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İKLİM VE GIDA

İk l im kr iz i ,  g ıda  güvenl iğ i  ve  güvencesi ,  su  k ı t l ığ ı ,  günümüz dünyas ın ın 
en güncel  sorunlar ı  arasında hız l ı  b ir  b iç imde i lk  s ıra lara  yerleşmektedir. 
2015 Aralık’ta imzalanan Paris İklim Anlaşması,  ikl im değişikliğine yönelik 
eylemlerin aci l iyet ini  ve bu eylemler arasında tar ım ve gıda sektörlerinin 
önemini uluslararası ölçekte ilk defa ortaya koyan politika koyucu ve düzenleyici 
metin olmuştur. İklim değişikliği ile tarımsal üretim arasında birbirini besleyen 
bir i l işki  bulunmaktadır.  İkl im değişikl iği  agro-ekosistemleri  ve dolayısıyla 
tarımsal üretimi doğrudan etkilemekte olup gıda güvencesinin reel önemini 
ar t ırmaktadır.  Aynı  zamanda tar ımsal  üret im, özel l ikle endüstr iyel  tar ımla 
birlikte iklim değişikliğine neden olan emisyonların %20’sini oluşturmaktadır. 
İklim değişikliğinin tarımsal üretim ve gıda güvencesine olan etkileri  farklı 
coğrafyalara göre değişim göstermekle birl ikte özell ikle dezavantajl ı  tarımsal 
üreticiler, ekonomiler ve diğer dezavantajlı  sosyal gruplar savunmasız duruma 
düşmektedirler. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE TARIM-GIDA TEKNOLOJİLERİ

Bu düz lemde ,  t a r ımın  dönüşümü ve  sürdürü leb i l i r  t a r ımsa l  pra t ik ler in 
yaygınlaşması krit ik önem arz etmektedir.  Başka bir deyişle,  tarım ve gıda 
üretiminin ikl im değişikl iğine adaptasyonu reel ve aci l  bir  gerekli l iktir.  Bu 
adaptasyonu sağlamaya yönelik,  son yı l larda tarım ve gıda alanında önemli 
pra t ik ler  ge l iş t i r i lmiş  ve  teknolo j ik  ge l işmeler  yaşanmışt ı r.  S ı f ı r  hasat , 
hassas ve akıl l ı  tarım, tarımsal arazi  ve meraların yönetimi,  yağmur hasadı, 
toprak üretme,  verimli l iğ ini  ar t ırma ve verimli l ik  yönet imi ,  karbon tutma 
gibi  birçok pratik tarımda sürdürülebil irl iği  ve toprağın bereketini  ar tırmak 
ve aynı zamanda iklim kriziyle mücadele etmek amaçlı  uygulanmaktadır.  Aynı 
zamanda tarımsal ve gıda atıklarının yeniden dönüşümü, bitkisel ürün ağırlıklı 
diyetlerin yaygınlaştır ı lması ,  sürdürülebi l ir  enerj i  yönetimi,  afet  yönetimi, 
ikl im değişikliğine duyarlı  f inansal yönetim gibi  birçok tarımsal üretim dışı 
prat iklerin de tarım ve gıda üretimiyle entegre biçimde uygulanması ,  gıda 
güvencesi ve iklim güvenliği  açısından zorunlu hale gelmiştir. 

TAG-TECH

Bu çerçevede, gıda güvencesini mümkün kılmak ve tarım ve gıda üretimini 
sürdürülebi l i r  ha le  get irmek üzere güncel  teknolo j i ler in  gel işt ir i lmesi  ve 
adaptasyonu birçok gelişmiş ülke için öncelik alanıdır. Birçok sektör bağlamında 
ileri teknoloji geliştirme ve üretme kapasitesi hızlı bir biçimde artan ülkemizde 
tarım ve gıda teknoloj i lerinin gel işt ir i lmesini  hızlandırmak yaşamsal  önem 
arz etmektedir.  Ankara savunma, sağlık,  bi l işim, iş ve inşaat makineleri  gibi 
b irçok sektörde Türkiye’nin teknolo j i  gel işt irme merkezi  o lma konumunu 
barındırırken, tarım ve gıda teknoloji lerine yönelik gelişme sürecinin henüz 
erken bir aşamasında yer almaktadır.  Bununla birl ikte,  Türkiye’nin en köklü 
ziraat fakültesinin ve en donanımlı  gıda mühendisl iği  fakültelerinin varl ığı , 
yeni l ikçi l ik düzeyi  yüksek birçok teknokentin varl ığı ,  tar ım ve gıda alanın 
özelleşmiş bir teknokentin kurulmuş olması,  yüzölçümü yüksek tarımsal arazi 
varl ığı ,  i leri  teknoloji  kapsamında gerekli  kalitel i  beşeri  sermayenin varl ığı 
gibi  birçok faktör Ankara’yı  tarım ve gıda teknoloji leri  geliştiren ve üreten 
bir ekosistemin olgunlaşmasına yönelik avantaj l ı  bir konuma getirmektedir. 
Bu avanta j ı  değerlendirmek ve böyle bir  ekosistemin gel iş imini  beslemek 
adına, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından geliştiri len TAG-TECH platformu 
ve TAG-Hızlandırıcı  Programı önemli bir misyonu ve işlevi üstlenmiştir.  Bu 
platform ve alt ındaki programları  aracıl ığıyla Ankara’nın,  Türkiye’nin tarım/
gıda/i laç teknoloji leri üreten bir merkezi haline gelmesi; tarım/gıda/i laç/tarım 
makineler i  sektör ler ine yönel ik  Ankara ’da  üret i len teknolo j ik  çözümlerin 
hem ulusal hem de yurtdışı  pazarlarına sunulması;  tarım ve gıda üretiminde 
küresel  ö lçekte  yaygın laşan inovat i f /hassas /akı l l ı  teknolo j ik  yöntemler in 
yalnızca uygulayıcısı  değil  aynı zamanda üreticisi  olabilmesi ve böylece hem 
bölgesel hem de ulusal ölçekte gıda güvencesini ve gıda egemenliğinin mümkün 
kıl ınmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.     

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği
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“TAG-TECH MODELİ”
Kentsel alanlarda artan refah koşulları sebebiyle oluşan cazibe genç kırsal nüfusun şehirlere göç etmesini 
tetiklemiştir. İnsan emeğine dayalı olan tarım, hayvancılık ve benzeri faaliyetleri yürütecek olan nüfusun 
kente göç etmesi ile kırsal alanlar işlenemez hale gelmektedir. Bunlara ek olarak küresel ısınma ve iklim de-
ğişikliğinin olumsuz getirileri ürün rekoltelerini azaltmakta, hayvan nüfusunun çoğalmasını engellemekte, 
bölgelerin sıcaklık, bitki örtüsü ve nem gibi değerleri değiştirmektedir. Tüm bu sebepler bir araya geldiğinde 
Ankara gibi hızlı nüfus artışının yaşandığı metropol alanlar kendine yeten kent işlevini kaybedebilmektedir. 
Üretim toplumundan tüketici toplumuna geçişin bir sonucu olarak artan nüfusu beslemeye yeterli gelmeyen 
ürünlerin ithalat yolu ile temin edilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak kullanılan tarım-
sal tekniklerin eksiklikleri sebebiyle bu ürünlerin besleyici değerleri de azalmaktadır.  

Ankara Bölgesi hızlı kent-
leşmenin yaşandığı bölge-
lerden birisi olup, baskın 

bir kentsel alan özelliği göster-
mektedir. 

Kırsal nüfusun toplam nüfus içe-
risindeki payı ise yaklaşık % 8 
düzeyindedir. Diğer yandan ise, 
geniş arazi varlığı ve birçok ürü-
nün üretimi için elverişli şartla-
rıyla Ankara bitkisel üretim ba-
kımından ülkemizin önde gelen 

illerinden biridir. Ankara top-
lam işlenen tarım alanı ve uzun 
ömürlü bitkilerin üretiminde 
Türkiye’de %5’lik bir paya sa-
hiptir. 

Ankara’da üretilen sebze ve mey-
venin Türkiye üretimine oranı 
ise sırasıyla %5,3 ve %0,9’dur. 
Ankara’da ekili alan miktarı yak-
laşık 11,9 milyon dekardır. Eki-
lebilir arazi bakımından Şanlıurfa 
ve Konya’dan sonra üçüncü sıra-

da gelmektedir. Ankara’da top-
lam ekilebilir alanların yaklaşık 
%68’ni tarla arazisi oluşturmak-
tadır (Ankara Bölgesel Yenilik 
Stratejisi, 2019).

Ankara’da 2008-2018 yılları ara-
sındaki çiftçi kayıt sistemi veri-
leri incelendiğinde 2008 yılında 
50.954 kayıtlı çiftçi sayısı 2018 
yılında % 12’lik bir düşüş göste-
rerek 44.824’e gerilemiştir. 

DOSYA HABER/ EL SANATLARIDOSYA HABER/ TAG- TECH

Dr. Coşkun ŞEREFOĞLU
Ankara Kalkınma Ajansı-İş Geliştirme ve Strateji Geliştirme Başkanı

TAG-TECH EKİBİ
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Ankara’da organik bitkisel üretim yapan 
çiftçi sayısı 2004 yılında 31 iken 2012 yı-
lına kadar yükselen bir seyir izleyerek 
2012 yılında 180 çiftçiye ulaşmıştır. Fakat 
sonraki yıllarda azalma eğilimi göstere-
rek 2017 yılında 80’e düşmüştür. Üretim 
alanı (ha.) ise 2004 yılında 394 olup 2012 
yılında 8.171’e çıkmış ve 2017 yılına ge-
lindiğinde 4.763’e gerilemiştir. Organik 
üretim miktarı (ton) 2004, 2012 ve 2017 
yılları arasında sırasıyla 2.255, 36.740 ve 
18.918 olarak gerçekleşmiştir (Ankara 
Bölgesel Yenilik Stratejisi, 2019).
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DOSYA HABER/ TAG- TECH

TARIMDA GİRİŞİMCİLİK 
VE TEKNOLOJİ (TAG-TECH 
MODELİ)
TAG-TECH Programının Amaç-
ları;

• Akılllı/Hassas/Dijital tarım uy-
gulamalarının geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasına
• Teknoloji üreten sektörlerle 
tarımın entegre edilmesine
• Tarımsal biyoteknolojinin ge-
liştirilmesine
• Geleneksel tarımdan sürdürü-
lebilir tarıma geçilmesine
• Tarımsal üretim organizasyo-
nunun yenilenmesine
• Girişimci çiftçi modelinin ge-
liştirilmesine
• Tarımsal üretimde verimlilik 
ve katma değerin artırılmasına

• Tarım sektörünün uluslararası 
ölçekte rekabet edebilir bir yapı-
ya kavuşturulmasına
eğitimler, teknik danışmanlıklar, 
ürün denemeleri, saha çalışmala-
rı, finansal destekler ve projeler 
yoluyla katkı sağlamayı amaçla-
maktadır.

TAG-TECH MODELİ
Ankara Kalkınma Ajansı hızlı 
kentleşme tarafından kır-kent 
entegrasyonunu sağlamaya ve 
teknolojinin geleneksel bir sek-
töre adaptasyonuna yönelik “Ta-
rımda Girişimcilik ve Teknolo-
ji Platformu” kurulmuştur. Bu 
platform kapsamında 3 program 
yürütülecektir. Bunlar sırasıy-
la TAG-HIZLANDIRICI, TAG-

KENT ve TAG-ÇOCUK olacak-
tır.

1.TAG-HIZLANDIRICI
PROGRAMI
Hızlandırma programının temel 
amacı tarım, hayvancılık, tarım 
alet ve makineleri ve gıda ala-
nında gelecek/umut vadeden ye-
nilikçi iş fikirlerini desteklemek 
suretiyle, daha yaşanılabilir bir 
kırsal yaratmak, sağlıklı ve güve-
nilir gıdaya erişimi kolaylaştırma 
ve kırsalda iş olanaklarını arttıra-
rak kırdan kente göçü önlemek-
tir. Şekil 1’de de belirtildiği gibi 
TAG-TECH programı iki temel 
bileşen içermektedir. Bunlardan 
ilki teknoloji entegrasyonu bir 
diğeri ise yayım bileşenidir.

Harita 1. Ankara İlçelerinde Yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri, 2017  Kaynak: TÜİK, 2017
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Şekil 2. TAG-Hızlandırıcı Programı kapsamında 
teknoloji şirketleri ile çiftçiler, gıda firmaları veya 
tarım alet ve makineleri üreticileri bir araya ge-
tirilmekte, teknoloji firmaları tarafından sektörün 
yaşadığı sorunlara çözümler getirilmektedir. Bu 
çözümler getirilirken üniversitedeki, kamu ve 
özel sektördeki deneyimli uzmanlar yapılan eş-
leştirmelere mentör olarak atanmaktadır. Bir ör-
nek üzerinden açıklayacak olursak, Ankara’da bir 
teknokent’te faaliyette bulunan bir şirket tarafın-
dan daha önce TÜBİTAK veya Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından proje desteği ile ortaya çıka-
rılmış bir prototipin ilgili sektörde validasyon ça-
lışmaları bu program kapsamında yapılabilmekte-
dir. Eğer validasyon ve saha denemeleri başarı ile 
sonuçlanırsa bir sonraki aşama olan ticarileşme ve 

seri hale getirmeye yönelik desteklerle ilerleme-
si sağlanacaktır. Diğer bileşen olan yayım bileşeni 
ise, çiftçiler veya üretici firmalarla ürün uzmanla-
rını biraraya getirmeyi amaçlayan bir programdır. 
Bu programı da bir örnek üzerinden açıklayacak 
olursak, Ankara’nın Polatlı ilçesinde tıbbi bitki 
üreten bir üreticiye Ziraat Fakültesi Tarla Bitki-
leri Bölümünden ve Eczacılık Fakültesinden birer 
ürün uzmanı tayin etmektedir. Bu eşleştirmede 
hem üretim boyutuyla, daha ideal yetiştirme ko-
şullarında çiftçilerin üretimlerini yapmalarını hem 
de ilaç hammaddesinde kullanılacak standartta 
ürün üretilmesi ve üretilen ürünlerin laboratuvar 
ortamında test işlemlerinin yapılmasına imkan 
sağlamaktadır.

Şekil 1. TAG-TECH Bileşenleri
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DOSYA HABER/ TAG- TECH

Program Amaçları ise;
• Ankara’nın tarım, gıda ve ilaç 
sanayiine yönelik AR-GE ve tek-
noloji üretme/ticarileştirme eko-
sistemini geliştirmek,
• Yenilikçi/akıllı teknolojilerin 
entegre edildiği küresel tarım/
gıda üretimi trendini takip ede-
bilmek ve bu yöntemlerin yalnız-
ca uygulayıcısı değil aynı zaman-
da üreticisi olabilmek,
• Ankara’yı Türkiye’nin tarım, 
gıda ve ilaç üreten merkezi hali-
ne getirmek,
• Tarım, ilaç ve gıdaya yönelik 
teknolojik çözümlerin Ankara’da 

üretilerek hem ulusal hem de 
yurtdışı pazarlarına sunulmasını 
sağlamak,
• Güncel/akıllı teknolojik çö-
zümlerin tarımsal üretimde, ilaç 
ve gıda sanayiinde kullanımını 
yaygınlaştırmak,
• Tarım, ilaç ve gıda sanayiinde 
verimliliği ve katma değeri art-
tırmak,
• Birincil tarımın akıllı tarım gibi 
uygulamalarla yaygınlaşmasını 
teşvik etmektir.
2020 yılında Ankara Kalkın-
ma Ajansı tarafından uygulanan 
Hızlandırıcı programı kapsamın-

da yayım modeli eşleştirmesi 
şekil 2’te verilmektedir. Şekil-
de açıkça belirtildiği gibi üreti-
ci-kamu-özel sektör-üniversite 
işbirliğinde sektörün ihtiyaçları 
karşılanmaya çalışılmaktadır. 
Amerika Birleşik Devletlerinde 
yürütülen yayım sisteminin bir 
benzeri doğrultusunda bölgesel 
düzeyde ürün uzmanlarının üre-
ticilerle eşleşmesi amaçlanmak-
tadır. Burada Tarım ve Orman 
Bakanlığı Araştırma Enstitüle-
rinden mentör ataması yoluyla 
Bakanlığın çalışmalarının sahaya 
aktarılması hedeflenmektedir.

Şekil 2. TAG-TECH Tarımsal Yayım Modeli
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2. TAG-KENT Programı

TAG-TECH platformunun ikin-
ci programı kentsel tarım olup, 
önümüzdeki dönemde kentsel 
tarımın Ankara ilinde yaygınlaş-
tırılmasına yönelik Türkiye’nin 
ilk Kentsel Tarım Stratejisini ta-
mamlanıyor. Bu stratejinin haya-
ta geçmesi ile birlikte, belirlenen 
eylemler doğrultusunda projele-
rin hayata geçirilmesi planlan-
maktadır. Kentsel tarım strateji-
si kapsamında mahalle ölçeğinde 
çok çeşitli tarımsal aktiviteler 
yapılması öngörülmektedir. Ay-

rıca permakültür uygulamasının 
mahalle ölçeğinde yaygınlaştı-
rılması amacıyla eğiticilerin eği-
timlerinin alınması sonrasında 
ise daha geniş kitlelerde perma-
kültür konusunda farkındalık ar-
tırılması amaçlanmaktadır. 

Kentsel tarım programı vasıta-
sıyla kamunun öncülüğünde sivil 
toplum kuruluşları, özel sektör 
ve üniversitelerin biraraya ge-
lerek toplumun tarım ve gıda 
sektörüne alıgısını iyileştirmeye 
yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
gıda sektörüne yönelik algısını 

değiştirmeye yönelik çalışmalar 
yapılacaktır.

3. TAG-ÇOCUK Programı
TAG-TECH platformunun üçün-
cü programı çocuk odaklı olup, 
çocukların tarım ve gıda konu-
sundaki farkındalıklarının artırıl-
ması, çocukların tarım ve gıdayı 
bir meslek olarak sevmelerinin 
sağlanması, tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de gelecekte ol-
ması muhtemel gıda güvencesi 
sorunlarına çözüm üretmek için 

Şekil 3 ise, teknoloji entegrasyonunu içermektedir. Teknoloji şirketleri tarafından geliştirilen prototip 
ürünlerin sahada validasyon işlemleri yapılmakta veya çiftçi tarafından veya gıda sanayicisi tarafından 
ihtiyaç duyulan bir teknolojinin ilgili teknoloji firmaları tarafından geliştirilmesi, teknoloji geliştirilirken 
ilgili ürün/hizmet ile ilgili üniversiteden konu uzmanları eşleşmeye dahil edilmektedir.

Şekil 3. TAG-TECH Teknoloji Entegrasyonu Modeli
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şimdiden harekete geçmeleri 
teşvik edilmektedir. Program 
kapsamında çocuklar tarım ve 
gıda konusunda teorik eğitim-
lerden geçirilip, çiftlik ve fabrika 
ziyaretleri ile tarımsal ürünlerin 
sanayi bağlantılarını görmeleri 
sağlanacak, daha sonra ise ço-
cuklara verilecek girişimcilik 
ve proje yazma eğitimleri ile 
birlikte geleceğin tarım ve gıda 
sektörünü hayal etmeleri ve bu 
doğrultuda proje yazmaları ko-
nusunda yarışmalar düzenlene-
cektir. 

Bir diğer konu ise TAG-ÇOCUK 
ve TAG-KENT arasında bir bağ-
lantı kurularak, Ankara’daki pilot 
ilkokullarda, öncelikle gönüllü 
öğretmenlere yönelik permakül-
tür eğitimleri düzenlemek ardın-
dan ise, çocuklara öğretmenler 

yoluyla bu eğitimleri yaygınlaş-
tırmak ve sonrasında ise ilköğre-
tim okullarında permakültür ta-
sarımı konulu bahçe yarışmaları 
düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Özetle
Ankara Kalkınma Ajansı tara-
fından kurulan bu platform doğ-
rultusunda kır-kent bütünleş-
mesini hayata geçirecek önemli 
tedbirler hayata geçirilecektir. 
Platformun bölgesel kalkınma-
ya sağlayacağı en büyük katkı 
ise teknoloji geliştirenler, poli-
tika uygulayıcılar ve teknoloje 
ihtiyaç duyan tüm paydaşları bir 
araya getirerek ihtiyaca özel tek-
nolojilerin geliştirilmesi sağlana-
caktır. Ayrıca teknoloji şirketleri 
arasında ihtiyaca özel teknoloji 
geliştirme ekseninde birlikte 
iş yapma kültürünün gelişimini 

teşvik edecektir. Kentsel tarım 
kapsamında ise beklenen ni-
hai çıktı tarımın sadece kırsalla 
ilişkilendirilmeyip, kentlinin de 
gıda güvencesi ve gıda güvenli-
ği kapsamında tarım sektörüne 
girmesidir. Bu yaklaşım sadece 
ekonomik olmayıp aynı zamanda 
güçlü sosyo-kültürel etkileşim-
lere de olanak ağlayacaktır.

Yarınımızın gençleri ve büyükle-
ri olan çocukları ise tarım ve gıda 
sevgisi konusunda farkındalıkla-
rını artırmaya yönelik eğitimler, 
saha ziyaretleri ve yarışmalar 
yoluyla tarımın gelecek nesiller-
de bir meslek olarak itibar gör-
mesinin önü açılacaktır.

KAYNAKLAR
Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi (2019). 
Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara.
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Prof. Dr. Ahmet Çolak
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi

Tarımsal üretim organizasyonunun 
yenilenmesinde nasıl bir çalışma 
yapılabilir?
Tarımsal üretim organizasyonunda bazı 
unsurlar ve planlamalar ön plana çık-
maktadır. Bunlardan bir tanesi üretim 
alanı yani arazinin organizasyonu, bir 
başka faktör girdi organizasyonu, ta-
rımsal yayım organizasyonu, ürün de-
ğerlendirme ve pazar organizasyonu. 
Bunların tümünü aynı planlama yapısı 
içinde değerlendirmek gerektiği düşün-
cesindeyim. 

Arazi planlaması konusunda en önemli 
konu tarım arazilerinin ve ekosistemin 
korunabilmesidir. Tarım alanlarının 
imarlaşmaya açılması, su havzalarının 
bozulmasında ve mevcut barajlara topla-
nan suyun azalmasında etken olmuştur. 
Diğer yandan arazilerin miras yoluyla 
bölünmesi tarımı çok küçük alanlara sı-

kıştırmış bu durum üretim maliyetleri-
nin artmasına neden olmuştur. Bunların 
dışında birinci öncelikli konu halkımızın 
gıda güvencesinin sağlanmasıdır. Diğer 
yandan kırsaldaki tarımla uğraşacak 
genç nüfus azalarak, düşündürücü sevi-
yelere gelmiştir. Kırsalın olanakları ve 
refahı konusunda hala önemli problem-
ler bulunmaktadır. 

Üretim girdilerinde özellikle dışa ba-
ğımlı olduğumuz pek çok kalemde ör-
neğin tohumun üretemediğimiz kısmı, 
gübre, tarım ilacı, tarım makinelerinin 
üretemediğimiz tipleri ve aksamları, 
malzemeleri, yem, yakıt, enerji vb. tüm 
girdileri üretim planlaması içerisin-
de teminde organize eden bir sisteme 
gereksinim bulunmaktadır. Bu birinci 
konudur,  ikinci konu ise tarımsal üre-
timde azaltılmış ve değişken oranlı girdi 
uygulamalarıdır ki bu tamamen tekno-

loji ile ilgilidir. Akıllı hassas tarım ve 
iklime dayalı olan çevresel faktörlerin 
akıllı yönetimi ile verimin iyileştirile-
rek korunabilmesi ve ekosistem dostu 
dönüşüm, tümüyle farkındalık ve tekno-
loji desteği yoluyla gerçekleşebilecektir. 
Hayvansal üretim bitkisel üretimle bir-
likte düşünülerek organize edilmelidir. 

Çünkü hayvansal üretim işletme için 
her an sıcak para demektir. Ancak hay-
vansal üretimin kaba yem ihtiyacı işlet-
me içi bitkisel üretimden karşılanabil-
melidir. 

Bununla ilgili dünyada çok sayıda uygu-
lama örneği var. Açılabilecek destekli 
çiftçi girişimcilik okulları yoluyla ve 
makro ve/veya mikro kredilendirme 
ile bu yapılabilir ancak verilen kredinin 
geri dönüşü üretim başarısı ile garanti 
edilmelidir. Geçmişe özgü başarılı 

O zamanki adıyla Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Makinaları programından mezun 
olduktan sonra Yüksek Lisans ve Doktorasını da tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Çolak, Ziraat 
Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Ziraat Fakültesi Dekanlığı görevleri sırasında Türkiye’deki 

Ziraat Fakültelerini yakından tanıma fırsatı bulmuş. Tarımsal eğitim-öğretim, biyolojik malzemele-
rin teknik ve teknolojik özellikleri, hasat makinaları, ürün işleme makinaları, ekim-bakım ve güb-
releme makinaları, akıllı hassas tarım uygulamaları, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları üstünde 
çalışan Çolak, sürdürülebilir tarım ile ilgili “Sürdürülebilir tarıma geçiş mutlaka hızlı bir biçimde 
tamamlamamız gereken bir süreçtir. Bir çok faktöre bağlı olan bu sürecin kanımca en önemli unsuru 
Akıllı Hassas Tarım Uygulamalarıdır. Hedef verimi artırmaktan ziyade doğal kaynak kullanımının ve 
girdinin akıllı ve sürdürülebilir yönetimidir” diyor. Çolak, çalışma alanlarıyla ilgili Kalkınma Ajan-
dası’nın sorularını yanıtladı.
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örneklerimiz var örneğin 2010 yılında 
T.C. Ziraat Bankası ve Ankara İli Da-
mızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği 
ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakülte-
si işbirliği ile hayvansal üretim ile uğ-
raşacak çiftçilerimize bir dizi eğitimler 
verildi ve çok başarılı sonuçlar elde 
edildi. Eğitimlerde Ziraat ve Veteriner 
Fakültesi Öğretim Üyeleri, T.C. Ziraat 
Bankası’ndan ve AİDSYB Birliğinden 
uzmanlar görev aldılar. 

