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Değerli dostlarım,

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

GeçirdiğimizGeçirdiğimiz süre, bu türden oluşumların 
yapılandırılması için son derece kısa ol-
masına karşın, geriye dönüp bakınca 
vardığımız nokta bize gurur veriyor. Bu 
sonucu yaratan, başta, olağanüstü gönüllü 
emeklerini katan tüm arkadaşlarım olmak 
üzere, sürece katkı koymuş tüm pay-
daşlarımıza, varlıklarıyla onur duyduğumuz 
bütün katılımcılarımıza şükranlarımı 
sunuyorum.

 UTGB’NİN BİLEŞENLERİ

Birliğimizin temel insan dokusunu 
oluştururken dikkat ettiğimiz en önemli 
unsur; yöre, sınıf, meslek, yaş, cinsiyet, 
dil, din, ırk, siyaset gibi hiçbir ayrım güt-
meksizin, konulara ve çalışmalarımıza 
ilgi duyan herkese kapılarımızın açık 
olması; yurtseverlik ilkeleri çerçevesinde, 
içtenlikle etkin katkı koyacak ya da izle-içtenlikle etkin katkı koyacak ya da izle-

yerek ve varlığıyla katılacak tüm dost-
larımızı birliğimize çağırmaktı.

Bu ilkemizi başarıyla izledik, koruduk ve 
giderek çok zengin bir topluluk olma 
yolunda ilerliyoruz. Bu gün whatsapp 
gruplarının izin verilen üst sınırı olan 256 
sayısına doldurmuş bulunuyoruz ve bu 
çerçeve bizlere çoktan dar gelmeye 
başladı. Bu zenginlik, bizlere hem bakış 
açılarımızdaaçılarımızda derinlik, hem demokratik bir 
çoğulculuk, hem de sorunları analiz 
ederek gerçekçi çözüm yollarına 
ulaşabilerek yayımlayabileceğimiz, ilgili 
yerlere ulaşabileceğimiz etkin bir 
düşünce kuruluşu olma yolunda en 
büyük alt yapıyı ve gücü sağladı.

 2020 YILININ SON 9 AYI

GeçirdiğimizGeçirdiğimiz bu 9 aylık süre Pandemi 
koşullarını yaşadığımız, geçmiş/ge-
lecek bağlamında pek çok değişikliğe 
gebe, bambaşka dinamikleri içeren ve 
esas itibariyle hepimizi şaşırtacak 
ölçüde alt üstlüklerin yaşandığı bir 
dönem olarak dünya tarihinde yerini 
almayaalmaya aday bir zaman dilimi oldu, 
olmaya da devam ediyor.

Önsöz
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Bu döneme damgasını vuran en belirgin 
olgular ise; sağlık sistemlerinin yanında, 
‘tarım ve gıda temini’ konuları oldu. İn-
sanlığın, yaşadığımız özellikle son elli 
yılında, sanki otomatiğe bağlanmış gibi 
kolayca temin edilebildiği ve her zaman, 
her yerde kolayca ulaşılabileceği al-
gılarının oluşturulduğu, zahmetsiz ve nis-
peten ucuz, “gıda gereksinmelerinin 
temin süreçleri”; Corona19 koşullarında 
birdenbire, pek çok uluslararası 
gelişmenin de eşlik ettiği bir bağlamda, 
sanki yepyeni keşfedilmişçesine, toplum-
ların en duyarlı noktası olarak su yüzüne 
çıkıverdi ve en çok tartışılan meseleler 
haline dönüştü.

Bu konu, esas itibariyle, her zaman 
hassas bir konumdaydı ancak küre-
selleşme, neoliberalizm, tüketim toplum-
ları vs gibi kavramların alıp başını gittiği 
yaşadığımız bu son dönemde; tüm 
toplumsal yapıların parçalanıp, bilinen 
kalıplarından uzaklaştığı gibi; tarım/gıda 
konusu da gerek üretimi gerçekleştiren

köylü sınıfının geçirdiği trajik değişik-
liklerle, gerekse üretim/dağıtım süreçleri-
nin geçirdiği olağanüstü değişikliklerle, 
yerkürenin en temel sorunları olarak beli-
ren iklim iklim değişiklikleri, çevre kirlil-
ikleri, beslenme bozuklukları, toplum 
sağlığı, eşitlik, kötü beslenme, açlık, 
göçler vb pek çok ana meselenin orta 
yerine düşüverdi. En azından son 200 
yıldır, neredeyse tüm dünyada, üretimin 
ana öznesi durumunda olan köylü 
sınıfının,sınıfının, bulundukları yerleşimlerden ve 
üretim süreçlerinden sürülmesi; kitlesel 
olarak, birer ur gibi inanılmaz bir hızla 
büyüyen metropollerin varoşlarına, geri 
dönülmesi mümkünsüz süreçlerle, 
gelişen sanayi ortamlarında kullanıl-
mak üzere, birer parya gibi ucuz işgücü 
orduları olarak savrulmaları, ortaya 
çıkan inanılmaz ekonomik, kültür, ahlak 
sorunları derken hadise dört başı 
mamur bir ‘Kördüğüm’ haline geldi ve 
çözümsüz sorunlar manzumesi olarak 
toplumların baş köşesine yerleşti.

Önsöz
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 SORUMLULUKLAR

BaşlıklarBaşlıklar alabildiğine çok ve alabildiğine 
kapsamlı olarak gündemimizin en or-
tasında duruyor. Bu tür bir ‘Yıllık Rapor’ 
önsözüne sığmayacak kadar kapsamlı ve 
derin olgularla baş başayız. 
Karşılaştığımız tüm sorunlar gibi bunların 
da elbette çözüm yolları var; bulunacak, 
uygulanacak;uygulanacak; bunda hiçbir kuşku yok. 
Aksi her durum, bizlerin tüm gelecek ha-
yallerini; var oluş nedenlerimizi yerle bir 
edecek, kendimize ve gelecek kuşaklara 
karşı olan tüm sorumluluklarımızın yok 
olup gitmesiyle; bizleri, onurumuz, 
yaşama sevinçlerimiz ve varlığımızın an-
lamının yitip gitmesi tehlikesiyle baş başa 
bırakacaktır.

İçinde bulunduğumuz olağanüstü koşul-
lar, yaşayan kuşaklara tarihin hiçbir 
döneminde olmadığı kadar büyük so-
rumluluklar yüklemektedir. Bu konuda en 
küçük bir tereddüt; kaçamak yapacak, 
sapacak en küçük bir boşluk yoktur. Bu 
durum, bizlerin kalın harflerle yazılmış 
alın yazımız olarak orta yerde, apaçık 
durmaktadır. Farkındalığı olanlar bu so-
rumluluğu taşır ve mücadeleyi, yaratıla-
cak en geniş cephelerde sürdürmek 
üzere, tüm gücü ve inancıyla çabalar ya 
da maalesef geniş kitlelerin bugün 
düşürüldüğü algısızlık ortamında, hiçbir 
şey olmamış gibi, olağan yaşamlarına (!) 

devam eder, kaçınılmaz sonuna doğru 
hızla yaklaşan insanlığın kara lekeleri 
olarak kendi uçurumlarına doğru koşar 
adımlarla ilerlemeye devam ederler.

 

 ULUSAL VE ULUSLARARASI
 YÜKSELEN DUYARLIK

İşteİşte bu noktada biz; gerek ülkemizde, ge-
rekse tüm dünyada sorunların farkında 
olan milyonlarca dürüst ve sorumlu in-
sanla birlikte; karşı karşıya bulunduğu-
muz, bir anlamda içinde yaşamaya 
mahkum olduğumuz ve tüm sorunların 
ana nedeni olan ‘verili sistem’ in yarına 
evrilmesi aşamalarında uyanık, ayık ve 
cesur duruşlarımızla; bizlerin de söyleye-
cek sözlerimiz, yapacak şeylerimiz old-
uğunu açıkça beyan ediyor ve kendimizin 
ve çocuklarımızın geleceğini kurtarmak 
adına bütün çabamızı ortaya koymaya 
çalışıyoruz. Bu, saygı duyulacak bir 
çağdaş insan duruşudur. El ele, omuz 
omuza  sürecek uzun ve zahmetli bu 
yürüyüşte sahip olduğumuz tek dayanak; 
sabrımız, direncimiz, aklımız, tüm 
bileşenleri kucaklayacak gönül zengin-
liğimiz, bilenmiş akıl ve bilgi gücümüzdür.

Önsöz
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 GERÇEKÇİ DÜŞÜNCE;
 GERÇEKÇİ DAVRANIŞ

BuBu aşamada tüm paydaşlarımızın dikka-
tini çekmek istediğim husus, UTGB’nin 
kuruluş dönemi diyebileceğimiz bu döne-
min eleştirisini/değerlendirmesini ya- 
parken gerçekçi olmaları; nereden nereye 
geldiğimizin, içinde yaşadığımız gerek 
ülke, gerekse yerküre koşullarının, her 
zaman göz önünde tutulması zorunlu-
luğudur.

Bu saptamayı, ayrıca, UTGB ‘nin bugünkü 
yapısıyla somut eylemli bir yapı değil, 
fakat bir düşünce üretim ve yayım kuru-
luşu olduğu gerçeğinin hiç unutulma-
ması gerektiği uyarısıyla tamamlamak 
isterim. Tüm tasarım ve çalışmalarımızın 
ana ekseni bu doğrultuda olacaktır.

Yapılabileceklerin sıralanması; herkesin 
kendi dünyasındaki iyi niyetli beklentile-
ri üzerinden değil, yaratılmaya çalışılan 
bu Birliğin, kendi gerçek koşulları ve 
olanakları üzerinden değerlendir-
ilmelidir. Çalışma gruplarımızın neden 
daha çok kişiden oluşamadığı, neden 
daha çok konuyu irdeleyemediği, neden 
daha hızlı olamadığımız gibi konularda 
içe dönük olumsuz bakışlar değil; yapa-
bildiklerimiz, oluşturabildiğimiz her 
şeyin, içinde bulunduğumuz koşullarda,

bir başarı olarak algılanması ve var olan-
dan, sahip olduklarımızdan, etkin olarak 
yararlanmayı sağlamak üzere çaba gös-
termeliyiz. Bu tüm paydaşlarımız üze-
rinde son derece önemli bir olumlu etki 
yaratacaktır ve önemle izlememiz gerek-
en bir konudur. Birlik kimlik ve karakte-
rimizi yaratabilmemizin ön koşulu ken-
dimizi sürekli gerçeklik aynasında değer-
lendirmemizdir.

Elbette ki yığılmış onlarca asli, yüzlerce 
tali sorunun, yüzyıllardan beri süregelen 
birikimi, herkesi bu konularda bir an önce 
bir şeyler yapmaya; bir an önce sonuca il-
erlemeye yönlendiriyor, böyle bir baskı 
var. Bir şeyler yapıldıkça, daha fazlası 
talep ediliyor doğal olarak; gönüller öyle 
istiyor,istiyor, bu fevkalade anlaşılır bir tutumdur 
ve takdire şayandır. Fakat bu durum aynı 
zamanda, gerçekçi davranarak, içinde 
bulunduğumuz an ve koşulların nesnel-
likleri itibariyle yapabileceklerimizin 
farkında ve bilincinde olarak yürümemiz 
gerektiği hususunu da önemle öne çıkar
maktadır. Aksi öznel davranışlar, güncel-
de hayaller üzerinden değerlendirme ve 
beklentilere savrulmamıza ve ne yazık ki 
yapabileceklerimizin de yapılamamasına 
ve saflarımızın gevşeyip açılmasına 
neden olacaktır. Dimyata pirince giderken 
evdeki bulgurdan olmamalıyız. 

Önsöz
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Bu tür çocukluk hastalıkları, her türlü 
toplumsal çalışmalarda çok masum gibi 
görünen, fakat çalışmaların enerjisini 
içten içe tüketme ve inancı yok etme 
potansiyeli taşıyan yıpratıcı etkiler taşır, 
bu konuda son derece dikkatli davran-
malıyız.

 2020 YILINDA YAPABİLDİKLERİMİZ 

2021 yılına girerken UTGB Yürütme 
Kurulu olarak geçen yılın tüm çalışma-
larını içeren bir rapor hazırladık.

Raporda göreceğiniz gibi kendi kurumsal 
kimliğini oluşturma, organlarını belirleme, 
’İlke ve Amaçlar’ ını bir kayıt altına alma 
çabalarından geçerek ve binlerce saatlik 
toplantılarda çalışma gruplarını faal ede-
bilmeye çabalamış, danışma grupları 
düzenlemiş; son derece düzgün bir panel 
yapabilmiş,yapabilmiş, Birliğini büyütebilmiş, ilgi al-
anlarını genişletmiş, yurt içi ve yurt dışın-
da pek çok disiplin ve üretim alanından 
paydaşlar edinmiş, bir yayıncılık ekibi 
oluşturarak tüm sosyal medya kanal-
larında var olmak üzere çalışmalarını 
tamamlama yolunda ilerlemekte olarak 
huzurlarınıza çıkıyoruz.

 2021’ E DOĞRU

20212021 yılı için, taslak çerçevesini hazırla-
mış olduğumuz çalışma programımızı en 
kısa zamanda sizlerin değerlendirme ve 
katkılarınıza sunacağız. Birlikte oluştura-
cağımız tartışma/danışma zeminlerinde, 
programımız en geç ocak ayı sonuna 
kadar belirlenmiş olacaktır.

2021 yılı çalışma programımızın uygula-
ma aşamalarında tüm paydaşlarımızdan 
neler beklediğimiz hususunu ayrıca bir 
yazı dizisiyle gündeme getireceğiz.

Şimdilik kaydıyla söyleyebileceğimiz, web 
grubumuzda süren, dönem dönem yük-
selip, dönem dönem azalan genel 
yazışmalarımızın; gerek biçim, gerek 
içerik olarak hem saygılı, hem de aydın-
latıcı bir biçim taşıdığını memnuniyetle 
müşahade ettiğimizdir. Gözlemimiz 
söyleşilere katılan dostlarımızın söyle-
diklerinden çok daha ileride sözleri 
olduğu gerçeğidir ve bu birikimlerimizden 
ziyadesiyle yararlanmak arzusundayız. 
Artık geldiğimiz aşamada bu tartışma 
zeminimizin çıktılarını kalıcılaştırmak ve 
daha ileri noktalara yükseltebilmek için, 
yeni oluşturduğumuz web sitemizdeki 
‘Forum Sayfası’ na taşımak, derin-
leştirmek istiyoruz. 

Önsöz
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Bu yıl da panellerimiz, yayın faaliyetleri- 
miz, etkinlik ve koşut yapılarla temas ve 
işbirliği çabalarımız, sosyal medya kanal-
larında etkinliklerimiz sürecek.

Önemli bir gelişme olarak, dijital 
kütüphanemiz oluşturuluyor, tüm ar- 
kadaşlarımızın yararlanmasına ve 
çerçevesini genişletmelerine açık olarak 
kullanıma açılacak bu bilgi bankası, hepi-
miz için önemli bir buluşma, kendimizi ve 
çevremizi geliştirme alanı olmanın im-
kanını yaratacak.

 TEŞEKKÜR BORCUMUZ

Bu arada, konusunun uzmanı ve birlik 
paydaşlarımız olan dostlarımız Sayın 
Hasan Özgen ve Tahsin İşbilen’in paha 
biçilmez fedakar ve gönüllü katkılarıyla 
gelişen “Yayıncılık Faaliyetleri” ve “Sosyal 
Medya Kanalları” , grubumuz yoğun bir 
biçimde çalışmalarını sürdürerek ürünler 
vermeyevermeye başlamıştır. Yeni yılda, en önce-
likli konumuz olan Yayıncılık faaliyetle- 
rimize ilişkin olarak, görüşlerini aktarma 
çabası göstereceğimiz tüm düşünce 
adamlarımıza, yörelerden haberler ve 
görüşler aktarmak üzere yararla-
nacağımız arkadaşlarımıza, görselleri- 
mizin yayılmasına yardımcı olacak tüm 
paydaşlarımıza olacak katkıları için şim-
diden teşekkür ediyoruz.

14 Temmuz 2020 toplantımızda seçilmiş 
olan, bugüne dek büyük bir fedakarlık ve  
görev bilinciyle, aksatmaksızın, tüm faali-
yetlerimizin yürütülmesinde canla başla 
çalışan Yürütme Kurulu Üyesi saygı 
değer paydaşlarımız Sayın Nergis Coşku-
ner Batı, Filiz Güler, Pelin Yardım ve Okan 
Kenar’a, ayrıca isimleri burada sayamay-
acağım kadar çok olan, isimlerini burada 
teker teker sayamadığım için özür dile-
diğim fakat eklerimizde görebileceğiniz 
tüm Çalışma Kurulları mensupları ve 
onlara katkı sağlayan paydaşlarımıza, 
gerçekleştirdiğimiz panele ve tüm diğer 
çalışmalarımıza değerli desteklerini e- 
sirgemeyen saygın hocalarımıza huzur-
larınızda teşekkürü bir borç biliyorum. 
Gerek, tüm çalışmaları koordine ederek 
bugüne gelmemizi sağlayan Yürütme Ku-
rulumuz, gerekse sabırlıca çalışmalarını 
sürdüren ve güzel sonuçlara doğru ilerle- 
yen Çalışma Kurullarımız gerçekten 
alkışlanmayı hak ediyorlar ve tüm diğer 
paydaşlarımızın da önümüzdeki dönem 
çalışmalarında daha etkin olarak bu 
çalışmalara katılma iradesi göstereceklerin-
den en küçük bir kuşkumuz yoktur.

