
Ye!"l devr"m olarak adlandırılan ve 20. yüzyılın "k"nc" yarısında gündeme gelen tarımda h"br"t 
tohum, sun" k"myasal gübreler, tarım zeh"rler" ve a!ırı fos"l yakıt kullanımına dayanan endüstr"yel 
tarım–gıda s"stem", b"r yandan ç"ftç"ler" ve tüket"c"ler" sosyal, ekonom"k, kültürel açıdan olumsuz 
etk"lerken d"#er yandan do#ada ve "nsan sa#lı#ı üzer"nde ger" dönü!ü zor tahr"batlara neden 
oluyor. Kap"tal"st tarım–gıda s"stem" ç"ftç"ler" ve tüket"c"ler" do#aya, üret"m süreçler"ne, ürüne ve 
b"rb"rler"ne yabancıla!tırmaktadır. Söz konusu bu yabancıla!manın a!ılab"lmes", yabancıla!mayı 
do#uran s"stem"n de a!ılmasını gerekt"rmekle b"rl"kte mevcut s"stem "ç"nde de çe!"tl" alternat"fler 
gündeme gelmekted"r. Son yıllarda dünyada ve Türk"ye’de sayıları hızlıca artan ve kend" "çler"nde 
de çe!"tl"l"k gösteren gıda grupları bu alternat"fler arasında yer alıyor.

Türk"ye’de gıda grupları 2009’da kurulan Bo#az"ç" Ün"vers"tes" Mensupları Tüket"m Koope-
rat"f" (BÜKOOP) "le gündeme gelm"!t"r. Süreç "çer"s"nde $stanbul’da D"renen Üret"c" Tüket"c" Ko-
operat"f" (DÜRTÜK), Yeryüzü Derne#" Gıda Toplulukları, Kadıköy Tüket"m Kooperat"f", Be!"kta! 
Kooperat"f G"r"!"m", %"!l" Kooperat"f G"r"!"m", Ko!uyolu Kooperat"f G"r"!"m", Üsküdar Tüket"m Koo-
perat"f" G"r"!"m" g"b" gıda grupları olu!turulmu!tur. Ankara’da "se 100. Yıl Gıda Toplulu#u, Güne!-

* Foto#raflar sırasıyla Ged"z Ekoloj" Toplulu#u ve Batı $zm"r Topluluk Destekl" Tarım Grubu ar!"v" "le 5 Mayıs 
2019’da gerçekle!t"r"len “$zm"r Gıda Toplulukları Panayırı”ndan.

** Ege Ün"vers"tes", Tarım Ekonom"s" Bölümü
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köy Kooperat"f" g"b" toplulukların yanında, do#a dostu yöntemlerle üret"len tem"z, sa#lıklı, güve-
n"l"r ürünlere aracısız ula!ab"lmey" kolayla!tırmak "ç"n Katılımcı Onay S"stem" üzer"ne çalı!malarını 
yürüten Do#al Bes"n, B"l"nçl" Beslenme A#ı (DBB) g"b" gruplar kurulmu!tur. Ayrıca Balıkes"r’de 
Ya!am Dostu Ürün Dayanı!ma Üret"m ve Payla!ım Grubu, Antalya’da Antalya Gıda Grubu, Mu#-
la’da B"z"m Bostan Topluluk Destekl" Tarım Grubu ve Bodrum Tohum Derne#" "le Gaz"antep’te Ye!"l 
Ev Tüket"m Kooperat"f" G"r"!"m" sayılab"lecek örnekler arasındadır.