Böylelikle hayvanların beslenmesi, ba-
kımları, hastalıkları, ahır seçimi, bakı-
mı, mekanizasyonu, süt sağımı,  hijyen 
vb. konuları kredinin muhasebesini ve 
geri ödemeleri üretim yoluyla nasıl ga-
rantileyeceklerini doğru uygulamalarla 
görerek, işin uzmanlarından öğrendiler. 
Eğitimin sonunda çiftçiler, eğitimin ne 
kadar yararlı olduğunu ve doğru bildik-
leri pek çok uygulamanın yanlış olduğu-
nu öğrendiklerini belirttiler. Yurtdışın-
da da benzer eğitim ve yayım örnekleri 
bulunmaktadır, biz bunları biliyoruz bu 
modellerin yaygın biçimde uygulanma-
sı gerektiği düşüncesindeyim çiftçimizi 
mühendis yapmalıyız.

Geleneksel tarımdan sürdürülebilir 
tarıma geçilmesine nasıl bakıyorsu-
nuz? Bu bağlamda sizce nasıl bir yol 
izlemek gerekir?

Sürdürülebilir tarıma geçiş mutlaka hız-
lı bir biçimde tamamlamamız gereken 
bir süreçtir. Birçok faktöre bağlı olan 
bu sürecin kanımca en önemli unsuru 
Akıllı Hassas Tarım Uygulamalarıdır. 
Bu uygulamalar tarımın tüm girdi ve 
çıktılarının  doğal kaynakların ve eko-
sistem dengesinin akıllı teknolojiler 
yoluyla verimli ve doğru bir biçimde yö-
netilmesi anlamına gelmektedir. Akıllı 
hassas tarım uygulamalarında hedef 
verimi artırmaktan ziyade doğal kaynak 
kullanımının ve girdinin akıllı ve sürdü-
rülebilir yönetimidir. 

Sürdürülebilir tarım kavramı, tarımsal 
üretimde agronomik, çevresel, sosyal 
ve ekonomik boyutları dengelemeyi he-
defleyen bir stratejidir. Amaç, bir yan-
dan tarımda verimliliği korurken diğer 
yandan da çevreye verilen zararı azal-
tarak, kısa ve uzun dönemde ekonomiyi 
canlı tutmak, tarımla uğraşanların ya-
şam kalitesini yükseltmek ve bu amaçla 
uygulamalar geliştirmektir. Birçok uy-
gulamada olduğu gibi tarımsal üretim 
için de gerekli olan doğal kaynakların 
sınırsız olmadığını bilmeliyiz. 

Bu nedenle sürdürülebilir tarım pren-
sipleri içinde bir yapılanma sağlamak ve 
buna uygun politikalar oluşturulması el-
zemdir. Organik tarım ve iyi tarım sür-

dürülebilir tarım yöntemlerini içerme-
lerine karşın tam olarak aynı kavramlar 
değillerdir. Sürdürülebilir tarım, yeterli 
ve kaliteli miktarlarda gıda maddesinin 
uygun maliyetlerde üretimini, dünya ta-
rımının ekonomik canlılığını, çevrenin 
ve başta su ve toprak olmak üzere do-
ğal kaynakların korunmasını ve dünya 
nüfusunun refahını geliştirecek sistem 
ve uygulamaları içerir. Sürdürülebilir 
tarım kavramı artık geleceğin yaşamsal 
sloganıdır. 

Tarımın yeni nesiller için felsefesidir. 
Akıllı hassas tarım bu felsefenin gele-
cekteki en güçlü yansıması olacaktır. 
Gerek tarla, bahçe tarımı gerek sera 
üretimi ve gerekse yeni ve hızlı bir ge-
lişme alanı olan “ Bitki Fabrikaları” ve/
veya “Dikey Tarım” faaliyetleri ve de 
akıllı hayvansal üretim artık sürdürü-
lebilirlik felsefesinin kapsamında ilerle-
mektedir. 

Ancak, sürdürülebilir, organik ya da iyi 
tarım demek teknolojiden yoksun tarım 
yapmak değildir. Bu yanlış bir algıdır. 
Tersine akıllı hassas tarım uygulamala-
rı ile hem olumsuz iklim ve doğa olayla-
rının olumsuz etkilerinden olabildiğince 
korunmak ve hem de doğal kaynakların 
kirlenmesinin teknoloji yoluyla azaltıl-
ması mümkündür. 
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Akıllı / Hassas / Dijital tarım uygu-
lamalarının geliştirilmesi ve yay-
gınlaştırılması ile ilgili görüşlerinizi 
okuyucularımızla paylaşır mısınız?  
Endüstri 4.0’ın özünü oluşturan Nesne-
lerin İnterneti (IoT) hakkında fikir sahi-
bi olmak ve bu devrimi hemen yakala-
mak Türkiye’de tarımsal sanayi için de 
yaşamsal öneme sahiptir. Keza, geniş 
tarımsal kaynaklarını çok düşük verim-
lilikle kullanabilen Türkiye açısından, 
tarım teknolojilerinde dijitalleşmenin 
doğru gerçekleştirilmesiyle tarımsal 
sanayide beklenen üretim devrimi ger-
çekleşebilecektir. 

Akıllı Hassas Tarım; küresel konum 
belirleme sistemi, coğrafi bilgi sistemi, 
değişken oranlı uygulama ve uzaktan al-
gılama teknolojilerinin kullanılmasıyla, 

tarlanın bütününe yapılan alışılagelmiş 
sabit düzeyli uygulama yöntemleri yeri-
ne, çok daha küçük kısımlarına ait top-
rak ve bitki özelliklerinin (toprak nemi, 
topraktaki bitki besin elementlerinin 
düzeyi, toprak bünyesi, ürün koşulla-
rı, verim, vb.) belirlenmesi sayesinde 
değişken düzeyli uygulamayı esas alan 
(her bir kısma kendi gereksinimi kadar 
gübre veya ilaç uygulanması, farklı de-
rinlikte toprak işleme, farklı normlarda 
ekim, farklı düzeylerde sulama ve dre-
naj) ve bütün bunların sonucu olarak 
daha ekonomik ve çevreye duyarlı üreti-
mi hedefleyen bir işletmecilik ve tarım-
sal üretim yöntemidir. Şimdi bu tekno-
lojilerle neler yapılabildiğine göz atalım; 
akıllı sulama sistemleri, toprağın ihti-
yacı olduğu noktaya tam ihtiyacı olduğu 
kadar su iletebiliyor ya da sistemde bir 

Çiftçi, mühendis ve 
teknoloji geliştiren 

firmalar aynı teknik dili 
konuşabilmelidir. Bu çok 

önemlidir. Çiftçimiz çalışkan, 
özverili, mücadeleden 
vazgeçmeyen bir genel 

yaradılışa sahiptir. Ancak 
bazen geleneksel hale 
gelmiş doğru bilinen 

yanlışlar çok ciddi veya 
önemli kayıplara neden 
olabilmektedir. Çiftçinin 

bilgi eksikliği giderilmelidir. 
Ancak çiftçi bilgisiz olarak da 

görülmemelidir.

“

“

DOSYA HABER/ TAG- TECH
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su kaçağı varsa bunu kullanıcıya bildi-
rebiliyor. Böylece toprağın kalitesini 
koruduğu gibi giderek ısınmanın tehdi-
di altındaki bölgelerde su rezervlerinin 
korunması görevini de yerine getirebi-
liyor. 

Akıllı hassas hayvansal üretim uygu-
lamalarının hayvansal üretimde kulla-
nılmasıyla; hassas (bireysel) beslenme, 
düzenli süt kaydı (verim ve bileşenler), 
pedometre, basınç plakaları, süt iletken-
lik göstergeleri, otomatik kızgınlık tes-
piti, vücut ağırlığı, sıcaklık, yatma dav-
ranışı, ruminal pH, kalp hızı, beslenme 
davranışı, kan tahlilleri, solunum oranı, 
ruminasyon zamanı, görüntü analizini 
kullanarak hareket becerisi skorlama 
gibi verileri bireysel olarak inek seviye-
sinde toplama imkânı sağlamaktadır. Bu 

sayede proaktif hayvan sağlığı stratejisi 
sağlanabilmektedir.  Bir başka gelişme 
tarımda Otonom Araçlar’ın uygulamaya 
girmiş olmasıdır. Donanım olarak Radar 
Sensörler, Lazer Tarayıcılar, Lidar, GPS 
/ Ataletsel Navigasyon Sistemi (INS), 
Ultrasonik Sensör ve kameralar ile ge-
lişmiş karar mekanizmalarını içeren ya-
zılımlar kullanılmaktadır. Otonom trak-
törün görevlerini yerine getirebilmesi 
için bahçe planı ile sabit engeller yollar 
tanımlanarak öğretilmektedir. Diğer 
bir gelişme tarım robotlarının uygula-
maya girmesidir. Tarım robotları, genel 
olarak açık alan ve kapalı alan robotları 
olarak sınıflandırılmaktadır. Açık alan 
robotları; GPS destekli dümenleme sis-
temi, mera robotu, ilaçlama robotları, 
ekim/dikim robotları, silaj robotu, buda-
ma robotlarıdır. 

Kapalı alan robotları ise hasat robotla-
rı, süt sağım robotları, ahır robotlarıdır. 
Otonom tarım robotları, günümüzde 
traktörlere alternatiftir. Yetiştiricilik 
işlemleri, tohum ekimi, ilaçlama, güb-
releme ve hasat gibi gelecekte otonom 
tarım robotlarının filoları tarafından 
gerçekleştirilebilecektir. Yine yeni bir 
teknoloji tarımda drone kullanımıdır. 
Drone sistemler, tarımsal uygulamalar-
da birçok durumun çözüm veya analizi-
nin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçek-
leştirilmesine olanak sağlamaktadır. 

Basit teknik yapısı ve kolay kullanımı 
olan drone sistemler; üzerine yerleş-
tirilen sensörler ve kamera ile yüksek 
çözünürlükte yakaladığı resimler ve 3 
boyutlu görüntüler oluşturarak tarımsal 
faaliyetlerde çiftçilere planlama imkânı 
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sunmaktadır. Drone sistemler ile ürün 
gelişimi izleme, bitki türleri ayırma, 
ürün rekolte tayini, otomatik hasat, ku-
raklık, hastalık, tarımsal zararlılar vb. 
hasar tespiti, meyve-sebze ve toprak 
nemi sınıflandırma, alan yönetimi, ta-
rım faaliyetlerin organizasyonu, tarım-
sal sigortalama gibi uygulamalara yö-
nelik çalışmalar yapılmaktadır. Drone 
sistemlerin tarımda 5 etkili kullanımı 
mevcuttur: 

1) Ürün durumunu izleme, 
2) Sulama sistemlerini izleme, 
3) Yabani ot tanımlama, 
4) Değişken oranlı uygulamalar, 
5) Sürü yönetimi ve izlenmesidir. 

Diğer yandan başka bir teknoloji olan 
görüntü işleme tekniklerinin tarımsal 
faaliyetlerde uygulanmaya başlanması 
ile hastalık, zararlı ve yabancı ot tespi-
ti, bitki streslerinin belirlenmesi, verim 
tahmini, ürün gelişiminin takibi, sula-
ma yöntemlerinin modellenmesi, toprak 
özelliklerinin belirlenmesi, hayvan geli-
şiminin takibi, topallık tespiti, hayvan-
larının ağrı yerlerinin belirlenmesi ve 
vücut sıcaklıklarının belirlenmesi gibi 
birçok konuda çalışmalar yapılmıştır 
ve de yapılmaya devam edilmektedir. 
Sonuçta diyebiliriz ki çiftçimizi, koope-
ratiflerimizi, birliklerimizi ve girişimci-
leri bu teknoloji ve doğru uygulamalar-
dan dolayısıyla kolaylıklardan haberdar 

etmek ve yararlandırmak zorundayız. 
Ancak bu noktada çiftçimize bu olay-
ları anlatabilmek için onların teknoloji 
alanındaki teknik okuryazarlığının ge-
liştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 
Çiftçimizi mühendis yapmak zorunda-
yız. 

Teknoloji üreten sektörlerle tarım  
nasıl entegre edilebilir?
Doğrudan söyleyeceğim bunun en ge-
çerli yolu geniş kapsamlı “Agrotekno-
park” (Akıllı Hassas Tarım  Merkezi) 
kümelenmesidir. Ankara buna son de-
rece uygundur. Söz konusu kümelenme 
kamu, üniversite, özel sektör, STK ve 
meslek kurumlarını bünyesine alan 

DOSYA HABER/ TAG- TECH
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bir kümelenme olmalıdır. Kümelenme 
bünyesinde; tarımsal eğitim yerleşke-
si, örnek tarımsal üretim zonu, tarım-
sal sanayi bölgeleri, tarımsal Pazar, 
eko-rekreasyon alanları, enerji ve yeni-
lenebilir enerji üretim alan ve tesisleri, 
tarımsal atık dönüşüm ve yönetim tesis-
leri, tarımla ilgili kuruluşlar ve STK’lar, 
Ankara tarım teknolojileri fuarı (2 yılda 
bir),yönetim ve koordinasyon merkezi 
gibi oluşumlar fonksiyonel olarak bulun-
malıdır. Tek yerleşke olması mümkün 
olmasa da tek merkezden akıllı, uzman 
sistemler ya da yapay zeka yardımıyla 
yönetim sağlanabilecektir. 

Bu uzun vadedeki önerimdir. Orta vade-

de ise büyük bir proje ile sektörel alanda 
çalışan ama bir araya gelememiş firma-
ların kümelenmesine yönelik modeller 
oluşturulmalıdır. Kısa vadedeki önerim 
ise Ankara Kalkınma Ajansının uygula-
makta olduğu akademisyen - çiftçi - tek-
noloji - yayım eşleştirmeleridir.

Ankara Kalkınma Ajansının uyguladığı 
TAG projeleri yaygınlaştırılarak sürdü-
rülebilirse üniversitelerden konu uzma-
nı akademisyen, çiftçi ve teknoloji üre-
ten firma bir araya getirilerek bir proje 
kapsamında fayda üretmek üretimi dü-
zeltmek, planlamak ve iyileştirmek bu-
nun en kısa yollarından biridir. Lider, 
özgüveni yüksek, bilime ve gelişmelere 

açık girişimci ve bilge çiftçiler yetiştir-
mek bu modelde mümkün olabilecektir.

Girişimci çiftçi modelinin geliştiril-
mesine nasıl bakıyorsunuz?
Buradaki felsefe daha önce de anlattı-
ğım gibi çiftçi ile mühendisin ve firma-
ların aynı teknik dili konuşabilmesidir. 
Bu çok önemlidir. Çiftçimiz çalışkan, 
özverili, mücadeleden vazgeçmeyen bir 
genel yaradılışa sahiptir. Ancak bazen 
geleneksel hale gelmiş doğru bilinen 
yanlışlar çok ciddi veya önemli kayıpla-
ra neden olabilmektedir. Çiftçinin bilgi 
eksikliği giderilmelidir. Ancak çiftçi 
bilgisiz olarak da görülmemelidir. Ben 
çoğunun meraklı, araştıran insanlar 
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olduğunu biliyorum ayrıca çiftçi örgüt-
lerimiz de zor koşullarda gayet özverili 
çalışıyorlar. Diğer yandan akademisyen-
lerin de bir ayağı sahada olmalıdır. 

Türkiye kalifiye insan ve bilim insanı 
kaynağı anlamında da çok zengin bir 
ülkedir ve bu kaynağın çok iyi değer-
lendirilmesi gerekir. Tarımın gerçek 
sahibi gerçek müstahsil olan köylüdür 
yani çiftçidir. O nedenle büyük girişim-
lerin desteklenmesini olumlu bulmakla 
birlikte tabandan çekirdek gelişime olan 
desteğin daha kalıcı ve ülkemiz için 
daha temel olacağı düşüncesindeyim. 

Tohum ve doğal kaynak kimin elindeyse 
geleceklerini koruyanlar onlar olacaktır. 
Diğer yandan çiftçimizin girişimci ola-
rak yetiştirilebilmesi büyük bir başarı 
olacaktır. Bu bağlamda Ankara Kalkın-
ma Ajansının yürütmeye başladığı TAG 
Hızlandırıcı Çözüm-Yayım ve Teknoloji 
Eşleştirmeleri projelerinin çok önemli 
bir adım olduğuna inanıyorum. 

Bu projelerde akademisyenler ve tek-

noloji üreten firmalar tarafından çiftçi-
ye eğitimler ve mentörlük (profesyonel 
yönlendirme) verilerek, doğru yönlen-
dirmelerle verimin artırılması yeni tek-
nik ve teknolojilerin onlara aktarılması 
mümkün olmaktadır. Ayrıca özenle se-
çilip eşleştirilen bu üçlünün yaratacağı 
sinerji ile yeni inovasyonların ortaya 
çıkması mümkündür. 

Bu beni çok heyecanlandırıyor ve dü-
şüncelerimle doğrudan örtüşüyor. Bu 
uygulamalardan çok önemli başarı öy-
küleri ve üstün girişim yeteneğine sa-
hip yeni çiftçiler çıkacağına inanıyorum. 

Çünkü bu uygulamanın en önemli çık-
tısı özgüveni yüksek, bilge çiftçiler ya-
ratılmasıdır.

Tarımsal üretimde, verimlilik ve 
katma değerin artırılması için sizce 
nasıl  bir yol izlenmelidir?   
Tarımsal üretimde verimlilik denildi-
ğinde aklıma ilk gelen önceki sorularda 
ayrıntılarına değindiğim arazi ve ürün 
planlaması, girdi temininde ve kulla-

nımında entegrasyon, eşgüdüm, koor-
dinasyon ile akıllı yönetim sağlanarak; 
firmalar, kooperatifler ve/veya birlikler 
yoluyla ucuza temin edilen girdilerin 
doğrudan çiftçiye dağıtımlarının yapıl-
ması yoluyla maliyetin düşürülmesidir. 

Hatta pek çok tarımsal kooperatif ve 
birliğin yerli girdi üretimine girmesidir. 
Ayrıca girdi kullanımında akıllı hassas 
teknoloji uygulamalarıyla (yakın ge-
lecekte yapay zeka da kullanılacaktır) 
değişken oranlı ve azaltılmış girdi kul-
lanımı yoluyla hem ekosistemin korun-
ması hem düşük maliyetli kaliteli üre-
tim hem de güvenilir gıda hammaddesi 
elde etmek mümkündür. Aşırı ve hatalı 
su, gübre, ilaç ve teknoloji kullanımı 
toprağı fakirleştirmekte ve toprak eroz-
yon ve/veya kısırlaşmaya doğru hızla 
sürüklenmektedir. Çok sayıda bilimsel 
çalışma ortaya koymuştur ki Türkiye’de 
olması gerektiğinden fazla girdi; miktar, 
yöntem ve zamanlama yönünden hatalı 
biçimde kullanılmaktadır. Bunun önüne 
geçilmesi sürdürülebilirlik anlayışıyla 
mümkündür. Birinci kuralımız budur. 

DOSYA HABER/ TAG- TECH
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İkinci adım girdi temininde ve kullanı-
mında maliyetleri düşürecek organizas-
yonların hayata geçirilmesidir. 
Üçüncü adım eğitimler sonucu doğru 
uygulamaları öğrenmiş ve teknoloji ile 
iç içe olan ve uzman akademisyenler-
le sürekli irtibat halinde olan özgüveni 
yüksek ve bilge çiftçilerin hızla tarım 
hayatına atılmasını ve ayakları üzerinde 
durmalarını sağlamak olmalıdır. Dör-
düncü adım girdi kullanım ekonomisine 
yönelik organizasyonların oluşturulma-
sıdır. 

Örneğin küçük işletmelere sahip çiftçi-
lerin tarım traktörü, biçerdöver ve diğer 
tarım makinalarını edinmesi mümkün 
olamıyorsa kiralama, kooperatifleşme 
ya da makine müteahhitliği gibi sistem-
lerle ileri teknolojiden uygun maliyet-
lerle yararlanmalarının sağlanmasıdır. 
Akıllı hassas tarım teknolojileri de bu-
nun içindedir. Ziraat mühendisleri artık 
özellikle yeni mezunlar bu konularda 
girişimci olmalıdırlar. Özel sektör ya da 
çiftçi olabilmenin yollarını aramalıdır-
lar. Yetişmiş kalifiye insan kaynağının 

ziyan edilmeden doğru yönetimi kuşku-
suz verimlilik kavramının odağındadır. 
Beşinci adım aracılık sistemlerini orta-
dan kaldıracak dijital pazar sistemleri-
nin uygulamaya aktarılması ve güveni-
lir mali ve lojistik sistemlerle ürünlerin 
doğrudan tüketici ile buluşturulmasıdır. 
Hal organizasyonları buna göre yapılan-
malıdır. Tarımsal atıkların dönüşümü 
ve değerlendirilmesi ve/veya yenilene-
bilir enerji kaynaklarının tarımda kulla-
nımını sağlayacak tesislerin kurulumu 
konusunda kooperatifler ve de birlikler 
daha fazla desteklenmelidir. 

Çiftçinin yenilenebilir kaynaklardan te-
miz elektrik elde etmesi ve bunu devle-
te (şebekeye) satmasının önü açılırsa ek 
teşvik sistemlerine de gerek kalmadan 
çiftçi ayakları üzerinde durabilecektir.  
Son olarak atılacak adım özellikle gıda 
sanayiinde işlenecek hammadde niteli-
ğindeki ürünler için çiftçilerin bir araya 
gelerek kooperatif ya da birlikler oluş-
turmaları yoluyla tesisler kurmaları ve 
marka oluşturmalarının ve de bu ürün-
leri iç ve dış pazarlara sunabilmelerinin 

önünü açmaktır. Yalnız burada şunu 
söylemek lazım gerçek sahibinin çiftçi 
olduğu kar amacından ziyade çiftçinin 
üretimine destek amacı taşıyan koo-
peratif ya da birliklerle bu sağlanabilir. 
Böylece gıda kanun ve mevzuatına uy-
gun piyasa ile rekabet edebilir gıda üre-
timi mümkün olabilecek ve ham madde 
olarak bir birim değere sahip bir ürünü 
işleyerek 5-10 birime pazarlamak müm-
kün olabilecektir. Kar buradan elde edi-
lebilir ve paylaşılırsa kooperatifleşme 
gelişir. Çiftçiler bir araya gelerek girdi 
üretimi, gıda, gıda takviyesi ve fonksi-
yonel gıdaların üretimi konularında bü-
yük kuruluşlara imza atmalılar. Bunun 
gerçekleşeceğine inanıyorum. İnanır-
sak olur…
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SEKTÖRDE         
GİRİŞİMCİLERE UYGUN                 
KOŞULLAR SAĞLANMALI

Türkiye’deki süt sektörü hakkında 
bilgi verir misiniz? 
Türkiye süt sektörü oldukça dinamik ve 
bir o kadar da dağınık bir görüntü çiz-
mektedir. Çiğ süt üretimimiz her yıl ar-
tış göstermekle birlikte sanayiye giden 
süt oranında belirgin bir değişim gözlen-
memektedir. Yıllık süt üretimimiz resmi 
rakamlara göre 20 milyon tonun üzerin-
dedir ve bunun %90’ından fazlasını inek 
sütü oluşturmaktadır. Türkiye AB içeri-
sinde 3’üncü, dünyada ise 9’uncu büyük 
süt üreticisi ülke konumundadır. 

Üretilen çiğ sütün kabaca %50’lik kısmı 
sanayi ölçeğinde süt ve süt ürünlerine 
dönüştürülürken kalan kısım ağırlıklı 
olarak sokak sütü ve kaynağında üre-
tim/tüketim sürecine bağlıdır. Gelişmiş 
ülkelerde üretilen sütün tamamı kayıt 
altında olup üretilen sütün çok büyük 
çoğunluğu (AB’de %93’ü) endüstriyel 
üretime kanalize edilirken ülkemizde 
halen sanayi sürecinden geçen çiğ süt 
oranı çok düşük düzeydedir. Bu durum 

hem halk sağlığı risklerini artırmakta 
hem de haksız rekabete ve kamu açısın-
dan vergi kayıplarına yol açmaktadır.

Ülkemizde1.100.000 dolayında kayıtlı 
süt çiftliği bulunmaktadır ve bu çiftlik-
lerin %51,9’u 1-5 baş arası süt hayva-
nına sahiptir. Dolayısıyla, süt toplama 
organizasyonu ve süt hijyeni sağlama 
konuları süt endüstrisinin başlıca sorun-
ları arasında yer almaktadır. Süt toplama 
organizasyonu sorunu kısmen süt top-
lama merkezleri aracılığı ile çözülmüş 
durumdadır. Süt fiyatlarının belirlenme-
sinde Ulusal Süt Konseyi’nin düzenli 
aralıklarla güncellediği referans fiyatlar 
esas alınmaktadır. Bu fiyatlar üzerinden 
soğutulmuş sütler için üreticilere kamu 
tarafından bir destek primi ödenmesi de 
söz konusudur. 