Önsöz
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 ÇAĞRI

EnEn önemli çağrımız, hem birliğimizin hem 
de gönüllü çalışma gruplarımızın genişle-
mesi, gerek katılımcı gerekse danışman 
olarak çalışmalara en yoğun bir şekilde 
omuz vermemiz gereğidir. Tüm pay-
laşımcılarımızdan bu konuda en ciddi bir 
yaklaşımla saflarımızı sıklaştırmalarını ve 
etkinliğimizi arttırmak üzere çaba göster-
melerini rica ediyoruz.

Tüm bunların yanı sıra, birliğimizi ulusla- 
rarası platformlara taşımak, kurumsal bir 
kimliğe kavuşturarak kalıcı, daha etkin 
çalışmalar sürdürebilmesini sağlamak 
üzere hibe programlarına katabilmek için 
yoğun bir çaba başlatmış bulunmaktayız. 
Bu alanda olanakları, ilişkileri, deneyim ve 
bilgisibilgisi bulunan tüm paydaşlarımızı 
çalışmalarımıza katkı vermeye çağırıyoruz.

 BİRLİKTELİĞİMİZDEN GÜÇ DOĞACAK

Değerli dostlarım,

Daha önce de pek çok kez belirttiğim 
üzere, girdiğimiz yol çok uzun, zorlu ve 

fevkalade çetin. Bir çoğumuz, belki de  
hepimiz tanımadığımız bir yolda yürüye-
ceğiz; soluğu tükenenler olacak, ayrılan-
lar olacak, katılanlar olacak. Ancak çık-
tığımız bu yolun hiç bitmeyecek bir yolcu-
luk olduğu, hep ve durmadan sürmesi, 
sürdürülmesi gerektiğinin bilinciyle; yeni 
çalışma yöntemleri yaratacak ve gelişti-
receğiz; pek çok sorun yaşayacak ve 
göğüslemek zorunda kalacağız, yanımız-
da ya da karşımızda olanlar olacak. Bütün 
bu yolculuk boyunca dayanacağımız tek 
şey, kendimize saygımız, insanlık değerle- 
rimiz ve yurtseverlik duygularımız olacaktır. 
Dayanışma, dostluk, paylaşma, üretkenlik, 
empati, tüm olumlu duygularımızı ve yetile-
rimizi, bireysel ve topluluk olarak 
geliştirmek üzere birlikteliğimizden güç 
doğuracak ve hep birlikte başarmanın 
onuruna sahip olacağız.

Tümünüzü, yerküremizin, insanlığımızın 
güzel geleceği adına, değerli, saygın ça-
balarınız için, en derin saygılarımla se-
lamlıyorum,

Kemal Berişler
Çile Köy 08.01.2021

Önsöz



UTGB
2020 Çalışmaları

Ulusal Tarım Gıda Birliğinin ilk faaliyet raporu,
kuruluş sürecini kapsayan “Başlangıç Dönemi,
Girişim Dönemi, İnşa ve Yapılanma Dönemlerini”

içermektedir.



1. BÖLÜM: BAŞLANGIÇ DÖNEMİ

Bu günlerin günceldeki belirsizliğinden çok daha 
önemli olan şey; geleceğin tanım zorunluluğu ve
bu tanımlar içerisinde önceliği alan ve yaşamın 
sürdürülebilirliğinin ilk koşulu olan beslenme
sorununun üzerine bugün neler yaptığımızdır.
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“İçinden geçtiğimiz kaotik, karmaşık 
Korona günleri, bir biçimde, hepimizi et-
kiliyor, yaşam biçimlerimizi altüst edip 
değiştirecek ölçüde, damgalayıcı vurgu-
larla bizleri alıştığımız “konforlu” 
dünyamızdan bambaşka bir ortama 
sürüklüyor. Geleceğimizi de belirsizleştiren 
bir labirente girdik ve tanımsız bir geleceğe 
doğru, tüm yerküreyle birlikte, yürüyoruz. 
Buradaki belirsizlik vurgusu, insanın en 
önemli sığınma limanı olan “tarifli yaşam-
lar” lüksünü paramparça ediyor. Zor günler 
bunlar... Ancak bu günlerin günceldeki be-
lirsizliğinden çok daha önemli olan şey; ge
leceğin tanım zorunluluğu ve bu tanımlar 
içerisinde önceliği alan ve yaşamın 
sürdürülebilirliğinin ilk koşulu olan 
beslenme sorununun üzerine bugün neler 
yaptığımızdır."

Nasıl başladık?
Pilot olan ve uzun yıllardır çiftçilik 
yapan Kybele Gıda Kurucu Yöneticisi 
Kemal Berişler, Türkiye’de pandemiye 
ait kısıtlamaların başladığı 2020 Mart 
ayında,  girişte bir paragrafına yer ve- 
rilen "Coronavirüs Gıda Üretimi İlişkileri 
Üzerine" isimli yazılarını sosyal medya 
üzerindenüzerinden yayınlamaya başlamıştır. 
"Coronavirüs Gıda Üretimi İlişkileri Üze-
rine” yayınlanan 14 adet yazı serisine, 
düşünceleri ve vicdanları ile karşılık 
veren gönüllüler dijital ortamda bir 
araya gelerek, UTGB'nin başlangıcını 
oluşturmuşlardır.

1. BÖLÜM: BAŞLANGIÇ DÖNEMİ
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 01 Nisan 2020’de,  koronavirüs etkisinde 
kalarak, sağlık, tarım ve gıda konularında 
bir tür distopya yaşanan ülkemizde erken 
uyarı görevlerini yerine getirmek, yurdu-
muzun tüm köşelerindeki ilgili kurum ve 
kişilerden, sahadaki uygulamalara ilişkin 
bilgi alarak, hızla yetkili kademeleri bil- 
gilendirmekgilendirmek ve alınacak önlemler 
konusunda, deneyimlere dayanarak, 
öneriler geliştirmek, uzun vadeli program-
lar hazırlamak için, yükselen kamuoyu du-
yarlığına ve farkındalığna dayanarak sivil 
kökenli çalışmalar başlatmak için "Ulusal 
Tarım Gıda Birliği'nin (UTGB)” kurulmasına 
karar verilmiştir.

UTGB, bilimsel ve bütünsel yaklaşım ile 
konunun olası tüm bileşenlerini bir araya 
getirerek, Türkiye’nin sürdürülebilir, kalıcı, 
çevre değerlerini koruyan, üretici güçlerini 
destekleyen ve olası belirsizliklerden koru- 
yan, süreçlerin her kademesindeki kayıpları 
yok etmeyi hedefleyen, yönetici kademeleri 
uyarıcıuyarıcı ve ulusal/uluslararası düzeylerde 
referans oluşturacak şekildeki bir tarım/gı-
da optimizasyonu programını uzun vadeli 
olarak yaratmayı amaç olarak belirlemiştir. 
Ülkemizin gerek ürünler bazında, gerek 
üretim havzaları ve bölgeleri bazında, tüm 
gıda ve tarım üretiminin uzun vadede opti
mizasyonunu içerecek bir algoritma 
oluşturmak için “Türkiye Ulusal Tarım Gıda 
Üretim Planlaması Projesi” çalışmasını 
odağına almıştır.

1. BÖLÜM: BAŞLANGIÇ DÖNEMİ 
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Çiftçiler, gıda sanayicileri, tarım işçileri, 
gıda sanayii işçileri, akademisyenler, 
konuyla ilişkili medya mensupları, nakli-
yeciler, gümrükçüler, dağıtım ve pazarla-
ma kanalları temsilcileri, ihracatçılar, 
bilişim, yazılım mühendisleri, konuyla 
ilgili danışmanlar, gümrükçüler, araştır
macılar, endüstri mühendisleri ve her 
toplum kesiminden bilinçli tüketiciler gibi 
Tarım ve Gıda sektörleriyle dolaylı, 
dolaysız ilişkili pek çok meslek ve toplum 
katmanlarından oluşan gönüllüleriyle  
iletişim kurmak için Whatsapp grubu ku-
rulmuştur.

1. BÖLÜM: BAŞLANGIÇ DÖNEMİ 



2. BÖLÜM: GİRİŞİM DÖNEMİ

Bu günlerin günceldeki belirsizliğinden çok daha 
önemli olan şey; geleceğin tanım zorunluluğu ve
bu tanımlar içerisinde önceliği alan ve yaşamın 
sürdürülebilirliğinin ilk koşulu olan beslenme
sorununun üzerine bugün neler yaptığımızdır.
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Girişim Kurulunun 
desteği ile "UTGB İlk 
Bildirisi” hazırlan-
mıştır ve 16 Mayıs 
2020’de UTGB 
Gönüllülerine 
duyurusu yapılmıştır.

2. BÖLÜM: GİRİŞİM DÖNEMİ
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 TANIŞMA VE DANIŞMA TOPLANTILARI

UlusalUlusal Tarım Gıda Birliği (UTGB) bünye-
sinde yaratılan Girişim Kurulu, 17-18-19 
Mayıs 2020 günlerinde altı adet “Tanışma 
ve Danışma Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. 
Toplantılarında Girişim Kurulu üyeleri, “Tür-
kiye Ulusal Tarım Gıda Üretimi Planlaması 
Projesine” yönelik görüşlerini belirtmiştir.

Toplantılar sonrasında Girişim Kurulu 
üyelerinin ortak görüşe sahip olduğu 
konular belirlenmiştir.

2. BÖLÜM: GİRİŞİM DÖNEMİ 



Bu süreçte Ulusal 
Tarım Gıda Birliği, 
çalışmalarını 
gönüllülük esasında 
yürütmeyi ilke olarak 
benimsemiş; tarım ve 
gıda sektörünün tüm 
bileşenlerinden ve ilgili bileşenlerinden ve ilgili 
tüm kurumlardan ve 
mesleklerden oluşmuş 
gönüllü katılımcıların 
oluşturduşu bir sivil 
farkındalık ve
eylemlilik yapısı olarak 
tanımlanmıştır. 
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Toplantı sonrasında ortaya konan 
görüşler meslek gruplarına göre katego-
rize edilmiştir.

Toplantı sonrasında “UTGB Kurumsal 
Yapılanma ve Türkiye Ulusal Tarım Gıda 
Planlama Projesi Ön Çalışması”  ve  “UTGB 
Türkiye Ulusal Tarım Gıda Planlama Proje-
si Örgütlenme ve Eylem Süreci Üzerine 
Taslak Çalışması”  oluşturulmuştur.

2. BÖLÜM: GİRİŞİM DÖNEMİ 



26 Mayıs 2020 Genel 
Değerlendirme Toplantısın-
da, Ulusal Tarım Gıda 
Birliğinin “İnşa Dönemine” 
geçiş yapmasına ve 14 
Temmuz 2020’de “Değer-
lendirme Toplantısının" 
düzenlenmesine karar ve-
rilmiştir ve ”İnşa Dönemi 
Gönüllü Çalışma Grubu” 
kurulmuştur. 
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Toplantıların notları ve toplantı ile ortaya 
çıkan çalışmalar, UTGB Girişim Kurulu üye-
leri ve UTGB Gönüllüleri ile e-posta ve 
Whatsapp üzerinden, paylaşılmıştır. 
Yapılan paylaşımda, 26 Mayıs 2020’de 
“Genel Değerlendirme Toplantısı” düzenle-
neceği ve gönderilen toplantı notları ve bil
gilendirme metinleri üzerinden; “Önerilen 
başlıklarla, yöntemle çalışmaya başlayalım 
mı?” kararına ilişkin soru sorulup, yanıtının 
isteneceği belirtilmiştir. Yanıt, “Hayır” 
olursa, bu aşamada ve bu grupla devam 
edilmeyeceği; “Evet“ olursa “İnşa 
Dönemine” geçiş yapılacağı ortaya kon-
muştur.

2. BÖLÜM: GİRİŞİM DÖNEMİ 



3. BÖLÜM: İNŞA DÖNEMİ

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
"Kurumsal Yapı, Kurumsal İlişkiler, Planlama, "Kurumsal Yapı, Kurumsal İlişkiler, Planlama, 

İletişim ve Eş güdüm, Kaynak Temini ve Yönetimi" 
konularında araştırmalar yapmış ve her hafta 
perşembe günü 20:00-21:00 arasında yapılan
toplantılarda düzenli olarak bir araya gelmiştir. 



20

İzmir Makine 
Mühendisleri Odası 
Endüstri Mühendisleri 
Komisyonu, UTGB için 
“Tarım Alt Çalışma 
Grubunu”
oluşturmuştur.

İnşa Döneminde 
UTGB’ye ulaşan veya 
ulaştığı ulusal ve 
uluslararası kaynaklar 
için dijital kütüphane 
oluşturulmuştur. Tüm 
bu çalışmalar için inşa 
dönemi gönüllüleri dönemi gönüllüleri 
480 adam saat
toplantı yapmıştır.

08 Haziran 2020’de UTGB Gönüllülerine 
“İnşa Dönemi Ara Bilgilendirmesi” pay-
laşılmıştır. 27-28 Haziran 2020'de  ise “Ara 
Değerlendirme Toplantıları” düzenlen-
miştir. Bu toplantılarda yapılan çalışmalar 
aktarılmıştır ve planlama projesi için kul-
lanılacak yöntem olan “Sistem Yaklaşımı ile 
Birlikte Modelleme” konusu üzerine 
katılımcılara bilgi verilmiştir ve bitkisel 
üretim için yapılan örnek model 
tanıtılmıştır.

3. BÖLÜM: İNŞA DÖNEMİ



Toplantıda, çalışmalarının 
UTGB Yürütme Kurulu takibi 
ve gönüllülerin desteği ile 
devam etmesine ve her ayın 
birinci ve üçüncü haftası 
Perşembe günleri 
"Dayanışmanın Perşembesi” 
toplantılarında bir araya toplantılarında bir araya 
gelinmesine karar verilmiştir.
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14 Temmuz 2020’de UTGB İnşa Dönemi 
Gönüllü Çalışma Grubu ve UTGB 
Gönüllüleri ile "UTGB İnşa Dönemi Değer-
lendirme Toplantısı” düzenlenmiştir. İnşa 
Dönemi Değerlendirme Toplantısında, 
dönem içerisinden gerçekleştirilen 
çalışmalar aktarılmıştır, planlama projesi 
dışındadışında çalışma gerektiren konular belirlen-
miştir.  UTGB' nin dernek, kooperatif veya 
vakıf olarak tüzel yapısının gereklilik 
oluştuğunda kurulması gerektiği ve “Ku-
rumsal Yapı, Kurumsal İlişkiler, Çalışma Al-
anları, İletişim ve Eş güdüm, Kaynak Temini 
ve Yönetimi” üzerine çalışmaların devam 
etmesi önerilmiştir. 

3. BÖLÜM: İNŞA DÖNEMİ 



4. BÖLÜM: YAPILANDIRMA DÖNEMİ

Bu günlerin günceldeki belirsizliğinden çok daha 
önemli olan şey; geleceğin tanım zorunluluğu ve
bu tanımlar içerisinde önceliği alan ve yaşamın 
sürdürülebilirliğinin ilk koşulu olan beslenme
sorununun üzerine bugün neler yaptığımızdır.
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"Yapılandırma Dönemi” 06 Ağustos 2020 
– 24 Aralık 2020 tarihlerini kapsamak-
tadır. 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 Yayıncılık çalışmalarına 
başlanmıştır.

Çağımızda ve Ülkemizde 
Köylü Sorunu ve Yeni 
Köylülük Paneli
düzenlenmiştir.

Bu çalışmalar için, UTGB Yürütme Kurulu; 
gönüllüler, kurumlar, uzmanlar, Oda ve STK 
temsilcileri ile 200 adam saat görüşme ve 
toplantı gerçekleştirmiştir; Dayanışmanın 
Perşembesi toplantılarına katılan 
gönüllülerde 210 adam saat toplantı yap-
mışlardır.

4. BÖLÜM: YAPILANDIRMA DÖNEMİ



Ulusal Tarım Gıda Birliği 
(UTGB) genel olarak, çevrenin 
korunması, sağlıklı, temiz 
güvenilir gıda temini, küçük 
çiftçiliğin ve köylünün korun-
ması ve örgütlenmesi konu-
larında bilimsel ve pratik 
araştırmalar yapan, bu çaba-
larını her yolla yayımlamaya, 
kitleye ulaştırmaya çalışan, 
farkındalığı yüksek, gönüllü 
bir sivil toplum kuruluşudur.
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 UTGB TANIMI VE LOGOSU

Gönüllülerin ilettiği 14 farklı logo tasarımı 
içerisinden seçilen tasarım, UTGB 
Logosu olarak kullanılmaya başlanmıştır.