$zm"r’de gıda gruplarının ba!langıcı "se 2012’de Ege Ün"vers"tes" Z"raat Fakültes" Tarım Eko-
nom"s" Bölümü’nde "!yer" esaslı olarak kurulan Do#a ve $nsan Dostu Gıda Grubu’dur. Grubun 
kurulmasında öneml" katkıları olan Prof. Dr. Tayfun Özkaya’nın g"r"!"mler"yle ün"vers"te "ç"nde 
$kt"sat Bölümü’nde, Halk Sa#lı#ı ve Patoloj" Anab"l"m Dallarında olmak üzere üç grup daha olu!-
turulmu!tur. Daha sonrak" dönemde $zm"r’de kurulan d"#er gıda grupları "se Urla merkezl" Batı 
$zm"r Topluluk Destekl" Tarım Grubu (B$TOT), Kar!ıyaka merkezl" Ged"z Ekoloj" Toplulu#u (GeTo) ve 
Bornova merkezl" kurulan Homeros Gıda Toplulu#u’dur.

Son zamanlarda $zm"r’dek" gıda toplulukları arasındak" "let"!"m" güçlend"rmek ve "!b"rl"#" ola-
naklarını gel"!t"rmek amacıyla çe!"tl" bulu!malar gerçekle!t"r"lmekted"r. Bu bulu!malardan "lk" 
Ek"m 2018’de yapıldı. $lk toplantı sonrasında üret"c" çalı!ma grubu "le tüket"c" ve tanıtım çalı!ma 
grubu olmak üzere topluluklardan tems"lc"ler"n bulundu#u gruplar olu!turuldu. Çalı!ma gruplarının 
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yapmı! oldukları toplantılarda da gıda gruplarının senen"n bel"rl" dönemler"nde b"rl"kte etk"nl"k 
düzenlemeler" yönünde b"r "rade olu!tu. Bu "raden"n b"r yansıması olarak 5 Mayıs 2019 günü “$zm"r 
Gıda Toplulukları Panayırı” ba!lı#ıyla herkese açık b"r bulu!ma gerçekle!t"r"ld". Bu bulu!mada "lk 
olarak çe!"tl" sunumlar yapıldı. Sunumların ardından bulu!maya katılanlar gıda grupları "ç"n do#a 
dostu yöntemlerle üret"m yapan üret"c"lerle tanı!ma ve ürünler"nden alma fırsatı buldular.

Bulu!manın sunumlardan olu!an "lk bölümünün açılı!ını yapan GeTo’dan Oya Ayman, genel 
olarak gıda topluluklarından ve gıda gruplarının hedefler"nden bahsett". Açılı! konu!masının ar-
dından B$TOT’dan Tamer Güven"r $zm"r’dek" gıda gruplarını tanıtan b"r sunum gerçekle!t"rd" ve 
Ege Ün"vers"tes", B$TOT, GeTo ve Homeros gruplarının h"kâyes"n" ve "!ley"!ler"n" aktardı. Etk"nl"#e 
$zm"r dı!ından Kars Bo#atepe Çevre ve Ya!am Derne#" adına katılan $lhan Koçulu "se sunumunda 
yörede gerçekle!en sosyo-ekonom"k kalkınma sürec"nden ve bu süreçte yöre ürünler"n"n pazar-
lanmasında gıda topluluklarının nasıl b"r rolü oldu#undan bahsett".

Bulu!mada ben de b"r sunum yaptım. Sunumumun ba!lı#ını, Kasım 2018’de Selan"k’te katıl-
dı#ım Uluslararası Topluluk Destekl" Tarım A#ı (The Internat"onal Network for Commun"ty Suppor-
ted Agr"culture - URGENCI) tarafından düzenlenen sempozyumun ça#rı metn"n"n de ba!lı#ı olan 
“Sınırların Ötes"nde Topluluk Destekl" Tarım” olarak bel"rled"m.1 Sunumumda "lk olarak her gıda 
grubu aynı zamanda b"r Topluluk Destekl" Tarım (TDT) grubu mudur sorusuna yanıt vermeye çalı!-
tım. Ardından TDT’n"n geçm"!"nden, çe!"tl" TDT modeller"nden ve dünya örnekler"nden bahsett"m. 
Ayrıca sunuma ba!lı#ını veren Selan"k’tek" sempozyuma "l"!k"n "zlen"mler"m" payla!tım. A!a#ıda 
kısaca bu sunumda üzer"nde durdu#um konuları aktarmaya çalı!aca#ım.