Çiğ süt fiyatlandırmasında serbest pi-
yasa koşulları egemen olsa da süt varlı-
ğının mevsimsel dalgalanmalarına bağlı 
oluşan fiyat dengesizliklerini minimize 

etmek amacıyla Et ve Süt Kurumuna 
süt tozu satın alma yoluyla piyasa den-
gelerini koruma işlevi de verilmiştir. 
Kurum zaman zaman süt tozu alımları 
yoluyla fiyat stabilizasyonunu sağlama-
ya çalışmaktadır.

Ülkemizde 2200’in üzerinde kayıtlı süt 
işleme tesisi bulunmaktadır.Bu işlet-
melerin %84’ü günlük 10 tonun altında 
kurulu süt işleme kapasitesine sahiptir. 
Günlük 200 tonun üzerinde süt işleme 
kapasitesine sahip işletmelerin oranı ise 
%2 dolayındadır. Ege, Marmara ve Orta 
Anadolu’da kurulu süt işleme tesisleri 
sanayi sürecinden geçen toplam çiğ sü-
tün yaklaşık %80’ini işlemektedir. Süt 
endüstrisinde markalaşma ve rekabet 
üst düzeydedir ve büyük süt işletme-
lerimiz Ortadoğu, Orta Asya ve Körfez 
ülkeleri ağırlıklı olmak üzere ihracat 
gerçekleştirmektedir. 

Süt endüstrisinde ihracat gelirleri itha-
lat giderlerinden daha fazladır. Bazı 
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firmalarımız AB’ye süt ve süt ürünleri 
pazarlama lisansına sahip olsa da fiyat 
rekabeti dezavantajı nedeniyle AB’ye 
ihracatımız çok sınırlıdır. 

Sizce ülkemizde çiğ süt üretim ka-
pasite oranı ülke nüfusuna göre ye-
terli mi? 
Gelişmiş toplumlarda hayvansal protein 
ihtiyacının karşılanmasında süt önemli 
bir yer tutmaktadır. IDF 2020 yılı veri-

lerine göre küresel ölçekte kişi başına 
yıllık süt eşdeğeri süt ürünleri tüketimi 
114,7 kg dolayındadır. Bölgesel olarak 
değerlendirildiğinde ise Afrika’da yıllık, 
kişi başına 42 kg, Avrupa ve ABD’de 
ise yıllık, kişi başına 275 kg değerleri-
ne ulaşılmaktadır. Ülkemizde ise ihracat 
ve ithalat rakamları hariç tutulduğunda 
üretilen süt ve nüfus ilişkisi üzerinden 
bir hesaplama ile yaklaşık yıllık, kişi 
başına 276 kg süt eşdeğeri tüketimimiz 

bulunmaktadır (2019 yılı verileri). An-
cak, süt üretiminde ve pazarlamasındaki 
kayıt dışılık nedeniyle sağlıklı istatistiki 
verilere sahip olmadığımızdan, alt kırı-
lımlar bazında gerçek anlamda ne kadar 
süt ve süt ürünleri üretip tükettiğimiz 
bilinmemektedir. 

Örneğin; sokak sütlerinin önemli bir bö-
lümünün yoğurt üretimine ayrıldığı ve 
kırsal kesimde yerel peynir üretim ve 
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tüketiminin yaygın olduğu bilinmekte-
dir. Tüm bunlardan arındırılmış bir de-
ğerlendirme yapılacak olursa kişi başı 
süt tüketimimiz dünya ortalamasının 
üzerinde ve Avrupa ortalaması ile eşde-
ğer konumdadır. 

Günümüzde hala sokak sütçülerine 
rastlamak mümkün. Sizce bunun 
önüne geçmek için neler yapılmalı? 
Sokak sütçülüğü modern dünyanın stan-
dartları ile bağdaşmayan ilkel bir süt pa-
zarlama modelidir ve bu pratikten hızla 
uzaklaşılması gerekmektedir. Ancak, 
yukarıda da söz edildiği gibi ülkemizde 
süt üretimi ağırlıklı olarak küçük süt iş-
letmeleri tarafından yürütülmektedir. 

Sokak sütçülüğünün engellenmesi için 
atılacak adımların, küçük üreticilerin 
temel geçim faaliyetlerini sürdürülebi-
lir bir modele kavuşturmadan yapılma-
sı küçük üreticilerimize ciddi bir darbe 
vurur. O nedenle, küçük üreticilerin ör-
gütlenmelerinin (kooperatif, birlik vb.) 
sağlıklı ve sürdürülebilir kılınması ile 
birlikte sokak sütçülüğünün devreden 
çıkartılması ve bunun zaman geçirilme-

den yapılması şarttır. 

Sokak sütçülüğünü bir gelenek ya da ül-
kemizin bir gerçeği olarak sahiplenilme-
sinden vazgeçilmelidir. 

Yakın zamanda TV’de yayınlanan bir 
program kapsamında sokak sütçülüğü, 
yitip giden meslek grubu olarak tanıtıl-
mış ve bu geleneğin yaşatılması gerek-
tiğine vurgu yapıldığı ibretle izlenmişti. 
Süt sağımından sonra hızla soğutulması 
(4 0C civarına) ve olabildiğince hızlı bir 
şekilde işleme noktalarına ulaştırılması 
gerekmektedir. 

Aksi koşulda süt mikroorganizmalarca 
bulaşmaya uğramakta ve kolaylıkla bo-
zulabilmektedir. Bozulmayı engellemek 
amacıyla çiğ süte yasadışı maddelerin 
ilave edildiği sıklıkla karşılaşılan bir pra-
tiktir. Şüphesiz ki, tüm sokak sütçüleri-
nin bu tip yollara başvurduğunu söyle-
mek haksızlık olur. 

Ancak, sokak sütçülerinin önemli bir 
bölümü üreticilerden süt toplayıp bunu 
pazarlayan sokak tüccarlarıdır ve bu 

kişiler hiçbir şekilde kayıt altında de-
ğildir. Sütün bozulmasını engelleyen 
katkı maddeleri orta ya da uzun vade-
de insan sağlığına zarar verme olasılığı 
bulunmaktadır. Bu nedenle, sokak sütü 
tüketimine bağlı ani rahatsızlıkların 
oluşmaması, o sütün mutlak sağlıklı ve 
sorunsuz olduğu anlamı taşımamaktadır.

Süt tüketiminin yaşlara göre değişi-
mi konusunda neler söylemek ister-
siniz?
Süt tüketimi hayvansal protein açığının 
giderilmesi için son derece önemli bir 
role sahiptir. 

Dolayısıyla, süt şekeri veya proteini 
hassasiyeti olanlar hariç her yaş grubu 
için tüketimi önerilmektedir. Süt şekeri 
hassasiyeti olan bireylerin de laktozsuz 
ürünleri ya da peynir, yoğurt, kefir gibi 
fermente ürünleri tüketmelerinde yarar 
bulunmaktadır. 

Özellikle büyüme çağındaki çocukların 
düzenli ve güvenli süt ve ürünlerini 
tüketmeleri büyük önem taşımaktadır. 
Süt, protein dışında önemli bir kalsiyum 

Gelinen noktada sokak sütçülüğü 
devam ettiği gibi sokak sütçülüğünün 
zımnen kamu koruması altına alındığı 

görülmektedir.

DOSYA HABER/ TAG- TECH
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kaynağıdır ve kemik sağlığının korun-
masına ciddi katkılar sağlamaktadır. O 
nedenle, kadın ve çocukların özellikle 
süt ve süt ürünlerini tüketmeleri öneril-
mektedir.

Sektörün sorunları ve çözümleri için 
önerileriniz nelerdir?
Süt sektörünün temel sorunları, süt iş-
letmeleri açısından kayıt dışılık ve küçük 
kapasiteli işletmelerde modernizasyon 
ve hijyen sorunu, süt üreticileri açısın-
dan ise girdi maliyetlerinin yüksekliği 
(özellikle yem girdisi) ve zayıf örgüt ya-
pıların varlığıdır. 

Temel olarak alınması gereken önlemleri 
kayıt dışılığın engellenmesi, üreticilere 
sağlanan kamu desteklerinin artırılması 
(soğutulmuş çiğ süt primlerinin artırıl-
ması ve düzenli ödenmesi) ve çeşitlen-
dirilmesi, KDV’nin sıfırlanması, küçük 
işletmelere modernizasyon için uygun 
finansal koşulların sağlanması ve haksız 
rekabet koşullarının engellenmesi ola-
rak sıralanabilir. Ayrıca, mevcut sütçülük 
kooperatiflerinin güçlenmesi ve örgüt-

süz üreticilerin güçlü bir örgütlü yapıya 
kavuşturulması da gerekmektedir. 2017 
yılı Nisan ayından bu yana belirli koşul-
ları yerine getiren süt çiftliklerinden 
elde edilen soğutulmuş sütler doğrudan 
halka arz edilmektedir. İlgili yönetmelik 
yayınlanmadan önce bu konu hakkında 
dile getirmiş olduğumuz çekincelerin 
gerçekleştiğini görmek üzüntü vericidir. 

Yönetmelik yayınlandığında sokak süt-
çülüğünün yasaklanacağı, sağlıklı ve 
soğutulmuş çiğ sütün tüketiciye doğ-
rudan satılması ile bu süte ilgi duyan 
kişilerin beklentilerinin karşılanacağı 
savunulmuştu. Gelinen noktada sokak 
sütçülüğü devam ettiği gibi sokak süt-
çülüğünün zımnen kamu koruması altına 
alındığı görülmektedir. Ayrıca, yönetme-
likteki koşullara sahip çiftliklerin üretim 
kapasitelerinin çok üzerinde çiğ sütün 
pazarlandığı da bilinmektedir. Süt ve et 
piyasalarının birbirlerinden ayrı değer-
lendirilmemesi gerekir. Süt piyasasının 
rehabilitasyonu için alınacak önlemlerin 
et piyasası ve fiyatları ile birlikte plan-
lanması ön koşuldur.

Sektörde yeni girişimciler yetiştir-
mek için sizce neler yapılmalı?
Süt sektöründe yeni girişimcilerin yer 
alabilmesi için uygun yatırım koşularının 
sağlanması gerekmektedir. Arazi deste-
ği, uygun kredilendirme, gümrük vergisi 
muafiyeti gibi kamunun sağlayabileceği 
olanaklar çok önemlidir. Ancak, yeni gi-
rişimcilerin vizyoner bir karaktere sahip 
olması gerekmektedir. 

Süt endüstrisi oldukça dinamik bir ka-
raktere sahiptir. Sert rekabet koşulları 
altında ayakta kalabilmek amacıyla yeni 
girişimcilerin farklı ürün ve üretim mo-
dellerini gündeme almaları yararlı ola-
caktır. Bu nedenle, AR-GE’yi öncüleyen 
bir yaklaşım ön plana alınmalıdır. 

Özellikle günümüzde tüketicilerin daha 
sağlıklı gıdalara karşı ilgisinin arttığı dik-
kate alındığında sütün AR-GE’ye yatkın 
doğasından yeterince yararlanılması ve 
sağlık etkileri güçlendirilmiş ürünlere 
yönelmek girişimcilere avantaj sağlaya-

caktır. 

Süt üretim sektörüne giriş yapmak is-
teyen girişimci adaylarının ise bilimsel 
temelli süt hayvancılığını mutlaka dü-
şünmeleri gerekmektedir. Modern yem-
leme ve sağım pratiklerini uygulayarak 
hem süt verimini artırmak hem de süt 
hijyenini üst seviyelere taşımak yeni gi-
rişimcilerin hedefi olmalıdır.

Ülkemizdeki süt entegre tesisleri 
hakkında neler söylemek istersiniz?
Ülkemizde entegre süt işletmeleri ol-
dukça iyi durumdadır. Birçok işletme-
mizin gelişmiş ülke örneklerinden daha 
üstün fiziksel ve yönetsel yapılanmalara 
sahip olduğu açıktır ve bu durum gurur 
vericidir. Büyük süt işletmelerimizin 
hayvancılık işletmeleri, yem hazırlama 
teknolojileri, biyogaz üretimi, atıkların 
rafinasyonu gibi alanları başarı ile enteg-
re ettikleri dikkat çekmektedir. Bunun 
ötesinde bazı işletmelerimizin gerek hiz-
met içi gerekse paydaş eğitimlerini çok 
disiplinli bir şekilde ve kurumsallaştıra-
rak devam ettikleri bilinmektedir. 

Ayrıca, firma içi kalite güvence sistem-
lerini başarı ile uyguladıkları ve mev-
cut kalite güvence sistemlerinin teknik 
gerekliliklerinin çok üstünde kurumsal 
kriterler oluşturdukları ve bu kriterleri 
uyguladıkları görülmektedir. 

Tüm bu artıların yanında sektörün büyük 
aktörlerinin bence zayıf oldukları nokta, 
AR-GE kültürlerinin yeterince hızlı ge-
lişmemesidir. Birçok büyük işletmemiz, 
onaylı AR-GE merkezine sahip olmakla 
birlikte bu merkezlerin genellikle know-
how transferi için araç olarak kullanıldığı, 
özgün fikirlerin gelişme ortamının kısıtlı 
olduğu ve AR-GE için ayrılan kaynakla-
rın sınırlı kaldığı değerlendirilmektedir. 

Gerçek anlamda AR-GE sistematiğini 
içselleştiren firmaların mevcut finansal 
güçleri ile küresel ölçekte önemli birer 
aktör olmamaları için neden bulunma-
maktadır. AR-GE’ye dayalı büyümeye 
örnek olarak Hollanda, İrlanda, Yeni Ze-
landa süt sektörü örnek verilebilir.
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Ankara’yı Küresel Başkente Dönüştürecek 
Stratejiler...
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Nedir Kentsel Tarım? 
Neden Kentsel Tarım? 

Okumakta olduğunuz metin burada sunulandan daha kap-
samlı bir çalışmanın, Ankara Kalkınma Ajansı desteğiy-
le yürütmekte olduğumuz Kentsel Tarım Strateji Belgesi 

temel alınarak derlenmiştir. Metin, zorlanmadan erişim sağlana-
bilecek bilgileri okuyucuya sunmak yerine proje kapsamında edi-
nilen bilgilerden oluşan çıkarımları paylaşmayı amaçlamaktadır. 
Bu nedenle kentsel tarıma ilişkin Türkiye ve Dünya örnekleri 
yazının içeriğinin dışında tutulmuştur. Proje kapsamında çok 
daha ayrıntılı biçimde irdelenen kentsel tarım stratejisine ilişkin 
bilgiler de ancak genel bir fikir oluşturacak şekilde okuyucularla 
paylaşılabilmiştir.

A.Burak Büyükcivelek 
Dr.Öğr.Üy. ODTÜ, Mimarlık Fakültesi 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

DOSYA HABER/ TAG- TECH
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A.Burak Büyükcivelek 
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Bu alanlarla ilişkilendirilebilecek gıda 
güvenliği ve güvenli gıdaya erişim gibi 
konular ile yoksulluk ve artan eşit-
sizlikler gibi ekonomik ve toplumsal 
boyutta ele alınması gereken konular 
ise yerleşimlerin yakın ve orta erimde 
yüzleşmesi gereken diğer sorun alanla-
rı olarak karşımızda durmaktadır. 

Dünya nüfusunun yarıdan fazlasının 
yaşamaya başladığı ve giderek artan 
oranlarda insan barındıran kentsel 
alanlar sahip oldukları beşeri ve tek-
nik kapasitelerle sorunlara yaratıcı 
çözümler üretme, yenilikçi politikalar 
geliştirme ve uygulama konularında 
sorumluluk taşımaktadırlar. 

Değişen ekonomik yapı, üretim biçim-
leri ve ilişkileri ile gelişen teknolojik 
olanaklar kente ait yaşam biçimlerini 
de değiştirmektedir. Bu değişim ken-
ti daha “karmaşık” bir yapıya bürün-
dürmüş, daha önce kesin çizgilerle 
ayrılmış olduğu ‘kır’ ile ilişkisini de 
etkilemiştir. Kır ve kent ayrımı daha 
önceden en belirleyici değişken olarak 
kabul edilen ekonomik sektörlerin ay-
rışmasına indirgenemez hale gelmiştir. 

Kent ve kır arasındaki ilişkinin yeni-
den tanımlanması gerekirken bu ilişki 
içinde ön plana çıkan bir alan da kent-
sel tarım olmuştur. Kentsel tarım daha 
yaşanabilir ve sürdürülebilir kentler 
arayışında önemli bir araç olarak gö-
rülürken kentsel yerleşimlerin içinde 
bulunduğu pek çok soruna yönelik de 
çözüm olanakları sunmaktadır.
 
Sürdürülebilir kentler, akıllı kentler, 
kapsayıcı kentler ve gündelik yaşamla 
bütünleşen yenilenebilir / yeşil enerji 

çözümleri, karbon salınımını azaltma 
girişimleri ile kentsel yaşam kalitesi-
nin yükseltilmesine ilişkin çalışmalar 
kentlerimizi çevresel, toplumsal ve 
ekonomik açıdan daha sorumlu, daha 
yaşanabilir kılmayı amaçlamaktadır. 

Tüm bu tartışmalarla birlikte kentsel 
tarım uygulamalarının yeniden günde-
me gelmesi ve politika üreticiler tara-
fından benimsenmesi şaşırtıcı değildir. 
Kentsel tarım dünyaya ve kentlere iliş-
kin pek çok tartışma ve soruna değin-
mekte, bunlara ilişkin farklı uygulama 
alanları  ve çözüm önerileri sunabil-
mektedir. 

Tarihsel Süreç İçinde Kentsel 
Tarım: 
Kent ve tarım ilk bakışta birbirine zıt 
iki etkinlik alanı olarak görülse de 
kentsel ve kırsal etkinlikler 19. yüzyı-
la kadar birlikte gelişim göstermiştir. 
Sanayi Devrimi’yle birlikte kentsel et-
kinlikler giderek üretim ilişkileri üze-
rinden tanımlanmaya başlamış, kent ile 
tarımsal üretim giderek ayrılmıştır. 

Sanayi kentinin mekan gereksinimleri 
ve yeni ekonomik düzenden edinilen 
yüksek kazançlar kentsel alanın söz 
konusu ekonomik düzenin etkinlik-
lerince şekillendirilmesini zorunlu 
kılmıştır. Tarımsal üretimin gerçek-
leştiği kent çeperi ise sanayi etkinlik-
lerinin yer ve istihdam gereksinimleri 
çerçevesinde hızla dönüşmüş, büyüyen 
kentin bir parçası haline gelerek eski 
işlevini yitirmiştir. 

Sanayi kenti yalnızca kent ve tarım 
ilişkisini koparmamış, sanayi etkin-
liklerinin oluşturduğu istihdam gerek-

sinimi ile kırsalda yer alan tarımsal 
etkinlikleri işgücü kompozisyonunu 
da olumsuz etkilemiştir. Bu dönemde, 
yalnızca iktisadi değişimin etkisiyle 
değil bunu izleyen politik süreçlerle de 
kırdan kente yüksek oranlarda nüfusun 
göçmesi sağlanmıştır. Bu gelişmelerle 
birlikte kentsel yoksulluk kavramı çok 
daha kitlesel bir hal alırken gıda güven-
liği ve güvencesi konuları ise daha önce 
ele alınmayan farklı boyutlarıyla tartı-
şılmaya başlanmıştır. 

Sanayi kentinin mekansal gereksinim-
lerinin o dönem kentlerini hiçbir alter-
natif öneriye yer bırakmayacak şekilde 
dönüştürmesi ise kent planlama ala-
nında kent ile kırı bir arada düşünmeyi 
gerektiren o döneme göre radikal sa-
yılabilecek düşüncelerin gelişmesine 
olanak sağlamıştır. 1890’ların son yıl-
larında Ebenezer Howard, Bahçe Kent 
yaklaşımını geliştirmiştir. 

Howard’ın “gecekondusuz ve dumansız 
bir grup kent” başlığı altında sunduğu 
öneride belirli büyüklüklerde, işlevsel 
olarak ayrışmış kentler modern ulaşım 
sistemleriyle birbirine bağlanmıştır. 

Uzmanlaşmanın ve iletişim araçlarının 
gelişmesiyle oluşan kentler sistemi bi-
rikim ekonomilerinin yarattığı olum-
suzluklardan sıyrılarak sanayi üretimi-
ne de tarımsal etkinliklere de olanak 
sağlamaktadırlar. 1930’ların başında 
geliştirilen başka bir öneride ise Frank 
Lloyd Wright’in tasarımını yaptığı Bro-
adacre City de, bir yanda ulaşım siste-
mi havda hareket eden araçlarla sağla-
nır, yapı mimarisi modern yaklaşımları 
yansıtırken diğer yandan her aileye 
tahsis edilen bir akre (4047 m2) alanın-
daki arazide tarımsal üretim yapılması 
öngörülmektedir. 

Planlama ve mimarlık alanından geti-
rilen önerilerin bir kısmı gerçekleşti 
ve günümüzde de var olan yerleşim 
örneklerini ortaya çıkardı. Ancak ör-
nekler tasarımcılarının beklentilerinin 
aksine yaygınlaşamadı. 20.Yüzyıl’a gel

G ünümüz yerleşimleri bir yandan gelişme baskısı altında 

dönüşmeye çalışırken, diğer yandan yeryüzünün sorun-

larına ve süregelen gelişme anlayışının yarattığı olum-

suzluklara da yanıt geliştirme durumunda kalmaktadır. Küresel 

ısınma ve iklim değişikliği üzerine ivedilikle eylem üretilmesi ge-

reken sorun alanlarıdır. 
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diğimizde ise, tarımın farklı gereksi-
nimler çerçevesinde ve yeni biçimlerle 
kentle bütünleşme çabalarını yansıt-
tığına tanık oluyoruz. Yerleşimlerin 
gereksinimi olan gıda ürünlerinin sağ-
landığı süregelen tarımsal üretim sis-
temlerinin uzun süren kıtlık koşulları, 
doğal afetler, savaşlar, ekonomik kriz-
ler, salgın hastalıklar ve boykot gibi 
siyasi süreçlerle sekteye uğradığı dö-
nemlerde kentsel tarım etkinliklerinin 
arttığı gözlenmektedir. Konuya başka 
bir açıdan yaklaşan Solduk ise kentsel 
tarım etkinliklerinin politik bir eylem 
olarak gündeme geldiğinden söz eder-
ken belki de daha önce tanık olunma-
yan bir duruma işaret etmektedir. 

Kentsel tarım günümüzde sürdürüle-
bilirlik, iklim duyarlılığı, gıda güven-
liği ve ekonomik küçülme gibi küre-
sel amaçlarla ilişkilendirilebildiği gibi 
daha küçük ölçeklerde toprağa, doğaya 
ve güvenli gıdaya erişim ya da üretme 
isteğiyle toprağı biçimlendirme arzula-
rının da yansıması olarak gerçekleşe-
bilmektedir.   
  
İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı eko-
nomik durgunluk gıda üretimini ve 
gıdaya erişimi bir sorun haline getir-
miştir. Savaşa katılan tüm devletler 

altyapı, güvenlik, kaynak kullanımı, 
işgücü gibi değişkenleri optimize eden 
çözüm olarak kentsel tarım uygulama-
larını benimsemiş ve yaygınlaştırmaya 
çalışmıştır. 

Kentsel Tarımın Tanımı: 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Progra-
mı kentsel tarımı “kent içinde ve ken-
tin yakın çevresinde, tüketicilerin gün-
lük gereksinimlerine göre toprak ve su 
kullanarak, gıda ve gıda dışı ürünlerin 
üretimini yapan, bu üretimi işleyen, pa-
zarlayan ve dağıtan, yoğun üretim yön-
temleri kullanımıyla doğal kaynakları 
ve kent atıklarını yeniden kullanarak 
bitki ve hayvan yetiştiren bir endüstri 
kolu” olarak tanımlamaktadır. 

Daha öz bir tanım geliştiren Koç ise 
kentsel tarımı, kent sınırları içerisinde 
yapılan tarımsal etkinliklere verilen 
genel ad olarak belirtirken kentsel ta-
rım etkinliklerinin kentsel ekonomik 
ve ekolojik sistemlere uyum sağlama 
özelliğini vurgulamaktadır. Nahmias 
ve Le Caro gerçekleştirdikleri çalışma 
kapsamında kentsel tarımı şu üç başlık 
ile tanımlamışlardır; 

•  Kentsel tarım kent veya kentin çepe-
rinde yer almaktadır.

• Kentsel tarım kapsamında üretilen 
ürünlerin ana hedefi kenttir. 
• Kentsel tarım etkinliği için tarımsal 
ve kentsel kaynakların ortak kullanımı 
söz konusu olmaktadır. 

Kentsel tarım etkinliklerinin çok iş-
levliliği üzerine vurgu yapan Mouge-
ot etkinliği; Farklı büyüklüklerdeki 
kentlerin içinde ya da çeperlerinde yer 
alan, gıda ve gıda dışı alanlarda üretim, 
işleme ve dağıtım etkinliklerinde bulu-
nulan, kentsel alan içinde ve çevresin-
de konumlanmış insan ve maddi kay-
naklar ile ürün ve hizmetleri (yeniden) 
kullanan, tüm bunlara karşılık da kente 
insan gücü, maddi kaynaklar, ürün ve 
hizmetler sunan bir sanayi olarak ta-
nımlamıştır.   

Moustier ve Mbaye ise kent ile tarım 
arasındaki ilişkiden yola çıkarak ikili 
kavramlar arasındaki tamamlayıcılık 
ilişkisine odaklanmaktadır. 

