 
tarafından belirlenmektedir.

Eğitim ve Bilinçlendirme
Organik Tarım Yönetmeliğinin 42’nci maddesi 
hükümlerince, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü arasın-
da düzenlenen protokol çerçevesinde, Organik 
Tarım Kontrolör Eğitimi gerçekleştirilmektedir. 
Kontrolör eğitimleri kapsamında; 2006-2011 yıl-
ları arasında 243, 2012 yılında 67, 2013 yılında 
69 (33’ü Rize’de yapılan eğitim kapsamında), ve 
2014’ün ilk çeyreğinde 34 kişi sertifikalandırıl-
mıştır.

Ayrıca, Bakanlık nezdinde 2004–2012 yılları ara-
sında toplam 4.092 eğitim çalışması yapılmış ve 
87.741 çiftçi eğitilmiştir. Bu gibi eğitimler ülke 
genelinde gerçekleştirilmekle birlikte, 2012 yılı 
Rize örneğinde olduğu gibi bölgesel olarak da 
yapılmaktadır. İlgili eğitimler sonucunda Rize’de 
bir işletme 50 ton/yıl kapasiteyle organik alabalık 
yetiştiriciliğine başlamıştır.

Toprak Analiz Desteğinde Yetkili Toprak-Bitki 
Analiz Laboratuvarları
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Kontrol ve Sertifikasyon
Organik tarım konusunda kontrol ve sertifikas-
yon hizmetlerini yürütmek üzere 28 kuruluş T.C. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
ISO 65 / EN 45011 kapsamında yetkilendirilmiş-
tir. Her yıl bu kuruluşların denetimleri Bakanlık 
tarafından yapılmaktadır.

Kontrol ve sertifikasyon, organik gıda pazarının 
bel kemiğini oluşturmaktadır. Organik gıda üre-
tim süreci şu şekilde özetlenebilir. Organik gıda 
üretmek isteyen bir firma tüm üretim ve işlemle-
rinin izlenebilirliğini ve analizlerini sağlayarak Ba-
kanlıkça yetkilendirilmiş bu 28 kuruluştan birisine 
başvuruda bulunur. Sertifikasyon kuruluşu mev-
zuat kapsamında ilgili incelemeleri evrak üzerin-
de ve yerinde yapar. 

Tarımsal bir üretim söz konusuysa, mevzuat 
çerçevesinde uzmanlar tarafından belirlenen bir 
şekilde üretim yapılacak tarım alanının bir geçiş 
süreci başlatılır ve su geçiş sonucunda toprağın 
uygunluğu onaylanır. İlk onayı alan kurum üre-
tim yapar ve ürün üzerinde devam eden kontrol 
işlemlerinden sonra ürün organik olduğuna dair 
sertifikalandırılır. Yıllık kontroller ürünün hayatı 
boyunca devam ettirilir ve sertifikası yenilenir. 
Kontroller sırasında numune alımı gerçekleştiri-
lerek çeşitli analizler yapılır. Sürecin bu özet hali 
dahi göstermektedir ki, bir ürünü “organik” ya-
pan olgu, resmiyette yalnızca sertifikasyonudur. 
Çünkü sertifika, yalnızca üretimini değil, bu üre-
timi sürecini ve izlenebilirliğini de garanti etmek-
tedir.

İhracat ve İthalat Verileri
Ülkemizde üretilen organik ürünlerinden önemli 
ihracat kalemleri ve üretim yerleri incelendiğin-
de aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin 
batısının genel olarak organik tarım konusunda 
daha aktif olduğu gözlemlenmektedir. Tablodan 
çıkartılacak bir diğer sonuç, organik ürünlerin 
önemli bir kısmının ham olması, yani her hangi bir 
işleme (dolayısıyla katma değere) tabi tutulma-
dan satılmasıdır. Sunulan bu ürünlerin haricinde 
Türkiye İstatistik Kurumunun verileri detaylıca in-
celendiğinde ülkemiz genelinde de ham madde 
ağırlıklı bir ihracat söz konusudur. Bu çıkarımlar 
ilk bakışta olumsuz gibi gözükse de kendi içinde 

bir fırsatı barındırmaktadır. Yoğun konvansiyonel 
tarım yerine hala geleneksel yöntemlerle tarımsal 
faaliyetlerini devam ettiren Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerimizde pek çok çiftçimiz bulun-
maktadır. İhraç edilen ürünlerimizin gittikleri ül-
kelerde (yoğun olarak AB ülkeleri) kullanımlarının 
incelenmesi durumunda organik işleme tesisleri 
için yatırım olanakları da ortaya çıkmış olacaktır. 
Özellikle tıbbi bitkiler ve baharatlar konusunda 
ihracatımız artmaktadır.

İllere Göre Organik Ürün İhracat Kalemlerimiz

İhracat tablomuz incelendiğinde, yurt dışına 
göndermiş olduğumuz ürünlerin önemli bir kıs-
mının doğrudan tüketimden ziyade işlenerek 
yeni ürünlere girdi oldukları ortaya çıkmaktadır. 
Ülkemizin ihracat hacminin arttırılması için bu 
ürünlerin hammadde olarak değil işlenmiş ma-
mul olarak satış kabiliyetimizin arttırılması gerek-
mektedir. 

Aşağıdaki tablo ve grafikte ise yıllara göre ülke-
mizin organik ürün ihracat hacmi gösterilmekte-
dir. Grafikte de net olarak görüldüğü gibi 2001 
yılında zirve yapan organik ürün ihracatımız, 
sonrasında düşüş yaşamıştır. Bu durumun iki 
sebebi mevcuttur. Öncelikli olarak yurtiçindeki 
pazar büyüdükçe ürünler iç pazarda tüketilmeye 
başlanmıştır. İkinci olarak ise sektöre yüksek ge-
lir beklentisiyle giren kurumların ürünlerinden ba-
zılarının yurtdışındaki testlerde olumsuz sonuçla 
karşılaşmasıdır. İkinci sebep, günümüzde azınlık 
durumunda olsa dahi, rekabetçi uluslararası pi-
yasada ülkemiz ürünlerinin tercih edilirliğini uzun 
vadede yükselmesini engelleme riski taşımakta-
dır. Test, kontrol, sertifikasyon ve izlenebilirliğin 
önemi bu aşamada ortaya çıkmaktadır.
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Yıllara Göre Organik Tarım Ürünleri  
İhracat Değerleri

İthalat verilerimiz incelendiğinde ise ihracata ya-
kın, yani cari açık yaratmayan bir sektörle karşı 
karşıya olduğumuz görülmektedir. Maalesef pa-
zar büyüklüğü son derece yetersiz olduğu için 
ekonomik etkisi kısıtlı kalmaktadır. Bu noktada 
belirtmek istediğimiz bir diğer “maalesef” ise, it-
hal edilen ürünlerin çeşit olarak büyük kısmının, 
ticaret hacmi olarak hemen tamamının işlenmiş 
ürün olmasıdır. İç pazar büyüklüğümüzün yeter-
sizliğinden kaynaklı olarak düşük ithalat hacmi-
miz bulunmasına karşılık, bu ürünler daha kat-
ma değerli olduğu için piyasada daha değerlidir. 
Organik pazarımızın düzenli olarak büyüdüğü 
öngörüleri düşünüldüğünde ithalat yoğunluklu 
bir sektör olmasının engellenmesi için gerekli 
önlemlerin alınması gerekmektedir. T.C. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ithalatla ilgi-
li rakamları incelendiğinde ülkemizin ithal ettiği 
önemli organik ürün kalemleri aşağıdaki tabloda 
sunulmaktadır:

Organik Tarım ve  
İyi Tarım Uygulamaları
Yazımızın konusu dışında olmasına rağmen be-
lirtmekte fayda gördüğümüz bir konu da Orga-
nik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları arasındaki 

farktır. İyi Tarım Uygulamaları (İTU), tarımsal 
üretimin planlanması, geliştirilmesi, pazarlanma-
sı, kayıt altına alınarak gıda güvenlik zinciri içeri-
sinde güvenli ürünlerin tüketiciye ulaştırılması ile 
ilgili tüm iş ve işlemler olarak tarif edilebileceği 
gibi çevreye duyarlı, asgari hijyen standartlarını 
karşılayan, kimlik-kayıt sistemi olan ve yaygın 
kabul gören tarım biçimi olarak da tanımlanabi-
lir. Bu tanımdan hareket edersek, organik tarım 
ve iyi tarım uygulamaları son derece benzerdir. 
Özellikle organik ürün sertifikası alabilmek için 
kişi ve kurumların temin etmeleri gerekli ürün 
izlenebilirliği iyi tarım uygulamalarında da bu-
lunmaktadır. Teknik detaylarına fazla girmeden 
özetlemek gerekirse, iyi tarım uygulamaları, kon-
vansiyel olarak tanımlanabilecek teknolojik tarım 
uygulamalarının, tüketicinin bilinçlenmesi sonu-
cu ortaya çıkan tercihleri ve sürdürülebilir tarı-
mın gereklilikleri sonucu oluşan, doğayı koruma 
bilinciyle ortaya çıkan bir uygulamadır. Organik 
tarımın alternatifi değil ama paralelinde bir des-
tekleyicisidir. 2010 yılı itibariyle, 100’den fazla 
ülkede 100.000 sertifikalı üretici iyi tarım uygu-
lamaları yapmaktadır.

Sektörün Geleceği
Organik gıda sektörü, sosyoekonomik açıdan 
ülkemizin 2023 hedeflerine önemli katkıları ola-
bilecek bir alandır. Doğası gereği şehirlerin ve 
kentleşmenin uzağında ve yerel olarak üretilmesi 
gerektiği için, çiftçilerin köyden kente göçlerini 

Ülkelere Göre Organik Ürün İthalatımız
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engelleyebilecek bir güç potansiyeli taşımak-
tadır. Gerek ülkemiz gerekse küresel pazarda 
katma değeri daha yüksek olan organik gıdanın 
tarım ağırlıklı bölgelerimizde kalkınmayı arttırıcı 
unsur olması muhtemeldir. 

Nitekim T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığının hazırlamış olduğu Türkiye Organik Tarım 
Stratejik Plan (2012-2016) kapsamında belirtil-
diği gibi; organik tarımın yaygınlaştırılması ve ge-
liştirilmesi çerçevesinde yurt içi ve yurtdışı kay-
naklı projeler hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. 
Bu amaçla genel bütçeden tahsis edilen ödenek-
ler ile GAP Eylem Planı çerçevesinde, GAP illerini 
de kapsayan “Organik Tarımın Yaygınlaştırılması 
ve Kontrolü Projesi” ile “Gökçeada-Bozcaada 
Tarımsal Kalkınma ve İskan Projesi” yürütülmek-
tedir.

Üretici gözünden bakarsak, organik gıda üretimi, 
üreticilerin konvansiyonel tarımı bırakarak aldık-
ları bir risktir. Sektörün ulusal/uluslararası açık 
piyasa koşullarında rekabetçi ve sürdürülebilir 

olması için devletimiz nezdinde tarımsal sübvan-
siyonlar uygulanmaktadır. 21 Ocak 2014 tarihli 
28889 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ba-
kanlar Kurulu Kararı kapsamında yılı 5.000.000 
TL’ye kadar kredi imkânı bulunmaktadır. Benzer 
resmi müdahaleler Avrupa Birliği ülkelerinde ve 
ABD’de de mevcuttur. Bu gibi desteklerin sek-
töründe büyüme hedefi olan en az %5’yıl oranını 
tutturabilmesi açısından önemi tartışılmazdır.

1999-2009 yılları arasında dünya organik gıda 
pazarı %250’nin üzerinde büyüme göstermiş 
olup son 5 yıldır ortalama %10 büyümektedir. 
Bu trendin önümüzdeki yıllarda da devam etme-
si beklenmektedir. 2015 yılında dünya genelin-
de 105 milyar $ büyüklüğe ulaşması öngörülen 
sektörde ülkemizin daha aktif rol alabilmesi için 
yazıda belirttiğimiz kamu desteklerinin yanı sıra, 
uluslararası kontrol ve sertifikasyon alanında ve 
katma değeri yüksek, nitelikli işlenmiş ürünlerin 
üretimi konusunda ulusal pazarımızın gelişmesi 
gerektiği kanaatindeyiz.
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STANDARD: Organik tarım ve organik ürün 
dendiği zaman sizce ne anlamak gerek?

S. Başer: Organik tarım terimi Türkiye’de daha 
çok, yeni söylemlenmeye başlayan bir terim. 
Bundan yıllarca önce yapılan doğal tarımın şimdi 
sertifikalandırılarak insanların hizmetine sunul-
masına organik tarım diyoruz. Bundan yirmi yıl 
önce yapılan doğal tarım da, organik tarımın ta 
kendisiydi. Hatta şimdi yapılan tarımın bir kısmı 
hibrit tohumla yapıldığı için konuya hakim birçok 
insan, bu tarımın organik olmadığını bile söyler. 
Dolayısıyla organik tarım kavramını bu dönemde 
tam manasıyla yerine getirebilmek için birtakım 
kuralları yerine getirip bunu da sertifikalandırma-
nız gerekiyor. Sertifikalandırdığınız bu ürünleri 
yine aynı şartlarda pazara sunabiliyorsanız sunu-
lan ürünleri de organik ürünler diye adlandırabi-
liyoruz.

STANDARD: Sayın Başer, bir dönem artık 
Ayaş domatesi konuşulmuyordu. Neden kaybol-
du Ayaş domatesi?

S. Başer: 1980’li yıllara kadar Ayaş domatesi 
hem Ayaş’ta çok fazla ekilip ticareti yapılan hem 
de Ankara bölgesi dışına da çok fazla gönderilen 
bir üründü. Özellikle Mersin, Antalya, Adana böl-

gesinde yaşları ilerlemiş insanlar Ayaş domate-
sini isim olarak bilirler. 80’li yıllardan sonra kay-
bolmasının en büyük nedeni şöyle açıklanabilir, 
hibrit tohumlarının daha verimli, dayanıklı ve raf 
ömürlerinin uzun olması, pazarda daha çok paya 
sahip olmaları nedeniyle Ayaş domatesinin üre-
timine Ayaşlı üreticiler istemeyerek ara verdiler. 
Ayaş domatesi gerçekten özel şartlarda yetiştiril-
mesi gereken bir sebze. Diğer domateslerle aynı 
bakımı uygulayıp aynı şartlarda yetiştirseniz bile 
hasadı başladığı andan itibaren çok ince kabuk-
lu olduğu için üst üste atılmaması lazım, pazara 
çıkmadan önce ambalaj değişikliği yapılmaması 
lazım gibi bir takım sorunlar nedeniyle çiftçiye 
de, işin açıkçası külfet oldu. Böylece Ayaş doma-
tesi, ekimini takip eden birkaç yıl içerisinde bitti 
denecek seviyeye geldi. 

STANDARD: Peki Ayaş domatesini toprağa 
tekrar kazandırma farkındalığı sizde nasıl oluş-
tu?

S. Başer: Tohumlar kaybolunca hibrit tohumlar 
ekilmeye başlandı. Nadiren kendileri için eken 
çiftçiler dışında herhangi bir yere Ayaş domatesi 
gitmemeye başlamıştı. Ben de o zaman özel bir 
firmada teknik müdür olarak çalışıyordum ama 
gönlümde hep Ayaş domatesinin yok olmasına 
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kalmadığını öğrendim. Ekim yaptığım belde Ol-
tan diye bir kasaba. Ben oraya hem avlanmak 
hem de gezmek amaçlı giderdim. Oradaki arka-
daşlarımdan biri beni bir teyzeye götürdü. Ona 
sordum “ben ne zamandır Ayaş domatesi tohu-
mu arıyorum.” dedim. “Nereden bulacaksın?” 
dedi. “Biz de bir zamanlar ektiğimiz domates to-
humlarından vardı ama nereye koyduk kimbilir. 
Siz oturun, bir çay için. Ben geliyorum.” diyerek 
yanımızdan ayrıldı. Aradan on dakika geçti ve 
elinde küçük bir bez torba ile geri geldi. “Bun-
da bir domates tohumu var ama ne domatesi-
dir ben de bilmiyorum.” dedi. Yaklaşık yarım su 
bardağı büyüklüğünde bir tohum torbası… Tabii 
ben çok heyecanlandım çünkü onların domates 
ektikleri dönemde hibrit tohumlar daha yeni yeni 
çoğalmaya başlamıştı ve muhtemelen onların 
eline geçmemiştir fikrindeydim. “Bu kadar sene 
sonra nereden çıkardın bu tohumu?” diye sor-
dum. “Kızımın çeyiz sandığının bir kenarına at-
mışım.” diye yanıtladı. Çeyiz sandığından çıkan 
tohum insanlara çok ilginç geliyor. Eskiden köy-
lerde tohumları saklamak için özel yerler yoktu 
ve bilirsiniz köylerde fare, böcek çok olur. Genel-
de böyle özel yerlere koyarlarmış tohumları ama 
unutulmuş kalmış. İşte biz o tohumlarla başladık 
Ayaş domatesini yetiştirmeye. 

STANDARD: Ayaş domatesi nasıl üretiliyor?

S. Başer: Ayaş domatesinin üretimi diğer do-
mateslerin üretiminden, çiftçinin yetiştirmesi 
bazında çok farklı değil aslında. Şu an ki Ayaş 
domatesinin üretimini Türkiye’de gerçekleştiren 
tek oluşum bizim Ayaşlı Grup oluşumumuz. Fide 
ve tarla aşamamız var. Bu aşamadan önceki to-
hum elde etme aşamasının ilk üç yılını Ayaş’ta 

karşı duyduğum üzüntü vardı. Ben çocukluğum-
dan üniversite bitene kadar hem Ayaş’ta kendi 
bahçemizde domates yetiştirdim hem de uzun 
yıllar yedim. Domateslerin 90’ lı yıllarda tadı tuzu 
olmadığı insanlar tarafından söyleniyordu. Bana 
“nerede o eski Ayaş domatesi?” diye soruyorlar-
dı. Bu da beni biraz tetikledi açıkçası. O yıllardan 
sakladığım biraz tohum vardı ama çok azdı ve 
de hangi tohum olduğu tam belli değildi. 2006 
senesinde çalıştığım iş yerinde artık emekliliğim 
doluyordu ve ben Ayaş domatesinin ekimini ya-
pıp, çoğaltıp, Türkiye’ye duyurmam gerektiğine 
karar verdim. Bu zor bir işti. Elinizdeki tohumun 
çimlenip çimlenmeyeceğini, tohum gerçekten 
Ayaş domatesi tohumu mu, değil mi bilmiyor-
sunuz. Yıllarca aynı domates ekilip tohum alın-
dığı için bazı değişiklikler olmaya başlıyor. Diğer 
domateslerden tozlanmalar nedeniyle şekil ve 
tat bozuklukları olabiliyor. Bütün bunları hesap 
edip 2006 yılı sonunda ben çalıştığım kurum-
dan emekliliğimi istedim. Ayaş domatesinin eki-
mini 2007 Kasım ayında projelendirdik ve Ocak 
ayında tohumu çimlenmesi için seraya attık. O 
günden beri uğraşıyoruz. İyi bir yere geldiğimizi 
düşünüyorum. 

STANDARD: Çeyiz sandığından çıkan tohum-
lar Ayaş domatesine yeniden hayat vermiş.  Bu 
nasıl oldu?

S. Başer: Elimdeki domates tohumlarının yeterli 
olmayacağını bildiğim için ilave tohum arayışına 
girdim ve baya yer gezdim. Aslında çeyiz san-
dığından tohum bulma hikayesi 1999-2000 yıl-
larına denk geliyor. Arkadaşlarıma elimdeki to-
humun çimlenmeyeceği ihtimaline karşı tohum 
aradığımı söyledim. Kimse de o eski tohumun 
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Oltan kasabasında yaptık. Sonraki iki yıl hem 
Ayaş’ta hem Konya’da tohum aldık. Konya’da 
tohum almamızın nedeni ekim yaptığımız bölge-
de sebze üretimi yapılmamasıydı. Başka çeşitler 
olmadığı için tozlanma olmuyordu ve daha fazla 
tohum elde edebiliyorduk. Ayaş’ta her ne kadar 
özel alanlarda tohum üretmeye çalışsak da yan-
lış tozlanma olasılığı daha çoktu. Elde ettiğimiz 
tohumların tamamına yakınında ektiğimiz her 
tohumun bir sonraki sene ekebilecek tohuma 
bizi ulaştırdığını fark ettik. Safa tohuma ulaşmış-
tık. Konya’dan elde ettiğimiz tohumlarla beşinci 
yıldan itibaren fide ve ürün üretimine başladık. 
Genelde domates üretimini Ayaş’ta, fide üreti-
mini ise Zonguldak Çaycuma’da bir seramızda 
yapmaya başladık. Ayaş’ta domatesi satmak için 
değil ama “bakın Ayaş’ta, Ayaş domatesi yetişi-
yor.” diyebileceğimiz bir alanımız olması gereki-
yordu. Dolayısıyla biz şimdiye kadar ürün satışı 
hiç yapmadık. Sadece Ayaş domatesini insanlara 
daha fazla tanıtabilmek adına özel ve tüzel kuru-
luşlara, sebzecilikle ilgili olarak çalışmalar yapan 
birimlere reklam ve tanıtım amaçlı ürünler hazır-
ladık. Onun dışında fide üretimlerimizi de, hem 
çiftçilere Ayaş domatesini yeni baştan ektirip 
yaygınlaştırmak hem de kişi bazında bahçelerine 
ya da tarlalarına ekim yapmak isteyen insanlara 
ulaştırmak amacıyla başlattık. 

STANDARD: Sizce sağlıklı sebze nasıl olmalı? 
Ayaş domatesinin bu noktada diğer domatesler-
den farkı nedir? Üretiminin her aşaması orga-
nik diyebilir miyiz?

S. Başer: Biliyorsunuz son yıllarda GDO, hibrit 
tohum ve buna benzer söylemlerle insanların 
akıllarında soru işareti bırakan üretimler yapılıyor. 
Aslında GDO dünyada birçok ülkede kullanılan 
bir yöntem olmasına karşın Türkiye’de bazı çe-
şitlerinin dışında çok fazla kullanılan bir yöntem 
değil. Sağlık anlamında sıkıntıları olduğu bütün 
dünyada tartışılıyor. Zararlı etkenleri olduğu belli. 
İlk tohumu toprağa attığınız andan itibaren insan 
sağlığına zarar vermediğini düşündüğünüz ürün-
ler “sağlıklı” sınıfına girer. Aslında hibrit tohum-
lar GDO’lu ürünler kadar zararlı değil. Zararlılarla 
mücadele döneminde kullanılan ilaçların insan-
lara verdiği zarar da son derece önemli. Sağlık-
lı bir ürün yetiştirecekseniz verdiğiniz gübrenin 
yetiştirdiğiniz ürünün içerisinde bulunmadan o 

ürünün  piyasaya sürülmesi gerekir.  Dolayısıyla 
zirai mücadelede kullandığınız tarımsal ilaçların-
da ürün üzerinde kalmadan ürünlerin insanlara 
ulaşması gerekir. Bu teknik bir yöntem. Maalesef 
tarım alanlarındaki üretimlerde üreticilerimizin 
bir bölümünün bilinçsiz olması nedeniyle faz-
la ilaç ya da gübre kullanılıyor ve zararlı ürünler 
halka sunuluyor. Ayaş domatesinde de eğer çok 
verim alayım, zirai ilaç kullanayım derseniz onun 
da diğerlerinden farkı olmaz ve insanlara zarar 
verecek şekilde yetiştirirsiniz. Bizim Ayaş doma-
tesini yetiştirme yöntemimiz biraz farklı. Bir kere 
her şeyden evvel tohum hibrit bir tohum değil 
yerel bir tohum. Tohumun toprağa girmesinden 
itibaren biz hiçbir kimyasal kullanmıyoruz. Sa-
dece gerekli gübre kullanımında doğadan temin 
edemediğimiz gübreleri, kalsiyum gibi, bazı güb-
releme dönemlerinde kimyasal gübre verdiğimiz 
oluyor. 

Zararlılarla mücadelede şu anda organik üretim-
lerde kullanılan benzer ürünleri kullanıyoruz. Do-
ğadan topladığımız bir takım bitkilerle ilaçlama 
yapıyoruz. Bunlara bir örnekte uğur böceği ile 
yaptığımız zararlı mücadelesidir. Belli dönemler-
de uğur böcekleri toplanıp domatesin yetişmesi 
aşamasında oluşan yeşil ve beyaz sinekler için 
mücadelede tarlaya salınır. Bu Türkiye’de ilk kez 
bizim tarafımızdan yapılmıştır ve çokta başarılı 
olduğumuz bir yöntemdir. Bunda sadece pazara 
sunma kısmı kalıyor ki orada kullandığımız am-
balajların tamamı doğadan yapılmış ürünlerdir. 

“İnsanlar bana ‘nerede o eski Ayaş 
domatesi?’ diye soruyorlardı.”
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Eğer çok sağlıklı bir ürün yetiştireceksiniz doğa-
dan hayvan ve kuş gübresi kullanarak gübre ihti-
yacını çözebilirsiniz ama bu ticari anlamda çok 
doğru bir yöntem değil çünkü birtakım kimyasal-
ları kullanmadığınızda hem ürünün hasat mikta-
rında büyük ölçüde kayıplar oluyor hem de zirai 
mücadele yaparken, kimyasal kullanan üretim-
lerden çok daha az verim alıyorsunuz. 

STANDARD: Siz mühendislik mesleğinizi bıra-
kıp tohumculuk okuyarak bu işi sürdürmeye de-
vam ediyorsunuz? Yeniden öğrenci olmak nasıl 
bir duyguydu?

S. Başer: Bu projeye başlamadan önce Ankara’da 
Türkiye’nin önde gelen otomotiv firmalarından 
birisinde teknik müdür olarak görev yapıyordum. 
Aynı zamanda benim üniversite mezuniyetimde 
makine üzerine. Bu işle ilgili bütün projeyi ha-
zırladıktan sonra artık bir çiftçi olma durumum 
vardı ve ben bunu göze aldım. İlk üç yıllık tohum 
seleksiyonu çalışmaları sırasında tohumla ilgili 
ya da ziraat ile ilgili bilgilerimin eksik olduğunu 
fark ediyordum ama o dönemde yapılacak bir 
şey yoktu. 2004 yılında Konya’daki üretimlerimiz 
sırasında, üniversite sınavlarına girip tohumla 
ilgili bir alanda eğitim almam gerektiğine karar 
verdim. Selçuk Üniversitesi Tohumculuk bölü-
münde okumaya başladım. İki yıllık bir bölümdü. 
2006 yılında mezun oldum. Şimdi diplomalı to-
hum teknikeri diyebilirsiniz. Bunun çok faydasını 
gördüm gerçekten. Diplomanın ötesinde insanın 
yaptığı işle ilgili ne kadar hedef koyabileceğine 
ve neler yapabileceğine dair bir çıkarımdı benim 
için. Teknik olarak da birçok şey öğrendim. Ke-
yifli bir dönemdi.

STANDARD: Sayın Başer, Ayaş dışında Ayaş 
domatesi yetiştirmek mümkün mü? Ayaşlı Grup 
olarak dışarıya tohum satışı yapıyor musunuz? 

