
Gıdamıza, gıda güvencemize sahip çıkıyoruz!
Covid-19 krizi bize, tüketiciler ile üreticilerin birbirinden kopuk olduğu endüstriyel gıda sisteminin ne 
kadar güvenilmez olduğunu gösterdi.

Yoğun dış girdili şirket tarımına, uzun tedarik zincirlerine ve oligarşik karar mekanizmalarına dayalı 
endüstriyel gıda sisteminin, krizlere dayanıklılık sağlamak şöyle dursun, bizzat krizler (salgın krizleri, 
çevre ve iklim krizi, sosyal ve ekonomik krizler) üreten bir yapısı olduğunu gördük.

Hükümetin ve yerel yönetimlerin yapması gerekenler var; onlardan adil bir gıda sistemi için üzerlerine 
düşeni yapmalarını istemeye devam edeceğiz. Ama topluluk destekli tarım gruplarına ve gıda 
topluluklarına katılmak, küçük çiftçilerden bireysel ve toplu olarak aracısız alışveriş yapmak, onlarla 
birlikte dayanışma ağları oluşturmak bizim elimizde!

Topluluk Destekli Tarım ve Gıda Toplulukları



İdeal bir TDT uygulaması her bağlam için uygun 
olmasa da, bireysel ve toplu olarak çiftçilerle 
dayanışma halinde olmanın ve aracısız gıda 
temin etmenin birçok başka yolu vardır. 

 

Doğal, temiz, sağlıklı gıdaya ulaşmak için her 
birimiz sorumluluk almak zorundayız. Biz çaba 
göstermezsek kimse bu gıdaları önümüze 
getirip koymayacaktır!

Harekete geçin, temiz gıda için sorumluluk alın!
TDT, bir üretici ile bir tüketici grubu arasında, üretim risklerinin ve bolluğunun paylaşılmasına dayalı bir 
dayanışma ortaklığıdır. Tüketicilerin ön ödeme, nakliye ve teslim için sorumluluk üstlenmesini ve belirli 
bir üretim alanından çıkan hasadın eşit şekilde paylaşılmasını içerir. 

Ne yapabilirim?
● Türkiye’de sayıları hızla artmakta olan gıda topluluklarına katılabilirsiniz: 

http://gidatopluluklari.org/?page_id=103

● DBB (Doğal Besin, Bilinçli Beslenme Ağı) gibi katılımcı güvence sistemlerine katılabilir, 
üreticilerin yazdıklarını takip edebilir, bu ağın içinde oluşmakta olan semt gruplarına katılabilir ve 
yenilerini oluşturabilirsiniz: www.dogalbilinclibeslenme.wordpress.com  

● Üretici pazarları, organik pazarlar ve yeni nesil gıda kooperatifleri yoluyla üreticileri doğrudan 
tanıyabilir, bireysel olarak ve toplu siparişlerle ürün temin edebilirsiniz.

İşin sırrı, sosyal ağlar aracılığıyla tanıdığımız üreticileri takip etmek, onlara uygun sipariş ve tedarik 
yöntemlerini öğrenmek, bireysel/toplu siparişler ve diğer yollarla dayanışma içine girmektir.

http://gidatopluluklari.org/?page_id=103
http://www.dogalbilinclibeslenme.wordpress.com


Agroekoloji nedir?
Gıda sistemlerinin tohumdan sofraya kadarki bütün süreçlerinde ekolojik açıdan duyarlı, ekonomik açıdan 
uygulanabilir ve sosyal açıdan adil şekilde gerçekleşmesini hedefleyen bir yaklaşım ve bir sosyal harekettir.

Toplum ve doğa için yıkıcı etkileri olan büyük ölçekli endüstriyel üretim ve tedarik zincirlerinin karşısında 
agroekoloji, doğa-dostu gıda üretim ve tedarik yöntemlerini teşvik eder, toplulukların gıda egemenliğini 
savunur, emeği ve insan sağlığını gözetir. Agroekolojinin merkezinde küçük ölçekli çiftçilik, doğa-dostu 
tarım ve topluluk destekli aracısız üretim yer alır.

Endüstriyel gıda sistemi 

● Dünya genelinde tarım arazilerinin 
%75’inden fazlasını, tarımsal suyun %80 
kadarını, fosil yakıtların da %90 kadarını 
kullanırken, dünyadaki insanların %30’undan 
daha azına yiyecek sağlar. 

● Yoğun enerji ve fosil yakıt kullanımıyla çevre 
ve iklim krizini ağırlaştırır, 

● Yoğun emek sömürüsü ve yaygın insan 
hakları ihlalleri içerir, 

● Covid-19 dahil zoonoz hastalıkların ortaya 
çıkmasında en önemli etkenlerden biridir. 

 

Küçük ölçekli aile çiftçiliği / köylü gıda ağı 

● Dünya genelinde tarımsal kaynakların 
%25’inden daha azını kullanarak dünya 
nüfusunun %70’inden fazlasını besler.

● Doğal çevre ile sürdürülebilir ve onarıcı bir 
ilişki kurmamıza imkan verir.

● Düşük girdili agroekolojik yöntemlerle 
yüksek ve istikrarlı verim sağlar

● Geleneksel gıdaları ve tarımsal çeşitliliği 
korur ve geliştirir

● Ürün çeşitliliğiyle her ölçekte gıda 
güvencemize en büyük katkıyı verir.

● Kırsal ekonomileri canlandırır ve sömürü 
içermeyen istihdam olanakları sağlar



● Bizi Kim Doyuracak? kitapçığı: 
https://www.dortmevsimekoloji.org/wp-content/uploads/2020/07/Bizi-Kim-Doyuracak-ETC-20
17-Turkce.pdf 

● Çiftçi üretiyor ama tüketiciye ulaştıramıyor: 
https://www.bugday.org/blog/kucuk-ciftci-uretiyor-ama-tuketiciye-ulastiramiyor 

● Köylülük ve agroekoloji yazısı: 
https://drive.google.com/file/d/1Y55bIAt45_tMOEo_pRAkQez9O7JM9zgV/view?usp=sharing 

Bağlantılar
- Uluslararası Topluluk Destekli Tarım Ağı - Urgenci: https://urgenci.net/ 
- CSA Innovation Network: https://www.csainnovationnetwork.org/ 
- Türkiye TDT Ağı: https://www.ekoharita.org/projeler/toplulukdesteklitarim/ 
- Türkiye’deki gıda toplulukları: http://gidatopluluklari.org/?page_id=103  
- Doğal Besin, Bilinçli Beslenme KGS Ağı: www.dogalbilincilibeslenme.wordpress.com  
- Ekoharita - ekoloji haritası: https://www.ekoharita.org/ekoloji-haritasi/ 
- Nyéléni Avrupa ve Orta Asya Gıda Egemenliği Ağı (Nyéléni ECA): 

https://www.eurovia.org/campaign/nyeleni/ 
- Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) aile çiftçiliği platformu: 

http://www.fao.org/family-farming/home/en/ 
- Güneşköy Bahçemiz projesi: https://www.guneskoy.org.tr/bahcemiz 

Kaynaklar
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