Yazarlara göre;
•  Yapılı çevre ile tarımsal alanlar,
• Kentsel gereksinimleri karşılamak 
için kullanılan su ile sulama için kulla-
nılacak su,
• Tarımsal emek ile tarımsal olmayan 
emek, 

                Resim 1(solda): Broadacre City’den bir perspektif çizimi                                  Resim 2 (sağda): Bahçe Kent sisteminin uygulama şeması
   Kaynaklar: https://architizer.com/blog /practice/details/modernist-utopian-architecture/ ve https://theconversation.com/past-visions-of-future-cities-were-monstrous-but-now-we-imagine-a-brighter-tomorrow-29188
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teras ve çatı üretimleri, dikey bahçeler, 
apartman bahçeciliği 

• Mahalle ölçeğinde: bostancılık, so-
kak kenarı üretimi (saksıda üretim), 
park bahçeciliği(yenilebilir peyzaj), 
mahalle çiftlikleri 

• Kentsel ölçekte: tahsisli bahçeler 
(allotment gardens), topluluk bah-
çeleri (community gardens), seracı-
lık, çeper tarlaları, kent çiftlikleri, 
gerilla bahçeciliği, hobi bahçeleri  
Farklı ölçeklerde gerçekleşen üretim 
modelleri farklı mülkiye ve işletim sis-
temlerine göre de tasnif edilebilmekte-
dir. 

Örneğin bahçelerde bireyler kendi 
üretim alanlarını işletebildikleri gibi 
topluluklar, belediyeler, araştırma ku-
ruluşları, özel şirketler ve koopera-
tifler de kentsel tarım etkinliklerinin 
işletilmesi konusunda farklı modeller 
sunabilmektedir. Küba ve Rusya gibi 
örneklerde ise merkezi devlet kurum-
ları kentsel tarım etkinliklerinin farklı 
ölçeklerdeki planlarla uyumu konusun-
da çalışmalar yapılmasını teşvik et-
mekte ve her ölçekteki kentsel tarım 
etkinliğini bütüncül bir bakış açısıyla 
üretim ve tüketim sistemine dahil ede-
bilmektedir.   

Kentsel tarım uygulamalarını amaçla-
rına göre de ayırmak olanaklıdır. Tica-
ri amaçlı yapılan kentsel tarım faaliyet-
leri daha çok yerel halkın tüketimine 
ve pazara yönelik yapılan uygulamaları 
kapsamaktadır. Bu doğrultuda yapılan 
kentsel tarım türleri şunlardır: Pazara 
yönelik tarım, kent çiftliği, kent çeperi 
çiftliği ve arıcılık. Ticari olmayan kent-
sel tarım türleri ise ekonomik bir faa-
liyet olarak değerlendirilmeyen, daha 
çok sosyalleşmeyi artıran ve eğitim 
amaçlı uygulamalardır. Bu doğrultuda 
yapılan kentsel tarım türleri ise özel 
bahçeler, toplum bahçeleri, kurumsal 
bahçeler, gösteri bahçeleri, yenilebilir 
peyzaj tasarımı, gerilla bahçeleri, hobi 
amaçlı arıcılık ve hobi amaçlı kümes 

hayvancılığıdır. 

Kentsel Tarım Etkinliklerinin 
Yararları: 
Kentsel tarım etkinlikleri başta çevre-
sel olmak üzere ekonomik, toplumsal 
ve kentsel pek çok yarar alanı barın-
dırmaktadır. 

Kentsel tarım, çevresel olarak sürdü-
rülebilir bir gıda üretim modeli oluştur-
mak amacıyla kullanılabilecek pek çok 
alternatif etkinlik alanı sunmaktadır. 
Bunun yanında gıda güvenliğini sürekli 
kılmak ve güvenli gıdaya erişim sağla-
mak gibi hedeflerle de birlikte rahat-
lıkla kurgulanabilir. Özellikle kentsel 
teknoloji ve kaynakların kullanımıyla 
sağlanacak tarımsal verim artışlarının 
gıda güvenliği konusunda sağlayacağı 
avantajlar önemli görünmektedir. 

Kentsel tarım etkinliklerinin gıda tü-
ketiminin odağı olan kentlerde ger-
çekleşmesi tedarik zincirlerinin de 
çok daha çevre dostu olmasına yarar 
sağladığı görülmektedir. Tekerlekli ta-
şıma sistemlerinin toplam taşıma için-
deki oranının azalmasıyla sağlanan ve 
CO2 salınımında düşüş şeklinde ken-
dini gösteren olumlu gelişmeler gün 
geçtikçe daha çok dikkat çekmektedir. 

Endüstriyel tarım sistemlerine özgü 
tek kültürlü ve büyük ölçekli üretim 
tarzının kentsel tarım ile çok kültürlü 
küçük üretim tarzına evrilmesi, biyo-
çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin 
sürdürülebilmesi ve gelişmesi açısın-
dan da son derece önemlidir. Ekonomik 
açıdan bakıldığında ise kentsel tarım 
etkinlikleri bu etkinlik koluyla doğru-
dan ilişki kuran veya etkinliklerle do-
laylı ilişki içinde olan kesimlere pek 
çok yarar sağlamaktadır. Kentsel tarım 
etkinlikleri öncelikle üreticilere gıda 
gereksinimlerinin bir bölümünü suna-
rak doğrudan katkı sağlayabilmektedir. 

Bu katkı konvansiyonel tarım sistemle-
rine olan bağımlığı yok etmese de hane 
halkı bütçelerine katkı sağlar düzeyler-

de gerçekleşmektedir. Kentsel tarıma 
ilişkin üretim, tüketimin gerçekleştiği 
kentsel alanlara yakın olduğu için teda-
rik zincirlerinin kısalmasına ve aracıla-
rının azalmasına olanak sağlayarak tü-
ketim maliyetlerinin hissedilir oranda 
azalmasını sağlamaktadır. Tüm bunla-
rın yanında, daha önce de belirtildiği 
gibi kentsel tarım yeni ve gelişmekte 
olan bir iktisadi etkinlik alanı olarak 
yeni ve gelişmekte olan bir istihdam 
alanı oluşturmaktadır. Dünya üzerin-
deki pek çok yerleşim kentsel tarım 
etkinliklerinin işsizlik ve yoksullukla 
mücadele konularında nasıl kullanıldı-
ğına ilişkin örnekler sunmaktadır. 

Kentsel tarımın en dikkat çekici kat-
kılarından biri toplumsal boyutta ger-
çekleşmektedir. Etkinliklerin birey ve 
toplum sağlığına olan katkısı güvenli 
ve sağlıklı gıdaya erişim ile obezite ve 
yüksek tansiyon gözlenme oranlarında 
düşüşle kendini göstermektedir. Kent-
sel tarım alanlarında bulunmanın ve 
tarımsal etkinliklerde çalışmanın, top-
rağa dokunmanın insanların psikolojik 
durumunu iyileştirmeye olan etkisi 
(horticultural theraphy) pek çok farklı 
araştırma kapsamında onaylanmıştır. 

Kentsel tarım etkinliklerinin tarımsal 
üretim konusunda toplumun bilinçlen-
mesi amacıyla bir eğitim aracı olarak 
kullanılması ise etkinliğin alanının 
yalnızca tarlalarla sınırlı kalmaması-
nın, okul bahçeleri ve kentsel parklarla 
çeşitlenmesinin bir nedeni olarak gö-
rülebilir. Kentsel düzeyde gerçekleşen 
tarım etkinlikleri bir yandan insanları 
bir araya getirip toplumsallaşma ola-
naklarını artırırken diğer yandan bir-
likte üretme ile katılım kültürünün ge-
lişmesine de yardımcı olmaktadır.  

Topluluk Bahçelerinde 
Toplumsallaşma ve Ortak Üretim 
Etkinliklerine Bir Örnekler.
Kentsel gelişim açısından kentsel ta-
rım etkinliklerinin değerlendirilmesi 
kentlerin var olmayan ve yitirdiği pek 
çok değeri yeniden kazanmasına ola
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naklar sağlamaktadır. Kentin tek başı-
na var olabilen bir sistem olmadığı ve 
aslında ancak kendisinden çok daha 
büyük bir ekosistemin parçası olduğu 
gerçeğini kabullenmek kentsel tarım 
etkinliklerinin başlangıç noktası olarak 
kabul edilebilir. 

Kentle doğa arasında kurulacak bağ-
lantılar, yeşil ve mavi koridorlar içinde 
kentsel tarım etkinlikleri çok önemli 
roller üstelenmektedir. Geçmişi  “bah-
çe kent akımı” ile yüz yıl kadar öncesi-
ne dayansa da kentsel tarım alanlarının 
da içinde bulunduğu yeşil kuşaklar gü-
nümüzde yeniden kentsel büyüme ve 
saçılmanın kontrol edilmesi konusunda 
önemli planlama araçları olarak plancı-
ların araçsetine girmiş bulunmaktadır. 

Bu alanlar ve kentle kurdukları ilişkiler 
giderek kaybolan, azalan kentsel kamu-
sal alanların yeniden kazanılmasına da 
olanak sağlamaktadır. Tüm bunların 
yanında önemli bir atık üretim kaynağı 
olan kentler kentsel tarım bağlamında 
bir kaynak olarak kullanılabilmekte, 
döngüsel atık sistemlerinin oluşturul-
masında yeni işlevler kazanabilmekte-
dirler.    

Türkiye’de Kentsel Tarım ve Gelecek 
Covid-19 salgını insanın yeryüzündeki 
varlığının ne kadar kırılgan olduğunu 
doğu-batı ya da gelişmiş az gelişmiş 
farkı gözetmeden tüm toplumlara gös-
terdi. Bu kırılgan yapının farkında olan 
pek çok ülkede zaten kentsel tarım et-
kinlikleri ileri bir örgütlülük düzeyinde 
ilerlemekte ve gelişmekte iken karşı-
laştığımız salgın düzeni pek çok insa-
nın toplumsal ve bireysel kırılganlık-
ların farkına varmasına olanak sağladı. 

Bu farkındalık Türkiye gibi kentsel ta-
rımın yavaş yavaş gelişmekte olduğu 
ülkelerde tarımsal etkinliklerin keyfi 
bir uğraş olmanın ötesinden yaşamsal 
bir etkinlik alanı olarak değerlendirile-
bileceğini gözler önüne serdi. 

Daha önceki paragraflarda söz edilen 
savaş, kıtlık ya da ambargo gibi ko-
şullar olmadan, gıda dolaşımı ağı ta-
mamen sekteye uğramdan gelişen bu 
farkındalığın önemi fark edilmelidir. 
Salgın nedeniyle oluşuş olan kriz ko-
şullarının kentsel tarım etkinliklerinin 
yaygınlaşması ve gelişmesi için sundu-
ğu olanaklar değerlendirilmelidir.

Kentsel tarım uygulamalarını gerçek-
leştirebilmek için gerekli olan en temel 
iki değişken yer ve insandır. 

Kentsel tarım bireysel ölçekte, sak-
sıda veya küçük bir balkonda yapılan 
üretimleri kapsayabildiği gibi daha bü-
yük ölçekte dönümlerce arazide çeper 
tarımı şeklinde de yapılabilmektedir. 
Dolayısıyla yer konusu insan emeğinin 
niceliğine ve niteliğine göre değişebil-
mekte, insan emeği olmadan yer işlev-
sel bir anlam edinememektedir. 

Bu nedenle kentsel tarım etkinlikleri-
nin oluşumu yolundaki temel belirle-
yenin insan emeği olduğunu söylemek 
doğru olacaktır. İnsanı ve emeğini ön 
plana alan, tabandan gelişecek katılım 
ve üretim modelleri kentsel tarım et-
kinliklerinin başarısını daha başlangıç 
düzeyinde belirleyecektir. 

Tarımsal gelişim sürecinde öncelene-
cek bilinçlenme ve eğitim etkinlikleri 
ile sürecin yürütülmesine olanak sağ-
layacak teknik ve mali destekler her 
ölçekte süründürülebilir kentsel tarım 
uygulamalarının oluşmasına yardımcı 
olacaktır. 

Resim 5 (solda): Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Detroit’de sanayinin kenti terk etmesinin ardından yaşanan gıda güvenliği sorununa kentlilerin 
oluşturduğu topluluk bahçelerinde çözüm bulunmaya çalışılıyor. Resim 6 (sağda): 2014 yılında Ankara’da Yüzüncü Yıl İnisiyatifi’nin gerçekleştirdiği Berkin 
Elvan Topluluk Bahçesi mahallelileri bir araya getiren önemli uğrak noktası olarak günümüzde de etkinliklerine devam etmektedir. 
Kaynaklar:  https://media.gm.com/media/us/en/gm/news.detail.html/content/Pages/news/us/en/2012/Aug/0801_urbangarden.html  
https://www.evrensel.net/haber/274838/berkin-elvan-bostanina-fideler-dikildi
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G
eleneksel ve tamamlayıcı tıp uy-

gulamalarında yapılan düzenle-
meler dolayısıyla, özellikle son 
yıllarda iyi kalitede yetiştirilen 

tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilecek standardize 
ekstrelere, tıbbi çaylara, uçucu ve sabit yağlara ihtiyaç 

artmıştır. Bu bağlamda, sektörlerin ihtiyaç duyduğu ham-
madde için dışa bağımlılığın azaltılabilmesi amacıyla yerli 

üretimlerin sağlanması stratejik önem taşımaktadır. 
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Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve 
Ülkemizdeki Mevcut Durum
Türkiye, sanayileşen ülkelerden biri 
olup, dünyadaki en önemli bitki gen 
merkezlerinden biridir. Güneybatı Asya 
ve Akdeniz havzasındaki ülkeler ile 
Avrupa’nın tamamı arasında en zengin 
bitki örtüsü Anadolu için kayıt edilmiş-
tir. Ülkemiz üç farklı fitocoğrafik böl-
genin (Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve 
Akdeniz) kesişiminde bulunmaktadır. 
Farklı özellikteki toprak tipleri, farklı 
iklim koşulları, jeomorfolojik yapının 
çeşitliliği, yükselti farklılıkları, bitki tür 
çeşitliliğini arttıran faktörler arasında-
dır. Bu özellikleriyle, ülkemiz tıbbi ve 
aromatik bitkilerin üretiminin ve tica-
retinin yapılması açısından potansiyeli 
yüksek olan ülkelerden birisidir. Bu 
potansiyelin yüksek olması, gıda, tarım, 
hayvancılık, ilaç ve kozmetik sektörü 
için gerekli olan bitkisel kökenli ürün-
lerin hammaddelerini oluşturan tıbbi ve 
aromatik bitkilerin ülkemiz florasında 
yetişebilmesinden kaynaklanmaktadır.1

Dünya genelinde tedavide kullanılan 
bitkilerin sayısının artışı ile birlikte, ül-
kemizde kullanılan ve ticari olarak de-
ğerlendirilen tıbbi ve aromatik bitkile-
rin sayısı da her geçen gün artmaktadır. 

Tıbbi değeri olan bileşiklerin kaynağı da 
doğal florada yetişen bitkilerdir. Ülke-
mizde tıbbi ve aromatik bitkilerin pek 
çoğunun doğal floradan toplanarak elde 
edilmesi nedeniyle standardizasyon ve 
sürdürülebilirlik problemleri yaşan-
maktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin 
yüksek katma değerli ticari ürünlere 
dönüştürülmesi ve bu ürünlerin sürdü-
rülebilir şekilde üretilmesine yönelik 
çalışmaların yürütülmesi çok önemlidir. 
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygula-
malarında yapılan düzenlemeler dolayı-
sıyla, özellikle son yıllarda iyi kalitede 

yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerden 
elde edilecek standardize ekstrelere, 
tıbbi çaylara, uçucu ve sabit yağlara ihti-
yaç artmıştır. Bu bağlamda, sektörlerin 
ihtiyaç duyduğu hammadde için dışa ba-
ğımlılığın azaltılabilmesi amacıyla yerli 
üretimlerin sağlanması stratejik önem 
taşımaktadır. 

Bunun için ilk adım, tıbbi ve aromatik 
bitkilerin ülkemizde tarımsal üretimi-
nin sağlanmasıdır. Bu sayede, bitkile-
rin ülkemiz florasından kontrolsuz bir 
şekilde toplanması engellenmiş ve ül-
kemizin sahip olduğu zengin biyoceşit-
liliğin korunması sağlanmış olacaktır. 
Üretim için de stratejik eylem plan-
larının oluşturulması gerekmektedir. 
Yapılacak olan envanter çalışmaları ile 
ekonomik değeri bulunan bitkiler ön-
celikle tespit edilmeli, sektör analizleri 
yapılarak gerekli olan üretim miktarları 
belirlenmeli, üretimin yaygınlaştırıl-
masına yönelik stratejiler geliştirilmeli, 
iyi tarım uygulamaları ile kültüre alma 
şartları sürdürülebilir ve standardize 
hale getirilmeli, hammaddenin kalite 
kontrol analizlerinin yapılmasına yö-
nelik imkanlar sunulmalı ve ürünlerin 
ulaşabililirliğinin ve iç ve dış piyasada 
kullanılabilirliğinin sağlanması amacıy-
la ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki 
koordinasyon sağlanmalıdır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığı, ülkemiz açısından stratejik 
öneme sahip geleneksel bitkisel tıbbi 
ürünlerin sayısının artırılması ve kul-
lanım alanlarını da dikkate alarak ihti-
yaç duyulan miktar ve kalitede tıbbı ve 
aromatik bitki yetiştiriciliğinin teşvik 
edilmesi yönünde düzenlemeler yap-
maktadır. 

Bitkilerin tahrip edilmesi, aşırı kullanı-
mı ve çevre kirliliği bitki gen kaynak-
larının yok olmasına sebep olmaktadır. 
Tehdit altında olan önemli bitkisel kay-
nakların, büyük bir oranının insan etki-
si ile oluştuğu bilinmektedir. Ülkemizde 
tıbbi bitkilerin büyük bir kısmı doğadan 
toplanmakta ve bunların arasında nesli 

Bitkiler, insanlık tarihinin 
ilk dönemlerinden beri çeşitli 

amaçlarla kullanılmıştır. 
En eski belgelenmiş 

kayıtlar Paleolitik çağa 
dayanmaktadır. Bitkilerin 

sağlık amacıyla kullanımına 
ilişkin en eski yazılı kayıt 

yaklaşık 5000 yıl öncesine 
ait Sümer kil tabletinde 

bulunmuştur.
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tükenme riski altında olan türler bulun-
maktadır. Bu nedenle, doğadan topla-
manın floraya verdiği zararın azaltılma-
sı amacıyla kültüre alma çalışmaları son 
dönemde hız kazanmıştır. Son yıllarda, 
anason, rezene, kişniş, kimyon, nane, 
kekik, adaçayı, biberiye, melisa, haşhaş, 
gül, çemen ve çörekotu bitkilerinin tarı-
mı yapılmaya başlanmıştır. 

Ülkemizde, tıbbi ve aromatik bitkile-
rin üretiminde geleneksel (tohum, fide, 
fidan, çelik, vb.) ve modern (doku kül-
türü) üretim yöntemleri kullanılmak-
tadır. Hasat için, bitkinin içerdiği etkili 
bileşikler ve bu bileşikleri içeren bitki 
kısımları tespit edilmeli, bitkinin özelli-
ğine bağlı olarak uygun zaman belirlen-
meli, hasat uygun ekipmanlarla yapılma-
lı ve hasat sonrası prosesler (kurutma, 
parçalama, depolama ve bitkisel drog 
preparatlarının hazırlanmasında kulla-
nılan yöntemler, vs.) de standartlara uy-
gun şekilde yürütülmelidir. Böylelikle, 
kalite ve ürün verimliliği kayıpları en 
aza indirgenmiş olacaktır. Ülkemizde 
yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin yak-
laşık 500 türü gıda, tıbbi, kozmetik vb. 
amaçlara kullanılmakta ve ticareti ya-
pılmakta; yaklaşık 200 türün ise ihracat 
potansiyelinin bulunduğu bilinmektedir. 
Türkiye’nin ihraç ettiği tıbbi ve aroma-
tik bitkilerin başlıcaları kekik, nane, 
adaçayı, defne, anason, rezene, kimyon, 
keçiboynuzu ve meyanköküdür. Bunun-
la birlikte, haşhaş kapsüllerinden elde 
edilen ve katma değeri yüksek tıbbi ve 
aromatik bitki ürünü olan alkaloitler ve 
tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi ile 
elde edilen uçucu yağlardan gül yağı, 
kekik yağı ve turunçgiller yağı da ihraç 
ürünlerimiz arasındadır.2

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) ve-
rilerine göre, dünya nüfusunun %80’i 
hastalıkların tedavisinde bitkilerden 
yararlanmaktadır. Gelişmekte olan ül-
kelerde bu oranın daha yüksek olduğu 
söylenebilir. Özellikle bu ülkelerde, 
bitkilerin tedavi amacıyla kullanımının 
tercih edilmesinin nedeni, bitkilerin, 
konvansiyonel ilaçlara göre daha uygun 

fiyatlı ve erişilebilir olmasıdır. Son yıl-
larda dünya genelinde yapılan bilimsel 
çalışmalar, tıbbi ve aromatik bitkilerin 
ilaç keşfi ve geliştirilmesindeki rolü-
nün büyük olduğunu göstermektedir. 
Tedavide kullanılan bitki türlerinin 
70.000 civarında olduğu ve dünyada 
yetiştirilen bitki türlerinin sadece yak-
laşık %15’inin tıbbi kullanımları için 
araştırıldığı bilinmektedir. Bu düşük 
orana rağmen günümüzde modern tıpta 
kullanılan konvansiyonel ilaçların %25’i 
bitki kökenlidir.3 Bu durum, ilaç olarak 
kullanılabilecek tıbbi ve aromatik bit-
kiler üzerinde daha fazla biyoaktivite 
değerlendirme çalışmalarının yapılması 
gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin İlaç 
Geliştirilmesindeki Rolü ve Önemi
Bitkiler, insanlık tarihinin ilk dönem-
lerinden beri çeşitli amaçlarla kulla-
nılmıştır. En eski belgelenmiş kayıtlar 
Paleolitik çağa dayanmaktadır. Bitkile-
rin sağlık amacıyla kullanımına ilişkin 
en eski yazılı kayıt yaklaşık 5000 yıl 
öncesine ait Sümer kil tabletinde bulun-
muştur. Mezopotamya, Mısır, Yunan ve 
İslam medeniyetlerinde de yazılı kayıt-
lar bulunmaktadır. Bu ilk kayıtlar, Ced-
rus Duham türleri, Commiphora myrrha 
Engl., Cupressus sempervirens L., Glycy-
rrhiza glabra L. ve Papaver somniferum 
L.’yi de içeren yaklaşık 1000 bitkinin 
kullanımını belgelemektedir.4 MS 50-
70’li yıllarda, Dioscorides’in Materia 
Medica isimli eserinde belgelenen 600 
bitkinin büyük bir kısmı Anadolu’dan 
gelmektedir1 ve bu bitkilerin pek çoğu-
nun hala yerel halk tarafından kullanıl-
dığı kayıtlıdır.5 Zira, ülkemizdeki bitki 
zenginliği, eski çağlardan beri bir ilaç 
kaynağı olarak değerlendirilmiştir. 

Bitkiler ilk olarak tozlar, çaylar, tentür-
ler, lapalar vb. ham formlar halinde yüz-
yıllar boyunca kullanılmıştır. 19. yüzyı-
lın başlarında ise tıbbi bitkilerden aktif 
bileşenlerin izolasyonu çalışmaları baş-
lamıştır. Doğal ürünler kimyası, 1803 
yılında morfini afyondan izole eden 
Serturner’ın çalışmasıyla başlayarak, 

emetin (Carapichea ipecacuanha (Brot.) 
L. Andersson), sitriknin (Strychnos nux 
vomica L.) kinin (Cinchona officinalis 
L.) kolşisin (Colchicum autumnale L.), 
atropin (Atropa belladonna L.), papave-
rin (Papaver somniferum L.) ve salisin’in 
(Salix ssp.) izolasyonu gibi gibi birkaç 
benzer çalışma ile devam etmiştir.4,6 

Kimya alanındaki gelişmelerle birlikte, 
bileşiklerin sentez yoluyla elde edilebil-
mesi 20. yüzyılın başlarında bir avantaj 
olarak görülmüştür. Bu düşünce, bile-
şiklerin sentez yöntemleri ile istenen 
miktarlarda daha kolay üretilebilmesi 
ve tek bileşiğin ilaç formülasyonlarında 
daha güvenli bir şekilde doze edilebil-
mesi yönü ile ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
bitkilerin sadece belirli bölgelerde ye-
tişiyor olması ve bunları temin etmede 
yaşanan zorluklar, sentezi izolasyona 
göre daha avantajlı kılmıştır. Bununla 
birlikte, bitki ekstrelerinin biyoaktivite 
ve fitokimyasal açıdan bilimsel yöntem-
lerle değerlendirilmesi, tek bir bileşiğin 
değerlendirilmesinden daha zordur ve 
kompleks yapılara sahip bazı bileşikle-
rin (moleküler ağırlığı 2650 Da’dan faz-
la olanlar ve çoklu kiral merkeze sahip 
olanlar) sentezi bazen mümkün olma-
maktadır.2 Başka bir deyişle, sentez yo-
luyla elde edilen doğal bileşikler, yapısal 
komplekslikleri ve konformasyonları 
nedeniyle izolasyon işlemi ile elde edi-
lenler kadar uygun maliyetli olmayabilir.

