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2020 yılı 1 Nisanında, o günkü koşulların dayat-
masıyla oluşturulan, ULUSAL TARIM GIDA 
BİRLİĞİ (UTGB) geçtiğimiz 9 ay boyunca pek 
çok aşamalardan geçerek bugüne erişti.

Geçirilen süre, bu türden oluşumların 
yapılandırılması için son derece kısa olmasına 
karşın, geriye dönüp bakıldığında şuan varılan 
nokta gurur vericidir. Bu, emeklerini katan 
gönüllüler ve sürece katkı koymuş tüm pay-
daşlarla oluşan bir sonuçtur.  Bu sonucu 
yaratan, başta, emeklerini katan tüm 
gönüllülerimize,gönüllülerimize, sürece katkı koymuş tüm 
paydaşlarımıza, varlıklarıyla onur duyduğu-
muz bütün katılımcılarımıza şükranlarımızı 
sunuyoruz.

UTGB Yürütme Kurulu tarafından, geçen yılın 
tüm faaliyetlerini içeren “UTGB 2020 Çalışma-

ları” bilgilendirmesi hazırlandı ve UTGB inter-
net sitesine eklendi. Bilgilendirmede 
görüleceği gibi UTGB, kendi kurumsal kimliği-
ni oluşturma, organlarını belirleme, ’İlke ve 
Amaçlar’ ını bir kayıt altına alma çabalarından 
geçerek ve binlerce saatlik toplantılarda çalış-
ma gruplarını faal edebilmeye çabalamış, 
danışma grupları düzenlemiş; son derece 
düzgün bir panel yapabilmiş, Birliğini büyüte-
bilmiş, ilgi alanlarını genişletmiş, yurt içi ve 
yurt dışında pek çok disiplin ve üretim alanın-
dan paydaşlar edinmiş, bir yayıncılık ekibi 
oluşturarak tüm sosyal medya kanallarında 
var olmak üzere çalışmalarını tamamlama 
yolunda ilerliyor. Çalışmaların zamana göre 
hazırlanmış özetine ulaşılması için bu bil-
gilendirmeyi sizlerle paylaşıyoruz.

2020 yılına ait çalışmaları “Başlangıç Dönemi, 
Girişim Dönemi, İnşa ve Yapılanma Dönem-
leri” olmak üzere dört dönemi içeriyor. 
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Pilot olan ve uzun yıllardır çiftçilik yapan Kybele 
Gıda Kurucu Yöneticisi Kemal Berişler, Türki-
ye’de pandemiye ait kısıtlamaların başladığı 
2020 Mart ayında,  "Koronavirüs Gıda Üretimi 
İlişkileri Üzerine" isimli yazılarını sosyal medya 
üzerinden yayınlamaya başlamıştır. 14 adet yazı 
serisine, düşünceleri ve vicdanları ile karşılık 
verenveren gönüllüler dijital ortamda bir araya gel-
erek, UTGB' nin başlangıcını oluşturmuşlardır.  
01 Nisan 2020’de,  koronavirüs etkisinde ka-
larak, sağlık, tarım ve gıda konularında bir tür 
distopya yaşanan ülkemizde erken uyarı görev-
lerini yerine getirmek, yurdumuzun tüm köşel-
erindeki ilgili kurum ve kişilerden, sahadaki 
uygulamalara ilişkin bilgi alarak, hızla yetkili ka-
demeleri bilgilendirmek ve alınacak önlemler 
konusunda, deneyimlere dayanarak, öneriler 
geliştirmek, uzun vadeli programlar hazırlamak 
için, yükselen kamuoyu duyarlığına ve farkın-
dalığına dayanarak sivil kökenli çalığmalar 
başlatmak için "Ulusal Tarım Gıda Birliği'nin 
(UTGB)” kurulmasına karar verilmiştir.