4. BÖLÜM: YAPILANDIRMA DÖNEMİ 
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2- İnsan faaliyetlerinin yeryüzüne ve yaşama 
olan yıkıcı etkisine dikkat çeker.

UlusalUlusal Tarım Gıda Birliği,  içinde yaşa-
makta olduğumuz hakim yaşam biçimi 
ve bugünkü işleyiş şekliyle tüm üretim 
süreçlerinin, dünyanın ve insanlığın doğal 
yapısı ve dengesini kalıcı olarak bozmak 
üzere sürdürüldüğünü ve geleceğe ilişkin 
geri döndürülemez olumsuz ve yıkıcı et-
kiler yarattığını gözlemler.

4. BÖLÜM: YAPILANDIRMA DÖNEMİ 
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b. Tarladan tüketiciye dek uzanan gıda 
temin zincirinin her aşamasının akılcı, 
verimli, eşitlikçi, sağlıklı, tüm toplum 
yararına sürdürülmesini temin edecek 
yolları araştır, yayımlar, paylaşır.

4. BÖLÜM: YAPILANDIRMA DÖNEMİ 
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d. Tüketim toplumunun özellikle 
beslenme ve insan sağlığı üzerindeki tüm 
zararlı etkilerini toplum gözünde açığa 
çıkarmak ve etkin bir farkındalık yarat-
mak üzere çalışır.

e. Şu anki haliyle, endüstriyel tarımın, 
uluslararası tekellerin yer küreye ve tüm 
dünya toplumlarına verdiği/vereceği 
zararların açığa çıkarılması için gözlem-
ler, araştırmalar ve yayımlar yapar.

f. İlkelerini paylaştığı etkin toplumsal 
yapılarla dayanışmayı hedefler.

4. BÖLÜM: YAPILANDIRMA DÖNEMİ 
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4-Küresel tüm sorunlara ilişkin çalışmaları 
öncelikli olarak algılar.

KüreselKüresel ısınma, çevre kirliliği, iklim krizi, 
yenilenebilir enerji, temiz hava, temiz 
toprak ve temiz su yitimi ve kirlilikleri 
konularında yoğun ve kesintisiz bir çalış-
ma sürdürür ve her platformda uyarı 
görevleri yapar.

4. BÖLÜM: YAPILANDIRMA DÖNEMİ 
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6- Tarım ve gıda sektöründe planlama ve 
geliştirme çalışmalarına öncelik verir.

UlusalUlusal Tarım Gıda Birliği, Ülkemizin; üret-
ken, çağdaş, doğa ve ekosistemle 
uyumlu, doğal mirasa saygılı, sağlıklı, 
makul maliyetlerde gıda ürünleri üreten 
saygın, gelişmiş bir Tarım ve Gıda sek-
törüne sahip olması için ilgili tüm pay-
daşlarla çalışmalar sürdürür.

4. BÖLÜM: YAPILANDIRMA DÖNEMİ 
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8- Bilgiyi üretmek ve paylaşmak üzere çağdaş 
ve etkin iletişim ağlarını kullanır.

UlusalUlusal Tarım Gıda Birliği, bilgiyi tartışmak, 
üretmek ve paylaşmak için her türlü 
sosyal ağdan, çağdaş iletişim olanak-
larından yararlanır, platformlar oluşturur, 
tartışma ortamları yaratır ve konuyla ilgili 
tüm kesimlere, kurumlara bu araçlarla 
ulaşarak etkin ve yaygın bir bilişim ağı 
yaratmaya çabalar.yaratmaya çabalar.

4. BÖLÜM: YAPILANDIRMA DÖNEMİ 



Planlamanın Planı, Tarım 
ve Doğal Kaynaklar, Gıda 
Güvenliği, Sosyal Eşitlik,
Örgütlenme ve Sözleşmeli 
Tarım, Yayıncılık çalışma
alanlarında görev alacak 
gönüllerin oluşturduğu
gruplar kurulmuştur.gruplar kurulmuştur.

Bu gruplarda yer alan 30 
gönüllü, bütünsel ve 
bilimsel çalışma odağında 
çaba göstermektedir 
toplam 160 adam saat
toplantı yapmıştır. Ayrıca toplantı yapmıştır. Ayrıca 
20 gönüllünün içinde
bulunduğu “UTGB Danış-
ma Kurulu” uzmanlıkları 
ile çalışma gruplarına 
destek vermektedir. 
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10. İlkeler ve amaçlarının uygulanmasının ta-
vizsiz takipçisidir.

Ulusal Tarım Gıda Birliği, tüm çalışma-
larını yürütürken hiçbir yönlendirmeye 
tabi olmayacağı gibi, hiçbir kişi ya da 
kesimi olumsuz anlamda yönlendirmeye 
çalışmaz.

 ÇALIŞMA ALANLARI VE STRATEJİLERİ

Ulusal Tarım Gıda Birliğinin yedi ana 
başlıkta çalışma alanları ve stratejileri be-
lirlenmiştir. 

4. BÖLÜM: YAPILANDIRMA DÖNEMİ 
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Deniz Sezer / Endüstri Mühendisi , Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi
Dr. Elif Tunalı Çalışkan / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademisyeni 
Filiz Güler / Endüstri Mühendisi
Nergis Coşkuner Batı / Ziraat Mühendisi, Kurumsal Gelişim Uzmanı
Okan Kenar / Endüstri Mühendisi , Bilgi Teknolojileri Yönetim Danışmanı
Pelin Yardım / İnşaat Mühendisi
Prof. Dr. İpek Deveci Prof. Dr. İpek Deveci / Endüstri Mühendisi , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademisyeni
Dr. Okan Öztürkmenoğlu / Bilgisayar Müh., Bilgisayar Tek. Bölümü Akademisyeni, Bilgisayar Müh. Odası YK Üyesi
Pınar Nacak / Ziraat Mühendisi, İzmir Ticaret Borsası Genel Sek. Yard., İzmir Tarım Grubu Dönem Sözcüsü

Terken Dikeç Kenar / Endüstri Mühendisi
Yeşim Yetiş / Endüstri Mühendisi, Yalın Üretim Uzmanı

TA
RI
M
 v
e 
D
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Ğ
AL
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YN
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LA
R Dr. Sema Sert / Fizik Mühendisi, Güneş Enerjisi Ensitüsü Doktora Öğrencisi

Fulya Aydın / Fizik Bölümü Mezunu, Güneş Enerjisi Enstitüsü Doktora Öğrencisi
Merve Kıran / Fizik Bölümü ve Güneş Enerjisi Enstitüsü Y.Lisans Eğitimi, Fizik Öğretmeni
Bilal Özdemir / Emekli Albay, Toprak Gönüllüsü
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Günay Baysal / Ziraat Mühendisi, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi, İzmir Tarım Grubu Üyesi
Hidayet Bilgiç / Ziraat Mühendisi, Gazipaşa Üretici
Nergis Coşkuner Batı / Ziraat Mühendisi, Kurumsal Gelişim Uzmanı
Pelin Yardım / İnşaat Mühendisi
Terken Dikeç Kenar / Endüstri Mühendisi 
Yeşim Yetiş / Endüstri Mühendisi, Yalın Üretim Uzmanı
Zafer Duru Zafer Duru / Gıda Mühendisi
Dr. Zeki Hepçimen / Gıda Mühendisi, Gıda İşleme/Gıda Teknolojisi  Bölümü Akademisyeni
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Ali Selim Alpaslan / Ziraat Mühendisi, Tarım Ekonomisi Bölümü Doktora Öğrencisi
Hayati Baltacıoğlu / Ziraat Mühendisi
Nergis Coşkuner Batı / Ziraat Mühendisi, Kurumsal Gelişim Uzmanı
Pelin Yardım / İnşaat Mühendisi
Yeşim Yetiş / Endüstri Mühendisi, Yalın Üretim Uzmanı
Barış Aydoğdu / Çiftçi, Polikarbonat Sera Örtüleri Uzmanı (Sözleşmeli Tarım) 
Orhan Kantarcı Orhan Kantarcı / Ziraat Sorumlusu, Gıda İhracatcısı
Kemal Berişler / Çiftçi, Kybele Özel Gıda ürünleri A.Ş. Kurucu Yöneticisi

SO
SY
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K

Aslı Arslan / İstatistik Mezunu, Kurumsal Gelişim Uzmanı
Öykü Kulan / Endüstri Mühendisi
Fatoş Hamamcı / Endüstri Mühendisi
Nergis Coşkuner Batı / Ziraat Mühendisi, Kurumsal Gelişim Uzmanı
Pelin Yardım / İnşaat Mühendisi

YA
YI
N
CI
LI
K

Hasan Özgen / ÇEKÜL Vakfı Kurucu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Belgesel Yapımcısı
Filiz Güler / Endüstri Mühendisi
Kemal Berişler / Çiftçi, Kybele Özel Gıda ürünleri A.Ş. Kurucu Yöneticisi
Nergis Coşkuner Batı / Ziraat Mühendisi, Kurumsal Gelişim Uzmanı
Pelin Yardım / İnşaat Mühendisi 
Tahsin İşbilen / Belgesel Yönetmeni
Okan Kenar Okan Kenar / Endüstri Mühendisi , Bilgi Teknolojileri Yönetim Danışmanı
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A. Zeki Hepçimen - Gıda Mühendisi, MCBÜ Dr. Öğr. Üyesi
Ali Selim Alpaslan - Ziraat Mühendisi
Bilal Özdemir - Emekli Albay, Üretici, Toprak Gönüllüsü
Deniz M. Sezer - Endüstri Müh. Yaşar Üni. Arş. Görevlisi
Elif Tunalı Çalışkan - Akademisyen, Ege Üni. İİBF İktisat Bölümü Dr. Öğr. Üyesi
Engin Türemen - Dr. Gıda Mühendisi, Gıda Güvenliği Kalite Kontrol Uzmanı
Günay Baysal - Günay Baysal - Ziraat Mühendisi, İzmir Tarım Grubu Üyesi
Hasan Vural - Uludağ Üni. Tarım Ekonomisi Bölüm Başk.
Hayati Baltacıoğlu - Ziraat Mühendisi
Hidayet Bilgiç - Ziraat Mühendisi, Üretici
Kemal Berişler - Çiftçi, Gıda Sanayicisi
Mithat Ş. Dedeoğlu - İşletmeci, Taze Sebze Meyve Dağıtım Kanalları Planlaması / Yönetimi Yöneticisi
Murat Bayizit - Gıda Y. Mühendisi, Kaledonya AŞ Kurucu Yön. Bursa Tic. Odası Mec. Bşk. Yrd.
Okan Öztürkmenoğlu - Okan Öztürkmenoğlu - Bilgisayar Müh. Bilgisayar Müh. Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Öykü Çiftçi Kulan - Endüstri Mühendisi
Prof. Cengiz Çakır - Ziraat Mühendisi, Emekli Akademisyen
Prof. İpek Deveci Kocakoç - Endüstri Mühendisi, DEÜ Ekonometri Bölümü Prof. Öğr. Üyesi
Seda Özel - Antalya B. Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı
Vahap Tuncer - Ziraat Mühendisi, Antalya Ziraat Odası Önceki Dönem Başkanı
Zafer Duru - Gıda Mühendisi, Cantek Grup Yöneticisi

4. BÖLÜM: YAPILANDIRMA DÖNEMİ 



Ulusal Tarım Gıda Birliğinin 
web sitesinin kurulması için  
www.utgb.org olarak alan adı 
alınmıştır.
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 YAYINCILIK ÇALIŞMALARI

Web sitesinde "UTGB Hakkında, 
Hikayemiz, Amaç ve İlkeler, Faaliyetler, 
UTGB Takvimi, Kütüphane ve İletişim" 
bölümleri yer almaktadır ve geliştirme 
çalıştırılmalarına devam edilmektedir. 
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Ulusal Tarım Gıda Birliği 
tarafından yürütülen
çalışmaların tümünün ana çalışmaların tümünün ana 
zeminin, üretim süreçlerinin 
hepsinin somut olarak bağlı 
olduğu en temel üretici güç 
olan, kadimden beri “Köylü 
Sınıfı” olarak isimlendirilege-
len bu sosyal kategorinin, len bu sosyal kategorinin, 
yaklaşık 20.000 yıllık sosyal 
evriminin bugün ulaştığı 
çizginin açıkça ve tüm 
ayrıntılarıyla tanımlanması 
gerektiği ihtiyacı ortaya 
konmuş ve tüm gönüllüler, 
"Köylü ve Köylülük” "Köylü ve Köylülük” 
konusunu tartışmak için katkı 
sağlamaya davet edilmiştir.  
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 ÇAĞIMIZDA VE ÜLKEMİZDE KÖYLÜ
 SORUNU VE YENİ KÖYLÜLÜK PANELİ

TartışmanınTartışmanın yönünü, alt başlıklarını ve  
metodolojisi oluşturmak amacıyla 20 
Aralık 2020 saat 19:00-21:00'de 
"Çağımızda ve Ülkemizde Köylü Sorunu & 
Yeni Köylülük Paneli” düzenlenmiştir. 
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Yayın kapasitesi olan 100 katılımcı ile 
gerçekleştirilen panele Birlikten ve 
dışarıdan çok daha yüksek bir talep 
gelmiştir.  Panelin kaydı UTGB Youtube 
kanalına yüklenerek, herkesin izlemesi 
sağlanmıştır. Panelin en öne çıkan 
özelliği; hemen herkesin, istekle tartış-
mayamaya katılma duygusu ile söyleyecek bir 
sözünün var olduğu hissi ve heyecanı 
olmuştur.  Konunun, herkes tarafından, 
tartışmaya değer bulunduğu fark edilmiştir. 
“Köy ve köylülük” kavramları konusunda, 
sonuç odaklı çabalar göstermek üzere  
yöntemler geliştirilmeye devam etmekte-
dir.

Ek-11
Köylü ve Köylülük Konusunu Tartışmaya Çağrı 
Metni

EK-12
Çağımızda ve Ülkemizde Köylülük Sorunu ve 
Yeni Köylülük  Paneli Değerlendirme Metni
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5. BÖLÜM: UTGB 2021 FAALİYETLERİ

Çerçevesi hazırlanan 2021 çalışma programı,
üyelerimizle yapacağımız tartışma/danışma

toplantılarında oluşturulacaktır ve paylaşılacaktır.
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Koronavirüs / Gıda Üretimi
İlişkisi Üzerine Yazılar

Ek-1
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“Koronavirüs sorunundan bin beteri: “Gıda Temini tehditi”
gündemimizin en öncelikli konusudur.”

Yaşamın sürdürülebilirliği-
nin ilk koşulu nedir?

?
Değerli dostlarım, 
Hepinizden lütfen, biraz zamanınızı ayırarak aşağıda 
yazdıklarımı dikkatle okumanızı ve bu konudaki 
görüşlerinizi bildirmenizi rica ediyorum:

İçindenİçinden geçtiğimiz kaotik, karmaşa -Korona- günleri 
bir biçimde hepimizi etkiliyor, yaşam biçimlerimizi 
altüst edip değiştirecek ölçüde, damgalayıcı vurgular-
la bizleri alıştığımız 'konforlu' dünyamızdan bambaş-
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Ancak şu anda yaşadığımız bir müthiş olanağın ne yazık ki yeterince farkında değiliz. Her 
gün haberlerini izleyerek şaşırdığımız ve ama belki aynı zamanda failleri olduğumuz süper-
market yağmalamalarının özellikle taze/kuru/dondurulmuş/konserve sebzeler reyonlarının 
ertesi günü tekrar rafların yeniden doldurulmuş olmasının müthiş keyfini ve ayrıcalığını 
yaşamaktayız, fakat bu olanağın tüm bu ürünlerin, bundan 5-6-7 ay önce, üretici kardeşle-
rimizin emeklerinin sonucunda orada bulunabildiğinin ayırdın da değiliz.

Eğer bu gün, şu andan tezi yok, derhal gerekli önlemler alınmazsa bundan iki-üç ay sonra ne 
yazık ki rafların aynı hızla doldurulabilmesinin bu koşullarda mümkün olamayacağı bir 
duruma doğru ve hızla ilerliyoruz.

