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ÖZET
TARIMSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASINDA YEREL
TOHUM BANKALARININ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA:
KARAOT KÖYÜ TOHUM DERNEĞİ VE YÖRESİ ÖRNEĞİ
ÇELİK, Zerrin
Doktora Tezi, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
Haziran 2013, 151 sayfa
Katılımcı Eylem Araştırması yönteminin uygulandığı, Karaot Köyü Tohum
Derneği, Karaot Köyü ve çevresi ile Ege Bölgesinde yürütülen bu araştırmada;
bireysel görüşmeler, anketler, grup çalışmaları, konferanslar, öncülük edilen veya
katkıda bulunulan tohum takas şenlikleri gibi çeşitli etkinliklerle bilgi üretimi,
bunlar aracılığıyla gerçeğe müdahale etme ve bunlardan da tekrar bilgi üretimi
gerçekleştirilmiştir.
Endüstriyel tarım uygulamaları ve şirket tohumlarını destekleyen bir tarım
politikası ve yayımı, tohumla ilgili mevzuattaki değişiklikler, yerel üretim ve
tüketim yerine süper market zincirlerinin artan egemenliği, tarım kimyasalları ile
şirket tohumlarının birlikteliğinin daha yüksek verimli ancak sağlıksız üretime yol
açması, tüketicilerin ve çiftçilerin bu ürünler ile ilgili asimetrik bilgileri yerel
tohumların korunmasını ve üretilmelerini gerileten etmenler olarak belirlenmiştir.
Çalışmalar sonucunda, gerek Karaot Köyünde gerekse diğer çevre köylerde
yerel tohumlar ve korunmasının önemi, doğa ve insan dostu tarım teknikleri ile
dernek çalışmaları konusunda farkındalık yaratılmıştır. Karaot Köyü ve
çevresinde yerel tohumlarla öztüketime yönelik üretimde %15 düzeyinde bir artış
gerçekleşmiş, yerel tohumlardan üretilen ürünlerin tüketicilere doğrudan
pazarlanması için çalışmalar başlamıştır.
Araştırmada yerel tohumların özellikle kadınlar tarafından korunduğu ve bu
konudaki bilgilerinin erkeklerden çok önde olduğu görülmüştür. Kadınlar, yerel
tohumların aileyi daha çok desteklediğine ve beslenmede daha sağlıklı olduğuna
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inanmaktadırlar. Bu değerler sistemi, yerel tohumları ihtiyacı olanlara karşılıksız
verilmesi gibi geleneklerle desteklenmektedir.
Araştırmanın başında kadınların sosyal yaşama katılımını kısıtlayan
gelenekler nedeniyle, erkekler tarafından kurulan ve yönetilen dernek
faaliyetlerine hiç katılmadıkları görülmüştür. Yürütülen çalışmalarla kısmen
katılımları sağlanabilmişse de dernek üyesi erkeklerin tutum ve davranışları
nedeniyle katılımları istenen düzeyde gerçekleştirilememiştir. Ancak kadınların
informal olarak organize olabildikleri görülmüştür. Dernek ve kooperatif gibi
formal yapılar kadınların dışlanmasına yol açmaktadır. Bu modern kurumlar
yanında kadınların kolayca katıldıkları ve etkili olabildikleri “kendine yardım
grubu” gibi informal yapıların kurulmasının yararlı olacağı görülmüştür.
Yerel tohumların korunarak gelecek kuşaklara iletilmesi acil bir konudur.
Çiftçilerin bu amaçla yerel tohumları ilk aşamada kendi tüketimleri için
korumalarına önem vermelerinin sağlanması gerekiyor.
Anahtar sözcükler: Yerel tohum, yerel tohum bankası, biyoçeşitlilik,
katılımcı yaklaşımlar, çiftçi şartlarında koruma.
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ABSTRACT
A RESEARCH ON PROTECTION OF AGRICULTURAL
BIODIVERSITY AND LOCAL SEED BANKS: EXAMPLE OF
KARAOT VILLAGE SEED ASSOCIATION AND IT’S
ENVIRONMENT
ÇELİK, Zerrin
PhD. Thesis, Agricultural Economy
Supervisor: Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA
June 2013, 151 pages

Using Participatory Action Research (PAR) this research was conducted at
Karaot Seed Association, Karaot Village, and Aegean Region, at large. Through
personal interviews, surveys, focus group meetings, conferences, public events
such as leaded and contributed seed exchange festivals; immediate intervention on
life was realized and by experiential learning new potentials for knowledge
production was reached. The study concludes that agricultural policies that
support and spread industrial agriculture and corporate control of seeds, changes
in regulations dealing with seeds, increasing hegemony of super market chains
instead of local production and consumption, corporate seeds connected to use of
agro-chemical that produce high yield but unsustainable production, asymmetric
information which consumers’ and farmers’ have, are responsible for the decline
in protection and production of local seeds.
Research findings observed noticeable change in public awareness of the
impotance of local seeds and seed protection, nature and people friendly
agriculture practices and the activities of environmental associations in Karaot
Village and nearby villages. In Karaot and nearby villages, production intended
for local consumption by using local seeds increased by 15% and practices for
marketing produce that use local seeds have begun.
The research indicates that women play a key role in the protection of local
seeds and their knowledge of the topic is much greater than men. Women believe
that local seeds are more nutritious and important in supporting families
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economically. These value orientations are also supported by existing traditions of
giving local seeds for free of charge to those who are in need.
In earlier phases of the research, it was observed that due to traditions that
restrict women’s participation into social life, women did not attend any of the
seed association meetings organized and managed by men. While limited success
was achieved in women’s participation to seed association activities, in later
stages of research, because of the behavior and attitudes of male members of the
local associations, women’s participation did not reach the desired levels.
However, observations demonstrated that women were capable of organizing
informally. Formal structures such as associations or cooperatives result in
externalization of women. For this reason, this study suggests the use of informal
structures, such as “self-help groups,” along with existing modern formal
structures to ease women’s active participation.
Protecting local seeds and transmitting them to future generations is an
urgent public concern. To secure this, it is necessary to enable farmers to keep
their local seeds for their own use.
Key words: Local seed, local seed bank, biodiversity, participatory
approach, on-farm conservation
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1. GİRİŞ

1.1 Konunun Önemi
Çağdaş uygarlığın hazırlanmasında temel rolü olan klasik ekonomi
anlayışında kalkınma; giderek daha fazla mal ve hizmet üretme veya oluşmuş
bulunan zenginliği daha da genişletme olarak anlamlandırılmış ve sanayileşmeyle,
kentleşmeyle özdeş kabul edilmiştir. Bu anlayışla II. Dünya Savaşı’ndan sonra,
hemen her sektörde mal ve hizmet üretimi hızla artmış, daha da önemlisi,
teknoloji, tüketim ve üretim kalıpları değişmiş, pek çok mal üretilir hale gelmiştir.
Ancak bununla birlikte 1947–1970 yılları arasında doğal kaynaklar üzerindeki
baskı yıllık %10’un üzerinde yükselmiştir (Aruoba, 1997). 1970’li yıllarda,
ekolojik ayak izi olarak adlandırılan insanlığın kaynaklar üzerindeki talebi,
dünyanın yıllık biyolojik yenileme kapasitesini geçmiştir. Başka bir deyişle, insan
nüfusu, kaynakları ekosistemlerin kendini yenilme kapasitesinden daha hızlı
tüketmeye başlamıştır (WWF, 2010). Bu gidişin artarak devam etmesiyle artık
ekonomi politikaları ile çevre politikalarının örtüşmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Böylece daha çok üretim ve dolayısıyla da tüketimi çağrıştıran genel kalkınma
kavramının ardından, çevrenin korunması dikkate alınarak gerçekleştirilen
sürdürülebilir kalkınma kavramına ulaşılmıştır.
Tarımda sürdürülebilirlik ise kısaca, uzun dönemde doğal kaynakların
korunmasının yanı sıra çevreye ve diğer canlı türlerine zarar vermeyen tarımsal
teknolojilerin kullanıldığı bir tarımsal yapının oluşturulmasıdır. Sürdürülebilir
tarımla ilgili pek çok uygulama bulunmaktadır. Ürün çeşitliliğinin sağlanması ve
bu sayede toprağın korunması, yerel tohum kullanılması, kimyasal maddelerin
kullanımının azaltılması ve yine kimyasal gübre ve ilaç kullanımında üreticilere
gereken teknik bilgi ve becerilerin kazandırılması için gerekli yayım
çalışmalarının yaygınlaştırılması, doğal alanların ve ormanların korunması için
yapılacak çalışmalar bunlar arasında sayılabilir.
İnsanoğlu binlerce yıl önce tohumun yaratıcı özelliğini keşfettiği zaman,
yeryüzünde tarım da başlamıştır. O tarihten itibaren tohum ve tohumluk, bitki
yetiştirme açısından daima kilit unsur olmuş ve tohumun verimliliği, tat, besin ve
diğer kalite değerleri yükseltilmeye çalışılmıştır.
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Yerel çeşitler, zaman içinde geleneksel tarımsal üretimdeki seleksiyon
yoluyla, yetiştirildiği ekolojiye uyumlu ve yerel toplulukların kültürel gereksinim
ve geleneklerine göre geliştirilmiştir. Geleneksel tarımın en önemli
kaynaklarından birisi olan yerel tohumlar ve bu tohumların dolaşım mekanizması,
dünyanın her yerinde yüzyıllardır çiftçiler arasında, sosyal, çevresel ve önemli
ekonomik çıktılar oluşturan büyük bir çabadır. Ancak endüstriyel tarımın
yaygınlaşması, geleneksel tarımın dar alanlara sıkışmasına ve ürünlerinin de
pazarlarda satışının imkânsız hale gelmesine neden olmuştur. Bu nedenlerle
çiftçiler geleneksel çeşitlerin yerine pazar değeri yüksek olan ticari çeşitleri
yetiştirir hale gelmişler ve kendi biyolojik zenginlikleri üzerindeki egemenlikleri
yok olma sürecine girmiştir.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Birleşmiş Milletler
(BM) gibi uluslararası kurumlar hızla azalan tarımsal biyolojik çeşitliliğimizin en
önemli koruyucusu ve yaşatıcısının, geleneksel tohumları kullanan çiftçi olduğunu
kabul etmektedir. Çiftçinin en temel görevlerinden biri, tohumu saklamak ve onu
diğer çiftçilerle değiş tokuş etmektir. Kuşaklar boyu değişik iklim koşullarında ve
kültürlerinde çok sayıda bitki çeşidini geliştirmiş olan çiftçiler, bu işleri doğayla
işbirliği içerisinde gerçekleştirmişlerdir. Kısacası tohum çeşitliliği ancak biyolojik
çeşitliliği kullanan ve koruyan küçük çiftçilerin geçiminin garantiye alınması ile
sağlanabilir.
Biyolojik çeşitliliğe dayanan çiftçilik sistemlerinde; daha fazla istihdam
yaratılır, daha kaliteli yiyecek ve besin üretilir, çeşitli ve farklı tüketicilerin aradığı
ürün kalitesi güvence altına alınır. Ayrıca geleneksel üretim teknikleri nedeni ile
ihtiyaçlar mümkün olduğunca mevcut yerel olanaklarla giderilir ve dışa bağımlılık
azalır. Üretim maliyetlerinin kontrol altında tutulmasına destek olunur böylelikle
çiftçi aile ve topluluklarının daha fazla gelir elde etmeleri sağlanarak çiftliğin
özerkliği güçlendirilir.
Bu nedenlerle çalışma, geleneksel tarım tekniklerinin ve geleneksel tohum
çeşitlerinin bulunması, korunması ve yaşatılması ile gelecekteki nesillere
aktarılmasını,
küçük
çiftçilerin,
tarımın
dolayısıyla
da
yaşamın
sürdürülebilirliğine etkisini ortaya koyacak olması bakımından da önem
taşımaktadır.
Schmidt et al.,’a (2010) göre tarımsal üretim günümüzde daha az ürüne
bağlı olarak gerçekleştirilmektedir (Padulosi, 2011). Bugün bilinen yüz binlerce
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bitki türünden 120 tanesi insan gıdası için yetiştirilmektedir. Fakat ihtiyaç duyulan
bitkisel kaynaklı enerjinin %75’i sadece dokuz bitki türünden ve bunun da
yarısından fazlası buğday, pirinç ve mısırdan karşılanmaktadır (FAO, 1996,
2009a; Padulosi’den, 2011). Az sayıdaki gıda türüne bağlı olmamız, bugün ve
gelecekte dünyanın beslenmesinin sürdürülebilirliği bakımından endişeleri
artırmaktadır (Frison, 2006; Raschke and Cheema, 2008; Padulosi’den, 2011).
BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) (1999)’a göre dünya tarımsal biyolojik
çeşitliliğinin %75’i yirminci yüzyılda kaybolmuştur. Yerel çeşitler dünyada hızla
yok olmaktadır. Çin’de 1949’da 10.000 buğday çeşidi varken, 1970’lerde sadece
1.000 adedi kalmıştır (Norberg-Hodge et al., 2001). Amerika Birleşik
Devletlerinde, lahana çeşitlerinin %95’i, mısır çeşitlerinin %91’i, bezelye
çeşitlerinin %94’ü, domates çeşitlerinin ise %81’i kaybolmuştur (FAO, 1998).
Yine FAO’nun Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Raporunda
(2010), 60 ülke raporuna göre yaşanan genetik erozyon nedeniyle birçok ülkede
mevcut tarımsal üretim tehdit altındadır. Bu ülke raporlarının analizi sonucunda
genetik erozyonun en fazla olduğu ürünlerin tahıllar, daha sonra da sırasıyla
sebzeler, meyveler ve yemeklik baklagiller olduğu ortaya konulmuştur. Yerel
çeşitlerin kaybolmasının ana nedenleri; ormansızlaşma ve aşırı kullanma, nüfus
baskısı, çevresel bozulmalar, değişen tarım sistemleri, aşırı otlatma, yasa ve
politikalar ile artan hastalık ve zararlılar olarak tanımlanmıştır.
Birçok ülke raporunda genetik erozyonun olduğu, mevcut tarımsal üretim
sistemlerinde monokültür ve ticari ürünlerin yetiştiriciliğinin yapıldığı ifade
edilmesinin yanında Küba ve Tayland gibi bazı ülkelerde genetik erozyonu
engellemeye yönelik büyük oranda çeşitliliği artırıcı üretim sistemlerinin ve
programlarının başarılı bir şekilde uygulandığı ortaya konmuştur (FAO, 2010).
Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de endüstriyel tarım
derinleşmesini sürdürmekte, hızlı bir şekilde köyden kente göç yaşanmaktadır.
Birçok köyde yaşlılar çoğunluğu oluşturmaktadır. Bütün bu faktörler yerel
tohumların hızla yok olmasını şiddetlendirmektedir. Tohum ve bitkilerin varlığını
güvence altına almanın en iyi yolu onları üreterek, korumaktır. Yerel tohumların
kullanımı ile gerçekleştirilen geleneksel köylü üretim modeli ve özellikle son
yıllarda uygulanan katılımcı araştırma yaklaşımları ile yerel tohumların
geliştirilmiş çeşitlerinin, endüstriyel metotlardan daha verimli, çevre ve insan
sağlığı açısından sürdürülebilir olduğu her geçen gün daha fazla fark edilmektedir.
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Bu durum yerel tohumları kullanma, yerel tohumlarla yerel üretim ve bu üretimin
de öncelikle yerel pazarlara sunumu ile mümkün olabilecektir.
Yerel tohum bankaları bu tohumların korunmasında büyük bir öneme
sahiptir. Birçok ülkede bu konuda yerel halkın önderlik ettiği, bilim insanları ile
işbirliği içinde yürüttükleri ciddi çalışmalar bulunmaktadır. Türkiye’de ise bu
konuda bilinç beş on yıldır oluşmaya başlamıştır. Yerel halkın önderlik ettiği
çalışmalar çok sınırlı sayıdadır. Bu çalışmaların birçoğu diğer ülkelerde görüldüğü
gibi yöre halkının kaliteli yerel tohumluğa kolay ve bedava ulaşımını sağlamaya
yönelik faaliyetleri kapsamamaktadır. Topluluk tohum bankaları olarak da
adlandırabileceğimiz bu tür bankaların, çiftçilerin bireysel olarak yerel tohumlara
ulaşmasını kolaylaştırması -ki bu çeşitliliği artırmaktadır- ile kaynak paylaşımını
geliştirip verimliliği artırması ve tarımsal biyoçeşitliliğe olumlu etkisinin
bulunması nedenleriyle önemlidir. Bu kapsamda yerel tohum bankaları ve
araştırmaya konu olan ve yöre köylüleri tarafından yerel tohumları korumak,
geliştirmek ve üreticilerin bu tohumlara kolayca ulaşımını sağlamak amacıyla
kurulan Karaot Köyü Tohum Derneği büyük bir önem kazanmaktadır.

1.2 Araştırmanın Önemi ve Amacı
Küresel ısınma ve iklim değişimi, petrolün tükenmesi, çevre kirliliği ve
toprağın bozulmasının yoğunlaştığı son on yıllarda tarımsal biyoçeşitliliğin ne
kadar büyük bir önem kazandığı açıktır. Dünyada yaşanan iklimsel ve çevresel
olumsuzluklar ile tohumculuk sektöründe yaşanan gelişmeler nedeniyle bitki
genetik kaynaklarına ve yerel çeşitlere bir an önce sahip çıkmak için gereken
zaman da hızla yok olmaktadır. Yerel tarımsal biyoçeşitliliğin (köy populasyonları
ve köylü çeşitleri) bu sorunlarla güçlü bir şekilde başa çıkma kapasitesinin de
olduğu bilinmektedir. Çiftçi çeşitlerinin yerinde (in-situ) korunmasına yönelik
çalışmalar ülkemizde henüz yeni olup bu konuda fazla bir ilerleme
sağlanamamıştır. Yerel tohum ağları ve bankaları bu açıdan önemli bir araç
olmaktadır. Pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede bu konu ile ilgili sivil
toplum kuruluşlarının (STK) yürütmüş olduğu ciddi uygulamalar bulunmaktadır.
Birçok ülkede STK’lar bitki gen kaynaklarının korunması ve yönetilmesi
konusunda çiftlik düzeyinde oldukça önemli rol oynamaktadırlar. Bu kaynakların
doğrudan yerinde (in-stu) korunmasından, yerel halkların faydaları için gen
kaynaklarının çiftlik şartlarında korunmasına kadar çeşitli faaliyetleri
yürütmektedirler. Ülke raporlarında belirtildiği gibi; STK’lar pek çok bölgede
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aktiftirler. Özellikle Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika’nın bir bölümü ve
Almanya, Hollanda ve İsviçre’de bu alanda etkin çalışan STK’lar olduğu rapor
edilmektedir (FAO, 2010).
Yerel tohum bankalarının başarılı olmasının önünde birçok engel
bulunmaktadır. En başta köylülerin çoğu endüstriyel tarıma alışmışlardır ve bizzat
kendileri yerel tohumları verimsiz bulmaktadırlar. Diğer yandan her türlü söyleme
rağmen tarımsal araştırmacılar veya kamu bürokrasisi de bunlara çok sıcak
bakmamaktadır. Yerel tohum bankalarının üreticilerce kurulmaları ve
geliştirilmeleri de zorunludur. Bu konularda onlara yardımcı olacak ve katılımcı
yaklaşımları bilen profesyonel sayısı da çok kısıtlıdır. Bütün bu kısıtlılıklar
Türkiye’de bu alanda sağlıklı bilgi ve deneyim birikimini kritik bir konu haline
getirmektedir.
İzmir İli Torbalı İlçesi Karaot Köyü ve yöresinde yapılan bu araştırmanın
amacı; seçilen kırsal alanda tarımsal biyolojik çeşitliliğin ve kültürel zenginliğin
araştırılarak, yerel çeşitlerin (köylü çeşitleri) kullanım düzeyi, yerel tohumların
sağlanması ve kullanılması konusunda kadınların rolü, mevcut uygulamalar,
karşılaşılan sorunlar, üreticilerin konuyla ilgili beklentileri ve bu beklentiler
doğrultusunda yerel tohumların ve ürünlerinin kullanımının arttırılması, çiftçiler
arasında geleneksel tarım çeşitlerine yönelik tohum ağının geliştirilmesi, katılımcı
profilinin çeşitlenmesi, geleneksel bilgi ve becerilerin korunarak, geliştirilmesine
yönelik uygulamaların nasıl yönlendirilmesi gerektiğinin ortaya konulması
şeklinde özetlenebilir. Bu ana amaç içerisinde, köylülerce oluşturulan ve
geliştirilmeye çalışılan Karaot Köyü Tohum Derneği teknik bilgi ve sosyal
yönden desteklenerek araştırma ile elde edilecek bulgular ışığında gerek araştırma
bölgesinde ve gerekse diğer bölgeler genelinde geleneksel köy çeşitlerinin tespiti
ve korunması, yerel tohum bankalarının kurulması ve başarılarını etkileyebilecek
unsurlar konusunda alınabilecek önlemler tartışılmıştır.