S. Başer: Ayaş domatesi sadece Ayaş’ta yeti-
şecek olgusu yanlış bir olgu çünkü İç Anadolu 
bölgesinin birçok il ve ilçesinde ekimi yapıldı ve 
hatta bazılarında Ayaş’tan daha iyi neticeler alın-
dı. Buna en iyi örnek Konya üretimimizdir. Kon-
ya’da tohum almak üzere yaptığımız üretimde 
Ayaş’tan aldığımız verimden yüzde otuz daha 
fazla verim aldık. İç Anadolu’nun dışında başka 
nerelerde yetişebilir diye düşündüm ben ve bu 
tohumdan Karadeniz’e, Güneydoğu Anadolu’ya 
hatta Erzincan yaylalarına kadar gönderdik. Sa-
dece Ege ve Akdeniz bölgesinde, ürünün kabuk 
kalınlığının çok ince olması nedeniyle gün yanığı 
dediğimiz sıkıntılar oluşuyor. Bu durum dışında 
aşağı yukarı Türkiye’nin her yerinde yetişebilen 
bir türdür Ayaş domatesi. Ege ve Akdeniz’de de 
üretim alanlarının üstü gölgeliklerle kapatılırsa 
yine yetiştirmek mümkün. Tabii hasat sezonu ve 
ekim sezonu her bölgeye göre farklılıklar göste-
rebiliyor ama sonuç olarak Trakya’dan Ardahan’a 
kadar her yerde ekilebilen bir ürün bu. Tohum 
satışına gelince Tarım Bakanlığı ile sertifikasyon 
çalışmalarımız devam ediyor. Bakan Bey bu ko-
nuda yardımcı olmaya çalışıyor. Bakanlığın diğer 
ilgili birimleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. 
Şu an fide satışı yapıyoruz ama ilerleyen dönem-
lerde tohum satışlarına da başlayacağız.

STANDARD: Ülkemizde hala tohumları bulu-
namayan ürünler var mı?

S. Başer: Evet, ne yazık ki Türkiye’nin tarım anla-
mında kanayan yarasıdır bu soru. Ülkemizin coğ-
rafi konumu nedeniyle bulunduğu çizgiler aslında 
dünyadaki endemik bitkilerin çoğunun bulundu-
ğu alanlar. Aşağı yukarı on iki bin çeşide yakın 
endemik bitkiden bahsediyoruz. Ayaş domatesi 
yerel tohumunun olması dışında aynı zamanda 
endemik bir bitki diye düşünüyoruz çünkü her 
ne kadar Türkiye’nin her tarafında yetişebiliyor-
sa da bölge olarak ortaya çıkıp markalaşmasını 
sağlayan yer Ayaş bölgesidir. Bunun dışında Tür-
kiye’de o kadar çok endemik sebze çeşidi var 
ki… Birçoğunun tohumları maalesef kaybolmuş. 
Mesela bir Çengelköy hıyarından bahsediliyor-
du bir zamanlar. Trakya bölgesine ait daha çok 
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İstanbul’da yetişen bir bitki. Ben çok uzun yıllar 
aradım ama Çengelköy hıyarının tohumu yok ar-
tık. Çengelköy hıyarı diye hibrit tohumdan bir çe-
şit geliştirilmiş. Orijinal Çengelköy hıyarı o değil. 
Buna benzer çeşitli bitkilerimiz var. Mesela Ayşe 
Kadın fasulyemiz vardı bir ara. Şimdi de var ama 
maalesef hibrit bir fasulye. Antalya yöresinin köy 
biberi diye bildiğimiz bir biberi var. Kayseri civarı-
nın Yamula patlıcanı var. Daha ismini benim bile 
bilmediğim bir sürü çeşit var. Ben bunlarla ilgili 
de bir çalışma yapıyorum. Mesela bu yıl Anka-
ra’nın Yuva kavunu diye bildiğimiz bir kavun çe-
şidinin çalışmasını yapıyoruz. Bunun dışında An-
talya’nın bahsettiğim biber çeşidi ve Kayseri’nin 
Yamula patlıcanı gibi birkaç ürünü daha çalışma-
mıza kattık. Ayaş domatesi ile birlikte onların da 
sertifikasyonlarını yapıp çiftçilerle ve tüketicilerle 
buluşturabilirsek bizim için de ülkemiz için de iyi 
şeyler olacağını düşünüyorum.

STANDARD: Ayaş domatesi artık tür olarak 
Tarım Bakanlığı Gen Bankası’nda kayıtlı.  Bu 
yolculuktan biraz bahseder misiniz?

S. Başer: Evet şu anda Tarım Bakanlığı Gen 
Bankası’nda Ayaş domatesinin çeşit kayıtları 
yapılmış durumda. 2006-2007 yıllarında Ayaş 
domatesi ile ilgili çalışmalara başladığımız dö-
nemde Tarım Bakanlığı’nın kayıtlarında Ayaş do-
matesi diye bir çeşit yoktu. Dolayısıyla tohumu 
da yoktu. 2007-2008-2009 yıllarında yaptığımız 
seleksiyon çalışmaları sırasında Tarım Bakanlığı 
Türkiye’de ilk olan, bir Gen Bankası açma kararı 
almıştı. Bu dönem içerisinde ben de Gen Ban-
kası’nın açılış çalışmalarında bulundum. Gen 
Bankası’na Ayaş domatesi tohumlarını iki ayrı tür 
olarak yöresel isimleriyle kayıtlarını yaptırdık ve 
tohumlarını teslim ettik. Gen Bankası’nın açılı-
şında Ayaş domatesinin de tohumları vardı ve o 

günden bugüne Ayaş domatesi tohumları orada 
mevcut. Endemik ürün olarak kaydının yapılabil-
mesi için sertifikasyon aşamalarının da bitmesi 
gerekiyor. Ayaş domatesi bakanlıkta şu an tür ve 
çeşit olarak kayıtlı. 

STANDARD: Marketlerde ya da pazarlarda 
sağlıklı domates seçerken nelere dikkat etme-
liyiz?

S. Başer: Pazar ve marketlerde satışı yapılan 
domateslerin içerisine bizim hedefimiz Ayaş do-
matesini de katmak aslında. Ne yazık ki Ayaş 
domatesinin raf ömrünün kısa olması ve diğer 
çeşitlerden daha ince kabuklu olması nedeniyle 
ancak özel ambalajlar sayesinde bunu yapabili-
yoruz. Bu da maliyetleri artıran bir unsur. Dola-
yısıyla şu anda pazarlarda ve marketlerde satılan 
domatesler ne yazık ki Ayaş domatesi değil. 

Sebze sezonunun dışında yenilen çeşitlerde is-
tediğiniz tatta ve sağlıklı ürünler alabileceğinizi 
düşünmüyorum ben. Benim tavsiyem, mümkün 
olduğu kadar, ürünün üretilmesi gerektiği dö-
nemlerde tüketilmesidir. Sadece görüntüsüne al-
danarak birtakım ürünlerin alınması da çok doğru 
değil. 

STANDARD: Yerel ürün tüketilmesi konusun-
da tüketicilere neler söylemek istersiniz?

S. Başer: Yerel çeşitlerin tercih edilmesi gerek-
tiğini söylemek lazım ama tüketicinin hangisinin 
yerel çeşit hangisinin serada yetiştirildiğini bil-
mesi o kadar zor ki. Çok kısaca söylemek gere-
kirse her şeyi mevsiminde yemek gerekir. 

STANDARD: Çok teşekkür ederiz.

“İlk tohumu toprağa attığınız 
andan itibaren insan 

sağlığına zarar vermediğini 
düşündüğünüz ürünler 

“sağlıklı” sınıfına girer.”
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etkisini geç gösteren, daha fazla bilgi birikimi ge-
rektiren, piyasada sınırlı oranda bulunabilen ve 
daha maliyetli yöntemlerdir. Diğer yandan bu 
yöntemler her ürün ve zararlı türü için genellikle 
değişim göstermektedir.

Burada, organik tarım kapsamında her ürün ve 
zararlı için kimyasal mücadeleye alternatif olarak 
kullanılabilecek yöntemlere ayrı ayrı yer vermek 
mümkün değildir. Bu nedenle burada sadece 
organik tarımda zararlılara karşı kullanılabilecek 
mücadele yöntemlerinin genel bir değerlendir-
mesi ve ilkeleri üzerinde durulacaktır. Ancak, 
organik tarımın ilkelerine göre ürün ve zarar-
lı esasına göre yapılmış mücadele programları 
geliştirilinceye kadar, spesifik zararlı sorunlarına 
karşı bitki koruma teknik talimatlarındaki kimya-
sal mücadele dışındaki yöntemlere (organik ta-
rımda izin verilenlere) başvurulması tavsiye edi-
lecektir.

ORGANİK TARIM VE ZARARLILAR 
Organik tarımda zararlılara karşı kullanımına izin 
verilen yöntemler göz önüne alındığında artık bir 
“mücadele” den ziyade “yönetim” kavramından 
bahsetmek mümkün olacaktır. Zira entegre mü-
cadele yaklaşımında olduğu gibi burada da za-
rarlıların yok edilmesi değil, ekonomik zarar yap-
mayacak şekilde yönetilmeleri amaçlanmaktadır. 
Mücadelede elde edilecek başarı açısından şu üç 
unsur oldukça önemlidir; 

a) Biyolojik bilgi: Böceklerin yaşam ihtiyaçları 
belirlenerek bunlardan mahrum bırakılabilirler 

b) Ekolojik bilgi: Böceklerin çevre ve kendi 
aralarındaki ilişki onlara karşı daha mukavim 
bir çevre oluşturmada kullanılabilir. 

c) Davranışsal bilgi: Faydalı ve zararlı böcek-
lerin davranışları bitkileri onlardan koruyacak 
biçimde değiştirilebilir. 

Çok büyük bir kısmını böceklerin oluşturdu-
ğu hayvansal zararlılar tarımsal üretimde 
dünya ortalaması olarak yaklaşık %13 ci-

varında ürün kaybına neden olmaktadır.  Hatta 
bazı bitkisel ürünlerde zararlılarla mücadele yap-
maksızın üretim yapmak söz konusu bile değil-
dir. Zararlılarla mücadele özellikle 20. yüzyılın 
ortalarından itibaren ağırlıklı olarak kimyasal ilaç-
lar kullanılarak yapılmaya başlanmıştır.  Kimyasal 
ilaç kullanılarak yapılan mücadelenin daha ko-
lay ve kısa süre içinde sonuç veriyor olmasına 
ilaveten kimyasal ilaç sektöründeki büyüme al-
ternatif mücadele yöntemlerinin arka plana itil-
mesine neden olmuştur. Ancak özellikle 1960’ lı 
yıllardan sonra kimyasal ilaçların çevre ve insan 
sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin anlaşılma-
ya başlanması ile kimyasal ilaç kullanılarak ya-
pılan tarımsal mücadele tartışılmaya başlanmış 
ve “Entegre Mücadele” kavramı geliştirilmiştir. 
Entegre mücadele, kabaca alternatif ve çevre 
dostu yöntemlere öncelik veren ve kimyasal ilaç 
kullanımını son çare olarak gören bir yaklaşıma 
sahiptir. Ancak alternatif mücadele yöntemleri-
nin önemli bir kısmının endüstriyel boyutunun 
olmayışı ve kimyasal mücadeleyi sınırlayıcı dü-
zenlemelerin eksikliği nedeniyle, tarımsal ilaç 
kullanımı halen tüm dünyada en yaygın mücade-
le yöntemi olmaya devam etmektedir. Alternatif 
mücadele veya kimyasal mücadele yöntemleri-
nin tercih edilme oranları ülkelerin teknolojik alt 
yapısı, eğitim düzeyi ve ekonomik şartlarına göre 
değişim göstermektedir. 

Organik tarımın ana özelliklerinden birisi zarar-
lılarla mücadelede sentetik ilaçların kullanımına 
izin vermemesidir. Oysa tarımsal üretim sürecin-
de ortaya çıkan ve ekonomik kayba neden olan 
yüzlerce zararlıya karşı üreticiler uzun yıllardır 
kimyasal ilaçları kullanmaktadır. Bu nedenle or-
ganik tarım yapan üreticilerin başlıca sorunların-
dan birisi kimyasal ilaç kullanılmadan bu zararlı-
larla nasıl mücadele edeceğidir. Üstelik alternatif 
yöntemler genellikle daha zahmetli, çoğunlukla 
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uzak tutulur. Bu durumda bazen gerekli olmadan 
da mücadeleye karar verildiği görülmektedir. 
Bu nedenle, üreticinin zaman içerisinde faydalı 
böcek ve mikroorganizma türlerinin varlığını da 
saptayabilecek bir deneyim geliştirmesi oldukça 
önemlidir. 

Faydalı ve zararlı türlerin varlığı, üreticiler tara-
fından yapılacak haftalık gözlem, inceleme ve 
sayımlarla kayıt altına alınmalıdır. Özellikle kısa 
sürede hızla üreme yeteneğinde olan kırmızı 
örümcekler, yaprak bitleri ve beyazsinekler gibi 
zararlılar açısından ürünün çok daha sık aralıklar-
la kontrol edilmesi doğru olacaktır. Bu aşamada 
üretici birlikleri ve kamu kuruluşlarının, her ürün 
için karşılaşılabilecek faydalı ve zararlıların tanın-
masını sağlayacak poster gibi görsel materyaller 
temin etmesi yardımcı olacaktır. 

Üreticilerin mücadeleye karar vermeden önce 
mutlaka dikkate almaları gereken bir diğer husus 
ise zararlının ekonomik zarar eşiğidir. Ekonomik 
zarar eşiği kısaca; zararlı hangi yoğunluğa gel-
diğinde ekonomik olarak ciddiye alınmayı (yö-
netim veya mücadele) hak eder, bunu gösterir. 
Dolayısı ile mücadele yapılıp yapılmayacağına 
karar vermek için de zararlıların yoğunluğunun 
izlenmesi gereklidir. 

MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Organik tarımda zararlılarla mücadele yöntemleri 
pek çok kaynakta önleyici ve iyileştirici tedbirler 
olarak ikiye ayrılarak ele alınmaktadır. Bazı kay-
naklar ise bir kısım yöntemlerin her iki kapsamda 
da yer alabileceğini gözeterek konuyu mücadele 
yöntemlerinin sınıflandırılma başlıkları altında in-
celemektedir. Burada konu mücadele yöntemleri 
başlıklarına göre ele alınırken bunların sıralaması, 
kullanım önceliğine göre olacaktır. 

BİRİNCİ BASAMAK ÖNLEMLER
Kültürel Önlemler: Bir üretim alanında zararlı 
sorunları üreticinin üzerinde değişiklik yapabile-
ceği bazı önemli unsurlarca etkilenir. Üretici ken-
di kontrol alanındaki bu uygulamaları uygun bi-
çimde yöneterek zararlılara karşı çevre direncini 
artırabilir. Çevre direncinin artırılması;  zararlıla-
rın üreme ve çoğalması için uygun olmayan, itici 
çevre koşulları yaratılması, faydalı organizmalar 
için uygun ortam sağlanması ve bitkinin zarar-
lıya karşı direncini artırıcı önlemlerin alınması 

Bu bilgiler aşağıda belirtilmiş olan çok değişik 
uygulama yöntemleri ile birlikte zararlıları yönet-
mek için kullanılabilir. Zararlı sorunlarına karşı 
bunlardan sadece bir tanesinin uygulanması ile 
başarı elde edilmesi beklenmemelidir. Çoğu za-
man bu yöntemlerin birden fazlasının bir arada 
ve uygun bir zamanlama ile kullanılması gereke-
cektir. Zararlı sorunları çoğu zaman bulunduğu 
alan ve üretim modeline özgündür. Bu nedenle 
üreticilerin kendi zararlı sorunlarına yönelik bir 
mücadele programı olmalı ve daha organik ta-
rıma başlarken zararlılara karşı bir yol haritasına 
sahip olunmalıdır.

Organik üretim standartlarına göre üreticiler za-
rarlıların yönetiminde, kültürel, mekaniksel veya 
fiziksel, biyolojik, sentetik olmayan cezp ediciler, 
uzaklaştırıcılar ve tuzakların kullanıldığı biyotek-
nik mücadele yöntemlerini kullanabilirler. Bunlar 
yetersiz kaldığında ise, bitkisel ve biyolojik ilaçla-
rın yanı sıra sentetik olmayan ve kullanımına izin 
verilmiş olan diğer ilaçlar kullanılabilir. Burada 
önemli bir husus, kullanılan her türlü yöntemin 
ve hatta elde edilen sonuçlara ait gözlem ve ya 
verilerin kayıt altına alınmasıdır. 

Zararlıları yönetmek için eyleme geçmeden ve 
alternatif metotlara yer vermeden önce mutlaka 
yapılması gereken iki önemli şey vardır. Bunlar, 
zararlı ve faydalıların izlenmesi ve ekonomik de-
ğerlendirmeye göre mücadele yapılıp yapılmaya-
cağına karar verilmesidir. 

ZARARLI VE FAYDALILARIN  
İZLENMESİ
Bir ürün ekosisteminde üreticinin her şeyden 
önce faydalı ve zararlı böcekleri ve bunların yu-
murta, larva, pupa ve ergin gibi biyolojik dönem-
lerini iyi bilmesi gerekir. Zararlının doğru teşhisi 
mücadeleye geçmeden önceki ilk önemli basa-
maktır. Bazen üreticinin, zararlıların ve faydalıla-
rın teşhisinde bir uzmandan yardım alması kaçı-
nılmazdır. Zararlı populasyonunun izlenmesinde 
feromon ve yapışkan renk tuzakları kullanma, 
gözle sayma ve darbe metodu gibi değişik yön-
temler kullanılabilir. Bazen zarar görmüş ürün 
oranı dikkate alınır. Kullanılacak yöntem zararlı-
nın türüne göre değişim gösterir. Böylece zararlı 
türlerin yoğunluğu ve biyolojisi hakkında kolayca 
bilgi elde etmek mümkün olacaktır. Çoğu zaman 
zararlı türlerin varlığı üzerinde odaklanırken, fay-
dalı böcek ve mikroorganizmaların varlığı gözden 
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yasal ve biyolojik yapısı ile yakından ilgilidir. Bu 
nedenle gübrelemenin iyi yönetilmesi gereklidir.  
Örneğin mısır kurdu (Ostrinia nubilalis Lep.:Pyra-
lidae)’nun organik uygulamaların yapıldığı top-
raklarda mısır üzerine daha az yumurta koyduğu 
görülmüştür.  Araştırmalar organik uygulamaların 
yapıldığı topraklarda organik madde ve mikrobi-
yal aktivitenin artmasıyla beraber bitkideki mine-
ral madde ve besin elementi dengesinin daha iyi 
tesis edildiği ve bunun da fitofag böcekler üze-
rinde etkili olduğunu göstermiştir. Kumlu toprak-
larda nematot ve tel kurdu sorunu yüksek olabi-
lir. Aşırı gübrelenmiş veya besin elementi stresi 
çeken bitkiler bazı böcekleri cezbedebilir. Toprak 
işleme genel olarak topraktaki böceklerin meka-
niksel olarak ölümünü sağlayarak, ortaya çıkan 
zararlıları kuşlar ve diğer predatörlerin etkisine 
maruz bırakarak ve toprak ve bitki artıkları ara-
sında yer alan böcek sığınaklarını tahrip ederek 
etkili olur. Yine bitkinin yeterince su alamaması 
kırmızı örümcekler gibi bazı zararlıların etkisini 
artırabilir. Toprakta su seviyesinin yüksek veya 
gereğinden daha düşük olması da zararlı sorun-
larını etkileyebilir. Su eksikliği çekilen yerlerde 
sulama yapmak ile bitkilerin zararlılara direnci 
artar. Su seviyesinin yüksek oluşu aksi tesir eder 
ve bitki sağlığını korumak için drenaj gerekebilir.

Mekaniksel Yöntemler: Mekaniksel olarak za-
rarlıları yok etmeye veya zarar yapmalarını ön-
lemeye yönelik tedbirlerdir. Bazı zararlılar iri 
oldukları ve toplu yaşadıkları için toplayıp imha 
edilerek kolayca ortadan kaldırılabilirler. Bazıları 
ise değişik tuzaklar kullanılarak tuzağa düşürülür 
ve öldürülürler. Çeşitli engeller kullanılarak zarar-
lıların üründen uzak tutulması da bu kapsamda-
dır. Son yıllarda birçok üründe ağ çekme yöntemi 
ile zararlılarla mücadele edilmektedir. Malçla-
ma çıplak toprağa oranla zararlılara karşı daha 
iyi sonuç vermektedir. Araştırmalar malç olarak 
hububat saplarının kullanılması halinde bunun 
patates böceği gibi bazı böceklerin zararında 
azalmaya neden olduğunu ortaya koymuşlardır. 
Yüksek değerli ürünlerde zararlıyı üründen uzak-
ta tutacak bazı engeller de kullanılabilir. Örneğin 
bitki plastik bir tünel içine alınabilir. Diğer yan-
dan aliminyum folye ve parlak plastikler gibi ışığı 
yansıtan bazı malç materyalleri yaprak biti gibi 
zararlıları sebzelerden uzak tutmaya yardımcı 
olur. Malçlama özellikle organik sebze yetiştirici-
liğinde zararlılara karşı kullanılabilir. Malçlamada 
kullanılan materyalin rengi bile bazı böceklerde 
etkili olmaktadır. Renkli ve yapışkan tuzaklar 

yoluyla olabilir. Bu yöntemler esas olarak zaten 
yapılmakta olan bazı tarımsal uygulamaların, za-
rarlıların yaşama ve çoğalmalarını güçleştirecek 
şekilde düzenlenmesinden ibarettir. Kültürel ön-
lemler; sağlıklı ve kuvvetli bitki yetiştirme, toprak 
işleme, gübreleme, temiz tohum kullanımı, bitki 
sıklığının ayarlanması, sulama ve drenaj, buda-
ma, dayanıklı çeşit yetiştirme, ekim, dikim ve 
hasat zamanının ayarlanması, münavebe, tuzak 
bitki kullanımı ve bitki artıklarının imhası gibi uy-
gulamaları içine almaktadır. a) Dayanıklı çeşit: 
Maalesef pek çok üründe zararlılara dayanıklı 
çeşit bulmak mümkün değildir. Zararlılara daya-
nıklı transgenik çeşitlerin kullanımına ise organik 
tarımda izin verilmemektedir. Ancak diğerlerine 
göre zararlılara daha dayanıklı çeşitler varsa veya 
üreticilerin bu yönde gözlemleri mevcut ise on-
lar tercih edilmelidir. Bu durum özellikle çok yıllık 
bitkilerde daha önemlidir. b) Uygun alan seçimi 
ve münavebe: Bitkisel üretim yapılacak yerin se-
çiminde çok sayıda faktör etkilidir. Bazı durum-
larda ürün ve zararlının doğal düşmanları için son 
derece elverişli ancak zararlının gelişmesi için 
uygun olmayan bir üretim alanı seçerek primer 
zararlı sorunlarını gidermek mümkün olabilmek-
tedir. Uygun toprak seçimi özellikle toprakta ya-
şayan böcekler için önemli bir yöntemdir. Mü-
navebe de, esas zararlıların konukçusu olmayan 
bitkilerin münavebeye alınmasıdır. Ancak zararlı-
ların pek çoğu oldukça hareketlidir ve bu durum 
münavebenin etkinliğini düşürür. Ancak hareket 
kabiliyeti düşük veya toprakta yaşayan bazı za-
rarlılara karşı etkili biçimde kullanılabilir. Müna-
vebeye alınacak bitkilerin yeni zararlı sorunları-
na neden olmaması gerekir. c) Ekim, dikim ve 
hasat zamanının ayarlanması: Ekim, dikim ve 
hasat zamanının istenildiği gibi ayarlanması bir-
çok üründe mümkün olmaz. Çok yıllık bitkilerde 
ürünün zararlılardan daha az etkilenmesine yö-
nelik olarak erkenci veya geçci çeşitlerin dikimi 
daha bahçe tesis edilirken hesaba katılmalıdır.  
Tek yıllık bitkilerde ise buna ilave olarak ekim za-
manı ayarlaması yapılabilir. Aynı şekilde belirli öl-
çüler içerisinde hasat dönemi de düzenlenebilir. 
Zararlılar ile bitkilerin fenolojileri arasında çoğu 
zaman bir ilişki vardır. Burada önemli olan bitki-
nin hassas olduğu dönem ile zararlıyı mümkün 
olduğunca buluşturmamaktır. Genel bir yaklaşım 
olarak erken ekimin bitki gelişimini hızlandırdığı 
ve zararlılara mukavemetin arttığı kabul edilirse 
de bu her zaman için doğru değildir.  d) Toprak 
koşullarının yönetimi: Bitkinin zararlı böceklere 
ve hastalıklara dayanıklılığı toprağın fiziksel, kim-
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altında tutulabilir. Organik sistemler za-
rarlı kimyasallara yer vermemesi veya az 
yer vermesi nedeniyle doğal düşmanların 
kolayca üremesi ve zararlıları baskı altına 
alması için önemli bir fırsat yaratmakta-
dır. Bitkisel çeşitlilik, besin ve sığınaklar 

bakımından ihtiyaçlarını karşılayamayan doğal 
düşmanların ihtiyaçlarını giderici rol oynayacak-
tır. Ayrıca bitkisel çeşitlilik, doğal düşmanlar için 
uygun mikroklima, alternatif konukçu veya av,  
bitkisel esaslı besinler (polen, nektar gibi) ve sığı-
nak ve kışlama yeri sağlayacaktır. Bu uygulama-
nın başarılı bir örneği faydalı böcek sığınaklarının 
oluşturulmasıdır. Tarla içinde yarı kalıcı olarak di-
kilen bitkisel şeritler birçok doğal düşman böcek 
türü, akar, kuş ve küçük memeliler için sığınak 
rolü oynamaktadır. Diğer bir yaklaşım ise doğal 
düşmanlara polen ve nektar sağlayarak onların 
etkinliğini artıracak çiçekli bitki şeritleri oluşturul-
masıdır. Bu durum doğal düşmanların daha fazla 
üremesi ve daha uzun yaşamasını sağlayacaktır. 

Karışık Ekim: İkincil ürün ve yabancı otların yer 
aldığı karışık ekim, sistemi zararlı yoğunluğunu 
etkileyecek diğer bir uygulamadır. Karışık ekim-
lerde zararlıların konukçularını bulması monokül-
türe oranla daha zor olmaktadır. Karışık ekim-
lerde fitofag böceklerin görsel ve kimyasal yolla 
konukçu bitkileri bulmalarının zorlaşması ortamı 
onlar için daha uygunsuz hale getirmektedir. Di-
ğer yandan bu durum doğal düşmanların etkinli-
ğini artırmaktadır. Ancak bu güne kadar yapılmış 
olan çok sayıda çalışmada bazı karışık ekim mo-
dellerinin bazı zararlıların artışına da yol açabil-
diği görülmüştür. Bu nedenle karışık ekim mo-
delinin hedef zararlı dikkate alınarak hassasiyetle 
seçilmesi gerekmektedir. Bu bitkiler birbirlerinin 
gelişimini olumsuz etkilememeli ve böcekler için 
besin teşkil edecek şekilde aynı gruptan bitkiler 
olmamalıdır. 

Tuzak Bitki: Tuzak bitki kullanımı geleneksel ta-
rım uygulamalarında diğer yöntemlerle birlikte 
uygulanan ve organik tarımda da potansiyele sa-
hip bir uygulamadır. Tuzak bitkinin yumurtlama 
ve beslenme için zararlılar için ana üründen daha 
cezbedici olması gerekir. Tuzak bitkinin çekici-
lik kapasitesi ve arazide kapladığı alan zararlılara 
karşı etkili olması için önemli faktörlerdir. Tuzak 
bitkilerin zararlılarla mücadelede kullanım imkân-
ları pek çok çalışma ile ortaya konmuştur. Örne-
ğin tuzak bitki olarak mısır ekimi, mısır kurdunu 
cezbederek biberleri, bazı lepidopterleri çekerek 

böceklerle mücadelede kullanılabilir ve 
bunlar populasyonlarının izlenmesinde 
de etkilidirler. İçinde cezbedici bulunan 
tuzakların kullanımı da oldukça yaygın-
dır. Piyasada farklı renklerde ve yapışkan 
özellikli çok değişik tiplerde tuzak vardır 
ve bazı zararlılara karşı oldukça etkilidir. Yine bazı 
böceklere karşı vakumlu aletler mücadelede kul-
lanılabilir. 