İçindeİçinde bulunduğumuz şu günler önümüzdeki yaz-sonbahar sezonunun ürünlerinin ekim-di-
kim, hazırlık günleridir ve ne yazık ki, görebildiğim kadarıyla toplumumuzun en aşağısından, 
en yukarısına kadar hiç kimse bu olayın hiç bir şekilde ayırdın da değildir. Bu konuda hiç 
kimse, sofralarına gelen her türlü ürünün, bir kesim insan tarafından ve olağanüstü bir çaba-
yla üretildiğinin ne yazık ki, farkında bile değildir. Bu ürünleri üretmekte olanlar; tohumundan, 
fidesine, ekiminden bakımına, hasadından, işlenmesine, nakliyesine, dağıtımına, 
pazarlanmasına kadar koskoca bir sistemi sessiz sedasız, son derece mütevazı bir 
şekilde yürütmekte/sürdürmekte olan insanlardır ve en az bu yazıyı okumakta olanlar 
kadar KORONAVİRÜS ün tehdidine maruzdurlar.
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Şimdi eğer şu andan tezi yok bu konu, tüm toplumumuzun, en altından en üstüne kadar, 
gündemine, en az sağlık sorunları/hastane problemleri/kolonya/sabun/doktorlar/hemşire-
ler kadar girmezse ve çözümleri üzerinde düşünülerek bir eylem programı oluşturulmazsa, 
hepimiz çok iyi bilmeliyiz ki, üç ay sonra çok ciddi bir gıda temini sorunu ile karşı karşıya ka-
lacağız ve sizleri temin ederim ki, bu sorun KORONAVİRÜS sorunundan bin beter bir şekilde 
hepimizi, her anlamda etkileyecektir…

BU KONU, ŞU ANDAKİ GÜNDEMİN EN ÖNCELİKLİ KONUSUDUR!!! 

Lütfen hepinizin bu konudaki görüşlerinizi bekliyorum, yarın konuya ilişkin görüş ve önerile-
rimi ileteceğim.

Saygılarımla,

Kemal Berişler, Çile köy

6. BÖLÜM: EKLER

Koronavirüs / Gıda Üretimi İlişkisi Üzerine Yazılar -1 



“Olmakta olanın söylediği : Gıda üretimi, kısa vadede bir kaosa ve 
kıtlık sendromuna dönüşmeksizin sürdürülmelidir.”

Gelecekteki olası kıtlık kim-
leri etkileyecek?

?
Değerli dostlarım, kardeşlerim,

KORONAvirüs,KORONAvirüs, ana karakteristiği olarak; dil, din, ırk, 
sınıf, milliyet, ideoloji vb. gibi insanın yarattığı ve bin 
yıllardır bir biçimde kendisini bu kavramlarla katego-
rize ettiği, hiç bir sosyal ayrımı tanımaksızın, doğal 
hükmünü küresel ölçekte ve coğrafya tanımadan 
sürdürüyor. 

Bu yeni bir şey mi yer küre için, hayır, milyonlarca yıldır, virüsler hep böyle davranırlar ve diğer 
organizmalarla olan ilişkilerinde, kendilerini sürekli yenileyerek ama ilke olarak, hep böyle 
davrandılar. Peki, şimdi olmakta olanın, şimdiye dek olmuş olanlardan farkı nedir? İnsanlık 
yakın/uzak dönemlerinde de yine buna benzer olgularla pek çok kez yüz yüze geldi fakat 
kimileri coğrafi yayılımını sınırlı olarak sürdürdü, kimilerine zaten (neredeyse her kış döne-
minde) sürekli maruz kalmaktayız ve doğallıkla metabolizmalarımızın gösterdiği bağışıklık 
tepkileri oluştu ve bir biçimde atlattık. bu gün olanı da atlatacağımız gibi...

AncakAncak insanlığın şimdi yaşadığı deneyim, içinde bulunduğumuz küreselleşme diye ad-
landırılan ve 'uygarlık'ımızın bu günkü vardığı aşamanın, gücümüz diye algılanan/algılat-
tırılan bütün zaaflarını arkasına takmış bir parçalanma sürecinin, iletişimi/medyası/neo li-
beral devletleri toplumları/ulaşımı, popülizmi/borsaları/finans kapitali... vs ile yaratılmış ko-
caman kaotik sistemin tüm zayıflıklarının ortaya serildiği ve yarının asla dünkü gibi olamaya-
cağı bir deneyimdir. Özetle bu durum, vahim bir sağlık sorunu olmanın yanı sıra ve ondan 
çok daha önemli olmak üzere, küresel bir sosyal sorun ve değişim süreci olarak tezahür 
ediyor. 
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Olgunun bu farklılığı ve insanlığın, küresel kültür ve algılama süreçlerinde yarattığı/yarata-
cağı yoğun etkiler, hem herkes tarafından şiddetle hissedilmekte, hem de insanlığın gelecek 
tasarımlarını kökten sarsabilecek şekilde değişimlere doğru yol almaktadır.

Bu olay tüm yönleriyle daha şimdiden tartışılmaya başlandı ve daha çok tartışılacak. Filo-
zoflar, bilim insanları, din insanları, tıp dünyası, iş insanları, siyasetçiler, eğitimciler, halk-
lar, herkes, herkes bu tartışmaya katılacaklardır.

Şu anda, evlerinde, onları bekleyen belirsiz akıbetin ve gözle göremedikleri fakat her 
yerde hazır ve nazır olan düşmanın kendilerine ve en yakınlarına er ya da geç ulaşacağını 
içten içe bilerek ancak, kendisine dokunulanın ağırlıkla yaşlanmış kitle olacağının 
dayanılmaz rahatlatıcı ve gizli bencilliğinin bilinciyle de sorunu sadece kendilerine her 
soydan yetkilinin televizyon ekranlarından aralıksız olarak önerdiği gibi bir yalıtılma, 
hijyen, kurallara uyma gibi önlemlere riayet ederek bu eyyamın atlamasını bekleyen ve 
hemen sonrasında bu korku ve panik günlerinin baskıladığı tüm duygularıyla sokaklara 
fırlayıpfırlayıp eskisi gibi, nerede bıraktılarsa yaşamlarına oradan devam edebilmeyi hayal eden 
milyonlar var. İhtimal ki bu kitlenin epey büyük bir çoğunluğu da evlerinde raflarını ve 
buzdolaplarını bu bekleme sürecini rahatça atlatabileceklerini umdukları birçok gerekli 
gereksiz şeyle doldurmuşlar ve bu hususta hem içten içe bir farklılığın, kendilerini 
güncelde sağlama almanın gizli hazzı fakat aynı zamanda bu durumun nasıl ve ne 
zaman sonlanacağını bilememenin yarattığı acınası bir rahatsızlığın dile getirilemeyen 
derin belirsizliğini yaşamaktadırlar.
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Bu arada da özellikle ülkemizde olmak üzere, yöneticiler, şimdilik sadece güncel sağlık ön-
lemleri ve arka arkaya sıralanan, insanların yüreklerini daraltan ve nereye kadar süreceği 
bilinmeyen aralıksız yasak emirleriyle süreci yönetmeye çalışmaktalar. Geniş kitlelerde 
zaten var olan güvensizlik ve korku/panik duygularını daha da körükleyecek şekilde belirsiz 
bir kapalılıkta ve şeffaflıktan uzak tanımsız bir yöntem sürdürmekteler, üstelik de bu yöntem-
lerinin nasıl oluyorsa pek de beğenmekteler. İnsanların güncel, kısa vadeli ve uzun vadeli pek 
çok konudaki soruları açıkta ve gölgeler içerisinde kalmakta ve bu durumun yarattığı kaotik 
hal insan beyninin düşünme süreçlerini inanılmaz bir biçimde ve hele çocukları ve gençleri 
düşünürsek, her düzeyde kalıcı bir şekilde yaralamakta, hasara uğratmaktadır.

Dün yaptığım uyarı işte tam da bu belirsizliği yansıtmaktadır ve şu anda görünürdeki tüm ey-
lemler, atılan tüm koruma adımları, bütün söylemler bu günü geçirmek üzerinden 
yürütülmektedir. Genel duruş, her şeyin birden ve mucizevî bir şekilde sona ereceği ve 
hemen ardından herkesin ipin ucunu nerede bıraktıysa tekrar oradan tutacağı ve yaşamına 
daha önce her nasılsa o şekilde devam edeceği üzerinedir ve bu doğrudur da. Çünkü tüketim 
toplumlarında insanlık, akıl almaz bir iş bölümüne uğratılmış ekonomik süreçlerin esiri 
olarak ve olmakta olanın asla farkında olmayan kör ve duygusuz bir yaşam sürdürmektedir. 
Parasını/krediParasını/kredi kartlarını kullanarak, gücü her neyse o sınırları da fevkalade zorlayarak, gerek-
sinimlerinin bir biçimde giderilebildiği bir süreci yaşamaktadır. Tabii ki bunun olabilmesini 
sağlayan bir sosyal durumu, işi, zengin uluslarda devletin yardımları, bankaların borçlandır-
ma politikalarından elde edilen olanakları var olduğu sürece...

Bu verili zeminin kalıcı olabilmesinin en temel koşulu, özellikle beslenme süreçlerinde, toplu-
mun diplerinde sessiz sedasız sürmekte olan üretim faaliyetlerinin hiç aksamasız olarak 
devam etmesidir.

İçinde bulunduğumuz durumda, ne yazık ki bu sürecin en azından kısa vadede fevkalade 
aksayacağına dair çok ciddi belirtiler var ve yine ne yazık ki toplumumuzun ve yöneticile-
rimizin bu konuda bir farkındalık içerisinde olduğuna dair herhangi bir refleks göremiyo-
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rum. Dün yaptığımız girişimler sonucunda konuyu kavrayabilecek yetkinlikte, çiftçilerden, 
tarım işçilerine, gıda sanayicilerinden, ulaştırmacılara, teknik arkadaşlarımıza kadar geniş bir 
yelpazede birçok dostumuzla birlikte tartışmalarımızı sürdürdük ve bir yaratmak üzere yola 
çıktık ve gerek meslek örgütlerimizde gerekse en üst düzeye kadar devlet yetkililerimiz dâhil 
kimi noktalara uyarılarımızı ulaştırmayı başarabildik. 

Bu gün içerisinde, gıda üretiminin, kısa vadede bir kaosa ve kıtlık sendromuna 
dönüşmeksizin sürdürülmesine ilişkin önerilerimi ve çağrılarımı yazacağım. 

Lütfen bu konuda herkesi duyarlı olmaya ve düşüncelerini açıklamaya davet ediyorum. Lütfen bu konuda herkesi duyarlı olmaya ve düşüncelerini açıklamaya davet ediyorum. 

Saygılarımla,

Kemal Berişler 
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“Eğer koşullarda bir değişiklik olmazsa ve bu günlerden başlamak 
üzere gerekli önlemler alınmayacak olursa; yaz aylarının başında 
yeni dönem ürünlerinde ciddi temin güçlüklerinin başlayacağı bir 
sürece giriyoruz.
Öncelikli mesele durumun farkına varmak ve geniş platformlarda 
yapılması gerekenleri tartışarak paylaşmaktır.”

Beslenme sorunu için ne 
yapılabilir?

?Değerli kardeşlerim,
 
KonuyaKonuya ilişkin olarak daha önceki yazılarımda belirt-
tiğim üzere, özellikle kısa vadeye ilişkin, genelde gıda, 
özelde ise yaş sebze meyve üretiminin özellikleri, 
sürdürülebilirliği ve bu alanda derhal alınması gereken 
önlemler üzerine düşüncelerimi sizlerle paylaşa-
cağım. Elbette, takdir edebileceğiniz gibi, buradaki 
fiziki sınırlamalar göz önüne alınarak, ana başlıklar halinde, olabildiğince yalın şekilde bir 
bakış açısı geliştirmeye gayret edeceğim. 

Öncelikle vurgulamam gereken ve yapmak istediğim şey, daha önce de belirttiğim gibi, 
içinde bulunduğumuz durumun sıcak gündeminde ne yazık ki yeterince irdelenmeyen ve 
günün acil sorunlarının üzerinden anı kurtarmaya yönelik bir sağlık sorunu gibi algılanan/al-
gılattırılan bu halin bir adım ilerisinde oluşacak sorunlara herkesin ve özellikle yetkili organ-
ların dikkatini çekmektir.

Tüm organizmaların en birincil gereksinmeleri olan enerjilerini temin ettiği yaşamsal girdileri 
olan, gıda temininin, bir aksama olmaksızın nasıl sürdürüleceği sorununu derhal gündemi-
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mizin en ön sırasına almamız gerekmektedir. İçinden geçtiğimiz günlerin olağanüstü koşul-
ları tüm toplumumuzu, konunun acil önemi dolayısıyla en altından, en üstüne kadar ve arada 
hiçbir ayrım olmaksızın herkesi aynı düzeyde ve fevkalade ilgilendirmektedir.

Bu gün itibariyle tükettiğimiz her şey, en çok bir yıl önceden ilgili toplumsal katmanlar; tarım 
işçileri, tohum, gübre, ilaç üreticileri, tarım makineleri üreticileri, tamircileri, su düzenekleri 
üreticileri, kurucuları, her düzeyde nakliyeciler, ambalaj üreticileri, gıda sanayicileri, dağıtım 
kanalları, çiftçiler, hayvan besleyicileri vb. gibi pek çok bileşenin bir tür eko-sistem oluştur-
arak ve tüm sorunlarına ve yönetim politikalarının en az 30–40 yıllık sistemi ihmal ve hatta 
kasıtlı ihmallerine ve dünyadaki hâkim ülke ve tarım tekellerinin ağır ve akıl almaz olumsuz 
yönlendirmelerine rağmen hala mutfaklarınıza kadar gelebilmektedir. Şimdilik bir süre daha 
bunlarıbunları bulabileceğinizi ilan eden yetkililer stoklarımızda bir sorun olmadığını ilan etmekte-
dirler. Umalım öyle olsun. Ancak içinde bulunduğumuz koşulların ne yazık ki yukarıda bah-
settiğim ekosistemi arızalandıracak pek çok belirti verdiğini, bu işleri 40 yıldır ve en dipten 
başlayarak bu gün bütün dünyaya işlenmiş tarımsal ürün üreterek pazarlayan ve pek çok 
tarımsal faaliyet gösteren bir firma haline gelmiş bir yapının kurucusu olarak görmekteyim. 
Halkımızı ve yöneticilerimizi bu hususta uyarmanın en öncelikli görevimiz olduğunu 
düşünüyorum. 
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Sorunun Tespiti ve Ne Yapılmalı; 

1. Önümüzdeki yaz döneminin her türlü sebze ürünlerinin şu anda tohumları temin edilmiş 
ve gerek çiftçilerin kendi olanaklarıyla, gerekse fide işletmelerinde büyük çoğunlukla fideye 
dönüştürülmüştür. 

2.2. Arazilerin büyük bir çoğunluğu, Ege ve Akdeniz bölgelerinden başlamak üzere ekim, 
dikime geçtiğimiz aylarda hazır hale getirilmiştir ancak İç Anadolu, Ege’nin ve Karadeniz’in iç 
kesimleri ve Doğu Anadolu'da hala hazırlıklar sürüyor.

3. Bakliyat, tahıl, soğan, patates sonbahar aylarında ekildi hasat bekleniyor durumdadır. 

4. Çok yıllık bitkilerde, meyvelerde hasat dönemine doğru ilerliyoruz. 

5.5. Sera tarımının yapıldığı yörelerin çoğunda sonbaharda dikilmiş tüm çeşitlerin hasatı 
sürmektedir ve haziran ortası itibariyle sona erecektir. Ege kıyıları, iç bölgeleri, Akdeniz’in 
yüksekleri, İç Anadolu ve Karadeniz’deki ve diğer bölgelerdeki yaz ve sonbahar ürünlerinin 
ekim dikim hazırlıkları henüz yapılmakta, ya da yapılacaktır.

Genel durum budur:
 
BuBu verili durum altında gördüğümüz eğer koşullarda bir değişiklik olmazsa yaz aylarının 
başında yeni dönem ürünlerinde, bu günlerden başlamak üzere gerekli önlemler alınmaya-
cak olunursa, ciddi temin güçlüklerinin başlayacağı bir sürece giriyoruz.

Sorunu Türkiye'nin, her gün beslenmek üzere sahip olduğu (Konuklarımız Suriyeli kardeşler-
imizle birlikte) yaklaşık 90 milyona yakın insanının en temel problemi olarak algılamamız ve 
ona göre davranmamız gerekiyor.
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Bu gün yaşadığımız bu sağlık sorunu olmaksızın bile, yılların getirdiği yorgunluğu ve bezgin-
liğinin, kan kaybının, ağır ezikliği altındaki tarım sektörünün, bir de üstüne yaşadığımız, ne 
zaman biteceği ve nasıl başa çıkılacağı bilinemeyen bu karmaşa döneminde böylesi bir 
büyük düzeneğin aksamaksızın yürütülmesi sorumluluğuyla karşı karşıyayız ve maalesef bu 
konuda kendimizin kendimizden başka sığınacak ya da başvuracak kapısının olamayacağı 
günlere doğru ilerliyoruz. 

BU SORUN HALKIMIZIN BESLENME SORUNUDUR 
TÜRKİYE BUNU AŞACAK GÜÇTEDİR, DENEYİM VE BİRİKİME SAHİPTİR... 