Her gıda grubu b"r TDT grubu de#"ld"r. Z"ra gıda grupları sadece sa#lıklı ve güven"l"r gıdaya 
do#rudan, aracısız olarak ula!mak "ç"n gıda tedar"k"n" öncelerken, TDT grupları üret"c"lerle sosyal 
ve ekonom"k boyutları olan çok daha kapsamlı b"r "l"!k" "ç"ne g"rmekted"rler. Bu "l"!k"n"n özünü 
r"skler"n, sorumlulukların ve ödüller"n payla!ılması olu!turmaktadır. Üret"c"lerle böyles" b"r "l"!k" 
"ç"nde olan ve gıdasına sah"p çıkarak, ç"ftç"n"n sorunlarının farkında olan, bu sorunların çözümüne 
katkı sunmaya çalı!an alıcılar tüket"c" olarak de#"l türet"c" olarak tanımlanmaktadır. $zm"r’dek"ler 
de dah"l olmak üzere, bugün "ç"n Türk"ye’dek" b"rçok gıda "n"s"yat"f"n"n TDT’y" kend"ler"ne ula!ıla-
cak b"r hedef olarak bel"rled"kler"n" söyleyeb"l"r"z.

TDT’n"n kökler" 1971’de Japonya’da hem f"lozof hem de kooperat"f l"der" olarak tanınan Teruo 
Ich"raku’nun tarımda k"myasal kullanımının tehl"keler" konusunda b"r kamuoyu olu!turarak agro-e-
koloj"k b"r tarım hareket"n" ba!latmasına ve b"r grup kadının Te"ke" ("!b"rl"#") Projes"’n" ba!latmak 

1 URGENCI, “CSA Beyond Borders Conference Launched "n Thessalon"k"”, Basın B"ld"r"s", Selan"k, 9 Kasım 2018, 
https://urgenc".net/csa-beyond-borders-launched-"n-thessalon"k"/, er"!"m tar"h" 1 Temmuz 2019.
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"ç"n ç"ftç"lerle b"r araya gelmes"ne kadar uzanır. Ich"raku organ"k tarımı sadece k"myasal kulla-
nılmadan yapılan b"r üret"m b"ç"m" olarak görmen"n, kar!ı kar!ıya olunan b"rçok paradoksal ve 
s"stem"k sorunun gözden kaçırılmasına neden olaca#ını "fade etmekted"r. Sorunun çözümünün 
"se agro-ekoloj"k/do#a dostu b"r üret"mden, üret"c"lerle tüket"c"ler"n "!b"rl"#"nden, seç"m ve pa-
ketleme "!lemler"n"n bas"tle!t"r"lmes"nden, tüket"m alı!kanlıklarının de#"!t"r"lmes"nden ve f"yatların 
katılımcı b"r !ek"lde bel"rlenmes"nden geçt"#"n" bel"rtmekted"r.2 Japonya’nın ardından $sv"çre, ABD, 
Almanya, H"nd"stan g"b" dünyanın farklı b"rçok bölges"nde benzer" gruplar kurulmaya ba!lamı!; 
günümüzde bu gruplar çok daha yaygın hale gelm"!t"r.

TDT, üret"c"lerle tüket"c"ler arasında r"skler"n, sorumlulukların ve ödüller"n payla!ıldı#ı sos-
yo-ekonom"k ve kültürel b"r "l"!k" b"ç"m" olarak tanımlanır. Bu "l"!k"n"n kurulması b"rb"r"nden farklı 
b"rçok yolla olab"lmekte ve ortaya b"rb"r"nden farklı b"rçok model çıkab"lmekted"r. Katılımcı ç"ftl"k 
sayısına, üyeler"n katılımına ve verd"kler" ekonom"k güvencen"n dereces"ne göre veya grupça 
k"m"n organ"ze ed"ld"#"ne ba#lı olarak de#"!en TDT modeller"nden bahsed"leb"l"r.