Fiziksel Yöntemler: Bu yöntemler zararlıların 
yaşadığı ortamı onların aleyhine olacak şekilde 
değiştirmeyi hedefler. Ancak birçok kaynak fi-
ziksel yöntemleri daha geniş kapsamda tanımlar 
ve mekaniksel mücadele yöntemlerini de fiziksel 
mücadele yöntemleri içinde ele alır. Gerçekten 
de bu iki ana mücadele yöntemi birçok noktada 
yakın ilişkilidir ve iç içe geçer. 

Fiziksel mücadelede; yüksek ve düşük sıcaklık 
(sıcak su, sıcak buhar, solarizasyon, yakma, so-
ğutma vb.), atmosfer gazları, orantılı nem, suya 
daldırma, ses, mineral maddeler ve radyasyon-
dan yararlanılabilir. Ancak yukarıda da değinildiği 
gibi sadece bazı ülkeler organik tarımda radyas-
yonla kısırlaştırılmış böceklerin kullanımına izin 
vermektedir. Diğer yandan gıda maddelerinin 
radyoaktif ışınlanması organik tarım sisteminde 
kabul edilmez. Fiziksel çevrenin değiştirilmesi 
pek çok ürün için mümkün değildir. Ancak zarar-
lının bulunduğu çevreyi değiştirmeyi hedefleyen 
bu yöntemlerin bir kısmının kullanımı, genellikle 
depolar ve seralar gibi kapalı alanlarda bulunan 
böceklere karşı mümkün olmaktadır. Öte yandan 
kuşlar gibi bazı zararlıları uzaklaştırmaya yönelik 
ses çıkaran alet ve malzemelerin kullanımı olduk-
ça yaygındır. Yine mineral maddelerin bir kısmı 
fiziksel etki göstermekle beraber, preparat olarak 
kullanıldıkları için son bölümde ele alınmıştır.

İKİNCİ BASAMAK ÖNLEMLER
Bu aşamada birinci basamaktaki tedbirlerin alın-
masından sonra, biyolojik kontrolün etkinliğinin 
artırılması, karışık ekim ve tuzak bitki uygulama-
ları yapılabilir. Ancak bu aşamadaki uygulamalar 
kısmen birinci basamaktan bağımsız olarak da 
uygulanabilir. 

Biyolojik Mücadele Etkinliğinin Artırılması:  Bir-
çok zararlı mevcut tarımsal uygulamalar ve çev-
renin değiştirilmesi sayesinde doğal düşmanların 
sayısı ve etkinliğinin artırılması yöntemiyle baskı 
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tadır. Feromonlar mücadelede başlıca 3 şekilde 
kullanılmaktadır: a)Populasyonların izlenmesi: 
Feromonun genelde bir tuzak yardımıyla, doğ-
rudan mücadele yerine mücadeleye karar ver-
me ve zararlıların izlenmesi amacıyla kullanımı. 
Dolayısı ile bu kullanım şekli mücadeleye karar 
vermeden önceki aşamada değerlendirilmelidir.  
b) Çiftleşmeyi engelleme: Feromonun, erkek ve 
dişi böceklerin birbirini bulmasını engelleyecek 
ve onları şaşırtarak çiftleşmeyi önleyecek şekilde 
uygulanması.  Bu yöntem ilgili konuda önemli bir 
bilgi birikimi gerektirmektedir. c)Kitlesel tuzak-
lama: Amaç çok sayıda böceği feromon kayna-
ğına çekerek orada imha etmektir. Feromonlar 
bu amaçla çoğunlukla başta yapışkan tuzaklar 
olmak üzere değişik tuzak tipleri ile kombine 
edilerek kullanılırlar. Bazı zararlılara karşı oldukça 
etkili sonuç vermektedir. Bu yöntemin organik 
tarımda kullanımını sınırlayan en önemli faktör-
lerden birisi maliyet sorunudur. Diğer yandan ise 
geleneksel mücadele yöntemlerine oranla daha 
yüksek bir bilgi birikimine ihtiyaç duymaktadır. 
Kitlesel tuzaklama amacıyla feromonlar dışın-
daki organik kökenli diğer bazı çekici maddeler 
de kullanılmaktadır. Melas, pekmez,  bazı mey-
ve özleri ve proteinlerin türüne göre değişmek 
üzere böcekler üzerinde çekici etkisi olduğu bi-
linmektedir. Bunlar da değişik tuzak tipleri ile bir-
likte böcekleri kitlesel olarak yakalama ve öldür-
mede kullanılabilirler. Feromonlar ve cezbediciler 
genellikle bitkiye doğrudan uygulanmaz ve bir tu-
zak yardımıyla kullanılırlar.  

İnsektisitlerin Kullanımı: Sentetik mücadele 
ilaçlarının organik tarımda kullanımı yasaklan-
mıştır. Bu kapsamda hangi ilaçların kullanılabi-
leceğine gerekli yönetmelikler ve preparatların 
etiketleri incelenerek karar verilmelidir. Zaman 
içerisinde bazı preparatların yasaklanabileceği 
unutulmamalıdır. Bu insektisitlerin faydalı ve za-
rarlılar arasındaki dengeyi bozabilmesi, genellikle 
pahalı olması ve geçici çözüm sağlamaları başlı-
ca dezavantajlardır.  Organik tarımda kullanılabi-
lecek preparatlar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. 
a)Organik insektisitler: Geleneksel insektisitle-
rin organik tarımda kullanımı yasak olmakla bera-
ber bazı firmalar doğal kaynaklardan elde edilmiş 
aktif maddeler ile bazı ilaçlar geliştirmiştir. Spi-
nosad bunun en iyi bilinen örneği olup Saccharo-
polyspora spinosa isimli organizmanın fermantas-
yon ürünü olarak elde edilirler. Spinosad organik 
tarımda birçok zararlıya karşı kullanılmakta olup 
özellikle çiğneyici ağız yapısına sahip zararlılara 

ise domatesleri zarardan koruyabilir. Tuzak bitki, 
üzerinde zararlılar toplandıktan sonra zaman ge-
çirilmeden imha edilmelidir. 

ÜÇÜNCÜ BASAMAK ÖNLEMLER
Biyolojik Mücadele: Günümüzde değişik ülke-
lerde 300’den fazla zararlı böceğe karşı biyo-
lojik mücadeleden yararlanılmaktadır. Bunlar-
dan 102’sine tam, 144’ünde önemli düzeyde 
ve 81’inde ise kısmen başarı sağlanmaktadır. 
Biyolojik mücadele birçok zararlı ile mücadele-
de pestisit kullanımına alternatif olabilecek hale 
gelmiştir. Ancak doğal düşmanların ticari olarak 
bulunabilirliği ülkelere göre değişmektedir. Ülke-
mizde son yıllarda ticari olarak bulunabilen doğal 
düşman türlerindeki artış sevindiricidir. Doğal 
düşmanlar kitle halinde üretildikten sonra kısa 
ve uzun vadede zararlıları baskı altında tutmak 
amacıyla salınmaktadır. İlk iki bölümde ele alınan 
tedbirlerin uygulandığı alanlarda yeterince tatmin 
edici sonuçların alınamaması durumunda 4. ba-
samaktaki önerilerle beraber biyolojik mücadele 
uygulamalarına da yer vermek gerekecektir. Bazı 
biyolojik mücadele etmenlerini organik üretimde 
kullanılan çoğu biyolojik ve mineral kökenli pesti-
site üstün kılan yön ise tek bir zararlıya karşı se-
çici etkiye sahip olmasıdır. Biyolojik mücadeleyi 
üstün kılan bir diğer özellik ise çoğu zaman sorun 
ile karşılaşır karşılaşmaz uygulanabilir nitelikte ol-
masıdır. Organik tarımda zararlılarla mücadelede 
parazitoid ve predatörlerin yanında, genetiği ile 
oynanmamış olmak şartıyla mikrobiyal etmenle-
rin (bakteri, fungus, virus, bakteri) kullanımına da 
izin verilmektedir. Ancak bunlar genel olarak pre-
parat şeklinde uygulandıklarından ilaçlı mücade-
le kısmında ele alınmıştır. 

DÖRDÜNCÜ BASAMAK ÖNLEMLER
Bu basamak feromonların ve diğer çekicilerin, bi-
yolojik ve mineral kökenli insektisitlerin ve bazı 
repellent nitelikli maddelerin kullanımını içine al-
maktadır. Bu basamak önceki basamakların uy-
gulanmasından sonra dikkate alınması gereken 
son aşama olarak ele alınmalıdır. 

Feromonlar ve Diğer Çekiciler: Feromonlar tür 
içi iletişimi sağlayan kokular olup, zararlılara karşı 
genellikle cinsel feromonlar kullanılmaktadır.  Bu-
gün için 1500’den fazla böceğin feromonu sen-
tetik olarak üretilmekte ve ticari olarak satılmak-
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ci ve uzaklaştırıcı olarak etkili olur. Çok sayıda 
böcek türüne karşı etkili bulunmuştur. Tarla ve 
depo şartlarında zararlı böceklere karşı kullanı-
labilir. Ryania: Tropikal bir bitkiden elde edilir 
ve böceklerde beslenmeyi engelleyerek etkili 
olur. Sabadilla: Güney Amerikadaki bir zambak 
türünden elde edilir. Özellikle bazı Heteroptera 
türlerine karşı iyi etkilidir. İnsanlara çok zehirli 
değildir ancak yan etkilerine dikkat edilmelidir. 
Sarımsak yağı: Bazı böceklere karşı uzaklaştırıcı 
etkisi olduğu bilinmektedir. Burada bahsedilen 
bitkisel preparatların bazılarının ülkemizde tica-
ri preparatları vardır. Herhangi bir bitkiden elde 
edilen ekstrakt zararlılara etkili olsa bile organik 
üretimde rastgele kullanılmamalı, çok sayıda bit-
ki türünün insanlara yüksek zehirlilik gösterdiği 
unutulmamalıdır. 
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daha etkilidirler.     b)İnorganik insektisitler: Di-
atom, Kaolin ve Kükürt bunların başlıcalarıdır. Di-
atom silikon dioxid’ in öğütülmesi ile elde edilir 
ve uygulandığı bitki üzerindeki böceklerin derisini 
ve sindirim sistemini yaralar ve onları çevre şart-
larına karşı daha hassas hale getirerek etkili olur. 
Kaolin doğal kilin öğütülmesinden elde edilir, 
suyla karıştırılıp bitkiye uygulanarak bitki yüzeyi-
ni kapladığında yapraklar üzerinde beyaz bir film 
tabakası olarak kalır. Böceğin bitkiyi bulması ve 
bitkideki faaliyeti zorlaşır ve böceği uzaklaştırır. 
Öğütülmüş kükürt bitkiye uygulandığında özel-
likle kırmızı örümcekler üzerinde etkili olur.  c) 
Yağlar: Yağlar petrolden, bitkilerden ve balıklar-
dan elde edilmiş olabilir. Petrolden elde edilenler 
yazlık ve kışlık yağlar diye ayrılırlar. Yazlık olanlar 
bitkinin gelişme dönemlerinde kışlık olanlar ise 
gelişmenin durakladığı kış aylarında uygulanır. 
Yağlar bitkiye toksik etki edebileceklerinden dik-
katli kullanılmalıdırlar. d)Sabunlar: İnsektisit et-
kili sabunlar yumuşak vücutlu böcekleri boğarak 
ve derilerinin geçirgenliğini bozarak etkili olurlar. 
Yumurta dönemine etkili değildir ve fitotoksik 
etkiye dikkat edilmelidir. e)Mikrobiyal prepa-
ratlar: Böcek patojeni nematot, fungus, virüs ve 
bakterilerden yapılma preparatlardır. Bunlar içe-
risinde özellikle Bacillus thuringiensis isimli bak-
teriden yapılanlar yaygın kullanıma sahiptir. Bu 
bakterinin farklı ırklarından yapılan değişik zararlı 
gruplarına etkili olan preparatlar vardır. Piyasada 
bulunmaları kolaydır. İnsanlara ve hayvanlara yan 
etkisi yoktur. Bu bakteriden yapılmış her prepa-
rat, özellikle transgenik olanlar, organik tarımda 
ruhsatlı değildir.  Ancak ruhsatlı olanlar zararlılar-
la mücadelede önemli bir yere sahiptir. Beauvaria 
bassiana isimli fungustan yapılan preparatlar da 
kullanılmaktadır. Değme etkili olmaları ve böcek-
ler üzerinde çoğalarak yayılmaları önemli avan-
tajlarıdır. Birçok zararlıya karşı kullanılabilecek 
preparatları vardır. f)Bitkisel preparatlar: Geniş 
spektrumlu, çevredeki kalıcılığı düşük ve genel-
likle sentetik ilaçlara göre memelilere daha az 
olumsuz etkisi olan ilaçlardır. Pyrethrum: Chry-
santhemum cinsi bitkilerin çiçeklerinin öğütülmesi 
ile elde edilir. Balarısı, balık ve faydalı böcekle-
re zehirliliği yüksektir. Sentetik katkılı formülas-
yonları organik tarımda kullanılamaz. Zararlılara 
karşı ani etkisi yüksektir.  Turunçgil yağları: Tu-
runçgil kabuğu ekstraktlarının sabunlarla karışı-
mından ibarettirler. Yumuşak vücutlu böcek ve 
kırmızı örümceklere karşı etkilidirler. Azadirach-
tin: Azadirachta indica isimli bitkiden elde edilir. 
Böceklerde büyümeyi ve beslenmeyi engelleyi-



STANDARD: Çevre sorunlarına dair dünya 
bize ne söylüyor? Bugün bireyler olarak çev-
re sorunlarının çözümü konusunda sizce neler 
yapmamız gerekir?

İ. GÖKMEN: Dünya imdat diyor. Ben öyle gö-
rüyorum. Çünkü sonlu bir dünyada sonsuzmuş 
gibi davranıyoruz. Kaynaklar tükeniyor ve bir kıs-
mı tükendi. Dolayısıyla bizden sonraki nesiller ile 
ilgili bir kaygımız yok gibi bir sürü şeyi bitiriyoruz. 
Madenler bitiyor, petrol bitecek, suları kirletiyo-
ruz. Bunu yaparken aslında insan farkında olma-
dan geleceğini yok ediyor. Çevre sorunu dediği-
miz şey aslında bizim sorunumuz. Çevre ve biz 
diye bir ayrım yok. Aslında biz çevreyiz, çevrenin 
içindeyiz. Bu farkındalığın ayrımında olabilecek 
bir sistemi henüz geliştiremedik. Bir kısım insan 
çalışıyor ama milyonlarca insan farkında değil.

A. GÖKMEN: Yüksek hızlı şehirleşme ile birlikte 
insanlar kırsal kesimlerden yoğun şehirlere göçü-
yorlar. Kırsal nüfusumuz hala yüzde yirmi ama 
yok ediliyor. Şehir nüfusunun oran olarak artma-
sı batı ülkeleri tarafından da teşvik ediliyor. Yeni 
yasa ile köydeki yerleşimler de belediye içine 
alındı. Herkes şehir de yaşamak durumunday-
mış gibi bir hava oluşuyor. Tabii bu yoğunlaşma 
ile birlikte aşırı tüketimde yoğunlaşıyor. Bu aşırı 
yoğunlaşmanın katkısı da yine doğadan geliyor. 

Gidip en küçük derenin bile üzerine bir jeneratör 
koyarak elektrik üretmeye çalışıyoruz. Günümüz-
de önüne geçilemez bir doğa talanı var. Doğa-
yı gönülden korumaya çalışan insanlar var ama 
maalesef dinlenmiyorlar. Alternatif çözümler 
yokmuş gibi davranılıyor. Dünya resmimiz ma-
alesef üretmeden tüketmeye dayalı. Bu tüketimi 
doğadan alarak, atıkları ise yine doğaya yükleye-
rek yaşadığımız bir çıkmaz var.

STANDARD: Sürdürülebilir yaşam sizce nedir 
ve sürdürülebilir bir toplum nasıl yaratılır?

İ. GÖKMEN: Sürdürülebilirliği şöyle tanımlamak 
gerekir, biz yaşarken yaptığımız şeyleri öyle ya-
pacağız ki çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşa-
mına olanak verir şekilde hareket edeceğiz. Me-
sela petrol örneğini ele alalım. Biz şimdi su gibi 
petrolümüz varmış gibi yaşıyoruz. Halbuki ithal 
ettiğimiz bir ürün.
Araba satışları patlıyor. Yollar arabadan geçilmi-
yor ama petrolü yakıp üstüne üstlük karbondi-
oksit üretiyoruz. Büyük bir olasılıkla petrol tepe 
yaptı. Belki bizim çocuklarımız görecek ama 
onların çocukları göremeyecek. Petrol bitecek. 
Dolayısıyla bu süreç sürdürülemez bir duruma 
girmiş oluyor. Bunun alternatifleri vardı. İnsanlar 
toplu taşıma özendirilselerdi daha az petrol ya-
kımı olacaktı. 
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İ. GÖKMEN: Önemli olan hiç atık üretmemek. 
Bunu gerçekten başarıp bir yıl boyunca evinde 
hiç çöp üretmeyen insanlar var. Tüm eğitim mü-
esseseleri ve basın yoluyla insanlar bu anlamda 
eğitilebilir. Yeter ki istensin, araç çok. Tek bir 
dünya var ve hepimiz bunun farkında olmalıyız. 

A. GÖKMEN: Sürdürülebilir bir toplum fikrini 
önce küçük ölçekli olarak hayata geçirmek ge-
rekiyor. Mesela bir mahalle ya da köy ölçeğinde. 
Mahalleler kendilerine atık üretme konusunda 
minimum bir hedef koyacaklar ve her zaman çı-
kan atıktan daha azını üretecekler. Sonrasında 
bu çalışmayı basın yoluyla iyi bir şekilde adım 
adım tanıtacaklar. Burada kopyalanabilen ör-
nekler yaratmak lazım. Küçükten büyüğe gitmek 
daha kolaydır. Bu değişim adım adım olabilir. Bir 
apartman atık üretmeyebilir. Her şeyi ayrıştırarak 
atabilir. Dünyada iyi örnekleri var. Biz de yapa-
biliriz. Farkındalık yaratmak elbette çok önemli. 
Bunun için çocukları bu anlamda eğitmek gere-
kiyor. Çocuklar öğrenecek ve ailelerine öğrete-
cekler. Çocuklar bunu yaparsa anne ve babalar 
dönüşüyorlar.

STANDARD: Yeşil kimya dendiği zaman ne 
anlamamız gerekir?

İ. GÖKMEN: Yeşil doğanın rengi. Sanırım bu yüz-
den o isim takılmış. Eşim ve ben ikimizde kim-
yacıyız ve günlük hayatımızda binlerce kimyasal 
kullanıyoruz. Bunun bir kısmı doğal gıdalar, sen-
tetik tarafına geldiğimizde on binlerce kimyasal 
var. Hem ürün olarak hem de zararlı atıklar ver-
dikleri için zararlılar. Yeşil kimyanın özü şöyle, 
siz bir şeyi yaparken en başında diyeceksiniz ki 
ben yapacağım ürünü öyle bir tasarlamalıyım ki 
ne kullanacağım kimyasallar ne buradan çıkacak 
yan ürünler ne de elde edeceğim ürün zararlı 
bir şey içermesin. Bu bazen sıfır olmuyor ama 
minimize etmek adına çalışanlar ve çok başarılı 
örnekler de var. Atık işi başa bela ama kimyasal 
atıklar daha bir başa bela. Dolayısıyla başta bir 
tasarlama yaptığınızda ürettiğiniz şey ya da atı-
ğınız insanlık için minimum zararda oluyor.  Yeşil 
kimyanın amacı, zararı nasıl azaltırız sorusunun 
yanıtıdır. Yeşil kimyanın benim en çok hoşuma 
giden boyutu üretim yaparken, özellikle de ilaç 
üretiminde, organik çözücülerin tonlarla kullanıl-
dığı sektörler var. Bizim laboratuarlarımızda da 
oluyor bu. Bu noktada, hiç çözücü kullanmadan 

STANDARD: Bu noktadan hareketle elbette 
atık ve geri dönüşüm konusu da sürdürülebilir 
bir yaşam için önem kazanıyor.  Bu öneme dair 
neler söyleyebilirsiniz?

A. GÖKMEN: Acaba tüketim ekonomisi nasıl üre-
tim ekonomisine dönüştürülür? Burada bir yakla-
şım var. Bizim hali hazırdaki sistemimiz atık üre-
ten bir üretim şekli. Atık, ürün üretiminden daha 
fazla. Mesela yüzde otuz faydalı ürün alıyorsanız 
yüzde yetmiş atık üretiyorsunuz. Acaba biz bu 
atığı ürüne değil de doğaya geri kazandırarak 
tekrar bir sistemin içine koyabilir miyiz? Doğa-
nın çalışma prensibi böyledir aslında. Doğada 
hiç atık yoktur. Mesela sokakta yere düşen bir 
yaprak süpürülerek atılır ama aynı yaprak doğa-
da zamanla toprağa karışır. Evlerimizde çöp üre-
tiyoruz. Biz evimizde bunu minimuma indirdik. 
Mesela sıfır atıklı şehirler tasarlanabilir. 
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tohum kullanır ve paylaşılmasını sağlar.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması 

için çalışmalar yapar.
Doğa ile uyumlu ve ekolojik mimari tasarım 

ve uygulamalar yapar.
Ekolojik ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi için 

çalışır.
Bozulan doğal yapıların onarılması için çalışır.
Bozulan doğal dengelerin yeniden kurulması 

için gerekli çalışmaları yapar.
Geri kazanım sistemleri geliştirerek 

kaynakların verimli kullanımı için çalışır.

www.guneskoy.org.tr
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yaratılması bizim için çok önemliydi. Biz kırsal 
kesimde sürdürülebilir yaşam nasıl olur, bunu 
deneyimlemek için bu projeye başlamıştık. Or-
ganik tarım ile ilgili ilk adımımız üreticilere ilaç 
kullanmayın demek oldu. Fakat bu söylemler hiç 
etkili olmadı. İlk organik üretime 2005 yılında 
başladık. 2006-2007 yıllarında köylüler organik 
üretimin ekonomik olarak daha avantajlı oldu-
ğunu gördükçe sistemin parçası olmaya başla-
dılar. Onlarda ilaç kullanmadan, doğaya zarar 
vermeden üretim yapmaya başladılar. Bunun ki-
lit noktası şu, ekonomik olarak bu yapının kendi 
kendisini desteklemesi lazım ve uygulanan sis-
temden daha iyi olduğunu göstermemiz lazım. 
Ekonomi bu noktada çok önemli oluyor. Yaşam, 
özellikle kırsal da, o kadar kritik ki, iklim koşulları 
kötü olduğu anda açsınız. Bu yüzden hiç kimse 
risk alamıyor böyle durumda. Ne biliyorsa onu 
uyguluyor. İlaç kullanarak tarım yapıyor. İyi mo-
deller, göstererek ve uygulayarak oluyor. Güneş-
köy Projesi böyle bir şey. Toplumda farkındalık 
yaratacak bir takım projeleri gerçekleştirmek. Bu 
başarılırsa kırsal kesimde yaşayan insanlar yarar 
sağlıyor. Sağlıklı gıdayla beslenmeyi arzu eden 
insanlar bu üretime katılan insanları destekliyor-
lar. Bu işin bir ayağı hep şehir oldu. Mesela ar-
tık Türkiye çapında mahalle bostanları oluşuyor. 
Şehirler organik pazarlar kuruyorlar. Elbette fiyat 
sorunları olduğu için birden bire yaygınlaşamıyor 
ama yaygınlaşma işbirliği ile gerçekleşebilir. Şe-
hirdeki insanın farkındalığının artması, köydeki 
insanın da ihtiyaca göre üretmesi gerekmekte-
dir.  Diyelim ki şehirde yaşayan elli aile bir araya 
geldi ve köyde organik üretim yapan bir ailenin 
ürünlerini doğrudan almaya karar verdiler. Bu 
noktada köylü ne kadar üreteceğini bilecek ve 
elinde satılmamış ürün kalmayacaktır. İnsanlar 
da sağlıklı beslenecektir. Mesela Güneşköy bunu 
yaptı. Ürettiği ürünü şehirlerde yaşayan ailelerle 
bağlantı kurarak, ki bu sayı bazen 90 aileye kadar 
çıktı, her hafta bahçeden çıkan ürünleri o insan-
lara ulaştırdı. Bu, getirisi gayet iyi olan bir mo-
del. Biz normalde tükettiğimiz ürünlerin nereden 
geldiğini, kim tarafından hangi koşullarda yetiş-
tirildiğini bilmiyoruz. Güveniyor muyuz? Ben ne 
yediğime hiç güvenmiyorum. Biz bu yüzden de-
ğişikliği üretici olarak kendi çapımızda yapıyoruz. 

STANDARD: Ekolojik yaşam dediğimizde el-
bette konut konusu da ayrı bir yapılanma ola-

üretim yapabilir miyiz? Ya da organik çözücüler 
yerine biz su kullanabilir miyiz? Ya da ürünler üre-
tilirken an be an takip edip zararlı bir şey olaca-
ğını fark ettiğimizde durdurabilir miyiz? Seçenek 
çok fazla ama maruziyeti değil zararlı maddeyi 
sistemin en başından beri üretime dahil etme-
yip üretim yapmak önemli. Yeşil kimya böyle bir 
şeydir. 

A. GÖKMEN: Bu bağlamda gıda üretimine baka-
biliriz. Zararlıyı öldürmek adına öyle şeyler kul-
lanılıyor ki bu aynı zamanda sizin için de zararlı. 
Bugün ilaçlanıp yarın piyasaya çıkmış bir ürünün 
ne kadar zarar vereceğini bilemezsiniz. Çünkü öl-
çüm denetim sistemi yok. 
Onun yerine zarar veren canlıların olmaması için 
başka şeyler yapabilir miyim, sorusunu sormak 
gerekiyor. Bu mümkün, yapılabilir. Orada önemli 
olan ne yapacağınızı bilmeniz ve bunu doğaya 
zarar vermeden nasıl yapacağınızı keşfetmeniz 
ile ilişkili. Mesela piyasadan aldığımız elmalar 
bir üretim sezonu içerisinde on yedi kez ilaçlanı-
yormuş. Bu ilaç nereye gidiyor, yok mu oluyor? 
Kabuğunu yiyen böcek hemen ölüyor. Siz de za-
man içerisinde ölmeseniz bile kansere yakala-
nabiliyorsunuz bunun sonucunda. Bu böceklerin 
çoğalmasını nasıl kontrol edebilirim, sorusunu 
sormak gerekiyor. Dişi bir böcek feromon sal-
gılayarak erkeği çekiyor. Mesela bu feromonun 
sentetiğini üretirseniz erkek böcek dişiyi bula-
mıyor Bu bir çözüm mesela. İlaçtan kaçınmanın 
mükemmel bir yolu. 

STANDARD: Bir eko –köy projesi olan “Gü-
neşköy Projesi”nden bahseder misiniz? Proje 
organik üretim ve ekolojik yaşam konusunda 
bugün nasıl bir noktada?