Öncelikli mesele durumun farkına varmak ve geniş platformlarda yapılması gerekenleri 
tartışarak paylaşmaktır. 

İçindenİçinden geçtiğimiz günler, espri, şaka, gırgır, siyasi düşmanlık, ayrımcılık, sen ben günleri 
değildir. Herkesin bu günleri HAYAT MEMAT meselesi olarak algılayıp, başta ülkeyi yöneten-
ler olmak üzere, tüm halkımızın üzerine düşenleri layıkıyla yapacağına olan inancımı yinele-
mek istiyorum belki daha doğrusu inanmak istiyorum ve çağrımı yineliyorum. Tedbirler 
manzumesine ilişkin olarak bu gün tekrar yazacağım. 

Saygılarımla, 

Kemal Berişler, Çile köy 
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“İlgili pek çok meslektaşlarımızla Türkiye ölçeğinde oluşturduğu-
muz gruplarda, sorunu her boyutu ile izlemeye ve tartışmaya açtık 
ve tüm gayretimizle akıllarımızı birleştiriyoruz.”

Hangi koşullarda tarımsal 
üretim sürdürülebilir?

?
Değerli arkadaşlarım, 

DahaDaha önce paylaştığım yazılarımda bildirdiğim üzere 
şu an itibariyle, Türkiye tarımında ve tarımsal sanay-
isinde emek verenlere, Türkiye insanlarına gıda 
temin eden sektörümüzün tüm bileşenlerine, ve aynı 
zamanda tüketici de olan tüm dostlarımın değerli 
katkılarına açık olmak üzere alınması gerekli tedbirler 
hususunda görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Bu 

mütevazı çabamı lütfen bir çağrı, hem bir farkındalık yaratmak, hem de karar vericilere 
yardımcı olabilmek amacıyla sürdürülen bir gayret olarak algılamanızı rica ederim.

1. Tartışmamızı başlangıç olarak, genelde tek yıllık bitkilerle ve özel olarak da sebze grupları 
ve pirinç, patates, mısır gibi kitlesel tüketime konu ürünler üzerinde yoğunlaştırmak istiyo-
rum:

a. Tarım İşçileri

I. Öncelikle tarlalarımızda çalışan Tarım İşçilerimizden başlamak isterim. Şu anda en acil 
olarak, dikime hazır fidelerimizin toprağa aktarılması aşamasındayız. Bu insanlar, genelde 
mahalli olarak ve dayı başılık denilen bir sistemle organize edilerek, yaşamlarını 
sürdürdükleri yerleşim yerlerinden, işin yapılacağı tarlalara muhtelif taşıma araçları ile 
taşınırlar. Ayrıca aile tarımında, aile üyeleri ve toplama eş dost ile de bu tür işler küçük 
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ölçeklerde sürmektedir fakat ihmali kabildir. Bu durumda tüm bu işçi gruplarının öncelikle 
çalışmaya devamı gerekir ve ardından da bu insanların hem kendi sağlıkları hem de bulaştır-
ma ajanı olma ihtimallerini göze alarak, işçiyi seçen ve işe yönlendirenler tarafından, ev-
lerindeki sağlık koşullarının gözlenmesi, olası bulaşmaların yaşandığı mahallerde işçi seçim-
lerinde azami titizliğin gösterilmesi, taşıma koşulları, taşındıkları araçların dezenfeksiyonu, 
yemek sorunlarının en uygun koşullarda halledilebileceği şartların hazırlanması, çalışırken 
oluşacak temaslara ilişkin olarak her türlü hijyen malzemesinin kolaylıkla elde edilebilmesi
nin temini, bu grupların ve başlarındaki gerek çiftçi, gerekse işçi başıların özel bir çalışma ile 
bilinçlendirilmesi hususunda tarım teşkilatlarımız tarafından gerekli eğitim çalışmalarının 
yapılması gibi ayrıntıları sıralayabiliriz. 

II. Tam bu günlerde, gerek önümüzdeki tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi, gerekse, hemen 
başlayacak çapalama, bakım vs gibi kültür işlemleri ve sonucunda hasat döneminde olgun-
laşan ürünlerin toplanması sürecinde çalışmak üzere özellikle Doğudan gelecek ve ayrıca 
Suriye kökenli büyük gruplar halindeki işçilerle, yine dayı başları aracılığıyla anlaşmaların 
yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu işçi grupları, bu günlerde Türkiye'nin, başta Ege olmak 
üzere, pek çok bölgesine taşınmak üzere, aileler halinde, bebelerden dedelere, yola çıkacak-
lardır ve çalışacakları yörelerde, son derece sağlıksız koşullarda 4–5 aylarını geçirecekleri 
çadır kentlerini kurarak, yerleşeceklerdir. Bu koşullarda, bu insanların istihdamı zorunluluğu 
yıllardır sürmektedir ve her hangi bir çözüm bulunamamıştır. Ancak içinde bulunduğumuz 
günlerin şartlarında, bu konuda gerek ulaşım, gerek yerleşim konularında derhal konunun 
tüm bileşenleriyle birlikte sürdürülebilir bir eylem programı yapılmalıdır. Ayrıca olası sokağa 
çıkma yasaklarında bu grupların seyahat imkânlarının mutlaka temini gerekir. 
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b. Bu süreçte, en önemli unsur olan çiftçilerimizin bireysel karar aşamalarında şu anda ile-
ride pazar koşullarının ne olacağı belirsizliğinin acilen yapılacak kesin ve güvenilir açıklama-
larla giderilmesi ve çiftçilerimizi ekim dikimden vazgeçirecek bir ruh halinden uzaklaştırıcı, 
somut eylemlerin derhal planlanarak yürürlüğe konulması, bu meyanda: 

I. Çiftçilerin ihtiyaçları olan tüm girdilerde, gübre, mazot, ilaç, elektrik ve tohum vs. gibi kalem-
lerde derhal KDV sıfırlanmasına ve eğer var ise bu girdilerdeki ek vergilerin derhal kaldırıl-
masına,

II. Çiftçilerin kooperatif, banka, elektrik, su vs. borçlarını derhal ertelenmesine ve makul sürel-
ere yayılarak ertelenmesine, 

III. Çiftçilerin yetiştirecekleri ürünlerin satın alınmasının devlet garantisi altında olacağının 
derhal açıklanmasına, 

IV. Olası sokağa çıkma yasakları halinde bu üretim sürecinin tüm bileşenlerinin, sağlık şart-
larının azami düzeyde kollanmasına dair tedbirlerin de alınması koşuluyla serbest dolaşım-
larına ilişkin olarak hiç bir bürokrasiye tabi olmadan belgelerinin oluşturulmasına, 

Tarımsal girdi temininde ve fiyatlarında özellikle son dönemdeki yükselen kurlar nedeniyle 
oluşmaya başlayan istikrarsızlığın derhal önlem alınarak giderilmesine,

c. Çiftçilerimizle birlikte en büyük çabayı harcayan ve Türkiye'nin sanayi anlamında üretimi-
nin hemen tümünü tedarik eden, kontratlı tarım anlaşmalarıyla ve çiftçilere yaptıkları maddi, 
ayni, ve eğitim destekleriyle realize eden, işleyen, pazarlayan, ihraç eden, dağıtan, stoklarını 
sağlayan her türlü işlenti yapan gıda üretim fabrikalarımızın;

I. İşçi temin ve uygun taşıma koşullarının sağlanmasında eğitim ve katkı gerekir,
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II. Bu fabrikaların zaten en yüksek düzeyde sürdürdükleri hijyen şartlarını gerek insan ilişkile-
rinde, gerekse ürün üretiminde oluşturmak için kullanacakları tüm malzemelerin bu günkü 
koşullardaki temin güçlükleri göze alındığında rahatlıkla sağlanabileceği bir ortam oluşturul-
ması gerekir. 

III. Bu fabrikalarda çalışan işçilerin ve tüm personelin SGK primlerinin sıfırlanarak elde edi-
lecek kaynağın, hem işçilere daha yüksek ücret sağlamakta hem de yüksek hijyen koşullarını 
oluşturmak için kullanılmasını sağlamakta kullanılmalıdır. 

IV. Bu fabrikaların enerjileri kesiksiz olarak sağlanmalıdır ve enerji giderlerinde derhal ciddi 
indirimler yapılmalıdır. 

V.Buralara girdi temin eden ambalaj, palet, kasa, laboratuar malzemesi, analiz laboratuarları 
vs. gibi iş yerlerinin mutlak surette çalışır halde tutulması gerekir. 

VI. Tüm bu faaliyetlerin sürdürülebilmesini için gerek iç, gerekse dış nakliyelerin sağlıklı bir 
şekilde yürütülecek şekilde organizasyonlarının sağlanması gerekir. 

VII.VII. Üretimin sürdüğü koşullarda, dış pazarlara ulaşmakta doğabilecek aksamaların olması 
ve/veya ihracatın tamamen durması ihtimaline binaen firmaların ayakta kalabilmelerine 
olanak sağlayacak gerek vade, gerekse faizler açısından son derece uygun krediler sağlan-
ması için ön hazırlıkların yapılması gerekir. 

VIII. Tüm bu firmalara yetecek miktarlarda ateş ölçerlerin, maskelerin, dezenfektanların, eld-
ivenlerin temini ve dağıtımının sağlanması gerekir. 

IX. Gerek bu fabrikaların organize ettiği tarımsal faaliyetlerin, gerekse diğer tüm ekim faali-
yetlerinin fide teminini sağlayan firmaların desteklenmesi, nakliye olanaklarının temini gere-
kir. 
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Bizler zaten derhal pozisyonlarımızı alıp Koronavirüse ilişkin işletme önlem paketlerimizi ve 
davranış kurallarımızı belirleyen normları hazırlayarak, gerek işçilerimize, gerekse sürekli 
personellerimize düzenli olarak eğitimlerimizi veriyoruz ve her türlü gerekli önlemlerimizi 
almış bulunuyoruz. Bu durumda devletin tüm ilgili kurumları ile eskisinden çok daha sıkı bir 
işbirliğinin koşulları hazırlanmalı ve tüm eylemlerimizde müştereken yüksek farkındalık ve 
bilinçle hareket etmenin koşullarını hazırlamalıyız.

ŞuŞu anda ilgili pek çok meslektaşlarımızla Türkiye ölçeğinde oluşturduğumuz gruplarda 
sorunu her boyutu ile izlemeye ve tartışmaya açtık ve tüm gayretimizle akıllarımızı 
birleştirmeye gayret ediyoruz. Katkısı olabilecek herkesin çekinmeksizin düşüncelerini 
bekliyorum.

BuBu aşamada söyleyeceklerim bu kadar, ancak özellikle şunu vurgulamak istiyorum; yukarı-
da sıralamaya çalıştığım çok çeşitli davranışların, derhal ve tüm ciddiyetiyle ele alınmaması 
ve uygulamaların ivedilikle yürürlüğe konulmaması halinde, söylemekten ürküyorum fakat, 
olumsuz koşulların sürmesi halinde, bu günkünden çok daha fazla sorunla karşı karşıya ka-
lacağımız kesindir. Felaket tellallığı yapmak istemem fakat bu tür bir sorun kolayca ve son 
dakikada yapılacak girişimlerle çözümlenemeyecek kadar vahim bir durum yaratacaktır. 
Bunu lütfen bir kehanet olarak görmeyin, ben bu süreçlerin dinamikleri içerisinde geçird
iğimiz uzun yılların deneyimleriyle oluşabilecek büyük toplumsal sorunlar hakkında 
halkımızı, yönetenlerimizi, tüm ilgililerimizi uyarmak istiyorum. Bu konuşulanların şakaya ge-
lecek hiç bir tarafı yoktur ve ne yazık ki son pişmanlık fayda etmez. 
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Doğacak akıl almaz sosyal problemleri, hiç bir nihai önlem engelleyemez ve çevremizde 
daha önceki tarımsal sorunlarımızda, bakanlıklarımızın kullandığı "İthalat silahı" vs gibi 
şeyler, her ulus, ayrıca kendi derdinde olacağı için, hem mümkün olamayacak, hem de atıla-
cak her adım bu gün aklımızın alamayacağı sosyal ve parasal maliyetlere mal olacaktır. 

TÜRKİYE AÇ KALMASIN !!! 

TARLALARIMIZA, FABRİKALARIMIZA, TÜM ÇALIŞANLARIMIZA, İŞÇİLERİMİZE SAHİP ÇI-
KALIM!!!

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ONLARI ALKIŞLAMAYA HAZIRLANALIM!!! 

Saygılarımla, 

Kemal Berişler, Çile Köy 
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“Türkiye'nin, Bilim Kurulu etkinliğinde,sektörün tüm bileşenlerinin 
katılımıyla ve demokratik karakterle kurulacak bir Tarım ve Gıda 
Güvenilirliği Kuruluna acilen gereksinmesi vardır.”

Geleceğimiz için bilimden 
başka dayanak var mı?

?
Değerli arkadaşlarım, 
BuBu konuda ilk yazımı yazdığımdan itibaren, kendi 
sektörümüzden ve bir çok diğer alandan duyarlı pek 
çok dostumla kurduğumuz, Türkiye ölçeğindeki te-
maslar ve hep birlikte sürdürdüğümüz yoğun çaba-
lar, uyardığımız konudaki farkındalığımızın ciddi 
biçimde yükselmesini sağladı. Gerek muhtelif devlet 
kademelerindeki yetkili vatandaşlarımıza, gerekse 
kendi meslek örgütlerimizin yönetimlerine, bir çok 

sivil kuruluşa, medyanın kısıtlı fakat etkili bir kesimine ulaşmayı başardığımızı söyleyebiliriz. 
Bunlardan nihai sonuçlar aldığımızı söylemek istemiyorum fakat yine de Tarım ve Gıda 
Güvenilirliği konusunun, gündemimizin günceldeki sağlık söylemlerinin yanı sıra ve en az 
onun kadar önemli bir olgu olduğu meselesinde büyük bir mutabakat sağladık diyebilirim.

ÇevrimÇevrim içi görüşmelerimizin katılımcılarımızın her gün artarak sürmesiyle, son derece verim-
li olarak devam ettiğini gözlüyorum. Sorunun hem tarif edilmesi, hem de ne tür önlemler 
alınması gerektiği hususunda çalışıyoruz. Eylem programları hazırlıyoruz ve olayı tüm 
ayrıntılarıyla tartışıyoruz. Elbette bu çabalar bizlerin yetkililere sunduğumuz, sunacağımız 
önlem paketlerinin gerçekçi ve uygulanabilir boyutlarını ortaya çıkarıyor, hem de bu pay-
laşımlar, sektör içerisindeki arkadaşlarımızın kendi etkinliklerini de gözden geçirebilmesine 
fırsat veriyor.

Şu anda en önemli gündem maddemiz, Türkiye'nin, Bilim Kurulu etkinliğinde bir Tarım ve 
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Gıda Güvenilirliği Kuruluna gereksinmesi olduğuna ikna çalışmasıdır. Bu kurulun görevi, 
paralel bir etkin güç olarak yaşanan sorunun yakın vadedeki en önemli veçhesinin panik 
yaratmadan ve bilimsel bir şekilde organize edilip, gerekli eylemlerin zamanında ve gecik-
meden, gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere sivil yapılarla, devletin ilgili mekanizma-
larının el ele ve dayanışma içinde hızlı hareketini sağlama konusunda yol göstermesini 
sağlamaktır.

TARIM VE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ KURULU hiç vakit kaybetmeden, sektörün tüm bileşenleri-
nin katılımıyla ve demokratik bir karakterle derhal kurulmalıdır.

Saygılarımla,

Kemal Berişler, Çile Köy
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“Türkiye kendi gıda ürünlerini üretebilecek yetenekte, insan 
gücüne, doğal koşullara, doğaya, bilgi birikimine, makine parkına 
sahiptir.Güçlüyüz, bu gücü açığa çıkarmanın yolu dayanışma ve 
örgütlülüktür.”

Sivil insiyatif ne yapabilir?

?
Değerli dostlarım, 

İçinde bulunduğumuz dönemin ne zaman sona 
ereceğine dair bir belirsizlik hüküm sürmektedir. 

Olay,Olay, bilim çevreleri tarafından tüm süreçleriyle 
tanımlanamadığı ve henüz belirgin bir aşı ya da 
tedavi yöntemi geliştirilmediği gerekçeleri ile sona 
ilişkin olarak, aklı başında hiç bir otorite, net bir 
bildirimde bulunmuyor. 