Milyarlarca yıllık evrim sırasında doğa 
muazzam bir çeşitlilik geliştirmiştir. 
Bitkilerin, canlı bir hücre için gerekli 
olan bileşenleri içeren benzer bir kim-
yasal profil (primer metabolitler) pay-
laştıkları bilinmektedir, ancak buna ek 
olarak, organizmalar arasındaki etki-
leşimlere bağlı olarak çok çeşitli fito-
kimyasallar da (sekonder metabolitler) 
üretirler.7 Doğal bileşik, canlı organiz-
malar tarafından, genellikle çeşitli has-
talıkların tedavisinde yararlı olabilecek 
biyolojik aktiviteye sahip ve metabolik 
yollarla üretilen kimyasal bir madde-
yi ifade eder.8 Doğal bileşikler ayrıca 
toplam veya yarı sentez yoluyla da elde 
edilebilir ve sıklıkla etkinlik ve güveni-
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lirlik açısından geliştirilmiş analogları-
nın da sentezlenebildiği, sentez başlan-
gıç   bileşiği olarak kullanılır.4,9 1970’li 
yıllarda bitkilerin kimyasal bileşimini 
belirlemek ve biyolojik aktivitelerin 
değerlendirilmesine yönelik yöntemler 
geliştirmek için çok sayıda bilimsel ça-
lışmalar yapılmıştır. 1980’li ve 1990’lı 
yıllarda bu çalışmalar, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Avrupa’da bitkisel ilaçlarla 
ilgili regülasyonların oluşturulması açı-
sından büyük önem taşımıştır. 

Günümüzde, etkili ilaç tedavisinin mev-

cut olmadığı birçok rahatsızlığın bulun-
ması nedeniyle ilaç keşif çalışmalarına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Tıbbi ve aroma-
tik bitkilerden hareketle doğal kaynaklı 
ilaçların geliştirilmesine yönelik çeşitli 
araştırma yöntemleri izlenmektedir. 
Halk ilaçlarının geleneksel kullanımı-
na dayanan araştırma yöntemi, etno-
botanik bilgiye dayanır ve bu yöntem, 
deneysel olarak bitkileri doğal ilaç kay-
nağı olarak görür.3,6,7 Bu yöntemin te-
mel amacı, bitkisel ilaçları standardize 
edilmiş ham ekstreler şeklinde geliştir-
mek ve bu bitkilerin aktif bileşenlerini 

keşfetmektir. Bitki materyalinin top-
lanmasından aktif bileşenin izolasyo-
nuna kadar bu metodolojinin her adımı 
etnofarmakolojik açıdan araştırılır. Et-
nofarmakoloji, halk ilaçlarının biyolojik 
aktivite yönüyle değerlendirilmesini 
sağlayan çok disiplinli ilaç keşfi ve ge-
liştirilmesi çalışmalarıdır.10 Burada söz 
konusu olan doğal kaynaklar, sadece 
bitkiler değil, aynı zamanda hayvanlar, 
mikroorganizmalar, deniz canlıları, di-
ğer organik ve inorganik kaynaklardır. 
Yapılan çalışmalar dikkate alındığında, 
tıbbi ve aromatik bitkilerin bu konudaki 

DOSYA HABER/ TAG- TECH
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ağırlığı açıkça görülmektedir. Burada, 
bitki bazlı aktif ajanlar, bütün bitkileri 
veya belirli bitki kısımlarını veya bit-
kisel drog preparatlarını (uçucu yağlar, 
ekstreler, fraksiyonlar vb.) veya bitki-
lerden izole edilmiş biyoaktif bileşikleri 
kapsar. Bu, bazen tüm bileşenlerin be-
lirli bir biyolojik aktiviteyi sergilemek 
için sinerjik bir şekilde hareket ettiği 
bitkinin aktif kısmına bağlıdır. Ancak 
bazen biyoaktiviteden yalnızca bir bi-
leşik sorumlu olabilir. Aslında, bitkisel 
ekstreler sinerjik olarak veya ayrı ayrı 
mekanizmalar yoluyla etki gösteren 

geniş bir bileşik yelpazesi içerebilir. Et-
nofarmakoloji, ekstrelerin veya doğal bi-
leşiklerin deney modelleri kullanılarak 
etkilerinin araştırılması yönüyle, yerli 
halkın ampirik yönlerinden ziyade mo-
dern ve bilimsel bir anlam kazanmıştır. 
Gerçekten de rasyonel fitoterapi, kanıta 
dayalı bir uygulama içinde çeşitli hasta-
lıkların tedavisinde bitki temelli ürünle-
re odaklanır ve ampirik bir yaklaşımdan 
farklıdır.11,12 Buna göre, etnofarmakolo-
jik çalışmalarda tekrarlanabilir sonuç-
lar elde etmek için standart yöntemler 
geliştirilmiştir. Botanik, farmakognozi, 
fitokimya, bitki fizyolojisi, biyokimya, 
farmakoloji, toksikoloji, klinik araştır-
ma, antropoloji, arkeoloji vb. dahil ol-
mak üzere birçok disiplin, doğal ürünler 
kullanarak yeni ilaçların keşfedilmesine 
katkıda bulunur.

Eski uygarlıklarda, insanlar, bitkilerin 
biyolojik etkilerini anlayabilmek için 
deneme yanılma yöntemini kullanmış-
larıdır. Bu denemeler sayesinde, hasta-
lıklara karşı kullanılan bitkiler ve tedavi 
yöntemleri hakkındaki bilgiler, sözlü 
aktarım yoluyla nesilden nesile iletil-
miştir. Tıbbi bitkiler hakkındaki bilgiler 
etnobotanik saha çalışmalarında bilim-
sel olarak kayıt altına alınmaktadır.13 
Kaydedilen bu bilgilere göre, bitki ma-
teryali toplanır ve bir taksonomist tara-
fından tanımlanır. Türler, taksonomik 
olarak geçerli Latince binominal isim-
leri ile tanımlanmalı ve tam bir botanik 
dokümantasyon sağlamak için eş örnek-
leri herbaryumlarda saklanmalıdır.4,12 

Tedavi amacıyla kullanılmak üzere kay-
dedilen bitki kısmında (yaprak, gövde, 
çiçek, tohum, meyve, kabuk, kök veya 
bitkinin tamamı gibi) etnofarmakolojik 
çalışmalar yapılmalıdır.14 Daha sonra 
bu bitki kısımları üzerinde preklinik 
çalışmalar yapılır. Saha çalışması kayıt-
larında halk ilaçlarının kullanımına iliş-
kin yeterli bilginin bulunması, deneysel 
araştırmanın planlanması ve uygulan-
masında önemli avantajlar sağlar. Bitki 
materyalinden elde edilen ekstreler, 
deney hayvanlarında uygun bir deney 

modeli oluşturulduktan sonra uygula-
nır. Fitokimyasal ayırma teknikleri ile 
elde edilen alt ekstreler/fraksiyonlar, bi-
yoaktivite yönlendirmeli fraksiyonlama 
ve izolasyon çalışmaları doğrultusunda 
etkili ekstre/fraksiyonların bulunması 
ve aktif bileşiklerin belirlenmesi için 
her adımda aktivite değerlendirme sü-
recine tabi tutulur. İzolasyon ve saflaş-
tırma işlemlerinden sonra, yapı-aktivite 
ilişkisini belirlemek için kimyasal yapı 
aydınlatma çalışmaları ve ardından çe-
şitli kimyasal sentezler yapılmaktadır.15 
Diğer yandan, çeşitli bileşikler sinerjik 
etki gösterebilir ve bu da bitkisel ilaç-
ların geliştirilmesi için oldukça önem-
lidir.7

Etnofarmakoloji araştırma yaklaşımı, 
geleneksel tıbbi bilginin mevcut oldu-
ğu Asya, Güney Amerika ve Afrika’nın 
gelişmekte olan ülkelerinde yaygın ola-
rak kullanılmaktadır. Buna ek olarak, 
son yıllarda etnofarmakolojik çalışma-
lar, özellikle Türkiye, İspanya ve İtalya 
dahil olmak üzere Akdeniz bölgesine 
odaklanarak Avrupa’da çarpıcı bir şekil-
de çoğalmıştır. Bu ülkelerde geleneksel 
olarak kullanılan tıbbi bitkiler üzerine 
yapılan bilimsel araştırmalar, yalnızca 
toplum temelli sağlık yönetimi için ge-
rekli bilgileri sağlamakla kalmaz, aynı 
zamanda az bilinen yerel doğal kaynak-
ların da ortaya çıkarılmasına yardımcı 
olur.16

Tıbbi ve aromatik bitkilerin biyoaktif 
bileşenleri yönünden araştırılmasındaki 
sorunlardan biri, hammaddenin değiş-
kenliğidir.7 Bunun nedeni, fitokimyasal 
profilin hem nitelik hem de nicelik açı-
sından genetik özellikler, mevsimsel 
değişimler, büyüme koşulları (lokasyon, 
toprak yapısı, hasat edilen bitki mater-
yalinin işleme yöntemleri, vb.) gibi bir 
dizi faktöre bağlı olarak değişmesidir.17 

Dolayısıyla, tekrarlanabilir bir doz ce-
vabının elde edilebilmesi için etkiden 
sorumlu bileşik/ler üzerinde kantitatif 
analizlerin yapılması gerekmektedir. 
Bilimsel bir araştırma yaklaşımında, sa-
dece bitki materyalinin standardizasyo-
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nu değil, aynı zamanda test koşullarının 
standardizasyonu da çok önemlidir.

Yukarıda belirtilen süreçler, tıbbi ve 
aromatik bitkilerin iyi tasarlanmış ve iyi 
yürütülen çalışmalarla kanıta dayalı et-
kili bir tıbbi ürüne dönüştürülmesi için 
kritik noktalardır. Ayrıca, tıbbi bitkiler-
den ilaç keşfi, başta kanser, Alzheimer 
ve AIDS olmak üzere çeşitli rahatsız-
lıklara karşı yeni ipuçları sağlamaya de-
vam etmektedir. Yukarıda bahsedildiği 
gibi, sadece tek bileşikler değil, aynı za-
manda aktif bitki ekstreleri de) Centella 
asiatica, Vitex agnus castus, Hamamelis 
virginiana, Hedera helix, Aesculus hippo-
castanum gibi) hem akut hem de kronik 
rahatsızlıklarda sağlığın korunması, ön-
lenmesi ve tedavisi için kullanılabilecek 
bitkisel ilaçlar olarak tescil edilmiştir.

Hiç şüphe yoktur ki, tıbbi ve aromatik 
bitkiler, tedavide önemli bir rol oynaya-
rak veya biyoaktif bileşiklerin kaynağı 
olarak ilaç keşif sürecine potansiyel 
kaynak oluşturmaktadır. Bitkisel ilaç-
ların geliştirilmesinde etnofarmakolojik 
çalışmalar büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışmalar sadece tedavi amacıyla 
kullanılan bitkiler için bilimsel bir sonuç 
ortaya koymakla kalmaz, aynı zamanda 
kültürel mirasın korunmasını da sağ-
lar. Etnobotanik bilgi birikimi modern 
tıbbın temelini oluşturmuştur ve her 
zaman doğal kaynaklı ilaç çalışmaları-
nın önemli kaynaklarından biri olacak-
tır.6 Ancak dünyanın pek çok yerinde 
geleneksel tıp bilgisi, hızlı sanayileşme 
ve özellikle gelişmiş ülkelerdeki etnik 
kültürlerin yitirilmesi nedeniyle yok ol-
maktadır.18 

Bitkisel ilaçların ve geleneksel bitkisel 
tıbbi ürünlerin kayanğını oluşturan tıbbi 
ve aromatik bitkiler ve modern ilaçların 
etkili bileşenini oluşturan bitki bazlı bi-
leşikler etnofarmakolojik araştırmalarla 
keşfedilebilir ve ilaç endüstrisi hedefe 
yönelik taramalar yaparak tıbbi ve aro-
matik bitkilerden yararlanabilir.
Sonuç

Günümüzde, tıbbi bitkilerin hem ülke-
mizde hem de tüm dünyada sağlığın ko-
runması ve hastalıkların tedavisindeki 
rolü çok büyüktür ve bu sebeple, tıbbi 
ve aromatik bitkilere olan talebin daha 
da arrttığı görülmektedir. Tıbbi ve aro-
matik bitkilerin gıda, tarım, hayvancılık 
ve kozmetik sektörü gibi farklı sektör-
lerde de kullanımı yaygınlaşmış olup ar-
tan bu muazzam talep, ulusal piyasadan 
uluslararası düzeye kadar büyük bir ti-
caret unsuru oluşturmaktadır. Bu ürün-
lerin kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir 
ve ulaşılabilir olması önemli beklentiler 
arasındadır. Geçen yüzyıla kadar, tıbbi 
ve aromatik bitki üretimi, bu bitkilerin 
büyük ölçüde doğal ortamda yetişmesi-
ne dayanmaktaydı. 

Ancak talep edilen tıbbi ve aromatik bit-
kilerin doğal alanlardan toplanarak kar-
şılanması mümkün görünmemektedir. 
Çünkü, bitki kaynaklarının kullanımı ve 
ticareti, artan kontrolsüz toplama, habi-
tat kaybı ve doğadaki bitki popülasyon-
ları üzerinde kıyaslanamayacak kadar 
büyüyen problemlere yol açmaktadır. 
Zira, dünya çapında tahminen 9000 tıb-
bi bitki türü tehdit altındadır. Doğaya 
zarar vermeden, doğru bitkilerin belir-
lenen stratejik planalar dahilinde üre-
tilmesi, hasat edilmesi ve işlenmesi çok 
önemlidir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin 
gelecekteki tedariki, türlerin korun-
masına ilişkin önlemler ve hükümler, 
kaynak yönetimi, yetiştirme ve işleme 
prosesleri belirlenmelidir. 

Tıbbi ve aromatik bitkiler, koruma ey-
lemi için yüksek önceliğe sahiptir ve 
biyolojik kaynakların sürdürülebilir ti-
cari kullanımı, doğanın korunması için 
önemlidir.19 Diğer taraftan, ülkemizde 
tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimin-
den, standardizasyonuna, ürüne dönüş-
türülmesinden, pazarlanmasına kadar 
her alanda yeni stratejiler geliştirilmeli 
ve sürdürülebilir üretim koşulları göze-
tilmelidir. Ayrıca, bitkilerin ve sekonder 
metabolitlerinin biyolojik aktivitelerinin 
değerlendirilmesi, tıbbi ve aromatik 
bitkilerin ilaç değerini ve tedavide kul-

lanım potansiyellerini ortaya koymakta-
dır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim 
süreçlerinden itibaren gerekli görülen 
standardizasyon kriterleri ne ölçüde 
önemli ise, bu bitkilerin ilaç olarak kul-
lanılma potansiyellerinin araştırıldığı 
bilimsel çalışmaların her aşamasında 
gerekli olan standardize yöntemlerin 
kullanılmasının o ölçüde önemli olduğu 
unutulmamalıdır.

Kaynaklar
1. Öztürk et al. 2012. An overview of the medicinal 
plants of Turkey, In: Genetic Resources, Chromosome 
Engineering and Crop Improvement: Medicinal Plants, 
Volume 6, (ed. Sing R.) Chapter: 7, 179-204.
2. Dokap bölgesinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiricili-
ğinin yaygınlaştırılması projesi eğitim kitabı, 2020.
3. Fabricant DS, Farnsworth NR. 2001. The value of 
plants used intraditional medicine for drug discovery. 
Environ Health Perspect 109(1):69-75.
4. Süntar I. 2020. Importance of ethnopharmacological 
studies in drug discovery: role of medicinal plants. Phy-
tochem Rev 19:1199-1209.
5. Yeşilada E, Sezik E. 2003. A Survey on the Traditio-
nal Medicine in Turkey: Semi-quantitative Evaluation of 
the results. Chapter 28, Recent Progress in Medicinal 
Plants. Vol.VII. “Ethnomedicine and Pharmacognosy- 
II” Eds. V.K. Singh, J.N. Govil, S. Hashmi, G. Singh. 
Studium Press, LLC, Houston, Texas, p.389-412.
6. Siddiqui AA, Iram F, Siddiqui S, Sahu K. 2014. Role of 
natural products in drug discovery process. Int J Drug 
Dev Res 6(2):172-204.
7. Verpoorte R. 1998. Exploration of nature’s chemo-
diversity: the role of secondary metabolites as leads in 
drug development. Drug Discov Today 3(5):232-238.
8. Kerwin Sean M. 2012. Natural products research. Nat 
Prod Chem Res 1:1.
9. Oliveira SGD, Piva E, Lund RG. 2015. The possibility 
of interactions between medicinal herbs and allopathic 
medicines used by patients attended at basic care units 
of the Brazilian unified health system. Nat Prod Chem 
Res 3:171.
10. Cordell GA, Colvard MD. 2005. Some thoughts on 
the future of ethnopharmacology. J Ethnopharmacol 
100:5-14.
11. Heinrich M, Gibbons S. 2001. Ethnopharmacology 
in drug discovery: an analysis of its role and potential 
contribution. J Pharm Pharmacol 53:425-432.
12. Heinrich M, Edwards S, Moerman DE, Leonti M. 
2009. Ethnopharmacological field studies: a critical as-
sessment of their conceptual basis and methods. J Eth-
nopharmacol 124:1-17.
13. Yesilada E, Honda G, Sezik E, Tabata M, Goto K, 
Ikeshiro Y. 1993. Traditional medicine in turkey IV. 
Folk medicine in the Mediterranean subdivision. J Et-
hnopharmacol 39(1):31-38.
14. Bambhole VD, Jiddewar GG. 1985. Antiobesity ef-
fect of Iris versicolor and Holoptelea integrifolia in rats. 
Sachitra Ayurveda 37:557-561.
15. Wahab NZ, Rahman RA, Ismail A, Mustafa S, Has-
him P. 2014. Assessment of antioxidant capacity, an-
ti-collagenase and anti-elastase assays of Malaysian 
unfermented cocoa bean for cosmetic application. Nat 
Prod Chem Res 2(3):1-6.
16. Pieroni A, Privitera S (2014) Ethnobotany and its 
links to medical sciences and public health: quo vadis? Z 
Phytother 35:58-62.
17. Barnes J (2003) Pharmacovigilance of herbal medici-
nes a UK perspective. Drug Saf 26(12):829-851.
18. Gencler Ozkan AM, Koyuncu M. 2005. Traditional 
medicinal plants used in Pinarbasi area (Kayseri-Tur-
key). Turk J Pharm Sci 2:63-82.
19. Lange D. 2004. Medicinal and aromatic plants: Tra-
de, production, and management of botanical resources. 
Acta Hortic. 629, 177-197.

DOSYA HABER/ TAG- TECH



4 1   O c a k - M a r t  2 0 2 1



4 2 K a l k ı n m a  A j a n d a s ı

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMDA 
ORGANİK TARIM VE KENTSEL TARIM 

PROJELERİNİN ÖNEMİ
Sürdürülebilirlik kelimesi Latince, sustinere’den türetilmiştir, varlığını sürdürmek anlamına gelir, 
kalıcılık veya uzun vadeli destek anlamına da gelmektedir. Tarımsal üretim bağlamında, sürdürülebi-
lir tarım, ”üretkenliğini ve topluma yararlılığını uzun vadede koruyabilen” olarak açıklanmaktadır. 
Çevreye duyarlı, kaynakları koruyan, ekonomik açıdan uygun, sosyal açıdan destekleyici, ticari açı-
dan rekabetçi ve çevreye duyarlı olmak sürdürülebilir tarımın genel ilkeleridir.

Sürdürülebilir tarımın amacı, ge-
lecek nesillerin kendi ihtiyaç-
larını karşılama yeteneğinden 

ödün vermeden günümüzde toplumun 
gıda ve tekstil ihtiyaçlarını karşılamak-
tır.

Günümüzde tarımsal üretim ile doğal 
çevre arasındaki karşılıklı ilişkilerin 
karmaşık doğası, farklı lokasyonlar-
da hangi yöntemlerin ve sistemlerin 
sürdürülebilirliği sağlayacağımızı bil-
mekten çok uzak olduğumuz anlamı-

na gelmektedir. Bir tarım sisteminin 
sürdürülebilir olarak kabul edilmesi 
için ne kadar süreyle sürdürülebilir 
davranması gerektiğinin ve sürdürüle-
bilirliğin nasıl değerlendirilmesi gerek-
tiğinin sorulmasına neden olmaktadır. 

Belirli tarım uygulamalarının sürdürü-
lebilir olup olmadığını belirlemek son 
derece zordur. Sürdürülebilir teknik-
lerin gerçekten uygun olup olmadığı 
ancak geçmişe bakıldığında belli ola-
bilmektedir.  Örneğin 1970’li yıllarda 

AB’de ve ABD’de yasaklanan DDT 
(diklorodifeniltrikloroetan) çok zehirli  
ve inatçı bir böcek öldürücü kimyasal 
olarak 30-40 yıl tarımda yaygın bir şe-
kilde kullanılmıştır. 

Teknolojilerin günümüzde sürdürüle-
bilir olarak tanımlanması da sorgulana-
bilir, çünkü bu tanımlama (sürdürülebi-
lirlik), doğal kaynakların sürdürülebilir 
yönetimi ile ilgili hipotezlere dayanıyor 
ve zaman içinde ciddi değişimlere uğ-
rayabiliyor.

Murat Bakan
Agri Ciel Enstitü

Murat Bakan / Ziraat Mühendisi
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Sürdürülebilir tarımın savunucuları 

arasında geleneksel tarıma yaklaşı-

mın uygunsuz olduğu konusunda geniş 

bir fikir birliği bulunmasına rağmen, 

sürdürülebilirliğe yaklaşmak için ge-

liştirilmesi gereken çiftçilik uygula-

maları türünde önemli farklılıklar bu-

lunmaktadır. Konvansiyonel tarımla 

ilgili sorunlara ilişkin olarak, bunlarla 

başa çıkmak için gereken stratejiler-

de oldukça daha büyük bir mutabakat 

vardır. Sürdürülebilirlik konuları ile 

ilgili birçok ‘’alternatif’’ yaklaşım ge-

liştirilmiştir; Bunlar arasında entegre 

zararlı yönetimi, entegre mahsul/ürün 

yönetimi, düşük girdili tarım, düşük 

girdili sürdürülebilir tarım, düşük dış 

girdili sürdürülebilir tarım, agroekolo-

ji, permakültür, biyodinamik tarım ve 

organik tarımdır. 

Bunlar arasındaki odak noktası or-

ganik tarım ve özellikle sürdürülebi-

lirlik kavramıyla olan ilişkisidir. Bu 

vurgunun birkaç nedeni olmaktadır. 

Birincisi, organik tarımın diğer tüm 

‘’çevre dostu’’ tarıma yaklaşımlarından 

önce gelmesidir. İkincisi, AB ve Kuzey 

Amerika gibi, birçok ülkede hızla geli-

şen bir tarım sektörüdür. Artan dünya 

nüfusu ve sağlıklı gıdaya erişime olan 

talebin artması, çevresel yönden alın-

ması gereken önlemler organik tarımı 

sürdürülebilir tarım olgusunun ortası-

na koymaktadır.

Organik tarım, neden bu potansi-

yele sahiptir: 

• Tarımsal üretimin toprak verimliliği-

ni, biyolojik çeşitliliğini ve sürdürülebi-

lirliğini iyileştirmek;

• Doğal kaynakları korumak; 

• Tarımsal ve ekonomik performansı 

iyileştirmek; özellikle riske açık tropi-

kal ekosistemlerde verimi daha istik-

rarlı hale getirmek; daha iyi gıda kali-

tesi ve gıda güvenliği sağlamak; 

• Sertifikalı ürünler aracılığıyla cazip 

pazarlara erişim sağlamak; 

• Tüm değer zinciri içinde yeni ortak-

lıklar yaratmanın yanı sıra Çiftçilerin 

özgüvenini ve özerkliğini güçlendir-

mek

Organik üretim, verimde başarısızlık 

riskini azaltır, getirileri dengeler ve 

dolayısıyla küçük çiftçilerin aileleri 

için gıda güvenliğini artırmaktadır. 

Tüm organik tarım sistemleri, sürdü-

rülebilir tarımın temel ilkelerine dik-

kat etmektedir. Organik tarım, tarımın 

çevresel ve sosyal ekonomik fayda-

larını sürdürmenin bir aracıdır ve bu 

tarım modeli, sürdürülebilir kalkınma 

için umut verici bir yol sunmaktadır. 

Organik tarım, sürdürülebilir kalkın-

DOSYA HABER/ TAG- TECH
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manın üç ekonomik, sosyal ve çevresel 

ayağının merkezinde yer alan bir tarım 

olduğu için organik tarımı bir önemli 

merkez olarak ele alacağız. Organik ta-

rım, tüketici tarafından en çok bilinen 

sürdürülebilir tarımsal üretim yöntem-

lerinden biridir. Bu yöntem, tüketiciler 

için sağlıklı gıda üretmeye yardımcı 

olan, kimyasal gübrelerle zarar görmüş 

toprakları kurtaran ve sonunda geze-

geni kurtaran “mucize çözüm” olarak 

sunulmaktadır. Özellikle organik tarı-

ma geçiş yapabilmek için üreticilerin 

her düzeyde denetlenmesi gerekmek-

tedir.

Sürdürülebilirlik ilkesi içerisinde üre-

ticiler; kooperatif olarak örgütlenmeli, 

teknik ve mali olarak desteklenmeli, 

organik tarım teknikleri konusunda 

eğitilmeli ve genel yönetimler tarafın-

dan korunmalıdırlar. Günümüzde or-

ganik tarım sürdürülebilir kalkınmaya 

katkıda bulunarak, organik tarıma ge-

çiş, özellikle gelişmekte olan ülkeler 

için çok faydalıdır.

Kısacası, sürdürülebilir uygulamalar 

hem zamansal hem de mekânsal olarak 

değişiklik gösterecek ve ancak geçmi-

şe bakıldığında gerçekten tanımlanabi-

lecektir. 