A. GÖKMEN: Güneşköy aslında başka bir deneyi-
min devamı. 1996’da başlayan ve çeşitli neden-
lerle devam edemeyen bir deneyimin arkasından 
başladı. 2001 yılında başlayıp bu yıllara kadar 
geldik ama galiba bizim projemizin de ömrü bi-
tiyor çünkü üzerinden bir demiryolu projesi ge-
çiyor. Burada öğrenilenler, bir şekilde aktarılarak 
devam edecek. Bu bile bir kazanımdır aslında. 
Biz çok şey öğrendik. Köylülerle ilişki, buranın 
şehir tarafından tanınması gibi hem bizim, hem 
projede yer alan arkadaşlarımızın hem de orada 
yaşayanların pek çok deneyimi oldu.  Bir taraf-
ta köy var ama bir tarafı şehir. Bu farkındalığın 

“Sıfır atıklı şehirler tasarlanabilir.”
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ki, biz bu mahalleyi yıkıp yerine büyük evler yap-
mak yerine yerinde iyileştirme yapmak istiyoruz. 
Açalım dünya çapında bir yarışma, destek vere-
lim. 
Bu desteği de bankalardan değil kendimiz yara-
tarak sağlayalım. İnsanlar inandığı bir projenin 
fon bütçelerini kendi imkanlarıyla yaratabilirler. 
İyi bir mahalle kurulabilir. Küçük Armutlu diye bir 
gecekondu mahallesi var. Çok güzel bir yer. İn-
sanların arasındaki dayanışma müthiş. Gecekon-
duyu yıkamıyorlar ama yaşam koşulları iyi değil. 
İlla ki parası olan iyi yerde yaşayacak diye bir şey 
yok. İyi koşullar onların da hakkı. İyileştirmek ge-
rekir. Bunun yollarını bizim keşfetmemiz lazım. 
Formülü yok ama ülke olarak dersek ki, biz bunu 
iyileştireceğiz çok yetenekli mimarlarımız var. 
Belediyeler var. Alalım bir yeri bir tanesini çöze-
lim. İşte burada başlıyor her şey. Sürekli, beton-
dan yüksek katlı şehirler üretiyoruz. 

İ. GÖKMEN: Binlerce boş bina, kullanılmayan 
konut var ama on binlerce insan evsiz. Şirinde-
re diye kentsel dönüşüme uğrayacak bir yer var. 
Gecekonduları insanlar boş bırakmış ve fakir in-
sanlar buralarda yaşıyorlar. Çocuklar okullarına 
gidemiyor, kağıt toplayarak geçimlerini sağla-
maya çalışıyor. İnsan kendisini çok çaresiz his-
sediyor. Her biri için bir şey yapmak istiyorsunuz 
ama mümkün değil bu durumda olan binlerce 
insan var. 

STANDARD: İnci Hanım “doğa imdat diyor” 
dediniz. Doğanın imdat çağrısına nasıl yanıt 
vermek gerekiyor?

Doğaya müteşekkir olmalıyız. Bir ağaç dikerken 
ürünü, kerestesi, oksijeni ya da başka bir şeyi 
için değil ağaç orada ağaç olduğu için var, bunu 
düşünmeliyiz. O bir birey. Bunu böyle görmemiz 
gerekir. Yurt dışında bu alanlara büfe bile açamı-
yorsunuz. Doğa çok hızlı tüketiliyor ve acilen bir 
şeyler yapmamız gerekiyor. Bir şey yapmamayı 
seçersek ödeyeceğimiz bedellerle kötü yaşam 
koşullarında yaşamayı kabulleniyoruz demektir. 

STANDARD: Bu güzel söyleşi için çok teşek-
kür ederiz.

rak karşımıza çıkıyor. Ekolojik konutlarda ya-
şamak mümkün mü sizce?

Biz bunu yaptık. Saman balyalarından ev üret-
tik. O kadar keyifliydi ki anlatamam. Bir ayda 
bitirmeyi planladığımız evi altı ayda bitirdik, hiç 
önemli değil. Her gün orada değildik. Haftada 
bir gün gidebiliyorduk. Otobüsler dolusu öğren-
ci geldi. Hepsinin o evin yapımında emeği var. 
Çamura değdiler, sıva yaptılar, saman balyalarını 
kazıkların üzerine oturttular. Birlikte emek verile-
rek yapılan şey müthiş. 
İnsanlar arasında dayanışma çok güzel. Sadece 
saman balyasından değil topraktan dayanıklı ev-
ler yapmak da mümkün. Çok estetik yapmanız 
da mümkün. Sizi arkanızdan kucaklayan bir ev 
düşünün. Kapadokya evleri mesela, ne kadar 
güzeldir. Köşeli evler yerine bu evler yapılabilir. 
Üzerinde heykelleri olan duvarlardan yapılmış 
evler var. Toprağı şekillendirerek sağlıklı, iklime 
uyumlu, mükemmel güzellikte konutlar yapabi-
lirsiniz. Yazın serin olur kışın sıcak. Anadolu’da 
yapıldı bu evler ama çatı sorununu aşamadılar. 
Bu tip sorunları teknik olarak çözmek mümkün. 
Üniversiteler bu konu ile ilgili araştırmalar yapa-
bilirler ama hiç yapan yok. 

Almanya’da bu uygulama var. Daha önce ya-
saktı. Bütün ölçümlerini yaptılar. Araştırdılar. Şu 
an da yapılıyor. Toprağı kullanarak bu çözümleri 
üretmek ve çoğaltmak mümkün. Yıkmak isterse-
niz o malzeme tekrar toprağa dönüşüyor. Atığı 
ve kimseye zararı yok. Saman balyasından ev ya-
parsanız da gübreye dönüştürebilirsiniz ama be-
tonun, çeliğin dönüşümü yok. Elli katlı binalarda 
yaşamak zorunda değiliz. Bir yerde biz bunları 
yapıyor olsak, iyi örnekler yaratsak devamı gelir.  
Ülke olarak deneyimimiz de var. Yapabiliriz.

STANDARD: Ali Bey sizin de söylediğiniz gibi 
kentsel dönüşümün yerine yerinde iyileştirme, 
yerinde dönüşüm yapılabilir. Bu noktada neler 
yapabiliriz?

A. GÖKMEN: Bu sorun bizim Yüzüncü Yıl Mahal-
lemiz için geçerli. Yüzüncü Yıl tıpkı Çukurambar 
gibi yüksek binaların olduğu bir yere dönüşecek. 
Birilerinin bunun üzerine uğraşıp çözümler üret-
mesi çok önemli. Bu çözümleri kim üretir? Bence 
bizim mimarlık fakültelerimiz, şehir plancılarımız, 
tasarımcılarımız bu çözümü üretebilirler. Denir 

“Dünya, imdat diyor.”
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prevelansına (3)  rağmen Zambia yönetimi sağlık 
konusundaki öncelikleri arasında GD gıdalardan ko-
runmayı almış görünmektedir.

GD Ürünler Hakkındaki Tartışmalar:
Modern biyoteknolojinin ürünleri olan genetik ya-
pısı değiştirilmiş organizmaların (GDO) tarımsal 
ürünleri üzerindeki tartışmalar üç ana konu üze-
rinde odaklanmaktadır. 1. Çevre (biyolojik çeşitlilik 
üzerine olumsuz etki) 2. Ekonomi (tohuma bağım-
lılık) 3. İnsan ve hayvan sağlığı üzerine etki.  2010 
tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, GD ürün 
ekimini yasaklamıştır. Bu durumda ülkemizde biyo-
lojik çeşitlilik üzerine olumsuz etki ve tohuma ba-
ğımlılık şimdilik tartışma dışında kalmaktadır. An-
cak ithal edilen ve başlıca yem sanayinde kullanılan 
GD ürünlerinin sağlık üzerindeki etkileri konusunda 
toplumun negatif risk algısı önemli bir faktör ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Biyogüvenlik Kanunu’na 
göre Türkiye’de GD ürünlerin, bebek mamaları ve 
bebek formülleri, devam mamaları ve devam for-
mülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinleri dı-
şında, gıdalarda ve yemde kullanılması etiket uy-
gulaması şartıyla serbesttir. Ancak tüketicilerin GD 
gıdalar konusundaki negatif risk algısı nedeni ile şu 
ana kadar hiçbir GD ürün için gıda olarak kullanıl-
mak üzere izin alınmış değildir. Ülkemizde GD soya 
ve mısır, etiket uygulamasıyla yem amaçlı kullanıl-
maktadır. Bu kaçınılamaz kullanımın nedeni hayvan 
beslemede geçmişte mısır şu anda da soya üreti-
minin yetersiz kalışıdır. Şu anda yaklaşık 5 milyon 
tona yükselen mısır üretimimiz ihtiyacı karşılamak-
tadır. Ancak protein yapısı nedeni ile çiftlik hay-
vanlarının beslenmesinde “olmaz ise olmaz” konum-
da olan soya ve ürünlerine ihtiyaç yılda yaklaşık 2 
milyon 500 bin ton iken ülke üretimi 200 bin ton 
civarındadır. Dünyada ticarete konu soyanın % 95’ 
i de GD soyadır. Bu durum yakın gelecekte de GD 
soyanın ithalatını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla 
da bugün tarımsal biyoteknoloji ürünleri konusunda 
yaşanan tartışmalar sürecektir.

ÜRETİM ve TÜKETİMDE  
DÜNYA ve TÜRKİYE’DEKİ DURUM 

Üretim:

Tarımsal biyoteknoloji ürünü (GDO) olan ilk to-
humun 1996 yılında ABD’de ekilmesinden bu 

yana dünyada biyoteknoloji ürünü bitkilerin ekim 
alanları sürekli olarak artmaktadır. 1996 yılında 1.7 
milyon hektar olan üretim alanları 2013 yılında 175 
milyon hektara yükselmiştir. Bu 100 kat artışa denk 
düşmektedir. Bugün biyoteknoloji ürünü bitkiler (bi-
yotek ürünler) 18 milyon çiftçi tarafından 27 ülkede 
ekilmektedir. Dünya ekili soya alanlarının % 79’u, 
pamuk alanlarının % 70’i, mısır alanlarının % 32’si, 
kanola alanlarının % 24’ü biyotek ürünlerdir (1).

Tüketim : 
GD yem ve gıda kullanımı yönünden ülkeler 3 bölü-
me ayrılmaktadır.

1. Güvenlik değerlendirmesinden geçmiş ve ilgili otori-
telerden kullanım izni almış biyotek ürünleri etiket uy-
gulaması olmadan yem ve insan gıdası olarak 17 yıldır 
tüketen ülkeler: Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 
Kanada. ABD‘de bir alışveriş sepeti gıdalarla doldu-
rulduğunda bu sepetteki ürünlerin % 80 ‘i bir şekil-
de biotek ürünlerle ilgilidir (2). 
2. Güvenlik değerlendirmesinden geçmiş biyotek ürün-
leri ilgili otoritelerden izin alması koşulu ile yem veya 
insan gıdası olarak etiket uygulaması ile tüketen ülkeler: 
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Türkiye dahil diğer ül-
keler bu gruptadır. Bu ülkelerden 25’i ekime de izin 
vermektedir.
3. Her koşulda ekime ve ithalata izin vermeyen tek 
ülke: Zambia. 2002 yılında açlık tehlikesi nede-
niyle ABD’den gönderilen mısırı “halkım aç olabilir 
ancak onları zehirlemem için bir neden yok” sözleriy-
le red eden Devlet Başkanı Levy Mwanawasa’nın 
GD gıdaya karşı sert tutumu ülke politikası olarak 
halen sürdürülmektedir. Gelişmekte olan ülke or-
talamasının çok altında olan sağlık ve sağlık alt ya-
pısı göstergelerine ve % 12.7’ lik HIV/AIDS yetişkin 

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ  

(GDO):  SORUN NE?
Prof. Dr. Ali Esat Karakaya
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Toksikoloji Anabilim Dalı
Uluslararası Toksikoloji Birliği (IUTOX)  2004-2007 Başkanı
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gerekli genlerin seçici olarak aktarılmasına imkan 
sağlamıştır. 

Biyotek Ürünler Güvenli mi ?
Sağlık yönünden ürün güvenlik testleri genelde tok-
sikoloji biliminin konusudur. Ancak biyotek ürünler 
gibi ileri teknoloji ürünlerinin güvenliği söz konusu 
olduğunda, teknolojinin uygulanmasından son ürü-
nün güvenlik testlerine kadar konunun her alanın-
da en yetkin uzmanlardan oluşan bilim gruplarının 
değerlendirmesine ihtiyaç vardır. Bu dikkate alına-
rak, bilimsel verileri en üst düzeyde yorumlayabilen 
bilim insanlarından oluşan değerlendirme grupları 
kurma kapasitesinde olan ve bu bilim gruplarının 
hazırladıkları raporların altına yıllar içinde kazandık-
ları saygın isimlerini koyarak sahiplenen kurumların 
görüşleri ve kararları dikkate alınmalıdır. Bir diğer 
önemli nokta kurumsal görüşler arasında aykırı bir 
görüş olup olmadığıdır. Diğer bir deyişle konuda bir 
görüş birliğine (konsensusa) ulaşıp ulaşılamadığı-
dır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dahil tüm sağlık/
gıda otoriteleri ve en prestijli bilim akademileri de 
dahil, bilim kuruluşlarının GD gıda-sağlık ilişkisi ko-
nusundaki görüşleri aşağıda özetlenmiştir ( 6-9). 
Bu görüşe aykırı tek bir kurumsal görüş yoktur.

1 Genetiği değiştirilmiş organizmalar birbirlerinden 
farklı ürünlerdir. İnsan sağlığına etki yönünden katego-
rik olarak tümü güvenli kabul edilemez. Her ürün ayrı 
ayrı güvenlik testlerinden geçirilmeli ve risk değerlendir-
mesi sonucuna göre kullanıma girmelidir.

1 Güvenlik değerlendirmesinden geçirilerek bugün ti-
carete konu olan ürünler (mısır, soya, kanola, pamuk vb.) 
karşılıkları olan biyoteknoloji ürünü olmayan geleneksel 
ürünler kadar güvenlidir.

1 Bugüne kadar da bu ürünlerin tüketiminden doğan 
bir sağlık sorununa rastlanmamıştır.

Geleneksel-Biyotek Farkı :
Biyotek ürünler için başlıca sağlık endişesi yeni 
üründe istenmeyen protein ve protein olmayan 
toksik bileşiklerin oluşmasının yanı sıra besin de-
ğeri kaybının da olması ihtimalidir. Gerek biyotek 
gıdalarda, gerekse konvansiyonel ıslah çalışmaları 
ile elde edilen yeni ürün çeşitlerinde hedef, geno-
tipte değişiklik yaratıp istenen özelliğin fenotipe 
yansıtılmasıdır. Sonuçta konvansiyonel yöntemler-
le geliştirilen ürünlerde de protein ve protein ol-
mayan yeni kimyasalların oluşması ve besin değeri 
kaybı ihtimali vardır. Geleneksel yöntemlerle veya 
biyoteknolojik yöntemlerle yeni özellikler kazandı-
rılan ticari ürünlerde ortak nokta gen transferi iş-
lemi yapılmasıdır. Fark ise, geleneksel yöntemlerle 
yapılan iyileştirmelerde yüzlerce genden oluşan bir 
gen paketinin yeni ürüne transferi yerine biyotek-
noloji ürünlerinde amaca uygun-istenen gen(ler)in 
transfer edilmesidir. Şekil 1‘de bu fark gösterilmiş-
tir. Geleneksel ıslah çalışmalarında tür içinde gen 
transferi yapılabilirken bitki biyoteknolojisinde tür-
ler arasında gen transferi yapılabilmekte ve biyotik 
ve abiyotik streslere dayanıklı türler geliştirilmesi 
mümkün olabilmektedir. Örneğin dondurucu sular-
da yaşayan bir balığın antifiriz geni bir bitkiye trans-
fer edilerek bitkinin soğuk iklimlerde de üretilmesi 
sağlanabilmektedir.
Geleneksel ıslah yöntemleri ve bitki biyoteknoloji 
yöntemi arasındaki bir diğer fark; Biyotek ürünle-
rin pazarlama öncesi kapsamlı güvenlik testlerine 
tabi olması ve bu test sonuçlarına göre geliştirilen 
regülasyonlarla yönetilmeleridir. Geleneksel ıslah 
çalışmaları ile elde edilen yeni ürünlere ise her-
hangi bir güvenlik testi uygulanmaz. Doğrudan tü-
ketime sunulur. Bu noktada biyotek ürünlerde bir 
DNA manüplasyonu olduğu bunun da beklenme-
yen sonuçlara yol açabileceği düşünülebilir. Ancak 
bitkilerde DNA manüpülasyonu ile yeni fenotiple-
rin yaratılması yeni bir teknik değildir. Etil metan-
sülfonat, dimetilsülfat, sodyum azid gibi kimyasal 
mutajenler ve X-ışınları, gama ışınları gibi radyas-
yonla DNA mutasyonu yapılarak yeni bitkisel ürün 
çeşitleri elde edilmesi 85 yıl öncesine dayanır (4). 
1927-2007 yılları arasında bu yöntemlerle 2250 
bitki çeşidi üretilmiştir (5). 
Bunlar arasında gama radyasyonu mutasyonuy-
la elde edilen calrose 76 pirinç ve durum buğdayı 
çeşitleri gibi sık tüketilen ürünler de vardır. 1953 
yılında DNA’nın yapısının aydınlatılmasından sonra 
hızla gelişen DNA teknolojisi,  kimyasallar ve rad-
yasyonla rastgele ve sınama-yanılma yöntemi ile 
yapılan DNA modifikasyonları yerine, rekombinant 
DNA teknolojisi ile istenen özelliği yaratmak için 

ŞEKİL 1. Geleneksel Yöntem ve Bitki Biyoteknoloji 
Ürünlerinde Gen Transferi
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bilim kuruluşları, konunun uzmanlarından oluşan 
komisyonlar kurarak konuyu uygulanan yöntemler 
ve bilimsel yeterlilik yönünden inceletmektedirler. 
Bugüne kadar bu tür yayınların hiçbiri bilimsel yön-
den dikkate alınmaya değer bulunmamıştır.

Biyotek Ürünlere Karşı Risk Algısı :
ABD’de 2010 yılı verilerine göre biyotek ürünler tü-
keticilerin ancak % 2’si için endişe kaynağıdır. Buna 
karşın gıdalarla taşınan hastalıklardan ve gıdaların 
hazırlanma şartlarından endişe duyanların oranı sı-
rasıyla % 38 ve % 33’dür. Bu gerçekçi risk algısının 
sonucu olarak da tüketicilerin ancak % 3’ü biyotek 
gıdaların etiketlenmesini talep etmektedir (10). Av-
rupa Birliği’nde ise GD gıdalardan endişe duyanla-
rının oranın 2010 yılı verilerine göre 27 ülke orta-
laması olarak % 66’dır (11). Bu korkunun ipuçlarını 
bir AB-Eurobarometer çalışmasında görebiliriz. AB 
ortalaması olarak “Geleneksel ürünün DNA’sı yoktur. 
GD ürünün DNA’sı vardır” diyenlerin oranı % 41, “GD 
gıda yiyenlerin genetiği değişebilir” diyenlerin oranı 
ise % 54 bulunmuştur (12). Bugüne kadar yedikle-
rimizden genetiğimiz değişmediğine göre bu ina-
nıştan asırlardır insan etiyle beslendiğimiz sonucu 
çıkıyor. Türkiye/Greenpeace’in yaptığı ankete göre 
Türk toplumunun % 79.1 i “GDO kötü bir şeydir” dü-
şüncesine katılmaktadır. Bu durumda toplumların 
biyotek ürünler konusunda bilimle çelişen risk al-
gısına bir cevap olarak, gerek Avrupa Birliği’nde, 
gerekse Türkiye’de gerekli otoritelerden kullanım 
izni alabilen biyotek ürünlere etiket zorunluluğu ge-
tirilmiştir.
Türkiye’de 200 doktora sorularak yapılan bir araş-
tırmanın sonuçları da düşündürücüdür. Araştırma-
ya katılan doktorların  % 80.5’i GD gıdaların zararlı 
olduğunu düşünmektedir. GD gıdalar hakkında bil-
gi düzeyini iyi, çok iyi olarak tanımlayan katılımcı 
oranı % 22’dir. Katılımcıların % 67.5’i GD gıdaların 
kanser yapıcı olduğunu düşünmektedir. GD gıdalar 
hakkındaki mevcut bilgilerinin kaynağı olarak katı-
lımcıların sadece % 4,5’i tıp fakültelerini gösterir-
ken, % 23.5’u bilgi kaynağı olarak interneti, % 38.5’i 
medyayı göstermiştir (13).
Yukarıda verilen risk algısı değerlerinin ülkeler ara-
sındaki büyük farklılıklarından kolaylıkla anlaşılacağı 
gibi bugün yaşanan bir bilimsel değerlendirme so-
runu değil, bir risk iletişimi ve buna bağlı risk algısı 
sorunudur (Bilimsel veriler her ülkede aynı oldu-
ğuna göre). Ülkemizde GDO konusundaki belki de 
dünyadaki en yüksek negatif risk algısının nedeni 
tek taraflı olarak yapılan bilim dışı kampanyalardır. 
Bu konuda medya aktif bir rol üstlenmiştir. 28 Ara-

Kurumsal görüşlerin aynı noktada birleşmesinin 
nedeni mevcut bilimsel verilerin ışığında belirle-
nen güvenlik testlerinin biyotek ürünlerde güvenliği 
sağlamak için yeterli olduğu görüşüdür. Burada sı-
fır riskten söz edilmemektedir. Bunun nedeni kar-
şılık olan geleneksel ürünün her hangi bir güvenlik 
testinden geçmemiş olmasıdır. Diğer bir deyişle 
biyotek ürün karşılaştırıldığı ürünün riskini de ta-
şımasıdır. Eşdeğerlik konseptinden yola çıkılarak 
biyotek ürünün karşılığı olan ürüne göre farklılıkları-
nın aşağıdaki güvenlik endişeleri hedef alınarak test 
edilmesi ve değerlendirilmesine yönelik rehberler 
mevcuttur.

* Geleneksel karşılık olan üründe bulunmayıp 
transgenik fenotipte bulunan protein ve protein ol-
mayan moleküllerin toksisitesi.
* Alerjen etki  
* Bitkinin tümü olarak toksisitesi (deney hayvanla-
rına yedirme testi ile belirlenir).
* Aktarılan gen veya genlerin süreçteki akibeti (sta-
bilite, diğer genlerle etkileşim, barsak florası bakte-
rileri veya patojen bakterilerle etkileşim gibi).  
* Besin ögelerindeki değişikliklerin değerlendiril-
mesi.
* Ev pişirmeleri dahil gıda proseslerinde biyotek 
ürünün akibeti.

Şekil 2’de biyotek ürünlerinin güvenlik değerlendir-
me metodolojisi şematik olarak gösterilmiştir.

Bilim kuruluşlarının, sağlık ve gıda otoritelerinin gü-
venlik testlerinden geçirilmiş tarımsal biyoteknoloji 
ürünlerinin karşılıkları olan geleneksel ürünler kadar 
güvenli oldukları konusundaki ortak görüşlerine 
karşın, bu ürünlerin toksik etkilerine ait yayınlara da 
zaman zaman rastlanmaktadır. Bu yayınlara karşı 
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para cezası ile karşı karşıya idi. Konu ile ilgili yüzü 
aşkın dava sürdürülmektedir. 29 Mayıs 2014 tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlanan “Genetik Yapısı Değiş-
tirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” le istem dışı 
mevcudiyete “Analiz sonucunda üründe % 0,9 ve altın-
da GDO tespit edilmesi halinde bu durum GDO bulaşanı 
olarak değerlendirilir” hükmü getirilmiştir. Ancak bu 
da uygulamada sorunlarının bazılarının çözümün-
de yeterli olamayacak görüşü öne sürülmektedir. 
“GDO konusunda yaşadıklarımızda bir gariplik yok 
mu?” başlıklı yazıda (15) belirtildiği gibi GD ürünü 
mikropla eşdeğer tutam risk algısı mevcut olduğu 
sürece sorunlar katlanarak büyüyecektir. Bu durum 
sürdürülebilir değildir.

Sonuç ve Öneri:
Biyotek ürünler bir dünya gerçeği olduğu, her ge-
çen yıl ekim alanlarının arttığı ve ülke olarak en 
azından yem ithalatı olarak bu gelişimin dışında 
kalamayacağımız dikkate alınarak, GDO konusun-
da toplumun risk algısının bilimsel gerçeğe yaklaş-
tırılması için TÜBA, TÜBİTAK, üniversiteler ve kamu 
otoritesine görev düşmektedir.
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lık 2010 ile 3 Ocak 2012 tarihleri arasında, yazılı 
basında “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar’’ ko-
nusunda 156 adedi ilk sayfa veya kapakta olmak 
üzere 1839 haber, köşe yazısı ve makale çıkmıştır. 
Bunların tümünde de GDO’ ların olumsuz yönleri 
öne çıkartılmış, özellikle de sağlığa zararlı oldukları 
vurgulanmıştır (14). Bu haberlerin siyasi yelpazenin 
en sağından en soluna kadar tüm kesimlerine hitap 
eden yayın organlarında yer aldığı dikkate alındığın-
da bugüne kadar Türkiye’de her hangi bir konuda 
böyle bir söz birliğine rastlanmadığı rahatlıkla söy-
lenebilir.
Ülkemizde biyotek ürünlere karşı güçlü bir kam-
panya vardır.  Bu kampanyanın yeni hedefi ikincil 
ürünlere dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan etiket 
konulmasını hayata geçirmektir. GD yemle beslen-
miş hayvanlardan elde edilen et, süt, yumurta ve 
bunlardan elde edilen  peynirden çikolotaya, yağ-
dan şekerlemeye kadar her ürüne etiket  konulması 
talep edilmektedir. Aktivistlerce yapılan listelede 
GDO etiketi konulacak ürün çeşidi 600’e ulaşmak-
tadır. Toplumun GDO algısının mikropla eşdeğer 
olduğu dikkate alındığın da ortaya çıkacak kaosu 
tahmin etmek zor değildir.  Bu noktada yemler GD 
ürünlerinden hazırlanmasın denilebilir. Ancak yem 
konusundaki dışa bağımlılığımıza yazınının başında 
değinilmişti. Dünyada ticarete konu soyanın da % 
95’ inin GD olduğu düşünüldüğünde. Geride kalan 
% 5’lik  bölümden soya bulup ithal etseniz dahi eğer 
bunu taşıyan şilepler daha önce GD ürün taşıdı ise 
bulaşma kaçınılmazdır.  Başlangıçta bulaşma ihti-
maline karşı AB ülkelerinde olduğu gibi binde 9’luk 
bir limit, çok yakın tarihe kadar ülkemizde olma-
dığı için, bütün gıda ve yem sektörü Biyogüvenlik 
Kanunu’na göre senelerce hapis ve milyonlarca lira 

ŞEKİL 3. Biyotek Ürünlerine Uygulanan Güvenlik 
Testleri
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rım bitkisidir [3]. Dünya üzerinde tarım yapılan 
toplam arazinin sadece % 2,5 kadarı pamuk tarı-
mı için kullanılmasına rağmen, bu alanlarda kul-
lanılmakta olan zirai mücadele amaçlı bitki ilacı-
nın dünyada kullanılan toplam miktarın %7’sini 
ve zirai mücadele amaçlı böcek ilacının % 16’sı 
kadarını oluşturmaktadır. Bu oranlar gelişmekte 
olan ülkelerde daha da yüksek seviyelere ulaş-
maktadır. 