1.3 Araştırmanın Kapsamı ve Ana Hatları
Çiftçiler yerel çeşitlerin korunmasında çok önemli bir role sahiptir. Ancak
yerel çeşitlerin korumasında başarı sadece çiftçilerle gerçekleşemez. STK’lar,
araştırma enstitüleri, yayımcılar ve çiftçilerin birlikte yapacakları çalışmalar
tarımsal biyoçeşitliliğin korunmasında başarıyı artıracaktır.
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Bu kapsamda araştırma alanı olarak İzmir ili Torbalı İlçesinde, Karaot
Köyünde çiftçiler tarafından 2004 yılında kurulmuş olan Karaot Köyü Tohum
Derneği’nin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Torbalı, Bayındır ve Kemalpaşa
ilçelerinin dağ ve orman köyleri seçilmiştir. Yerel tohumların korunmasını ve
çiftçilerin bu konu ile ilgili ortak hareketini etkileyecek birçok etken
bulunmaktadır. Bu çalışmada da Karaot Köyü Tohum Derneği örneği ile yerel
tohumların korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla başarılı bir örgütlenmenin
sağlanabilmesi için gerekli koşullar analiz edilmiştir. Bu kapsamda Karaot
köylüleri bağlamında yerel tohumların kullanımı ve çiftçilerin ortak eylemlerini
etkileyen süreçler incelenmiştir. Çiftçilerin yerel tohumlarla ilgili seçimleri,
geleneksel bilgileri, sosyo-ekonomik durumları, pazar ve satış durumları gibi pek
çok kriter irdelenmiş, hem çiftçilerin yerel tohumları korumaları konusunda hem
de yerel STK’ların oluşumunu ve geliştirilmesini sağlayacak bilgiler derlenmiştir.
Çalışma, Katılımcı Eylem Araştırması olarak yürütülmüştür. Aynı zamanda
bir yayım çalışması olan bu araştırmada, Katılımcı Kırsal Değerlendirme (KKD)
yaklaşımı araç ve teknikleri kullanılmış (Odour-Noah, et al., 1992; Archer and
Cottingham, 1996), Katılımcı Eylem Araştırması gereği tohum derneği üyeleri ile
birlikte köyde ve çevre köylerde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Tarımsal biyolojik
çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi sürecinde ise, geleneksel tohumların,
bilgilerin ve verilerin toplanması, çalışmaların iyi organize edilmesi, tohum ağının
güçlendirilerek “tohum kütüphanesi, bankası, ambarı veya istasyonu” olarak
adlandırılabilecek organizasyonun kurulması için gerekli dinamikler harekete
geçirilmeye çalışılmıştır.
Yerel pazarlar, festivaller vs. gibi faaliyetler ile konuya duyarlı kişilerin
tohum derneği hakkında bilgi edinmeleri ve aktivitelerine katılımlarının
desteklenmesini sağlamak yine araştırmanın kapsamı içinde değerlendirilmiştir.
Yerel tohumların köylülerce saklanması ve kendi arazilerinde yetiştirerek
sürdürülebilirliğini sağlamaları araştırmanın temel amacıdır. Yerel tohum
bankalarının bu süreci nasıl etkileyeceği, etkili tohum bankalarının oluşmasını
etkileyecek girişimlerin ve çalışma tarzının ne olacağı araştırmanın kapsamı
içinde yer almıştır.
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Bu sınırlamalar içerisinde çalışma; dört ana bölümden oluşmaktadır.
Çalışmanın birinci bölümünde, giriş ana başlığı altında sırasıyla, konunun
önemi, araştırmanın önemi ve amacı, araştırmanın kapsamı ve ana hatları alt
başlıklarını taşıyan bölümler yer almaktadır. Bu bölümlerde genel olarak,
araştırmanın gerekçesi, yürütülen çalışma sonucunda hangi noktaya varılmak
istendiği ve konunun sınırlılıkları açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bölümde ayrıca,
konu ile ilgili çalışmaların özetlenmesi şeklindeki, literatür bildirimleri de yer
almaktadır. Araştırma ile bağlantılı olan ve araştırma konusunu oluşturan
bileşenler de yine bu bölümde alt başlıklar halinde verilmeye çalışılmıştır.
Çalışmanın ikinci bölümünü oluşturan materyal ve yöntem kısmında ise,
materyalin toplanması ve değerlendirilmesi sırasında uygulanan yöntemler
ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır.
Üçüncü bölümde araştırmanın bulguları yer almaktadır. Araştırmayla elde
edilen bilgiler, çeşitli alt başlıklara ayrılarak sistematik bir şekilde aktarılmaya
çalışılmıştır.
Çalışmanın son bölümü olan dördüncü bölümünde ise, çalışmanın genel bir
değerlendirmesi yapılmış ve özet bilgiler verilmeye çalışılarak, bazı önerilerde
bulunulmuştur.
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2. KONU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Mozambik’te 2000’li yıllarda ardı ardına gelen sel ve kuraklık nedeniyle
yaşanan doğal felaketler sonucunda yerel çeşitlere ait tohumluklar kaybolmuştur.
Mozambik’li Moleküler Biyolojist Morag Ferguson’un Uluslararası Tropikal
Tarım Enstitüsü (IITA) ile yerel çeşitliliği geliştirmek amacıyla yapmış oldukları
çalışmada; yerel çeşitliliği artırmak için felaketten etkilenmeyen bölgelerden
temin edilen yerel köylü tohumlarının çeşitliliğin hızla artmasında daha etkin
olduğunu ve felaketten etkilenen toplulukların yeniden yapılanmasının daha hızlı
gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Mozambik’te börülce üreticisi çiftçilerin %90’ı
doğal felaketler sonucunda etkilenmiş ve tohumlarını kaybetmişlerdir ancak iki yıl
sonra her duyarlı beş çiftçiden bir tanesi yine yerel çeşitleri yetiştirir hale
gelmişlerdir. Tohumları, zarar görmeyen bölgelerden, tohum fuarlarından, arkadaş
ve akrabalarından temin etmişlerdir (Ferguson, 2011).
Seshia and Scoones (2003), tarafından yapılan çalışmada tohumun geçimi
sağlama ve sürdürülebilirlik açısından önemi vurgulanmaktadır. Tohumların
çiftçiler için özellikle de küçük çiftçiler için;
• Doğal sermaye (toprak, su, orman ve küçük araziler için biyoçeşitlilik)
• İnsan sermayesi (bilgi, eğitim, işgücü ve sağlık açısından),
• Sosyal sermaye (iletişim vs.),
• Fiziksel sermaye (tohum depolama olanakları, tarımsal kimyasal girdiler),
• Finansal sermaye (peşin para ve kredi olanakları, pazara ulaşma)
açısından önemi vurgulanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerden çeşitli örnekler
verilerek özellikle yoksul ve küçük çiftçilerin gelirlerinin çeşitlenmesi ve
arttırılması, doğal kaynakların korunması, gıda güvenliği, egemenliği ve
sürdürülebilirliğinde yerel tohumların etkisinin önemi anlatılmaktadır. Ayrıca
yerel tohumların tarım ve tarım dışı alanlarda işgücünden en iyi şekilde
faydalanılmasına olan etkilerine yönelik örneklere de yer verilmiştir.
Bal Krishna ve arkadaşları (2009), Nepal’in Jumla bölgesinde, yerel arpa
çeşidi için tohum kaynakları, depolama ve üretim sistemleri üzerine bir araştırma
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yapmışlar ve 128 üretici ile anket çalışması gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada söz
konusu bölgede iki çeşit (Chawali ve Lekali) yerel arpa yetiştirildiği tespit edilmiş
ve kendi tohumluğunu üreten çiftçilerin oranının sırasıyla %61 ve %75 olduğu
belirtilmiştir. Çiftçilerin büyük çoğunluğunun tohumluğunu başkalarıyla
değiştirmediği rapor edilmiştir. Tohum değişim sisteminin genellikle ödünç
verme, satış veya satın alma şeklinde gerçekleştiği, çiftçilerin çoğunun tohumluk
seçimi için yaygın bir kriterinin olmadığı ancak bir kısım çiftçinin özellikle
hastalık ve zararlı etmeninin bulunmadığı tohumluğu ayırdıkları tespit edilmiştir.
Tohumluk seçilemediği zaman tohumluğu ne şekilde temin ettikleri konusunda ise
tahıl olarak tüketiminden arta kalanın tohumluk olarak kullanıldığı, tohumluk
seçim zamanı olarak bazı çiftçilerin harmandan sonra, bazılarının ise ekimden
önce tohumluk ayırdıkları rapor edilmiştir.
Wageningen Üniversitesi ve Hindistan Kırsal Kalkınma ve Sürdürülebilir
Tarım Araştırma Merkezi’nin (MSSRF) 2010 yılında Hindistan’da “bitki genetik
kaynakları ve tohumlar, politikalar, korunması ve kullanılması” üzerine yürütmüş
oldukları çalışma kapsamında katılımcı yaklaşımlar kullanılarak eğitim
çalışmaları düzenlenmiştir. Odak grubu üyelerinin genetik kaynaklar ve
tohumların sürdürülebilir kullanımı, korunması konusundaki etkileri ile
uluslararası anlaşmaların ve politikaların yerel gen kaynaklarını nasıl etkilediği
tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca odak grup üyelerinin yerel gen kaynaklarının
yönetimindeki etkinliği ve verimliliğinin artırılması konularında çalışmalar
yürütülmüştür (MSSRF, 2012).
Yine MSSRF tarafından 2010-2011 yılı Biyoçeşitlilik Programı
kapsamında, kabile ve çiftçi topluluklarının doğal kaynakların yönetimi,
biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı ve korunmasına yönelik çalışmalar
yapılmıştır. Çalışmalar kapsamında; kaybolma tehlikesi bulunan yedi bitki türü
rapor edilmiş ve kaybolma tehlikesi bulunan nadir bitki türlerinin fidanları
dağıtılmıştır. Üç yerel pirinç çeşidinin ekiminin yaygınlaştırılması ile ilgili
faaliyetler yürütülmüş ve bu üç çeşidin ekimi %73 oranında artmıştır. Ayrıca 27
köyde çiftçi tohumlarının ve çeşitlerinin biriktirilmesi, korunması ve kayıt altına
alınması projesi uygulanarak beş adet yeni “Topluluk Gen Bankası” kurulması
sağlanmıştır (MSSRF, 2012).
Song and Li, (2011) Güneybatı Çin’de Karst dağları bölgesinde küçük ve
yoksul çiftçilerin bulunduğu üç yerleşim yerinde yerel tohum sistemlerinin,
geleneksel kültür ve yerel bilgilerin, ekonomik problemleri ve iklim değişikliğinin
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olumsuzluklarını önlemeye yönelik etkilerini inceledikleri bir araştırma
yürütmüşlerdir. Yerel mısır, pirinç ve soya fasulyesinin kuraklığa dayanıklılığını
geliştirmek ve çeşitliliği arttırmak amacıyla, katılımcı ıslah yöntemi ve geleneksel
bilgiler kullanılmış, araştırmacılar, çiftçiler özellikle kadın çiftçiler ve diğer
potansiyel katılımcılar çalışmada birlikte yer almışlardır. On yıl süren araştırma
sonucunda; çalışma kapsamındaki köylerin gelirlerinde %30 oranında artış
gerçekleşmiş, bitki ve hayvan çeşitliliği artmış, genç çiftçilerin üretime katıldığı
görülmüştür. Özellikle kadın çiftçilerin dış dünya ve pazarlarla ilişkileri gelişmiş,
kendilerine olan güvenleri artmıştır. Çiftçiler arasında tohum değişim sistemi
kurulmuş, geleneksel bilgilerle beraber diğer köylerle paylaşılmaya başlanmıştır.
En önemlisi de yerel çeşitlerin adaptasyonu ve kuraklığa dayanıklılığı artırılmış ve
daha çok çiftçi kendi tohumluğunu üretmeye başlamıştır. 2010 yılında güneybatı
Çin’de yaşanan büyük kuraklıkta hibrit çeşitler yok olurken, yerel çeşitlerin
hayatta kaldığı ve adapte olduğu tespit edilmiştir.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin (DKC) Yangambi bölgesinde yerel
pirinç çeşitleriyle yürütülen çalışmada küçük çiftçilerin yerel tohumlar ile ilgili
kurdukları tohum bankaları gibi yerel kurumların, yerel çeşitlerin paylaşılması,
geliştirilip korunmasında ticari tohum sistemlerinden daha verimli oldukları ifade
edilmektedir. Çalışmada bilgiler anket, derinlikli görüşmeler, odak grup
tartışmaları ve arazi gözlemleri ile elde edilmiş olup, yerel topluluklarda,
geleneklerin, pratik bilgilerin gelişimi ve paylaşımı, yerel sosyal ve ekolojik
sistemler hakkındaki koruma deneyimleri, tohumların korunması ve dağıtımı için
tohum ağının olmasının önemli bir sistem olduğu ifade edilmektedir. DKC’de
yerel tohum kurumlarının rolü; tohumların ve bu konu ile ilgili bilgi ve becerilerin
korunduğu ve paylaşılmasının sağlandığı, sosyal ağ vasıtasıyla tohumların
korunduğu ve dağıtıldığı, yerel halkın önceden tahmin edilemeyen savaş, doğal
felaketler ve yangın gibi kazalar karşısında hayatını devam ettirebildiği
belirtilmektedir (Misiko, 2010).
Tan ve Tan, (2002), tarafından 1993-1998 yılları arasında yürütülen proje
ile bazı tahıllar, baklagiller, meyveler ve bazı orman türlerinin yerinde korunması
ve bunların muhafaza alanlarının belirlenmesi ve oluşturulması çalışmaları
yapılmıştır. Proje hedef türlerin genetik çeşitlilik bakımından zengin oldukları
Kaz Dağları, Bolkar ve Aladağ ve Ceylanpınar’da seçilen alanlarda
gerçekleştirilmiştir. Proje sonunda ülkenin önceliklerinin belirlenmesi, tarımsal
biyoçeşitlilik ve ekosistemlerinin çiftçi şartlarında korunması, yabani akrabaların
ve bunların ekosistemlerinin korunmasına yönelik bitki türlerinin öncelik
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listelerinin bulunduğu “Türkiye’nin Bitki Genetik Kaynaklarının in situ
Korunması Ulusal Planı” hazırlanmıştır. Ayrıca yönetim planları, hedef türlerin
“Gen Koruma ve Yönetim Alanları” (GEKYA)’nın izlenmesi ve kamu
farkındalığı çalışmaları da proje kapsamında yürütülmüştür.
2000-2007 yılları arasında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen
“Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetim Projesi” kapsamında üç önemli
bitki coğrafyasını temsil eden İğneada, Camili, Köprülü Kanyon ve Sultansazlığı
uygulama alanları ile 9 adet yaygınlaştırma alanında doğa korumanın ve doğal
kaynakların etkili ve sürdürülebilir yönetilmesi amaçlanmıştır. Proje, hem doğanın
korunması ve doğal kaynak yönetimi gerekliliklerini hem de koruma altındaki
alanların içerisinde ve etrafında yaşayanların ihtiyaçlarını ele almıştır. Türkiye’de
biyolojik çeşitliliğin mevcut durumunu ve ilerlemesini izlemek amacıyla “Nuh’un
Gemisi” adlı bir ulusal biyolojik çeşitlilik veri tabanı oluşturulmuştur. Doğada
sürdürülebilir koruma ve kaynak yönetimi için gerekli “Doğa Koruma Yasa
Tasarısı” hazırlanmıştır. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik olarak kabul
edilebilecek 150 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Ayrıca kamu farkındalığının
artırılması ve eğitim faaliyetleri de proje çerçevesinde yürütülmüştür (Anonim,
2010a).
Kenya ve Etiyopya’da yerel tohumların korunması ile ilgili yerel
organizasyonların önemini ve etkisini tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmada;
yerel organizasyonların ortaya çıkma koşulları ve başarı durumları ile daha iyi
koruma ve ürün çeşitliliği konusunda çiftçilerin ortak eylemlerini etkileyen
faktörler analiz edilmiştir. Bunun için çiftçilerle değişik grupların etkileşimleri
gözlenmiş ve karşılaştırma yapılmıştır. Bu gruplar yerel tohum bankaları,
çiftçilerin kendilerinin kurmuş olduğu informal yerel çiftçi organizasyonları,
sebze satıcıları, STK’lar ve araştırma enstitüleri olarak ele alınmıştır. Yapılan
analizler ve karşılaştırmalar sonucunda; çiftçilerin kendilerinin oluşturdukları
yerel informal organizasyonlarda üretim maliyetlerinin düşük olduğu ve yerel
çeşitlerin korunması ve geliştirilmesinde en başarılı grup olduğu tespit edilmiştir.
Bu organizasyonlarda çiftçilerin kişisel olarak kurallara uyma, ortak hareket etme,
bilgilerini daha fazla paylaşma ve fırsatçı davranışların azalması konularında daha
iyi oldukları belirlenmiştir. Ayrıca pazara ulaşım kolaylığı da, yerel çeşitlerin
korunmasını artıran en önemli unsur olarak ortaya konmuştur (Mburu and Wale,
2003).
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Bachmann ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada (2009),
Filipinler de MASIPAG adlı çiftçi ağı, 500 yerel topluluk ve bir grup
agronomistin işbirliği ile çiftçiler kendi yerel pirinç çeşitlerini ekolojik olarak
üreterek geliştirmişlerdir. MASIPAG çeşitlerine yerel ağlar ve değişim
mekanizması ile ulaşılmaktadır. Ülkenin üç bölgesinde ulusal düzeyde üç destek
çiftliği, on bölgesel yerel tohum bankası ve 35.000 çiftçi ailesi ile faaliyetlerine
devam etmektedirler. 2000’den fazla yerel pirinç çeşidine sahiptirler. Yerel
çeşitlerin geliştirilmesi ve çiftçi kaynaklı araştırmalar ile yirmi yıldan fazla süredir
gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda biyoçeşitliliğin korunmasının yanı sıra çiftçi
gelirleri olumlu etkilenmiştir. MASIPAG çiftçi sisteminde katılımcı ıslah yöntemi
ile çiftçiler tarafından üretilmiş ve geliştirilmiş yerel tohumlarla herhangi bir
kimyasal girdi kullanmaksızın üretim yapılmaktadır. 2000-2007 yıllarını kapsayan
dönem için yapılan bu çalışmada ekolojik olarak ve konvansiyonel olarak üretim
yapan üreticilerin gıda güvenliği, hane halkı geliri, verimlilik, çevresel çıktılar,
çiftçi bilgileri ve çiftçilerin güçlenmesi analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre;
MASIPAG tarafından geliştirilen sürdürülebilir tarım tekniklerinin kullanıldığı
yaklaşımların çiftçiler için olumlu olduğu şeklindedir. Yerel tohumları kullanarak
ekolojik üretim yapan çiftçiler için gıda güvenliğinin önemli derecede yüksek
olduğu tespit edilmiştir. Tamamen ekolojik üretim yapan çiftçilerin çiftlikteki
çeşitliliğinin konvansiyonel üretim yapan çiftçilerden ortalama %50 oranında
daha fazla olduğunu, daha iyi toprak verimliliği, daha az toprak erozyonu,
çiftçilerin çiftlik yönetim becerilerinin daha iyi olduğunu ve bitki hastalık ve
zararlılarına toleransın arttığını tespit etmişlerdir.
Yürütülen çalışma ile (Bodorkos et al, 2008) Macaristan’ın batı bölgesinde
Katılımcı Eylem Araştırması (PAR) yaklaşımının, bitki genetik çeşitliliğini
korumak ve geliştirmek amacıyla kullanımını açıklamaya çalışmışlardır. Çalışma
bölgesi olarak, ana geçim kaynağının küçük ölçekte kerestecilik olduğu, tarımsal
potansiyelin az, arıcılık ve çömlekçiliğin yaygın olduğu iki bölge seçilmiştir.
Kadınların yerel fasulye çeşitlerinin korunmasındaki önemleri konusunda
farkındalığını artırmak için yapılabilecek eylemler ile kadınların organize olarak
yapılan faaliyetlere katılımını sağlamak ve katılımlarını engelleyen unsurları tespit
etmeye yönelik çalışılmıştır. Çalışmada özellikle siyasi rejim değişiminden sonra
ekonomik ve sosyal değişimin yaşandığı bölgede, geleneksel ve doğal değerlerin
öneminin kaybolmuş olduğu, ortak hareket etme ve kooperatifleşmenin son derece
azaldığı ve güvensizliğin artmış olduğu tespit edilmiştir. PAR metotlarının
kullanılmasıyla geleneksel bilgilerin ve bu bilgilerin öneminin farkına varılması
ve köylülere kültürel miraslarının yeniden hatırlatılmasına çalışılmıştır. Ayrıca
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yerel bilgilerin yeni nesillere aktarılması, sosyo-kültürel değerlerin düşünülmesi,
doğa ve insan dostu tarım pratiklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma
sonucunda özellikle odak grup çalışmalarına katılan kadınların diğerlerine oranla
daha organize oldukları ve kendine güvenlerinin daha gelişmiş olduğu, karar alma
konusunda daha etkin ve bilinçli davrandıkları tespit edilmiştir. Kadınların başka
festivallere gözlemci olarak katılmaları ve kendi bölgelerinde de “fasulye
festivali” düzenlemeleri çalışmanın ana eylemi olarak ifade edilmektedir.
Arslan yapmış olduğu çalışma ile (2007) Meksika’da küçük çiftçilerin yerel
mısır çeşitlerini yetiştirme nedenlerini, bunu etkileyen çiftçi ve çiftlik özelliklerini
ortaya koymaya çalışmıştır. Çalışmada veri olarak 2003 yılında yapılan Ulusal
Kırsal Hanehalkı Surveyinin rakamları kullanılmış ve Meksika’nın beş farklı
bölgesi için toplam 1765 tarımsal faaliyette bulunan hanehalkından elde edilen
veri seti ekonometrik yöntemlerle değerlendirilmiştir. Buna göre; bu beş
bölgedeki mısır yetiştirilen arazilerde yerel mısır çeşitlerinin %86 oranında
yetiştirildiği tespit edilmiştir. Varlık indeksi, eğitim durumu, toplam sahip olunan
arazi miktarı, arazilerin sulama durumu, tarım dışı gelire sahip olma ve pazara
yakınlık gibi faktörlerin karşılaştırıldığı çalışmada, çiftçilerin özellikle geçimlik
üretim yapan çiftçilerin ticari mısır çeşitlerine göre yerel mısır çeşitlerine daha
fazla değer verdiği bulunmuştur. Yerel çeşitliliğin en fazla (%92) olduğu Güney,
Güney doğu ve Orta Meksika bölgesinde varlık indeksinin en düşük (1.63-2.03)
olduğu bulunmuştur. Ayrıca varlık indeksinin en yüksek (4.85), sulanabilir
arazilerin en fazla (%61.54) olduğu Kuzeydoğu bölgesinde yerel çeşitlerin yerine
modern ticari çeşitlerin %85 oranında yetiştirildiği tespit edilmiştir. Çalışmada
üreticilerin, yerel mısır çeşitlerine ait tohumluğun depolanması süresince hastalık
ve zararlılara daha dayanıklı olması, kabuğunun kolay soyulması, tortilla hamuru
için daha uygun olması, tane rengi ve törensel, mistik nedenler gibi pazar değeri
ile karşılaştırılamayacak değerler nedeniyle yerel mısır çeşitlerine daha fazla
önem verdikleri ve çeşitliliği korudukları bulunmuştur. Bu özelliklerin binlerce
yıldır süren geleneklerin ve yerel bilgilerin ürünü olduğu ve pazar fiyatlarının bu
değerleri yakalayamayacağı şeklindeki bir düşünce ile yerel mısır çeşitlerinin
önemli kabul edildiği ortaya konmuştur. Ayrıca çalışmada gözlenebilir market
fiyatları ve gölge fiyatlar açısından da analiz yapılmıştır. Gözlenebilir market
fiyatlarının yerel çeşitler için kg. da 1.98 peso olduğu, modern ticari çeşitler için
1.57 kg/peso olduğu bulunmuştur.
Yapılan literatür incelemelerinde Türkiye’de, tarımsal biyoçeşitlilik, yerel
tohumların korunması, yerel çeşitlerin yetiştirilme durumu ve nedenleri, çiftçi
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özellikleri, yerel tohumlar konusunda geleneksel bilgi ve geleneksel çiftçilik
uygulamaları, örgütlenme durumu, ürünlerinin satış durumu ile üretiminden
vazgeçilen yerel çeşitler, vazgeçme nedenleri ve şartları, yerel tohumlarla
yapılacak üretimi geliştirmeye yönelik gerçekleştirilebilecek uygulamalar gibi
konularda araştırmaların yetersiz olduğu görülmüştür. Bu bağlamda yürütülen
çalışmanın, tüm bu konuları incelemiş olması ve araştırmanın yöntemi gereği
yapılacak çalışmaların doğrudan yerel tohumlarla üretim yapan çiftçilerle tespit
edilmiş olması ve uygulanması bakımından önemli bir kaynak teşkil edeceği ve
yürütülecek başka çalışmalara yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
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3. MATERYAL VE YÖNTEM

3.1 Materyal
Bu araştırma ve uygulamanın materyali dört kategoride sınıflandırılabilir.
Birinci grubu oluşturan kaynaklar, aynı zamanda araştırmanın ikincil veri
kaynaklarını da oluşturan konu ile ilgili kurum/kuruluşların çalışmalarıdır. Bu
kapsamda, İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Torbalı, Kemalpaşa,
Bayındır Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlükleri’nin tarımsal verileri ve
raporları ile araştırma bölgesindeki köy muhtarlıklarından ve Karaot Köyü Tohum
Derneği’nden temin edilen dokümanlardan yararlanılmıştır. Ayrıca konu ile ilgili
yerli ve yabancı istatistikler, araştırmalar, tezler, projeler, makaleler, raporlar,
kitap ve dergilerden, konu ile ilgili yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve STK’ların
internet sitelerinden de yararlanılmıştır.
İkinci grup materyali, araştırma bölgesine dahil olan köylerdeki çiftçilerle
yüz yüze görüşmeler yoluyla yarı yapılandırılmış soru formları kullanılarak elde
edilmiş veriler oluşturmaktadır. Soru formlarında amaca uygun olarak
oluşturulmuş açık uçlu ve kapalı uçlu sorular bulunmaktadır. Yarı yapılandırılmış
soru formu gereği görüşmeler sırasında konuşmaların akışına göre yeni sorular
sorulmuş ve not edilmiştir. Görüşmeler esnasında, soruların herbiri için derinlikli
ve kapsamlı olarak konuşulması ve bilgi alınması konusuna özellikle dikkat
edilmiştir. Elde edilen veriler, bölgenin tamamında benzerlik ve farklılıkları
görmek açısından değerlendirilmiştir. Çalışma bölgesinin geniş olması ve bölge
kapsamına giren tüm köylerde kendine yardım grubu oturumlarının ve KKD veri
toplama metotlarının araştırmacı tarafından tekbaşına uygulanması ve zaman
konusunda birtakım sınırlılıkların bulunması dolayısıyla Karaot Köyü dışındaki
köylerde veri toplama yöntemi olarak görüşme yöntemi uygulanmıştır. Özellikle
yerel tohumlardan üretim yapıp, kendi tohumunu alan 35’i kadın, 85’i de erkek
olmak üzere toplam 120 kişi ile görüşme yapılmıştır.
Üçüncü grup materyali, Karaot köyünde gerçekleştirilen derinlikli
görüşmeler, gerek erkek gerekse kadın grupları ile yapılan kendine yardım grup
görüşmeleri ve çiftçi ziyaretleri, tohum takas şenlikleri, konferanslar, köylerde
yürütülen çiftçi toplantıları vb. eylemlerden elde edilmiş veriler oluşturmaktadır.
Grup görüşmeleri, köyün sosyo ekonomik ve kültürel yapısı ve değişimler,
tarımsal üretim ve sorunlar, tarımsal biyoçeşitlilik, yerel tohumlar ve ağları, kadın
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ve erkek çiftçilerin sorumlulukları, geleneksel yöntemler, geleneksel bilgiler,
insan sağlığı ve tarım gibi birçok konunun tartışılması ve paylaşılması şeklinde
yürütülmüştür. Grup görüşmeleri sonucu alınan eylem kararları, kolaylaştırıcı
olarak çalışma yürütücüsünün yanında çeşitli uzmanların eşliğinde uygulanmıştır.
Eylem Araştırmasının gereği elde edilen veriler değerlendirilerek, amaçlara
ulaşılmak için yapılan çeşitli eylemlerden elde edilen veriler de yine bu grubun
verilerini oluşturmaktadır.
Karaot Köyü Tohum Derneği üyeleri ile gerçekleştirilen SWOT analizi
uygulaması sonucunda elde edilen veriler ise dördüncü grup materyali
oluşturmaktadır.

3.2 Yöntem
İlk adım olarak; konuyu daha iyi kavramak, sorunları belirlemek,
eksiklikleri ortaya koymak, çalışma sistem ve çizgisini mümkün olduğu ölçüde
tanımlamak amacıyla ulaşılabilen kaynaklar titizlikle incelenmiştir.
Araştırmanın ikinci aşamasında; bölgeye yapılan ziyaretlerle yörenin
tanınması ve çalışma bölgesine dahil edilecek köylerin belirlenmesi yönünde
çalışmalar yapılmıştır. Araştırma bölgesi olarak, Karaot Köyü Tohum Derneği’nin
yoğun olarak faaliyet gösterdiği Torbalı, Bayındır ve Kemalpaşa ilçelerinin dağ ve
orman köyleri seçilmiştir. Çalışmaya, Karaot Köyü Tohum Derneği yetkilileri ve
köy muhtarları ile yapılan görüşmeler sonucunda 28.01.2010 tarihinde
başlanmıştır. Görüşmeler sonunda, yerli tohumlarla yetiştiriciliğin devam ettiği
toplam 16 köy seçilmiştir (Şekil 3.1).
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Şekil 3.1. Araştırma bölgesi kapsamında yer alan köyler.

Araştırma nitel araştırma özelliği taşımakta olup, yaklaşım olarak katılımcı
eylem araştırması (Participatory Action Research) şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Veri toplama yöntemi olarak ise görüşme, kendine yardım grup görüşmesi, çeşitli
eylemler ve gözlem kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2011) nitel araştırmayı ve
veri toplama yöntemlerini şu şekilde tanımlamaktadırlar:
“Nitel araştırma”, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir
biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği bir araştırma olarak
tanımlanabilir. Başka bir deyişle nitel araştırma, kuram oluşturmayı temel alan bir
anlayışla sosyal olguları bağlı bulundukları çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön
plana alan bir yaklaşımdır.
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Çevreyle ilgili veriler, araştırmanın yer aldığı sosyal, psikolojik, kültürel, demografik
ve fiziksel özelliklere ilişkindir. Bu tür veriler sürece ve algılara ilişkin verilere temel
oluşturur ve diğer ortamlarla karşılaştırma olanağı yaratır. Süreçle ilgili veriler, araştırma
süresince neler olup bittiği ve bu olanların araştırma grubunu nasıl etkilediğine ilişkindir.
Algılara ilişkin veriler ise, araştırma grubuna dahil olan bireylerin süreç hakkında
düşündüklerine ilişkindir. Bu üç tür veriyi toplamak için araştırmacının bazı nitel veri
toplama yöntemlerini kullanması gerekir.
Nitel araştırmada en yaygın olarak kullanılan veri toplama yöntemlerinin başında
görüşme, odak grup görüşmesi ve gözlem gelmektedir.