Sürdürülebilir tüketim ve üretim, kay-

nak ve enerji verimliliğini, sürdürüle-

bilir altyapıyı teşvik etmek ve temel 

hizmetlere erişim, yeşil ve insana ya-

kışır işler ve herkes için daha iyi bir 

yaşam kalitesi sağlamakla ilgilidir. Uy-

gulanması, genel kalkınma planlarının 

gerçekleştirilmesine, gelecekteki eko-

nomik, çevresel ve sosyal maliyetlerin 

azaltılmasına, ekonomik rekabet gücü-

nün güçlendirilmesine ve yoksulluğun 

azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Sürdürebilirlik İlkesinde Kentsel 

Tarım Modellemesi

Kentsel tarımı; metropoliten alanların 

çekirdeklerinde ve kenarlarında gıda 

ve diğer ürünlerin üretimini, dağıtımı-

nı ve pazarlamasını içeren uygulamalar 

olarak tanımlayabiliriz. Üretim içeri-

sinde bulunan bir topluluk ile yapıla-

bilecek bu aktiviteler,  okul bahçeleri, 

evlerin arka bahçesi ve çatı bahçeciliği 

gibi kısıtlı bir fiziksel alan içinde çıktıyı 

en üst düzeye çıkaran yenilikçi üretim 

yöntemlerinden oluşabilir. Bu tanıma 

ayrıca kentsel çiftçi pazarlarına, top-

luluk destekli tarıma veya büyükşehir 

yeşil kuşakları içinde bulunan çiftçiler 

gibi tedarik sağlayan çiftlikler de dâhil-

dir.

Kentsel tarımcılar için, ihtiyaçları ve 
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kaynakları uygun şekilde belirlemekte 
çeşitli metotlar söz konusu olabilmek-
tedir. Bunlardan birincisi, şehir sınırla-
rı içinde yapılan ufak çaplı yetiştiricilik 
ile ilgilidir.  İkincisi, doğrudan şehir 
merkezlerine pazarlama ve taşıma ya-
pan yerel üreticilerden kaynaklanan 
peri-kentsel tarımdır. Bu girişimle-
rinin her ikisi de, bulundukları toplu-
luklara çeşitli çevresel, ekonomik ve 
sosyal faydaların geliştirilmesine izin 
verir. Bireysel topluluk üyelerinin öte-
sinde bu projeler, özel veya kar amacı 
gütmeyen kuruluşlar ve yerel, bölgesel 
veya genel yönetimler dâhil olmak üze-
re çeşitli paydaşları etkiler.

Kentsel tarım uygulamaları, kentleş-
menin doğal çevre üzerindeki olumsuz 
etkilerinin çoğunu kısmen azaltabi-
lir . Örneğin;  kentsel çiftlikler, başka 
türlü boş arsalar olabilecek toprak ya-
pısını ve gözenekliliği artırarak yoğun 
yağışla ilişkili yüzey akışını azaltma-
ya yardımcı olabilir. Bu bahçeler hava 
kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı 
olabilir ve arıcılık faaliyetleri bahçele-
rin daha geniş bir alanına tozlaşma hiz-
metleri sağlayabilir. Şehirlerde gıda ve 
tarım ürünleri yetiştirmek veya şehirli 
çiftçilerden mal almak, nakliye mali-
yetlerini ve buna karşılık gelen fosil 

yakıt tüketimini azaltabilir. Yerel gıda 
ve tarım üreticilerini desteklemek, 
sermayeyi yerel dolaşımda tutarak böl-
gesel ekonomik kalkınmaya da katkıda 
bulunur. Mülkiyet değeri ve kültürel 
değer açısından bu bahçeler, diğer hal-
ka açık parklar ve rekreasyon alanları-
na benzer şekilde işletilebilir. Bununla 
birlikte, halk bahçeleri, gönüllü emeğe 
genel bir bağımlılık nedeniyle bir şehir 
için bakımı daha ucuz işgücüne eri-
şimi sağlayabilir. Kentsel tarım aynı 
zamanda kültürler arası veya nesiller 
arası etkileşimleri teşvik edecek, hem 
çocuklar hem de yetişkinler için eğitim 
fırsatları sunacak ve topluluk uyumu-
nu kolaylaştıracaktır. Bir babaanne ile 
torunu, aynı bahçede birçok aktivite 
imkânına sahip olabilir. 

Örneğin; kentsel tarım şehir sakinleri-
nin fiziksel sağlığını da olumlu yönde 
etkileyebilir. Bireyler ve topluluklar 
üzerinde sahip olabileceği sosyal, sağ-
lıkla ilgili ve ekonomik etkilere derin-
lemesine bir bakış açısını sağlayacak 
birçok araştırmaya ihtiyaç vardır.

Kentsel tarımda en önemli engelle-
yici faktörlerden biri, yeterli fiziksel 
alan ve sermaye kaynağı elde etmek-
tir. Arazi genellikle kentsel alanlarda 

daha pahalıdır. Bu nedenle bazı çiftçi-
ler, başlangıç   ve işletme maliyetlerini 
azaltmak için yerel kuruluşlarla ortak-
lıklar kurmaya çalışır. Arazi edinme-
nin ötesinde, birçok çiftçi, önceki arazi 
kullanımlarından kaynaklanan toprak 
kirliliği olasılığını da göz önünde bu-
lundurmalıdır. Birçok kentsel sitenin 
toprağında bulunan ağır metaller, bitki 
verimini düşürebilir ve gıda güvenliği 
sorunlarına neden olabilir.  

Yasal konularda su ve arazi kullanımı 
ilişkin düzenlemelere (hobi bahçeleri 
vb) uymak zor veya mali açıdan kısıt-
layıcı olabilir. Örneğin, gürültü dü-
zenlemeleri, karlılığı artırmak için ve-
rimliliği en üst düzeye çıkaran araç ve 
makineleri kullanma yeteneğini sınır-
layabilirken; akış, koku veya atık ber-
taraf’ı toplum anlaşmazlıklarına neden 
olabilir. Yine son bir endişe, yetersiz 
ürün tedariki, ürüne erişilebilirlik veya 
satın alınabilirlik eksikliğidir.

Özetle; sürdürülebilir tarım sistem-
lerinde organik tarım prensipleri ve 
kentsel tarım uygulamaları ön plana 
çıkmaktadır. Yapmamız gereken her 
şeyi eski sadeliğine döndürmektir. 
Böylece bozulan düzenimiz yeniden 
kurulacaktır.

DOSYA HABER/ TAG- TECH
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GENÇLERİMİZİN TARIMDAN 
KOPMASINA ENGEL OLMALIYIZ! 

T
arım ülkesi  olduğu  hep bilinen ve söylenen  ülkemizde,   gençlerimizin  

i lgisizli l iği  de bir başka gerçeği yansıtmaktadır.  Oysaki kendi kendine 
yetebilen bir ülke olmamız ve ihracat yapabilmek  için uygun koşullarda 

coğrafi  bir bölge ve toprağa sahibiz.  Önemli olan bu ayrıcalıkları göz 
önüne alıp,  gelişen teknoloji  i le  kolaylıkla üretim yapacağımızın farkına varma-

mız. 22 yı ldır çif tçi l ik ve hayvancılıkla uğraşan Polatlı  Ziraat Odası Meclis üyesi 
Mehmet Yüksel  de bu konunun önemine vurgu yaparken “Dijital  tarım uygulama-

larında ülkemizde en büyük sorunu tanıtım yapılamaması yapılsa dahi çif tçi le-
rimizin yaş ortalaması yüksek olduğu için teknolojiye uzak yaşamaları en büyük 
sorun gerekli  tanıtımlar yapılsa da çif tçi lerimiz çif t l iklerine entegre etme konu-
sunda büyük zorluklar yaşıyorlar.  Tarımda genç nüfusa çok büyük ihtiyaç var”  

diyor.  2000 dekarlık arazisinde buğday, arpa, yulaf,  şeker pancarı,  soğan, mısır, 
ayçiçeği,  kavun, karpuz  yetiştiren Yüksel ,   i lçesinin ve ülkenin ekonomisinin 

gelişiminde önemli bir rol  oynamakta.

DOSYA HABER/ EL SANATLARIDOSYA HABER/ TAG- TECH

Mehmet Yüksel  
Polatlı Ziraat Odası Meclis Üyesi
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Mehmet Yüksel 
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Güncel bilgi ve teknoloji ile tarım 
sektörü nasıl geliştirilebilir?
Ülkemizde tarıma gerektiği kadar  önem 
verilmiyor. Orta ölçekli  çiftçilerimizin 
döviz fiyatları ve karlılıkları  neredeyse 
yok denecek kadar az. Günümüz üre-
tim karlılıkları sebebiyle de teknolojiye 
ulaşma konusunda zorluklar yaşıyorlar. 
Mesela giriş maliyetleri yüksek olduğu 
için küçük olan aile işletmeleri, hassas 
tarım uygulamalarından yararlanamı-
yor. 

Büyük alanlara sahip ekonomik anlam-
da sorunsuz olanlar ise hassas tarım 
uygulamalarına kolayca ulaşabiliyorlar. 
Bu tablo karşısında Bakanlığın hassas 
tarım uygulamaları konusunda küçük 
aile işletmelerine destek verip, hibe 

programlarına dahil etmesi önemlidir.
Tarımda girişimciliğin yaygınlaştır-
ması ile kendi kendine yetebilen bir 
kent nasıl meydana getirilebilir?
Bir kentin kendi kendine yetmesi, gü-
nümüz şartları için pek de mantıklı 

görünmüyor. Tarımsal üretimde bölge-
lere göre ağırlık verilerek yetiştirilen 
ürünlerin bölge bazında daha düşük ma-
liyetlerle üretilebiliyor olmasına önem 
verilmelidir. Yoğun işçilik gerektiren 
ürünler için tarım işçilerine ulaşmak 
zor olmamalı. Ancak tarım işçileri zor 
bulunan bölgelerde, işçiliğe yoğun ihti-
yaç olan ürünler yetiştirilmemeli. Yo-
ğun yağış alan alanlarda yetiştirilebilen 
ürünler yağış alanları yerine sulama ile 
yetiştirilmemeli. Hatta havza bazlı des-
tekler bu bölgelere göre belirlenmelidir.

Sürdürülebilir tarımın devamlılığı 
nasıl sağlanabilir?
Biz tarlalarımızın tapu sahipleri ola-
biliriz. Bana göre gelecek nesiller için 
biz bu alanların emanetçisiyiz. Tarım 

Bir kentin kendi
 kendine yetmesi günümüz 

şartları için çok mantıklı 
görünmüyor. Bana kalırsa 

tarımsal üretimde bölgelere 
göre ağırlık verilmesi 
daha mantıklı. Sebebi 

ise yetiştirilen ürünlerin 
bölge bazında daha düşük 
maliyetlere üretilebiliyor 

olmasıdır.

“

“

DOSYA HABER/ TAG- TECH
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alanlarına çok gübre, çok ilaç atarak çok 
verim alacağız diye bir düşünce olamaz, 
olmamalı. Atılan her gübre ve ilaç top-
raklarımızda kalıntıya sebep oluyor. Bu 
yüzden bölge için optimum ilaç ve güb-
re miktarı kullanılmalı. Topraklarımızı, 
sularımızı kirletmeden üretime devam 
etmeliyiz. 

Bunun için gerekli eğitimler verilmeli, 
gerekirse de kısıtlamalar getirilmedir. 
Hassas tarım uygulamaları kullanmak 
toprağımızın ve suyumuzun kirlenme-
mesi için kesinlikle gereklidir. 

Dijital tarım uygulamalarının geliş-
tirilmesi ve yaygınlaştırılması için 
hangi çalışmaların yapılması gere-
kir?

Dijital tarım uygulamalarında ülkemiz-
de en büyük sorun tanıtım yapılamama-
sıdır. Diğer yandan çiftçilerimizin yaş 
ortalamasının yüksek olup teknolojiye 
uzak yaşamaları da çiftliklerini entegre 
etmelerinde zorluk yaşatıyor. Tarımda 
genç nüfusa çok büyük ihtiyaç var. Bu 
nedenle gençlerimizin tarımdan kopma-
sına engel olmalıyız. 

Teknoloji üreten sektörlerle tarım 
nasıl entegre edilebilir?
Ülkemizde teknoloji üreten sektörlerin 
büyük bir bölümü, asıl ihtiyaçları olan 
analiz etme konusunda büyük problem-
ler yaşıyorlar. 

Yurt dışında bu konuda yatırım yapan 
şirketler, çiftçilerle ortak teknoloji ge-

liştiriyorlar. Bu noktada teknoloji geliş-
tirme konusunda farklı bölgelerde bu-
lunan öncü çiftçilerle ortak çalışılmalı. 
Çünkü tarım çok farklı dinamikleri olan 
bir sektör olup, kağıt üzerinde ve bilgi-
sayar başında ihtiyaçları analiz edilebi-
lecek bir sektör değildir.

Tarımsal biyoteknoloji ile ilgili gö-
rüşlerinizi okuyucularımızla payla-
şır mısınız?
Ülkemizde topraklarımız, giderek dü-
şen organik madde miktarları ve yaşa-
yan yararlı bakteriler anlamında  olum-
suzluklar yaşamakta. Bunun için yeni 
çözümler üretmeliyiz. Topraklarımızı 
verimli halde tutabilmemiz için biyotek-
nolojik yatırımları şart olarak görüyo-
rum.
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Tarımsal biyoteknolojinin geliştiril-

mesi için hangi çalışmalar yapılabi-

lir?

Çiftçilerimizin en büyük sorunları kâr-

lılık ve bilgi eksikliğidir. Bu bağlamda 

çiftçilerimize gerekli bilgilendirmeler, 

eğitimler verilmeli. Bunun için kurum-

lar sürekli eğitimler vererek tarıma yön 

vermeliler. Biyoteknolojinin ürünlere 

ne gibi faydalar sağladığını ortaya koyan 

araştırmalar yapılarak çiftçiler bilgilen-

dirilmeli. Deneme alanları kurularak, 

örnek üretim modelleri ortaya konmalı. 

Bunu ülkemizin tüm bölgelerinde yapa-

rak büyük örnekler oluşturulmalıdır. 

Girişimci çiftçi modeli nasıl gelişti-

rilir?

Ülkemizde en büyük problem olan ta-

rımsal politikanın olmamasıdır. Bilin-

diği üzere tarım uzun vadeli yatırım 

gerektiriyor. Fakat ülkemizde belirli bir 

tarım politikasının olmaması, her gün 

değişen fiyatlar,  insanlarda  yatırım 

yapma hevesini yok ediyor. Bakanlık 

tarafından tarım için belirli girişimci-

lik modelleri  oluşturulmalı. İnsanlara 

yatırım için sabit fiyat ve uzun vadeli 

planlama ortamları yaratılmalı..Böylece  

tarıma yapılan yatırımlar artacak yeni 

girişimciler ortaya çıkacaktır.

Ülkemizde tarıma 
gerektiği önem 
verilmediği gibi 

çiftçilerimiz güncel 
teknolojilerden 

faydalanma konusunda 
da yetersiz kalıyor. 
Döviz fiyatlarından 

kaynaklı günümüz üretim 
karlılıkları neredeyse 

yok denecek kadar az. 
Bu yüzden küçük ve 

orta ölçekli çiftçilerimiz 
teknolojiye ulaşma 

konusunda zorluklar 
yaşıyor.

“

“

DOSYA HABER/ TAG- TECH
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Tarımsal üretimde verimlilik ve 
katma değer nasıl artırılır.?
Üretimde verimliliğin arttırılması için 
ilk önce tarımda uygulanan geleneksel 
metotlar bir kenara bırakılmalı. Modern  
üretim teknikleri ve modern makine-
leşmeye yönelmeliyiz. Birim alandan 
maksimum verim hedeflenerek modern 
teknolojiyi çiftliğimize entegre etmeli-
yiz. Ülkemiz ekonomisi için maksimum 
faydayı sağlayabiliriz. Bir diğer konu ise 
buğday üretimi.  Örnek vermemiz ge-
rekirse yan yana iki tarlada aynı ürün 
ekilme durumunda bir tarladan dekarda 
ortalama 400kg alınırken, diğer tarla-

dan 250 kg alınmamalı. Çiftçilerimizin  
neyi yanlış yaptığını tespit ederek ha-
tası  düzeltilmeli. Üretimin aynı şekilde 
devam etmesi durumunda gerekirse 
çiftçilerimize de yaptırım uygulanmalı 
ya da yüksek verim alan çiftçi ödüllen-
dirilmelidir.

Tarım sektörü uluslararası ölçekte 
rekabet edebilir bir yapıya nasıl ka-
vuşturulur?
Günümüzde ki girdilerle uluslararası 
tarımsal rekabet  ütopik bir  görüntü 
sergiliyor. Ülkemizde en büyük sorun; 
mazot, gübre, elektrik girdileri. Bu gi-

derler  düşmediği sürece rekabet   çok 
zor görünüyor. İşçilik maliyetlerimizin 
dünya ile kıyasladığımızda   düşük ol-
masına rağmen emeğimizin karşılığını 
alamamaktayız. Her geçen gün tarım-
dan uzaklaşmak zorunda kalıyoruz. 

Uluslararası rekabet için ilk önce gir-
dilerimiz düşürülmelidir. Ayrıca üre-
timde kullandığımız; ilaç, gübre gibi 
ürünlerinde kalıntı bırakmayacak halde 
üretilmesi için olanaklar sağlanmalıdır. 
Ancak o zaman uluslararası ölçekte re-
kabet edebilir duruma gelir,   büyük ve 
paralı pazarlara  açılabiliriz.
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‘’BİTKİLERİN TARIMININ 
YAYGINLAŞTIRILMASI GEREKLİDİR’’
Gazi  Üniversitesi Eczacılık fakültesi mezunu olan Mithat Atak, Polatlı’da Serbest Eczacılığın yanı sıra, 
köyde de atadan kalma çiftçiliğe devam ediyor. Atak, tarım ile ilgili ‘’Ürettiğimiz tarım ürünleri buğday, 
arpa, soğan, pancar gibi ürünler. Tarım sektöründe iklime bağlılığın yüksek olması, özellikle kuru şart-
larda yetişen ürünlerde risk ve belirsizliğin fazla olması, girdi maliyetlerinin artması, ürün fiyatlarının 
aynı oranda artmaması bizleri yeni ürün arayışlarına sevk etmiştir. Tarım Bakanlığımızın, gelecekte 
ekonomilerin temellerinin tarım ve su üzerine olacağını savunduğunu biliyoruz, devletin imkanları ölçü-
sünde desteklediğini de biliyoruz. Son yıllarda tıbbi ve aromatik bitkiler ve Fitoterapi’ye ilginin artması, 
mesleğimizden dolayı bizi bu bitkilerin üretimi konusunda araştırmaya sevk etti’’ diyor.

Fitoterapi ile ilgili yoğun 
çalışmalar yapmaktasınız.   
Bu alandaki çalışmalarınızda 
neler etken oldu?
Dünyanın artan nüfusu için gıda 
talebinde, tarımsal üretimde ve 
gıda güvenliğinde yeterliliğin 
sağlanmasına duyulan ihtiyaç, 
tarımsal üretim seviyesinin artı-
rılması ile mümkündür. 

Buna bağlı olarak ülke ekonomi-
sinin gelişmesi için yapılacak ya-

tırımların etki yaratacak alanlara 
verimli bir şekilde girişimcilerin 
yönlendirilmesi ve yardımcı 
olunması gerekmektedir. Al-
ternatif bitki olarak yaptığımız 
araştırmalar neticesinde yöre-
mize, İç Anadolu’muza uyumlu 
tıbbi aromatik bitkilerden çörek 
otu yetiştiriciliği ve işlenmesi 
konusunda karar verdim. 

Bugün kullanılan tıbbi bitki-
lerin tahmini olarak %70’inin 

doğadan toplandığı, %30’unun 
ise kültürünün yapıldığı 
tahmin edilmekte,  Siz bu 
konuyla ilgili neler söylemek 
istersiniz?
Tıbbi ve aromatik bitkiler gıda, 
ilaç, kozmetik ve boya endüstri-
sinde ekonomik değeri olan bit-
kilerdir. Genellikle halk arasında 
hastalıkları önlemek, sağlığı 
sürdürmek veya hastalıkları 
iyileştirmek için ilaç olarak kul-
lanılan bitkilerdir. Fitoterapi ve 

Mithat Atak

DOSYA HABER/ EL SANATLARIDOSYA HABER/ TAG- TECH
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ilaç endüstrisi için bu bitkilerin 
özellikleri ve etkili maddelerinin 
belirlenmesi ve bu bitkilere teda-
vi gücü veren etken maddelerin 
artırılması ve bu geliştirilmiş 
bitkilerin üretimini yapmalıyız. 

Fitoterapi, bilimsel temellere ve 
bu konuda yapılan araştırmalara, 
klinik çalışmalara dayalı, bitki-
lerle yapılan tedavi yöntemine 
verilen isim olup alternatif tıbbın 
önemli kollarından biridir. 

Doğada tıbbi bitkiler yeteri 
kadar var mı, ulaşmak kolay 
mı?
Bazı tıbbi aromatik bitki türlerin-
de doğadan toplamak ekonomik 
olabilir. Ancak doğadan toplanan 
bitkilerde kaliteli ve standart 
ürün elde etmek zordur. Doğa-
dan toplanan bitkilerde kalitenin 
her zaman istenen düzeyde 
olmaması, toplama sırası işleme, 
depolama ve nakliye koşullarının 
yeterince karşılanamaması gibi 

nedenlerden dolayı bu bitkile-
rin tarımının yaygınlaştırılması 
gereklidir. 

Doğadan bitkileri toplarken 
nasıl bir yol izlenmeli?
Tıbbi aromatik bitkilerin doğadan 
toplanması, tarımsal üretimi ve 
işlenmesi, pazarlanması ve kul-
lanım yöntemleri ayrı ayrı büyük 
önem taşımaktadır. Bu noktada 
bitkiyi iyi tanıyan eğitimli kişiler 
tarafından toplanması ve yetiş-
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tirilmesi önemlidir. Sentetik ilaç 
hammaddelerinin, ilaç sanayinde 
yaygın kullanılması, bu maddele-
rin insan sağlığı açısından kalıntı 
bırakması ve endişe verici so-
nuçlara yol açması, tıbbi aroma-
tik bitkilere eğilimi artırmıştır. 
Bazı ilaç hammaddeleri bitkisel 
droglardan sentetik olandan daha 
ucuza ve daha kolaylıkla elde 
edilmeleri de bu tıbbi aromatik 
bazı bitkilerin artmasına sebep 
olmuştur. 

Son yıllarda yardımcı tedavi yön-
temlerine ağırlık verilmesi, tıbbi 
bitkileri tekrar gündeme getirdi. 
Bilinçli kullanımın önemi tartış-
ma götürmez.

Konuyla ilgili neler söylemek 
istersiniz? 
Doğal olan tıbbi aromatik bitki-
ler ve sentetik ilaçlar gerektiği 
yerde ve gerekli dozda kullanıl-
mazsa yararı olduğu kadar zarar 
da verir. Tarımsal üretim doğa 

şartlarına bağlı olarak yapımakta-
dır. Çörek otu, İç Anadolu iklimi 
için uygun tıbbi aromatik bir 
bitki çeşididir. Araştırmalarımız 
sırasında Tarım Bakanlığımız 
tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgile-
nen bölümden mühendislerimiz, 
araştırmacılarımız bize yardımcı 
oldular ve çörek otu yetiştirme-
ye başladık. Çörek  otu yetiş-
tiriciliği bize ve etrafımızdaki 
çiftçilere büyük ekonomik katkı 
sağladı. Buğday tarımına göre 
çok  daha karlı bir bitki olduğunu 
gördük. 

Bölgemizde yeni bir ürün çeşidi 
ektiğimiz zaman, en ufak hataya 
yer vermeden çiftçimiz tarafın-
dan ürün kabul görmeli, üreti-
minden pazarına kadar takibini 
iyi yapmalı, bu sayede de yeni 
ürünler konusunda çiftçilerimize 
örnek olmalıyız. Başka şekliyle 
insanların alışkın alışkın oldukla-
rı düzenden ve üründen vazgeç-
mesi zor oluyor. 

Bölgemizde üretim faaliyetleri-
nin başlangıcı ve sonucu ile de 
ilgilenmek zorundayız ki de-
vamlılık sağlansın. Üretim işleri 
başladıktan sonra Tarım Bakan-
lığımızın destekleri ile Organize 
Sanayi’de çörek otu yağı sıkma 
tesisi kurmak üzere faaliyete 
geçmiş olup, fabrika inşaatımız 
devam etmektedir. 

Bu çalışmalarımız Ankara Kal-
kınma Ajansımız tarafından da 
desteklenmekte, bitkisel üretim 
ve fabrika üretiminde bize önder 
olmak üzere Gazi Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nden ve Tarım 
Bakanlığı’ndan bizi yetiştirmek 
üzere hocalarımızı danışman 
olarak atadılar. 

Tarım Bakanlığımız ve Kalkınma 
Ajansımız yardımları ile ufku-
muzu açtı, hedefimizi büyüttü. 
İnşallah memleketimize hayırlı 
işler yapabilmenin ilk adımını 
atmış bulunuyoruz.

DOSYA HABER/ EL SANATLARIDOSYA HABER/ TAG- TECH



5 7   O c a k - M a r t  2 0 2 1



5 8 K a l k ı n m a  A j a n d a s ı

HAYVANCILIK BİYOSENSÖRLERİ

Biyosensörler, biyolojik durum-
ların dijital veriye çevrilip an-
laşılmasını, takip edilmesini 

ve analiz edilerek gerekli aksiyonların 

alınmasını sağlar. Genel olarak biyo-

sensör cihazının kullanım alanı sınır-

landırılamaz, fakat günümüzde gelişen 

teknoloji ile birlikte, çoğunluk sahada 

elde tutulabilir veya veri toplayacağı 

alana yerleştirilebilir minyatürize aygıt 

şeklinde olanlar ‘’biyosensör’’ olarak 

kabul edilir. İnsan, çevre, tarım ve hay-

vancılıkta, uygulamaları ve teknolojik 

çeşitliliği artan sensörler için bu yazıda 

hayvancılıktaki kullanımına odaklanı-

yoruz.