Pamuk tarımının yaygın olarak yapıldığı ülkeler 
arasında olan Hindistan, Çin ve Pakistan gibi ül-
kelerde ve ülkemizde de pamuk tarımında kul-
lanılan zirai mücadele ilaçları son derece zararlı 
seviyelere ulaşmış bulunmaktadır. Zirai mücade-
le ilaçları, pamuk tarımında çalışan kişileri, topra-
ğı, su kaynaklarını ve doğada yaşayan balık, kuş 
vb. diğer canlıları da olumsuz etkilemekte ve eko 
sistem üzerinde olumsuz etkilere neden olmak-
tadır.  

Örneğin bir pamuk tişört üretebilmek için kulla-
nılan pamuğun yetiştirilmesi sürecinde yaklaşık 
125 gram, bir kot pantolonun üretilmesi için ge-
rekli pamuğun yetiştirilmesi sürecinde ise yakla-
şık 300 gram zararlı otlara karşı zirai mücadele 
kimyasalı tüketilmektedir. 

Beyaz, yumuşak ve doğallık hissi uyandıran 
tuşesi ile pamuk lifi ve pamuklu kumaş tü-
ketici tarafından “saf-zararsız tekstil ürü-

nü” olarak kabul edilmektedir. Dünyada toplam 
25 milyon ton/yıl üretimi olan pamuk lifi önemli 
ticaret metaları arasında olup, endüstriyel üretim 
ve gıda sanayi açısından son derece önemlidir. 

Dünyada yaklaşık 34 milyon hektar alanda ekim 
yapılan pamuk için birim alandaki üretim mik-
tarı ortalama 765 kg olup, dünyada üretimi ve 
tüketimi en yüksek olan doğal lif çeşididir [1]. 
Dünyada en çok pamuk üretimi gerçekleştiren 
ülkeler arasında yer alan ülkemiz Hindistan, Çin, 
ABD, Pakistan ve Özbekistan’dan sonra 6. büyük 
pamuk üreticidir. Tüketiciler tarafından özellikle 
tercih edilen ve en önemli tüketim ürünlerinden 
bir tanesi olan pamuklu kumaşlar genel algının 
tam tersi olmak üzere doğal ürünler olarak ka-
bul edilmemelidir. Pamuk lifinin yetiştirilmesi ve 
işlenmesi süreçlerinde çok çeşitli kimyasallar kul-
lanılmakta ve yoğun kimyasal kullanımına bağlı 
olarak pamuğun “doğal” tanımı ve bu yöndeki 
tüketici algısı zarar görmektedir. 

Pamuk elyafı birim üretim başına en yüksek mik-
tarda kimyasal zirai mücadele ilacı tüketilen ta-
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çinko sülfat gibi organik içerikli 
olması istenmektedir [4].  Ayrıca 
organik pamuk yetiştirme süreç-
lerinde kullanılan pamuk tohum-
larının biyoteknolojik yöntemler 
ile yapay olarak şekillendirilme-
miş olmaları gerekmektedir. 

Organik pamuk üretim adımları
Organik pamuk üretimine başlanmadan önce 
toprak ve tohumdan başlayıp, çırçır ve diğer yan 
ürünlerin üretim sürecine kadar giden aşamaların 
planlanması gerekmektedir.  

Planlama faaliyetleri ilgili sertifikasyon kuruluşu-
na başvuru ile başlamaktadır. Organik pamuğun 
yetişitirileceği tarlanın ve toprağın hazırlanması 
ile başlamalıdır. Üretime başlanıldıktan sonra iki 
yıl süre ile geçiş dönemi üreticisi olarak üretim 
yapılabilmektedir. Üçüncü yıldan itibaren üretici, 
organik pamuk sertifikasını kullanmaya başlaya-
bilecektir. Üretimde kullanılacak olan tohumun 
organik tohum olması gereklidir. Sağlıklı toprak 
yapısı organik pamuk için son derece önemlidir. 
Toprağın besin yönünden zengin olması, fark-
lı ürünlerin dönüşümlü olarak ekiliyor olması, 
sentetik gübrelerin kullanılmıyor olması toprağın 
sağlıklı ve verimli olmasını sağlamaktadır.  Güb-
releme için çürütülmüş hayvan gübresi, organik 
tavuk gübresi, yeşil gübre ve izin verilen diğer 
bazı organik gübreler dışında gübre kullanılma-
ması gerekmektedir. 

Tarlada ot ve böceklere karşı yapılacak olan zirai 
mücadele için kullanılacak olan yöntemlerin bi-
yolojik olarak doğa ile uyumlu olması, doğadaki 
diğer canlılara zarara vermemesi gerekmektedir.  
Sulama süreçlerinin mümkün olan en verimli şe-
kilde gerçekleştirilmesi istenmektedir.

Pamuğun hasadı öncesinde yaprakların dökül-
mesi için defolyant kullanılmamalıdır.  Hasat iş-
lemi el işçiliği ile tamamlanmalı, böylece pamuk 
içindeki olası yabancı madde miktarının toplama 
kaynaklı nedenlerle artması engellenmelidir.  

Organik tarım ve organik pamuk
Organik tarım kavramı dünyada 1980 sonrasın-
da yaygınlaşmaya başlayan “sürdürülebilir tarım” 
kavramı içinde yer almakta olup, en önemli hedef 
sürdürülebilir, kaliteli insan yaşamının devamlılı-
ğıdır. Sürdürülebilir tarım kapsamındaki organik 
tarımda  aynı hedefe hizmet etmek üzere çev-
reye duyarlı, ekonomik açıdan karlılığı devam 
eden, sosyal açıdan duyarlı tarımsal faaliyetler 
olarak tanımlanmaktadır. 

Organik pamuk yetiştiriciliği, organik tarım kav-
ramı içinde ekolojik denge, ekonomik kazanç ve 
sosyal açıdan duyarlılık kapsamında yapılan pa-
muk yetiştiricilik faaliyetlerinin tamamıdır. 

Organik pamuk tarımında, yaygın pamuk tarı-
mında kullanılan hiçbir yapay kimyasal katkı ve 
koruyucu madde, yaprak dökücü ve ya kimyasal 
gübre kullanımı mümkün olmamaktadır.  Bu ku-
rallar çerçevesinde, tamamen doğal olarak yetiş-
tirilen pamuk lifi  “organik pamuk” olarak tanım-
lanmaktadır. Organik pamuk tarımında sentetik 
kimyasal maddeler ile zararlı böcek ve bitkilere 
karşı yapılan zirai mücadele işlemlerinin terk 
edilmesi ve tüm pamuk yetiştirme sürecinin bu 
çerçeve içinde planlanması gerekmektedir. Pa-
muk tarımının yapılacağı toprağın ekim işlemin-
den önce kimyasal kalıntılardan arındırılmış ol-
ması, pamuk ekim sürecinden başlanarak doğal 
gübreler dışında kimyasal gübre ve zirai müca-
dele amaçlı ilaçlama yapılmaması, biyolojik tarım 
kapsamında üretim yapılması gerekmektedir. 
Zirai mücadele amaçlı kullanılabilecek ilaç veya 
kimyasalların doğal olması ve biyolojik kontrol 
sağlayabilecek toz sülfür, sitrik asit, nitrojen, ve 

Resim 1 Pamuk bitkisi [2]

Resim 2 Organik tarım dünya 
çapında önemsenmektedir 

[5]. 
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ülkemizde ise organik pamuk üretim miktarının 
toplam pamuk üretiminin % 2-2,5 kadarı olduğu 
rapor edilmektedir. Ülkemiz 2006-2007 yılına 
kadar dünyada en büyük organik pamuk üretici-
si ülke konumunda iken 2010-2011 yılında ülke 
sıralamalasında Hindistan, Suriye ve Çin’in geri-
sinde kalmıştır. 

Ülkemiz organik pamuk tarımı için gerekli altya-
pı, uygun iklim, mevzuat, tekstil üretim altyapı-
sı ve pazarlama olanaklarına sahip durumdadır. 
Ülkemizde organik pamuk üretim kapasitesinin 
azalmasının nedeni üreticilerin bu yönde odak-
lanmalarının sağlanması ve doğru talep tahmin-
lemelerinin yapılabilmesi ile tekrar arttırılabile-
cektir.  

Dünyada önemli tekstil ve hazır giyim üreticile-
ri arasında olan ülkemiz mevcut üretim altyapısı 
ve pazarlama stratejilerini bu yönde odaklayarak 
organik pamuk tarımının artan pazar olanakların-
dan daha fazla pay alabilecek durumdadır. Tab-
lo2 ‘de dünyada organik pamuk tüketen en büyük 
on tüketici sıralanmaktadır. Sıralamada yer alan 
markalar ve mağaza zincirlerinin pek çoğu teks-
til ve hazır giyim üretimlerinin önemli kısımlarını 
ülkemizde yaptırmakta, dolayısı ile ülkemizde 
yetişen organik pamuk için önemli alıcılar olarak 
tanımlanabilmektelerdir. Dünyada artan organik 
pamuklu tekstilin, tüketim taleplerine cevap veri-
lebilmesi için ülkemizin organik pamuk üretimini 
arttırmaya devam etmesi pamuk çiftçisi, tekstil 
ve hazır giyim üreticisi ve tekstil ürünleri marka 
sahipleri için önemli fırsatlar olarak değerlendi-
rilmelidir.

Dünyada organik pamuk tarımının yaygınlaşma-
sına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. 

Hasat sonrası pamuğun temizlenmesi ve çırçır-
lanması süreçlerinde esas ürün olan pamuk el-
yafının yanında yan ürün olarak ortaya çıkan çiğit 
ve linter de organik tarım kavramı kapsamında 
uygun şekilde işlenmeli ve değerlendirilmelidir.   

Organik pamuk üretim  
ve pazar yapısı
Organik pamuk üretiminde birim alandan elde 
edilmesi beklenilen üretim miktarı organik ol-
mayan üretim yöntemleri ile elde edilen normal 
pamuk üretim miktarına göre daha düşük olmak-
tadır. Üretici birim alandan elde edeceği toplam 
kazancı göz önüne aldığında, organik pamuk 
tarımı dezavantaja dönüşebilmektedir. Ancak 
bu dezavantaj organik pamuk satış fiyatlarının 
organik olmayan pamuk satış fiyatına göre bir 
miktar daha yüksek olması ile telafi edilmekte-
dir. Örneğin ABD için 2012–2013 yılında organik 
pamuk fiyatlarının 135-225 çent/pound aralığın-
da değiştiği rapor edilmektedir. Organik pamuk 
fiyatlarının 2010 ve 2011 yıllarında ise sırasıyla 
140–200 çent/pound ve 140–190 çent/pound 
arasında değiştiği belirtilmektedir [7]. 

Dünyada yıllık organik pamuk pazar hacminin 
2010 yılı verileri ile 2 milyar dolar civarında ol-
duğu ve bu pazar hacminin, pamuk fiyatlarındaki 
değişimler ve organik pamuk talebindeki artışlara 
bağlı olarak miktar olarak artış eğiliminde olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Dünyada toplam organik pamuk üretim mik-
tarın normal pamuk üretiminin %1’inden daha 
düşük değerlerdedir. Dünyada organik pamuk 
üretiminde ilk on üretici ( Tablo 1) içinde olan 

Resim 3 Makinasız pamuk hasadı [6] 

Tablo 1 Dünyada organik pamuk üretici ilk on ül-
kenin yıllar içindeki değişimi [8] 
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Dünya vatandaşlığı kavramı ile tanıştığımız 21. 
yüzyılda çevre bilinci daha anlamlı ve acil duru-
ma gelmiştir. Tüm dünyada en çok kullanılan do-
ğal elyaf olma özelliğini taşıyan pamuğun, genel 
kanıyı doğrular şekilde tam olarak doğal ve çevre 
dostu bir elyaf haline gelmesi için atılacak her 
adım son derece önemlidir. 
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Modern pamuk tarımında kullanılan kimyasalların 
neden olduğu maliyet ve daha önemlisi tarımsal 
kirliliğe karşı, ABD’nin yanısıra Avrupa Devletle-
ri ve Rusya‘da organik pamuk tarımı yönündeki 
yapılanmalar devam etmektedir. Ülkemizde bu 
kapsamda organik pamuk yetiştiriciliği, kullanı-
mı, sertifikasyonu ve satışı konularında önemli 
gelişmeler kaydedilmiştir. 

Organik pamuk ile ilgili  
gelecek beklentileri
Organik pamuk tarımı dünyada ve ülkemizde ar-
tan bir ilgi ile sürdürülmektedir. Normal pamuk 
yetiştiriciliğine göre daha da zahmetli ve bir o 
kadar da riskli olan organik pamuk yetiştiricili-
ği, artan çevre bilinci, gelişen ve değişen moda 
trendleri, müşteri istekleri ve sağlık sektörü açı-
sından değerlendirildiğinde son derece ilgi çeki-
ci, gerekli ve gelecek vaadeden bir alan olarak 
görülmelidir.

Lif karakteristik özellikleri açısından çeşitli belir-
sizlik ve standart eksikliği olan organik pamuk 
ile ilgili, lif yapısal özelliklerinin iyileştirilmesi için 
çeşitli araştırma ve çalışmalar sürdürülmektedir. 
Pamuk yetiştirme şartlarının olabildiğince stan-
dart hale getirilmesi ve alınacak ürüne ait bilgile-
rin önceden tahmin edilebilmesi için yapılmakta 
olan inceleme ve deneme üretimler üreticinin 
ürününü kolayca pazarlayabilmesi ve tekstil üre-
ticisinin de tereddütsüz üretime geçebilmesini 
mümkün kılacaktır [9]. 

Tablo 2. Dünyada organik pamuk tüketen ilk on tekstil firmasının sıralaması [8] 



ban, postun ya da derinin içerisinde sütü dağa 
taşımak için muhafaza etme ihtiyacı hisseder. 
Bakar ki süt kesilir ve ilk peynirin bu şekilde bu-
lunduğu söylenir. Eldeki verilere göre, Mezopo-
tamya’da milattan önce 2500-3000 yıllarından 
beri peynir üreticiliği yapılıyor ama Polonya’da 
çıkan son kazılarda kap kacağın üzerindeki kar-
bonlaşmadan elde edilen bilgilere göre milattan 
önce 3000-4000 yıllarında da peynir yapılıyor. 
Peynir sütün uyutulmasıdır. Sütün daha kolay 
taşınabilmesi ve muhafaza edilebilmesi için ilk 
dönemler yapılmış ve günümüzde de önemli bir 
lezzete dönüşmüştür. Ben peynir için hep şunu 
söylerim “günde üç kez yiyerek bıkmadığımız 
şey nedir?” Peynir. Günde en az bir kez herkesin 
sofrasındadır. Besin değeri de çok yüksektir. Ya-
şamımızda gıda olarak yararlandığımız en önemli 
besin maddelerinden birisidir. Kars peynirini tari-
hi olarak ele alırsak, biz kaşar ve gravyer peynir-
lerinin nasıl geldiğini araştırırken farklı gözlemler 
edindik. Tam incelemedik ama bizim yaşadı-
ğımız bölgede yaklaşık 300-500 yıl önce toplu 
peynir imalatları yapılıyormuş. Bu bölgede 23-24 
çeşit peynir imalatı vardı. Şu anda da resmi ola-
rak kayıtlı üretilen gravyer, kaşar ve keçi peyniri 
var. Bu üç peynirin üretimi pazara göre yapılırken 
geri kalan 13-14 çeşit ise anneannelerin baba-
annelerin geçmişten bugüne evsel üretimleridir. 

STANDARD: Sayın Koçulu, günümüzde orga-
nik tarım ve üretim deyince sizce ne anlamak 
gerekiyor?

İ. KOÇULU:  Toprağa, suya, çevredeki tüm can-
lılara saygılı bir gıda üretim sistemi, yani insan-
lara zarar vermeyecek temel gıdaların üretimidir 
organik tarım.

STANDARD: Peynir üretimine siz nasıl başla-
dınız?

İ. KOÇULU:  Ben dördüncü kuşak peynir imalat-
çısıyım. Dört kuşaktır atölyede pazar için üretim 
yapıyoruz. Daha öncesine gidersek hayvancılıkla 
geçimini sağlayan bir ailenin çocuğuyum ben. Bu 
yüzden peynir üreticiliği ailemizde epey eskidir. 
Ben de baba mesleği olarak üreticiliği devam et-
tiriyorum. 

STANDARD: Peyniri çok yakından tanıyan bir 
üretici olarak bize peynirin tarihi öyküsünden 
bahseder misiniz?

İ. KOÇULU:  Peynirin tarihini iki başlıkta ele ala-
lım. Biri peynirin tarihi diğeri Kars’ın. Ben Karslı 
bir üretici olduğum için bu başlıkta da değerlen-
dirmek daha doğru olur. Birincisi şöyledir; bir ço-

İlhan Koçulu
Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı
Türkiye’nin ilk ve tek peynir müzesi Ekomüze- Zavot’un kurucusu

Yüzlerce yıllık bir öyküye sahip olan bir gıdadır peynir.  Sofralarımızdan asla eksik olmayan 
çok değerli bir besin öğesidir. Süt uyutulur ve birbirinden lezzetli peynirler çıkar ortaya. 
Bir gün müzesi kurulur peynirin. O derin emek besleyen hikaye geleceğe aktarılmak için bir 
özveriye dönüşür. Bu özverinin başkahramanı, Türkiye’nin ilk ve tek peynir müzesi olan Eko 
müze Zavot’un kurucusu Sayın İlhan Koçulu ile peynirin tarihi yolculuğunu ve müzeyi konuştuk. 
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mek için yaşayan insanların aidiyet duygularının 
artması gerektiğini öğrendim. Bu duygunun art-
ması içinde o bölgenin değerlerini öne çıkarmak 
gerektiğini düşündüm. Bu yüzden tohum ço-
ğaltma çalışmamızın ardından botanik çalışması 
yapmaya karar verdik.  Bu çalışmalarda bölgede 
1500 civarında çiçekli bitkinin hem İran Anadolu 
hem Kafkas bölgesinin kesişme noktasında oldu-
ğu için çok zengin biyolojik çeşitlilikleri olduğunu 
öğrenince geçmişte insanların bu bitkileri hangi 
alanlarda kullandığını araştıran bir çalışma yap-
tık. Bu çalışmaları yaparken Birleşmiş Milletler 
ve UNDP’ den ufak destekler aldık. Bu destek-
lerle yaptığımız çalışmalarından sonunda 2004-
2006 yılları arasında erkeklerin çok hızlı şekilde 
para kazanmak istediklerini ve bu olmayınca da 
yıldıklarını fark ettik. Bu noktada kadının sürdü-
rülebilir yaşam içerisinde temel unsur olduğunu 
bildiğimiz için kadınlara yöneldik ve bir dernek 
kurduk. Kadınlar kurduğumuz derneklerde yö-
netim kurulunda oldular. Çalışma alanımızdaki 
köylerde insanların mümkün olduğu kadar ken-
dilerini sahipleneceği dernekler kurduk. Bu der-
neklerin hepsi aktif olarak çalışıyor. Etnobotanik 
çalışmalarımızdan sonra bu bitkilerin şifa amaçlı 
kullanıldığını çözdük. Yenilebilir bitkileri yeniden 
keşfettik. Üniversitelerin hem eczacılık fakül-
telerinden hem de doğal bitkilerle şifa bölümü 
hocalarından, doğal tıp uzmanı arkadaşlarımız-
dan çok ciddi eğitimler ve destekler aldık. Beş 
altı yıl bu şekilde çalıştık. Şimdi iki tane kurutma 
atölyemiz var. Bu atölyelerde kurutulan bitkiler 
ilk önce hasta olmamak için köylüler tarafından 
kullanılıyor. Ayrıca İncesu köyünde bir Mehmet 
Ali amcamız var ve birlikte bahçelerde yetiştire-
bileceğimiz marul, maydanoz, taze fasulye gibi 
sebzeler ile ilgili bu bölgeye uyum sağlamış olan-
larından 27 tane tohumu, orada oluşturduğumuz 

STANDARD: Türkiye’nin ilk peynir müzesi 
Eko müze- Zavot’un kurucusu olarak bize mü-
zeyi tanıtır mısınız?

İ. KOÇULU:  Eko müze nasıl oluştu dediğimiz-
de biraz geçmişe bakmak lazım. Benim köyüm 
Boğatepe köyü. 1877’den sonra Malakanlar ta-
rafından kurulmuş bir köy. Köyün eski ismi Za-
vot. Zavot fabrika anlamına gelmektedir. Bu köy-
de üç tane peynir imalathanesi kurulmuş. Bizim 
atalarımız 1917’den sonra Kafkaslardan gelip 
köye yerleşiyorlar ve giden Malakanlardan kalan 
imalathanelerde bu işi devam ettiriyorlar. Göçle 
geldikleri için sermayeleri yok, güçsüzler ve bir 
kooperatif kuruyorlar. Bu kooperatif Türkiye’nin 
noter onaylı ilk şirket kooperatifi. 1924 ve 1927 
yıllarında Büyük Zavot ve Küçük Zavot köylerin-
de dört tane kuruluyor. Bu çok hızlı bir sermaye 
birikimi oluşturuyor. Çünkü kooperatif geleneği 
köyde ortak hareket etme alışkanlığı oluşturma-
yı başardı. Bu gelenek hâlâ köyde sürüyor. 1980 
yılına geldiğimizde Büyük Zavot ve Küçük Zavot 
köylerimizde 250 hane yaşamaktaydı. Yazları 
yaklaşık olarak ortalama nüfus 1700 civarındaydı 
ve 1000 civarında personel çalışmak için gelirdi. 
İki köyde yaklaşık 20 mandıra vardı. 1980 son-
rası sosyal yapının alt üst oluş sürecinden sonra 
çok hızlı bir göç başladı burada. 2000 yılında Bo-
ğatepe köyünde yaşanan bir trafik kazasında 23 
kişiyi kaybettik. Ben de göç edenlerin arasınday-
dım. Kazadan sonra peynir imalatçısı olan abimle 
Kars’a geri döndük. Cenaze sürecinde kırk gün 
köyde kaldım ve burada sadece 65 hanenin kal-
dığını gördüm. Onlarda göç etmek istediklerini 
çok açık olarak ifade ediyorlardı. Köy hepimize 
şunu söylüyordu, “biz size emek verdik, büyüt-
tük. Siz şimdi bizi virane bırakıp gidiyorsunuz.” 
Ben İstanbul’daki her şeyi bırakarak 2000 yılın-
dan sonra köye geri döndüm. İnsanlarla, ne ya-
pabileceğimizi iki yıl süreyle konuştuk. Kars Or-
ganize Sanayi’de bir peynir imalatçısı açtım. İki 
yıl sonra, köyde 1940’larda annemlerin açmış 
olduğu gravyer atölyesine taşındım. Aynı zaman-
da bu alanda on köy seçtik. Bu köyler geçmişte 
ekonomik olarak güçlü köylerde. Geçmişte sana-
yi sürecinden kaynaklanan, sosyal alt üst oluş-
lardan kaynaklanan göçler ve diğer nedenlerle 
dibe vuran köyler ama geçmişi güçlü köylerdi. 
Bu köylerde yerel tohum çoğaltmaya başladık. 
Kırmızı buğday, külür gibi yok olmaya başlayan 
yerli tohumlardı bunlar. Bu bölgede göçü önle-
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ve keçi peyniri üretiyorduk. Türkmen saçak pey-
niri diye bir tel peynir çeşidi var. Daha en az enerji 
tüketimi isteyen ve içerisinde bakteri taşımayan 
bir peynir. Şu an eko müzede bunu gençlerimi-
ze öğretmeye başladık. İkinci olarak, burası çok 
farklı kültürlerin zenginliğe dönüştüğü bir bölge. 
Bahsettiğim gibi burada Malakanlar diye bir grup 
yaşadı. Onlar buradan gittikten sonra ürettikleri 
peynir çeşidi kullanılmadı. Şu an hayvanlarımız-
dan topladığımız sütlerden bu peyniri özel şekil-
de üretiyoruz. Malakanlar genelde bunu şarapla 
birlikte tüketiyorlarmış. 

STANDARD: Ürettiğiniz peynirleri nereden 
bulabiliriz? Türkiye içinde dağıtımı nasıl yapı-
yorsunuz?

İ. KOÇULU: Birkaç satış biçimimiz var. Toptan-
cılar çeşitli marketlerde kullanabiliyorlar. İkinci 
olarak özel gurme restaurantlar var. Üçüncüsü 
bizden ürün alan internet siteleri var. Sonuncu 
olarak, bizim kadın bakkal diye bir organizasyo-
numuz var. Köyde üretim yapan kadınlar internet 
üzerinden bu gıdadan yararlanmak isteyen yarar-
lanıcılara gıdamızı ulaştırıyorlar.

STANDARD: Sizce yerel peynirler korunabili-
yor mu? Bu konuda ne gibi çalışmalar yapılıyor 
ve neler yapmak gerekir?

İ. KOÇULU:  Zor ve önemli bir iş. Bu peynirler 
sanayi ürünleri yanında kaybolup gidecekler. Ko-
rumak için iki şey gerekiyor. En kolayı birincisi, 
“ben damağımda iyi bir tatla beslenmek istiyo-
rum.” diyerek yararlanıcılar bu ürünlere yöne-
lebilirler. İkincisi, yasalarla koruyabiliriz. Benim 
bildiğim bu konuda yerel ve geleneksel ürünler 
ile ilgili Tarım Bakanlığı’nın bir çalışması var. İn-
sanların gıda demokrasisi açısından her türlü gı-
daya ulaşabilme hakkı var. Üreticilerinde ürettik-
leri gıdayı satma hakları var. Bunun için yasalarla 
daralmış alanlar çizilmemeli. En büyük koruma, 
beslenmesini yapan insanın bu ürünleri ve küçük 
üreticiyi tercih etmesi olacaktır. Gıdanız şifanız, 
şifanız gıdanız olsun. 

STANDARD: Verdiğiniz bilgiler için çok teşek-
kür ederiz. 

tohum merkezimizde köylülere geçimlik olarak 
yetiştiriyoruz. Bu da temiz gıdaya ulaşmayı ve 
sofralarda genelde hayvansal gıdalarla beslenme 
alışkanlığımızın yanında yeşillikle beslenme alış-
kanlığı sağladı. Arıcılık ile ilgili çalışmalarımızda 
oldu. Bütün bu çalışmalar birleşince bir yerde 
toplamamız gerektiğine inandık. 23 çeşit peynir 
iki çeşide düşünce. En büyük risk altında olanın 
peynir kültürü olduğunu anladık ve müzecilikte 
peyniri konu aldık. Eko müzecilik nedir? dersek, 
müzeler toplumların dününü yarına taşıyan ay-
nalarıdır ama bildiğimiz klasik müzelerde sadece 
objeler üzerinden gidiliyor. Şu an dünyada beş 
bin adet eko müze var. Biz Türkiye’de bulunan iki 
müzeden biriyiz. Bir tanesi Bolu’da bizden daha 
farklı bir müze. Bizimki tam felsefesine uyan bir 
şekilde yok olan peynir kültürünü öğrenip, öğ-
retip ve ardından bu kültürün yaşamasına des-
tek veriyor. Eko müzeleri yerel halkın kurması 
ve koruması önemlidir. Bizim Boğatepe köyü 
halkımız eko müzeyi sahiplendi. Son dört yıllık 
çalışmalarımızla şu an 23 çeşit peynirin hemen 
hemen hepsini kayıt altına aldık. Unutulmaya yüz 
tutmuş iki üç tanesini de canlandırmaya başla-
dık. Eko müzeler yaşayan müzeler oldular. Bu-
gün peynir için müzecilik yapıyoruz. Bu durum 
görevini tamamlarsa belki yarın başka alanlara da 
çevirebiliriz. Yaşayan müzedir her an değişebilir. 
Eko müzecilik Anadolu’da yaygınlaştırılırsa farklı 
kültürlerin harmanlandığı bu coğrafyada insanlık 
kazanır. 