Araştırmada ağırlıklı olarak odak grup görüşmesi ve görüşme yöntemi
kullanılmıştır. Görüşmelerde kullanılan temel yöntem ise sözlü iletişim şeklinde
gerçekleşmiştir.
20. yy. son çeyreğinde pek çok sosyal bilim alanında görüşme, etkili bir veri
toplama yöntemi olarak yerini almıştır. Örneğin, örgüt çalışmalarında örgüt bilimciler
örgütlerin değişik yönlerini ve özellikle de örgütlerin kültür ve sembolik boyutlarını
çalışırken görüşmeyi temel veri toplama aracı olarak kullanmaktadır. Briggs (1986)
görüşmenin, sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalarda kullanılan en yaygın veri
toplama yöntemi olduğunu savunmakta ve bu durumun, görüşme yönteminin; bireylerin
deneyimlerine, tutumlarına, görüşlerine, şikayetlerine, duygularına ve inançlarına ilişkin
bilgi elde etmede oldukça etkili bir yöntem olmasından kaynaklandığını belirtmektedir
(Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Patton’a (1987) göre; İlk bakışta görüşme, kolay bir veri toplama yöntemi gibi
görünebilir ve sadece konuşma ve dinleme gibi herkes tarafından kullanılan temel
becerileri gerektirdiği düşünülür. Ancak “görüşme beceri, duyarlık, yoğunlaşma, bireyler
arası anlayış, öngörü, zihinsel uyanıklık ve disiplin gibi pek çok boyutu kapsaması
açılarından, hem sanat hem de bilimdir”. Bu yönüyle görüşme, bireylerin zaman zaman
birbirini duymadığı, mesajların yanlış alındığı ve çok az derinliğin bulunduğu sıradan
konuşmadan çok farklıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Stewart ve Cash (1985) görüşmeyi, “önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç için
yapılan, soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim süreci”
olarak tanımlamıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
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Araştırmanın yürütülmesi sırasında gerçekleştirilen görüşmelerin tümünde
bu özelliklerin kullanılmasına dikkat edilmiş ve görüşmeler sırasında görüşülen
çiftçilerin deneyimleri, tutumları, düşünceleri, niyetleri, yorumları, zihinsel
algıları ve tepkileri anlamaya çalışılmıştır.
Araştırmada yarı yapılandırılmış soru formu düzenlenerek yürütülen
görüşme çalışması ile; işletme bilgileri, üretim bilgileri, mevcut yerel çeşitlere
yönelik tercih nedenleri, pazarlama olanakları, değişim mekanizmaları, kaybolan
çeşitler ve kaybolma nedenleri, tohum saklama yöntemleri ve uygulanan
yetiştiricilik yöntemleri sorgulanmıştır. Ayrıca üretici genel bilgileri de
derlenmiştir (Ek-1).
Araştırma bölgesindeki köylerin orman ve dağ köyü olması, işletmelerin de
küçük işletmeler olması, yerel tohumların genellikle öz tüketim amacıyla
üretiliyor olması ve herhangi bir kaydının olmaması nedeniyle ana populasyon
belirlenememiştir. Örneklem seçiminde “kartopu veya zincir örnekleme” yöntemi
kullanılmıştır.
Bu yaklaşım araştırmacının problemine ilişkin olarak zengin bilgi kaynağı
olabilecek birey veya durumların saptanmasında özellikle etkilidir. Süreç çok basit bir
soruyla başlar. “Bu konuda en çok bilgi sahibi kimler olabilir? Bu konuyla ilgili olarak kim
veya kimlerle görüşmemizi önerirsiniz?” (Yıldırım ve Şimşek, 2011; Patton’dan, 1987)

Araştırmada çalışma bölgesindeki köylerde görüşme yapılacak kişiler için
muhtarlar ve görüşme yapılan kişilere “yerel tohumlarla üretim yapanlar kimler,
bu konuyla ilgili olarak kimle görüşülmesini önerirsiniz?” soruları sorulmuş ve
süreç ilerledikçe elde edilen isimler ve durumlar tıpkı kartopu gibi büyüyerek belli
isimler öne çıkmış ve bu kişilerle görüşme yapılmıştır.
Örnekleme dahil edilen kişilerin özellikle yerel tohumlardan üretim yapıp,
kendi tohumunu alan çiftçiler olması gibi bir ölçüt oluşturulmuştur. Her köy için
örneklem büyüklüğünün tespitinde ise Yıldırım ve Şimşek (2011), tarafından
“kuramsal örnekleme yaklaşımı” olarak ifade edilen araştırma sorusunun yanıtı
olabilecek kavramların ve süreçlerin tekrar etmeye başladığı aşamaya yani
“doyum noktası” kadar veri toplanmaya devam edilmiştir. Köylerin nüfus
büyüklüğü ve yerel tohumlarla üretimin yaygınlığı dikkate alınarak Çizelge 3.1
deki örneklem oluşmuştur.
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Araştırma bölgesinde yerel tohumlarla yetiştiricilik yapan 35’i kadın, 85’i
de erkek olmak üzere toplam 120 üretici ile görüşme gerçekleştirilmiştir.
Çizelge 3.1 Araştırma bölgesinde görüşme yapılan katılımcıların dağılımı (%).

Bağımsız Değişken
Cinsiyet

Köy/İlçe

%

Kadın

29

Erkek

71

Karaot/TORBALI

6

Karakızlar/ TORBALI

7

Karakuyu/ TORBALI

6

Korucuk/ TORBALI

8

Ormanköy/ TORBALI

8

Helvacı/ TORBALI

7

Dağtekke/ TORBALI

6

Saipler/ TORBALI

8

Bozköy/ TORBALI

8

Çakırbeyli / TORBALI

7

Dağkızılca/ TORBALI

5

Yeşilköy/KEMALPAŞA

3

Cumalı/ KEMALPAŞA

7

Dereköy/ KEMALPAŞA

4

Çınardibi/BAYINDIR

6

Dernekli/BAYINDIR

8

Elde edilen veriler basit istatiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir. Yapılan
değerlendirmeler arasında, yüzde hesaplamaları bulunmaktadır. Yüzde
hesaplarına konu olan unsurlar şunlardır;
• Eğitim durumu,
• Meslek odası veya kooperatiflere üye olma durumu,
• Tarım dışı gelire sahip olma durumu,
• İşletmelerin mülkiyet durumu,
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• Sebze yetiştiriciliğinin uygulanış şekli,
• Yerli tohumlarla yapılan üretim durumu,
• Tarımsal sulama durumu ve yöntemi,
• Alet-ekipman varlğı ve kullanım durumu,
• Kimyasal gübre kullanım durumu,
• Ücretli işgücü kullanımı ve kullanıldığı tarımsal faaliyet,
• Tarımsal bilgi ve deneyim konusunda güvenilen kişi ve kurumlar.
Araştırmada bireysel görüşmelerin yanında kendine yardım grup
görüşmeleri çalışmanın merkezi niteliğindeki Karaot köyünde hem dernek üyesi
erkeklerle hem de kadınlardan oluşan bir grupla gerçekleştirilmiştir. Grup
görüşmeleri sırasında, ortalama her grup için altı ila sekiz arasında çekirdek bir
grubun sabit olarak bulunmasının yanında zaman zaman oturumlarda özellikle
kadın grubunda katılımcı sayısının 15’e kadar çıktığı görülmüştür.
Yine Yıldırım ve Şimşek’in (2011), bildirdiği gibi,
Odak grup görüşmeleri de, nitel veri toplamada önemli bir işleve sahiptir. Grup
görüşmelerinde sorulan

sorulara verilen

yanıtlar, gruptaki bireylerin birbirleriyle

etkileşimleri sonucu oluşur. Gruptan bir bireyin sorulan soruya verdiği bir yanıtın diğer
bireyler tarafından duyulması, onlara kendi düşüncelerini verilen bu yanıt çerçevesinde
oluşturma fırsatını verecektir. Yani grup dinamikleri sorulara verilen yanıtların kapsamını
ve derinliğini etkileyen önemli bir etken olacaktır. Odak grup görüşmelerinin bu özelliği
aynı zamanda bu tür görüşmelerin zengin bir veri seti oluşturmaya yardımcı olması
açısından da önemlidir.
Karar verme süreçlerinde “grup süreçlerini” kullanmanın pek çok yararından söz
edilir. Örneğin gruplar bireylere oranla daha yaratıcıdır, daha hızlı sorun çözebilirler, kısa
sürede ve daha fazla sayıda seçenek üretebilirler.
Odak grup görüşmesi, “ılımlı ve tehditkar olmayan bir ortamda önceden belirlenmiş
bir konu hakkında algıları elde etmek amacıyla planlanmış bir tartışmalar serisi” olarak
tanımlanabilr. Başka bir deyişle, bir konu, ürün veya hizmet hakkında insanların ne
düşündüğünü ve ne hissettiğini anlamak odak grup görüşmesinin temel amacıdır
(Yıldırım ve Şimşek 2011; Krueger ve Casey’dan, 2000).
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Patton’a (2002) göre odak grup sürecinde katılımcılar diğer katılımcıların tepkilerini
ve yanıtlarını duyarlar, buradan hareketle daha önce dile getirdikleri görüşlerine
eklemeler yaparlar. Ancak katılımcılar birbirleriyle anlaşmak zorunda değildir, uzlaşmaya
varmaları beklenmez. Aynı şekilde fikir ayrılığına düşmeleri de bir zorunluluk değildir.
Amaç insanların kendi görüşlerini başkalarının görüşlerini de dikkate alarak özgürce ifade
ettikleri sosyal bir içerikten yüksek nitelikli veri elde etmektir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).

Araştırma kapsamında grup görüşmelerinde gruptaki bireylerin kendi
görüşlerini ifade etmelerine ve kişiler arasında denge kurulmasına dikkat
edilmiştir. Odak grup görüşmelerinin, şartlara göre düzenlenmekle birlikte
genellikle her hafta ve haftada bir gün olacak şekilde gerçekleştirilmesine özen
gösterilmiştir. Çalışma süresi olarak 90 veya 120 dakika arasında tamamlanan
oturumlarda; biyoçeşitliliği ve yerel tohum kullanımını etkileyen etmenler ile
meydana gelen değişimler ve değişim kadar değişimin altındaki dinamikler
sorgulanmış, veri elde etmek amacıyla çeşitli teknikler kullanılmıştır.
Görüşmelerde çeşitli haritalar, çeşitli matrisler ve takvimler gibi görsel
materyaller katılımcılarla oluşturulmuş ve paylaşımı sağlanmış, elde edilen veriler
bilgi haline dönüştürülmüştür.
Grup görüşmeleri öncesinde araştırmanın amacını ayrıntılı olarak
araştırılabilir hale getirmek, bilgilerin tutarlılığı ve karşılaştırılmasını sağlamak
için yapılacak çalışmalar önceden belirlenmiş, amaca uygun teknik ve materyaller
için hazırlık yapılmıştır. Grup görüşmelerinde sorulacak sorular, daha nitelikli
veri elde edilebilmesi için önceden belirlenerek hazırlanmış, toplantıların akışına
göre zaman zaman sorularda değişiklikler gerçekleştirilmiştir.
Kendine yardım grubu ve birebir görüşmelerden elde edilen veriler ve
bilgiler, tartışılarak, analiz edilmiş ve sonuçlar kaydedilmiştir. Çalışmanın
başından itibaren gerçekleştirilen faaliyetlerde katılımcıların düşünmesine,
bilgilerini kullanmalarına, problemlerini tanımlamalarına ve çözümlerini tespit
ederek, organize olup birlikte davranmalarına fırsat yaratılmaya çalışılmış ve
araştırma yürütücüsünün “kolaylaştırıcı” olarak yer alması konusuna özellikle
dikkat edilmiştir. Bazı faaliyetlerde bilerek geri planda kalınmış ve çiftçilerin
özellikle kadınların, dernek yönetim ve üyelerinin kendi güçlerini keşfetmeleri,
kendi bilgi ve deneyimleri ile potansiyel başarma kabiliyetleri ortaya çıkarılmaya
çalışılmıştır.
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Grup çalışmaları sırasında konunun türüne göre araştırmacı tarafından farklı
roller kullanılmaya çalışılmıştır. (Baş vd., 2008), odak grubu çalışmalarında
kullanılabilecek rolleri şu şekilde sıralamışlardır.
Fikirleri araştırma rolü: Bu rolde çalışma yöneticisi yeni fikirlere ulaşmak,
katılımcıların görüşlerini ve bakış açılarını anlamayı amaçlar. Yönetici katılımcıların belirli
bir

bilgi

seviyesinde

olduklarını

ve

doğru

sorular

sorulduğunda

bu

bilgileri

paylaşacaklarını varsayar.
Akıllı ama bilgisiz yönetici rolü: Konu ile ilgili son derece ayrıntılı bilgiye ihtiyaç
duyulduğunda kullanılan bir yöntemdir. Yönetici katılımcılardan görüşlerini, konuyu hiç
bilmeyen birinin anlayabileceği ayrıntı ve basitlikte aktarmalarını ister.
Zorlayıcı yönetici rolü: Bu tarz yöneticiler katılımcıyı fikirlerini ifade etmeleri, örnek
vermeleri ve görüşlerini desteklemeleri için zorlayan yöneticilerdir. Hatta bir katılımcının
fikrini destekliyormuş gibi de yapabilir. Bunun amacı karşıt görüşü savunanın görüşünü
temellendirmesini sağlamaktır.
Hakem yönetici rolü: Herkese eşit uzaklıkta olan, karşıt görüşler ortaya çıktığı
zaman katılımcılar arasında dengeyi kurmaya çalışan yönetici tipidir. Amaç her görüşün
eşit olarak dile getirilmesini sağlamaktır.
Katip rolündeki yönetici rolü: Söylenenleri sistematik, herkesin görebileceği şekilde
not eden, bu notları kayıt altında tutan yönetici türüdür. Bu yöntemde; söylenen her şey
not olarak tutulduğu ve herkesin dikkatine sunulduğu için, yanlış bir anlatım, ifade varsa
hemen düzeltilebilir.
Terapist yönetici rolü: Bu tip bir yönetici katılımcıların belirli bir konuda fikirlerini
anlamaya çalışır. Neden, nasıl soruları ile dile getirilen görüşlerin temeline iner. Kişileri
değil görüşleri sorgular. Aradaki çizgi çok ince olduğu için en zor yöneticilik rolüdür.

Yukarıda açıklandığı gibi bu roller araştırmacı tarafından grup
görüşmelerinde çalışmanın gidişatına göre değiştirilerek kullanılmıştır.
Araştırmanın amaçları dahilinde yukarıdaki rollerden “fikirleri araştırma rolü”,
“akıllı ama bilgisiz yönetici rolü”, “hakem yönetici rolü” ve “terapist yönetici
rolü” ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Bu yönetici rollerinden “katip yönetici rolü”
tekniği tüm görüşme ve çalışmalarda özellikle kullanılmıştır. Bu tekniğin
kullanılması ile katılımcılar tarafından ifade edilen görüşlerin ilerleyen süreçlerde
tekrar gözden geçirilerek, daha fazla açıklayıcı cevapların alınabilmesi
amaçlanmıştır. Dernek faaliyetlerini, sorunlarını ve hedeflerini anlamaya yönelik
olarak yapılan görüşmelerde ise “terapist yönetici rolü” kullanılmaya çalışılmıştır.
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Ancak ifade edilen görüşlerin temeline inme amacı ile araştırmacı tarafından
sorulan soruların katılımcılar tarafından zaman zaman fikirler yerine kişilerin
sorgulamasının yapıldığı düşüncesinin oluşmasına neden olduğu görülmüştür.
Böyle durumlarla sıklıkla karşılaşılmış ve araştırmanın amacından sapmaması için
sorular değiştirilerek fikirleri detaylandırıcı sorular sorulmuştur.
Çalışmanın katılımcı eylem araştırması olması nedeniyle grup
çalışmalarında sadece veri elde edilmesi ile yetinilmemiş, yerel tohum sisteminin
yanında ekolojik üretim ve doğrudan pazarlama imkanlarının genişlemesi için de
eylem kararları alınmıştır. Örneğin tohum takas şenliklerinin planlanması ve
örgütlenmesi erkek ve kadın gruplarında yapılmıştır.
Yürütülen çalışmalarda görsel malzemelerin kullanılmasına özen
gösterilmiştir. Özellikle köylülerle yürütülen çalışmalarda bizzat köylülerce
üretilen görsel materyallere önem verilmiştir. Bu şekilde herkesin gözü önünde
üretilen görsel materyalin tüm katılımcılarca gözlenmesi ile görsel paylaşım
(visual sharing) dediğimiz olgu gerçekleştirilmiştir. Bu sayede mesajların
anlaşılması ve doğru kavranması kolaylaştırılmıştır. Karaot Köyü Muhtarından
temin edilen köyün krokisi büyütülerek, bazı haritalamalarda katılımcıların
gerekli işaretlemeleri üzerine yapmaları sağlanmıştır. Diğer çalışmalarda ise
çizimler, tüm katılımcıların görebileceği şekilde büyük çalışma kağıtlarına
yapılmıştır. Tanımlamalar için çeşitli kartlar kullanılmış, puanlamalar için ise
fasulye kullanılarak, tüm katılımcıların aktif olmasına da ayrıca dikkat edilmiştir.
Görsel materyalin ve haritalamaların doğruluğu sık sık herkesin onayına
sunularak, en doğru bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır.
Düzenlenen çiftçi toplantılarında özellikle kadınlarla yapılan toplantılar için
kadın uzmanların görev alması konusuna, kadınların kendilerini daha rahat ifade
etmeleri bakımından dikkat edilmiştir. Ayrıca çevre köylerle iletişimi, bilgi ve
deneyim paylaşımını geliştirmek amacıyla toplantıların bir kısmı araştırma bölgesi
içindeki diğer bazı köylerde düzenlenerek Karaot köyündeki üreticilerin, özellikle
kadınların katılması sağlanmıştır.
Grup görüşmeleri sırasında ve sonrasında gerçekleştirilen çalışmalar ve
eylemler Çizelge 3.2’de sıralanmıştır.
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Çizelge 3.2 Kullanılan katılımcı kırsal değerlendirme araç ve teknikleri.

Teknik

Uygulanma Amacı

Problem Analizi
ve Çözümlerin
Öncelikleri
Çalışmaları

Köydeki problemlere ve yerel tohum kullanımına yönelik
kısıtların önem derecelerinin belirlenmesi, sorunların çözümü
için fırsatların tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır.

Tarih Cetveli
Analizi

Köydeki olumlu veya olumsuz değişimin anlaşılması
amacıyla yapılmıştır. Üretim sistemi, yerel ekonomi, pazar
gelişimi veya bunları olumsuz etkileyen faktörler
belirlenmiştir.

Gözlem
Yürüyüşü

Köydeki doğal kaynaklar, tarımsal üretim sistemleri ve
sorunları analiz etmek amacıyla uygulanmıştır.

Odak Grup
Çalışmaları

Grup üyeleri ile çeşitli konular hakkında yapılan derinlikli
görüşmeler
vasıtasıyla,
durum
tespiti,
ihtiyaçların
belirlenmesi, bilgilerin paylaşılması, değişik konularda
farkındalık yaratılması ve öneminin vurgulanması ve ihtiyaç
duyulan konularda eğitim çalışmaları düzenlemek amacıyla
yapılmıştır.

Çeşitli
Haritalamalar

Kendine Yardım Grup görüşmelerinde köyün değişimini ve
mevcut durumu ortaya koymak amacıyla uygulanmıştır.

Aylık Tarımsal
Faaliyet
Diyagramı

Aylık olarak uygulanan tarım pratiklerini ortaya koymak,
kadın ve erkeklerin gerçekleştirdikleri farklı tarımsal
faaliyetler ve sahip oldukları farklı geleneksel tarım
pratiklerini ortaya koymak amacıyla uygulanmıştır.

Çiftçi
Toplantıları

Yapılan planlamalar yanında, bilgilendirme ve geliştirme
ihtiyacı duyulan çeşitli konularda kadınlar ve erkekler için
toplantılar düzenlenmiştir.

Takas Şenlikleri

İhtiyaçlar ve problemlerin belirlenmesinden sonra bunları
ifade etmek, yerel tohumları, bunları koruyan çiftçilerin
önemini duyurmak, hem tohum hem de katılımcı çeşitliliğini
artırmak, bölgedeki köylerin özellikle de Karaot Köyü ve
Karaot Köyü Tohum Derneği’nin tanınırlığına ve gelişimine
katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Nitel araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan gözlem, bu araştırmanın
başından sonuna kadar her aşamasında ve her ortamda etkili bir veri toplama aracı
olarak kullanılmıştır.
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Yıldırım ve Şimşek (2011), Bailey’e (1982) atfen gözlem, herhangi bir ortamda ya
da kurumda oluşan davranışı ayrıntılı olarak tanımlamak amacıyla kullanılan bir
yöntemdir. Eğer bir araştırmacı, herhangi bir ortamda oluşan bir davranışa ilişkin ayrıntılı,
kapsamlı ve zamana yayılmış bir resim elde etmek istiyorsa, gözlem yöntemini
kullanabilir. Nitel araştırmada gözlem, sayısal veri üretmekten çok araştırmaya konu olan
olay, olgu ve duruma ilişkin derinlemesine ve ayrıntılı açıklamalar ve tanımlamalar
yapmaya yönelmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011).

Araştırma kapsamında çalışılan konuya ilişkin kültür, dil, adet, gelenek ve
görenekler, değerleri tanımlayabilmek, yorumlamalarda bir iç görü sağlamak
amacıyla değişik zamanlarda olmak üzere Karaot köyünde yatılı kalınmış ve
bireylerin bakış açıları, davranışları anlamaya çalışılmıştır. Davranışların doğal
ortamında gözlenmesi amacıyla köyde kalınması, daha uzun süre birlikte
olunduğu için araştırmacı ve bireyler arasında özellikle kadınlar ile daha yakın ve
sıcak ilişkilerin ortaya çıkmasına olanak vermiştir.
Gözlem ile elde edilen verilere derinlik ve bakış açısı kazandırmak amacıyla
bireysel veya grup görüşmeleri düzenlenmiş ya da görüşmelerde elde edilen
verilerin geçerliliği ve tutarlılığı gözlem yoluyla test edilmiş ve desteklenmiştir.
Nitel araştırmada “çeşitleme” veya “sacayağı oluşturma” (triangulation) kavramı
olarak ifade edilen yani verilerin birden fazla yöntemle elde edilmesi ve bu
verilerin ulaşılan sonuçlarının geçerliğini ve tutarlığını teyit etmede ve
desteklemede kullanılması bu araştırma da oldukça fazla kullanılan yöntem
olmuştur.
Gözlem verilerinin kaydedilmesinde not alma yöntemi kullanılmıştır.
Gözlemler sırasında olabildiğince hızlı not alınmış ve gözlenen ortamda olup
bitenler gözden kaçırılmamaya çalışılmıştır. Bu amaçla zaman zaman ayrıntılar
gözlem sonrasında tamamlanmıştır. Ayrıca araştırmanın tamamında fotoğraflar
çekilerek araştırma bulgusu olarak kullanılması düşünülmüştür.
Çalışma katılımcı eylem araştırması olarak yürütülmüştür. KKD
yaklaşımında uygulanan çeşitli araç ve teknikler kullanılarak, yörede yaşayan
insanların kendi gereksinimleriyle birlikte var olan biyolojik ve kültürel değerlerin
farkına varmaları, geleneksel çeşitleri koruma ve yaşatma yaklaşımlarındaki
etkileri ile geleneksel çeşitlerin üretiminden vazgeçme nedenleri çiftçilerle birlikte
araştırılmıştır. Eylem kararları hakkında fikir birliğine ulaşılmasında ve bu
kararların uygulamasında izlenecek yollar çiftçilerle birlikte belirlenmiştir.
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Araştırma süresince farklı konularda uzmanlaşmış kişilerle yörede çalışılarak
araştırma tamamlanmıştır.
Yıldırım ve Şimşek, (2011) de belirttikleri gibi; Eylem araştırması bizzat
uygulamanın içinde olan bir uygulayıcının doğrudan kendisinin ya da bir araştırmacı ile
birlikte gerçekleştirdiği ve uygulama sürecine ilişkin sorunların ortaya çıkarılması ya da
halihazırda ortaya çıkmış bir sorunu anlama ve çözmeye yönelik sistematik veri toplamayı
ve analiz etmeyi içeren bir araştırma yaklaşımıdır.
Eylem araştırmalarında nicel veri toplama yöntemleri de kullanılmakla birlikte, daha
çok nitel araştırma yaklaşımlarının kullanıldığı görülmektedir. Bunun nedeni nitel
araştırmanın esnek bir yapıya sahip olması ve genelleme amacının ön planda
olmamasıdır.

Ayrıca Köklü, (1993) de belirttiği gibi;
Eylem araştırmasının bazı çarpıcı özellikleri vardır. Bunlardan bazıları; Eylem
araştırması durumsaldır –belirli bir ortam içinde problemin keşfedilmesi ve o problemin
yine o ortamda çözülmeye çalışılması ile ilgilidir. Eylem araştırması, sorunların çözümüne
yönelik işbirlikçi bir etkinliktir. Katılımcıların üzerinde çalışılan durumla ilgili derinlemesine
yaptığı kritiklere ve pratik tecrübelere dayanır. Araştırmalara ve eyleme rehber olacak
teoriyi geliştirmeyi amaçlar. Araştırmacı ve problemi yaşayanlar bir proje üzerinde birlikte
çalışırlar. Eylem araştırması katılımcıdır –grup üyeleri dolaylı ya da doğrudan
araştırmanın yürütülmesinde yer alırlar. Eylem araştırması kendini değerlendiricidir.-yani
değiştirmeler

devam

eden durum

içinde sürekli olarak

değerlendirilir, böylece

uygulamanın düzeltilmesini gerektiren esas amaç o veya bu şekilde yerine getirilir.

Yürütülen çalışmada araştırmacı “katılımcı gözlemci” konumunda yer almış
ve araştırma sürecinde uygulayıcılar olarak dernek başkanı, üyeleri ve özellikle
köyün kadınları ile işbirliği yapılmış ve uzmanlık gerektiren konularda
uygulamacılara katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. Benzer şekilde uygulayıcılar da
düşüncelerini, sorunlarını, bilgilerini, uygulamalarını araştırmacıya anlatarak
araştırmaya ve araştırmacıya katkıda bulunmuşlardır.
Berg’e

(2001)

göre

eylem

araştırmaları

üç

tür

altında

sınıflanmaktadır.

“teknik/bilimsel/işbirlikçi eylem araştırması,” “uygulama/karşılıklı işbirliği/tartışma odaklı
eylem araştırması,” “özgürleştirici/geliştirici/eleştirel eylem araştırması.” (Yıldırım ve
Şimşek, 2011)
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Yürütülen çalışmada “özgürleştirici/geliştirici/eleştirel eylem araştırması”
yaklaşımının uygulanması amaçlanmıştır.
Bu yaklaşımda amaç uygulayıcıya yeni bilgiler, beceriler ve deneyimler
kazandırmak ve kendi uygulamalarına karşı eleştirel bir bakış açısı geliştirmesine
yardımcı olmaktır. Böylece uygulayıcı kendi uygulamalarını bir problem çözme süreci
olarak görecek ve sürekli olarak bu süreç içindeki kendi rolünü sorgulayacaktır. Aynı
zamanda uygulamalarına eleştirel bir gözle bakabilme anlayışını geliştirebilecek ve
uygulamada sık sık karşılaşılan sorunlara ilişkin bilinçli açıklamalar getirebilecektir
(Yıldırım ve Şimşek, (2011).

Araştırma süresince yürütülen çalışmalarla, uygulayıcılar olarak dernek
yönetimi ve sürece dahil olan hem kadın hem erkek grubuna yönelik olarak yeni
bilgiler, beceriler ve deneyimler kazandırılmaya ve kendi uygulamalarına karşı
eleştirel bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olunmuştur.
Yıldırım ve Şimşek, (2011) de belirttikleri gibi; Eylem araştırması problem çözmeye
yönelik ve süreklilik gösteren bir süreçtir. Bu süreç Shön’ün (1983) tanımladığı “(yansıtıcı)
derin düşünme” ile benzerlik gösterir. Derin (yansıtıcı) düşünmeyi bir sorgulama süreci
olarak tanımlayan Shön, bu sürecin bir problem durumuyla başladığını ve belirli
değişiklikler yoluyla bu problemin çözüldüğünü ve bu aşamada üzerinde düşünülecek
yeni problemlerin belirlendiğini ifade etmektedir. Benzer şekilde eylem araştırması süreci,
problem belirleme, veri toplama, veri analizi, eylem planı belirleme, eylemi gerçekleştirme
ve alternatif ya da yeni bir eyleme karar verme aşamalarından oluşmaktadır (Şekil 3.2).

Araştırma
Problemine
karar verme

Uygulamanın
Analizi

Eylem Araştırması
Sorunlarını
belirleme

Eylem Planını
uygulama

Yeni Alternatif
Eylem Planı
hazırlama

Veri toplama
Literatür
taraması

İzleme Planı
geliştirme
Veri Analizi
Eylem
Uygulama
Planı geliştirme

Kaynak: Yıldırım ve Şimşek, 2011, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri
Şekil 3.2. Eylem araştırması süreci.