Bu durum, akılcı bir çıkarsama ile, önümüzdeki belirsiz bir dönem için, yaşam tarzlarımızı 
Koronavirüs gerçekliği ile sürdürmemiz ve ona uyum sağlamamız gereksinimi 
doğuruyor. Daha önceleri, insanlığın, uzak yakın muhtelif tarihsel dönemlerinde, bu 
tür salgınlar hep var oldu. Toplumsal hafızamızda mutlaka bu dönemlerin belli silik 
izleri vardır, fakat özellikle, son 50 yıldır içinde yaşadığımız ve sürekli evrilip kalıcılaş-
ma eğilimleri gösteren, Neoliberal/Küreselleşmeci dönemin, ulaşım, uluslararası i-
lişkiler ve iletişimdeki akıl almaz belirleyici nitelikleri de hesaba katıldığında, bam-
başka çevresel ve toplumsal koşullarda ortaya çıkan bu olay, bizleri; daha önceki 
deneyimlerimizi kullanma fırsatı bulamayacağımız ve asla tanımadığımız bir şekilde, 
olguyu, sosyal boyutları, hız ve karmaşasıyla bir baskın gibi bambaşka deneyim 
boyutlarıyla karşı karşıya getirdi. 
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Bu durum öylesine şaşırtıcı ve öylesine ani oldu ki; bambaşka ilgi alanları ve gündemleri-
yle dünyayı, savaş/çelişki/kavga/çıkar/yalan/algı yönetimi gitgelleri ile yönetmeye ça-
balamakta olan, son dönemin ağırlıkla popülist, baskıcı, totaliter eğilimli ya da su-
landırılmış sosyal demokrat gibi niteliklerle tanımlanan yöneticilerinin ve elitlerinin, ne 
yazık ki hemen hiç birisinin, böylesi bir olaya hazırlıklı olmadığını gördük, deneyimledik. 
Olay öylesine gerçek, öylesine yalın, öylesine çıplak ve hızla geldi ki; insanlar, sanal bir 
kanma/kandırılma ile inandıkları/inandırıldıkları düzenlerinin nasıl kırılgan, yalanla kur
gulanmış, saçmalık üzerine bina edilmiş ve özünden yok edilmiş çizgileriyle, her biri, 
teker teker, kendi bireylerinden en sevdiklerine uzanan bir ölüm/yokoluş olasılığını 
hemen yanı başlarında hissetmenin soğuk darbesiyle karşı karşıya kaldılar ve her şey 
sarsıldı.

Artık hiç bir şeyin eskisi gibi olamayacağı bir çöküş ve acz sürecinin çürük ve çaresizlik 
kokuları dünyanın her yerinde yükselmeye başladı. İşte tam da bu durum bizlere kaybet-
tiklerimizi, unuttuklarımızı, yok edilenleri, bizleri koca toplumların içerisinde yapayalnız 
bırakan, duyguları ve değerleri acımasızca ezip yok ederek; varlığı hiçe sayılarak, ha-
zlarını salt tüketim üzerinden ve alışverişlerde, ruhsuz tatillerde var eden bu korkunç 
sistemin metaları olduğumuzu hatırlatmanın vesilesi olacaktır. Bu sağlık ve umut verici 
ayılmanın bir çok ipucunu bu karmakarışık günlerin tozu dumanı içerisinde belli belirsiz 
hissediyoruz.

Koronavirüs günlerinin bu inanılmaz zengin diyalektiğini bu günlerden itibaren çok daha 
fazla hissedeceğiz yaşamlarımızda.

Bu konuyu bundan sonra çok konuşacağız, çok irdeleyeceğiz.

Şimdi sizlere, son dört gündür üzerinde çalıştığımız Coranavirüs/gıda üretimi ilişkisi 
konusundaki farkındalık yaratma ve yukarıda da sözünü ettiğimiz üzere değişmekte 
olan tüm eski toplum alışkanlıkları gibi bu konuda da artık hiç bir şeyin eskisi gibi olama-
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yacağı gerçeğiyle, uyarı çabalarımın bir başka noktasına işaret etmek istiyorum:

Toplumumuzun, Koronavirüs öncesindeki (CÖ), gıda tüketim alışkanlıklarımızı tamamen 
değiştirmemiz ve başka bir mutfak, başka bir tasarruf anlayışı, başka bir gıda malzeme-
lerileri kıskançlığını yaşamak üzere kendimizi, alışkanlıklarımızı, bilinç yapımızı, yeniden 
yaratmalı ve eski normlardan en kısa sürede uzaklaşmalıyız. Olası 'Gıda Ürünleri' kısıtı / 
eksikliği durumuna karşı; üretim kanallarımızı canlı tutmak, tüm gıda üretimi dinamikler-
ini merkezi olarak kontrol altına almak, tıkanmaları gidermek ve gıda üretimi olgusunu 
tüm toplumsal faaliyetlerimizin en önüne geçirmek refleksini derhal göstermemiz gere-
kir. Bunun yanı sıra, üretimin realize olduğu çizgi olan tüketim alanınını da baştan sona, 
gerek toplumsal ölçülerde , gerekse bireysel ölçülerde hemen gözden geçirmemiz gere
kiyor.

Ulusumuzun, bir zamanlar çok yakından tanıdığı savaş hallerinde, kitlesel göç ve kıtlık haller-
imizde, tüm toplumumuzun iki kuşak öncesine kadar yaşadıkları ve tüm insanlarımızın, ata-
larımızdan dinlemiş olabileceği gibi, karne günleri gelebilir ve bizim özellikle son dönemler-
imizde yaşadığımız gıda bolluğu/gıda temin süreçlerine karşı duyarsızlık/saygısızlık günleri-
nin savurganlığının, salla patiliğinin derhal terkedilip; gıda ürünlerine gereken saygısının 
gösterilip, menülerimizin, yemek tariflerimizin tamamen değişmesi gerektiği hususunda in-
sanlarımızı uyarmak istiyorum. Uluslar arası piyasalardan paramız dahi olsa aradığımızı 
satın alamamamız ihtimallerinin çok uzak olmadığı aşamaları bu günden görerek, kendi 
kaynaklarımıza dönüp, her boyutuyla kendi yeterliliklerimizi sağlamamızın koşullarını yarat-
malıyız. Bizim ilk refleksimiz öncelikle güvenilir gıda temini konusunda sorunların tespiti, acil 
eylem planları yapılması ve gerek kitlesel gerekse yöneticiler düzeyinde farkındalıklar 
yaratılabilmesi için çaba sarf etmek oldu ve bu konuda sevindirici bir şekilde, ummadığımız 
bir başarı elde etmekte olduğumuzu söylemek isterim. Tespit ettiğimiz sorunlar yöneticile-
rimizin gündemine girdi, kurullar oluşturuluyor, medyada sesimiz yer bulmaya başladı... 
Bunları gereksiz bir iyimserlik olarak söylemiyorum ve elbette Türkiye'de yaşadığımızın 
bilincinde olarak ve gerçeklerden uzak davranmadığımızın bilincinde olarak belirtiyo-
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rum. Ancak bu kısa sürede pek çok dostumuzun hiç bir çıkar güdüsü olmaksızın, yürek-
ten katıldığı sağlıklı ve onur verici, diri bir sivil inisiyatif yaratabilmemizin mutluluğunu 
yaşayarak söylüyorum.

Türkiye kendi gıda ürünlerini üretebilecek yetenekte, insan gücüne, doğal koşullara, 
doğaya, bilgi birikimine, makine parkına sahiptir. Güçlüyüz, bu gücü açığa çıkarmanın 
yolu dayanışma ve örgütlülüktür. 

Hep Birlikte, El Ele, Omuz Omuza, Kendini Doyurabilen, Kimseye Muhtaç Olmayacak bir 
Türkiye için, 
Lütfen çevrenizde konuyla ilgili farkındalık yaratmak için çaba sarf etmenizi rica ediyo-
rum.. 

Hepinizi saygıyla selamlarım,

Kemal Berişler, Çile Köy
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“Tüm yetkililerin ve 
ulusumuzun dikkatini 
şu anda hiç gündemde 
olmayan son derece 
acil bir soruna çekmek 
istiyorum. Mevsimlik 
tarım işçilerinin ulaşım, 
barınma ve çalışma barınma ve çalışma 
konusunda acil 
çözülmesi gerekli so-
runları var….100.000 
kişinin uygun ve 
sağlıklı yaşam ve çalış-
ma koşullarının yaratıl
masından bahsediy-
oruz. Aksi taktirde tüm 
tarımsal faaliyetler 
onarılamayacak bir 
şekilde felç olacak, geri 
dönüşü olmayan sorun-
lar doğacaktır. “

Gıdaya kesintisiz ulaşmamızda tarım
işçilerinin payı nedir?

?
Değerli arkadaşlarım, 

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ULAŞIM, BARIN-
MA VE ÇALIŞMA KOŞULLARI KONUSUNDA 
ACİL ÇÖZÜLMESİ GEREKLİ SORUNLAR 

Tüm yetkililerin ve ulusumuzun dikkatini şu anda 
hiç gündemde olmayan son derece acil bir soruna 
çekmek istiyorum:

DevletDevlet yetkililerimizin sağlık çalışmalarının yanında, 
üzerinde durmaları gereken ilk ve tek güncel sorun, 
Türkiye genelinde tarım faaliyetlerinin sürmesinin 
teminini sağlamak için en önemli unsur olan MEV-
SİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN bulundukları yörele-
rden itibaren alınacak tüm tedbirlerle, çalışacakları 
tarım bölgelerine, alanlarına güvenilir, sağlık koşul
larına tam riayet ederek nakillerinin merkezi bir plan 
dahilinde sağlanması ve aktarılan bölgelerdeki Vali-
likler başta olmak üzere tüm yerel ve merkezi 
yönetici kademelerin derhal başlatılacak bir sefer
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berlik haliyle sağlıklı koşullarda yerleşimlerinin sağlanmasıdır. Yerleşim alanlarının kesin 
bir özel alan ilan edilmesi ve teker teker tüm işçi kardeşlerimizin sağlık koşullarının 
sağlanacağı ve muhtemel bulaşma ajanlarının temaslarına kesinlikle izin verilmeyeceği 
bölgeler halinde izole edilmesi gerekmektedir. Bu insanların, ki yaklaşık olarak 100.000 
kişinin, TÜRKİYE' nin doğusundan batısına hareketi ve üretim bölgelerine konuşlan-
masından, yerleşiminden, uygun ve sağlıklı yaşam ve çalışma koşullarının yaratılmasın-
dan bahsediyoruz. 

Kontrolsuz ve plansız bir şekilde bu insanların hali hazır sağlık durumları tespit edil-
meden yollara dökülmesi ve eski alışkanlıklarıyla gittikleri bölgelere yerleşerek, çalışma-
lara başlamak üzere yaşamlarını sürdürmeleri halinde, hiç kuşku duyulmasın ki; bu in-
sanlar, hem en sorunlu bulaşma alanlarını yaratacaklar , hem de bulundukları bölgelerin 
ve bulaşma ihtimali olacak yakın yöre ve belde insanlarının kendileriyle birlikte, karanti-
naya alınması koşulunda, bu kardeşlerimizin sağlık sorunları kadar, aynı zamanda bu-
lunulan bölgedeki, bu iş gücünün varlığına güvenilerek yürütülen ve böyle bir durumda 
ikamesi bulunma ihtimali olmayan, tüm tarımsal faaliyetler onarılamayacak bir şekilde 
felç olacak, geri dönüşü olmayan sorunlar doğacaktır. 

Bu durumun, Türkiye'nin tüm mevsimlik tarım işçisine vuku bulması halinde, ki gayetle 
mümkündür, ekim dikimler gerçekleştirilmiş olsa dahi, altından kalkılamayacak tarımsal 
sorunlarla karşılaşma ihtimali son derece yüksektir. 

Herkesi uyarıyor ve bu sorunun üzerinde derhal durmak, ULUSAL ÖLÇEKTE VE HİÇ 
GECİKMEKSİZİN ÇÖZÜMLER ÜRETMEK üzere çağrıda bulunuyorum. 

Saygılarımla, 

Kemal Berişler, Çile Köy
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“Sürdürülebilir Gıda Temini Acil Eylem Pro-
gramı,çalışmamızı sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. Program; Sorun ve Çözüm önerilerini, 
Sorumluları ve Zamanlamaları (Acil, Kısa-Or-
ta-Uzun Vade olarak) dahil etmektedir.”

Gıda temini için ne 
yapabiliriz?

?

Değerli dostlarım aşağıda hazırlamış olduğumuz ve devletin ilgili kurumlarına sunduğu-
muz “Sürdürülebilir Gıda Temini Acil Eylem Programı” çalışmamızı sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Bu programda sıralama ile sorunlar, çözüm önerileri, zamanlama aciliyet 
dereceleri ve sorumlular dizelenmiştir.

Değerli ilgilerinize gereksinmemiz var.

ÇALIŞIYORUZ, YILGINLIK YOK... 

Kemal Berişler, Çile Köy 
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1. Tarım İşçilerine yönelik risk analizi (önceki yıl ile bu yıl karşılaştırılarak) yapılmalı 

65

 SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA TEMİNİ EYLEM PROGRAMI 

Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?          KISA VADE ACİL !!!

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

A. Güvenli, hijyenik koşullarda işçilerin tarım-
sal bölgelere ulaşımının planlanması, sağlan-
ması: Dayıbaşılar, ziraat odaları, çiftçiler 

B. Bölgeler ve geçen yıllar itibariyle nereye, 
nereden, ne kadar işçi hareketinin olduğunun 
sayısal veriler ile tespiti: Nakliyeciler, İstatis-
tik kurumu

C. Geçici tarım işçilerine güvenli ve hijyenik 
konut sağlanması: Tüm sağlık yetkilileri

D. Tarlalardaki tüm kritik hareket noktaların-
da hijyen koşullarının sağlanması, konu hak-
kında eğitim verilmesi: Yerel yönetimler

E. Konteyner ya da kamu kurumlarına ait 
yapılarda işçi köylerinin kurulması: TOKİ- 
AKUT-KIZILAY 

F. İşçi köylerinin düzenli/önleyici sağlık kon-
trollerinin planlanması ( birey yerine grup izo-
lasyonu kavramının geliştirilmesi): Tarım 
teşkilatları / jandarma komutanlıkları

G. İşçi köylerinden ilgili tarlalara ulaşımın 
planlanması: Tarım işçilerinin taşınması İhti-
yaç analizi TOBB , Meslek Odaları ,Kamu Kuru-
luşları

H. Tarımda çiftçi ve işçinin hastalıklara karşı 
bilinçlendirilmesi Eğitim broşürleri: Sağlık 
Bakanlığı İşveren Odaları

I. Tarımda çiftçi ve işçilerin sokağa çıkması. 
Tedbir alınarak çalışma ortamlarının iyileştir-
ilmesi: İç İşleri Bakanlığı, İşverenler, SSK, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
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2. Çiftçi tarlasını işlemeli; mevcut sıkıntılar ekimi engellememeli
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Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?          KISA VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

A. Farkındalık oluşturmak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Medya 

B.B. Sürekli kamusal anonslar yapılmasını sağlamak: Belediyeler, sanayiciler, kurutmacılar, her türlü 
gıda ürünü işleyicileri, taze sebze-meyve ihracatçıları, yerel tarım teşkilatları (devlet kurumları ve 
sivil kurumlar)

J. İşçi tedarik bölgelerinden ihtiyaç sahalarına 
sevkiyatları Dayıbaşıların eğitilmesi, teşvik 
edilmesi: İç İşleri Bakanlığı, Turizm Acenta-
ları, Ulaşım firmaları, THY

K. Taşınır Tarım İşçileri için konut ve konakla-
ma sorunu Çadır/Konteynır: TOBB, TOKİ, 
AKUT,  KIZILAY, TOKİ ile anlaşma Meslek 
Odaları, İç İşleri Bakanlığı 
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3. Fide Tedariki 

4. Gübre Temini
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Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?          KISA VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

A. Fidecilerin takibi: fide üretim firmaları 

B. Fide nakliyatının güvenceye alınması, İlçe tarım teşkilatları, anlaşmalı tarımcılar

Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?          KISA-ORTA VADENe zaman yapmalı?          KISA-ORTA VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

A. Toprak ve ürüne göre gerekli ihtiyaç sağlanmalı: İlçe Tarım Müdürlükleri tedbir amaçlı sahada 
bilgi toplamalı 

B. Kısa vadede fiyat ve temin istikrarının derhal sağlanması/ Kdv sıfırlanması
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5. Tarımsal İlaçlar 6. Hasadın Ambalajlanması

7. Hasadın Nakliyesi
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Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?     KISA-ORTA VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

A. Zirai ilaççılar, tarım kredi ve çiftçi birlikleri 
bir araya gelerek eksiklik tespiti için çalışmalı: 
İlçe Tarım Müdürlükleri 

B.B. Devamlı saha denetimi yapılarak 
hastalıkları zamanında belirlemeli, ilaç tedari-
kinde yetkililer haberdar edilmeli

C. Temin açısından ne durumda olduğumuzun 
tespiti, temin kaynakları ile ithalatçıların duru-
munun tespiti

D. Fiyat istikrarının sağlanması

E. KDV’nin sıfırlanması

Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?     KISA-ORTA VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

A. Sorun analizi yapılmalı: Çiftçi, Kabzımal
 
B.B. Plastik / ahşap kasa, karton koli, ahşap / 
plastik palet kullanımı: Sanayiciler, ihra-
catçılar

Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?     KISA-ORTA VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

Risk Analizi

Yurt içi ve yurt dışı nakliyeciler ile görüşmeler 
(kara, deniz, hava)
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8. Finansman, Avans, Bankalar, Kredi

9.Tarımda ve İşletmelerde bulun-
ması zorunlu olan araç gereçlerin 
piyasada bulunma zorluğu

10.Tarım girdilerinde ve tarımda
istisnaların belirlenmesi.  
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Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?     KISA-ORTA VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

A. Kredi, Sanayici, Kabzımal ve Tüccar 
Avansları: Tarım Kredi Kuruluşları

B.B. Çiftçilerin ekim dikim aşamasındaki finans-
manın sağlanması

Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?     KISA-ORTA VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

A.A. Maske, eldiven, giysi ve ayakkabı tedarikleri-
nin sağlanması: TOBB Odalar ,Sağlık Bakanlığı, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
Muhtarlar

B. Tarım makinelerinin bakım-onarım tamir-
cileri, Çiftçiler
 

Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?     KISA-ORTA VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

A. Maliyet düşürücü tedbirlerin alınması: 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman 
Bakanlığı, 

B.B. Tarımda ve gıda sanayisinde kullanılan 
gübre, ilaç, tohum, enerji (mazot benzin, 
kömür, elektrik) girdilerinin fiyatlarında vergil-
erin kaldırılması, destek programları: Dış Ti-
caret Müsteşarlığı, Meslek Odaları 

6. BÖLÜM: EKLER
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11.Gıda Güvenliği

12.Tohum Tedariki
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Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?     KISA-ORTA VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

A. Her sera, bahçe veya tarlanın.’'Gıda Denetim Şirketi’’olmalı. Ekiminden hasada kadar her 
yapılan işlem kontrol altında olmalı.