STANDARD: Peki Eko müzede aktif olarak 
peynir üretimi yapıyor musunuz?

İ. KOÇULU: Eko müzede peynir üretimi yapmı-
yoruz. Peynirlerin envanterlerini topluyoruz ve 
öğretmeye çalışıyoruz. Biz köyde kaşar,  gravyer 

96 Şubat 2014 Standard
Ekonomik ve Teknik Dergi



97Şubat 2014Standard
Ekonomik ve Teknik Dergi

arayış için uygun bir yerdir.  Beş senelik bir arayı-
şın sonunda 1976 senesinde Bodrum’un Yalıka-
vak Köyüne, Sülüklü Mahallesine yerleşirler.

Ustalar okulu
Baba Victor burada yerel ustalara tek odalı bir 
köy evi yaptırır. Evin yapımı sırasında Vitito da 
henüz 6-7 yaşında bir çocuktur. Bütün gününü 
bu taş evi yapan ustaları seyrederek geçirmekte-
dir. Ustaların deyimiyle, bu çocuk sessiz sedasız 
bütün gün onları izlemektedir. Her ince ayrıntı-
yı gözlemlemekte ve kaydetmektedir. Victor’un 
sonradan yapımını planlayacağı evlerin teknik ve 
malzeme bilgisi o günlerdeki gözlemlerine da-
yanmaktadır ve o evde yaklaşık sekiz sene ya-
şarlar.

Aynı yıllarda Baba Victor Yalıkavak tepelerinden 
birinde “Tek Değirmen” olarak bilinen ve o yıllar-
da bile terk edilmiş olan değirmeni fark eder. Bu 
değirmenin neden çalışmadığını sorar köylülere. 
Köylüler de “artık kimse buğday götürmüyor da 
ondan” derler. Baba Victor’un konuya yaklaşımı 

Victor Ananias 21 Mayıs 1971 yılında Zü-
rih’te dünyaya geldi. Annesi Türk asıllı 
Gülben Sungitay, Babası Şili’li Victor Ana-

nias Selman’dır. Onlar, oğullarını ”küçük Victor” 
manasına gelen “Vitito” diye çağırırlardı. Vitito, 
annesinin karnında iken Gülben Hanım rahim 
kanserine yakalanır ve doktorlar bu hastalıktan 
kurtulmasının yolunu bebekle birlikte rahminin 
alınmasında görürler. Ancak Baba Victor bunu 
kabul etmez. Eşini iyileştirmek ve doğacak ço-
cuğunu korumak için alternatif yollara başvurur.  
Nefes egzersizlerine başlarlar ve beslenme alış-
kanlıklarını değiştirerek ailece makrobiyotik te-
melli bitkisel beslenmeye geçerler. Yaptıkları de-
ğişiklik annesinin şifaya kavuşması ile sonuçlanır. 
Vitito, Zürih’teki alternatif bir tedavi merkezinde 
dünyaya gelir. Victor’un deyimiyle yaşamdaki 
mücadelesine, henüz doğmamış bir bebekken, 
anne karnındaki kanserle savaşarak başlamıştır.

Ananias ailesi için bundan sonrası aynı şekilde 
devam etmeyecektir. Yaşamda sadeleşme ara-
yışına girerler. Halen geleneksel üretimlerin, do-
ğanın gücünün kullanıldığı ve takdir edildiği bir 
düzenin devam ettiği bir köy ararlar. Türkiye bu 

VICTOR ANANIAS KİMDİR?..
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Yaşam zor ilerliyor…
Takvimler 80’lerin ortasını gösteriyor. 1985 yı-
lında baba ile anne boşanırlar. Baba Victor önce 
Almanya’ya ardından da Şili’ye geri dönmek zo-
runda kalır. Anne Gülben Hanım da Bodrum’dan 
Fethiye’ye göç eder. Victor, 14 yaşında bir deli-
kanlı olarak Bodrumda yapayalnız kalır. Bundan 
sonraki 5-6 yıl içinde Victor hem okuluna devam 
eder hem de bahçıvanlıktan, miçoluğa; aşçılıktan 
tur rehberliğine; pazarcılıktan otel müdürlüğüne 
kadar birçok işte çalışır, ekmek parasını taştan 
çıkarır. Kazandığı Dokuz Eylül Üniversitesi İngiliz-
ce Öğretmenliği bölümündeki öğrenciliğini resmi 
öğrenme sürecinin kendisi için uygun olmadığına 
karar vererek bırakır. Bu yaşamındaki bir başka 
dönüm noktasıdır. Dünyayı tanımak için, sahip 
olduğu bütün eşyaları bir sırt çantasına doldura-
rak yola çıkar.

Yollar açılıyor
Victor bu sürede ara ara Türkiye’ye de dönerek 
4-6 aylık seyahatler yapar. İlk olarak babasının 
yanına Şili’ye gider. Sonrasında Avustralya, İn-
giltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya 
başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde eko-
lojik yaşam konusunda çalışmalar yapan çift-
likler, sivil toplum örgütleri, restoranlar, çeşitli 
kişi ve kurumlarla tanışır, bazılarıyla birlikte işler 
yapar. Seyahat ettiği süre içinde aşçılık yaparak 
para kazanır. Daha sonra da birkaç kere gide-
ceği İskoçya’daki ekoköy Findhornda uzun süre 
mutfağı yönetir ve Findhorn yönetiminden oraya 
yerleşmesi için teklif alır. Ancak Victor gittiği hiç-
bir yerde Türkiye’deki çeşitliliği ve tadı bulamaz. 
Sonunda yine büyüdüğü topraklara Bodrum’a 
döner.

Buğday hareketleniyor!
Takvimler 1990 yılını gösteriyor. Victor, dünyada 
ve Türkiye’de kırsal yaşamın ve toplumun bozul-
maya başladığını gözlemledikçe içinde, yaşamda 
fark yaratma isteği karşı konulmaz bir hal alır. İşe 
Bodrum pazarında köylerden topladığı ürünleri 
sattığı bir tezgah açarak başlar. O günleri andı-
ğı bir yazısında Victor şöyle der: “Bundan yak-
laşık 14 yıl önce Bodrum Pazarında açtığım ilk 

son derece basittir: “biz değirmeni çalıştıralım, 
onlar getirirler.” Bu yaklaşım oğlu Victor’un da 
bütün yaşamında takip ettiği bir öğüt gibidir san-
ki. %100 ekolojik pazarların kuruluşu, bahçe pro-
jesi, TaTuTa sisteminin kurulması ve diğer başka 
birçok Buğday atılımı bu fikirle hayat bulur: “Pa-
zarı biz kuralım insanlar gelip alışveriş ederler.”  
Öyle ya, olmayan bir pazar, nasıl bir araya getir-
sin insanları?

Değirmen alınır. Onarılır. Bir değirmenci usta bu-
lunur. Gerişli Değirmenci Bayram Usta, rüzgarın 
uygun olduğu günler Gerişteki evinden sabah 
üçsularında çıkar, yürüye yürüye gün doğmadan 
Tek Değirmen’de olur. Yelkenlerden birini az açar 
ki köylüler bu işareti görsün, o gün değirmenin 
döneceğini anlasınlar diye.

Vitito’nun, Bayram Usta’nın yanındaki öğrencilik 
günleri başlamış olur. Seren direkleri nasıl dönü-
yor? Bayram Usta rüzgarı nasıl yönetiyor? Çarklar 
rüzgarın enerjisini değirmen taşına nasıl aktarı-
yor? Buğday nasıl un oluyor? Köylüler buğdayı 
nasıl getiriyorlar? Değirmenci ile köylülerin alış 
verişinde başvurdukları takas sisteminin kuralları 
neler? Bütün bu cevapları, henüz sorular oluşma-
dan anlar Vitito. 

O değirmende yapılan unlardan, Baba Victor 
80’li yılların başında Bodrum’da açtığı bir fırında 
tam ekmekler, peksimetler yaparak, bir el araba-
sıyla ve çıplak ayakla sokak sokak dolaşarak sa-
tar. Baba Victor’un sokaklarda yankılanan sesleri 
“Taaaaaam ekmek, taaaaam ekmek” diye bağı-
rışı, Bodrum’un o dönemine tanık olan herkesin 
hala kulaklarındadır.

Buğday’ın tam olması gereklidir. Değirmendeki 
şekliyle, özü yakılmadan öğütülmesi gerekmek-
tedir. Böyle üretilen un, insan bünyesi için şifadır, 
gıdadır. Oysa özü çıkarılmış, öğütme sırasında 
yüksek ısı çıkardığı için bütün proteinlerini, vita-
minlerini kaybeden, kabuğu alınmış beyaz undan 
yapılan ürünler ise tam aksine hastalık kaynağı 
oluverir. Buğday, tıpkı insan gibi bozulmaya uğ-
ramış, tamlığı alınmış, bu nedenle de hayat vere-
ceğine ölüm saçmaktadır. Buğday ile insan ara-
sındaki bu benzerlik Vitito’yu çocukluk yıllarında 
etkisi altına alır. Buğday hareketinin adı da o yıl-
larda atılan bu ilham tohumlarından doğar.
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Başak Doğal Ürün Dükkanı
Türkiye’nin ilk ekolojik amaçlı açılan dükkanı-
nı Victor Bodrum’da Başak adıyla 1991 yılında 
açar. Çok küçük bir sermaye ile başlattığı Başak 
Dükkanı iki yıl geçmeden bu yöndeki eğitimleri 
de bünyesine katarak daha sonra bugün ekolojik 
yaşam ağını oluşturan hemen herkesi ağırlayan 
bir mekana dönüşecektir.

Buğday Restoran
Victor, ürün satışını yaşam tarzı eğitimi ile bü-
tünleştirme fikri çerçevesinde bir restoran ve kül-
tür merkezi açar. Bodrum’un merkezinde, avlulu 
eski bir Rum evini yine gece gündüz uyumadan 
onarır, hazırlar. 

Tek Değirmen’de öğütülüp un olan buğday tane-
leri, orada edindiği çocukluk ilhamı, geçirdiği ve-
rimli çalışma hayatının deneyimleriyle birleşince, 
aynı isimle yeşeriverir. “Buğday Vejetaryen Res-
toran ve Kültür Merkezi” kapılarını 1992 yılında 
hizmete açar. 

Buğday’dan Haberler…
Buğday Restoran’ın mutfağında sevgi ile pişerek 
sofraya gelen tam pirinç tarifini isteyenlerin sa-
yısı gittikçe artınca, 1998 yılında Victor, bu tarif-
leri tek tek anlatmaktan yorulduğu için bir dergi 
çıkarmaya karar verir. Önceleri el yazısı, fanzin, 
olarak çıkan Buğday Bülteni, ardından basılmaya 
başlar. Devam eden yıllarda Türkiye’nin ilk ve o 
dönemde tek Ekolojik Yaşam Dergisi olarak ya-
yımlanır. 

Buğday Dergisi, yayımlandığı on yıl içinde yaşa-
mın her alanına ekolojik bir perspektiften bakar. 
Victor, fikirden üretim aşamalarına ve son ürü-
nüne, hatta pazarlama stratejisinden ekonomik 
modeline kadar her noktasını tasarladığı Buğday 
Dergisi fikrini yaşama geçirdiğinde en doğru eki-
bi kurmayı başarmıştır. Gazeteci Oya Ayman’ın 
yayın koordinatörlüğü ve büyük dergilerin kreatif 
direktörü Lalehan Uysal’ın ellerinde Buğday Der-
gisi uzun süre türünün tek örneği olarak devam 
eder.

pazar tezgahında adaçayı, fırınlanmış susamlı 
incir, Makbule Teyze’nin peksimetleri ve tam pi-
rinç sattığım günlerde, doğal ürünlere ilginin ve 
bilinçli yaşama isteğinin bugünkü yoğunluğuna 
gelebileceğini hayal bile edemezdim. İstanbul’da 
yaşayıp bu kadar çok insanla böylesine yoğun bir 
tempoda, çok yönlü işler yapacağımı düşünmez-
dim bile…”

Buğday’ın pazar tablasının ürünlerini satarken 
Victor her bir müşteriye ürünleri, hikayesiyle an-
latır. Kim tarafından, nerede, nasıl üretilmiş? Bu 
ürünlerin doğaya maliyeti ne? Sağlığımıza sun-
dukları neler? Etraflıca bu sorulara yanıt verir. 
Burada anlar ki yok olan doğa, doğaya saygı-
lı bir üretim biçiminden çok insanların birbiriyle 
kurduğu ilişkilerdir. Diğer bütün olumsuz olarak 
nitelendirilen olaylar, bu ilişki kopukluğunun birer 
sonucudur. Pazar tezgahı, bu ilişkinin kurulabile-
ceği bir noktadır. Victor, burada kurduğu müşte-
ri-pazarcı ve pazarcı-pazarcı ilişkilerindeki göz-
lemleri ile yeni tespitler yapar. Bu tipte ürünlerin 
satıldığı bir dükkan açmanın vakti gelmiştir.



100 Şubat 2014 Standard
Ekonomik ve Teknik Dergi

lamadaki modelleri hayata geçirirken, diğer yan-
dan bilgilendirme çalışmaları ve resmi kurumlarla 
ilişkiler devam eder. Victor’un ve etrafındaki bir 
avuç insanın bu yönde verdiği çabalar için artık 
toplum temelli bir kuruma ihtiyaç olduğu aşikar-
dır. Önce bir vakıf kurmaya karar verildiyse de o 
gün için dernek tüzel kişiliğinin daha doğru oldu-
ğuna karar verilir.

Yeni bir tohum:  
Buğday Ekolojik Yaşamı  
Destekleme Derneği
12 Ağustos 2002 tarihinde Buğday Ekolojik Ya-
şamı Destekleme Derneği resmen kurulur. Artık 
çalışmalar için gerekli toplumsal desteğin alı-
nabileceği bir kurum vardır. Bir yandan Buğday 
Dergisi yayına devam ederken dernek de yeni 
projeler üretmeye başlar.

TATUTA
Victor 2003-2004 yıllarında bütün Türkiye’de bir 
kırsal turizm modeli olarak uygulanabilecek bir 
proje tasarlar. Ekolojik TaTuTa, uzun adıyla Eko-
lojik Tarım Çiftliklerinde Turizm ve Bilgi, İşgücü 
ve Deneyim Takası Projesi, Birleşmiş Milletler 
GEF Küçük Destek Programı tarafından destek-
lenir.  BM birçok projesi içinden örnek olarak Ta-
TuTa projesini gösterir. Dünyada da birçok başka 
derneğe ilham olan TaTuTa  2005 senesinde Skal 
International tarafından uluslararası turizmde ya-
ratıcılık ödülüne layık görülür.

İstanbul’da ekolojik  
şehir bahçesi
Cumhuriyet Köy’de Buğday üyesi Hakan Kök ta-
rafından Buğday’a tahsis edilen bahçenin İstan-
bul’da yaşayan ve sağlıklı gıdaya ulaşmak isteyen 
insanlar için üretime kazandırılması fikrini ortaya 
çıkaran Victor, Buğday Derneği’nin bir projesi 
olarak BAHÇE’yi hayata geçirir. İki senelik çalış-
ma ile bir model olarak ortaya konan  BAHÇE, 
Türkiye’deki ilk şehir bahçesi, ilk sistemli kutu 
projesi ve ilk toplum destekli tarım projesidir. 

Ah güzel İstanbul!
Buğday Restoran dostlarından Canan Orhun, 
Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nda çalıştığı dönem-
de vakfın İstanbul’da açmayı düşündüğü doğa 
konseptli dükkanı için Victor’a akıl danışır. Ni-
tekim böyle bir dükkanı kurabilecek Victor’dan 
daha uygun bir kişi de yoktur. Galatasaray Lise-
si’nin yakınında bir yer kiralanır ve Victor bu me-
kanın tasarımından, ürün gamına; menüsünden 
ekibine, ürünlerini tedarik zincirinden pazarlama 
stratejisine kadar her aşamasını tasarlar. Nuh’un 
Ambarı, Victor’un dolayısıyla da Buğday Hareke-
tinin İstanbul’a ayak basışının ilk noktası olacak-
tır. Bodrum ve İstanbul arasında önceleri gidip 
gelmeye başlayan Victor için bu bol seyahatli ya-
şamı sürdürmesi gittikçe zorlaşır ve 1999 yılında 
Buğday Restoran kapanır ve Victor tamamen İs-
tanbul’a taşınır. 

Nuh’un Ambarı, İstanbul’da birçok insanı bir 
araya getiren bir mekan haline çoktan gelmiştir. 
Bugün Marmariç’te temelleri atılan ekoköy girişi-
minin ilk tohumlarının atıldığı Kuzguncuk Komü-
nünü kuran kişiler Nuh’un Ambarı’nın birleştirici 
atmosferinde bir araya gelirler.  Aynı dönemde 
çeşitli girişimciler tarafından, Victor’un danış-
manlığında Türkiye’nin birkaç noktasında; Kuşa-
dası’nda, Adana’da, İstanbul/Yeşilköy’de Buğday 
dükkanları açılmaya başlar. Ancak dönem gereği 
konulara yaklaşım henüz olgunlaşmamış oldu-
ğundan dükkanlar uzun ömürlü olmazlar.

Ne yazık ki Nuh’un Ambarı da bir süre sonra yü-
rütülemez hale gelir ve vakıf tarafından kapatılma 
kararı alınır. Buğday, Bodrum pazarında yeniden 
bir tezgah açar.

Kitleleri harekete geçirecek 
bir tüzel kişilik 
Victor, ekolojik tarımın önünün açılması, engel-
lerin kaldırılması adına yapılacak çalışmalar için 
ilk adımları atar. 1999 yılında Bafa’da  ilk iç pa-
zar toplantısının çağrısını yapar ve o dönemde 
konunun bütün taraflarını bir araya toplar. Bun-
dan sonraki dört senelik dönemde, ekolojik ürün 
toptancılığından, kutu projesine,  doğal ürün 
noktalarından Buğday dükkanlarına kadar birçok 
konuda ilk modelleri oluşturur. Bir yandan uygu-
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yapım koordinasyonunu üstlenir. Ekolojik yaşam 
için yapılacak eğitimlerin yönünü belirler, eğitim-
lerde bizzat rol alır.

Büyük tohumlar ve  
küçük tohumlar 
Victor Ananias, kısa yaşamı içinde ekolojik ya-
şam konusundaki eşsiz fikirlerini ve vizyonunu 
irili ufaklı bir çok proje tohumu içinde paketlemiş 
ve Buğday’la yarattığı bereketli tarlaya hesapsız-
ca savurmuştur. Bu tohumlar arasında tohum 
ağının kurulması, uluslar arası iletişimlerle başta 
Avrupa Birliği olmak üzere ilginin Türkiye’ye çe-
kilmesi, Buğday Derneği’nin Brüksel’de bir tem-
silcilik açması gibi önemli adımlar vardır. 

Ve her son  
yeni bir başlangıçtır… 
Ekolojik tarım alanında tüm dünyada tanınan Vic-
tor Ananias, 3 Mart 2011 günü, uzun bir aradan 
sonra ziyaret ettiği annesinin Faralya’daki evin-
de yaşama veda etti. ABD’de bulunan ASHOKA 
Vakfı tarafından sosyal girişimci olarak seçilen Vi-
ctor Ananias aynı zamanda uluslararası ekolojik 
tarım kuruluşları tarafından geleceğin beş liderin-
den biri olarak gösteriliyordu ve bugün attığı her 
bir tohum geleceği yeşertmeye devam ediyor.

http://victorananias.org/
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme  

Derneğine Teşekkürler

Pazardan aldım bir tane,  
eve geldim bin tane!
Victor’un üretici-tüketici ilişkilerini ilk gözlediği 
yer olan pazar halen en uygun modeldir. Böy-
lece Victor, ekolojik yaşam felsefesine yakışan 
bir halk pazarının kurulması için çalışmalara baş-
lar. İlk hayalinin kurulduğu yıldan üç sene sonra 
2006 yılında Türkiye’nin ilk ekolojik pazarı Şiş-
li’de açılır. Aradan geçen zamanda sadece pa-
zarların sayısı artmakla kalmaz, bu konuya ilgi 
gösteren Belediyelerin de sayısı artar. Hatta sa-
dece pazar kurma hevesiyle başka sivil toplum 
kuruluşları kurulur.

Victor Ananias’ın tasarladığı ve Buğday Derne-
ği’nin kurduğu pazarlar, ekolojik ürünlerin satıl-
dığı yerlerin çok ötesinde, ekolojik yaşam konu-
sunda bir üretim ve paylaşım ortamı haline gelir. 
Sadece ürünlerin değil, bu yönde fikirlerin ve 
ideallerin de paylaşıldığı, toplantıların ve birçok 
etkinliğin yapıldığı mekanlar olurlar.

Kırsala dönüş
2006 yılında ilk %100 Ekolojik Pazarın kurulma-
sından hemen sonra Buğday Ekibinin bir bölümü 
Buğday’ın çalışmalarının bir kısmını kırsaldan 
yürütme ve kırsal bir yaşamın temellerini atmak 
üzere Kazdağları’na yerleşme kararını verir.  Er-
kan Alemdar ve Güneşin Aydemir ile birlikte 
Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi fikrini gelişti-
ren Victor, bu bölgede yerleşme niyeti olan aile-
ler ve Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi için eko-
lojik prensiplerde inşa edilen binaları tasarları ve 



ladıktan sonra kilo kaybı yaşayabilirsiniz. Ancak 
bu programları kesinlikle bir zayıflama yöntemi 
olarak kullanmamalı ve önerilen süreyi aşmama-
lısınız. Bu programlar sınırlı besin ve kalori içer-
diği için, uzun süreli kullanımlarında beslenme 
yetersizlikleri ve sindirim sorunları gibi sıkıntılar 
yaşayabilir ve program sonunda daha fazla besin 
tüketmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu durum uzun 
süreli program sonrası daha fazla kilo alınmasına 
sebep olabilir.

-Yağ kaybı, sağlıklı ve düzenli beslenmeyle bera-
ber gerçekleştirebileceğiniz bir başarı. Detoks ise 
daha çok vücudunuzdaki şişliklerden kurtulabile-
ceğiniz, su ve toksin atımına, enerjinizi yükselt-
meye dayalı bir program.

-Uyguladığınız detoks programlarının işe yara-
yabilmesi için detoks sonrasında beslenmeni-
ze kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Detoks 
programıyla beraber kazandığınız enerjinizi yük-
sek tutabilmek için düzenli ve sağlıklı beslenme 
tarzını benimsemeniz ve alkol, sigara tüketimini 
de mümkün olduğunca sınırlamanız gerekiyor. 
Tabii ki mümkün olduğunca organik besinlere de 
hayatınızda yer vermeye devam etmek önemli.

Yoğun miktarda pestisit içerdiği için özellikle 
organik olmasına dikkat edilmesi gereken mey-
veler: Elma  Armut  Üzüm  Ayva  Trabzon hur-
ması  Kırmızı erik  Yüksek oranda kimyasala ma-
ruz kaldığı ve organik olanları daha fazla besin 
öğesiyle içerdiği için özellikle organik olmasına 
dikkat edilmesi gereken sebzeler: Mısır, patates, 
kereviz, dolmalık biber 

-Detoks programlarının; sadece su, çay ve seb-
ze-meyve sularını içeren total oruç, asitli besinle-
ri tüketmemeye yönelik olan bazik oruç, sadece 
pişmemiş gıdalar ile beslenmeyi destekleyen tek 
yönlü program ve haftanın bir günü hiçbir katı 
yiyeceği içermeyen program olmak üzere 4 farklı 
çeşidi mevcut. Şu an ulaşabileceğiniz birçok de-
toks programı da bu 4 çeşitten yararlanılarak ha-
zırlanmış programlar.

-Detoks programları kısıtlı kalori içerdiğinden 
kişiler kesinlikle kendi başına detoks programı 
uygulamamalı ve mutlaka diyetisyenlerine, dok-
torlarına danışmalıdırlar. Kendi başınıza yapabi-
leceğiniz en güzel detoks, hayat boyu sürdüre-
ceğiniz sağlıklı ve dengeli beslenme programıdır.

ORGANİK 
BESLENME 
VE DETOX
Merve Tığlı Çınar
Uzman Diyetisyen

Detoks; vücuttaki toksinleri atarak, enerji se-
viyesini yükseltmeyi hedefleyen kısa süreli bir 
programdır. Özellikle mevsim geçişlerinde sıkça 
görülen yorgunluk, halsizlik gibi sıkıntılar yaşıyor-
sanız, son zamanlarda şekerli ve yağlı besin ve 
ya alkol, sigara tüketimini arttırmışsanız, vücu-
dunuzu arındırmak için kısa süreli detoks prog-
ramlarından yararlanabilirsiniz. Yılda 2 veya 3 
kez uygulayabileceğiniz detoks programlarında 
özellikle organik tarım ile üretilmiş besinler kul-
lanıldığında daha iyi sonuç alınıyor çünkü orga-
nik  sebze-meyveler diğerlerine oranla yüzde 29 
daha fazla magnezyum, yüzde 27 daha fazla C 
Vitamini, yüzde 21 daha fazla demir ve yüzde 
14 daha fazla fosfor içeriyor. Yapılan çalışmalar 
konvansiyonel tarımda kullanılan sentetik gübre-
lerin besinlerde bulunan fazla nitratı emdiğini, bu 
nedenle organik olmayan sebze ve meyvelerde 
C vitamini ve diğer faydalı besin öğelerinin biraz 
daha azaldığını gösteriyor.

-Detoks vücudun temizlenmesini hedefleyerek, 
vücuttaki zararlı maddelerin atılmasını ve vücu-
dun yenilenmesini destekliyor. Böylece düzensiz 
beslenmenin veya çevresel etkenlerin vücudu-
nuzda biriktirdiği kötü anılardan kurtulmuş oluyor 
ve enerjinizi yükseltiyorsunuz. Organik gıdalar 
ortalama olarak yüzde 30 daha fazla antioksidan 
içerdiğinden programda kullanımları da daha et-
kili sonuç almanızı sağlıyor ancak organik ürünler  
yerel üretim olduğundan ve sadece mevsimin-
de bulunabildiğinden detox programlarınında o 
mevsimde yetişen besinlerle sınırlandırılması ge-
rekiyor .

-Detoks programı, beslenmenizde aldığınız ka-
lorinin daha azını içerdiği için, programı uygu-
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Brokoli güçlü antioksidan özelliği ile bilinen, 
turpgiller ailesinden bir bitkidir. Yapılan araştır-
malar da turpgillerin kanser riskini azalttığı bu-
lunmuştur. Bu özelliği taşıyan diğer sebzeler; 
lahana, brüksel lahanası, karnabahar ve kıvırcık 
lahanadır.

Yeşil yapraklılar safra asit bağlayıcılarını artırır. 
Bunu büyük safra moleküllerini tutup onları ayır-
mak için yapar ve kalan safra asitleri bu büyük 
molekülleri gastrointestinal sistemden alarak 
atılmasını sağlar. Bu özelliği sayesinde kötü ko-
lesterol olan LDL kolesterolün tutulmasına da 
yardımcı olur.

Karahindiba kökü, devedikeni sütü, dereotu, ye-
şil çay, limon, karahindiba kökü idrar üretimini 
artırarak diüretikler gibi davranır.

Dereotu ve rezene anti inflamatuar bileşikler 
açısından zengindir. Dereotundaki glutatyon ak-
tivitesi serbest radikalleri bağlayarak onları dev-
reden çıkarır, bu özelliği sayesinde karaciğerde 
bulunan antioksidanlara yardımcı olur.