29
Çalışma eylem araştırması olarak yürütüldüğü için veri analizleri genellikle
süreklilik göstermiştir. Bir taraftan veri toplama işi yürütülürken diğer taraftan
verilerin analizi eşzamanlı olarak gerçekleştirilmiş, bir takım yorumlara ulaşılmış
ve uygulayıcılara araştırma problemine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.
Uygulayıcılar olarak dernek yönetimi ve üyeleri ve kendine yardım grupları
katılımcılarıyla elde edilen sonuçların paylaşılması ile araştırmaya konu olan
uygulamanın veya sürecin anlaşılması sağlanmış, problemin çözümüne yönelik
yeni eylem ve uygulama planı geliştirilmesine yardımcı olunmuştur.
Karaot Köyü Tohum Derneği’nin kendisini ve çalışmalarını etkileyen
koşullarının sistematik olarak incelenmesi, sürdürülebilir bir başarı sağlanabilmesi
için potansiyelini teşvik eden ve sınırlandıran çeşitli içsel ve dışsal faktörleri
tanımlamak amacıyla SWOT analizi yapılmıştır.
Cebecioğlu’nun (2006), bildirdiği gibi,
SWOT Analizi, belirli bir zaman aralığında, bir sivil toplum örgütünün içinde var
olduğu somut durumun tahlilini yapmasına yarayan bir tür analiz yöntemidir. SWOT
Analizi, organizasyonun iç ve dış çevresinin değerlendirilmesine imkan sağlayan bir
analiz tekniğidir. SWOT Analizi, örgütsel ve çevresel faktörlerin olumlu ve olumsuz
yönleriyle incelenmesini içermektedir. SWOT, aşağıda iİngilizce kelimelerin baş
harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır.
S: Strengh (Organizasyonun güçlü/üstün olan yönlerinin tespit edilmesi demektir.)
W: Weaknesses (organizasyonun güçsüz/zayıf olan yönlerinin tespit edilmesi
demektir.)
O: Opportunities (Organizasyonun sahip olduğu fırsatları ifade etmektedir.)
T: Threats (Organizasyonun karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeleri ifade
etmektedir.)
SWOT Analizi, incelenen kuruluşun; tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve zayıf
yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta
kullanılan bir tekniktir (Cebecioğlu,

2006).

Analizin uygulanmasında; SWOT grubu faktörlerin tespit edilmesi amacıyla
dernek üyelerine araştırmacı tarafından önceden hazırlanan bazı sorular sorularak
unsurlar üzerine tartışmaları ve bu unsurların önceliklerini belirlemeleri
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sağlanmıştır. Yapılan çalışmanın sonunda unsurlar düzenlenerek tekrar dernek
üyelerinin değerlendirmesine sunulmuş ve son hali verilmiştir. Yapılan çalışma ile
dernek için güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehdit unsurları saptanmış ve
derneğin karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditler analiz edilerek, üyelerin geleceğe
dönük stratejiler belirlemeleri konusunda önerilerde bulunulmuştur.
SWOT analizi kapsamında genel olarak aşağıdaki değerlendirmeler
yapılmıştır:
• Derneğin kuruluşu ve tarihi gelişimi, bugüne kadar geçirdiği kritik
aşamalar ve yapısal dönüşümler
• Dernek kuruluş konusu, faaliyet alanları ve yürütülen etkinlikler
• Derneğin faaliyetlerinden etkilenen hedef kitle
• Derneğin yapısı, insan kaynakları, mali kaynakları, kurumsal kültürü
• Derneğin yasal yükümlülükleri
• Derneğin faaliyet gösterdiği ortamın ve çevrenin koşulları
Bu konular hakkında üyelere çeşitli sorular sorularak aralarında tartışmaları
ve görüşlerini ifade etmeleri sağlanmıştır. Çalışma sırasında sorulan sorular
aşağıdaki gibidir.
• Tohum derneğinin kuruluş amacı ve öyküsü, kurucuları, üye olma
nedenleri, bina olarak yer değiştirme nedenleri,
• Maddi veya ayni herhangi bir katkının alınıp alınmadığı,
• Derneğin köy içinde ve yöredeki köylerle ilişkileri, gerçekleşen değişim,
• Bugüne kadar yapılanlar ve karşılaşılan zorluklar,
• Derneğin kuruluşu ile gelen yasal yükümlülük ve diğer sorumluluklar,
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• Başka kurumların etkisi, tarım kurumlarının bakış açısı, araştırma
enstitüleri ile ilişkiler,
• Dernek faaliyetlerini geliştirmek için diğer STK’lar ile olan ilişkiler,
• Gelenek, görenek ve kültürün dernekle olan ilişkilere etkileri,
• Dernek faaliyetlerine katılanlar, katılmayanların katılmama nedenleri,
• Dernek yönetim ve denetiminin sağlanma şekli, daha iyi yönetim için
önerileri,
• Dernek üyeleri arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiği,
• Yerel tohumlar konusunda gelişme sağlanabilmesi için kurumsallaşma
• Derneğin daha etkili olması ve faaliyetlerinin gelişebilmesi için
yapılabilecekler,
• Yerel tohumlardan yapılan üretimin artırılmasını engelleyen etmenler,
üretimi artıracak olan faaliyetler,
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4. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE TARIMSAL BİYOÇEŞİLİLİK
4.1 Biyoçeşitliliğin Tanımı ve Önemi
Herhangi fiziksel bir bölge içerisinde canlılar gerek çevreleriyle gerekse
kendi aralarında devamlı olarak iletişim ve etkileşim içerisindedirler. Bu etkileşim
sonucunda ekosistem olarak tanımlanan birbirinden farklı yaşam ortamları oluşur.
Dünya üzerindeki ekosistemler, ekolojiden sosyolojiye geniş bir yelpazede önemli
etkilere sahiptir. Bu doğal bütünlüğü korumak ve sağlayacağı yararları
kullanabilmek için sistemlerin korunması gerekmektedir. Dolayısıyla
ekosistemlerin temelini oluşturan canlıların tür, sayı, çeşit bakımından
zenginliğini anlayabilmek ve biyoçeşitlilik olarak adlandırılan bu oluşumu
korumak esastır (Çepel, 2003; Işık, 2008).
BM Biyoçeşitlilik Sözleşmesi (BÇS)/CARTAGENA Sözleşmesi’nde
Biyolojik çeşitlilik şu şekilde tanımlanmaktadır (Anonim, 1996):
“Diğerlerinin yanı sıra kara, deniz ve diğer su ekosistemleri ile bu ekosistemlerin bir
parçası olduğu ekolojik kompleksler de dahil olmak üzere tüm kaynaklardan canlı
organizmalar arasındaki farklılaşma anlamındadır; türlerin kendi içindeki ve türler
arasındaki çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliği de buna dahildir.”

Biyolojik çeşitlilik genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliği
olmak üzere üç hiyerarşik kategoride ele alınır (Anonim, 2010a):
Genetik Çeşitlilik: Bir tür içindeki çeşitliliği ifade eder. Bu çeşitlilik belli
bir tür, popülasyon, varyete, alt-tür ya da ırk içindeki genetik farklılıklarla ölçülür.
Bu tür farklılıklar, örneğin, evcil hayvanlar ve tarımsal ürünlerin üretilmesini ve
yaban hayatında değişen koşullara uyum sağlamasını sağlar (Anonim, 2010a).
Genetik çeşitlilik, değişik özelliklerden sorumludur ve yerel koşullarla
ilişkili olarak bunlar, yeni hastalıklar karşısında canlı kalabilme ve çevresel
değişikliklere karşı populasyonların adapte olabilmesi hakkında belirleyicidir.
Okyanus adaları veya etrafındaki çevreden ayrılmış küçük habitatlar gibi izole
populasyonlar, geniş ve bozulmamış ekosistemlere oranla daha düşük genetik
varyasyon gösterirler. Bu nedenle izole popülasyonlar yok oluşa karşı daha
dayanıksızdır. Genetik farklılıklar türlerin yaşamının devamı için çok önemlidir
(Alonso et al., 2001).
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Tür Çeşitliliği: Tür çeşitliliği, belirli bir bölgedeki, alandaki ya da tüm
dünyadaki türlerin farklılığını ifade eder. Bir bölgedeki türlerin sayısı (yani o
bölgenin “tür zenginliği”) bu konuda en sık kullanılan ölçüdür (Anonim, 2010a).
Türler mikroskopla görülebilen küçük organizmalardan, çiçekli bitkiler,
karıncalar, böcekler, kelebekler, kuşlar ve fil, balina ve ayı gibi büyük hayvanlara
kadar değişkenlik gösterir. Her bir tür benzersiz karakteristikleri ile bir grup
organizmadan oluşur (Alonso et al,. 2001).
Ekosistem Çeşitliliği: Ekolojik birim olarak karşılıklı etkileşim içinde olan
organizmalar topluluğu ile fiziksel çevrelerinin oluşturduğu bütünle ilgilidir.
Ekosistem; kendisini topluluk düzeyinde ayıran, kendileri cansız olan fakat canlı
topluluklarının oluşumunu, yapısını ve karşılıklı etkileşimlerini etkileyen yangın,
iklim ve besin döngüsü gibi faktörleri de içerir. Ekosistem düzeyindeki biyolojik
çeşitliliğin korunması besin zincirinin ve enerji akışının korunmasını kapsar. Bu
düzeyde, yalnızca türlerin veya türlerin oluşturduğu grupların değil, özelliklerin
ve süreçlerin de korunması gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Anonim, 2010a).

4.2 Tarımsal Biyoçeşitlilik
Demirayak (2002), Algan’a atfen yaptığı tanımlamada, tarımsal biyolojik
çeşitlilik gıda ve tarımla ilgili biyolojik çeşitliliğin tüm bileşenlerini içermektedir.
Ekin türleri, çiftlik hayvanları, balık türleri genetik kaynakları ve tarla, orman,
otlak ve su ekosistemleri dahilinde evcilleştirilmemiş tüm kaynaklar tarımsal
biyolojik çeşitliliğin kapsamına girmektedir. Biyolojik çeşitliliğin, besin döngüsü,
zararlılarla mücadele, yerel yaban hayatın korunması, su havzalarının korunması,
erozyon kontrolü, iklimin düzenlenmesi gibi ekolojik hizmetleri sağlayıcı
özellikleri de dikkate alındığında tarım bağlamındaki önemi daha iyi
anlaşılmaktadır.
Tüm gıda türlerinin tarımsal biyoçeşitliliği, genel biyoçeşitliliğin
vazgeçilmez bir parçası olup, dünyanın her yanındaki çiftçiler, hayvan
yetiştiricileri ve balıkçılar tarafından geliştirilen ve korunan, gıda zincirinin ilk
halkasıdır. Günümüzde tarımsal biyoçeşitliliğin gıda piyasalarının küreselleşmesi,
fikri mülkiyet sistemleri ve sürdürülemez endüstriyel gıda üretimi
uygulamalarından kaynaklanan birçok tehlikeyle karşı karşıya olduğu
bilinmektedir.
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Agrobiyoçeşitlilik veya gıda ve tarım için genetik kaynaklar olarak da
bilinen tarımsal biyoçeşitlilik, tarımsal ekosistemin temel işlevlerini, yapısını ve
gıda üretimi ve gıda güvenliğini destekleyen süreçlerini muhafaza etmek için
gerekli olan hayvan, bitki ve mikroorganizma çeşitliliğini ve değişkenliğini
kapsamaktadır. Tarımsal ekosistemler, genetik kaynaklar, fiziksel çevre ve
insanların yönetim faaliyetleri olmak üzere üç etmen grubu tarafından
belirlenmekte olduğundan, dünya üzerinde, insan etkisinden kaçabilmek
anlamında “doğal” olan hiçbir ekosistem mevcut değildir. Tarımsal ekosistemler
polikültür, monokültür ile tarımsal ormancılık, su ürünleri, tarlalar, meralar ve
nadasa bırakılmış alanlar dahil karışık sistemlerden meydana gelmektedir.
Tarımsal biyoçeşitliliğin özellikleri diğer biyoçeşitlilik unsurları ile
karşılaştırıldığında;
• Tarımsal biyoçeşitlilik aktif olarak çiftçiler tarafından kullanılır.
• Tarımsal biyolojik çeşitliliğin birçok bileşeni, insanların müdahalesi
olmadan var olamaz. Yerel bilgi ve kültür tarımsal biyoçeşitlilik
yönteminin ayrılmaz bir parçasıdır.
• Ekonomik anlamda önemli olan birçok çiftlik sistemi, farklı yerlerden
gelen yabancı türlere dayalıdır.
• Hem bitki hem de hayvan çeşitliliği içerisinde, türlerdeki ve türler
arasındaki çeşitlilik de önemlidir.
• Üretim sistemleri nedeniyle tarımsal biyoçeşitliliğin koruma derecesi
doğal olarak sürdürülebilir kullanımı ve korunması ile bağlantılıdır.
• Endüstriyel tarım sistemlerinde ürün çeşitliliğinin çoğu çiftlik şartlarında
(on-farm) bulunmak yerine ex-situ olarak gen bankalarında veya ıslah
materyali olarak tohum üreticilerinde bulunmaktadır (CIP-UPWARD,
2003).

4.3 Biyoçeşitliliğin Korunması ve İlgili Düzenlemeler
Biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynaklar ile ilgili taraf olunan uluslararası
resmi belgelerden, araştırma konusuyla yakından ilgili olanlar bu bölümde
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açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıca araştırmayla dolaylı olarak ilgisi bulunan diğer
ulusal ve uluslararası mevzuat ise çok ayrıntıya girilmeden tablo halinde
düzenlenmiş ve sunulmaya çalışılmıştır (bkz. Ek-2).

4.3.1 BM Biyoçeşitlilik Sözleşmesi
BM Biyoçeşitlilik Sözleşmesi (BÇS), biyolojik çeşitliliğin korunması,
bileşenlerinin sürdürülebilir kullanımı ve genetik kaynakların kullanımından
ortaya çıkan faydaların adil ve eşit paylaşımı için uluslararası bir çerçeve
sağlamak üzere 1992 yılında Brezilya’nın Rio de Jenairo kentinde yapılan ilk
Dünya Zirvesinde imzalanmıştır. Sözleşme, 29 Aralık 1993 tarihinde ilk olarak 30
devletin Parlamentosunda onay sürecini tamamlayarak, dünya genelinde
yürürlüğe girmiştir (Topal, 2006) Bugün 192 ülke ve Avrupa Birliği de dahil
olmak üzere toplam 193 ülke sözleşmeye taraf bulunmaktadır. Türkiye
sözleşmeye 1996 yılında imza atan ilk ülkeler arasında yer almaktadır.
Biyoçeşitlilik Sözleşmesi dünyada üç ‘ilk’i içermektedir. Bunlardan birincisi ilk kez,
biyolojik çeşitlilik tüm yönleri ile bu kadar kapsamlı olarak bir sözleşmede işlenmiştir.
İkincisi, ilk kez genetik kaynaklar uluslararası bir anlaşmada bağlayıcı yükümlülüklerle ele
alınmıştır. Son olarak da ilk kez biyolojik çeşitlilik insanoğlunun “ortak endişesi” olarak
belirlenmiştir (Topal,

2006).

Sözleşme ile taraflar şu konularda anlaşmışlardır:
• Genetik kaynakların, ekosistemlerin ve doğal yaşam ortamlarının doğal
çevrelerinde korunması yani in-situ (yerinde) korumak,
• Biyoçeşitlilik unsurlarının kendi doğal yaşam ortamları dışında gen ve tohum
merkezleri gibi yerlerde korunması yani ex-situ (yeri dışında) korumak,
• Biyoçeşitlilik unsurlarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak,
• Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde olumsuz etkileri
olan veya olabilecek faaliyetleri belirlemek ve izlemek,
• Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için ekonomik ve sosyal
açıdan teşvik edici tedbirler almak,
• Araştırmalar geliştirmek ve teknik eğitim-öğrenim programları düzenlemek,
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• Kamu eğitimi ve bilgilendirme çalışmaları yapmak,
• Etki değerlendirme ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yönelik uygulamaları
yürürlüğe koymak,
• Tarafların genetik kaynaklara erişimini kolaylaştıracak şartları yaratmak,
• Patentler ve fikri mülkiyet hakları ile korunan teknoloji de dahil olmak üzere,
teknoloji transferini sağlamak ve teknolojiye erişimi kolaylaştırmak,
• Biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili olan, herkese açık
tüm kaynaklardan bilgi alışverişini kolaylaştırmak,
• Teknik ve bilimsel işbirliğini arttırmak,

• Taraflarca temin edilen genetik kaynaklara dayalı biyoteknolojilerden doğan yarar
ve sonuçlara adil olarak erişimi teşvik etmek ve artırmak için tedbirler almak

(Anonim, 1996).
Sözleşmenin içinde tarım konusu ele alınmayıp biyoçeşitlilik konusu daha
genel işlenmiştir. Ancak Arjantin’in Buenos Aires kentinde yapılan III. Taraflar
Konferansında tarımsal biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı
konusu gündeme getirilmiştir.
Biyoçeşitlilik Sözleşmesi çeşitli ilkeleri ile ülkelere, kendi sınırları
içerisinde biyolojik çeşitlilik değerlerini ve doğal kaynaklarını belirleme, koruma
ve sürdürülebilir bir şekilde kullanma yükümlülüğünü vermektedir. Ancak
biyoçeşitlilik üzerindeki baskının giderek artmasına karşılık 2001 yılında
Göteborg şehrinde düzenlenen toplantıda, Avrupa Birliği devlet başkanları
tarafından, 2010 yılına kadar biyoçeşitlilik kaybına son verme kararı alınmıştır.
2010 biyoçeşitlilik hedefi, doğal kaynakların korunması ve yönetimi kavramları
ilk kez bu tarihte ana amaçlar haline gelmiştir. Bir yıl sonra 2002 yılında,
Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde, BM Biyoçeşitlilik
Sözleşmesi’nin 188 üyesinin, mevcut biyoçeşitlilik kaybının hızını 2010 yılına
kadar önemli oranda azaltmak üzere bir 2010 küresel hedefi kabul ettiği
belirtilmektedir (Toparlak ve Kurtuluş, 2010). 2010 yılı “Uluslararası
Biyoçeşitlilik Yılı” ilan edilmiş ve “fakirliğin azaltılması ve Dünya’daki tüm
yaşamın yararına katkı olarak küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde kaybedilen
mevcut biyoçeşitlilik oranını önemli ölçüde azaltma” hedefine ulaşma yılı olarak
belirlenmiştir (CBD, 2010).
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4.3.2 BM/BÇS Cartagena Biyogüvenlik Protokolü
Cartagena Protokolünün tarafları, BÇS’nin taraflarıdır. Sözleşme tarafların
17 Kasım 1995 tarihli konferansının özellikle Ön Bildirim Anlaşması için uygun
işlemleri değerlendirmek üzere yola çıkılmıştır. Buna göre; modern biyoteknoloji
kullanılarak değişime uğratılmış bulunan ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve
sürdürülebilir kullanımı üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye sahip olabilecek
olan herhangi bir değiştirilmiş canlı organizmanın, özellikle sınır ötesi hareketi
üzerinde odaklanarak, biyogüvenlik hakkında bir Protokol oluşturma yolundaki
II/5 numaralı kararına atıfta bulunulmuştur. Protokol içeriği üzerinde anlaşmaya
varılan konular şu şekildedir:
• Modern biyoteknolojinin hızlı bir şekilde yaygınlaşmasının ve bunun insan sağlığı
üzerindeki tehlikelerini göz önünde bulundurmak,
• Modern biyoteknolojinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri
hakkında artan kamu ilgisinin bilincinde olmak,
• Modern biyoteknolojinin çevre ve insan sağlığı için yeterli güvenlik tedbirleri ile
birlikte geliştirilmesi ve kullanılması halinde insanlığın refahı için büyük
potansiyele sahip olduğunu kabul etmek,
• Aynı zamanda, menşe merkezlerinin ve genetik çeşitlilik merkezlerinin insanoğlu
için önemini kabul etmek,
• Birçok ülkenin, özellikle de gelişmekte olan ülkelerin doğa ve değiştirilmiş canlı
organizmaların bilinen ve potansiyel risklerinin ölçeği ile baş etme konusundaki
sınırlı kapasitelerini göz önünde bulundurmak,

• Sürdürülebilir kalkınmanın elde edilmesi için ticari ve çevresel anlaşmaların
karşılıklı olarak birbirlerini destekleyici nitelikte olması gerektiğini kabul etmektir

(Anonim, 2003).

4.3.3 BM/BÇS Nagoya Protokolü
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin her iki yılda bir düzenlenen Taraflar
Konferansı’nın sonuncusu olan, 10. Taraflar Konferansı 18-29 Ekim 2010
tarihleri arasında Japonya’nın Nagoya şehrinde düzenlenmiştir. Söz konusu
konferansta “Genetik Kaynaklara Erişim ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin
Uygulanması Kapsamında Ortaya Çıkan Faydaların Adil ve Eşit Paylaşımı
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Protokolü (Nagoya Protokolü, ABS Protokolü) kabul edilmiştir. Öte yandan
anılan Konferansta, 2011-2020 dönemi “BM Biyolojik Çeşitlilik Onyılı” olarak
kabul edilmiştir (Anonim, 2010b).
Protokol kapsamında; genetik kaynaklardan elde edilen faydalar genetik
kaynağı sağlayan ülke ile eşit ve adil bir şekilde paylaşılacaktır. Ayrıca
Protokolde paylaşım konusunda, Sözleşme kapsamındaki genetik kaynaklarla
bağlantılı geleneksel bilgilere ve bu bilgilerden elde edilen faydalara da
uygulanması üzerine anlaşmaya varılmıştır (Kılıçarslan, 2011).
Nagoya Protokolü’nü 7 Temmuz 2011 tarihi itibariyle 37 ülke imzalamıştır.
Türkiye’yi Protokol’ün Hükümetler arası Komitesi’nde odak noktası olarak Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsil etmektedir (Anonim, 2010b).

4.3.4 Gıda ve Tarım Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası
Antlaşması
Bu Antlaşmanın amacı gıda ve tarım için bitki kaynaklarının korunması ve
sürdürülebilir bir biçimde kullanılması ve sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği
için BÇS ile uyumlu olarak bu kaynakların kullanımından elde edilen faydaların
adil ve eşit bir şekilde paylaşımının sağlanmasıdır. Söz konusu amaçlara, bu
Antlaşmanın FAO ve BÇS ile yakından ilişkilendirilmesi ile erişilecektir
(Anonim, 2006a).
Bu Antlaşmanın kapsamındaki ana fikir; gıda ve tarım bitki genetik
kaynaklarının özel bir doğası olduğu, bu kaynakların kendine has özelliklerinin ve
problemlerinin de kendine özgü çözümlerinin bulunduğudur. Bu kaynakların
sürekli bir biçimde erozyona uğramasından kaygı duyulduğuna vurgu yapılarak;
gıda ve tarım bitki genetik kaynaklarının korunması, araştırılması, toplanması,
karakterizasyonu, değerlendirilmesi ve dokümantasyonu, şimdiki ve gelecek
nesillerin sürdürülebilir tarımsal kalkınmasının gerektiği belirtilmiştir. Bu
bakımdan Dünya Gıda Güvenliği Roma Deklarasyonu ile Dünya Gıda Zirvesi
Eylem Planının amacına ulaşmasının ve gelişmekte olan ülkelerle ekonomisi geçiş
sürecinde olan ülkelerin kapasitelerinin, bu konuda üzerlerine düşen görevleri
yerine getirmesi için acilen desteklenmesi gerektiği kabul edilmektedir.
Gıda ve tarım bitki kaynaklarının, çiftçi seleksiyonu, klasik bitki ıslahı veya
modern biyoteknolojiler yardımıyla yapacakları genetik geliştirme çalışmaları için
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vazgeçilmez bir hammadde olduğunu ve öngörülemeyen çevresel değişikliklere
uyum sağlama ile gelecekteki insani gelişmeler için temel olduğu belirtilmiştir.
Gıda ve Tarım Bitki Genetik Kaynaklarının Muhafazası ve Sürdürülebilir
Kullanımı ile Küresel Eylem Planının bu etkinlikler için uluslararası alanda
üzerinde mutabık kalınan bir çerçeve olduğu da kabul edilmektedir.
Aynı zamanda; gıda ve tarım bitkileri genetik kaynaklarının adil ve eşit bir
biçimde kullanılması ve bu konuda karar alma sürecine katılım ile çiftlik
şartlarında muhafaza edilen tohum ile diğer üretim materyalinin muhafazası,
kullanımı, ticareti ve satışı için bu Antlaşmada tanınmış olan haklar ile Çiftçi
Haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesi bakımından önemli
olduğu da kabul edilmektedir (GTHB, 2010).

4.4 Tarımsal Biyoçeşitliliği Korumayı Sınırlandıran Uygulama,
Düzenleme ve Durumlar
Yukarıda açıklandığı gibi biyoçeşitliliği ve tarımsal biyoçeşitliliği korumaya
yönelik birçok iyi niyetli uygulama ve düzenleme hayata geçirilmişse de
küreselleşen dünyada özellikle tarımsal biyoçeşitliliğe erişimi ve korumayı
sınırlandıran bazı uygulamalar ve düzenlemeler de bulunmaktadır. Bu uygulama
ve düzenlemeler ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada tarımsal biyoçeşitliliğin
erişimini, kullanımını, çiftçi şartlarında korunması ve yaygınlaşmasını engelleyen
unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca söz konusu uygulama ve
düzenlemeler çiftçilerin bu konuya yönelik örgütlenmelerini sınırlandırmakta,
topluluk tohum bankalarının kurulması ve gelişmesini engelleyici özellik
göstermektedir.