1. Dönem:
Başlangıç Dönemi

Çiftçiler, gıda sanayicileri, tarım işçileri, gıda san-
ayii işçileri, akademisyenler, konuyla ilişkili 
medya mensupları, nakliyeciler, gümrükçüler, 
dağıtım ve pazarlama kanalları temsilcileri, 
ihracatçılar, bilişim, yazılım mühendisleri, 
konuyla ilgili danışmanlar, gümrükçüler, 
araştırmacılar, endüstri mühendisleri ve her 
toplumtoplum kesiminden bilinçli tüketiciler gibi 
Tarım ve Gıda sektörleriyle dolaylı, dolaysız 
ilişkili pek çok meslek ve toplum katmanların-
dan oluşan gönüllüleriyle  iletişim kurmak için 
Whatsapp grubu kurulmuştur.

İzmir Makine Mühendisleri Odası Endüstri 
Mühendisleri Komisyonu Temsilcisi ve üyeler-
iyle, İzmir Bilgisayar Mühendisleri Odası Yöne-
tim Kurulu Üyeleriyle ve gönüllüler ile bire bir 
görüşmeler yapılmıştır ve "UTGB Girişim Kurulu” 
oluşturulmuştur.
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“UTGB İlk Bildirisi’’ hazırlanmıştır ve 16 Mayıs 
2020’de UTGB Gönüllülerine duyurusu 
yapılmıştır. 

BildiriBildiri ile, UTGB ’nin amacı ve organizasyonu, 
“Türkiye Ulusal Tarım Gıda Üretim Planlaması 
Projesinin” kapsamı ve yapılacak çalışmalar 
açıklanmıştır. Bu açıklamaların değerlendir-
ilmesi için 17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde , 
"Tanışma ve Danışma Toplantıları” düzenlen-
miştir.  Toplantılarında Girişim Kurulu Üyeleri,
“Türkiye Ulusal Tarım Gıda Üretimi Planlaması  

2. Dönem:
Girişim Dönemi

Projesine” yönelik görüşlerini belirtmiştir.

Toplantı sonrasında ortaya konan görüşler de-
taylı olarak değerlendirilmiştir.  

Girişim kurulu üyelerinin ortak görüşe sahip 
olduğu konular şunlardır: 

• Bütünsel planlamaya kesinlikle çok ihtiyaç var.
• Toprak ve su başta olmak üzere doğal kaynak-
lar korunmalıdır.
• Tarım ürünlerinin katma değeri arttırılmalıdır.
• Kooperatifleşme sağlanmalıdır.
• Doğru verilere ulaşılmalıdır.

Görüşler meslek gruplarına göre aşağıdakş şekilde 
kategorize edilmiştir.
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Toplantı sonrasında “UTGB Kurumsal Yapılan-
ma ve Türkiye Ulusal Tarım Gıda Planlama 
Projesi Ön Çalışması”  ve  "UTGB Türkiye Ulusal 
Tarım Gıda Planlama Projesi Örgütlenme ve 
Eylem Süreci Üzerine Taslak Çalışması”  
oluşturulmuştur. Bu süreçte Ulusal Tarım Gıda 
Birliği, çalışmalarını gönüllülük esasında yürüt-
meyi ilke olarak benimsemiş; tarım ve gıda sek-
törünün tüm bileşenlerinden ve ilgili tüm kurum-
lardan ve mesleklerden oluşmuş gönüllü 
katılımcıların oluşturduğu bir sivil farkındalık ve 
eylemlilik yapısı olarak tanımlanmıştır.

26 Mayıs 2020’de “Genel Değerlendirme 
Toplantısı” düzenlenmiştir ve UTGB’nin 
önerilen başlıklarla ve yöntemle çalışmaya 
başlaması için “İnşa Dönemine” geçiş 
yapılmıştır.
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İnşa Dönemi Gönüllü Çalışma Grubu; içtenlikli, 
yüksek potansiyel içeren topluluğun heyecanını, 
üretici kapasitesini ve ciddiyetini arttırarak 
sürdürmek  ve “14 Temmuz 2020 Değerlendirme 
Toplantısını” başarıyla gerçekleştirmek için "Ku-
rumsal Yapı, Kurumsal İlişkiler, Planlama, İletişim 
ve Eş güdüm, Kaynak Temini ve Yönetimi" konu-
larında araştırmalar yapmış ve her hafta perşem-
be günü 20:00-21:00 arasında yapılan toplantılar-
da düzenli olarak bir araya gelmiştir. 