Rezene ise antioksidan ve antimikrobiyal özelli-
ğe sahip, ayrıca C vitamini açısından zengindir. 
Rezene ayrıca yüksek lifi ve düşük kalori içeriği 
nedeniyle ideal bir detoks gıdasıdır.

Yeşil çaylar; aynı bitkiden geliyor olsalar bile si-
yah, beyaz ve kokulu çaylara göre antioksidan 
yönünden daha zengindir. Ayrıca yeşil çayın içer-
diği kafein diüretik etkisi olması nedeniyle şişkin-
liği hafifletmek için kullanılabilir.

Limon ve tüm turunçgiller antioksidan ve C vita-
mini yönünden zengindir.

Devedikeni sütü karaciğerde detoksifikasyonu 
teşvik etmesi nedeniyle çok araştırılan bir bitki-
dir. Daha fazla çalışma yapılması gerekmesine 
rağmen sağlıklı kan hücrelerinden toksinlerin atıl-
masında karaciğerdeki antioksidanlara yardımcı 
olduğu bulunmuştur.

Soğan, sarımsak, taze sebzeler, buğday çimi ve 
yoğurt, soğan ve sarımsak karaciğerde antioksi-
dan üretimini uyaran glutatyonu içerir. Yani so-
ğan ve sarımsak güçlü bir anti mikrobiyel etkiye 
sahiptir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Detoks programlarında sıvı diyetler, katı diyetler 
veya her ikisini birden içeren diyetler mevcuttur. 
Bu diyetler genellikle yeşil yapraklı sebzeleri ve 
şeker oranı düşük meyve ve sebzeleri içermek-
tedir. Bunun sebebi bu sebzelerin ve meyvelerin 
kan şekerinde yaratabilecekleri ani yükseliş ve 
düşüşleri engellemektir.

-Herhangi bir rahatsızlığı olmayan, 20-60 yaş 
arası bireyler detoks programları uygulayabilir-
ler. Hamileler, emziren kadınlar, çocuklar, büyü-
me ve gelişme çağındaki gençler, yaşlılar, kronik 
rahatsızlığı olan bireyler ve daha önce ciddi bir 
sağlık problemi geçirmiş olan kişiler kesinlikle 
detoks programı uygulamamalı ve diyetisyenle-
rine, doktorlarına danışmalıdırlar.

EN İYİ “DETOKS” BESİNLERİ

Hangi gıdaların vücudunuzu toksinlerden arındı-
racağını temizleyeceğini bilmek zor olabilir. Ak-
lınıza sıcak çay, çiğ sebzeler ve taze meyveler 
gibi canlandırıcı gençleştirici etkisi olan birçok 
besin gelebilir veya iyi bir nedenle çözünmez lif 
kaynakları içeren çiğ sebzeler, diüretik etkisi ne-
deniyle gastrointestinal sisteminizi çalıştırıp hızlı 
sindirimi sağlayan yeşil çay gelebilir. Bunlarda iyi 
seçenekler olabilir fakat detoks için işte benim 
favorilerim ve ne işe yaradıkları;

Enginar, avokado, pancar, brokoli, yeşil yapraklı-
lar: Enginar antioksidan bileşikleri içerir ve bu bi-
leşenler safra akışını uyarır. Safra vücuttaki yağla-
rın sindirimine yardımcı olur ve verimli safra akışı 
yağlı gıdaların içerdiği potansiyel inflamatuar bi-
leşikleri temizler. Bu nedenle enginar karaciğer 
bozukluklarının tedavisinde kullanılır.

Avokadonun glutatyon ve tekli doymamış yağ 
asitlerini içermesi nedeniyle kalp sağlığını koru-
yucu etkisi vardır. Bu bileşikler ayrıca bağırsakta 
yağ emilimini engelleyerek oksidatif hasara ne-
den olan bileşiklerin temizlenmesini de sağlar.

Betalitin denen bileşikleri içeren pancarlar az ye-
nen bitkiler arasındadır. Betalitinler özellikle vü-
cudun detoks merkezi olan karaciğerlerde hücre 
yapımı ve tamirine yardımcıdırlar. Koyu kırmızı 
renkli pancarlar ise anti inflamatuar etkiye ve 
mantar özelliklerine sahiptirler.
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yıllarda, tükettiğimiz besinlerde kendilerine has 
kokuyu ve tadı bulmak pek de mümkün olmaya-
biliyor. Organik besinler de tam da bu ihtiyaçlara 
cevap verir nitelikte. Üretiminde hiçbir kimyasala 
maruz kalmamış bu besinler kendilerine has tat 
ve kokularını koruyabiliyorlar.

Organik besin tüketiminde dikkat etmeniz ge-
reken bir diğer konu, organik ürünleri, “doğal” 
ürünlerle karıştırmamanız. Çünkü ürünlerin am-
balajlarında “doğal” yazması bu ürünlerin organik 
koşullarda yetiştirildikleri anlamına gelmiyor. Bu 
yüzden ürünlerinizi satın alırken üzerinde mutla-
ka “organik” yazısının bulunmasına dikkat edin.

Kısacası organik besinler hem sağlığınıza hem de 
damak tadınıza hitap ediyor. Çünkü organik be-
sin tüketerek, kimyasal ilaçlardan veya tarım ilaç-
larından korunmuş oluyorsunuz. Peki geleneksel 
yöntemlerle elde edilmiş besin tüketimi zararlı 
mı? Bu soruya net bir cevap söz konusu değil. El-
bette vücuda zararlı kimyasallar sağlığı olumsuz 
yönde etkileyebilir. Ancak besinlerden gelen bu 
kimyasalların bizi ne derece etkilediğini veya bizi 
sağlık sorunlarına yol açacak kadar kötü yönde 
etkileyip etkilemediklerini görmek için daha fazla 
araştırma yapılmasına ihtiyaç var. 

Organik tarımla yetiştirilen besinler ve geleneksel 
yöntemle yetiştirilen besinler kalite açısından fark 
etmemektedir.  Eğer organik besinlere kolayca 
ulaşabiliyorsanız keyifle tüketebilir, ulaşamıyor-
sanız da kimyasal içerdiği için geleneksel yön-
temlerle yetiştirilen sebze ve meyvelerden vaz-
geçmemelisiniz. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme 
programının öncelikli kuralı her besin öğesinden 
vücudun ihtiyacı olduğu miktarda tüketmek. Bu 
yüzden meyve ve sebze tüketmemek sizin ihti-
yacınız olan vitamin ve mineralleri alamamanıza 
neden olacak ve sağlığınızın dengesinin bozul-
masına yol açacaktır.

Günümüzde sağlıklı beslenme bambaşka 
bir boyuta geldi. Artık sadece kilo prob-
lemi olan kişiler değil, sağlıklı beslenmeyi 

uzmanından öğrenmek isteyen kişiler de diye-
tisyenleri ziyaret ediyor. Bazı hastalıklara sahip 
kişiler kadar sağlığını devam ettirmek isteyen-
ler, yaşam kalitesini arttırmak isteyenler, uyku 
problemi olanlar, kendisini gün boyunca yorgun 
ve halsiz hissedenler ve hatta gençleşmek iste-
yenler bile ilk olarak beslenme tarzlarını değiş-
tirmeleri gerektiğini biliyorlar. Tabii beslenme 
konusundaki bilinçlenme bu kadar artınca, “kali-
teli beslenme” kadar “kaliteli besin” de sorgulan-
maya başladı. Evet, neler tüketmemiz gerektiğini 
biliyoruz; fakat tükettiğimiz besinlerin ne kadar 
taze olduğunu, ambalajlanma esnasında hangi 
katkı maddelerinin ne kadar kullanıldığını veya 
bu katkı maddelerinin besin kalitesinde ve bizim 
beslenmemizde nasıl bir rol oynadığını bilmiyo-
ruz. Bu sorular gıda sektörünün daha da geliş-
mesine ve yepyeni bir kapı açmasına olanak ta-
nıdı ve aslında hepimizin şu an sıklıkla duyduğu 
“organik tarım” kavramı gelişmeye başladı.

Peki  “organik tarım” nedir? Organik tarımın çıkış 
noktası, yukarıda da saydığım tüm soruları or-
tadan kaldırabilmek. Kişiler tıpkı yıllar öncesinde 
olduğu gibi besinlerini en taze ve işlem görme-
miş şekilde tüketmek istiyorlar. Organik tarım da 
tüketicilerin bu ihtiyaçlarına cevap veriyor; çünkü 
organik tarım faaliyetlerinde kimyasal ilaçlar ve 
ya tarım ilaçları kullanılmıyor.

Bu anlamda kişilerin aklına takılan en önemli 
soru, organik tarımla elde edilmiş besinlerin içe-
rikleri. Yapılan araştırmalar, organik tarımla elde 
edilmiş besinlerin daha fazla vitamin ve mineral 
içerdiğini gösteriyor. Böylece besin kalitesinin 
artması sonucunda vücudunuz bu besinlerden 
çok daha iyi yararlanıyor.

Elbette organik ürünleri sadece besinlerin içeri-
ği açısından değil, istediği veya özlediği lezzete 
ulaşmak için tercih edenler de var. Özellikle son 

ORGANİK ÜRÜNLER ve 
SAĞLIKLI YAŞAM

Oya Neva Demirkol

Diyetisyen
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Kırmızı yanaklı yayla çocukları, yağmura 
soğuğa inat bir araya toplanmış. Ayaklar 
çamur, eller soğuk, yüzler papatya gibi 

güleç… Çalı süpürgesine kırmızı bir kazak giy-
dirmişler. Süpürgenin telleri, kazağın kollarından 
çıkmış. Başındaki “puşi” de unutulmamış. Kazağı 
ve puşisini giymiş olan süpürge,  görevine ha-
zır. Üstelik o artık süpürge değil, onun adı “Ebe 
bublik”. Ebe bublik kırmızı yanaklı çocuklardan 
birinin elinde, arkasında ise yaylanın geri kalan 
tüm çocukları. Kapı kapı dolaşıp mâniler, türküler 
söylüyorlar pür neşe. Evlerden; tuz, yağ, un, şe-
ker, kaymak istiyorlar. Niye mi istiyorlar ? Güneş 
yüzünü göstersin diye. Çünkü hava biraz daha 
açmazsa ineklerin yemi çürüyecek…

Yukarıda kısacık anlatılan  Ebe bublik hikayesi, 
Kaçkar Dağlarının eteklerine serilmiş Rize yay-
lalarındaki çocukların temiz kalbine, iyi niyetine 
teslim edilen bir güneş duasıydı. Anadolu’da 
yağmur duasını duymayan yoktur. Ancak güneş 
duası onun kadar biliniyor olmasa gerek. İşte 
Anadolu’nun geri kalanından bu kadar farklı bir 
yer Rize… 

Yağmurlu iklimi, çayı, fıkralara ilham veren neşeli 
insanları ile anılan bu kenti; tarihi, doğası, otantik 
kültürü, mutfağı, mimarisi ve tüm bunların bir ne-
ticesi olarak turistik değeriyle keşfedilmeyi bek-
leyen yeni bir kıtaya benzetmek mümkün…

Kaçkar Dağları’nın Karadeniz’e elini uzattığı yer-
de kurulmuş olan bu kentin yazılı tarihteki bili-
nen geçmişi M.Ö. 700’lerin ikinci yarısına kadar 
dayanıyor. Yani 2700 yıldan fazla süredir yer-
leşik hayatın devam ettiği bir bölge. Yazılı tarih 
öncesindeki durum hakkında ise bilimsel bilgiler 
edinebilmemiz maalesef mümkün değil. 2700 
yıldan daha uzun olan bu dönem içerisinde, 
bölgenin çok farklı medeniyetler tarafından ya-
şam alanı olarak tercih edildiğini görebiliyoruz.  
Urartular, Sakalar, Büyük İskender ve Persler, 
Romalılar, Bizanslılar kısa bir süre Araplar, geçi-
ci bir dönem Büyük Selçuklu hakimiyeti, Pontos 
Rumları ve 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet’in 
Trabzon’u fethinin ardından, 1470 yılı itibariyle 
bölgede Türk’lerin  hakimiyeti… I. Dünya Savaşı 
sırasında bölge Ruslar tarafından işgale uğruyor, 
ancak Rizeliler, tüm olanaksızlıklara rağmen di-
renişlerine bugünkü Fırtına Vadisi içlerine doğru 
çekilerek devam ediyorlar. Direniş, meyvesini 2 
Mart 1918 tarihinde Rize’nin düşman işgalinden 

Ülkemizdeki yaş 
çay üretiminin üçte 
ikisi Rize ili sınırları 

içerisinde gerçekleşiyor. 
İlde fındık üretimi 

çaydan sonra ikinci 
büyük tarımsal üretim 

kalemini oluşturmakta. 
Son yıllarda Rize’de 
turunçgiller ve kivi 

üretimine önemli bir ilgi 
gösterildiğini gözden 

kaçırmamak gerek.
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kurtuluşu ile veriyor. Kurtuluştan altı yıl sonra, 20 
Nisan 1924 tarihinde Rize vilayet oluyor. Ulu ön-
der Mustafa Kemal Atatürk, 17 Eylül 1924’de Ri-
ze’ye geliyor. Büyük bir coşkuyla karşılanan Ata-
türk, Mataracı Mehmet Efendi’nin evinde misafir 
ediliyor, bu ev bugün Atatürk Evi Müzesi olarak 
ziyarete açık durumda.

Bugün merkez dahil olmak üzere 12 ilçesiyle bir-
likte 324 bin kişilik bir nüfusu sınırları içerisinde 
barındıran Rize ekonomisinin temeli; tarımsal 
üretime, özellikle de yaş çay üretimine dayanı-
yor. Anavatanının Güneydoğu Asya bölgesinde 
bulunan Birmanya olduğu tahmin edilen çayın, 
yaklaşık 1500 çeşidi olduğu sanılıyor. Türkiye’nin 
çayla ilk tanışması 1787 yılına dayanıyor. Bu ta-
rihte ülkeye ilk kez Japonya’dan getirilen çay Bur-
sa’da ekiliyor. Fakat iklim koşullarının bu bitki ile 
barışık olmaması, ilk denemeyi olumsuz bir şekil-
de sonlandırıyor. Botanikçi Ali Rıza Erten’in 1917 
yılında başlayan uzun soluklu teknik çalışmaları, 
1924 yılında Rize’de çay yetiştirilmesi için mec-
lis onayının çıkarılması gibi başarılı bir sonuca 
erişiyor ve bugün sudan sonra, bir çoğumuzun 
vazgeçilmezi olan çay üretiminin temelleri atılı-
yor. Günümüzde, ülkemizdeki yaş çay üretiminin 
üçte ikisi Rize ili sınırları içerisinde gerçekleşiyor. 
İlde fındık üretimi çaydan sonra ikinci büyük ta-
rımsal üretim kalemini oluşturmakta. Bölgenin 
iklimi ve engebeli arazi yapısı tarımsal ürün çe-
şitliliğine kısıtlar getirmiş olsa da son yıllarda Ri-
ze’de turunçgiller ve kivi üretimine önemli bir ilgi 
gösterildiğini gözden kaçırmamak gerek.

Yazılı kaynaklara göz atıldığında, M.Ö. 600’ler-
de Miletoslu Ege kolonilerinin Karadeniz’de bazı 
ticaret kentleri kurdukları görülüyor ve Rize’nin 
de bu ticari liman kentleri arasında yer aldığı tah-
min ediliyor. M.S. 1100-1200 arasında ise Rize 
yine bir ticaret limanı olarak anılıyor ve teksti-
lin önemli bir kalem olduğu anlaşılıyor. Belki de 
bugünkü Rize Bezi (feretiko) dokumasının geç-
mişini bu tarihlerde aramak gerekir. İklimin uy-
gunluğu itibariyle çay üretimi öncesinde bölgede 
ciddi miktarda yetiştirilen kenevir, önemli bir sı-
nai üründü. Kenevirden elde edilen kendir ipi ise 
Rize bezinin ana malzemesini oluşturuyor. Rize 
bezi bugün her ne kadar arzu edilen bilinirlik se-
viyesine henüz ulaşabilmiş olmasa da, Rize mar-
kası ile anılan önemli bir iktisadi ve kültürel ürün 
olarak karşımıza çıkıyor.
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Arıcılık, bölgenin iktisadi yapısı içerisinde kendi-
ne yer bulan önemli faaliyetlerden bir tanesi. Böl-
ge iklimi ve bitki örtüsünün özgünlüğü, Rize’nin 
arıcılıkta da kendi markalarını ortaya çıkarmasına 
yardımcı olmuş görünüyor. Anzer balı bunlardan 
sadece bir tanesi.  Birçok hastalığa şifa olduğu 
söylenen bu balın üretiminin zorluğu, kıymetini 
arttırıyor. Anzer balında zahmet, adeta şifaya 
dönüşüyor.

Anadolu kültürü içerisinde ayrı bir renk olan Rize, 
kültürel özgünlükleri ile de dikkat çekiyor. Böl-
ge insanının sempatikliği ve fıkralara konu olan 
samimi öyküleri, bu kültürün bir sonucu olarak 
tanımlanabilir. Bu neşeli insanların sıcak kanlılı-
ğını, duygularını tüm yoğunluğu ile yaşayan hali-
ni,  müzik kültüründe de gözlemlemek mümkün. 
Bölgenin müzik kültürü enstrümantal anlamda, 
Anadolu’nun diğer bölgelerinden farklı bir şekil-
de tulum ve kemençeye dayanıyor. Anonim te-
melli “atma türküler”  ve buna bağlı olarak yaygın 
ozanlık geleneği  ise, müziğin halk tarafından ne 
kadar derinlemesine sahiplenildiğini işaret edi-
yor. Rize’de halk tabiriyle “sevdalık” kavramının 
önemli bir yeri olduğu, bu konu üzerine söyle-
negelen sayısız halk türküsünden anlaşılabiliyor. 
Bu yönüyle dinleyenleri, dumanlı dağlar gibi hü-
zünlendiren otantik türkülerin yanında, tulum ve 
kemençe eşliğinde yorulmak bilmeden oynanan 
horonlar insanı şaşırtarak, bölge insanının hüzün-
lerini de sevinçlerini de yüreklerinin derinliklerin-
den yaşadıklarını kanıtlıyor.

Bir kuş düşünün ki üzerine türküler yazılsın, adı-
na festivaller düzenlensin, ismi fabrikalara veril-
sin: Atmaca. 

Ardeşen, Pazar, Çayeli veya Fındıklı’da gezerken, 
sokakta yürüyen insanların kollarında büyükçe bir 
kuş olan atmacalara denk gelmek ilk başta çok 
şaşırtıcı olabiliyor. Çünkü atmaca yırtıcı bir kuş, 
heybetli duruşu, zekâsının bir yansıması gibi algı-
lanabilecek keskin bakışları, kendine has ciddiyeti 
ve avcılıktaki mahirliği ile bölgede haklı bir saygı 
ve sevgi kazanmış. Böylesine bir kuşun; bir insa-
nın kolunda sükunetle durması, sahibinden aldığı 
emirle öğrendiklerini doğru bir şekilde uygulaya-
rak insan için avcılık yapması, vazifesini bitirince 
yine aynı sükunet içerisinde bekleyişe geçmesi, 
sahibiyle adeta kol kola şehir merkezinde gezin-
tiye çıkması gerçekten şaşırtıcı. Atmacacılık ola-
rak bilinen, atmaca ile avlanma tekniğinin Orta 



Asya’dan miras olarak kaldığı tahmin ediliyor. 
Hatta Atmacacılığın aynen Rize’de olduğu gibi 
bugün Gürcistan, Kuzey Kafkasya, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Türkmenistan’da da devam ettiğini 
görebilmek mümkün.

Rize kültüründe yöresel kıyafetler de müzik kül-
türü gibi önemli özgünlükler arz ediyor. Yöresel 
kıyafetler her ne kadar toplumun iktisadi yapısı-
nın değişiminden ve teknolojik gelişmelerden et-
kilenerek zaman içerisinde farklılaşsa da bugün 
bölgede halen geleneksel kıyafetlerle rengarenk 
dolaşan insanlara denk gelmek mümkün. Yöre 
kadınlarının özellikle önemli günlerde bu kıyafet-
leri yeniden giydiklerini görebiliyoruz. “Köynek” 
(gömlek), bluz, etek, ve desenli-çiçekli kumaş-
lardan yapılan düz kesimli, kolları uzun, belden 
aşağı büzgülü, etekleri fırfırlı uzun bir elbise olan 
“foga” kadınların temel giysileri. 

Bunların dışında bir tür önlük olarak tanımlanabi-
lecek “kokneç” foga’nın üzerinde yer alıyor. Altta 
ise el örgüsü rengarenk uzun çoraplar, deriden 
yapılmış çarıklar yer alıyor. Kadınların baş bağ-
lamasında ilçeler arasında farklılıklar görülebilir. 
Genellikle, önce tülbent veya çember onun üs-
tüne de makaslı peştamal ya da puşi bağlandı-
ğı görülürken özellikle Çamlıhemşin bölgesinde 
“Hemşin başı” olarak bilinen, daha çok Hemşin 
kadınlarının tercih ettiği  özel bir teknik uygulanı-
yor. Hemşin başında ilk sırada kenarları işlemeli 
veya pullu siyah ince bir tülbent ile baş tamamen 
örtülüyor. Bu örtünün üzerine ise “İran şayı” ola-
rak tabir edilen, farklı renklerde otantik bir örtü 
alnın üzerinde sivrilecek şekilde ilginç bir usulle 
bağlanıyor. Hemşin başı bölgeyi ziyaret eden tu-
ristler tarafından da oldukça ilgi görüyor. Ziyaret-
çiler başlarını bağlatıyor ve fotoğraflar çektirerek 
bir anlık da olsa, Hemşin kadını gibi giyinmeyi 
tecrübe ederek farklı bir turistik deneyim yaşıyor-
lar.

Erkekler ise alt tarafı üst tarafına nazaran daha 
dar olan “zipka” olarak da anılan bir pantolon 
giyerler. Pantolonun altında genellikle bölgenin 
yağmurlu iklimine uygun şekilde uzun bir deri 
çizme tercih edilir. Pantolonun üzerinde göm-
lek, yelek ve ceket bulunur. Erkekler başlarına 
“kukula” diye tabir edilen özel bir başlık takarlar. 
Kukula siyah veya koyu renk pamuklu kumaştan 
üretilmiş bir erkek başlığıdır. Bölgede kadınların 
geleneksel kıyafetlerle dolaştığına denk gelmek 

daha olası iken erkeklerin artık bu giyim tarzını 
çok büyük oranda terk ettiği söylenebilir. 

Rize kültürünün kendine özgü yönlerinin bir kıs-
mını,  yöresel zanaatlarda ve el sanatlarında 
da izlemek mümkündür. Artık daha çok turis-
tik amaçlı devam eden bakır dövmeciliği, Ana-
dolu’daki birçok örnekten farklı bir şekilde ince 
çekiç işçiliğine dayanır. Bölgede üretilen bakır 
ürünleri incelendiğinde; zanaatkârların çok uzun 
yıllardan beri bu işe bir sanat edasıyla yaklaştığı, 
ürüne fonkisyonellikten öte estetik gözle de kıy-
met verdikleri, bakırı adeta dantel gibi işledikleri 
görülebilir. Eski Rize evleri içerisinde her biri ayrı 
bir sanat eseri sayılabilecek bakır eşyalara halen 
denk gelmek mümkün. Bölgede el örmesi işlerin 
önemli bir yeri bulunmakta. El örgüsü sepetler, el 
örgüsü iskemleler ve el örgüsü çoraplar…

Bölgenin engebeli arazi yapısı insanların yükleri 
genellikle sırtlarında taşımasına neden olmuştur. 
Bu durum sepetçiliği de ayrı bir zanaat dalı olarak 
ortaya çıkarmıştır. Eski ustalar bu sepetleri ge-
nellikle “uçkum” denilen bir yöntemle üretiyor-
lardı. Uçkum yönteminde sepet için taze kesta-
ne filizleri tercih ediliyordu. Kesilen taze kestane 
filizleri, odun ateşinde dağlanarak kayışlandırılı-
yor, böylece örme sepetin ana malzemesi hazır 
hale geliyordu. Ancak son zamanlarda örme se-
petlerin fındık ağacından da yapıldığını görmek 
mümkün. Elde örülerek  üretilen bu sepetler, ço-
ğunlukla sırtta taşımaya uygun şekilde, omuzlara 
asılabilecek tarzda üretilmiştir. Bununla birlikte 
bir başka örme işçiliği de mısır koçanı yaprağı ve 
saz kullanılarak yapılmaktadır. Bu malzemelerin 
ahşap ayaklar üzerine örülmesi ile birlikte “kuli” 
olarak tabir edilen küçük iskemleler üretilmiştir. 
Bölgede yer yer “iki telli” olarak da tabir edilen 
“Hemşin çorabı” Rize’de karşımıza çıkacak bir 
başka el örmesidir. Özellikle Çamlıhemşin köyle-
rini, yaylalarını gezerken, evlerinin kapısında ku-
lilerin üzerine oturup Hemşin çorabı ören güleç 
yüzlü yaşlı teyzelere çok sık rastlanabilir… Kimi 
çocuklarına kimi torunlarına kimi eşine dostuna 
hazırlıyor. Hemşin kadını çorabı örerken; hayal-
lerini, hatıralarını da adeta bu çoraba dokuyor… 

Bölgenin ağaç bakımından son derece zengin 
olması, zaman içerisinde ağaç işlemeciliğinin de 
muazzam bir aşamaya erişmesine imkân vermiş. 
Ağaç işlemeciliğini küçük el ürünlerinde, mo-
bilyalarda görmek mümkünken bölgedeki bazı 
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evlerin de sanki bir ağaç parçası kadar itinalı bir 
şekilde inşa edildiğini ve işlendiğini görebilirsiniz. 
Kültürün somut ürünleri arasında yer alan mima-
ri, bu yönüyle dikkat çekicidir. Bilhassa orman 
köylerindeki evlerin çok büyük çoğunluğunun 
tamamen ahşaptan yapıldığı, özellikle geçmişte 
varlıklı ailelerin evlerinin bir sanat eseri gibi hazır-
landığı görülebilir. Ev yapımında daha çok kesta-
ne ağacı ve ikinci kalite ürün olarak da daha zah-
metsiz ama dayanıksız bir tür olarak çam ağacı 
tercih edilmiştir. 

Bazı evler ise ahşaba ilaveten ince işçilikli kesme 
taş da kullanılarak çok katlı olarak, konak şeklin-
de inşa edilmiştir. Bu konakların bir kısmı bugün, 
birer yaşayan müze olarak turistlerin ziyaretine 
açık durumda. Patikadan başka yolu olmayan 
dik yamaçlara bu kadar malzemenin nasıl taşınıp 
inşa edildiğini düşünmek bile akılları zorlamakta. 
Bunun ancak ciddi bir imece (meci) kültürüyle 
yapılabildiğini tahmin etmek zor değil. Bazı evle-
rin yekpare gürgen ağacından oluşan taşıyıcı ko-
lonlarının tonlarca ağırlıkta olduğu biliniyor. Böl-
genin yaşlıları; bu ağaçların onlarca kişi ile birlikte 
omuzlarda taşındığını, üstelik ağacın üzerine de 
bir tulumcunun oturtularak taşıma esnasında 
müzikten ilham aldıklarını anlatıyorlar.