4.4.1 Genetik bilgilerin özelleştirilmesi ve ticari tohum sistemleri
Tohum, bitkilerin generatif (üreme kabiliyeti olan) kısmı olup, döllenme
sonucu meydana gelen ve embriyoyu taşıyan kısımdır (Kandemir ve Besler,
1999).
Gökçora’ya (1973) göre
Yeni bir bitki meydana getirebilen generatif ya da vegetatif bitki kısımları “tohumluk”
olarak adlandırılır. Başka bir deyişle, bitki üretiminde kullanılan tohum, yumru, gövde
çeliği, stolon ve rizom, tohumluk kavramı içinde yer alır

(Şehirali, 2002).
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Tohumluk üretimi ve bu tohumlardan bitkilerin yetiştirilmesi çiftçilerin
binlerce yıldır gerçekleştirmekte oldukları bir olgudur. Tohumluk seçmek ve
saklamak bir üretim döneminde her çiftçinin doğal olarak yapmış olduğu bir
işlemdir. Binlerce yıldır yapılan tohum seçme işlemi genetik çeşitliliği arttırmıştır.
Bu genetik çeşitlilik oluşurken; bir taraftan yetiştiği yörenin ekolojik koşullarına
uyum sağlayarak yeni çeşitler gelişmiş, diğer taraftan da yerel ihtiyaçların ve
geleneksel gıda alışkanlıklarının belirlenmesine hizmet etmiştir. Yerel çeşitler;
çiftçi çeşitleri veya köy populasyonları olarak da adlandırılır ve yüksek oranda
çeşitliliği anlatır. Genetik yapıyı, bu tohumların yüzyıllar boyunca yetiştirilmesi
sırasında doğal seleksiyon kadar çiftçi tohum seçim uygulamaları ve yönetimi de
şekillendirmiştir (Smale, 2006; Bodorkos’dan, 2008). Belli lokasyonlarda uzun
süreler yetiştirilerek o bölgelerde adapte olmuş, tad, aroma, hastalık ve zararlılara
dayanıklılık gibi bazı özellikler gelişmiştir (Markus et al., 2003; Bodorkos’dan,
2008).
Yerel çiftçi tohum sistemleri, çeşitliliğin oluşturulduğu ve korunduğu
tohumlardır. Bu sistemler, modern tek-tip ve sabit, saf kalıtsal yapılar (genotip)
anlamında “çeşitler” üretmemiş, tam tersine yerel seçim (seleksiyon) baskılarına,
doğal ve insani ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde sürekli evrim geçiren çeşitli
populasyonlar şeklinde varlığını devam ettirmektedir.
Kloppenburg’un, (1988), “First The Seed” kitabından yararlanılarak
düzenlenmiş olan IFOAM’ın raporunda tohumluğun geçirdiği aşamalar kısaca şu
şekilde ifade edilmektedir.
Tohumluğun ticari hale gelmesi, 1900’lü yıllarda Mendel’in yapmış olduğu
çalışmaların yeniden dikkat çekmesi ve modern genetik biliminin gelişmesiyle başlamıştır.
Çiftçiler tarla bitkilerinde tohumluklarını muhafaza ederken, bazı özel ürünler ve sebzeler
için tohumluk ticareti başlamıştır. Mendelci çalışmalar, 1920’ler ve 1930’larda ürünlerin
veriminin iki katına çıkmasını ve bazı hastalıklara dayanıklılığın artmasını sağlamıştır.
Birkaç on yıl içinde Kuzey Amerika ve Avrupa’da pek çok çiftçi kendi tohumlarını
saklamayı, korumayı bırakıp, bu yeni tohum çeşitlerinden satın almaya başlamıştır.
Bilimsel bitki ıslahçılığının başlangıçtaki bu başarısı, onun yeni bulunmuş yöntemiyle,
geniş bir çiftçi seçimli populasyonları yelpazesi içinden en verimli olan tekil ürünleri seçme
ve onları birkaç seçkin çeşitle bir araya getirme yeteneğine dayanıyordu; bu, bir daha
gerçekleşmeyecek olan tek seferlik bir imkândı.
Birkaç on yıl sonra, “Yeşil Devrim” ile çiftçilerin tercihinden çok hükümetlerin
dayatması sonucunda Güney’in birçok bölgesinde benzer süreçler meydana gelmiştir.
“Yeşil Devrim” sadece bazı bölgeler ve bazı ürünler için etkili olmuştur. Sonuç olarak,
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çiftliklerdeki tohum yönetim sistemleri birçok gelişmekte olan ülkede güçlü bir biçimde
kullanılırken, gelişmiş ülkelerin çiftçileri arasında neredeyse kaybolmuş olan tohum
seçme becerileri de varlığını korumaktadır.
20.

yüzyılın başlarında, bitki ıslahı hükümetler tarafından büyük

ölçüde

destekleniyordu ve çoğu küçük ölçekli çok sayıda özel firmanın yanı sıra çiftçi
kooperatifleri de yaygın olarak uğraşıyordu. Tohum şirketleri zaman içinde daha büyük
ama az sayıda olacak şekilde gelişme gösterdiler. Kuzey yarı kürede tohum endüstrisine,
hemen hemen hepsi kimya ve ilaç sektöründen gelen bir avuç ulus ötesi şirket sahip
olurken, Güney yarı kürede de benzer eğilim görülmektedir.
1960’lara kadar çiftçiler kendi hasatlarından ayırdıkları tohumları yeniden kullanma
hakkına sahipti ve bir ıslahçı da herhangi bir tohumu özel bir şirketten alınmış olsa bile
serbestçe kullanabilirdi. Günümüzde ise ticari çeşitlerin çoğu, endüstriyel patentler veya
bitki çeşidini koruma mevzuatı kapsamında değerlendirilmektedir. Ulusal tohum yasaları
ticari çeşitlerden elde edilen diğer bir tohumu kullanma olanağını sınırlandırmakta,
belgelendirilmiş veya tescilli olmayan herhangi bir tohumun yetiştirilmesini, piyasada
satılmasını veya kullanımını zorlaştırmakta veya tümüyle yasadışı hale getirmektedir

(IFOAM, 2009).
Tohumları özelleştiren fikri mülkiyet yasaları, kamu sektörü bitki
ıslahçılığının gerilemesine, ulus-ötesi şirketlerin yükselişine ve bunun sonucunda
da genetik çeşitlilikte gerilemeyi oluşturan belirleyici faktör olmuştur. Yerel
çiftlik tohumu sistemlerinde, çiftçiler kullanılan tohumun özel mülkiyetine sahip
olabilirler ancak tohumun kendisindeki genetik bilginin mülkiyetine sahip olmayı
hiçbir zaman düşünmemişlerdir. Özel şirketler hükümetleri tohumların
patentlenmesi için etkilemeye çalışmışlarsa da 1960’lara kadar serbest değiş-tokuş
kural olarak kalmıştır. Ayrıca, birçok ülkede bitkiler için endüstriyel patentler de
kullanılmaya başlamıştır. Endüstriyel patentler; şu anda artan biçimde
konvansiyonel olarak ıslah edilmiş tohumlarda kullanılırken, başlangıçta yalnızca
genetik mühendislik ürünü çeşitleri için kullanılmıştır.
1990’lara kadar bu sistemler esas olarak dünyanın gelişmiş ülkelerinde
kullanılmış, 1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) sözleşmesinin bir parçasını
oluşturan Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPS) anlaşmasıyla
birlikte tohumların fikri mülkiyetinin korunması tüm üye ülkeler için zorunlu hale
gelmiştir. Bunun sonucu olarak, çoğu gelişmekte olan ülke de tohumlar için patent
ya da UPOV koruması veya her ikisi de gerekli olmaktadır (THREAD series,
2010).
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Yeni ticari çeşitlerin verimlilikleri yüksektir, ancak uygun şartlar ve gerekli
diğer girdiler sağlandığı takdirde bu yüksek verimlere ulaşılabilmektedir. Bu
çeşitlerde bazı spesifik hastalıklara dayanıklılık, kuraklığa veya uygun olmayan
şartlara dayanım geliştirilmiştir. Fakat tektip ve durağanlığı fikri mülkiyet hakları
ile korunmakta olan bu çeşitlerin yaygın olarak kullanılması büyük sorunlar
yaratmaktadır. Tektip çeşitlerin kullanılması tarımsal biyoçeşitliliğin
kaybolmasına neden olmaktadır. Ayrıca günümüzde ticari tohum sektörü sınırlı
sayıda firma tarafından yönetilmektedir. İlk on tohum firması dünya tohum
pazarının %74’ünü elinde bulundurmaktadır. (ETC Group, 2011) de gösterildiği
gibi, dünyanın en büyük tohum firması olan Monsanto, yalnız başına bu pazarın
%27’sine sahiptir ve ilk üç firması ise, (Monsanto, DuPont ve Syngenta) %53
oranında pazar payına sahiptir (Şekil 4.1). Mısır tohum pazarının %65’i, soya
tohum pazarının ise yarısından fazlası yine bu üç firmanın elindedir. Bu firmalar
aynı zamanda diğer girdileri de temin etmektedirler ve çiftçiler bu firmalara ait
tohumları kullandıkları zaman diğer girdileri de kullanmak zorunda kaldıkları için
firmalara bağımlılıkları artmaktadır (De Schutter, O., 2009).

Kaynak: ETC Group, 2011, Who Will Control the Green Economy, ETC Group Communique
No:107, www.etcgroup.org/content/who-will-control-green-economy-0
Şekil 4.1. Dünya tohum pazarını paylaşan on büyük tohum firması.

Şekil 4.2’de de görüldüğü gibi dünyanın en büyük on firması dünya pestisit
ticaretinin %89’unu birlikte kontrol etmektedir. Bu durum yeni değildir ve 1990
ların ortalarından buyana böyle devam etmektedir. Pestisit sektöründeki bu en
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büyük on firmanın beşi aynı zamanda tohum pazarının lideri olan on firma
arasında yer almaktadır. Bu ticari strateji, alıcılara az seçenek bırakmakta ve
ürünlerini aynı tedarikçilerden temin etme zorunluluğunu getirmektedir. Örneğin;
Monsanto’nun tohumları yine sadece kendisinin üretmiş olduğu iki herbiside
tolerans göstermektedir. Bu yüzden firmalar pestisit ve tohum ticaretini “ürün
koruma” adı altında bağlantı kurarak yönetmektedirler. Böylelikle de müşterilerin
bu firmaların ürünlerine bağımlılığı artmaktadır (THREAD series, 2010).

Kaynak: ETC Group, 2011, Who Will Control the Green Economy, ETC Group Communique
No:107, www.etcgroup.org/content/who-will-control-green-economy
Şekil 4.2. Dünya pestisit pazarını paylaşan on büyük firma.

Ticari tohum sistemleri ve fikri mülkiyet yasaları ile tohumlarda genetik
bilgilerin özelleştirilmesinin gerçekleşmesi, en önemli doğal kaynağımız olan
biyoçeşitliliğin bütünlüğünü bozmakta ve en önemlisi de bu kaynakların adil
paylaşımını engellemektedir.

4.4.2 Tohum kanunları
Küreselleşme ve artan rekabet koşulları ile çokuluslu şirketlerin lehine
değiştirilen politikalar ile gelinen noktada tohumculuk faaliyetlerinin bir
endüstriye dönüşmesi sağlanmış, ülkemiz de dahil olmak üzere dünyada birçok
ülkede yasal düzenleme ve uygulamalar sonucunda; çiftçilerin kendi tarlasındaki
üründen bir sonraki yıl için kullanacağı tohumluğu ayırdığı durumdan, bugün her
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yıl yeniden tohumluk satın aldığı duruma ulaşılmıştır. Uygulamaya geçirilen yasal
düzenlemeler bir taraftan tohumculuk endüstrisinin güçlenmesini sağlarken, diğer
taraftan da tarımsal biyoçeşitliliğin yok olmasını hızlandıran, çiftçi haklarını
kısıtlayan, tohumun çiftçi şartlarında korunması, kullanımı ve yaygınlaşmasını
engelleyen bir durum yaratmaktadır.
Türkiye’de olduğu gibi birçok ülkede bitkisel üretimde verim ve kaliteyi
yükseltmek, tohumluklara kalite güvencesi sağlamak, tohumluk üretim ve ticareti
ile ilgili düzenlemeler yapmak amacıyla uygulamaya konulan yasalar ile ulusal
tohum çeşit listesine kayıt olabilmek ve sertifikalandırılabilmek için bir tohumun
taşıması istenen özellikler yani -”distinct, uniform, stable” ,” farklı, yeknesak,
durulmuş”- DUS (FYD) testi zorunluluğu, çiftçilerin kendi ürettiği ve ayırdığı
tohumları çeşit tanımına uymadığı için yasal olmayan bir duruma düşürmekle
birlikte satış imkânını da ortadan kaldırmaktadır. Diğer bir ifadeyle yasal olarak
satış olanağı olan çeşitler DUS (FYD) testi yapılmış, sertifikası olan tohumlardır.
Bu durum genetik çeşitliliği daraltmaktadır ve genetik anlamda çok büyük
çeşitliliğe sahip olan yerel tohumlar veya çiftçi tohumlarının piyasada satışını
imkânsız hale getirmektedir. Bu genetik çeşitliliğin satışının olmaması çiftçilerin
bunlara erişimini dolayısıyla da tarımsal biyoçeşitliliği azaltmaktadır.
Ülkemizde 2006 yılında, yürürlüğe giren 5553 sayılı Tohumculuk
Kanunu’nda DUS (FYD) ve çeşit kavramı şu şekilde tanımlanmıştır (Anonim,
2006b):
Durulmuşluk: Çeşidin, tekrarlanan üretimlerden sonra veya belirli çoğaltım
dönemleri sonunda ilgili özellikleri değişmeksizin aynı kalmasını,
Farklılık: Bir çeşidin, müracaatının yapıldığı tarihte herkesçe bilinen çeşitlerden,
tescile esas özelliklerden, en az bir tanesi bakımından farklılık göstermesini,
Yeknesaklık: Çeşidin çoğaltımı esnasında, çoğaltma metoduna bağlı olarak
beklenen varyasyonun dışındaki diğer özellikler yönünden bir örneklik göstermesini veya
yeterince homojen olmasını,
Çeşit: Bir veya birden fazla genotipin birleşmesinden ortaya çıkan ve kendine has
özelliklerle tanımlanan, sözü edilen özelliklerden en az biriyle diğer herhangi bir bitki
grubundan ayrılan, değişmeksizin çoğaltılmaya uygunluğu bakımından bir bütün olan,
botanik taksonomi içinde yer alan genetik yapıyı,
Çeşit listesi: Kayıt altına alınan ve ticareti yapılan çeşitlerin yayımlandığı listeyi,
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ifade eder. Kayıt altına alma, tohumluk üretimi ve tohumluk ticareti ise aşağıdaki
maddeler ile belirlenmiştir.
Kanunun dördüncü maddesinde “Bitki çeşitlerinin tescili, üretim izni ve standart
tohumluk çeşit kaydı ile genetik kaynakların kütüğe kaydedilmesi Bakanlık tarafından
yapılır.” ifadesi

yer almaktadır.

Islah edilmiş çeşitler farklılık, yeknesaklık ve durulmuşluk ve/veya biyolojik,
teknolojik özellikleri ile tarımsal değerleri belirlenmek suretiyle; genetik kaynaklar ise
morfolojik ve/veya moleküler karakterizasyonu yapılarak kayıt altına alınır. Süs bitkileri ile
çiçek tohumlarında kayıt şartı aranmaz.
MADDE 5 - Bakanlık tarafından, bitkisel ve tarımsal özellikleri belirlenerek sadece
kayıt altına alınan çeşitlere ait tohumlukların üretimine izin verilir.
MADDE 6 - Yurt içinde üretilen, 4 üncü maddeye göre tescil edilen veya üretim izni
verilen çeşitlerden, tohumluk sınıflarına göre yetiştirilen ve üretilen tohumluklar,
sertifikasyon işlemine tâbi tutulur.
MADDE 7 - Yurt içinde sadece kayıt altına alınmış çeşitlere ait tohumlukların
ticaretine izin verilir.

Kanunda açıklandığı gibi dünyadaki pek çok tohum kanunu resmi ve kayıtlı
üretimi desteklemektedir. Tohumların korunması ve geliştirilmesine yönelik
araştırmaların devlet tarafından veya son yıllarda olduğu gibi büyük özel şirketler
tarafından yapılması yönünde bir eğilim bulunmaktadır. Ancak tarımsal
biyoçeşitliliği korumayı ve geliştirmeyi hedeflediği ifade edilen bu kanunlarla
zorunluluk haline getirilen DUS kriterleri, bir taraftan biyoçeşitlilik kaybına neden
olurken diğer taraftan da çiftçi (yerel) tohumlarının kullanımını azaltarak çiftçi
tohum sistemlerini engellemektedir. Ayrıca bu kanunlar, tohumu seçen, koruyan
ve tohumun geleneksel bilgisine sahip olan kadınların, her geçen gün tarımdan
kopmasına ve doğal kaynaklar ile ilişkilerinin sonlanmasına neden olmaktadır.

4.4.3 Sertifikalı tohum kullananlara yönelik destekleme ödemeleri
Dünyada birçok ülkede tarımsal üretimde verimliliği artırmak için sertifikalı
ve ticari tohumların kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla, bu tohumlarla üretim
yapan çiftçilere ve üreten firmalara çeşitli şekillerde destekleme ödemeleri
yapılmaktadır. Bu destekleme ödemeleri; faydalanan üreticilerin kendi

46
tohumlarını ve yerel çeşitleri kullanmaktan ve korumaktan vazgeçerek
tohumlarını kaybetmesi sonucunu doğurmuştur.
Sertifikalı ve ticari tohumlarla üretimi destekleme programları çeşitli
şekillerde uygulanmakta olup, bu uygulamalar genellikle; çiftçilere ucuz tohum
dağıtılması, doğrudan ödeme yapılması, makine yardımları veya diğer
desteklemelerden yararlanabilmenin ön şartı olarak gerçekleşmektedir.
Ancak yapılan bazı araştırmaların gösterdiği gibi bu desteklemelerin bazı
sakıncaları olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Birçok ülkede destekleme
kaynakları çiftçilerden ziyade tohum firmalarına aktarılarak tohum şirketlerinin
güçlenmesini sağlamıştır. Çin’de yapılan bir araştırmaya göre buğday tohumunda
tohum desteklerinin %60-70’nin tohum firmalarına gittiği belirtilmektedir
(Pingya, 2006). Yine Fransa’da çiftçiler durum buğdayında sertifikalı tohumluk
kullanırlarsa destekleme ödemelerinden faydalanabilmektedirler (Kastler, 2005).
Desteklemeler kapsamında, bazı bölgelerde uygun olmayan çeşitlerin
dağıtılması, kalitelerinde ve dağıtılan miktarlarda yetersizlikler, tohumların
dağıtım zamanlarında veya doğrudan ödemelerde yaşanan gecikmeler diğer
önemli sorunlardır. Yine Çin’de desteklenen buğday tohumu için 2010 yılında
çiftçilerle yürütülen bir araştırmada, dağıtılan sertifikalı tohumların bölgelerine
uygun olmadığı, pahalı olduğu ve kalitesinin değişken olduğunu ifade ettikleri
ortaya konmuştur. Ayrıca çiftçiler, aynı çeşitlerin sürekli yetiştirilmesi sonucunda
ekolojinin bozulduğunu ve hastalıkların daha geniş alanları etkilediğini ve
yayıldığını ifade etmişlerdir (Pingya, 2010).
Ülkemizde 2005 yılından itibaren 2005/8629 sayılı Ulusal Tarım Stratejisi
Doğrultusunda Tarımsal Destek Ödemelerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının
sekizinci maddesine istinaden 2005/20 nolu Sertifikalı Tohumluk ve Fidan
Desteği ile Patates Siğili Görülen Alanlarda Alternatif Ürün Desteği Hakkında
Tebliğ kapsamında bazı ürünlerde sertifikalı tohumluk kullanım desteği
verilmektedir (Anonim, 2005). Bu desteklemelerden faydalanmak isteyen
üreticiler, diğer ülkelerde olduğu gibi yerel tohumlar veya kendi tohumlarıyla
üretim yapmayı bırakarak DUS kriterlerine uygun sertifikalandırılmış tohumları
kullanmaya başlamışlardır.
Türkiye’de 2005 yılından günümüze kadar olan destekleme kapsamındaki
türlere yönelik destekleme miktarları Çizelge 4.1’de görüldüğü gibidir.
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Çizelge 4.1 Yıllara göre sertifikalı tohum kullanımı desteklemesi (TL/da).

Buğday, Yonca**
Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar
Çeltik, Yerfıstığı*
Nohut, Kuru fasulye, Mercimek
Susam, Kolza (Kanola), Aspir
Patates, Soya***
Korunga, Fiğ

2005

2006

2007

2008

20091

2010

2011

2012

3
3
5
5
18
-

5
3
8
6
4
20
-

5
3
8
6
4
20
-

5
3
8
6
4
20
3

5
3.5
8
6
4
20
3

5
3.5
8
6
4
20
3

6
4.5
8
7
4
20
3

6
4.5
8
7
4
20
3

Kaynak: Her yıl için yayınlanan Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkındaki
Tebliğler
*2006 yılında destekleme kapsamında değil.
**2008 yılında destekleme kapsamında değil.
***2009 yılında destekleme kapsamına girmiştir.
1
2009 yılına kadar ödemeler YTL/da. dır.

4.4.4 Tarımsal nüfusta yaşanan değişiklikler
Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye de tarımda çalışan nüfusta gittikçe
azalan bir eğilim bulunmaktadır. 1990 yılı ile 2010 yılının karşılaştırmasında
görüldüğü gibi birçok ülkede son 20 yıl içerisinde tarımsal nüfus neredeyse %50
oranında azalarak büyük bir değişim gerçekleşmiştir (Çizelge 4.2).
Çizelge 4.2 Bazı ülkelerde tarımsal nüfustaki değişim.

Avusturya
Belçika
Fransa
Almanya
Yunanistan
Portekiz
İtalya
Hollanda
Polonya
İspanya
İsviçre
Türkiye
İngiltere
ABD

1990 yılında
Tarımsal Nüfusun Oranı
(%)

2010 yılında
Tarımsal Nüfusun Oranı
(%)

8
3
6
4
24
18
9
5
25
12
4
47
2
3

5
1
3
2
13
11
4
3
13
4
3
24
1
2

Kaynak: The World Bank, 2010
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Tarımda çalışan nüfusun azalmasının yanında tarımsal faaliyette bulunan
çiftçilerin yaşında meydana gelen değişimler de dikkat çekmektedir. Günümüzde
birçok ülkede tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin, ağırlıklı olarak 50 yaş ve
üzerinde olduğu gerçeği bulunmaktadır. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de
yerel tohumları koruyan ve yerel tohumlarla üretime devam edenlerin büyük bir
kısmı orta yaşın üzerindeki üreticilerdir. Tarımda çalışanlarda yaşanan azalma ve
genç nüfusun tarımsal faaliyetlerden uzaklaşması yerel tohumlar ve onların
kültürünün aktarılmasındaki devamlılığı tehlikeye atmaktadır. Yerel tohumlarla
ilgili bilgi ve birikime sahip olup yerel tohumlarla üretime devam etmeye çalışan
bu yaşlı çiftçilerin, aile işgücünde yaşadıkları sıkıntılar, sağlıkla ilgili sorunlar gibi
nedenlerle bazılarının üretimden vazgeçtiği, bazılarının da üretim şeklini daha
kolay olduğu için hazır fidelerle yapılan üretime çevirme eğiliminde oldukları
görülmektedir. Böylesi bir üretim şekli yerel tohumların ve biyoçeşitliliğin
kaybolmasına neden

olmaktadır. Ayrıca gençlerin tarımsal faaliyetlerde

bulunmaması yerel tohumların korunmasını azaltmaktadır. Tarımsal faaliyetlerden
vazgeçen çiftçilerin ve küçük işletmelerin yerini gittikçe büyük şirketleşmiş
işletmeler almaktadır. Bu işletmeler yaygın olarak monokültür üretim yapmakta
ve endüstriyel tarım uygulamaktadırlar. Bu uygulamalar biyoçeşitliliğin
korunmasını engellemekte ve yerel tohumların erozyona uğramasına neden
olmaktadır.
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5. TARIMSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA YAKLAŞIMLARI
Bitki genetik kaynaklarının muhafaza çalışmaları ex-situ, in-situ ve on-farm
olarak yürütülmektedir. “Ex-situ muhafaza, biyolojik çeşitlilik elemanlarının
kendi doğal yaşam ortamları dışında korunması anlamındadır”; “In-situ koruma,
ekosistemlerin ve doğal yaşam ortamlarının korunması yaşayabilir tür
populasyonlarının doğal çevrelerinde; evcilleştirilmiş veya kültüre alınmış türlerin
ise ayırt edici özelliklerini geliştirdikleri çevrelerde muhafazası ve geri
kazanılması anlamındadır” (Anonim, 1996).

5.1 Ex-situ Koruma Stratejisi
Bitki genetik kaynaklarının tohum ve arazi gen bankalarında korunması N.I.
Vavilov’un öncülüğünde 20. yüzyılın ilk yarısında geliştirilmiştir (Pistorius,
1997). 1970’li yılların başından itibaren de “bitki genetik kaynakları hareketi”
olarak adlandırılan koruma hareketleri ile büyük gen bankaları kurulmuştur.
Bugün dünyada 1750 ayrı gen bankasında bitki örnekleri muhafaza edilmektedir.
Bu bankaların yaklaşık 130’unda 10.000 örnekten fazla bitki örneği
bulunmaktadır. 7.4 milyon bitki örneğinin sadece %25-30’u (1.9-2.2 milyonu)
birbirinden farklıdır. Geriye kalanları ise aynıdır (FAO, 2010). Gen bankalarında
sadece tohumlu bitkiler ile kurutma ve düşük ısıya toleransı olan türler
depolanabilmektedir.
Dünya çapında ex-situ olarak korunan toplam çeşitlilik 1996 yılından bu
yana %20 oranında artmış ve 7.4 milyon materyale (accessions) ulaşmıştır (FAO,
2010). Gen bankalarında korunan bitki örnekleri içinde %45 oranla tahıllar, ilk
sırada gelmektedir (Şekil 5.1). Ekonomik öneme sahip olduğu varsayılan ana
ürünler olan buğday, pirinç, mısır ve arpanın önceliği bulunmaktadır ve bunlar
toplam tahıl örneklerinin %77’sini oluşturmaktadır. Yemeklik baklagiller bir
sonraki en geniş gruptur ve örneklerin %15’ini oluşturmaktadır. Sebzeler,
meyveler ve yem bitkilerine ait örneklerin her biri korunan toplam örnek sayısının
%6-9 arasında değişen oranlarda ex-situ olarak korunmaktadır. Yağlı bitkiler ve
lif bitkileri gibi, yumru ve kök bitkilerinin de her biri %2-3 oranında muhafaza
edilmektedir (FAO, 2010).

50

Kaynak: FAO, Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, 2010, sf.61
Şekil 5.1. Ex-situ olarak korunan ana ürün grupları.

Türkiye’de ex-situ koruma faaliyetleri 1964’ten bu yana devam etmekte ve
“Ulusal Bitki Genetik Kaynaklarının/Çeşitliliğinin Korunması Ulusal Programı”
çerçevesinde halen sürdürülmektedir. Ex-situ koruma Ege Tarımsal Araştırma
bünyesindeki Ulusal Gen Bankası ve farklı kuruluşlardaki arazi gen bankalarında
tutulan generatif ve vegetatif koleksiyonlar için uygulanmaktadır Günümüzde,
Ulusal Gen Bankası’nda 2700’e yakın türe ait yaklaşık 55.000 materyal
bulunmaktadır. Ayrıca, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’ndeki gen
bankasında, Ulusal Koleksiyonların güvenlik amaçlı kopyalarını da içeren
yaklaşık 10.000 bitki örneği saklanmaktadır (Tan, 2010). Ayrıca 2010 yılında
250.000 örnek kapasiteli dünyanın sayılı gen bankalarından birisi olan Türkiye
Tohum Gen Bankası hizmete girmiştir. Dünyanın önde gelen gen bankaları
arasında yer alan bu gen bankasında muhafaza altına alınan materyal sayısı
yaklaşık 30.000’dir (GTHB-TAPGEM, 2013). Bu üç gen bankası haricinde,
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü içerisinde Osman
Tosun Gen Bankası 1936’dan bu yana faaliyet göstermekte olup, materyaller kısa
süreli muhafaza edilmektedir. Bu kuruluş bünyesinde yaklaşık 5860 tohum örneği
yer almakta, bunların çoğu çalışma koleksiyonlarından oluşmaktadır (Tan, 2010).
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğüne bağlı olarak yurt düzeyinde çalışan 11 merkez, 10 bölge
araştırma enstitüsü ve 26 konu araştırma istasyonu olmak üzere toplam 47
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Araştırma Enstitüsü-İstasyonu bulunmaktadır (GTHB-TAGEM, 2013). Bu Enstitü
ve İstasyonlarda bulunan Arazi Gen Bankalarında bulunan örnek sayısı ise toplam
6939 dur (Tan, 2010).
Gen bankaları, biyoçeşitliliğin korunmasında en etkili yöntem olarak
değerlendirilmektedir. Ancak yerel ürünlerin birçoğunun hem üretimi hem de gen
bankalarında saklanması daha az dikkat çekmektedir. Bu ürünlerin yaklaşık %35’i
toplanmıştır ve muhafaza edilmektedir (Naylor et al, 2007, FAO, 2010).
Genetik materyalin yapay koşullarda uzun süreli muhafaza edilmesinde en
yaygın uygulama alanı bulan ex-situ koruma (tohum depolama, invitro depolama,
DNA depolama, çiçek tozu depolama, tarla gen bankası ve botanik bahçeleri)
olmuştur. Bunun da en önemli nedeni, yeri dışında korumanın daha ucuz ve daha
kolay olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak bu sistemin bazı sakıncalı yönleri
bulunmaktadır. Burada en önemli sorun, yeri dışında yapılan koruma çalışmaları
sırasında bitki populasyonlarında devam eden evrimleşme sürecinin durmasıdır.
Yapay ortamlarda gerçekleştirilen koruma süresince bu etkileşim
olamayacağından, evrimleşme süreci durmaktadır. Ayrıca bu tip koruma
sisteminde mevcut çeşitliliğin ancak küçük bir bölümü kontrol altına
alınabilmektedir (Karagöz vd., 2010).
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Çizelge 5.1 Koruma strateji ve teknikleri (Vetelainen et al. 2009; Hawkes et al.’dan
(2000).