3. Dönem:
İnşa Dönemi

İnşa Döneminde, Filiz Güler, Kemal Berişler, 
Nergis Coşkuner Batı, Okan Kenar, Pelin 
Yardım’ın bulunduğu UTGB Yürütme Kurulu 
oluşmuştur, ulusaltarimgidabirligi@gmail.com 
adresi alınmış ve e-posta üzerinden iç iletişime 
başlanmıştır. İzmir Makine Mühendisleri Odası 
Endüstri Mühendisleri Komisyonu, UTGB için 
‘’Tarım‘’Tarım Alt Çalışma Grubunu’’ oluşturmuştur. 
UTGB’ ye gönüllü endüstri mühendisleri dahil 
olmuştur. Planlama projesinde kullanılacak 
yöntem olarak “Sistem Yaklaşımı ile Birlikte 
Modelleme” seçilmiştir ve çalışmalara başlan-
mıştır.  UTGB’ ye ulaşan veya ulaştığı ulusal ve 
uluslararası kaynaklar için dijital kütüphane 
oluşturulmuştur. Tüm bu çalışmalar için inşa 
dönemi gönüllüleri, 480 adam saat toplantı yap-
mıştır.

14 Temmuz 2020’de UTGB İnşa Dönemi Değer-
lendirme Toplantısı’’ düzenlenmiştir. “Kurumsal 
Yapı, Kurumsal İlişkiler, Çalışma Alanları, İletişim 
ve Eş güdüm, Kaynak Temini ve Yönetimi” üze-
rine çalışmalarına devam etmesi önerilmiştir. 
Toplantıda, çalışmalarının UTGB Yürütme 
Kurulu takibi ve gönüllülerin desteği ile devam 
etmesine ve ayda iki sefer ‘’Dayanışmanın 
Perşembesi’’ toplantılarında bir araya gelin-
mesine karar verilmiştir.  

UTGB 2020 Çalışmaları



 "Yapılandırma Dönemi’’ 06 Ağustos 2020 – 24 
Aralık 2020 tarihlerini kapsamaktadır. 30 Ekim 
2020’de gerçekleşen İzmir depremi nedeniyle, 
Kasım ayında çalışmalara ve toplantılarına ara 
verilmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen 
çalışmalar tamamlanmıştır.

•• UTGB Tanımı, Logosu,Temel Amaç ve İlkeleri 
oluşturulmuştur. 
• Çalışma alanları ve stratejileri belirlenmiştir.
• Yayıncılık çalışmalarına başlanmıştır. 
• Çağımızda ve Ülkemizde Köylü Sorunu ve 
Yeni Köylülük Paneli düzenlenmiştir.

BuBu çalışmalar için, UTGB Yürütme Kurulu, 
gönüllüler, kurumlar, uzmanlar, Oda ve STK tem-
silcileri ile 200 adam saat görüşme ve toplantı 
gerçekleştirmiştir; Dayanışmanın Perşembesi to-
plantılarına katılan gönüllülerde 210 adam saat to-
plantı yapmışlardır.

4. Dönem:
Yapılandırma Dönemi

2021 yılı için, taslak çerçevesini hazırlanan çalış-
ma programı, en kısa zamanda gönüllülerin ve 
paydaşların değerlendirmelerine sunulacaktır.

UTGB 2020 Çalışmalarının detaylı bilgilendirme-
sine , UTGB  internet sitesinden ulaşılabileceğini 
belirtir, katkı sağlayan tüm gönüllülere ve pay-
daşlara tekrar şükranlarımızı sunarız. 

Dayanışma, dostluk, paylaşma, üretkenlik, 
empati, tüm olumlu duyguları ve yetileri, bireysel 
ve topluluk olarak geliştirmek üzere birlik-
teliğimizin güç doğurmasını ve hep birlikte 
başarmanın onurunu yaşamayı diliyoruz. 

Ulusal Tarım Gıda Birliği
Yürütme Kurulu
07.02.2021
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