B. Her ürünün GÜVENLİ belgesi olmalı: İlçe Tarım Müdürlüğü, Tarım Koordinasyon Kurulu 

Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?     KISA-ORTA-UZUN VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

Tohumcular ve tarım teşkilatları (İthalat izni veren makamlar) İlçe tarım müdürlükleri,

A. Kısa vadede temin sorunu, anlaşmalı tarım yaptıran işletmeler 

B. Orta/uzun vadede ulusal tohum / çeşitler üretim programları ve tohum üretimini düzenleyen 
yasalar derhal gözden geçirilerek değiştirilmeli, KDV sıfırlanmalı
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13. Çiftçi ürünlerinin alım garantisi

14.Güvensiz ortam   
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Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?     KISA-ORTA VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

A. Tarım Koordinasyon Kurulunca belirlenen ürün listesi ve miktarlarının taban fiyatlarının 
açıklanması İlgili bakanlıklar, Tarım Koordinasyon Kurulu,

B. Taban fiyat uygulaması, Hal Hakem Heyeti Gıda Sanayicileri 

Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?     KISA-ORTA-UZUN VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

Güven ortamının oluşturulması: Sektör temsilcileri, Kamuoyu, Medya kuruluşları İlgili Bakanlıklar 
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15. Çiftçi için ek teşvikler 

16. Tarım ürünlerinde herhangi 
nedenle tedarik edilemeyen ürün-
lerle ilgili ithalat
olanaklarının ve bağlantılarının 
şimdiden gözden geçirilmesi

17. Fazla ürünler ile ilgili sorunlar
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Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?
       KISA-ORTA-UZUN VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

Müstahsil makbuzlarındaki kesintiden stopaj 
vazgeçilmeli ve faizsiz krediler sağlanmalı:
İlgili Bankalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı İlgili Bankalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?     ORTA VADE

Kim Yapmalı?

İilgili bakanlıklar/tarım/gıda ürünleri ithalatçıları 

Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?      ORTA VADE
 
Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

A.A. İhracat koşullarının desteklenerek iyileştirilmesi, 
nakliye olanaklarının gelecekteki karşılaşabileceği 
sorunların gözden geçirilmesi: ilgili bakanlıklar 
ihracatçı birlikleri, taşımacılar, sanayiciler, bankalar

B. Sanayi stoklamaları (aşırı stokun finansmanı). 
Alım garantili tarım ürünü fazlası, Kurutma Taze 
tüketim fazlası Dondurma Konserve

Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

   18. Artan dış talebin iç piyasada
   oluşturacağı sorunlar

Ne zaman yapmalı?        ORTA VADE 

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

YurtYurt içinde aşırı fiyat dalgalanmalarını önlenme-
si, yurt içi düketim/ihracat dengesinin sağlan-
ması: ilgili bakanlıklar, ihracat birlikleri, tüketici 
dağıtım kanalları 
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19.Çiftçinin ihtiyacı 

20.Çiftçinin ekeceği ürünler ile ilgili 
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Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?       ORTA - UZUN VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

İşleyen makinelerin boş kalmadan iş yapabilmesini içeren planlamaların yapılması, Muhtarlar, 
Traktör ve tarım makineleri, İlçe tarım teşkilatları, (tarımsal teknoparkların organizasyonu) 
Sulama birlikleri, Çiftçi birlikleri, Fason ürün ekiciler 

Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?       ORTA-UZUN VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

Önceki yıllar dikkate alınarak planlama yapılması, Tarım Koordinasyon Kurulu, çiftçi,tarım İşçileri, 
dayıbaşıları, hal temsilcileri, pazarcılar Odası Temsilcisi, Ziraat Odaları Temsilci, İl Ticaret ve 
Sanayi Müdürlükleri, Belediye Hal Temsilcisi, Ticaret Odası, Esnaf Odası- Manavlar, Gıda Sana-
yicileri Temsilcisi, üniversitelerin ilgili bölümleri (Ziraat, Gıda), İl Tarım Müdürlüğü 
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21.Çiftçi-İşçi-Dayıbaşı- Nakliyeciler-Haller-Pazarcılar ve Sanayicilerin eğitimi ve

sertifikalandırılması

22.Dış talepte dünyadaki üretici ülkelerin durumlarının tespiti ve uluslararası 
ölçekte gıda piyasalarının yakın gelecekte alacağı duruma ilişkin araştırmalar va 
analizlerin yapılması
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Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?       ORTA - UZUN VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

Üniversiteler ile iş birliği sağlanarak belirlenen hedef grubun güncel sorunlar ile ilgili olacak şekil-
de uzaktan eğitim yöntemi ile eğitiminin tamamlanması ve sertifikalandırılması, Tarım ve Orman 
Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK 

Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?       ORTA-UZUN VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

A.Hali hazır pazarların korunması, verili pazarların ve muhtemel pazarların hali hazırdaki durum-
ları ile ilgili derhal en detaylı bilgilerin toplanmaya başlayarak değerlendirmelerin yapılıp paylaşıl-
ması

B.Ticaret ataşeleri, ihracatçılar, ihracatçı birlikleri, tüm devlet ve özel bilgi kaynakları ile ilişkili 
olunan ürünlerin tarımsal faaliyetlerinin ilgili ülkelerdeki durumunun tespiti, gelecek projeksiyon-
larının yapılması 
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23. Perakende piyasasındaki restoran, otel, düğün vb. Organizasyonların iptal 
edilmesinin sektöre etkisi 

24.Sektörel desteklerin planlanması 
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C. Alım garantili tarım ürünlerinde fazlaların ihracatına yönelik çalışmalar

D. Dış Pazarı incelemek Odalar SWOT Analizi, Dernekler
 
E. Stratejik Kararlar Dış Ticaret, tüm katılımcı kurumlar

Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?         ORTA - UZUN VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

Ev tüketimi, Sanal Pazarlamanın (Online Market) sahtekarlardan temizlenip iş birliği sağlanması 
ve orta / uzun vadede eksiksiz teslim temini

Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?         ORTA - UZUN VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

DestekçiDestekçi ile destek isteyenlerin fikir alışverişleri sonucu uygun desteklerin belirlenmesi, Meslek 
temsilcileri (Odalar) Devlet Planlama Uzman Temsilcileri Orta uzun vade Tarım bakanlığı
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25.Mücbir sebep etkileri 

26.Üretici - tüketici arasındaki fiyat farkı
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Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?         ORTA - UZUN VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

A. Alınan tedbirlerin tarıma olan negatif etkilerinin ölçümü ve tedbir alınması 

B. Mücbir sebep neticesinde gıda işletmelerinde oluşacak sorunlar 

C.C. Meslek Odaları’ nda fikir alışverişi yapılarak çözüm yollarının bulunması, Meslek Odaları Pro-
fesyonel strateji kuruluşları Devlet Planlama Kurulu temsilcileri 

Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?         ORTA - UZUN VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

Nakliye giderleri düşürülmeli, taban fiyata göre tavan fiyat belirlenmeli, tarım koordinasyon kurulu, 
toptancı haller.
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27. Doğal afet Tarım Sigortası yaptırmak kolaylaştırılmalı.  

28. Tarım girdilerinde ve tarımda istisnaların belirlenmesi

77
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29. İstihdam edilmesi gereken mühendis - tekniker 

30. Taze sebze meyve- deniz ürünleri ve işlenmiş gıda ürünlerinin taşıma sorunları 

78
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31. AB ülkeleri ve diğer ilgili ülkelerle olan kota sorunları 

32. Eksik üretim olasılığı koşulunda ihracat kısıtlaması getirilebilecek ürünlerin tespiti

79

Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?         ORTA - UZUN VADE

Nasıl Yapmalı? ve Kim Yapmalı?

Gerek AB gerekse muhtelif ürünlerde ülkemize uygulanan muhtelif ürünlere ilişkin kota sorununun 
ilgili ülke makamları ile görüşülerek önümüzdeki dönem için yeni olanaklar oluşturulması, Dış 
İşleri bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İlgili ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyonları 

Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?Sorunumuzun tanımı ve ne yapmalı?

Ne zaman yapmalı?         ORTA - UZUN VADE

Nasıl Yapmalı? Kim Yapmalı?

Ziraat Odaları, Tarım Bakanlığı, TİM (Tütkiye İhracatçılar Meclisi) 
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“Sürdürülebilir Gıda Temini Bilim Kurulu’nun çalışmalarını devam 
ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum… Eğer devletin uygulayıcı 
kademelerine, bu sivil üretici organın varlığını kabul ettirebilir ve 
önerdiği yolun izlenmesi gereken en doğru pratik ve bilimsel yol 
olduğunu içselleştirebilirsek sanırım amacımız oluşmuş olacaktır. 
Aşağıda, taslağı, ana çizgileriyle görüşlerinize sunuyorum:”

Sürdürülebilir Gıda Temini Bilim Kurulu’nda kimler olmalı?

?

“SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA TEMİNİ BİLİM KURULU” NUN DERHAL KURULMASINA İLİŞKİN 
OLARAK HAZIRLANMIŞ TASLAK/ÖNERİ ÇALIŞMAMIZI AÇIK OLARAK PAYLAŞMAK İSTİYO-
RUM.... ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ. YILGINLIK YOK, DAHA GÜZEL BİR TÜRKİYE İÇİN BU 
GÜNLER FIRSAT OLACAK, HEPİNİZE SELAM OLSUN... 

Değerli arkadaşlarım,

Daha önce de gündemimizde olan ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA TEMİNİ BİLİM KURULU’nun 
çalışmalarını devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ne yazık ki Tarım Bakanlığı nezdinde 
oluşturulmuş, bileşenleri ve kamuoyuna açıklanan gündemi ile hepimizi hayal kırıklığına uğrat-
mış olan yapıyı da tüm hissiyatımıza rağmen yok saymamak ve eğer başarabilirsek onların gün-
demini de belirlemelerinde yardımcı olabilmek için çaba sarf etmemiz gerektiğini söylüyorum. 
Genel çizgileriyle Kurul yapılanmasına ilişkin olarak konuya hakim bir çok paydaş arkadaşlarımı-
zla yaptığımız görüşmelerde geldiğimiz noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kurul önerisi, 
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 meşruiyetini, tamamen bu ülkenin sorumlu vatandaşları olma hasletini taşıyan bizlerin, 
ulusumuzun olası bir sorunla karşılaşma olasılığına karşı önlemler almak ve zamanında 
bilimsel müdahaleler ile kıtlık ya da gereksiz fazlalık oluşturabilecek koşullara ilişkin 
üretici kesimlerin tüm paydaşlarını ve tüketici kitleleri koruyabilme ve geleceğe daha 
sağlıklı gıda üretimi yapılanmaları ile çıkabilme sorumlulukları ile mücehhez sivil 
bilincimizden almaktadır. Eğer bu önerimizi doğru kanallarda ve kamuoyu nezdinde 
savunarak ve ikna ederek oluşturabilirsek, ülkemize kıyası kabil olmayan bir hizmet 
yapmışyapmış olacağız. Önerimiz bu kurulun ve kurula bağlı faaliyet gösterecek alt kurulların 
başlangıç itibariyle tamamen gönüllülük esasına dayanması ve sahip olduğumuz her 
türlü teknik olanaklardan ve iletişim imkanlarından yararlanarak online koşullarda 
oluşturulmasıdır. Sonuç olarak, bu kurul ve alt kurullar, uygulayıcı devlet kademelerine, 
bürokrasiden arınmış, kendi alanında gerçekten deneyim sahibi olan ve sektörlerimizin 
her türlü somut koşulunun bilincinde olarak somut koşulların somut analizleriyle, 
zamanında ve doğru uyarılarda bulunacak sinir uçlarıdır. Eğer devletin uygulayıcı kade-
melerine, bu sivil üretici organın varlığını kabul ettirebilir ve önerdiği yolun izlenmesi ge-
reken en doğru pratik ve bilimsel yol olduğunu içselleştirebilirsek sanırım amacımız 
oluşmuş olacaktır. Aşağıda, taslağı, ana çizgileriyle görüşlerinize sunuyorum:

Kurul Temsilcileri aşağıda belirlenen meslek gruplarından, bir asıl, iki yedek üyeden 
oluşur. Asıl mazeretli ise yedek katılır ve Asıl olarak devam eder, Mazereti olan tekrar asıl 
olarak katılamaz. Çok gerekli kişilere ise kurul dışarıdan danışmak üzere davet göndere-
bilir. 

(Kurulun çalışma ilkelerine ilişkin olarak lütfen ekleme ve ya da çıkarmalarınızı yapınız.)

6. BÖLÜM: EKLER

Koronavirüs / Gıda Üretimi İlişkisi Üzerine Yazılar - 9



82

 KURUL ÜYELERİ

1-Tarım ve Orman Bakanı ile Başkan 
yardımcısı, TOBB temsilcisi
2-Ticaret Bakanlığı Temsilcisi,
3-Dış Ticaret Müsteşarlığı Temsilcisi, 
4-Teşvik Uygulama Başkanlığı Temsilcileri, 
5-Ziraat Mühendisleri Odası, 5-Ziraat Mühendisleri Odası, 
6-Gıda Mühendisleri Odası, 
7-Su Ürünleri Mühendisleri Odası, 
8-Su Ürünleri Yetiştiricileri Temsilcileri, 
9-Su Ürünleri Avcıları Temsilcileri, 
10-Kanatlı Yetiştiricileri Temsilcileri, 
11-Büyükbaş Etlik Besiciler Temsilcileri, 
12-Süt12-Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisleri Temsil-
cileri, 
13-Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Temsilcileri, 
14-Tarım Kooperatifleri Temsilcileri, 
15-Ziraat Odaları Temsilcileri (Küçük çiftçi, 
Orta Çiftçi, Büyük arazi Çiftçileri Temsil edi-
lecek ) 
16-Sera Tarımcıları Temsilcileri, 
17-Hal Temsilcileri (Meyve –Sebze, Balık, 
Mezbaha Temsilcileri) 
18-Hal Komisyoncuları Temsilcileri 
(Meyve-Sebze, Balık, Celepler) 
19-Pazarcılar Temsilcileri, 
20-Manavlar Temsilcileri, 
21-Zincir Market Temsilcileri, 21-Zincir Market Temsilcileri, 

22-Tarım ve Sanayi İşçileri Temsilcileri, 
23-Dayıbaşıları Temsilcileri, 
24-Ürün Tedarikçileri Komisyoncuları Temsil-
cisi, 
25-Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Temsilcileri, 
26-Sebze ve Meyve Kurutucuları Temsilcileri, 
27-Donmuş Gıda Üreticileri temsilcileri, 
28-Fermente Gıda Üreticileri Temsilcileri, 
29-Konserve Gıda Üreticileri Temsilcileri, 
30-Türkiye Standartlar Enstitüsü Temsilcileri, 
31-Devlet Planlama Teşkilatı Temsilcileri, 
32-Gıda Güvenliği Uzmanları Temsilcileri, 
33-Uluslararası33-Uluslararası Gıda Kalite Belgeleme Kuru-
luşları Uzmanları Temsilcileri, 
34-Maliye Bakanlığı Temsilcisi, 
35-Tarım Uzmanlığı Danışmanları Temsilcisi, 
36-Türkiye İstatistik Kurumu Temsilcisi, 
37-Beyin Fırtınası Moderatörü, 
38-Aşçılar Temsilcisi, 
39-Hazır Yemekçiler Temsilcisi, 
40-Belediyeler ve yerel kurumlar Temsilcileri, 
41-TİM - Türkiye İhracatçılar Meclisi ilgili birim 
Temsilcileri

(Bu sıralanan temsilcilere ekleme ve çıkar-
malarınız olacaksa lütfen belirtiniz.)
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 KURUL ÜYELERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER

(Her Kurul üyesi en az iki yedekli olmalıdır.)