Katılımcı ç"ftl"k sayısına göre topluluklar, tek ç"ftl"kl" ve "k" ya da daha fazla ç"ftl"kl" TDT grupla-
rı olarak ayrılab"lmekted"r. Bazı örneklerde ç"ftl"#"n yönet"m" kolekt"f olarak gruba a"t olab"lmekte, 
grup üyeler" gıda "ht"yaçlarının büyük b"r bölümünü bu ç"ftl"kten kar!ılayab"lmekted"r. $k" veya 
daha fazla ç"ftl"kl" modellerdeyse her b"r ç"ftç" ve tüket"c", aralarındak" sözlü veya yazılı anla!ma 
çerçeves"nde üret"m yapmaktadır.

TDT grupları tek b"r ç"ftç"n"n veya "k" ya da daha fazla ç"ftç"n"n b"r araya gelmes"yle ve tüke-
t"c"lere ula!masıyla olu!turulab"ld"#" g"b" türet"c"ler"n ç"ftç"lerle temas kurmasına da dayalı ola-
b"lmekted"r. Ayrıca ç"ftç"-türet"c" güdümünde ortakla!a "lerleyen TDT grupları da bulunmaktadır.

TDT gruplarında üret"c" ve türet"c"ler"n katılımına göre farklı modeller ortaya çıkab"lmekted"r. 
Türet"c"ler"n ç"ftl"k "!ler"nde gönüllü çalı!masına, ürün da#ıtımına katılmasına, sosyal etk"nl"kler 
"ç"n ç"ftl"k araz"s"n"n türet"c"lere açılmasına, ç"ftç"ler"n bel"rl" b"r alanı üret"m yapab"lmeler" "ç"n 
türet"c"lere k"ralayarak onlara b"lg" deste#" vermes"ne, yılın bel"rl" dönemler"nde ç"ftç"n"n tat"l ya-
pab"lmes" "ç"n veya b"r hastalık durumunda türet"c"ler"n ç"ftl"k "!ler"nde sorumluluk almasına ba#lı 
olarak farklı örnekler ve modeller gündeme geleb"lmekted"r. Ayrıca türet"c"ler tarafından ver"-
len ekonom"k güvencen"n dereces"ne göre de gruplarda farklıla!malar olab"lmekted"r. Örne#"n, 
üret"m dönem" önces" ç"ftç"ye f"nansman sa#lamak amacıyla ödeme yapılıp yapılmaması, kötü 
hasat r"sk"ne türet"c"ler tarafından ortak olunup olunmaması ve f"yatların bel"rlenmes"nde gel"r 
düzey"n"n d"kkate alınıp alınmaması bu farklıla!manın ortaya çıkmasında etk"l" olab"lmekted"r.3

2 Japan Organ"c Agr"culture Assoc"at"on, “‘TEIKEI’ system, the producer-consumer co-partnersh"p and the Mo-
vement of the Japan Organ"c Agr"culture Assoc"at"on”, Country Report for the F"rst IFOAM As"an Conference, 
19-22 August 1993, Hanno, Sa"tama, Japan, http://www.joaa.net/engl"sh/te"ke".htm, er"!"m tar"h" 1 Temmuz 
2019.