Stratejiler

Teknikler

Tohum Depolama

Bir gen bankasına depolanmak üzere
transfer edilmesi için tohum
örneklerinin biriktirilmesidir. Örnekler
genellikle uygun düşük nem oranına
kadar kurutulur ve sonra sıfırın altında
bir sıcaklıkta korunur.

İnvitro Depolama

Doku örneklerinin steril ortamda
muhafaza edilmesidir.

Tarla Gen Bankası

Bir bölgeden gelen tohum ve canlı
materyalin ikinci bir yerde
yetiştirilmesidir.

Botanik Bahçeleri

Bir bölgeden gelen tohumların veya
canlı materyalin ikinci bir bölgede bir
bahçede yetiştirilmesidir.

DNA/Polen
Depolama

Buzdolabı koşullarında DNA veya
polenlerin muhafaza edilmesidir

Genetik Koruma

Genetik çeşitliliğin doğal yabani
formlarının tanımlanmış ve düzenlenmiş
alan içinde yönetimi gözlemesi ve uzun
süreli aktif olarak korunmasıdır

Çiftlikte Koruma

Çiftçiler tarafından geleneksel
yöntemlerle yetiştirilen ürün çeşitleri ve
bunların yabani formlarının
yetiştirilerek, genetik çeşitliliğin
sürdürülebilir yönetimidir.

Ex- situ
Koruma

In-situ
Koruma

Tanımlama

Kaynak: Vetelainen et al, 2009, European landraces: on-farm conservation management and use,
Biodiversity Tecnical Bulletin, No:15, 344p, www.bioversityinternational.org,
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5.2 In-situ Koruma Stratejisi
Yerinde (in-situ) koruma, doğal kaynakların kendi doğal yaşam alanlarında
korunmaları anlamına gelmektedir. Ex-situ korumayı, tamamlayan koruma olarak
20 yy. ortalarında ortaya çıkan ve 1980’ler boyunca artış gösteren in-situ koruma
sisteminde, populasyonlar doğal yaşam alanlarında çeşitliliğini devam ettirerek
sistemdeki bitkiler evrimlerini sürdürebilmekte ve yeni özellikler taşıyan bitkilerin
ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Tür zenginliği ve tür içi çeşitlilik tarımsal
sürdürülebilirliğin sigortası durumundadır. Genetik çeşitlilik bir ölçüde yapay
yollarla oluşturulabilse de doğal çeşitliliğin korunması ve bir yandan da
evrimleşme sürecinin devam etmesi, sürdürülebilirliğin temel konusudur.
Genetik kaynakların çiftçi şartlarında (on-farm) yönetimi etkili bir
stratejidir. Gerçekte çiftçi şartlarında koruma tarım keşfedildiğinden bu yana
insanların sürekli gerçekleştirdikleri en eski tarımsal biyoçeşitliliği koruma
metotlarındandır ve çiftçiler kendilerinin ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla, çeşitliliğin farkında olmadan geleneksel ürünleri korumuşlardır
(Mekbib et al., 2009). Ex-situ koruma ile ilgili araştırmalar 1970’li yılların
başında başlamışken, çiftçi şartlarında korumaya yönelik uluslararası projeler ilk
olarak 1996 yılında başlamıştır (Jarvis et al., 2007).
In-situ koruma araştırma ve denemeleri; yerel çeşitlerin muhafazası,
kullanımı ve yerel genetik çeşitliliğin geliştirilmesi ile mümkündür. Hiç şüphesiz
ki ev bahçeleri, geniş biyoçeşitlilik havuzunu sağlayarak genellikle ‘informal
deneysel istasyonlar’ olarak ifade edilmektedir (Trujillo, 2000).
Bu sistemde ürün çeşitleri çiftlikte veya ev bahçelerinde korunmaktadır. Pek
çok bitki genetik kaynağı tarımsal üretim sisteminin bir parçası olarak
değerlendirilir ve ‘Korumadan-kullanıma’ olarak adlandırılan bu tip korumada
çiftlik içerisinde minör ürünler de dahil olmak üzere bitki ve hayvan çeşitliliği
desteklenmektedir. Ayrıca çiftçiler “topluluk yerel gen bankaları” adını verdikleri
sistemler ile organize olarak çeşitliliğin koruyucuları olmuşlardır (Ramprasad,
2002).
Çiftçi şartlarında koruma;
• Çiftçilerin tercih ettiği ve ihtiyaç duyduğu en iyi materyalin devamlılığının
sağlanması,
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• Geleneksel bilginin korunması, yerel kurumların güçlenmesi ve ulusal
biyoçeşitlilik programlarına çiftçilerin katılımının sağlanması,
• Ürünlerin değişim ve uyum işlevlerinin kendi çevrelerinde devam
ettirilmesinin sağlanması,
• Gen bankaları için ihtiyaç duyulan yedeklerin tutulması,
• Tarımsal araştırmalar için doğal laboratuar olması gibi nedenlerle oldukça

önemlidir ve desteklenmesi gerekmektedir (Bioversity International,
2010).
Çizelge 5.2 Çiftlik şartlarında in-situ korumanın faydaları.

Ekonomik ve Sosyokültürel
Faydalar
• Risk ve belirsizlikler
yönetilir

Çiftçi
ve
aileleri
için

• Farklı bütçe
kısıtlılıklarına uyum
vardır
• İşgücü sıkıntısı azdır
veya yoktur
• Gelenekler uygulanır
veya sosyal ilişkiler
oluşturulur

Ekolojik Faydalar
• Kimyasal
girdilerin
kullanımı çok
azalır

Genetik Faydalar
• Sosyoekonomik ve
çevresel
değişikliklere karşı
sigorta

• Toprak
yapısında
iyileşme olur
• Hastalık ve
zararlılar
yönetilir

• Beslenme ile ilgili
ihtiyaçlar giderilir
• Gıda güvenliği sağlanır

Toplum
için

• Yerel topluluklar
güçlenir
• Sosyal sürdürülebilirlik

• Kimyasal kirlilik
azalır
• Bitki hastalıkları
sınırlanır

• Hastalık ve
zararlılara,
çevresel
değişikliklere karşı
sigorta
• Yeni çeşitlerin
geliştirilmesi için
kullanılır

Kaynak: Jarvis, et al, 2000, “A Training Guide for In-situ Conservation On-Farm”, Volume 1,
IPGRI, Rome, Italy, http://www.bioversityinternational.org.
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6. YEREL TOHUM AĞLARI VE TOHUM BANKALARI
Günümüzde gelişmekte olan ülkelerde, küçük çiftçilerin tohum
depolamasını desteklemek ve pek çok durumda da bitki genetik kaynaklarını insitu olarak korumak amacıyla tohum bankaları bulunmaktadır. Ayrıca son yıllarda
küçük çiftçilerin yanında profesyonel bitki üreticileri ve tohum şirketleri ile
araştırma enstitüleri kendi yeniliklerini geliştirebilmek için bu tohum ağları ve
tohum bankalarına güvenmektedirler (De Schutter, 2009).
Tohum bankaları kişisel tohum depolama ve ortaklaşa tohum depolama
olarak iki tip olarak sınıflandırılabilir (Lewis and Mulvany, 1997).
Dünyanın her yerinde tohumlar milyonlarca ayrı çiftlikte kişisel olarak
depolanmıştır ve bu tohum depolamanın en yaygın şeklidir. Kişisel tohum
depolama ve saklama, tarım toplumlarında yüzyıllar boyunca hayati rol
oynamıştır. Genetik çeşitliliğin, sürdürülebilirliğin ve gıda güvenliğinin küçük
çiftçiler ve çiftlik seviyesinde korunmasını sağlamıştır (Imran and Syed, 2004).
Çiftçi tohumları, birçok gelişmekte olan ülkede tohum arzının belkemiğini
oluşturmaktadır. Çiftçiler tohumla ilgili çeşit seçimi, çeşit testi, tohum çoğaltma,
tohumluk için seçim, dağıtım ve depolama işlemlerini kendileri yaparlar. Tüm bu
işlemler ürün üretim sistemine dahildir yani ayrıca yapılmaz. Bu sistemde
kalitenin sigortası üreticiler tarafından sağlanır ve herhangi bir resmi sertifika
yoktur. Bu nedenle tohum üreticileri, tohum üretimi sırasında bulaşmalardan uzak
dururlar ve her üç-dört yılda bir tohumlarını yenilerler.
Bugün, dünya çapında yaklaşık 1.4 milyar çiftçi kendi arazilerinde, bir
önceki hasattan sakladığı veya diğer çiftçilerden temin ettiği tohumlarla tarımsal
üretime devam etmektedir (THREAD Series, 2002, 2009). Tahminlere göre %6070 tohum çiftçiler tarafından kendi çiftliklerinde üretilmekte, %20-30 dan fazlası
ödünç alınmakta veya komşulardan, arkadaşlardan, akrabalardan veya yerel
sağlayıcılardan temin edilmektedir (Cromwell, 1996).
Ortaklaşa tohum depolama geleneksel olmamakla birlikte, çiftçiler ya
kendileri organize olurlar veya dışarıdan yönlendirme ve destekle organize olarak
üretecekleri bitkiler için tohum depolarlar. Özellikle son yıllarda STK’lar ile
çiftçilerin ortak katılımı ile tohum depolama projeleri gerçekleştirilmektedir.
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Ayrıca tohum bankaları; tohumların çeşidi, tohum değişim mekanizması ve
tohum çoğaltım mekanizmasına göre de değişiklik göstermektedir.
Yerel tohum bankaları beş kategoriye ayrılabilir.
• Kişisel tohum bankaları,
• Topluluk tohum değişimi,
• Organize tohum bankaları,
• Tohum koruma ağları,
• Törensel tohum bankaları

6.1 Kişisel Tohum Bankaları
Özellikle küçük çiftçiler tarafından yaygın olarak kullanılan tohum
depolama şeklidir. Çiftçiler tarafından geliştirilen çiftçi tohumlarının, yerel
çeşitlerin kendi ortamlarında depolanmasıdır. Birçok insan evinin bahçesinde
veya bahçe olacak kadar küçük alanlarda geleneksel çeşitleri yetiştirerek ve
tohumunu üreterek depolamaktadır. Ev bahçeleri de bir tür tohum bankası olarak
tanımlanabilmektedir.
Örneğin, Hindistan’da üretilen baklagillerin yaklaşık %70-90’ının tohumları
çiftçiler tarafından seçilerek, çiftlik düzeyinde depolanmaktadır (Gaur et al.,
2010).

6.2 Topluluk Tohum Değişimi
Tohum değişimi, yüzyıllardır dünyanın birçok bölümünde çiftçiler arasında
değişim veya yerel olarak depolanmış tohumların satışı ile gerçekleştirilmektedir.
Tohum fuarları, festivalleri tohum değişim mekanizmasının araçlarıdır. Dünyanın
birçok farklı bölgesinde düzenlenen bu organizasyonlar, genellikle hasat
sonrasında gerçekleştirilen ve farklı bölgelerden insanların katılımı ile tohumların
yanı sıra geleneksel bilgilerin ve deneyimlerin de paylaşıldığı fırsatlardır.
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Ayrıca son yıllarda birtakım araştırmacılar ve STK’ları, çeşitli yerlerde
biyoçeşitliliğin korunması, yerel bilgi ve çeşitlerin değişimini geliştirmek ve
kolaylaştırmak amacıyla yerel tohum gösterileri, sergiler ve yarışmalar
düzenlemektedirler.
Bu tür tohum bankaları Hindistan, Filipinler, Bolivya, Peru, Meksika,
Etiyopya da yaygın olarak bulunmaktadır. Örneğin; Etiyopya’da yerel tohum
bankaları, birçok buğday ve baklagil çeşitliliğinin orijini ve merkezi olan
bölgelerde yer almaktadır ve sayıları 11’i bulmaktadır. Bu bankalar üyelerine
ödünç tohum vermektedir. Yerel tohum bankalarının çeşitlerin korunması ve
verimliliklerin artırılmasının yanında küçük çiftçilerin gelirlerine de olumlu etkisi
bulunmaktadır (Bezabih, 2005).
Hindistan’da “Navdanya” hareketi, son yirmi yılda farklı bölgelerdeki
tarımsal biyoçeşitliliği korumak ve geliştirmek amacıyla faaliyette bulunmaktadır.
Bu kapsamda 34 yerel tohum bankası kurulmuştur (Lewis and Mulvany, 1997).
Yine And Bölgesindeki Bolivya, Ekvador ve Peru’nun yerel tohum
festivalleri ve fuarları dünyada en iyi bilinen örnekler arasında yer almaktadır.
Özellikle yerel patates çeşitlerinin geleneksel olarak yetiştirilmesi ve
geliştirilmesi, biyoçeşitliliğin korunmasının yanında ürünlerin cips olarak
işlenerek pazarlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir (Bernet and Amoros,
2004).

6.3 Organize Tohum Bankaları
Bu tür bankalar genellikle kamu kurumlarının, STK ile işbirliği sonucunda
organize edilir. Bitki genetik kaynaklarının in-situ korunması, bu tohumların
çoğaltılması veya depolanması amacıyla faaliyet gösterirler. Tohumların;
• Ex-situ gen bankalarından,
• Yerel çiftçi çeşitlerinden,
• Bitki üretim programlarından,
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• Ticari tohum sağlayıcılarından gibi temin edildikleri yerlere göre dört ana
gruba ayrılırlar.
Etiyopya, Kenya, Güney Afrika, Zimbabwe, Nepal, Vietnam, Peru ve
Macaristan gibi ülkelerde yerel çeşitleri korumak ve geliştirmek amacıyla
STK’lar, uluslararası gen bankaları ve uluslararası araştırma enstitülerinin
yürüttüğü birtakım projeler uygulanmaktadır. Bu projelerle çiftçi ağları
desteklenerek yerel çeşitleri kullanma, seçme ve korumaları geliştirilmeye
çalışılmaktadır.
Etiyopya’da BM/GEF projesi kapsamında, 12 adet yerel tohum bankası
kurularak yerel tohumların depolanması ve korunması ile ticari tohum
sağlayıcıları arasındaki ilişkiyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Nepal’da pirinç ekim alanlarının yaklaşık %50’si yerel çeşitleri içermektedir
ve %10 kadar modern tohum kullanılmaktadır. Hem çiftçi çeşitleri hem de ticari
çeşitlerin temininde çiftçi tohum sistemleri kullanılmaktadır. Bu nedenle sistemi
kamu ve özel sektör desteklemektedir.
Rusya ve Orta Asya’da (Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Tacikistan) BM tarafından desteklenen bir proje ile çeşitli bahçe bitkileri ve
bunların yabani formlarının in-situ olarak korunarak tarımsal biyoçeşitlilik
geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Güneydoğu Çin’de uygulanan bir projede de çiftçilerin katılımı ile önemli
yerli ve yabani sebzelerin etnobotanik değerlendirmeleri yapılarak besleyicilikleri
analiz edilmektedir. Bu şekilde genetik çeşitlilik belirlenmeye çalışılmaktadır
(Jarvis, and Ndung’u- Skilton, 2001).

6.4 Tohum Koruma Ağları
Bugün birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede küçük çiftçi grupları,
hobistler, bahçeciler ve benzer düşünceye sahip insanlar tohum koruyucular
olarak bir araya gelmişlerdir. Bu organizasyonlar, tohum kaynaklarını, bilgilerini,
bitki materyallerini karşılıklı olarak paylaşmaktadırlar. Ülkemizde de bazı projeler
kapsamında yerel çeşitlerin bulunması, yetiştirilmesi ve dolaşım mekanizmasının
oluşturulmasına yönelik çalışmalar bulunmaktadır. BM/GEF fonundan
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yararlanılarak uygulamaya konan bu çalışmaların en önemlilerinden bazıları
şunlardır:
Kars’ta faaliyet gösteren Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği tarafından 27
köy ile doğrudan ilişkili olarak, yerel çeşitleri yaşatıp çoğaltmak ve köy yaşamını
desteklemek amacıyla, kadınların başrolde olduğu bir yerel ekonomi modeli
oluşturulmuştur. Yürütülen çalışmalar kapsamında; aralarında “kavılca buğday”
çeşidinin de bulunduğu yok olma tehlikesi bulunan sekiz yerel çeşide ait tohumlar
kaybolmaktan kurtarılarak, kullanımı ve üretimini yaygınlaştırma çalışmaları
yürütülmektedir. Ayrıca etnobotanik, tıbbi bitkilerin tanıtımı, çoğaltılması,
toplanması ve kurutulmasına yönelik eğitim çalışmalarında da bulunulmaktadır (İ.
Koçulu, 2012, sözlü görüşme).
2005 yılında Kuşadası Kirazlı köyünde, Ekoloji ile Yaşam Derneği
kurularak, köylülüğü koruyabilmek, yerel değerlere sahip çıkmak ve kırsal
kalkınmayı sağlayabilmek amaçları ile çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda;
meyve ve sebzede yerli çeşitlerden ekolojik üretimi geliştirmek, ekolojik sebze
fideliği kurmak, yerli meyve çeşitlerinin kaliteli, markalı, işlenmiş ve ambalajlı
olarak pazara sunulabilmesi amaçlarıyla bir proje başlatılmıştır. 2 yıl süren
projenin sonunda köyün eski adı olan “Küplüce” markası oluşturulmuş, yerel
meyve sebze çeşitlerinin üretimi ekolojik olarak gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
Üretilen ürünlerin Kuşadası Pazarında satışı gerçekleştirilirken ayrıca köyde de
ürünlerin satıldığı bir pazar kurulmuştur (N. Fırat, 2012, sözlü görüşme).
Çanakkale Bayramiç bölgesinde sekiz yıl kadar önce çalışmalarına başlayan
ve 2010 yılından buyana da resmi olarak faaliyetlerine devam eden Bayramiç
Yeniköy Kazdağları Ekolojik Yaşam ve Tohum Derneği yerel tohumlar,
geleneksel yöntemler ile üretim yapıp çevre köylerde de köylülerin özellikle de
kadınların bu sürece dahil olması ve elde edilen ürünlerin satılabilmesi, değer
kazanması çalışmalarını yürütmektedirler. Bu kapsamda, saz çavdarı denilen bir
yerel çeşit kaybolmaktan kurtarılarak, çoğaltılmıştır. Başta sarı buğday ve kavılca,
kızılca, akkunduz, karakılçık buğdayı olmak üzere yerel buğday çeşitlerinin
ekiminin yaygınlaşması sağlanmıştır. Geleneksel bilgilerin geliştirilmesi
çalışmaları ile yöre halkının yerel tohumlarla yaptıkları üretimlerden elde ettikleri
un, bulgur ve ekmek, erişte, sebzeler ve onlardan elde edilen gıdalar gibi ürünlerin
toplum destekli tarım yöntemiyle satışı gerçekleştirilmektedir (M. Ülgen, 2011,
sözlü ve yazılı görüşme).
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Tarımsal çeşitlilikte önemli olan meyveleri kaydetmeyi, korumayı ve
yeniden halkın gelir kaynağı haline getirmeyi hedefleyen Meyve Mirası Çalışma
Grubu; onları destekleyen birçok kurum ile 2006 yılından buyana Muğla’da arazi
çalışmaları ve faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu kapsamda 28 meyve türünde
540 yerel meyve çeşidi adı tespit edilmiş, 330 çeşidin ağacı tespit edilmiştir. Yerel
çeşitlerin genetik analizi ve doğa dostu tarım uygulamalarının saptanması, eğitim
çalışmaları, yerel çeşitlerin yerinde ve alan dışında korunması ve tanıtımına
yönelik koleksiyon bahçesi uygulamaları ile pazarlama çalışmaları yapılmaktadır
(Dr. F. Ertuğ, 2011, sözlü görüşme).
Türkiye Tohum Ağı, 2007 yılında, BM/GEF desteğiyle Buğday Derneği’nin
kurduğu bir web sitesi ve e-mail grubu ile bilgilendirme ve değerlendirme
toplantıları aracılığıyla, tarımsal biyoçeşitlilik ile ilgilenen Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı uzmanları ve yetkilileri, akademisyenler ve STK’ların bir
araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Oluşturulan bu Tohum Ağı’nın amacı,
geleneksel tarımsal biyoçeşitliliğin özendirilmesi, korunması ve yaşatılmasının
öneminin ve değerlerinin anlaşılması ve anlatılması; ayrıca bu esas doğrultusunda
2009 yılında yine BM/GEF’in desteğiyle “Türkiye Tohum Ağı Sekretaryası ve
Geleneksel Çiftçilik Eğitimi” projesi başlığı altında yürütücülüğü Emanetçiler
Derneği’ne verilmiştir. Dernek bu projeyle; katılımcı profilinin çeşitlendirilmesi,
çoğalması ve katılımcılar arasında karşılıklı fikir paylaşımı ve bilgilendirme için
iletişim araçlarının işlerliğinin artırılmasını amaçlamaktadır (G. Aydemir, 2012,
sözlü görüşme).
“Türkiye Tohum Ağı Sekretaryası ve Geleneksel Çiftçilik Eğitimi”
projesinin bir parçası olan “Yerel Tohum Ambarları”nın yürütücülüğü
Emanetçiler Derneği tarafından yapılmaktadır. Tohum Ambarları çalışmalarının
amacı; geleneksel tarımsal çeşitliliğinin kaybolmasının önüne geçmek için
ekiminin yaygınlaştırılması, sağlıklı biçimde muhafaza edilmesi ve yerel çeşitlerin
bulunması yönünde çalışmalar yapılmasıdır. Bu kapsamda 2009 yılından 2011
yılına kadar Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde 30 Tohum
Ambarı tespit edilmiş ve çalışmalara katılmıştır (T. ve A. Şen, 2012, sözlü
görüşme).
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6.5 Törensel Tohum Bankaları
Kutsal koruluklar, dünyanın birçok bölümünde birkaç ağaçtan, yüzlerce
kilometrelik bakir ormanlara kadar değişen büyüklüklerde yer almaktadır. Bu
koruluklar sayesinde geleneksel dinler veya sosyo kültürel pratikler, çevresel
koruma ve kaynak yönetimi gerçekleştirilmiş olur. Ancak son yıllarda dünyanın
her yerinde bu koruluklar nüfusun artması, insanların yakacak olarak bu ve diğer
orman ürünlerini kullanmaları ve hayvanların otlatılması gibi nedenlerle hızla yok
olmaktadır.
Yürütülen araştırmada; ülkemizde ve çalışma bölgesinde henüz topluluk
tohum bankası bulunmaması dolayısıyla “tohum bankası” olarak kastedilen yerli
tohum depolamanın temelini oluşturan ve çiftçilerin kendi tohumlarını üretip
saklamaları şeklinde gerçekleşen sistem olarak karşılaşılan “kişisel tohum
bankaları” incelenmiştir. Ayrıca yürüttüğü faaliyetler ve kuruluş amacı nedeniyle
Tohum Derneği “topluluk veya organize tohum bankası” kategorisinde
değerlendirilmiştir. Yürütülen araştırmayla bağlantılı olarak İzmir’de ancak
çalışma bölgesi dışında bir yerel yönetimin topluluk tohum bankası kurma ve
yürütme faaliyetleri olmuştur. 2011 yılında Seferihisar’da gerçekleştirilen “tohum
takas şenliğinin” ardından Seferihisar Belediyesi’nin bünyesinde “Can Yücel
Tohum Bankası” oluşturulmuş Şenlikte elde edilen tohumlar ile Karaot Tohum
Derneği’nin tohum katkılarıyla tohumlar çiftçilere dağıtılmak üzere çoğaltılmaya
çalışılmıştır. Ancak bazı teknik ve idari uygulama eksiklikleri nedeniyle beklenen
sonuçlara ulaşılamamıştır. 2012 yılında yapılan ikinci “Seferihisar Tohum Takas
Şenliği” inden elde edilen tohumların çoğaltılması amacıyla kurulan 180 m2 lik
serada bu tohumların fideleri yetiştirilmiş, bir kısmı üreticilere dağıtılmış, bir
kısmından da tohumluk elde etmek amacıyla ekimi gerçekleştirilmiştir. Elde
edilen tohumlar, Banka’da cam kavanozlarda muhafaza edilmektedir. Ayrıca
kışlık sebzelerin üretildiği bir hobi bahçesi oluşturulmuştur (A.M., Odabaş, 2013,
yazılı ve sözlü görüşme).
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7. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
7.1 Araştırma Bölgesinde Yapılan Görüşmelerden Elde Edilen
Bilgiler

Bu bölümde yürütülen araştırma kapsamında, yarı yapılandırılmış soru
formları ile gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen veriler ile çalışma bölgesi
ve çalışma kapsamında üretici uygulamaları hakkında genel bilgiler edinilmiş,
mevcut durum ve potansiyeller tespit edilerek bazı değerlendirmelerde
bulunulmuştur.