Dünyanın herhangi bir yerinde dolaşımda iken cep telefonumuzdan, çiftliğimizdeki veya evimizdeki 
hayvanlarımızın konumlarını, hareket ve sağlık durumlarını, üretim verimlerini, sindirim sistemle-
rindeki kimyasal değerleri veya ilgimizi çeken herhangi bir verisini takip edebiliriz desem?

Biyosensörler, üzerinde biyolojik ortam 

ile etkileşimi sağlayan reseptörlerin 

bulunduğu elektronik sensörlerdir ve 

asıl maharet, ölçülmesi istenen biyolo-

jik durum için en yüksek başarımda ve 

en ucuz tekniği bulabilmektir. Hayvan-

cılıkta süreli takip ihtiyacı hissedilen 

biyolojik durumlar; hayvanların sağlık 

durumları ve canlılıkları, vücut ve or-

tamlarındaki zararlı madde ve patojen 

miktarı, süt ve yumurta gibi üretim de-

ğerleri ve ürünlerinin kalite değerleri 

olabilir.

Molekül tespit biyosensörler, kimlik 

kartı veya daha ufak boyutlarda, elde 

Serhat Sevli

Büyükbaş hayvan 
çiftliklerinde ineklerin 

ayaklarına sensör içeren 
bileklikler takılabiliyor. 

Bu bileklik sensörler, inek 
ve boğaların her türlü 

hareketsel davranışını takip 
ediyor. “Günlük yeme-
içme miktarları”, geviş 

getirdiği ve hareket ettiği 
veya oturduğu süreleri 

çiftlik bilgisayarına kayıt 
edilebiliyor. 

“

“

Serhat Sevli

DOSYA HABER/ TAG- TECH
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tutulup gözle veya basit bir algılayıcı 
ile sonucu gözlenebilen, içeriğindeki 
elektrotları üzerinde tespit edilmesi 
hedeflenen molekül veya patojenin tu-
tunacağı nükleotid peptid veya antikor-
lar bulunan biyosensör teknolojisidir. 
Hayvanlardan alınan işlenmiş veya iş-
lenmesine gerek duyulmayan numune-
ler elektrokimyasal sensörün elektrot 
kümesinin ortasına damlatılır ve belirli 
bir inkübasyon süresi sonunda veri elde 
edilir. Elektrokimyasal biyosensörlerin 
üretim teknolojisinin standartlaşmış 
olması ve algılayıcı moleküllerin belir-
lenmiş olması sebebiyle kullanım alanı 
oldukça genişlemiştir. Sütteki antibiyo-
tik kalıntısı, su ve çevresel ortamdan 
pestisit ve metal birikimi, kan ve vücut 
sıvısından belirli işaretçi molekül mik-
tarları en sık kullanılan uygulamaları-
dır.

Hedef moleküllere ve algılayıcı enzim-
lere örnek vermek gerekirse; Asetik 
asit – Transferaz, Sükroz – Hidrolaz, 

Glukoz – Glukoz Oksidaz, As-
korbik asit – Askorbat oksi-
daz, Kolesterol – Kolesterol 
Oksidaz, Fenol – Tirosinaz.

Hedefe yönelik üretilmiş antikorla al-
gılanan moleküllere örnek vermek ge-
rekirse; virüsler, toksik metabolitler 
Aflatoksin B1, Pestisit Atrazine, İnf-
lamasyon tespitinde C-reaktif proteini.

Biyosensörlerin algılayıcı kısımlarının 
ardından sinyal çevirici kısımlarında 
da çeşitli teknik çeşitliliği vardır ve 
uygulama alanına göre en uygunu se-
çilir. Bunlar temel olarak; elektrokim-
yasal(impedometrik, amperometrik, 
potentiometrik, voltammetrik, kon-
daktometrik), elektronik, termal, optik 
(kromosans, florosans),optomekanik, 
gravimetrik, ve manyetiktir.

Büyükbaş hayvan çiftliklerinde inek-
lerin ayaklarına sensör içeren bileklik-
ler takılabiliyor. Bu bileklik sensörler, 

inek ve boğaların her türlü hareketsel 
davranışını takip ediyor. “Günlük ye-
me-içme miktarları”, geviş getirdiği ve 
hareket ettiği veya oturduğu süreleri 
çiftlik bilgisayarına kayıt edilebiliyor. 
Böylelikle bir hayvanda anomali oldu-
ğunda çiftçiye otomatik uyarı gönde-
rilip incelemesi ve bir sorun varsa bü-
yümeden tedbir alması sağlanabiliyor. 
Yine bileklik sayesinde geniş meralar-
da her hayvanın noktasal konumu takip 
edilebiliyor.

Süt çiftliklerinin nihai amacı; birim 
inekten daha fazla miktarda ve daha 
yüksek kaliteli sütü en az hastalık sü-
resi ile alabilmektir. Süt ineklerinde 
üretimi etkileyen en önemli hastalık 
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hayvanın memesine patojen bulaşması 

ile ortaya çıkan mastitis hastalığıdır 

ki bazı durumlarda subklinik mastitis 

olarak dışarıdan gözle görülmeyip sinsi 

sinsi ilerler ve ineğin memelerini kö-

reltir. 

Süt sağım sistemlerine hat-üstü veya 

hat-içi takılabilen veya elde tutularak 

çalışan mastitis tespit biyosensörleri 

mevcuttur. Sağım sırasında inekle-

rin sütünden alınan az bir miktar süt 

numunesi, bu biyosensörler ile analiz 

edilerek standart olan sütteki 200 bin 

hücre/mL değerinin aşıldığı durum-

lar rapor edilerek, hayvanın subklinik 

mastitis hastalığına yakalanıp yakalan-

madığı tespit edilebilir. 

Süt hayvanlarının subklinik masti-

tis durumlarının erken tespiti, erken 

tedavi ve dolayısıyla çiftlikteki tüm 

hayvanların hayatları boyunca yüksek 

verim ve kalitede süt sağlaması için 

oldukça önemlidir. Çünkü tespit edi-

lemeyen subklinik mastitis hastalığı 

bulaşıcı olabilir ve tüm çiftlikte toplu 

bir üretim verimi düşüşü yaşanabilir. 

Çiftlikler, biyosensör teknolojisine ya-

pacakları yatırımın karşılığını, sene 

boyunca hayvan başına daha yüksek 

miktarda ve kalitede süt satışı yaparak 

kolaylıkla kâra çevirebilir.

Bunun yanında büyükbaş ve küçükbaş 

hayvanların sindirim sistemi rahatsız-

lıklarını ve sağlık durumlarını takip 

için yutulabilir biyosensörler kulla-

nılabiliyor. Yutulabilir biyosensörler, 

işkembe ve bağırrsaklardaki, pH, gaz, 

sıcaklık ve yabancı maddelerin duru-

munu süreli takip ederek dışarıdaki 

cihazlara aktarabilir. Benzer şekilde 

ağızlarına takılabilen biyosensörler ile 

salya ve nefeslerinden hormon, korti-

zol, laktat, solunum hızı ve uçucu or-

ganik maddelerin uzaktan takibi yapı-

labiliyor.

Küçükbaş sürülerde, bir enfeksiyon se-

bepli laminitis hastalığı yaygın olarak 

görülmektedir. Sürüdeki topallayan 

koyunların erken bulunması, üzerleri-

ne takılı bir sensör ile takibi ve erken 

tespiti, tedavinin de erken başlaması 

ile ekonomik fayda sağlar. Benzer ta-

kılı sensörler ile büyükbaşlardakine 

benzer olarak sürünün konumunun be-

lirlenmesi, yeme-içme alışkanlığı, ha-

reket süresi, kalp atışı ve ateş durumu 

takip edilebilir.

Kanatlı hayvan çiftliklerinin en önem

DOSYA HABER/ TAG- TECH
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li problemi, çiftliğin kapalı ortamında 

biriken gazlar ve civcivle tavuklar ara-

sında hızla yayılan bulaşıcı hastalık-

lardır. Kapalı ortamda biriken gazlar, 

örneğin; amonyak, robotik veya sabit 

sensörler ile tespit ve takip edilebilir. 

Bulaşıcı mikroorganizma ve virüslerin 

hızlı tespiti ve sürekli takibi gereklidir 

ki bunlar yukarıda anlatılan sensör tip-

leri ile yapılmaktadır.

Balık çiftliklerinde ise, havuz veya de-

niz ortamlarında, su değerlerinin sü-

rekli takip edilmesi gereken değerleri 

vardır; sıcaklık, tuzluluk, pH, amon-

yak, yoğunluk, nitrojen dioksit, su 

akıntısı hızı, bulaşıcı mikroorganizma 

varlığı ve ilaç kalıntıları takip edilme-

lidir.

Hayvancılık biyosensörleri, günümüz 

popüler teknolojileri ile birlikte enteg-

re olarak kullanılır. Görüntü analizi 
yapan insansız hava araçları ve çiftlik 
robotları sürü yönetimi yapabilmekle 
birlikte bütünleşmiş sensörler ile takip 
ve veri toplama sürecini de gerçekleşti-
rebilir. Büyük çiftliklerde onlarca veya 
yüzlerce farklı sensörün birlikte çalı-
şabilmesi işi nesnelerin interneti (IoT) 
teknolojisi ile mümkün olabilmekte-

dir. Yüzlerce sensörden veya az sayıda 

sensörden yüksek miktarda toplanan 

veriler uzaktan erişimle bulut sunucu-

larda toplanmalı ve çiftlik yöneticileri 

tarafından konumdan bağımsız olarak 

mobil aygıtlardan takip edilebilmelidir. 

Sensör yoğunluğu, büyük veri analizi 

ve yapay zeka algoritmalarını da birlik-

te getirir. Biyosensörlerin üretiminde 

kullanılan diğer yenilikçi teknolojiler; 

mikroakışkan çipler, MEMS ve nano-

teknolojik parçacık ve materyallerdir.

Ülkemiz tarım ve hayvancılık sektö-

ründe yenilikçi biyosensör ve bütün-

leşmiş teknolojilerin pazarının uygun 

olmasının yanında yeterince sayıda 

girişimci şirket bulunmamaktadır. Ül-

kemiz gençlerini bu alanda ürün geliş-

tirmeye ve küresele açılmaya teşvik 

ediyorum.

Büyükbaş  hayvanların 
sindirim sistemi rahatsızlıklarını 

ve sağlık durumlarını takip 
için yutulabilir biyosensörler 

kullanılabiliyor. Yutulabilir 
biyosensörler, işkembe ve 
bağırrsaklardaki, pH, gaz, 

sıcaklık ve yabancı maddelerin 
durumunu süreli takip ederek 
dışarıdaki cihazlarla kontrolü 

yapılabiliyor.

“

“
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Doç. Dr. Sinem 
ASLAN ERDEM

Dr. Ecz. Umut 
Can ÖZ
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Dr. Ecz. Ali Rifat 
GÜLPINAR

“BÜTÜN MADDELER 
ZEHİRDİR, ZEHİRLE 

İLACIN TEK FARKI  
DOZUDUR”

BioArt 2014 yılında; Doç. Dr. Sinem Aslan Erdem, Dr. 
Ecz. Ali Rifat Gülpınar, Dr. Ecz. Umut Can Öz, tara-
fından kurulmuş. BioArt’da; bitkilerin sağlık üzerine 

etkileri, etkilerini nasıl gösterdikleri, etkilerinden sorumlu olan 
maddeleri ve bunların ilaç dünyasındaki yansıması ile ilgili ça-
lışmalar yürütülüyor. Kurucularından olan Doç. Dr. Sinem As-
lan Erdem, BioArt’ın çıkış noktasını “Piyasada, eczanelerde gü-
venilip rahatlıkla önerebilinecek bitkisel ürünlerin kısıtlı sayıda 
olması çıkış noktamızda önemli bir yol gösterici oldu.” Mesleki 
ve akademik birikimimizi araştırma geliştirme (Ar-Ge) temelli 
çalışmalarla güvenilir ürünlere ve çözümlere yönlendirmek hem 
bizi topluma katkı noktasında güçlendirecek hem de piyasaya 
güvenilir ve katma değeri yüksek ürünler sunmamıza yol aça-
bilecekti. 1512 – TÜBİTAK TEYDEB Desteği alarak BioArt’ı 
kurduk ve yola çıktık” diyerek anlatıyor.

Doç. Dr. Sinem Aslan Erdem
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BioArt bünyesinde hangi 
ürünler bulunmakta?
Kekikten ürettiğimiz bir ürünü-
müzü daha önce ticarileştirdik ve 
eczanelerde satıldı. Daha sonra 
bu ürünün marka satışını gerçek-
leştirdik. Şu an ara ürün olarak 
kekik ve propolis ekstresi üreti-
yoruz. 

Bu ekstreler ise pazarda birçok 
gıda takviyesinin bileşimine gir-
miş durumda. Ürünlerimizle hem 
iç pazarda hem de ihracat pazar-
larında dolaylı olarak yer almak-
tayız. Son yıllarda yardımcı tedavi 
yöntemlerine ağırlık verilmesi, 

tıbbi bitkileri tekrar gündeme ge-
tirdi. 

Sizce bu doğru bir gelişme mi, 
ne dersiniz?  
Tıbbi bitkilerin kullanımı insan-
lığın başlangıcıyla birlikte başla-
mıştır; insan ve bitki terimleri as-
lında iç içe geçmiş kavramlardır. 
Ancak son zamanlarda popülari-
tesinde bir artış yaşanmaktadır; 
burada tıbbi bitkilerin suistimal 
edilmeden kullanımı ile birlikte 
doğru ürüne yönlendirmek de 
çok önemlidir. 

Ülkemizde Geleneksel ve Ta-

mamlayıcı Tıp Mevzuatı, piyasa-
daki kalitesiz ürünlerin ve yanlış 
yönlendirmelerin önüne geçmek 
için içeriği tam olarak belli ve ka-
lite kontrolleri gerçekleştirilmiş 
olan ürünlerin raflarda bulunma-
sını güvence altına almak üzere, 
yani insan sağlığının ön planda 
tutulmasını sağlamak üzere ya-
yımlanmıştır.

Doğadan bitkileri toplarken 
sıkıntı yaşanıyor mu? 
Doğadan bitki toplanması, bitki-
lerin neslinin tükenmesi sıkıntı-
sının yanı sıra, bitki ile hazırlanan 
ürünün her zaman aynı içerik/ka

DOSYA HABER/ TAG- TECH
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litede olması noktasında sıkıntı-
lar doğurur. Bu yüzden ideal olan, 
geleneksel kullanımı olan bitki-
lerin kültüre alınmasıdır. Ülke-
mizde de Tıbbi ve Aromatik Bitki 
yetiştiriciliğinde son yıllarda hızlı 
bir gelişme yaşanmaktadır.

Sizce bitkilerle tedavi konu-
sunda insanlar yeteri kadar 
bilgiye sahip mi?
Paracelsus’un söylediği “Bütün 
maddeler zehirdir, zehirle ilacın 
tek farkı dozudur” sözünden yola 
çıkarsak her türlü tedavinin, işin 
uzmanı olmayan kişilerce uygu-
lanmasının sakıncalı olduğunu 
söyleyebiliriz. “Tedavi” söz ko-
nusu olduğunda, işin ehli kişilerin 
yönlendirmesi ya da kontrolü ol-
madan yapılan her türlü kullanım 
son derece sakıncalıdır. 

Tıbbi bitkilerin tedaviye yardımcı, 
tamamlayıcı olarak kullanımlarını 
üniversite eğitiminde öğrenen 
tek meslek grubu eczacılardır. 

Bitkinin teşhisi, kullanımı, etki-
leri, olası bitki-ilaç etkileşimle-
ri, yan etkiler gibi bitkinin insan 
üzerinde görülecek tüm etkileri, 
eczacılık eğitimi boyunca detaylı 
olarak öğretilmektedir.

BioArt olarak ileriye dönük 
hedefleriniz var mı?
Bitki materyalinin alınıp doğru 
şekilde işlenmesi, gerekli tüm 
kalite kontrol testlerinden geç-
mesi ve uygun farmasötik formda 
eczane raflarında yerini alması, 
bitkisel ürünlerin gerçekten gü-
venilir olmasına giden süreçtir. 

BioArt olarak bitki materyalinin 
hammadde olarak girip rafta satı-
lacak ürüne dönüştüğü İyi İmalat 
Uygulamaları (GMP) onaylı bir 
üretim tesisini Ankara’da kur-
mak en büyük hedefimizdir. Üni-
versite – Özel Sektör işbirlikleri 
ile katma değeri yüksek ürünler 
ortaya koymak ve ihracatın yo-
lunu açmak, bu ürünlerin oluştu-
rulması için gerekli bitkisel ham-
maddelerin uzun vadede Ankara 
ve çevresinde kültüre alınması 
konusunda önayak olmak yine 
hedeflerimiz arasında yer almak-
tadır.

Sizin pencerenizden Ankara 
nasıl görünüyor, paylaşır mı-
sınız? 
Başkent Ankara, sanayileşme 
yolunda İstanbul’dan sonra Tür-
kiye’nin önemli bir merkezidir.
Anadolu’nun merkezinde olması 

dolayısıyla tıbbi ve aromatik bit-
kilerin üreticiliğinden piyasaya 
sunulmasına giden yolda kavşak 
nokta olarak görülebilir. 

Ankara, Türkiye’de bulunan 
1.509 Ar-Ge ve Tasarım Mer-
kezinden 154 Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezi’ne sahip olması ile İs-
tanbul’dan (567) sonra 2. sırada 
yer almaktadır. Ankara’da Mayıs 
2019 itibariye 20 üniversite ve 
19.558 akademisyen yer almakta-
dır; üniversitede üretilen bilgiler 
ve veriler özel sektör aracılığı ile 
katma değeri yüksek ürünlere 
dönüştürülmesi yolunda iş birlik-
lerine imkân sağlamaktadır. An-
kara’da 8 faal Teknoloji Geliştir-
me Bölgesi bulunmaktadır. 

BioArt olarak Ankara’da bulun-
mak bizim için değerli. Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler ile ilgili Ar-Ge 
çalışmalarının Ankara ve çev-
resinde İstanbul’a göre geriden 
gelmesini avantaja dönüştürüp 
buradaki Tıbbi Bitki Ar-Ge çalış-
malarının hızlanması, sektörde 
daha fazla yer almasına öncülük 
yapma konusunda büyük fırsatlar 
yer almaktadır.
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 SATIŞLARIMIZIN  %65’İNİ İHRACAT 
OLUŞTURMAKTADIR

Şirketinizin dünden bu güne gelişim serüveninden 
bahseder misiniz?
Şirketimizin kuruluşu 1976 yılına dayanmaktadır. Şirketi-
miz annemiz Mübiye Durukan ve babamız Mehmet Duru-
kan’nın vizyonu ile kurulmuştur. Gıda merkezli işler yapıla-
rak bugünlere gelinmiştir. Şirketimiz hali hazırda 65 ülkeye 
düzenli ihracat yapmaktadır.  Firmamız bünyesinde bulunan 
150 personelimiz ile üretim ve satış operasyonlarımızı yü-
rütmekteyiz. 

TC Sanayi  ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından onaylı bir 
AR&GE Merkezine de sahibiz. TÜBİTAK ve Avrupa Birliği 
destekli projeleri başarı ile yürütmekteyiz. Durukan Şeker-
leme bünyesinde bulunan Durukan Akedemi sayesinde çalı-

şanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini destekliyoruz. 

Akademimizde meslek lisesi seviyesinden yüksek lisans 
seviyesine kadar farklı kademelerde eğitimler düzenlen-
mektedir. Bilim Akademimizin başında dünya çapında kabul 
görmüş değerli bir Profesör hocamız bulunmaktadır.   Şir-
ketimiz aynı zamanda TC Ticaret Bakanlığımızın vermiş 
olduğu TURQUALİTY Belgesine de sahiptir. 

Ürün gamınızın çeşitliliği ile ilgili neler söylemek is-
tersiniz?
Ürünlerimiz arasında lolipop şekerlemeler , bonbon şeker-
lemeler , çiğnenebilir draje şekerlemeler , çikolatalı drajeler 
ve yumuşak toffee şekerlemeler yer almaktadır.

1976 yılında anne ve babası tarafından Durukan Şekerleme firmasının kurulmasıyla Uğur Durukan da  ken-
dini   iş hayatının içinde bulmuş. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği ve Anadolu Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi mezunu olan   Durukan, bu gün Durukan  Şekerleme San.ve Tic. A.Ş. nin Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte. Durukan ”iş hayatının yanında alternatif tarih ve coğrafya araştırma-
cılığı yapmaktayım. Bilim, felsefe ve sanatın insan üzerindeki olumlu gelişim etkisinin eğitimle sağlanabileceği 
inancıyla Durukan Şekerlemede faaliyetlerimize devam ediyoruz.” sözleriyle  iyi bir yöneticinin, almış olduğu 
eğitiminin   yanı sıra kendisini geliştirmesinin de önemli bir rolü olduğuna vurgu yapıyor   

Uğur 
Durukan
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Hammadde tedariğinde sıkıntı ya-
şıyor musunuz?Yaşıyorsanız nasıl 
bir önlem alıyorsunuz.?
Şirket politikamız gereği ithal ham-
madde kullanımını azaltma yönünde 
çalışmalar yapmaktayız. Hali hazırda 
ithal hammaddelerin tedarik ettiğimiz 
ürünler arasındaki büyüklüğü % 20 ci-
varındadır. 

İthal hammaddelerin termin süreleri-
nin uzun olmasından dolayı emniyet 
stoklarımızı yüksek tutuyoruz. Dolayı-
sıyla stok maliyetlerimizi artırıyoruz. 
Stok maliyetlerine ek olarak bir de bu 
hammaddeler gümrükte takılırsa üre-
timlerimizi planlanan zamanda yapa-
mıyoruz. Bu durumda ihracatımızda 
gecikmeler ve kayıplar oluşuyor.

Ayrıca global pazardaki arz talep den-
gesindeki değişiklikler  nedeniyle ül-
kemizdeki üretilen ambalaj ürünleri-
nin maliyetlerinde çok sık fiyat geçişi 
olmaktadır. Ambalaj fiyatlarındaki bu 

fiyat geçişleri ürün maliyetlerimizi 
olumsuz etkilemektedir.

Sektörün zorlukları ile ilgili neler 
söylemek istersiniz?
Dünyanın çeşitli coğrafi bölgelerindeki 
işçilik, enerji ve hammadde kaynakla-
rının çok uygun fiyatlarda olmasından 
dolayı uluslararası rekabette zorlanıyo-
ruz. Ülkemizdeki elektrik, su ve doğal-
gaz fiyatlarının diğer  rakip ülkelerdeki 
değerlerinden yüksek olması bizim re-
kabet gücümüzü azaltmaktadır.

Eleman  özellikle de ara  elaman 
bulmakta zorlanıyor musunuz?
Ara eleman bulmakta çok zorlanmak-
tayız.  Temel eğitime sahip olan ara 
eleman bulmakta bile zorlanıyoruz. İş 
arayan çok fazla sayıda kişi var fakat 
elinden iş gelen eleman sayısı çok az. 
Özetle yetişmiş kalifiye eleman bul-
makta zorlanıyoruz. 

Firmanın gıda güvenliğine bakış 
acısı ile ilgili neler söylemek ister-
siniz?
Şirketimizin temelini oluşturan ana 
direklerden bir tanesi Gıda Güvenliği 
Sistemi diğeri de İşçi Sağlığı ve Gü-
venliği Sistemidir. Gıda Güvenliği Sis-
temimizde sahip olduğumuz belgeler 
ISO 22000 , IFS , BRC  ve AIB  den 
oluşmaktadır. Bu belgelerin devamlılı-
ğını sağlamak için haberli ve habersiz 
olarak denetlenmekteyiz. 

Kalite sistem belgelerine ek olarak He-
lal ve Kosher belgelerine de sahibiz. 
Firmamızda üretilen her bir şekere lot 
numarası ile kodlama yapmaktayız . Bir 
adet şekerin bileşen bilgilerine ulaşabi-
lecek tam bir izlenebilirlik alt yapısına 
sahibiz. Bu bilgilere ulaşma süremiz de 
en fazla bir dakika sürmektedir. 

İhracat potansiyelinizden bahseder 
misiniz,hangi ülkelere ihracat ya-
pıyorsunuz?
Durukan Şekerleme satışlarının % 65 
ini ihracat oluşturmaktadır. İhracat 

satışlarımız homojen bir dağılım gös-
termekte ve her kıtaya ihracat yap-
maktayız. İhracat yaptığımız ülkelerde 
distribütör seçimine çok dikkat ediyo-
ruz. Ürünlerimizi ve markalarımızı en 
iyi şekilde temsil edecek distribütör 
üzerinden dağıtım yapıyoruz. 65  ül-
keye düzenli satışlarımız var. Her yıl 
bu ülkelerin yanına 4-5 adet yeni ülke 
ekleyerek sayıyı artırıyoruz. İhraca-
tımızdaki ülke çeşitliliğinden dolayı 
olası müşteri kayıplarından etkilenme-
mekteyiz. 