Bölgenin mimari yapı itibariyle iki özgün unsuru-
na daha değinmek gerekiyor. Bunlardan birincisi 
yer yer “naliya-nayla” olarak da anılan serender-
ler. Serender; daha çok gıdaları kurutmak ve mu-
hafaza etmek için evin dışında, mümkün oldu-
ğunca çok güneş ve rüzgar alabilecek yerlerde, 
dört ayak üzerine inşa edilmiş ambar tipindeki 
yapılara verilen isim. Günümüzde halen ayakta 
kalan bazı serenderlerin artık konaklama ünitesi 
olarak bungalov şeklinde turizme açıldığına ta-
nık olunabilir. Serenderin üzerini kaplayan saca 
doğal bir melodiyle vuran damlaların eşliğinde 
uyumak, sıra dışı bir turistik deneyim olarak zi-
yaretçilere tavsiye edilebilir. Bölge mimarisinde 
ikinci önemli özgünlük ise tarihi kıymete sahip 
taş kemer köprülerdir. Akarsu bakımından çok 
zengin olan Rize’nin neredeyse tüm ilçelerinde, 
mühendisliğin ve taş işçiliğinin güzide örnekle-
ri arasında sayılabilecek bu taş kemer köprüle-
re denk gelmek mümkün. Bazıları yüzlerce yıldır 
nice insanların acılarına, sevinçlerine, düğünle-
rine, ölümlerine tanıklık etmiş olan bu köprüler, 
günümüz mühendislerinin saygısını kazanmaya 
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devam ediyor. Üstelik bir kısmının üzerinde oriji-
nal kitabelerini görmek mümkün.

Bölgelerin iklimleri, coğrafi koşulları, denize kıyı-
larının olup olmaması, diğer su ürünleri olanak-
ları, mutfak kültürlerini temelden etkiliyor. Rize, 
hırçın olduğu kadar bonkör de olan Karadeniz’e 
kıyısı, akarsuları ve kendine özgü yağmurlu ik-
limiyle otantik bir mutfak kültürüne ve damak 
tadına sahip. Bölgenin tarımsal üretim olanakla-
rının iklimsel ve coğrafi nedenlerle kısıtlı olma-
sı, mutfak kültüründe bir ürünü çok daha farklı 
şekillerde değerlendirmeyi zorunlu kılmış. Öyle 
ki Rize mutfağı, çok az ürünle çok fazla yemek 
çeşidini ortaya çıkaracak bir yaratıcılık sergiliyor 
ve otantik olduğu kadar verimli bir mutfak kültü-
rü olarak anılmayı  da fazlasıyla hak ediyor.

Rize denilince akla ilk olarak gelen şeylerden bir 
tanesi de elbette “hamsi”. Bir ürünü çok farklı 
şekillerde değerlendirmenin en iyi örneklerin-
den biri hamsi olsa gerek. Öyle ki bölgede ham-
si; hamsili ekmekten hamsi buğulamaya, ham-
si köftesinden hamsili pilava, hamsi kuşundan 
hamsi çorbasına kadar birçok farklı yemek türü-
nün geliştirilmesinde kullanılıyor. Sadece hamsi 
kullanılarak yirmiden fazla ayrı yemek çeşidinin 
üretildiği görülebilir. Sadece Kanada’nın Güne-
yinde, Fırtına Deresi’nde ve Arhavi’de yaşayan, 
tüm dünyada korunması gereken türler listesine 
girmiş olan  “deniz alası” (bir tür benekli alabalık) 
bölgenin özgünlükleri arasında. “Deniz alası”nın 
avlanması yasak, bunun yerine özel çiftliklerde 
yetiştirilen türler Rize mutfağının keşfedilmesi 
gerekenleri arasında.

Eski mısır tarlalarının büyük çoğunluğunun yeri-
ni artık çay tarlaları almış olsa da bölge koşul-
larının buğday üretimine müsaade etmemesi 
mısırı (lazut) adeta baş tacı ediyor. Bu nedenle 
de Rize’de ekmek denilince ilk akla gelen şey 
elbette mısır ekmeği oluyor. Eski değirmenlerde 
eski usullerle bin bir zahmet sonrasında üretilen 
mısır unu, mısır ekmeğine veya hamsili ekmeğe 
dönüşerek yeni bir damak tadı olarak karşımıza 
çıkıveriyor. Rize mutfağının temellerini oluşturan 
diğer önemli ürünler ise; “lobia” adıyla da anılan 
fasulye, kabak, karalahana, patates ve peynir, 
minci (bir çökelek türü) tereyağı gibi süt ürünle-
ri. Bölgedeki süt ürünlerinin çok farklı bir lezzeti 
var. Çünkü süt veren hayvanlar tamamen doğal 
bitkiler ve gübre içermeyen olağanüstü kokulu 



yayla çiçekleri ile organik bir şekilde besleniyor. 
Bunun içindir ki aynı ustaların başka şehirlerde 
yaptıkları “muhlamalar”, “hoşmerler” aynı tadı 
bir türlü vermiyor. Rize mutfağının en çok bilinen 
ürünlerinden muhlama, mısır unu, tereyağı ve 
özel bir peynir türü ile yapılıyor. Hoşmer, mısır 
unu, özel bir peynir türü ve süt kaymağı ile ha-
zırlanıyor. “Haşil” kavut unu ile yapılan özel bir 
yemek. Kavut unu ise kavrulmuş kabak çekirde-
ği, kavrulmuş ballı fasulye ve kavrulmuş mısırın 
değirmende birlikte öğütülmesi ile elde edilen 
bir un. Bu kadar zahmetle ortaya çıkan lezzet 
çok zahmetli bir işin sonunda aldığımız güzel bir 
hediye gibi… Yörenin mutfak kültüründe kendi-
ne özgü 400’den fazla çeşit olduğu belirtiliyor. 
Daha sayılacak o kadar çok şey var ki; “Hem-
şin ketesi, Perteci, Kaygana, Çumur, Karalahana 
çorbası, Karalahana sarması, Pazı kavurması, Fa-
sulye turşusu kavurması, Isırgan yemeği, Termo-
ni, Ekşaşi, Papara, Korkoto çorbası, Laz böreği, 
Enişte lokumu, Kabak sütlacı, Pepeçura, Herse, 
Paluze”… Tüm bu lezzetler ağzının tadını bilen 
kaşif gurmeler için keşfedilmeyi bekliyor.

Ve yakın bir gelecekte Rize için kurulması muhte-
mel bir cümle: Turizmden önce, turizmden son-
ra…

Modern turizmin dünyada 1950’lerden son-
ra başladığını söylemek mümkün. 1950’lerden 
2000’li yıllara kadar geçen “modern turizm dö-
nemi” daha çok kitlesel seyahatlere tanık oldu-
ğumuz bir dönemdi. Turistik kitlenin profili birbi-
rine çok benziyordu. Kitlenin neredeyse tamamı 
aynı tür bölgelere ilgi gösteriyor, neredeyse ta-
mamı aynı turistik motivasyonlarla seyahate çıkı-
yordu. Türkiye’nin turistik gelişimi de bu dönem 
içerisinde, 1980’li yılların sonunda gözle görülür 
hale geldi. 2000’ler itibariyle ülkemiz dünya tu-
rizmi içerisinde önemli bir turistik nokta (desti-
nasyon) haline geldi ve Dünya’nın en fazla turist 
çeken ilk on ülkesi arasında kendine istikrarlı bir 
yer edindi. Ancak 2000’lerde tüm global turizm 
sektörü gibi Türkiye turizm sektörü de bir deği-
şimin farkına vardı. 2000’lerden itibaren yeni bir 
turist profili ortaya çıkıyordu: Kitlenin çoğunlu-
ğundan farklı olarak bireysel ürünler talep eden, 
daha çok kültürel ve doğal ürünlere ilgi duyan, 
çevre duyarlılığı olan, ekonomik olarak daha üst 
gelir gurubunda yer alan, daha yüksek tahsilli, 
daha mobilize, bireysel deneyimlere önem veren 

ve teknolojiyle daha barışık bir turist profili… İşte 
bu profil, kitle turizminin dışında orijinal alter-
natifler talep ediyordu. 2000 sonrasında dünya 
turizmine bu kitle damga vurmaya başladığı için 
yeni dönem, “Post-modern turizm dönemi” ola-
rak anılıyor. Post modern turizm dönemini or-
taya çıkaran yeni turist profilinin talepleri “alter-
natif turizm” uygulamalarının gelişmesine etkide 
bulundu. Alternatif turizme yönelik olarak ortaya 
çıkan ilgi ise ülkemiz açısından Rize gibi doğal ve 
kültürel özgünlüklere sahip olan destinasyonları 
geliştirmeye başladı.

Rize turizmine ilk köklü yatırımların 1980’li yıl-
ların sonuna doğru yapılmaya başladığı dikkate 
alındığında, bu yatırımlardan elde edilen meyve-
lerin Post-modern turizm dönemine denk düştü-
ğü görülebilir. Bugün Çamlıhemşin ilçesinde yer 
alan “Ayder Termal Turizm Merkezi” bunun ilk 
örneklerinden biri. Ayder Yaylası olarak da anı-
lan bölge 1987 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu 
kararı ile turizm merkezi ilan edildi. Son yıllar-
da Rize’de gerçekleşen turistik hareketin önemli 
bir kısmının bu bölgede gerçekleştiğini söylemek 
yanlış olmayacaktır. 

Ayder bölgesi hem termal turizm (kaplıca turiz-
mi) olanakları açısından bir sağlık turizmi desti-
nasyonu olarak, hem bir yayla turizmi destinas-
yonu olarak karşımıza çıkıyor. Ayder’e modern 
bir turizm kentine yakışacak standarttaki karayol-
ları ile Fırtına Vadisi’nin eşsiz manzarasını yaşa-
yarak ulaşmak mümkün. Ayder yaylasına girildi-
ğinde 1994 yılında milli park ilan edilen Kaçkar 
Dağları’nın ruhu ile karşılaşmış oluyoruz. Yol 
boyunca devam eden irili ufaklı şelalelerin daha 
ihtişamlıları bu sefer yaylanın karşısında ziyaret-
çilere muhteşem bir manzara ziyafeti sunuyor. 

Ayder içerisinde yöresel zanaat ve el sanatları 
ürünlerinin, gıda maddelerinin satıldığı işletme-
lere, bu gıda maddeleri ile üretilen yemeklerin 
servis edildiği yeterli sayıda yiyecek-içecek işlet-
mesine ulaşılabilir. Büyük çoğunluğu doğal mi-
mariyle özdeş bir şekilde tasarlanmış çok sayı-
da konaklama işletmesi de misafirlerini bekliyor. 
Ancak 1980’li yılların Ayder’ini bilenler için bu 
yoğun yapılaşma, eski Ayder manzarasını özle-
tebilir. 

Ayder’in bir diğer önemli özelliği ise daha yük-
sekte yer alan Huser, Yukarı ve Aşağı Kavron, 
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Bölgenin mimari yapı 
itibariyle iki özgün unsuruna 
daha değinmek gerekiyor. 
Bunlardan birincisi “naliya-
nayla” olarak da anılan 
serenderler. Serender; daha 
çok gıdaları kurutmak ve 
muhafaza etmek için evin 
dışında, mümkün olduğunca 
güneş ve rüzgar alabilecek 
yerlerde, dört ayak üzerine 
inşa edilmiş ambar tipindeki 
yapılara verilen isim. 
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Ceymakçur, Avusor, Palakçur gibi birçok doğa 
harikası yaylaya giden yollara ev sahipliği yapıyor 
olması. Birçok yayla ile birlikte Ayder yaylasını da 
sınırları içerisine alan Çamlıhemşin, diğer ilçele-
re nazaran gerek farklı turizm türleri açısından 
gerek turizm işletmeleri alt yapısı açısından ol-
dukça geniş olanaklara sahip. Çamlıhemşin’den, 
Şenyuva (Çinçiva) tarafına doğru ilerlendiğinde 
ise; Zil Kale, Kale-i Bala gibi tarihi kalelerle birlik-
te; Çat, Sal, Pokut, Hazindak, Amlakit, Kotençur, 
Palovit, Tirovit, Karmig, Apevanak gibi birbirinden 
farklı özelliklerdeki yaylaların bulunduğu ayrı bir 
yayla kümesine ulaşmak ve 3711m. yükseklikteki 
Verçenik doruğuna erişmek mümkün. Her yıl bu 
yaylalara Türkiye’nin çeşitli illerinden ve dünya-
nın farklı ülkelerinden ziyaretçiler gelerek kamp 
kuruyor ve doğa yürüyüşleri yapıyor, bölgedeki 
bir kısım endemik flora ve faunayı gözlemliyor, 
krater göllerini dolaşıyor, doğa ana ile baş başa 
kalmanın  anlatılmaz mutluluğunu yaşıyor. Yayla-
ların neredeyse tamamına araçlarla ulaşım müm-
kün, ancak bazı yaylalar için aracın arazi koşul-
larına müsait bir donanımda olması gerekebilir. 
Yaylaların bazılarında aile işletmelerinden oluşan 
pansiyonculuk faaliyeti yapılıyor. Yayla pansiyon-
larının misafirleri ise daha çok doğa yürüyüşçü-
lerinden, dağcılardan ve turlarla gelen özel ilgi 
gruplarından oluşuyor. 

1991 yılına gelindiğinde bu sefer de İkizdere il-
çesinde yer alan Anzer bölgesi “İkizdere-Anzer 
Turizm Merkezi” olarak ilan ediliyor. Anzer adı 
daha çok balıyla biliniyor olsa da bölgedeki zen-
gin flora ve fauna örnekleri doğa tabanlı çekicik-
lere ilgi duyan turistler için oldukça cazip olanak-
lar sunuyor. İkizdere’de yayla turizmi açısından 
özellikle Çağırankaya yaylası büyük ilgi görüyor. 
Yaylanın adı dağların yapısının sunduğu sihirli 
ekodan geliyor. Sesinizin uzun bir süre boyun-
ca yankılandığı dağların arasındaki bu yaylanın 
kendine has manzarası, ziyaretçilerde müthiş bir 
tablonun içerisinde dolaştıkları hissini uyandıra-
biliyor.

2006 yılında ise Çayeli ilçesinde yer alan  Kus-
pa bölgesi “Çayeli-Kuspa Turizm Merkezi” ilan 
ediliyor. Burası Rize il merkezine en yakın turizm 
bölgelerinden biri. Bu açıdan yaz aylarında kent 
merkezinden çok sayıda ziyaretçiyi karşılıyor. 
Kuspa’da bölgedeki diğer turizm merkezlerinden 
farklı olarak oldukça düz ve geniş bir alandan Ka-



radeniz’i seyretmenin keyfine varılabiliyor. 

Bölge genelinin doğal ve kültürel anlamda birbiri-
ne çok benzer ürünlere sahip olması, flora ve fa-
una çeşitliliğinin benzer zenginlikte olması, farklı 
bölgelerde, çeşitli kış sporları, heli-ski, trekking, 
hiking, kuş gözlemciliği, yaban hayatı gözlemci-
liği, rafting, kano gibi bir çok doğa tabanlı aktivi-
teye olanak sunuyor. Bölgede kamping ve kara-
van faaliyetleri için çeşitli alternatiflere ulaşmak 
mümkün. Her ne kadar, konaklama işletmeleri, 
yiyecek-içecek işletmeleri sayısı ve niteliği açı-
sından bölgede yer yer gelişim farklılıkları görülse 
de samimi bir misafirperverlikle sunulan hizmet-
ler ufak teknik yetersizlikleri kolaylıkla önemsiz 
hale getirebiliyor.

Sahip olduğu turistik ürünlerin nitelikleri, bölge-
nin kültürel göstergeleri,turist profilinde küre-
sel ve yerel anlamda meydana gelen gelişmeler 
bir arada değerlendirildiğinde; Rize bölgesinin 
önemli bir alternatif turizm destinasyonuna dö-
nüşebileceğini söylemek güç değil. Doğa-kültür 

tabanlı çekicilikler üzerine kurulu ve sürdürülebi-
lirlik felsefesiyle planlanan eko-turizm uygulama-
ları, çay tarımı ile turizmi bir araya getirebilecek 
agro-turizm uygulamaları gibi spesifik uzmanlık 
isteyen özel yöntemlerin Rize turizminin temel-
lerini oluşturacağını hayal etmek sevindirici.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2007 yılın-
da hazırlanan “Türkiye Turizm Stratejisi 2023” 
çalışmasında Samsun’dan Hopa’ya kadar olan 
bölge “Yayla Koridoru” olarak ele alınıyor. Ayrıca 
ilgili planda yayla turizmi ve eko-turizm uygula-
maları birlikte değerlendiriliyor, sürdürülebilirlik 
felsefesinin altı çiziliyor. Bu çalışmaya ilaveten, 
bölge turizmi ile ilgili olarak çeşitli kamu kurum 
ve kuruluşlarının hazırladıkları stratejik planlar, 
master planlar ve daha düşük düzeyli planlar in-
celendiğinde, yapılan değerlendirmelerin Türkiye 
Turizm Stratejisi 2023 ile önemli bir paralellik arz 
ettiği izlenebiliyor.Genel olarak alternatif turizm 
türlerinin sürdürülebilirlik felsefesiyle uygulan-
masını hedefleyen bu planların arzu edildiği şe-
kilde işlemesi halinde, Rize bölgesinin turizmdeki 
geleceği hakkında ümitvar bir bakış açısına sahip 
olabilmek mümkün. Her şeyin yolunda gitmesi 
halinde turizm uygulamalarının Rize için bir milat 
anlamına gelebileceğini düşünmek hiç de yersiz 
görünmüyor.
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Merhaba Değerli Okuyucular,

Bu sayıda, gerek Fukuşima kazasından alınan ders-
lerin ışığında gerekse Batı’daki 3. kuşak bir nükleer 
santraldeki yüksek güvenlikle donatılmış teknik ya-
pının Mersin Akkuyu’da kurulacak VVER-1200 mo-
deli Rus nükleer santralinde uygulanması gerekliliği 
ele alınacaktır.

Ancak öncesinde ülkemizdeki enerji ihtiyacının kar-
şılanmasında nükleer enerji santrallerinin gerekli 
olup olmadığı sorusunun cevabını vermek gerekmek-
tedir. Bu konuda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı-
nın hazırlamış olduğu “Nükleer Santraller ve Ülke-
mizde Kurulacak Nükleer Santrale İlişkin Bilgilerin” 
yer aldığı rapora göz atmak faydalı olacaktır. Bu ra-
porda enerjiyi ucuz, kaliteli ve sürdürülebilir olarak 
elde eden ülkelerin, küresel ticaret ve kalkınma yarı-
şında ön sıralarda yer aldığı bu nedenle, ortalama yıl-
lık enerji talep artışı % 7-8 civarında olan ve dünyada 
elektrik talep artışında 1,4 milyara yakın nüfusu olan 
Çin’den sonra 75 milyon nüfuslu bir ülke olarak ikin-
ci sırada yer alan ülkemizin mutlak surette nükleer 
enerjiyi, enerji arz portföyüne katması gerektiği vur-
gulanmıştır. Raporda ayrıca nükleer enerjinin, ülke-
miz için enerji arz güvenliğimizin sağlanması, enerji 
ithal bağımlılığımızın ve cari açığın azaltılması ba-
kımından büyük önem taşıdığının altı çizilmektedir.

Bu noktada yapımı hala devam eden Finlandiya’da-
ki Olkiluoto-3 nükleer santralini, Almanya Biblis 
NGS’yi ve Fukuşima nükleer kazasını örnek teşkil 
etmesi açısından kısaca değerlendirmek doğru ola-
caktır. 

Finlandiya parlamentosundan 2003 yılında 3.Ku-
şak Avrupa Basınçlı Su Reaktörüyle (EPR: Europe-

an Pressurized Water Reactor) çalışacak bir nükleer 
santral kurulması kararı alınmıştır. Alman Siemens 
ile Fransız Framatome şirketlerinin ortaklaşa Areva 
şirketi olarak verdikleri teklife göre, Finlandiya’nın 
Olkiluoto Adası’nda bu tipte ve 1600 megawatt elekt-
rik gücünde (Brüt termik gücü: 1720 MW) kurulması 
planlanan bu nükleer santral bugüne kadar işleyen 
nükleer santrallerde bulunmayan ek güvenlik sistem-
leriyle donatılarak projelendirilen dünyanın en büyük 
ve en güvenli santrali olarak  değerlendirilmektedir. 
Söz konusu nükleer santral için yapılan sabit fiyat 
sözleşmesi başlangıçta (2005 yılında) 3,2 milyar avro 
iken, bugün Finlandiya yetkili kurumunun (STUK) 
istediği radyasyondan korunmayla ilgili ek güvenlik 
önlemlerini karşılayabilmek için toplam fiyatın 8,5 
milyar avroyu bulduğu bildirilmektedir.

Almanya örneğine bakacak olursak, Biblis Nükle-
er Santralinin yapımında, önce proje şirketinde 20-
30 farklı uzmanlık dalında nükleer santralin her bir 
sistemi için ilgili hesaplar yapılmış akabinde tüm 
sistem, aygıt ve ölçü aletlerinin uygunluğu, önce 
üretildiği yerlerde, daha sonra da bunlar santrale 
yerleştirildiğinde deneyimli TÜV uzmanlarınca 
ayrıntılı denetimlerle sağlanmış ve yetkili devlet 
kurumlarınca da kaliteleri onaylanmıştır. Ardından, 
her sistem için santralde yapılan testlerde bunla-
rın güvenli çalışıp çalışmadığı denenmiştir. Yetkili 
devlet kurumlarının ve TÜV uzmanlarının birlikte 
yaptığı kontrolle, uygun görülürse, devreye alınıp 
çalıştırılmaları onaylanmıştır. Ancak, nükleer sant-
ralde duvarlara biraz çarpık yerleştirildiği sonradan 
belirlenen 15.000 dübelin sökülüp yenileriyle değiş-
tirilmesi 1,5 yıl sürmüş ve santralin durdurulmasıyla 
birlikte bu değiştirme işi 1 milyar avroya mal olmuş-
tur.

Standart Dünyasından 
Haberler
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Bilindiği gibi, 11 Mart 2011 tarihinde Japonya’da 
meydana gelen 8.9 şiddetindeki deprem sonucu olu-
şan tsunami Fukuşima Dai-ichi Nükleer Santrali’nin 
1,2,3 ve 4 nolu ünitelerini etkilemesi sonucu nükle-
er kazaya sebep olmuştur. Kazadan 1 yıl sonra 2012 
Şubat ayında Greenpeace, “Fukushima’dan Alınan 
Dersler” (The Lessons from Fukushima)  adında bir 
rapor hazırlamış ve bu raporda Fukushima kazasının 
temel nedenlerinden birinin uygun nükleer güvenlik 
standartlarının yaptırımındaki başarısızlık olduğunu 
vurgulamıştır. Ayrıca 5 Şubat 2014 tarihinde Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda, Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcilerinin de katıldı-
ğı bir seminer düzenlenmiş ve bir UAEA temsilcisi 
“Fukuşima kazası, ileride dünyada nükleer enerjinin 
geliştirilmesi için nükleer tesislerin inşaası, işletimi 
ve sökümüne yönelik uluslararası güvenlik standart-
larına uyulması gerektiğini bir kez daha göstermiştir” 
demiştir. 

Yukarıdaki örneklerden de görüleceği üzere, yeni 
nükleer tesis yapımı uygulamada tahminlerden çok 
daha uzun zaman almakta ve güvenlik risklerini 
en aza indirecek ek önlemler nedeniyle çok daha 
pahalıya mal olmaktadır.

Konumuza tekrardan dönersek, ülkemizin yarım 
asırlık nükleer güç santrali kurma ideali, Türkiye ile 
Rusya Federasyonu arasında Akkuyu Sahasında Bir 
Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair 
İşbirliğine İlişkin Anlaşma’nın 12 Mayıs 2010 tari-
hinde imzalanmasıyla gerçekleşmeye başlamıştır. 

Bu gelişmeler doğrultusunda, Akkuyu’da yapılması 
planlanan NGS’nin ilk ünitesinin 2019’da hizmete 
sokulması hedeflenmektedir. Bu nükleer santralin 
yapımında önemli bir taraf olarak TSE’ye bir takım 
görevler düşmektedir;

1) Standartlar ve/veya spesifikasyonların belirlen-
mesi ve bunların, ürün, bileşen, sistem, tesis bazında 
olması önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, geleceğe 
yönelik olarak kendi standartlarımızı oluşturmak adı-
na gerekli altyapı çalışmalarının TSE öncülüğünde 
yapılması ve bu standartların madde ve mamulün 
yanında metodu da kapsaması anlamlı olacaktır. 
(Nükleer Güç Tesislerinin inşası, işletilmesi ve bakı-
mında kalite güvencesiyle ilgili standardlar ilgili tüm 
taraflar bir araya getirilerek TSE-Standard Hazırlama 
Merkez Başkanlığı öncülüğünde hazırlanmalıdır.)

2) Akkuyu NGS yapımında kullanılacak ekipman ve 
malzemelerin teminini için oluşturulmuş bir online 

katalog sistemi mevcuttur. Bu sisteme dâhil olabil-
mek için onaylı tedarikçi olmak şart olduğundan, 
bunu Rostech-Nadzor isimli Rus denetim kurumu 
gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, Rostech-Nadzor 
ile  TSE, TAEK arasında bir mutabakat sağlanması 
durumunda, 3. sınıf malzemelerin denetiminin TSE 
tarafından yapılabileceği düşünülmektedir.

3) Yukarıda ülkeler bazında verilen örneklerden an-
laşılacağı üzere santrallerin yapım aşamasında mua-
yene ve gözetim hizmetlerinde çok titiz davranılması 
gerekmektedir. Bu bağlamda  TSE, Akkuyu NGS’nin 
muayene ve gözetim hizmetlerinde deneyimli bir ku-
ruluş olarak üzerine düşen görevleri yerine getirme-
lidir. 

4) Akkuyu NGS’nin proje döneminde ve santralin ya-
pımı sırasında denetimlerin TSE’nin de dahil olduğu 
yerli ve yabancı uzmanlarca yapılması, güvenli bir 
santral kurulabilmesi için gereklidir. Bu nedenlerle 
santrali kuracak şirkete, santralin güvenliğiyle ilgili 
tüm sistemlerdeki kalite kontrollerin ilgili uluslararası 
standartlara göre ek yaptırımlarla kabul ettirilebilece-
ği ve bu kontrolleri başarıyla geçemeyen sistemlerde-
ki eksikliklerin ya da bozuklukların giderilebileceği, 
hatta gerekiyorsa bunların nükleer santral devreye 
girmeden yenilenebileceği beklenmektedir.

Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı desteğiyle ve Nükleer Mühendisler Derneği ve 
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafın-
dan İstanbul’da 30-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında 
Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul’da düzenlenecek-
tir. Nükleer teknolojinin yerlileştirilmesine” verilen 
önem sebebiyle; Dünya Nükleer Derneği, TAEK, 
EPDK, EÜAŞ, AFAD, TSE, Akkuyu Nükleer A.Ş, 
Areva, Fransız Nükleer Topluluğu, Mitsubishi ve 
GDF SUEZ gibi firmalarının üst düzey konuşmacıla-
rı ile sektöre yatırım yapmak isteyen yerel firmaların 
yetkilileri “İstanbul Nükleer Santraller Zirvesi’nde 
buluşacaklar.

Ayrıca 25-28 Mayıs 2015 tarihleri arasında Enerji Pi-
yasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başkanlığında ve 
ev sahipliğinde 6. Dünya Enerji Düzenleme Forumu 
(WFER) İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Bu foruma 
ISO, IEC ve CENELEC’e tam üye sıfatıyla TSE’nin 
de katılımı  büyük önem arz etmektedir.

Zirvede olanların standardları belirleyenler olduğu 
unutulmamalıdır.

Her zaman zirvede olmanız temennisiyle…