7.1.1 Araştırma bölgesinin genel durumu
Araştırma bölgesi olarak Torbalı’nın Karaot Köyünde yerel tohumların
bulunması, korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi amacıyla 2004 yılında Feray
KARAPINAR’ın önderliğinde bir grup köylü tarafından kurulmuş olan Karaot
Köyü Tohum Derneği’nin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Torbalı, Bayındır ve
Kemalpaşa ilçelerinin dağ ve orman köyleri alınmıştır. Çalışma alanından Karaot
Köyü Tohum Derneği yetkilileri, Köy Muhtarları ve Gıda Tarım ve Hayvancılık
İlçe Müdürlükleri ile yapılan görüşmeler sonunda yerli tohumlarla yetiştiriciliğin
devam ettiği toplam 16 köy seçilmiştir (Bkz. Şekil 1.1). Bu köylerin 14 tanesi
orman, biri dağ ve biri de orman kenarı statüsündedir. Köylerin tamamının yolları
asfalt olup, İl merkezine uzaklıkları en az 31 km, en uzak olan köy ise 70 km dir.
İlçe merkezine uzaklık bakımından ise en az 10 km, en fazla 28 km’dir (Çizelge
7.1). İlçe merkezine uzaklığın azaldığı köylerde yerel tohumlardan yapılan
üretimin ve yerel çeşitliliğin daha az olduğu görülmüştür.
Çalışma bölgesindeki köylerde hane başına düşen nüfus ortalama iki kişidir.
Düşük olan bu nüfus ağırlıklı olarak orta yaş ve üzerindeki yaşlara sahip
kişilerden oluşmaktadır.
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Çizelge 7.1 Araştırma bölgesinde yeralan köylerin genel durumu.
Nüfusu
Adı/İlçesi

İl Merkezine

İlçe
Merkezine

Rakım

Hane

Kişi

Uzaklığı (km)

Karaot-TORBALI

125

313

64

22

380

Karakızlar/ TORBALI

285

437

61

19

290

Karakuyu/ TORBALI

950

1634

55

10

116

Korucuk/ TORBALI

500

891

57

15

200

Ormanköy/ TORBALI

70

222

62

20

320

Helvacı/ TORBALI

150

300

65

22

380

Dağtekke/ TORBALI

60

186

68

26

500

Saipler/ TORBALI

100

284

57

15

200

Bozköy/ TORBALI

300

357

60

18

280

Çakırbeyli / TORBALI

280

577

60

17

200

Dağkızılca/ TORBALI

400

847

62

20

260

Yeşilköy/KEMALPAŞA

70

202

35

15

370

Cumalı/ KEMALPAŞA

100

248

44

14

340

Dereköy/ KEMALPAŞA

160

552

31

11

360

Çınardibi/BAYINDIR

500

908

50

28

710

Dernekli/BAYINDIR

60

169

70

26

600

Uzaklığı (km)

(m)

Araştırma bölgesinde sekiz adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunmakta
olup, geçmiş yıllarda çok başarılı olan bu kooperatiflerin şu anda etkinlik
açısından oldukça kötü durumda oldukları tespit edilmiştir. Görüşme yapılan
çiftçilerin %27.5’inin -ki bunu kadınlar oluşturmaktadır- hiç bir meslek odası
veya kooperatife üye veya ortak olmadığı saptanmıştır. Sadece bir kadın üreticinin
Ziraat Odasına üye, başka bir kadın üreticinin de Tarımsal Kalkınma
Kooperatifine ortak olduğu saptanmıştır.
Çiftçilerin en fazla Ziraat Odasına üye olduğu görülmüş olup, Tarımsal
Kalkınma Kooperatifine ortak olan üreticilerin oranı %33 olarak tespit edilmiştir.
Çalışmaya katılan çiftçilerin tamamının bulundukları köyün yerlisi olduğu
görülmüştür. Ailelerin ortalama iki çocuğa sahip olduğu ve çocukların şehir
merkezinde veya ilçe merkezinde yaşadıkları ve çalıştıkları tespit edilmiştir.
Görüşme yapılan çiftçilerin çiftçilik deneyimlerinin ortalama 43.5 yıl olduğu ve
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en az deneyime sahip üreticinin on yıldır çiftçilik yaptığı, en uzun süredir çiftçilik
yapan üreticinin ise 70 yıldır üretimde bulunduğu tespit edilmiştir.
Yine çalışmaya katılanların ve yerli tohumlardan yetiştiricilik yapan
üreticilerin ortalama yaşının 53 olduğu görülmüştür. Bu durum yerli tohumlarla
üretime devam edenlerin genellikle orta yaşın üzerindeki üreticiler olduğunu
göstermektedir. Özellikle orta yaşın üstündeki kadınların yerli tohumların devam
ettirilmesinde önemli rol oynadıkları görülmüştür. Orta yaş ve üzeri kadınların
anne veya kayınvalidelerinden evlenirken aldıkları tohumları yetiştirmeye devam
ettikleri ve kendilerinin de köyde yaşıyorlarsa, kızlarına veya gelinlerine mutlaka
bu tohumlardan verdikleri belirtilmiştir. Ayrıca tohum seçiminden, saklamaya
kadar tüm uygulamaları ve geleneksel yetiştirme yöntemlerini de öğrettiklerini
ifade etmişlerdir.
Eğitim durumlarına bakıldığında ise; çalışmaya katılanların %83.3 oranında
ilkokul mezunu olduğu saptanmıştır. %10’nun okuma ve yazmasının olmadığı,
sadece %5’nin ise ortaokul (sekiz yıl eğitim) mezunu olduğu ve görüşme yapılan
iki üreticinin de liseyi bitirdiği tespit edilmiştir (Çizelge 7.2).
Çizelge 7.2 Eğitim durumuna göre dağılım.

Eğitim Durumu

Çiftçi Sayısı

Oranı (%)

İlkokul Mezunu

100

83.3

Okur-yazar olmayan

12

10

Ortaokul

6

5

Lise

2

1.7

120

100

TOPLAM

Çalışma kapsamında tarım dışında herhangi bir geliri olmayan ve sadece
kendi işletmesinde çalışan çiftçilerin sayısı 36 olup, görüşme yapılan üreticilerin
%30’unu oluşturmaktadır. Tarım dışında geliri olan çiftçilerin en önemli gelir
kaynağı ise SGK’dan olan emekli maaşlarıdır.
İşletmelerin büyüklüklerinin ortalama olarak 15.5 da olduğu tespit edilmiş
olup, görüşme yapılan üreticilerin %65.8’i sadece kendi arazisi ile üretim
yapmaktadır. En büyük mülk arazinin 105 da, en küçük işletmenin ise iki dekar
mülk araziye sahip olduğu saptanmıştır. Ortakçılıkla arazi işlemenin çok yaygın
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olmadığı çalışma bölgesinde 15 işletmenin ortakçılıkla arazi işlediği ve 26
işletmenin kendi arazisinin dışında arazi kiralayarak üretimde bulunduğu
görülmüştür. Üretim yapılan arazilerin ortalama beş parçadan oluştuğu
saptanmıştır.
Araştırma kapsamına giren işletmelerde genel olarak ekonomik öneme sahip
ürün olarak zeytin yetiştiriciliğinin yapıldığı tespit edilmiştir. Zeytinden sonra en
önemli ekiliş alanını bağ alanları ve sebze alanları oluşturmaktadır. Sebze
yetiştiriciliğinin %96.5 oranında aile sebzeciliği ve tarla sebzeciliği şeklinde
yapıldığı görülmüştür. Geri kalanının ise ticaret sebzeciliği şeklinde işletildiği
tespit edilmiştir.
Bayraktar’a (1973) göre; İşletme yapılarına göre; yani uygulanan yetiştirme
sistemine göre gruplandırılan sebzecilik işletmelerinden biri olan “aile sebzeciliği”,
bölgenin özelliğine ve ev sahibinin arzusuna göre bazen açık parseller bazen de meyve
ağaçlarının altında uygun bölümlerde yapılan ve bir ailenin yazlık ve kışlık sebze
ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş bahçelerdir. Bu çeşit bahçeler evlerin bitişiğinde
veya hemen yakınında bulunmaktadır. Bu bahçeler genellikle küçük oldukları için toprak
işlemesi, ekim, dikim ve bakım işleri ya tamamen aile fertleri veya 1-2 işçi ile
yapılmaktadır. Bahçede yetiştirilecek sebzelerin seçiminde başta iklim faktörleri olmak
üzere ailenin zevki rol oynar. Genel özelliği itibariyle küçük bir sebze koleksiyonunu
andıran bu tip bahçeler arasında kısmen büyükçe olanlara da rastlanabilir. Bunlar kendi
ihtiyaçlarından fazlasını satmak suretiyle az da olsa bir gelir sağlamaktadırlar.
Diğer sebzecilik sistemi ise “tarla sebzeciliği” dir. Bu sistemde yoğun üretim vardır
ve araziler genellikle köyden uzakta bulunur. Az masraf ve emekle sonuca ulaşmak
prensibi hakimdir. Araziler daha büyüktür ve maliyetleri düşürmek amacıyla makineler
kullanılmaktadır. En önemli özelliği ise prensip olarak susuz tarım sistemi uygulanır.
Ancak yakında herhangi bir su kaynağı varsa, daha iyi ürün alabilmek amacıyla sulama
yapılabilir (Bayraktar, 1973).

Araştırma bölgesinde karşılaşılan işletmelerin özelliklerinin yukarıdaki
tanımlamalara uyduğu tespit edilmiştir.
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Çizelge 7.3 Araştırma bölgesinde köylerin arazi kullanım durumu.
Tarım (da)

Orman

Yerleşim

Diğer

Toplam

(da)

(da)

(da)

(da)

Köyler
Zeytinlik

Diğer

Toplam

460

3.200

30

4.250

2.980

60

271

7.561

200

450

7.400

30

8.830

9.421

115

835

19.201

1000

240

1.500

7.110

-

12.600

7.300

600

161

20.661

150

150

20

200

2550

153

3.223

10.536

130

465

14.354

340

75

20

60

2300

5

2.800

11.900

200

1.417

16.317

2.400

1.500

300

1.030

5750

20

11.000

350

200

641

12.191

150

50

150

1.100

-

50

1.500

11.900

65

317

13.782

Saipler

1.750

1.000

40

500

3.000

-

6.290

700

50

419

7.459

Bozköy

780

600

45

300

1.900

115

3.740

2.060

75

98

5.973

Çakırbeyli

700

480

230

350

5.500

40

7.300

210

120

870

8.500

Dağkızılca

500

1.345

275

380

4.325

45

6.870

5.880

210

896

13.856

Yeşilköy

200

-

150

350

2.200

-

2.900

3.000

-

-

-

Cumalı

1000

-

100

300

600

-

2.000

-

-

-

-

Dereköy

200

-

1200

150

3.100

-

4.650

-

-

-

-

Dernekli

-

200

560

85

2.570

-

3.415

8.750

200

-

12.365

Çınardibi

120

68

982

873

12

16

2.071

11.000

1.000

-

14.071

Tarla

Sebze

Meyve

Karaot

350

100

110

Karakızlar

450

300

Karakuyu

2.750

Ormanköy
Helvacı
Korucuk
Dağtekke

Bağ

Kaynak: Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlükleri, 2010-2011, İlçe Müdürlüğü Raporları.

Yetiştiriciliği yaygın olarak yapılan sebzelerin börülce, bamya, fasulye, domates,
patlıcan, kabak, biber, kavun ve karpuz olduğu saptanmıştır. Yetiştirilen bu
sebzelerin yerli çeşitler olduğu görülmüştür. Yerli tohumlardan yapılan üretimin
%40.8 oranında öz tüketime yönelik olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Pazara
yönelik yerli tohumlarla üretimde bulunan çiftçilerin özellikle bamya, börülce,
fasulye, domates, patlıcan, kavun ve karpuz yetiştirdikleri ve bu sebzelerin lezzet
olarak tüketiciler tarafından tercih edilmesi nedeniyle yetiştiriciliğinin yapıldığı
ifade edilmiştir. Bu çeşitlerin satışı konusunda; kendileri tarafından pazara
götürüldüğü takdirde daha yüksek fiyata satılabildiği, ancak genellikle börülce,
bamyada toptancı tüccarların köye gelerek satın aldıkları ifade edilmiştir.
Toptancı tüccarlara satış yapıldığı takdirde piyasa fiyatlarını denetleyemedikleri
ve daha ucuza satıldığı bildirilmiştir.
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İncelenen işletmelerin sulama durumu açısından %55’nin sulama olanağı
bulunmaktadır. Bu sulamaların sadece %16’sının damla sulama olduğu
saptanmıştır. Damla sulamanın zeytin ve bağ yetiştiriciliğinde kullanılmakta
olduğu görülmüştür. Sulamaların %56 oranında salma ve %28 oranında karık
usulü olarak yapıldığı saptanmıştır.
Çalışma bölgesindeki işletmelerde, %98.3 oranında hayvan yetiştiriciliğinin
terk edildiği, hayvanı olanların ise daha çok keçi besledikleri görülmüştür.
Hayvan varlığı açısından sadece birer işletmenin 20 baş keçi ve 15 baş sığır
yetiştirdiği tespit edilmiştir. Eskiden bölgede hayvancılığın, özellikle keçi
yetiştiriciliğinin yoğun olduğu ifade edilirken, bölgenin orman bölgesi olması ve
gelen yasaklamalar nedeniyle hayvan yetiştiriciliğinden vazgeçildiği belirtilmiştir.
İşletmelerin %52’sinde traktör bulunduğu ve en fazla bulunan diğer tarım
alet ekipmanın kazayağı ve pulluk olduğu saptanmıştır. Çalışma kapsamında
toprak işlemenin %99’nun traktörle yapıldığı ve hayvan gücü ile toprak işlemenin
yapıldığı parsellerin küçük ve eğimli olduğu, özellikle de Kemalpaşa ilçesinin
köylerinde olduğu tespit edilmiştir. Ekim, gübreleme ve ilaçlamanın elle yapıldığı,
sadece birkaç işletmenin ilaçlama ve ekim için makine kiraladığı saptanmıştır.
Özellikle bamya ekiminde mibzer kullanıldığı ifade edilmiştir.
İncelenen işletmelerin %91’inde kimyasal gübre kullanılmadığı, hayvan
gübresi olarak da satın aldıkları keçi veya tavuk gübresinin kullanıldığı
saptanmıştır. Kimyasal gübrelerin zeytin yetiştiriciliğinde kullanıldığı
görülmüştür. Tüm işletmelerde hastalık ve zararlılarla mücadele için kimyasal ilaç
kullanıldığı tespit edilmiş olup, özellikle insektisit kullanımının yaygın olduğu
görülmüştür.
Çalışma bölgesinde ücretli işçi kullanımının sadece zeytin üzüm ve sebze
hasadı ile çapalama faaliyetleri için olduğu tespit edilmiş olup, hiç işçi
kullanmayan işletmelerin oranının %42.5 olduğu saptanmıştır.
Tarımsal bilgi ve deneyim açısından çiftçilerin %95 oranında kendi
deneyimi ile komşu, akraba ve aile büyüklerinin deneyim ve bilgilerine
güvendikleri saptanmıştır.
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7.1.2 Araştırma bölgesinde tespit edilen yerel çeşitler ve yerel
isimleri
Araştırma bölgesinde çiftçiler genellikle kendi tohumlarından yerel olarak
yazlık sebzeleri yetiştirdiklerini ifade etmişlerdir. Kışlık sebzelerin yetiştirilmeme
nedeni olarak; arazilerin küçük olması, zeytin hasadının uzun sürmesi ve
alışkanlıklarının olmaması gibi nedenler ifade edilmiştir. Ayrıca yazlık sebzelerin
birtakım işlemlerle kışın tüketilebilecek mamul madde haline getirilmesi, kışın bu
ürünlerin yanında doğadan toplanan ve sebze olarak kullanılan otların tüketilmesi
alışkanlığının olduğu belirtilmiştir. Kışlık sebzelerin birçoğunda tohumlukların
elde edilmesinde iki yıl gerekliliği nedeniyle de yetiştiriciliğinin yapılmadığı
bildirilmiştir. Dolayısıyla da kışlık yerel çeşit veya tohuma rastlanmamıştır.
Pazara yönelik kışlık sebze üreten çiftçilerin dışarıdan tohum satın aldıkları tespit
edilmiştir.
Araştırma bölgesinde yetiştiriciliği yapılan yerel çeşitler ve ana ürünü olan
köyler Şekil 7.1’de görüldüğü gibidir. Yerel ürünler ile ilgili bilgiler hem tüm
araştırma bölgesinde yapılan görüşmeler hem de Karaot köyündeki odak grup
görüşmelerinden derlenmiştir.
Yakın köylerde benzer ürünlerin ana ürün olarak yetiştirildiği bildirilmiştir.
Ancak bazı ürünler özellikle bazı köyler ile anılmakta ve oraya ait olduğu ifade
edilmektedir. Bunlar arasında Çınardibi köyünde pembe domates, Dernekli
köyünde hıyar, Dağtekke köyünde patlıcan, Ormanköy de biber, Karaot köyünde
karpuz, Saipler köyünde bamya, Korucuk köyünde börülce, Cumalı köyünde
renkli patlıcanlar örnek olarak verilebilir.
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Şekil 7.1. Araştırma bölgesinde tespit edilen yerel türler.

Çizelge 7.4’de görüldüğü gibi yörede yetiştirilen yerel çeşitlere ait
tanımlayıcı bilgiler derlenerek envanter çalışması yapılmıştır.
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Çizelge 7.4 Araştırma bölgesinde tespit edilen yerel tür ve çeşitler.
Familya

SOLONACEAE

MALVACEAE

Cinsi

Türü

Capcicum

annum

Lycopersicon

lycopersicum

Solanum

melongena

Abelmoschus

esculentus

Phaseolus

vulgaris

Vigna

sinensis

Vicia

faba

Cucurbita

pepo

Cucurbita

moschata

Cucumis

melo

Cucumis

melo

Cucumis

sativus

Citrullus

lanatus

Triticum

durum

LEGUMİNACEAE

CUCURBİTACEAE

POACEAE

Yaygın ve Yerel Adı
Biber
Aşçı biberi
Yörük acısı
Emcelli acısı
Aslanlar biberi
Domates
Pembe domates
Balkan domatesi
Piç domates
Kır domatesi
Patlıcan
Tekke patlıcanı
Falaka patlıcanı
Çengele patlıcanı
Cumalı patlıcanı
Bamya
Yeşil bamya
Kırmızı bamya
Ojeli bamya
Kınalı bamya
Fasulye
Yerli Ayşe
Sarı fasulye
Ak fasulye
Oturak fasulye
Börülce
Kır börülcesi
Kara göbekli
Karnıkara
Karagöz
Kara enikli
Kara elifli
Beyaz göbekli
Arşın börülce
Sakız bakla
Sakız kabağı
Kara kabak
Uzun kabak
Aş kabağı
Bal kabağı
Koca kabak
Ali karısı kabağı
Süs kavunu
Kırlangıç
Kokalak
Acur
Düğlek
Hıyar
Sarı salatalık
Karpuz
Kara karpuz
Karaot karpuzu
Sarı Buğday
Sarı melemen
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7.1.3 Yerel tohum kullanma durumu
7.1.3.1 Yerel tohum kullanımı ve seçimi ile ilgili kriterler
Araştırma bölgesinde yerel tohumluk kullanımı devam etmekle birlikte bazı
çeşitlerin kaybolduğu ve bazı türlerin ekiminden vazgeçildiği saptanmıştır. Bazı
çeşitlerin çok az da olsa üretildiği görülmüş olup, bazı köylerde tohumların
kaybedilmiş olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bazı köylerin yerel çeşidi olan ve
eskiden çiftçilerin en büyük gelir kaynağı iken günümüzde sadece öz tüketime
yönelik olarak yetiştiriciliğinin yapıldığı çeşitler de saptanmıştır.
Özellikle buğday üretiminde kullanılan yerel bir çeşit olan sarı buğdayın
hayvancılığın sona ermesi ve buğday fiyatlarının düşük, tarımsal girdilerin
özellikle de mazotun pahalı olmasından dolayı üretilmediği saptanmış olup, bu
çeşidi yetiştirenlerin hayvan yetiştiriciliğine devam edenler olduğu görülmüştür.
Yetiştiriciliğinden vazgeçilen sebzelerden olan eski yerli hıyarın, görüntü
olarak pazar değerinin olmaması ve veriminin nispeten düşük olması nedenleriyle
terk edilmiş olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu yerel çeşidin hastalıklara dayanıksız
olduğu da ifade edilmiştir. Çalışma bölgesindeki bir köyde tat, koku ve
besleyiciliği yönünden beğenilmesi dolayısıyla bu yerel çeşidin öz tüketim amaçlı
üretimine devam edildiği görülmüştür.
Araştırma bölgesinde görüşülen işletmelerde, ortalama olarak beş yerel tür
yetiştirilirken, en az iki, en çok da on türün ekimi yapılmaktadır. %39.2 oranında
işletmenin beş türe ait bitkileri yetiştirdiği, beşten fazla tür yetiştiren işletmelerin
ise %45 oranında olduğu tespit edilmiştir (Çizelge7.5).
Tayland’ta yapılan bir çalışmada da sadece bir köyde bahçelerde toplam 230
farklı yerel türün yetiştirildiği, kişisel olarak bahçelerdeki çeşitlilik sayısının ise
15 ile 60 arasında değiştiğinin görüldüğü belirtilmektedir. Yine Sahraaltı
Afrika’da ise kadınların 120 farklı yerel türü, erkeklerin yetiştirdiği ticari
çeşitlerin yanında bağımsız olarak yetiştirdikleri ifade edilmektedir (Bunning,
1996 dan aktaran, Trujillo, M., 2000).
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Çizelge 7.5 İşletmelerde yetiştirilen yerel sebze tür sayısı.

2 tür

3 tür

4 tür

5 tür

6 tür

7 tür

8 tür

9 tür

10 tür

Toplam

İşletme

8

5

6

47

12

11

23

6

2

120

%

6.6

4.2

5

39.2

10

9.2

19.2

5

1.6

100

Görüşme yapılan üreticilerin kullandıkları yerel tohumların, genellikle
annelerinden veya büyük annelerinden alınmış tohumlar olduğu ifade edilmiş ve
ortalama olarak 40 yıldır bu tohumların çoğaltılarak kullanıldığı tespit edilmiştir.
Yetiştirilecek ürünlere kimin karar verdiği sorusuna verilen cevapta; ticarete
konu olan ürünlerin yetiştirilmesinde %99 oranında erkeklerin karar verdiği ve
sorumluluk aldığı görülürken, öztüketim için yetiştirilecek ürünlerin tamamına ise
kadınların karar verdiği ve sorumluluk aldığı tespit edilmiştir. Pazara satılacak
ürün için ‘ortaklaşa kararlaştırırız’ şeklinde verilen cevabın daha çok genç
ailelerden ve eğitim olarak lise veya ortaokul mezunlarından geldiği görülmüştür.
Öztüketime yönelik ürünler eve yakın yerlerde veya bahçelerde ailenin gıda
ihtiyacını karşılamak için kadınlar tarafından yetiştirilmektedir. Ticarete konu
olan ürünlerin ise daha geniş alanlarda ve genellikle evden uzak arazilerde
erkekler tarafından yetiştirildiği tespit edilmiştir. Ürünlerin satışı konusunda ise
erkeklerin daha fazla karar verici durumda olduğu görülmüştür.
Yürütülen bazı çalışmalarda da benzer olarak, kadınların eve yakın
arazilerde ve ev bahçeleri için tohum ve bitki yönetiminde belirleyici rol aldıkları,
erkeklerin ise evden uzak arazilerde sorumluluk üstlendikleri ortaya konulmuştur.
Bu nedenle de kadınların ve erkeklerin farklı ekolojik bilgilere ve farklı
sorumluluklara sahip olduğu ifade edilmektedir (Chambers and Momsen, 2007;
Momsen, 2007).
Çalışma bölgesindeki tohumluk olarak ayrılacak bitkinin seçimine tarlada
kadınların karar verdiği ve %99.5’nin işaret koyarak ayırdıkları tespit edilmiştir.
İşaretlemek amacıyla bir bez parçasının bağlandığı ve ailenin diğer üyelerine de
dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundukları ifade edilmiştir.
Kenya’da yürütülen çalışmada tohum seçim sürecinin tarlada başladığı ve
iyi mısır koçanının belirlenerek işaretlendiği, işaret olarak da koçanın iki
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yaprağının kesildiği, hasat zamanında da ilk olarak bu koçanın koparıldığı
belirtilmektedir (StepsCentre, 2012).
Bitkinin ayrılmasında üreticilerin tamamı, daha iyi gelişmiş, güçlü görünen
ve ilk meyveyi veren bitkiyi ayırdıklarını bildirmişlerdir. Ayrıca börülce, bamya,
buğday gibi tohumluk ayırmak için daha çok bitki gerektiren ürünlerde de tarlanın
uygun ve sağlıklı görünen bir bölümünü tohumluk alınacak yer olarak ayırdıkları
belirtilmiştir. Cleveland and Murray (1997), çiftçilerin bitki çeşitlerinden
tohumluk ayırırken genellikle değişik yetiştirme şartlarına dayanacak ve uygun
verimliliği sağlayacak olan spesifik bitkileri veya bitkilerin bölümlerini tohumluk
olarak ayırdıklarını ifade etmektedir. Mısır bitkisinde merkezdeki üçüncü koçanın
tohumluk ayrılması örnek olarak verilebilir.
Tohumluk ayrılacak bitkinin meyvesinin seçiminde ise; bazı üreticiler ilk
çıkan meyveyi tohumluk olarak ayırırken bazıları da iyi bir tohumluk için ilk
çıkan meyvenin iyi olmayacağını düşündüğü için ikinci olarak çıkan meyveyi
ayırmaktadır. Üreticilerin tamamının köke yakın olan meyveyi seçtikleri tespit
edilmiştir. Sadece domateste bitki üzerinde tohumluk seçimi ve ayırma işlemi
yapmadıklarını, hasatta veya salça yapımı sırasında güzel, büyük, olgun, şekli
düzgün, hastalık ve zararlı etmeni olmayan meyveleri tohumluk almak için
ayırdıklarını ifade etmişlerdir.
Literatürde Sudan’da tohumluk seçimi ile ilgili olarak sorgum yetiştiriciliği
yapan bir ailede en iyi tohumluk için en iyi bitki seçiminin uzun süren bir gözlem
ve aile içi tartışmalarla gerçekleştirildiği anlatılmaktadır. Bunun için, erkek
çocukların kuş zararını engellemek amacıyla nöbet tutup kuşları kovaladığı,
babanın tüm tarlayı gezip kuş zararı olan bitkiyi işaretlediği ve aynı zamanda kız
çocukları ile annenin düzenli olarak otları ve diğer yabancı bitkileri topladıkları
böylelikle en iyi bitkiyi belirledikleri ifade edilmektedir (De Boef et al., 1993).
Araştırmada, üreticilerin tohumlarını yenileme sıklığı sorulmuş ve görüşme
yapılan üreticilerin tamamının tohumlarını her yıl yeniledikleri, eğer ellerinde eski
tohum varsa bunları ekmedikleri ve güvendikleri komşu veya akrabalardan temin
ettikleri tespit edilmiştir.
Kenya’nın doğusunda yürütülen bir çalışmada da küçük çiftçilerin yerel
mısır tohumunu, bir önceki hasattan veya topluluktaki diğer kişilerden temin
ettikleri belirtilmektedir. Buna neden olarak çiftçilerin kendi tohumlarının hem
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bölgenin agro ekolojik şartlarına karşı performansını beğendikleri hem de kalite
olarak daha çok güvendikleri tespit edilmiştir. Bir üretici kendi tohumlarına
güvenmesini şu şekilde açıklamıştır. “Tohumlarım güvenilirdir çünkü her ne
yetiştirsem yetiştireyim asla kötüyü hasat etmem!” (STEPScentre,

2012)

Çiftçilerin kendi çeşitlerinden ayırdıkları tohumlukları, kimlerle
değiştirdikleri konusunda sorulan soruya, görüşme yapılan çiftçilerin beşi hariç,
tamamına yakınının tohumluğunu diğer çiftçilerle değiştirdiğini ancak
güvendikleri kişilerle bu değişimi gerçekleştirdiklerini ifade etmişlerdir. Yakın
komşu ve akrabalara daha fazla güvendiklerini, yakın köylerden tohum isteyen
olursa yine tanımak koşuluyla verebildiklerini belirtmişlerdir. Çok nadir de olsa
uzak köylerden tohumluk isteyen olursa verebildiklerini de ifade etmişlerdir
(Şekil7.2). Kendileri de kaybetmiş oldukları veya yetiştirmeye karar verdikleri
herhangi bir çeşit olursa yine aynı sıralama ile tohumluk temin etmeye çalıştıkları
görülmüştür.
Tohumların kalitesine güvenin garantisini ifade eden, “Komşu
sertifikasyonu” yeni temin edilecek tohumlar için akrabaların ve komşuların
sakladığı tohumlardan elde edilmesi olarak tanımlanmaktadır (Singh, 1990).

TOHUMLUK
SAHİBİ

Komşu ve
Akrabalara

Yakın
Köylere

Uzak
Köylere

Şekil 7.2. Çiftçi tohumluk değişim mekanizması.