3 Jade Bashford, Kathleen Cross, Wolfgang Eichinger, vd., European Handbook on Community Supported 
Agriculture: Sharing Experiences (Viyana: Community Supported Agriculture for Europe Project, 2013), 
https://urgenci.net/wp-content/uploads/2015/03/CSA4EUrope_Handbook.pdf, eri!im tarihi 1 Temmuz 2019.
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Bahs" geçen farklı TDT gruplarından b"rço#u dünya ölçe#"nde URGENCI çatısı altında sa#lıklı 
gıdaya aracısız er"!"m, agro-ekoloj"k s"stemler"n desteklenmes", gıda egemenl"#" ve gıda adalet" 
g"b" konularda ortak mücadele ve dayanı!ma olana#ı bulmaktadırlar. Yakla!ık "k" m"lyon k"!"n"n 
tems"l ed"ld"#" a#a tek"l TDT grupları "le ulusal ve bölgesel TDT a#ları, kooperat"fler, üret"c"ler, tü-
ret"c"ler, ara!tırmacılar ve gönüllüler dah"l olab"lmekted"r. UGRENCI tarafından düzenlenen sem-
pozyum, kongre ve çalı!tay benzer" etk"nl"klerde TDT "lg"l"ler" b"r araya gelerek b"lg" ve deney"m 
payla!ımında bulunmaktadır. Bu etk"nl"klerden sonuncusu “Sınırları Ötes"nde Topluluk Destekl" 
Tarım” ba!lı#ıyla Kasım 2018’de Selan"k’te gerçekle!t"r"lm"!t"r. Dünyanın dört b"r yanından 40 
farklı ülkeden yakla!ık 300 k"!"n"n katıldı#ı bulu!mada TDT ve gıda egemenl"#" ba!ta olmak üzere 
agro-ekoloj", dayanı!ma ekonom"s", mü!terekler, katılımcı onay s"stem" g"b" farklı konular üzer"n-
de durulmu!tur.

Gıda toplulukları ve TDT konusu her geçen gün daha fazla "lg" görüyor. $zm"r’de, gıda toplu-
lukları bulu!maları dı!ında, &'-&( Mayıs )*&+ tar"hler" arasındak" $zm"r Ekoloj" Fuarı etk"nl"kler" 
çerçeves"nde düzenlenen, yakla!ık )** k"!"n"n katıldı#ı “Gıda Toplulukları Panel"” fuarın en "lg" 
çeken oturumlarından b"r"s" olmu!tur. Aynı !ek"lde )+ Haz"ran )*&+’da Dünya Tasarım Örgütü, 
Endüstr"yel Tasarımcılar Meslek Kurulu!u, $zm"r Akden"z Akadem"s" ve $zm"r Büyük!eh"r Beled"-
yes" "!b"rl"#"yle düzenlenen ve y"ne gıda topluluklarının tems"lc"ler"n"n katılımıyla gerçekle!t"r"len 
“Tarladan Sofraya Gıdanın Sürdürüleb"l"r Yolculu#unu Tasarlamak” ba!lıklı etk"nl"k de konunun ne 
kadar gen"! kes"mler"n d"kkat"n" çekt"#"n" göstermes" açısından anlamlıdır.

Evrensel $nsan Hakları B"ld"rges"’nde de yer alan gıda hakkı, aynı ya!am hakkı g"b" temel b"r 
hak ve do#rudan halk sa#lı#ını "lg"lend"ren b"r konudur. Bugüne kadar toplumda bu sorunla "lg"l" 
hassas"yetler de göz önünde bulundurularak, mevcut tarım-gıda s"stem"ne "çk"n ve s"stem"n açık-
larını kapamaya yönel"k gıda güvenl"#" ve gıda güvences" g"b" kavramlar gündeme get"r"lm"!t"r. 
Ancak uzun zamandır gündemde olan bu kavramlar ne yazık k" gıdaya da"r end"!eler" g"dermeye 
yetmem"!t"r. Gıda egemenl"#" kavramı "se mevcut tarım-gıda s"stem"n"n açıklarını kapamak yer"ne 
bu sorunların s"steme "çk"n ve onun do#al b"r uzantısı oldu#u kabulünden hareketle, farklı b"r 
tarım-gıda s"stem" "ç"n ekoloj"k, ekonom"k ve pol"t"k "çer"#e sah"p kurucu b"r kavram olarak kar-
!ımıza çıkmaktadır. Buradak" egemenl"k do#rudan küçük ç"ftç"ler"n ve tüket"c"ler"n egemenl"#"n" 
"fade etmekted"r. Tüket"c"ler"n gıda üzer"ndek" egemenl"#" "se mevcut tarım-gıda s"stem"ne tab" 
olmaktan çıkarak do#rudan sürece müdah"l olab"lmeler" "le mümkün olab"lmekted"r. Gıda toplu-
lukları ve TDT grupları bu "mkânın yaratılmasının ba!lıca yollarından b"r"d"r.
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