Şirket olarak ileriye dönük hedef-
leriniz nelerdir?
AR&GE Merkezimizde yaptığımız 
bilimsel çalışmaların sonucunda or-
taya çıkan yenilikçi ürünlerin üretim 
hatlarının yatırımlarını yapmak ve bu 
ürünler ile ticaretimizi büyütmek ile-
riye yönelik en büyük hedefimizdir . 
Şekerleme dışında tarım ve biyotekno-
loji  alanlarına da geçiş için ön hazırlık 
yapmaktayız. 

Sizin pencerenizden Ankara nasıl 
görünüyor,anlatır mısınız?
Ankara hiç kuşkusuz başkent olması-
nın yanında nezaketi ve yüksek kültür 
seviyesi ile hepimize ilham vermek-
tedir. Ankara’da devletimizi yöneten 
bütün kurum ve kuruluşların bir arada 
olması ve bizlerin de bu kurumlara kısa 
sürede ulaşabilmemiz işlerimizin hızlı 
yürümesini sağlamaktadır. Ankara ter-
temiz bir şehirdir. Ankara sahip oldu-
ğu havaalanı, tren yolları, karayolları, 
üniversiteleri, okulları ile işlerimizi 
geliştirmemize büyük bir imkan sağla-
maktadır. 

Bunlara ek olarak ASO 1. Organize 
Sanayi Bölgesi her anlamda mükem-
mel bir organize sanayi bölgesi olma 
yolundadır. Yönetim biçimi ve her türlü 
yeterli alt yapısı ile ASO 1. Organize 
Sanayi Bölgesi bünyesinde bulunmak 
bizleri de diğer firmalar gibi mutlu et-
mektedir.
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ANADOLU BOZKIRININ PARLAYAN 
YILDIZIPOLATLI

                  İLÇE TANITIMI /  POLATLI   

Ankara şehir merkezinin güneybatısında ve şehir mer-
kezine 75 kilometre uzaklıkta olan ilçemizdir. Cumhu-
riyet’in ilanından sonra kurulan ilk ilçelerden olması-

na rağmen Türk ve Dünya tarihi açısından oldukça önemlidir. 
Antik çağlara kadar uzanan zengin bir tarihe sahip ilçemizde 
en eski yaşam izleri ilk tunç çağına kadar gider. Fakat bölgede 
yaşamış en önemli uygarlık Anadolu kültür tarihine damga 
vuran Frigler olmuştur. 
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                  İLÇE TANITIMI /  POLATLI   
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                İLÇE TANITIMI /  POLATLI      

ANADOLU BOZKIRININ 
PARLAYAN YILDIZI POLATLI

Frigler Orta Anadolu’da Hititlerden son-
ra kurulup kısa sürede yayılıp güçlenen, 
ilginç ve gizemli bir uygarlık. Gerek sa-
nat gerekse dini inanışlarında kendile-
rinden önceki uygarlıkların izini taşıyan 
Frigler, sonraki uygarlıklara da esin kay-
nağı olmuşlardır. 

Büyük İskender ünlü Gordion düğümü-
nü bir kılıç darbesiyle keserek dünyanın 
fetih biletini sanki Polatlı’da Frigler’den 
almış ve fetihlerine hızla devam etmiştir. 
Anadolu mitolojisine eşek kulaklı Midas 
olarak konu olan Frig Kralı Midas’ın, ef-
sanede her tuttuğunu altın yapması kuş-
kusuz Polatlı yöresinin zenginliğinin bir 
göstergesidir. 

Günümüzde de yapılan bir iyilik karşı-
sında söylenen ‘’tuttuğun altın olsun’’ 
deyimi bu efsaneden gelmektedir. Tanrı 
Dionysos kendisine iyilik yapan Midası 
bu sözlerle ödüllendirmiş, Midas’ın öy-
küsü kulaktan kulağa yayılarak bugü-
ne kadar gelmiştir. Midas’ın efsaneleri 
bununla sınırlı değildir. Apollon ve pan 
arasındaki dünyanın ilk müzik yarışma-
sında Midas jüri olarak görev almıştır. 
Ancak yarışma Midas’a felaket getirmiş-
tir. Tanrı Apollon Pan’ın tarafını tutan 
Midas’ın kulaklarını eşek kulağı yaparak 
cezalandırmıştır.

 Polatlı sınırlarındaki Gordion, antik Fri-
gya’nın politik ve kültürel merkezidir. 
Bu merkezi gezen biri şunları görecek-
tir. 

• Dünya’da Tümülüslerin en yoğun bir 
arada bulunduğu o eşsiz manzarayı,

• Dünyanın ikinci büyük Tümülüsünü,

• Dünyanın ikinci büyük Tümülüsünün 
içinde bulunan dünyanın tek örnek ah-
şap kral mezarını,

• Dünyanın en eski çakıl mozaiğini, 

• Büyük İskender’in kördüğümü kestiği 
yeri ve Kral Midas’ın efsanelerinin geç-
tiği yerleri.

Böylesine zengin kültürel bir hazineye 
sahip olan şehrimizden Gordion antik 
kenti 2012 yılında dünya mirası geçi-
ci listesine alınmıştır. Dünya mirasına 
alınma kriterlerinden en az üç tanesini 
karşılayan Gordion’un asıl listede yerini 
alması için Polatlı Belediyesi ve Kültür 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü yetkilileri büyük çaba 

harcamaktadırlar.  

Ankara’nın ilk dünya mirası olacak Gor-
dion’un çevresi ise,  Lidyalılar, Persler, 
Galatlar, Romalılar, Bizans, Selçuklu ve 
Osmanlı döneminde iskan görmüş ve ta-
rihe tanıklık etmiştir. Batıdan Ankara’ya 
doğru gelen Roma yolu üzerinde bulu-
nan Gordion’dan itibaren Ankara’nın 
merkezine kadar Tümülüsler devam 
etmektedir. Yolun çevresinde ‘’Karahö-
yük’’ ve Hacı Tuğrul baba türbesi ve 
birçok değer bulunmaktadır. Gordion 
müzesinin kapalı ve açık alanında bu 
dönemlere ait buluntular sergilenmek-
tedir. 

Gordion Yassıhöyük’te ilk kez 1901’de, 
daha sonra 1949’da başlayan kazılar 
günümüzde de sürmektedir. Kazılar 
sonucunda, kent kapısı, saray kalıntısı, 
evler ve tümülüsler açığa çıkarılmıştır. 

Kadim Koç
POTA Genel Koordinatörü

Büyük İskender Tasviri
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                İLÇE TANITIMI /  POLATLI      

Buluntular Ankara Anadolu Medeniyet-
leri Müzesi ile Gordion Müzesi’nde ser-
gilenmektedir.                      
                                                                                                 
Şehrimiz dünya tarihine yön veren uy-
garlıklara beşiklik yapmış olmakla bera-
ber topraklarımızda Türk tarihi açısın-
dan bir varoluş destanı yazılmıştır ki bu 
savaş dünya harp tarihine dünyanın en 
uzun süren meydan muharebesi olarak 
geçmiştir. 23 Ağustos – 13 Eylül 1921 
tarihleri arasında yapılan Türk milleti 
için bir ölüm kalım savaşı olan Sakarya 
Meydan Muharebesi; Kurtuluş Savaşı 
içinde kader tayin edici olmuştur.

Yunanlılar Ankara Seferi olarak adlan-
dırdıkları Sakarya Savaşından asırlarca 
yıl önceki olaylarla bağ kurarak asker-
lerini motive etmeye çalışmışlardır. 
İzmir’e çıkan Yunan kralı Konstantin; 
Ankara’ya Ankara’ya diyerek hedef gös-
termekteydi. 

Megalo İdea’yı gerçekleştirmek için 
Büyük İskender’in 2255 yıl önce çıktığı 
Asya seferini, Küçük Asya seferiyle tek-
rarlamayı, Gordion’da Kördüğümü çöze-
cek, Türk Ordusunu yok etmeyi, Anka-
ra’yı almayı ve ardından da İstanbul’u 
alarak Büyük Bizans Devletini kurmayı 
düşlüyorlardı. Bu düşler ülkesinde bu 
sefer kördüğümü çözen Mustafa Kemal 
olacaktı. Tarihin yeniden yazıldığı Anka-
ra’nın bu topraklarını ne kadar tanıyor 
ve tanıtıyoruz diye kendimize sormamız 
gerekir. 

Polatlı antik çağ ile yakın çağımızın iç içe 
geçtiği düşle gerçeğin birlikte yer aldığı 
bir coğrafyadır. Binlerce yıldır hemen 
yanı başında bulunan Gordion Antik 
Kenti’ne Sangarios adıyla koruma göre-
vi yapan hayat veren Sakarya bu kez de 
Türk milletine sur duvarı olarak hayat 
verecekti. Evet Sakarya Meydan Mu-
harebesinde Türk milletinin gösterdiği 
çaba, fedakarlık ve sabırla Gordion’un 
kördüğümü çözülmüştü. Viyana önlerin-
de başlayan adım adım geri çekilen Türk 
milletinin makus talihi Ankara’nın Polat-
lı ve Haymana topraklarında değişmiştir.  

Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin 
atıldığı bu topraklar Türk insanı için 
bir hafıza deposudur. Ankara ili, Polatlı 
ve Haymana ilçeleri sınırları içerisinde 
bulunan 13850 Ha’lık alanın 08.02.2015 
tarihinde “Sakarya Meydan Muharebesi 
Tarihi Milli Parkı” olması bölgedeki bu 
tarihi hafızamızın korunması ve turizme 
kazandırılması açısından önemlidir. An-
kara’nın tek tarihi milli parkında bulunan 
siperler, şehitlikler, anıtlar, muharebede 
kullanılan binalar vb alanın ana kaynak 
değerleri milli mücadelenin merkezi 
olan Ankara ile bir bütünlük içerisinde 
turizm güzergahı haline dönüştürülme-
sinin daha da önem arz ettiğini düşünü-
yorum.  

İstiklal Savaşı’mızın dönüm noktası olan 
bu alanların turizm açısından hak ettiği 
yerde olmadığını biliyoruz. Polatlı Be-
lediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi 

(POTA) olarak bu topraklarda yaşanan-

ları daha fazla kişiye ulaştırmak için bü-

yük çaba harcamaktayız. Bu alanlarda bir 

ilk olarak Özel Polatlı Belediyesi Tarihi 

Alanlar Tanıtım Merkezi müzesini aça-

rak yıllardır hurdacılara satılan savaş ob-

jelerini ziyaretçilerimizle buluşturduk. 

100 yıldır istenilen ilgiyi göremeyen 

bu savaş alanı artık bir gezi ve yürüyüş 

rotasına dönüştürülmüş durumdadır. 

Ankara’da başta Ankara Ticaret Oda-

sı (ATO) olmak üzere birçok kurumun 

desteği ile her yıl binlerce insanımız ile 

bu alanları ziyaret ediyor, anlatılanlarla 

geçmişte yaşanmış olaylarla yüreklerine 

dokunmaya çalışıyoruz. 

Şu anda içinde bulunduğumuz İstiklal 

Mücadelemizin 100. Yılında Ankara’dan 

başlayan, Polatlı ve Haymana’yı içine 

alan günü birlik veya konaklamalı ‘‘İs-

tiklal Rotası’’ tespit edilerek turizme 

kazandırılmalıdır. Bunun için çok geç 

olmadan bir eylem planı oluşturularak 

hayata geçirilmelidir. 

Bu coğrafyada yaşayan bizler için haya-

tın ölçütü, geçmiş zamandan çok tabii 

ki şimdiki ve gelecek zaman olmalıdır. 

Fakat bu topraklarda yaşamış olan atala-

rımızın neler yaşadıklarını bilerek gele-

ceğimizi şekillendirmemizin daha doğru 

olacağını düşünüyorum.  

Sakarya Zafer Anıtı
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Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2020 
Yılı Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yeni-
likçilik Mali Destek Programı kapsamın-

da desteklenen ve Üretkenizbiz Kooperatifi ta-
rafından TOSYÖV ve Türkiye Bilişim Derneği 
ortaklığında yürütülen bireylerin yetkinlik ve 
deneyimlerinin toplumsal kalkınma için geri ka-
zandırılmasının hedeflendiği ‘Deneyimden Üre-
time Kaviyer’ Projesi’nin açılış ve basın toplan-
tısı 20 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Üretkenizbiz Kooperatifi ortağı Suna ÖZTOP 
moderatörlüğünde, Üretkenizbiz Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı Melek Bar ELMAS, 

TOSYÖV Başkanı Şerafettin Nezih KULEYİN, 
Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi AKTE-
PE ve Ankara Kalkınma Ajansı Uzmanı Tuğçe 
RODOPLU tarafından yapılan açılış konuşmala-
rının ardından Sn. ELMAS projenin kapsamına 
ilişkin bir sunum gerçekleştirmiştir.

Sunumda, proje ile iş yaşamında başarılı işler 
yapmakla birlikte çeşitli nedenlerle ekonomik 
yaşamın dışında kalan yetkin bireylerin topluma 
ve üretime geri kazandırılmasının hedeflendiği 
belirtilmiş ve bu amaç doğrultusunda gerçekleş-
tirilecek faaliyetler anlatılmıştır.

“Deneyimden Üretime Kaviyer” Projesi Açılış ve 
Basın Toplantısı Gerçekleştirildi

                  AJANSTAN HABERLER   
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Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Ala-
giç, Bosna Hersek Yabancı Yatırım Teşvik 
Ajansı Başkan Yardımcısı Slavica Korica 

ve Bosna Hersek Büyükelçiliği Danışmanı Dze-
nita Özgüner; Ankara Kalkınma Ajansı’na çalış-
ma ziyareti gerçekleştirdi. Toplantıda Büyükelçi 
Alagiç ve Genel Sekreter Arif Şayık’ın konuş-
malarının ardından Ankara Yatırım Ortamı su-
numu bölümüne geçildi. Ankara yatırım ortamı 
sunumu Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek 
Ofisi Uzmanı Erdem Koçoğlu tarafından gerçek-
leştirildi. Ankara Yatırım Destek Ofisi Koordi-
natörü Muhammed Seyid Pehlivan; TechAnkara 
markası altında yapılan faaliyetler, mentörlük 
programı ve mali destek programı hakkında bilgi 

verdi. Pandemi sonrasında düzenlenecek ortak 
iş birliği faaliyetleri, programlar ve heyet ağırla-
maları hususlarında birlikte çalışma kararı alın-
dı. Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç, An-
kara Kalkınma Ajansı’nın faaliyetlerini yakından 
takip ettiklerini ve Ankara’da Bosna Hersek’e 
Türk yatırımcıların çekilmesi hususunda ortak 
çalışmayı istediklerini belirtti. Ankara Kalkınma 
Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Bosna Her-
sek’e daha önceden yapılan ziyaret kapsamında 
iyi uygulama örneklerini ve ilgili kuruluşları ta-
nıma fırsatını elde ettiklerini ve Saraybosna ile 
Ankara’da bulunan yatırımcıların aralarındaki iş 
birliklerinin artırılması yönüyle ortak etkinlik 
düzenlemeye hazır olduklarını belirtti.

Bosna Hersek Heyeti’nden Çalışma Ziyareti

                  AJANSTAN HABERLER   
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Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek 
Ofisi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne 
çalışma ziyareti gerçekleştirdi.  Yapılan 

tecrübe paylaşım toplantısına Ankara Kalkın-
ma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü 
Muhammed Seyid Pehlivan, Uzmanlar Erdem 
Koçoğlu ve Alper Demir ile Cumhurbaşkanlı-
ğı Yatırım Ofisi Proje Yönetimi Birimi Müdürü 
Zeynel Kılınç, Uzmanlar Yunus Emre Ceylan, 
Furkan Gür ve Erva Kan katılım sağladı.

Yapılan görüşme neticesinde önümüzdeki dönem 
yapılması planlanan TechAnkara Proje Pazarı’nın 
yurt içi ve yurt dışında duyurulması konusunda 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile iş birliği ya-
pılması ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Ayrıca 
Ankara’da yapılacak olan sanayiye yönelik ça-

lışma ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı 
Yatırım Ofisi ile birlikte hareket edilmesi konu-
sunda uzlaşıldı. Ankara’ya yatırım yapmayı plan-
layan yatırımcıların Ankara Yatırım Destek Ofisi 
ile koordineli şekilde takip edilmesi konusunda 
koordinasyonun artırılması yönünde görüş ifade 
edildi. Pandemi sonrası yatırımcıların Ankara’ya 
ilgisinin artırılmasına yönelik ortak organizas-
yon yapılması konusunda istişarede bulunuldu. 

TechAnkara Proje Pazarı girişimcilerinin sanayi-
nin ihtiyaçları doğrultusunda sanayicilere ürün 
ve hizmet sağlayarak fayda sağlayabileceği ve bu 
doğrultuda gelen taleplerin karşılanması yönün-
de birlikte ortak çalışılabileceği hususu değer-
lendirildi.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek 
Ofisi’nden Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne 

Çalışma Ziyareti
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Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Covid-19 Krizine 

Yanıt ve Dayanıklılık Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ajansı-
mız iş birliği ile gerçekleşmektedir. 

Proje kapsamında Ankara bölgesinde bulunan makine sektörü işlet-
melerine yönelik bir anket çalışması başlatılmıştır. Bu ankete katılan 
KOBİ’ler, proje kapsamında gerçekleştirilecek teknik eğitimlerden ve 
danışmanlık hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanacaktır. 

Anket için: http://www.ex-point.org/undpsmesurvey.html
Ayrıca, 18-29 yaş arası eğitimine devam etmeyen ve istihdamda yer 
almayan gençler için başlatılmış olan Dijital Beceri Geliştirme Sertifi-
ka Programı hakkında detaylı bilgi ve başvuru için: https://bit.ly/3nh-
Ns6k adresini ziyaret edebilirsiniz. Eğitim programı e-ticaret, dış tica-
ret ve sosyal medya yönetimi alanlarını içermektedir.

Makine Sektörü Analiz Anketi ve Dijital Beceri 
Geliştirme Sertifika Programı Başladı

                  AJANSTAN HABERLER   
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Ankara Kalkınma Ajansı, bölgesinde sos-
yal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması 
için çeşitli araştırma ve strateji çalışma-

ları yürütmekte olup, 2020 yılında Ankara’da ya-
şayan çocuk ve gençlerin mevcut durumları ve 
sorunlarının tespiti ile bu alanda geliştirilmesi 
gereken politikaların belirlenmesi için bir sosyal 
analiz çalışmasına başlamıştır.

Çalışmada kullanılmak amacıyla hazırlanmış 
olan, 14-29 yaş arası Ankara’da yaşayan gençle-
rin sosyal ve ekonomik hayattan memnuniyet-
leri ve iyileştirme yapılması gereken alanlara 
ilişkin sorular içeren anket çalışmasına,  eğer 
siz de bu grup içinde yer alıyorsanız linkten (ht-
tps://ankara kalkinma ajansi.typeform.com/to/
U9aHOQbq) ulaşıp katkı verebilirsiniz.

Gençlerin Sorunlarını Araştırıyoruz

                  AJANSTAN HABERLER   
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Ankara Kalkınma Ajansı ve OSTİM Teknik 
Üniversitesi işbirliği ile Ankara’da genç 
istihdamı artacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürü-
tülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme 
Programı (SOGEP) kapsamında desteklenme-
si uygun bulunan “OSTİMTECH Fabrika” için 
imzalar atıldı.  Ankara Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri  Arif Şayık ve  OSTİM Teknik Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek tarafından 
imzalanan sözleşme ile Ankara’da nitelikli genç 
istihdamının artırılması amaçlanıyor. 

OSTİM Teknik Üniversitesi Yerleşkesinde ku-
rulacak OSTİMTECH Fabrika, mesleki yetkin-
liklerin kazandırılacağı tam donanımlı bir yapı 
olarak hizmet verecek.

İstihdam Garantili İş Eğitimleri Verilecek
Atölyelere, fikri haklar ve ticarileşme, sertifi-
kasyon ve kuluçka merkezlerine yer verilecek 
yapıda, OSTİM Teknik Üniversitesinin dona-
nımlı akademisyenlerinin oluşturduğu müfredat 

ile nitelikli işsizlere ve girişimci adaylarına yet-
kinlik kazandırılacak. 

Proje kapsamında istihdam garantili eğitimler 
verilecek. Ayrıca OSTİM teknoloji kümeleri ile 
yakın işbirliği sağlanacak, mesleki ve teknik 
alanlardan mezun işsizlere sektör ihtiyaçlarına 
yönelik yetkinlik eğitimleri verilecek ve istih-
dam garantisi sağlanacak. 

Öte yandan girişimcilik potansiyeli olan teknik 
becerisi yüksek nitelikli işsizlere, tekno-girişim 
koçluğu ve kuluçka hizmetleri sunulacak. Proje-
nin kamu, sanayi, üniversite işbirliklerine örnek 
olması bekleniyor.

OSTİMTECH Fabrika Kuruluyor
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Sanayicilere ve girişimcilere yönelik melek 
yatırımcılık ve şirket birleşmeleri semineri 

13 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi.  

70 katılımcının semineri dinlemek için katıldığı 
programda Melek Yatırımcılık ve Girişim Ser-
mayesi Fonları hakkında DCP Partners’dan Al-
tan Küçükçınar programa katılarak sunum ger-
çekleştirdi. Şirket birleşmeleri, satın almaları 
ve değerlemeleri konusunda Orion Capital’dan 

Deniz Kartal sunum gerçekleştirdi. Bölgenin 
melek yatırımcılık ve şirket birleşmeleri konu-
sunda bilgisi ve farkındalığının artırılması husu-
sunda önemli bir etkinlik olan seminer, her yıl 
Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi 
tarafından düzenlenmektedir. Seminere OS-
B’lerde faaliyet gösteren firma sahipleri, tekno-
kentlerde yer alan girişim sahipleri, firma genel 
müdürleri ve mali müşavirleri ilgi göstererek 
geniş katılım sağlamıştır.

Sanayicilere ve Girişimcilere Yönelik 
Melek Yatırımcılık ve Şirket Birleşmeleri 

Semineri
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7 9   O c a k - M a r t  2 0 2 1

Ankara Kalkınma Ajansı “2019 Sosyal Gi-
rişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali 
Destek Programı Sosyal Etki İzleme ve 

Raporlama Eğitim Programı” kapsamında etki 
yönetim eğitimleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Proje kapsamında, 2019 Sosyal Girişimcilik ve 
Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programı yarar-
lanıcısı sosyal girişimciler ile kurumlar için üç 
günlük eğitim programı planlandı. 

Sosyal etki alanında kapasite gelişimini amaç-
layan eğitim programının ilk günü 18 Kasımda 
tamamlandı. 23 ve 26 Kasım tarihlerinde de-
vam edecek program kapsamında;  Sosyal Etki 
Kavramı, Trendler, Yöntemler, Sosyal Etkinin 
Bileşenleri, İyi ÖrnekVaka İncelemesi, Paydaş 
Haritalama Çalışmaları, Ekosistem Yaklaşımı, 

Kolektif Etki, Küresel Kalkınma Amaçları ile 
Hizalanma, Göstergeİndikatör Geliştirme, De-
ğişim Teorisi, Kanıt ve Veri Toplama, Veri Ol-
gunluk Çerçevesi, Etki Kanvası Geliştirme ve 
Etki Stratejisi Geliştirme konularında bilgiler 
ve örnekler verilecek, konu bazlı uygulama otu-
rumları gerçekleştirilecek.

Sosyal etki alanında eğitim programını tamam-
layan program yararlanıcısı girişimciler, Sosyal 
Etki İzleme ve Raporlama Projesi’nin bir son-
raki adımı kapsamında Ajans desteğiyle gerçek-
leştirmekte oldukları projelerinin sosyal etki 
ölçümü için bir çerçeve oluşturup veri toplama 
sürecini yürütecekler.

Ankara Kalkınma Ajansı Sosyal Etki 
Yönetimi Eğitim Programı
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Ankara Kalkınma Ajansı’nın Türkiye Oyun Geliştiricileri 

Derneği (TOGED) ve ODTÜ Teknokent A.Ş. iş birliğiy-

le düzenlediği Game-Makers Ankara Temalı Oyun Ge-

liştirme Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu.

Game-Makers Ankara Temalı Oyun Geliştirme Yarışması’na baş-

vuran kişi ve şirketler Ankara Kalkınma Ajansı ve sektör tem-

silcilerinden oluşan jüri tarafından hikaye, temaya uygunluk, öğ-

reticilik, özgünlük, oynanış gibi kriterler esas alınarak kapsamlı 

ve detaylı bir değerlendirme seti ile incelendi ve değerlendirildi.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık,  “Oyun sek-

törü Ajans olarak özel önem verdiğimiz bir sektör. Ajans olarak 

Ankara’daki bilişim ve oyun ekosistemini geliştirmek için faali-

yetlerimizi sürdürüyoruz. 

Daha önce düzenlediğimiz Matematik Öğretimi İçin Oyun Geliş-

tirme Yarışmasına gösterilen yoğun ilgiden sonra Ankara Temalı 

Oyun Geliştirme Yarışması ile de gençlerin sektöre olan ilgisini 

canlı tutmaya ve artırmaya çalıştık. Ortaya çıkan ürünlerin An-

kara’nın tanıtımına katkı sağlamasını, yeni kuşaklarda Ankara’yı 

tanıma konusunda ilgi oluşturmasını da bekliyoruz. Yarışmada 

emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, yarışmaya 

katılan ve ödül almaya hak kazanan geliştiricileri tebrik ediyo-

rum.” değerlendirmesinde bulundu.

Jüri değerlendirme sonuçlarına göre ödüllerin dağılımı aşağıdaki 

biçimde gerçekleşti.
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Ankara Temalı Oyun Geliştirme 
Yarışması’nın Ödülleri Sahiplerini Buldu
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