- Mesleğinde en az 10 yıllık bir deneyim sahibi olmalıdır. 

-- Tüm görüşmelere belirtilen zaman takvimi içerisinde katılmak zorundadır. Mücbir mazeretliler mutla-
ka yedeğini göndermekle zorunludur. Katılım gündemi ile ilgili kendi temsilcisi olduğu kesimin ortak 
görüşlerine, yapacağı temaslar ve incelemeler sayesinde vakıf olmalıdır. Katılım Gündemi konusunda, 
katılmadan önce, ön bilgi ve araştırmalarını yapmış olarak hazırlıklı olmalıdır, 

- Katılım sırasında fikir ve bilgilerini ifade edebilecek düzeyde olmalıdır. 

- Analitik düşünebilen, tavırlarında samimi olan, asla politik nitelik taşımayan kişikte olmalıdır, 

- Demagoji ve polemik özellikli olmamalıdır.

(Belirtilen nitelikler için lütfen eklenecek ve çıkarılacak, değiştirilecek ne varsa belirtiniz.) 

- Kurulun oluşturulması aşamasında bir girişimci heyet yapılandırılır ve bu heyet kurulu tesis etme 
çalışmalarını hızla sürdürür. 

- Kurulun oluşmasını takiben, çalışmalarını sürdürme aşamasında eş güdümü sağlama, gündemi belir-
leme, kurul kararlarının alt kurullara aktarılmasını ve oradan geri dönüşleri kurula aktarma, oluşan nihai 
tavsiye/kararların ilgili mercilere hızla aktarılmasını temine dair tüm çalışmalar Kurul tarafından tayin 
edilmiş ve yetkilendirilmiş profesyonel bir sekreterya (yürütme kurulu) tarafından sürdürülür. 

(Lütfen pratik işleyişe dair fikirlerinizi belirtiniz.) 

Saygılarımla 

Kemal Berişler, Çile Köy
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“Çok şükür ki yoğun çabalarımız gerek sorumlu uygulayıcı devlet kademe-
lerinde, gerekse kamuoyu nezdinde ve medyada artık ciddi olarak yer bul-
maya ve sevindirici eylemsel kıpırdanmalara vesile oluyor. Şimdi temel 
sorun gıda temini konusunda alınacak tüm önlemlerin ve bağlı eylemlerin, 
tereddütsüzce ve hiç vakit kaybetmeksizin yürürlüğe girmesini sağlayacak 
bilinci ve farkındalığı, el birliği ve dayanışma ile yükseltmektir.”

Mevsimlik tarım işçilerinin sağlığını nasıl koruyabiliriz?

?

farkındalığı, el birliği ve dayanışma ile yük-
seltmektir.

Her paydaşın bu konuda, somut, olumlu, işi 
gırgır ve sulandırıcı şakalara boğmadan, 
düşüncelerini canlı ve dinamik bir şekilde 
paylaşma yükümlülüğü vardır. 

Sizlerle, oluşturduğumuz ve her gün 
genişleyen sektörel grubumuzdaki gerek 
çalışmaları, gerekse gelişmeleri paylaşıyo-
rum, paylaşmaya devam edeceğim.

Şu anda en önemli/yakıcı konu olarak tespit 

"GEZİCİ GÖNÜLLÜ SAĞLIK BİRİMLERİ" 

Değerli dostlarım, 

ÇokÇok şükür ki yoğun çabalarımız gerek sorumlu 
uygulayıcı devlet kademelerinde, gerekse 
kamuoyu nezdinde ve medyada artık ciddi 
olarak yer bulmaya ve sevindirici eylemsel 
kıpırdanmalara vesile oluyor.

ŞimdiŞimdi temel sorun gıda temini konusunda 
alınacak tüm önlemlerin ve bağlı eylemlerin, 
tereddütsüzce ve hiç vakit kaybetmeksizin 
yürürlüğe girmesini sağlayacak bilinci ve 
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ettiğimiz mevsimlik tarım işçilerinin 
ulaşımı/yerleşimi/lojistiği sorununun ol-
mazsa olmaz bir bileşeni hususunda sizleri 
bilgilendirmek ve önerilerinizi almak istiyo-
rum:

Bu insanlarımız, ne yazık ki uzun yıllardır 
toplumumuzun en farkına varılmayan ve 
en ihmal edilmiş fakat aynı zamanda en 
etkin kesimini oluşturur. Kendi karakteris-
tiği olarak da yine toplumumuzun en alt 
gelir grubunu ve en alt kültür grubunu 
oluşturduğunu var sayabiliriz. Her ne 
kadarkadar bu gruplarla yıllardır iç içeliğimiz ve 
kurduğumuz kalıcı dostluklarımız sırasın-
da yıllar içerisinde, sevindirici bir gelişme 
gözledi isek de, yine de eğitime en ziyade 
gereksinim duyan topluluklar olduğunu 
ifade etmemiz gerekir. 

Şimdi sorun, bu insanların yerleştiği böl-
gelerde, gerek bu grupların içerisinde, ger-
ekse yerleşilen yakın köylerde, 
önümüzdeki vadede ortaya çıkacak bu-
laşma durumları ve bunun yaygınlık gös-
termesi durumunda, uygulanacak yöresel 
karantinalar halinde, oluşacak ağır sorun
ları, bugünden görüp hesaplamaya çalış-
mak ve gerekli önlemleri, hiç bir hataya 

yer bırakmayacak mükemmellikte bugün-
den tezi yok süratle ve etkinlikle almaktır.

Bu konuda derhal başlanması gereken 
eylem, hemen ilgili köyler ve işçi yerleşim-
lerinde eğitim, ön sağlık kontrolleri, gerekli 
hijyen maddelerinin temini ve dağıtılması, 
günlük olguların anında tespit ve raporla-
masını gerçekleştirecek "Gezici Gönüllü 
Sağlık Birimleri" nin şimdiden oluşturulma
ya ve bunların eğitilmesine başlanması ola-
caktır. Bu olgu, eğer geç kalırsak, en kısa 
sürede karşılaşacağımız ciddi sorunların en 
zayıf halkalarından biri haline gelecektir. 

Bu konudaki uyarılarımızı yarından itibaren 
yetkili tüm makamlara iletmeye başlaya-
cağız, sizlerde lütfen tüm olanaklarınızla 
kamuoyu farkındalığının sağlanması için 
elinizden geleni yapınız, lütfen.

Saygılarımla,

Kemal Berişler, Çile Köy
29.3.2020
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“Tarımsal bölgeler içerisinde oluşturulacak "geçici tarım işçileri yerleşim 
yerleri" nin de yine aynı kapsamda bir tür erken uyarı sistemi içerisinde 
herhangi bir olay görülmeksizin " kontrollu ön karantina bölgesi" ilan 
edilmesini öneriyorum. Bu bölgelerde 'EVDE KAL' sloganını değil, 'KÖYDE 
KAL', 'GRUPTA KAL' sloganını gündeme getirmeliyiz... BİZ CORONA-
VİRÜSÜ BEKLEMEYELİM, ÖNLEMLERİMİZİ ONDAN ÖNCE ALALIM...“

Karantina... Ama nerede?

?

mel bulaşma olasılıklarının henüz olmadan 
engellenmeye çalışılmasını öneriyorum. Bu 
tarımsal bölgeler içerisinde oluşturulacak 
"geçici tarım işçileri yerleşim yerleri" nin de 
yine aynı kapsamda bir tür erken uyarı 
sistemi içerisinde herhangi bir olay 
görülmeksizin " kontrollu ön karantina 
bölgesi" ilan edilmesini öneriyorum.bölgesi" ilan edilmesini öneriyorum.

Bu köy ve dışarıdan gelerek yerleşecek işçi 
gruplarının bu anlamda önceden oluşturu-
lacak koruma amaçlı karantina bölgeleri 
olarak kontrol altına alınması, hem buralar-
da yaşayan ve üretim faaliyetlerini 

ERKEN GRUP VE BÖLGE İZOLASYONU

Değerli dostlarım, 

Değerli dostlarım, 
DünDün paylaştığım tarımsal bölgeler için "gezici 
gönüllü sağlık birimleri" önerisinin devamı için, 
şimdi, pozitif ayrımcılık yapılıp, yine Türkiye 
ölçeğinde yoğun tarım yapılan bölgelerin, her 
hangi bir vaka görülmesini beklemeksizin 
derhal izole edilmesini ve tüm bu köy alan-
larının giriş çıkışının, oluşturulacak gönüllü 
sağlıksağlık birimleri gibi ekiplerce ve jandarma 
marifetiyle, kontrol altına alınmasını, muhte-
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sürdüren/sürdürecek olan kardeşlerimizin 
sağlıklarını koruyacak, hem de halkımızın 
kısa bir süre sonra karşı karşıya kalması olası 
olan gıda temini sorunlarının çözümlenme-
sinin teminatı olacaktır.

Geçici tarım işçilerinin nakli, yerleştirilmesi ve 
faaliyetlerine başlamasının olageldiği bu 
günlerde, hiç vakit yitirilmeden, derhal alın-
ması gerekli birincil önlem budur. Aksi tak-
dirde, yoğun sosyal hareketlilik içerisindeki 
bu bölgelerde, sorun görüldüğü ve şu anda 
olduğu gibi sorun sonrası karantina işlemler
inin uygulamaya konulduğu bir durumda, 
tüm o bölgedeki tarımsal faaliyeti tamamen 
durdurmuş ve bağlı alanlardaki ürünü de 
heba etmiş oluruz... 

Bu bölgelerde 'EVDE KAL' sloganını değil, 
'KÖYDE KAL', 'GRUPTA KAL' sloganını gün-
deme getirmeliyiz... 

Grubumuz bu hafta yoğunlukla bu 
konuyu işleyecektir, değerli desteklerinizi 
bekliyoruz...
 
BİZ KORONAVİRÜSÜ BEKLEMEYELİM, ÖN-
LEMLERİMİZİ ONDAN ÖNCE ALALIM... 

Saygılarımla,

Kemal Berişler, Çile Köy
30.3.2020
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 Kadimden beri doğal olarak tüm beslenme ve gıda temini 
süreçlerinin orta yerinde duran sosyal kategori: “Köylü Sınıfı” ve 
“Yeni Köylülük”. Hep birlikte ve hiç korkmaksızın geniş bir cephe 
halinde yoğun bir biçimde tartışmanın zamanıdır şimdi. 

2020 dünya düzeninde “Köylü” kimdir? “Yeni köylülük” nedir?

?

Değerli dostlarım, 

Gerek ülkemizde, gerek tüm dünyada, tarım-gıda konulu örgütlenmeler, düşünce paylaşımları 
ve tartışmalar çok çeşitli toplum kesimlerinde giderek yaygınlaşmakta. Bu durum birçok 
temel konu ve alt başlıklarda sürmekte ve konu dolaylı olarak toplumlarımızın her alanına do-
kunmakta. Tartışmalar yoğunlaştıkça, kavram karmaşaları ile görüş farklılıkları da artmakta 
doğal olarak… 

Bizler de UTGB olarak oluşturduğumuz çalışma gruplarında, belirli konuları işlemek üzere 
çaba sarf ediyoruz. Bu işi, kolay ve bugünden yarına oluverecek bir şey olarak algılamıyoruz, 
tam tersine zaman alacak bir olgu olarak görüyoruz. Gerekli çaba ve özveriyi dirençli bir sürek-
lilikle yürütmek zorunluluğumuz var. Üstelik, tüm bu faaliyetlerin gönüllü bireyler tarafından 
yürütüldüğünü ve tüm arkadaşlarımızın, güncel yaşam sorunlarının yanı sıra bu çabalarını da 
sürdürmekte olduklarını hesaba katarsak; olayın gerçekten zorlu bir süreç olduğunu itiraf 
etmek zorundayız. 

Bir süredir yürüttüğümüz bu çalışmaların tümünün ana zemini, doğal olarak bu üretim 
süreçlerinin hepsinin somut olarak bağlı olduğu en temel üretici güç olan sosyal bir sınıf üze-
rinde yoğunlaşıyor.
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Kadimden beri “Köylü Sınıfı” olarak isimlendirilegelen bu sosyal kategori, bütün tartışmaların 
ana konusu olan ham madde temini aşamasının orta yerinde duruyor. Doğal olarak tüm 
beslenme ve gıda temini süreçlerinin ana zemininin dinamik toplumsal kaynağı; tarım devri-
minden beri, bu sınıf olagelmiştir. Avcı-toplayıcı toplumların son dönemlerinden itibaren bu 
sınıf; toprak, su ve güneş üçlüsünü kendi iş gücüne ekleyerek, uygun koşullar yaratıp kullan-
mayı öğrenmiştir. Böylece çevresindeki bitki ve hayvan zenginliğini hem keşfedip, hem ehli-
leştirerek; bugün ulaştığımız, neredeyse sonsuz çeşitlilikteki gıda ürünleri yelpazesini yarat
mıştır. 

Köylü sözcüğünün içerdiği kavram, neolitik dönemden itibaren sosyal, coğrafi, mekânsal, 
ekonomik, siyasi vb. birçok alanlardan pek çok anlamlar içererek ve içinde bulundukları 
muhtelif toplumların diğer sınıfları ile pek çok değişik ilişki biçimleri sürdürerek günümüze 
kadar ulaşmıştır. 

İlkel komünal dönemlerden köleci toplumlara, feodal toplumlardan Asya tipi üretim biçimler-
ine kadar dünyanın pek çok bölgesinde ve pek çok aşamalardan geçerek günümüze kadar 
uzanan muhtelif kapitalist toplum aşamaları ve ayrıca muhtelif bölgelerdeki sosyalist toplum-
lardaki deneyimleri paylaşmış olan bu sosyal sınıfın, bugünün 2020 dünyasında hangi nite-
liklere, hangi özelliklere, hangi tanımlayıcı biçimlere sahip olduğu konusunun çok ciddi olarak 
yeniden tartışmaya açılması gerektiği düşüncesindeyiz. 

"Köy ve köylülük" olarak; coğrafi, mekânsal, üretim biçimi gibi muhtelif belirgin niteliklerle 
tanımlanabilecek bu sosyal kategoriyi diğer toplumsal sınıflardan ayırt edilebilecek, karakter-
istik özelliklerle farklı bir yapı oluşturan bu insan topluluklarının, yaklaşık 20.000 yıllık sosyal 
evriminin bugün ulaştığı çizginin açıkça ve tüm ayrıntılarıyla tanımlanması gerekmektedir. 

Tarım-gıda konusunda sorunların başladığı ve en çok örgütlenme ile planlamaya muhtaç 
olan bu alanda; güncel sorunlar ve çözümleri küçük çiftçi/endüstriyel tarım ikilemleri üzerin-
den sürdürülmekte olup, kimi çevreler ayrıca, “yeni köylülük” diye isimlendirilen kavramlar 
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türetmektedir. Arka arkaya gelen tüm bu isimlendirme bolluğu arasında, söz konusu sınıfsal 
nitelikler tam olarak tanımlanmadığı (ve sanki herkes tarafından a priori olarak bir tür uzlaşma 
içerisinde, zaten her şeyin biliniyor olduğu) varsayımı ile sorunların doğduğu bu alan, aynı za-
manda sorunların çözümünün de oluşturulacağı bir toplumsal katman olarak beliriyor. 

Buradaki kavram kargaşaları, yaslanılan sınıfsal yapıların tanımsızlıkları, belirsiz ittifak 
arayışları, konu üzerinde derin tartışmaların açılamayışı, bu konudaki hem teorik hem pratik 
düzeylerdeki yetersizlik ile çözümsüzlükleri aşmanın tek yolunun; hep birlikte ve hiç kork-
maksızın geniş bir cephe halinde yoğun bir tartışma başlatmaktan geçtiğini düşünüyorum.

Öncelikle, bir tartışmanın gerekliliği hususundaki mutabakat arayışını aşmak ve hiç zaman 
yitirmeden yetkin bir katılımla bu süreci başlatmak gerekir fikrindeyim. 

Bu konuda fikri olan, olabilecek olan tüm dostlarımın katılacağı ön görüşmeler ile tartışmanın 
yönü, alt başlıkları, metodolojisi oluşturulmalıdır diye düşünüyorum. 

Değerli görüşlerinizi ekleyerek dönerseniz müteşekkir olacağım. 

Saygılarımla, 

Kemal Berişler, Çile Köy
02.11.2020
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