Bezner Kerr (2006), 2002 yılında Malawi’de 300 çiftçi ile yürütmüş olduğu
bir çalışmada; yerel mısır çeşidine ait tohumluk temininde çiftçilerin %35’nin
kendilerinin ürettikleri tohumlukları kullandıkları, %16’sının komşulardan veya
arkadaşlarından temin ettiği ve %16’sının da akrabalarından temin ettiği tespit
edilmiştir (Wittman et al., 2010).
Benzer şekilde, Mozambik’de kural olarak çiftçilerin tümünün kendi
tohumluklarını mutlaka sakladıkları ve komşularıyla değiştirdikleri böylelikle de
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Ayrıca “eğer tohumluğunu
saklamazsan, gerçek bir çiftçi değilsin!” şeklindeki ifade ile çiftçilerin tohumların
saklanması konusuna verdikleri önem anlatılmaktadır (Bakker and Mendoza
2009).
küçük

farklılıklar

yarattıkları

belirtilmektedir.

Güneybatı Çin’de yürütülen bir çalışmada; yerel tohumları kullanan
çiftçilerin %63’nün kendi çiftliklerinden elde ettikleri, %13’nün tohumlarını değiş
tokuş ile temin ettikleri ve %42’nin de yerel tohum satan yerel pazarlardan satın
aldıkları tespit edilmiştir. Tohum seçim ve saklama deneyimleri konusunda ise,
görüşme yapılan çiftçilerin %67’sinin 20 yıldan fazla deneyime sahip olduğu
belirtilmiştir. Ayrıca tohumları saklayanların çoğunlukla kadınlar ve yaşlılar
olduğu ifade edilmiştir (Song and Li, 2011).
Araştırma bölgesinde yerel ve çiftçi tohumlarının satılıp satılmadığına dair
sorulan soruya ise; %4 oranında üreticinin, talep olduğu takdirde tohumluğunu
sattığı ifade edilmiştir. Satılan bu tohumların yerel börülce ve bamya tohumu
olduğu bildirilmiştir. İki üreticinin börülce tohumluğunu Torbalı semt pazarında
sattığı, diğer üç üreticinin ise köye gelerek satın almak isteyenlere sattıkları tespit
edilmiştir.

7.1.3.2 Yerel tohumluk depolama ve saklama ile ilgili kriterler
Görüşme yapılan üreticilerin tohumluk seçiminde olduğu gibi seçilen bu
tohumların bir daha ki ekim dönemine kadar saklanması ve depolanması ile ilgili
geleneksel olarak uyguladıkları bazı yöntemler olduğu görülmüştür.
Araştırmaya katılan üreticilerle hasat ettikleri üründen tohumluklarını
ayırma ve bir sonraki ekim döneminde bu tohumlukları kullanma nedenleri
üzerine yapılan görüşmelerde;
“Annemin öğüdü!”,
“Kendi tohumumuzun ne olduğunu biliyoruz, satın tohumların
bilmiyoruz!”,
“Ne çıkacağını biliyoruz!”,

1

Köylülerin “Satın tohum”olarak ifade ettikleri ticari tohumlardır.

1

ne olduğunu
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“Lezzeti güzel oluyor!”,
“Kendi tohumlarımızı kaybetmemek lazım, gelecek için ne bırakacağız?”,
“Niye tohum satın alalım ki?”,
“Çıkacak ürünümün müşterisi bunu beğeniyor, iyi fiyata satıyorum, niye
değiştireyim ki?”

gibi yanıtlar alınmıştır.
Bu soruya verilen yanıtlardan kadınların neredeyse tamamının tohumluk
seçimi ve saklanması ve başkalarına verilmesi konusuna, geleneksel olarak
yaklaştıkları görülmüştür.
“Bir kadının tohumluğunu seçmesi, saklaması ve isteyene de karşılıksız vermesi en
önemli görevidir! Tohum dağıtmanın karşılığı olmaz, tohum vererek başka bir insanın
karnının doymasını sağlarsın yani hayırlı bir iş yapmış olursun!”

düşüncesinin hakim olduğu, geçmişten buyana yardımlaşmadan dolayı görülen
büyük yararlar neticesinde tohumluk ayrılması ve karşılıksız olarak verilmesi
konusuna öznel değerler yükledikleri anlaşılmıştır (Karaot Köyünden görüşme
yapılan bir kadın çiftçi, Şubat 2010).
Macaristan’da yapılan bir araştırma da ise yerel fasulye tohumunun miras
olarak güçlü bir değerinin olduğu tespit edilmiştir. Herhangi birinin kızına
evlenme hediyesi olarak verebilmek veya tohumu veren sevdikleri ölmüş ise bu
kişileri hatırlamak amacıyla yerel tohumların ekimine devam ettikleri ortaya
konmuştur.
Ayrıca,
“Biz bu yerel tohumlardan üretim yapmaya yemin ettik, söz verdik !”

şeklinde yanıt verildiği de ifade edilmektedir (Bodorkos et al., 2008).
Malawi’de yerel tohum konusunda bir çiftçi kadınla yapılan görüşmede;
kendilerinden tohumluk istendiği zaman, bu isteğin çok zor geri çevrildiğini ve
empati yaparak,
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“gelecek yıl belki bende isteyebilirim!”

düşüncesi ile tohumluk verildiği belirtilmiştir (Wittman et al., 2010).
Tohumların saklanma ve depolanma şartları ve uygulamaları üzerine
sorulan sorulara verilen yanıtlarda, tohumlukların meyveden alınırken ve
ayrıldıktan sonra da yine bazı seçim kriterlerine tabi tutuldukları bildirilmiştir.
Öncelikle, tohumluk ayırmak için hasat olgunluğuna gelmiş meyve, fiziksel
özelliklere göre değerlendirilmekte ve pratiğe dayalı olarak uygulanan hasat
işlemi ile tohumluk elde etme uygulaması başlatılmaktadır. Çiftçilerin bu konuya
son derece önem verdikleri görülmüştür. Özellikle geleneksel olarak, meyvenin
veya buğdayda başağın dip ve uç kısımlarının kesilerek veya kırılarak sadece
ortasındaki bölümden tohumluk seçtikleri ifade edilmiştir. Ayrılan bu bölümden
de iri, daha güzel renkli, daha ağır, zarar görmemiş olanları seçtikleri ve kurutma
işlemini uyguladıkları belirtilmiştir.
Literatürde, Mirza Gökgöl’ün buğday ıslahını anlattığı bölümde; benzer
şekilde buğday tohum ıslahında “başak çekme” usulü ile iyi tohumluk
yetiştirildiğini ve bu usulün uygulandığı bölgelerde bir adım daha ileri gidilerek
“çekilen” (seçilen) başakların dip ve uç taraflarının kırılarak harman edildiği ve
yemeklik buğdaya karıştırıldığı, tohumluk olarak ise yalnız başakların orta
kısmındaki daha iri danelerin kullanıldığını ifade etmektedir (Gökgöl, M.,1969).
Yine başka bir literatürde, bir tohum ne kadar iri ve ağır olursa o kadar
kuvvetli bir embriyoya ve büyük bir endosperme sahip olduğu ve doğal olarak da
böyle bir tohumdan meydana gelecek yeni bitkinin de o kadar kuvvetli ve sağlam
olacağı, ayrıca bu iri ve ağır tohumlardan meydana gelecek bitkilerin kötü şartlara
daha dayanıklı olduğu ifade edilmektedir (Gökçora, H.,1969).
Yukarıdaki açıklamalardan çiftçilerin halen tohumluk seçmede geleneksel
olarak yaptıkları işlemlerin bilimsel açıklamalarla örtüştüğü görülmüş olup, iyi
tohumluğun bilinçli bir çiftçinin bizzat kendisi tarafından yetiştirilerek de elde
edilebileceği düşüncesinin yaygın olduğu anlaşılmıştır.
Tohumlukların saklanma koşulları konusunda ise; görüşme yapılan
üreticilerin sebze tohumlarını; bez torba, bez parçası veya kağıt içine koydukları,
börülce, bamya, fasulye tohumlarını ise plastik şişe veya nadir olarak cam
kavanoz içinde sakladıkları bildirilmiştir (Şekil 7.3). Kullanılan bez torba veya
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bez parçasının yumuşak olması gerektiği ile ilgili yaygın bir görüşün olduğu
görülmüştür.

Şekil 7.3. Tohumluk saklama şekilleri.

Tohumlukların saklanması sırasında herhangi bir kimyasal ilaçla muamele
eden çiftçiyle karşılaşılmamış ve ilacın tohumluğa zarar verebileceğine dair bir
düşüncenin olduğu bildirilmiştir. Sebze tohumlarına hiçbir şey ilave edilmezken,
börülce, fasulye gibi çabuk böceklenebileceği ifade edilen tohumlukların
saklanması sırasında odun külü, toz kireç, kekik veya acı biber ilave ederek
tohumluklarını korudukları bildirilmiştir (Şekil7.4). Son yıllarda plastik şişelerde
bu tohumluklara hiç bir şey eklemeden de böceklenmeden korunabildiği ifade
edilmiştir.

Şekil 7.4. Tohumluk saklamada kullanılan materyaller.

Tohumların saklandıkları ve depolandıkları ortamlar ile ilgili uygulamaların
da geleneksel olarak seçildiği, nispeten serin, daha az güneş gören ve nem
almayacak yerlerde, asılarak veya yüksekte bir yere konularak saklandığı
belirtilmiş ve görülmüştür. Ancak tohumluğun korunması ile ilgili olarak teknik
olarak doğru olmayan ve tohumluğun canlılığını dolayısıyla da verimliliği
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düşürecek güneşli veya nemli olabilecek dış ortamlarda, meyveden ayırmadan
saklanması gibi uygulamalar yapıldığı da tespit edilmiştir. Kadınların tamamına
yakınının tohumluklarını sakladığı bir sepet, sandık, kutu veya özel bir çantanın
olduğu görülmüştür. Birçoğunun bu özel tohum saklama kabını çok eski
tarihlerden buyana kullandığı ve ailede herkesin bu saklama kabını ve yerini
bildiği de ayrıca belirtilmiştir. Son yıllarda buzdolabında tohumlarını sakladığını
ifade eden üreticilerle de karşılaşılmıştır. Buğday, arpanın tohumlarını ise çuval
içinde, yere değmeyecek şekilde özel depolarda sakladıkları ve hiç bir şey ilave
etmedikleri belirtilmiştir.
Mozambik’te 2000 yılında yürütülen bir çalışma kapsamında, yarı
yapılandırılmış anketler aracılığı ile 13 kadın ve yedi erkekle derinlikli görüşmeler
yapılmış ve yerel tohumların saklanması konusunda benzer bulgular elde
edilmiştir. Kadınlar tohumlarını evin içinde bir kaba koyarak veya geleneksel
olarak “tsala” diye adlandırdıkları depoda saklamaktadırlar. Tohumlar, şişelerde
veya diğer cam kaplarda, çuvalda veya geleneksel çömlek kaplarda
saklanmaktadır. Görüşme yapılan bir kadın, fasulye tohumlarını plastik kaplarda
sakladığını, böylelikle nem, hastalık ve zararlılardan koruduğunu ifade etmiştir
(LinKS, 2004).

7.1.3.3 Üretimde yerel tohumların tercih edilme nedenleri
Çizelge 7.6’da üreticilerin yerel tohum kullanmadaki tercih nedenleri
verilmiştir. Katılımcılardan tercih etmedeki önceliklerini sıralandırmaları istenmiş
ve yapılan sıralamalara göre; erkek üreticilerin yerel tohumlar ile kendi
tohumlarından üretim yapmalarındaki en önemli nedenlerin sırasıyla; “pazarda iyi
fiyata satabilme olanağının olması ve pazar talebi”, “masraflarının düşük olması
ve lezzetli olması” ve son olarak da “sağlık açından iyi olduğu” olarak tespit
edilmiştir. Kadınların ise ilk sırada “yetişen ürünlerin ve bunlardan yapılan
yemeklerin lezzetli olması ve pişirme özelliklerinin iyi olması” gelirken, ikinci
sebebin “sağlık açısından daha iyi olduğu” ve son olarak da “ürünleri iyi fiyata
satılabildiği” için yerel tohumlarla üretimi tercih ettikleri görülmektedir. Kadınlar
ve erkeklerin yerel tohumlarla üretime devam etmedeki öncelikleri birbirinden
oldukça farklıdır. Erkekler işin ticari ve ekonomi boyutuyla ilgiliyken kadınlar
lezzet ve sağlık yönünü öncelikle düşünmektedirler. Hastalık ve zararlılara
dayanıklılık konusunda ise katılımcıların yerel tohumlarla üretim yaptıkları ve
ticari tohumlarla herhangi bir karşılaştırma olanaklarının olmadığı belirtilmiştir.
Ayrıca hastalık ve zararlılara dayanıksız çeşitlerin yetiştiriciliğinden vazgeçildiği
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ve bu çeşitlerin kaybolduğu belirtilmiştir. Ticari tohumların hastalık ve
zararlılardan çabuk etkilendiğini bildikleri ifade edilmiştir. Üretim esnasında
insektisit dışında herhangi bir kimyasal ilaca ihtiyaç duymadıkları ve
kullanmadıkları da belirtilmiştir.
Çizelge 7.6 Erkek ve kadın üreticilerin yerel tohum kullanma tercih nedenleri. (%)

Erkek

Kadın

Masrafları düşük

74.1

68.6

Sağlık açısından iyi

36.5

82.9

Lezzetli ve pişirme özellikleri iyi

69.4

88.6

Pazarda iyi fiyata satılabilme olanağı

91.8

45.7

Güneybatı Çin’de Karst Dağları bölgesinde üç ayrı yörede yürütülen bir
çalışmada ise; çiftçilerin %53’ünün yerel tohumları kullandıkları tespit edilmiştir.
Kullanma nedeni olarak ise sırasıyla lezzetinin iyi olması, daha iyi adaptasyon
özellikleri, kolay ve ucuz erişebilme, kuraklığa dayanıklılık olarak belirlenmiştir.
Bu çeşitlerin özellikleri, ekonomik faydaları ve kültürel değerleri nedeniyle hibrid
çeşitler yerine yerel çeşitlerin yetiştiriciliğinin devam ettiği belirtilmektedir (Song
and Li, 2011).

7.1.3.4 Yerel tohumlardan elde edilen ürünlerin satış durumu
Yerel tohumlardan elde edilen ürünlerin satışı konusunda ise genellikle
erkeklerin ağırlıklı olarak yer aldığı görülmektedir. Satış yeri olarak ise başka
semt pazarlarında veya köye gelen toptancılara satış yapıldığı ifade edilmiştir.
Özellikle börülce ve bamyanın köye gelen toptancılara satıldığı tespit edilmiştir
(Çizelge 7.7). Öztüketim amacıyla yetiştiricilik yapan bir kısım üreticinin fazla
ürünlerini, talep gelmesi durumunda evde veya köy meydanında sattıkları ve bu
satışı da ağırlıklı olarak kadınların yaptığı görülmüştür. Bölgede kadınların ilçe
pazarına veya başka semt pazarlarına giderek satış yapması durumuna az
rastlanmış olup, giden üreticilerin de eşleri veya çocukları ile birlikte satış
yaptıkları belirtilmiştir.
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Çizelge 7.7 Yerel tohumlardan elde edilen ürünlerin satış durumu.

Börülce

Bamya

Patlıcan

Domates

Biber

Erkek

√

√

√

√

√

Kadın

√

√

√

√

√

Çocuk

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Ürün

Kim
Satıyor?

Evde
Satış
Yeri

Tarlada

√

Pazarda
Köyde

√

Kabak

Karpuz

√
√

√
√
√

7.2 KKD Yaklaşımı Kapsamında Elde Edilen Bulgular
KKD halkın, yaşamlarının gerçeklerini, koşullarını analiz ederek,
yapacakları eylemleri planlayabilmelerine, kararları uygulayarak bunları
izlemeleri ve sonuçlarını değerlendirmelerine olanak veren bir gurup yaklaşım,
yöntem ve davranışlar olarak tanımlanabilir (Özkaya vd., 1998).
Bu kapsamda çalışmanın merkezi niteliğinde bulunan Karaot köyünde
dernek üyelerinden oluşan erkek grubu ve köyün kadınlarından oluşan bir kadın
grubu ile KKD çalışmaları yürütülerek aşağıda ifade edilen bilgiler tespit
edilmiştir.

7.2.1 Problem analizi ve çözümler için önceliklerin belirlenmesi
çalışmaları
7.2.1.1 Karaot köyü sorunlarının belirlenmesi matrisi
Erkek grubu ile yapılan problem analizinde “Fasulye Tekniği”
uygulanmıştır. Bu çalışmada köyde önemli gördükleri sorunları dağıtılan kartlara
yazmaları sağlanmış, daha sonra kartlar tasnif edilmiş ve çarşaf kağıt üzerine
sorunlar alt alta yazılarak 100 adet fasulye önder çiftçiye verilmiştir. Fasulyeleri,
sorunların önemi ve hissedilen etkisine göre saymadan dağıtması sağlanmıştır.
Daha sonra bu ağırlıklar tartışmaya açılmış ve grup bir uzlaşmaya vararak
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ağırlıklarda bazı değişiklikler yapılmıştır (Şekil 7.5). Dağıtım işleminden sonra
üzerinde tartışılarak, sorunların karşısındaki fasulyelerin sayısal değerleri
yazılmıştır (Çizelge 7.8). Çıkan veriler yorumlanarak matris oluşturulmuştur.
Sorunlar aldıkları değere göre sınıflandırılmış ve çözümünün kolay, orta zor veya
zor olmasına göre matrise geçirilmiştir (Şekil 7.6).

Şekil 7.5. Karaot köyü sorunları belirleme çalışması.

Çizelge 7.8 Karaot köyü sorun belirleme tablosu.

Sorunlar

Aldığı
Değer

Zeytin ağaçlarında kuruma sorunu var

14

Zeytin ve zeytinyağı fiyatları çok düşük

20

Zeytin hasadı sırıkla yapılıyor

9

Zeytinde budama yanlış yapılıyor

7

Arpa ve buğdayda fiyatlar çok düşük

5

Köyde hayvancılık kalmadı

7

Ormanda düz kesimler yapılıyor

4

Ormanda Basralı (çam pamuklu koşnili/marchelina hellenica)
çamlar kesiliyor

2

Topraktaki besin maddeleri yetersiz olabiliyor

6

Tarlalarda susuzluk var

10

Kuru üzüm fiyatları düşük

12

Çöp toplanmıyor

4
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Şekil 7.6. Karaot köyü sorunları ve önemi matrisi.

Bu uygulamada veriler, görsel materyale katılımcılar tarafından tartışılarak
işlenmiş ve daha sonra çapraz kontrolünün yapılacağı derin bilgilere, kısa sürede
ulaşılmıştır. Çalışmanın sonunda yaratılan sinerji ile eylemler hakkında tartışılmış
ve dışarıdan ulaşılabilecek kaynak, kurum ve kişiler üzerine görüşler ifade
edilmiştir. Bu çalışma sonucunda ilerleyen dönemlerde, kolay çözülebilecek
sorunların çözümüne yönelik faaliyetlerden başlanarak sırasıyla köyde erkeklere
yönelik, Dernek yetkilileri ve Muhtarın girişimi ile Tar-Gel personeli tarafından
uygulamalı zeytin budama kursu gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Zeytincilik
Araştırma İstasyonu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü konu
uzmanlarının katılımıyla zeytinde kurumalara neden olan hastalık ve zararlılar
tespit edilmiş, mücadele yöntemleri hakkında uygulamalı eğitim çalışması
gerçekleştirilmiştir (Şekil 7.7). Eğitim çalışmasından sonra üreticilerin öncelikle
hastalığın ilerlemesini ve bulaşmasını önlemek için gerekli kesimleri
gerçekleştirdikleri görülmüştür.

Şekil 7.7. Zeytin hastalıkları ile ilgili eğitim çalışması.
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Yine sorunlardan birisi olan çöp sorunu için köylüler Büyükşehir Belediyesi
ile görüşmeler yapmış ve köyün Belediye sınırlarına dahil edilmesi sonucunda çöp
toplanmaya başlanmıştır.
Zeytinin sırıkla hasadı sorununun çözümü için Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Hibe Destek Programı kapsamında, üreticilerden
şartları uygun olanlar projeye başvurmuş ve zeytin silkme makinesi almışlardır.
Projeden yararlanamayanların uygunsuzluklarını gidermeleri hakkında
bilgilendirme yapılmıştır.

7.2.1.2 Yerel tohumlarla üretimin sorunları matrisi
Kadınlarla yapılan sorun belirleme çalışmasında, yerel tohumlar konusunda
sorunları ve çözümler için öncelikleri belirleme çalışması yapılmıştır. Bu
çalışmada “İkili Derecelendirme Matrisi” kullanılmıştır. Kadın grubu ile yerel
tohumlarla yetiştiricilikte karşılaştıkları sorunlar ve üretiminden vazgeçilen
çeşitler hakkında bir tartışma başlatılarak, sorunlar ve nedenler belirlenerek en
önemli beş sorun listelenmiştir. Çarşaf kağıda sorunların üst ve sol tarafa
yazılması ile “ikili derecelendirme matrisi” düzenlenmiştir (Çizelge 7.9).
Katılımcılar, önemine göre bu sorunları oylamış ve neden seçtikleri konusunda
konuşmaları sağlanmıştır. En önemli çıkan sorundan başlayarak çözümü için
yapılabilecekler üzerine konuşulmuştur (Şekil 7.8).

Şekil 7.8. Yerel tohumlarla üretimin sorunları matrisi çalışması.

85
Çizelge 7.9 Karaot köyü yerel tohum kullanım sorunları matrisi.

SORUNLAR

Araziler
yeterli değil

Araziler yeterli
değil

Su yok

Köyde genç
yok

Alışkanlık
değişti

Girdiler
pahalandı

Araziler
yeterli
değil

Köyde genç
yok

Araziler yeterli
değil

Girdiler
pahalandı

Köyde genç
yok

Alışkanlık
değişti

Girdiler
pahalandı

Köyde genç
yok

Köyde genç
yok

Su yok
Köyde genç yok
Alışkanlık
değişti

Girdiler
pahalandı

Girdiler
pahalandı
DAHA ÖNEMLİ
BULUNMA SAYISI

SIRALAMASI

Araziler yeterli değil

2

3

Su yok

1

4

Köyde genç yok

4

1

Alışkanlık değişti

1

4

Girdiler pahalandı

3

2

SORUNLAR

Yürütülen çalışma sonucunda önem sırasına göre; köyde tarımsal
faaliyetlerde bulunacak gençlerin kalmadığı, mazot, çiftlik gübresi gibi girdilerin
eskiye göre daha pahalı olduğu, arazilerin çoğunluğunun zeytin yetiştiriciliğine
ayrılmış olduğu ve miras yoluyla bölünmelerden dolayı büyüklüklerinin daha çok
gelir elde etmek için yeterli olmadığı, sulama suyunun olmadığı ve köylülerin
alışkanlıklarının değişip eskiye göre daha kolaycı oldukları belirtilmiştir. İfade
edilen bu sorunların yerel tohumlardan yapılan üretimden vazgeçilerek üretimde
hazır fide satın alınarak kullanılmasını veya üretimden tamamen vazgeçilerek
ürünlerin köye gelen satıcılardan veya pazardan satın alınması sonucunu
doğurduğu, dolayısıylada yerel tohumların kaybolmasını hızlandırdığı
belirlenmiştir. Tespit edilen sorunların karşılıklı kompleks süreçler olduğu, bazı
sorunların diğer bir sorunun oluşmasına zemin hazırladığı görülmüştür. Örneğin
arazilerin miras yoluyla parçalanıp küçülmesi ve geniş bir aileyi
geçindiremeyecek büyüklüklere dönüşmesi ve aile yapısının değişerek çocukların
ayrı ev ve işlerde çalışması aile işgücünün yetersizliğine neden olmaktadır. Bu
durum tarımsal faaliyetlerin çeşitliliğinin azalmasına neden olurken, yeterli gelir
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elde edilememesi hem gençlerin göç etmesine neden olmakta hem de sermaye
birikiminin gerçekleşmesine engel olmaktadır. Diğer taraftan yeterli aile
işgücünün olmaması tarımsal üretim sırasında maliyetlerin yükselmesine de neden
olmaktadır.
Kadınların yerel tohumlarla üretimi gerçekleştirme ve daha geniş alanlarda
üretim yapamama nedenleri yukarıda ifade edildiği gibidir. Tartışmalar sırasında
köyün erkekleri ile yapılan köydeki tarımsal üretimdeki değişimin
haritalandırılması çalışmasında da aynı konuların ve sorunların dile getirildiği
görülmüştür.

7.2.2 Tarih cetveli analizi
Tarih cetveli analizi köydeki pozitif veya negatif değişimin anlaşılması
amacıyla uygulanmıştır. Köydeki üretim sistemleri, yerel ekonomi, pazar
olanakları ve diğer ilerleme sektörleri hakkında tartışılmış ve aşağıdaki Karaot
Köyüne ait tarih cetveli oluşturulmuştur (Çizelge 7.10). Bu çalışmaya özellikle
köyün yaşlılarının katılımı sağlanmıştır. Aralarında odak grup üyelerinin de
bulunduğu yaşlılardan oluşan bir grup ile köyün en yaşlı kadını olan Ayşe Ninenin
(92 yaşında) evine gidilerek tarih cetveli hep birlikte oluşturulmuştur (Şekil 7.9).
Notlar kolaylaştırıcı olarak araştırma yürütücüsü tarafından tutulmuş ancak notlar
normal kağıda yazılmıştır. Daha sonra büyük kağıda işlenen tarihi gelişim ve
olaylar sıralaması, ayrıca bu sefer köyün gençlerinin de bulunduğu ve yine köyün
en yaşlı erkeği olan Süleyman Dedenin (95 yaşında) yer aldığı bir grupla köyün
kahvesinde tekrar tartışılmış ve tarih cetvelinin son hali oluşturulmuştur.
Böylelikle geçmişe ait önemli olaylar hakkında bilgi alınmıştır. Özellikle
gençlerin son yıllarda gerçekleşen değişimler hakkında konuşmaları sağlanmıştır.
Ayrıca köyün tarihi ile ilgili araştırma yapılmış, bölgede çalışan ve köylerin tarihi
ile ilgili araştırma yapan bir tarih öğretmeni ile derinlikli görüşmeler yapılarak,
köyün tarihi hakkında bilgi edinilmiştir.
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Çizelge 7.10 Karaot köylülerinin oluşturduğu tarih cetveli.

Açıklamalar

Tarihi Olaylar

Köyün kuruluşu ile ilgili iki değişik bilgi olduğu
görülmüştür. Bunlar;

200-300 yıl önce köy kuruldu

Köy şu anda yerinde zeytinyağı fabrikası bulunan
yerin üst kısmında kuruldu ancak Humma
hastalığından köyün neredeyse tamamı öldü
Karacaot (çörekotu) satıcıları köye geldi, 7 gün hiç
durmadan kar yağdı ve köyden çıkamadıkları için
buraya yerleştiler

100 yıl önce Köye toplu göç
gerçekleşti

Köyün yukarısında bulunan Burkiye altı denilen bir
köy yılanlardan dolayı dağıldı ve köylülerin bazıları
buraya yerleştiler

100 yıl evvel içme kullanma
suyu için iki çeşme yapıldı
1920’li yıllarda buğday, arpa,
yulaf, bağ, zeytin, tütün,
karpuz, kavun yetiştiriliyordu
1927 yılında köyün ilk kahvesi
açıldı
1927 yılında köyün ilk bakkalı
açıldı
1928 de deprem oldu

Evler zarar gördü

1930 lu yıllarda ipek böceği
yetiştiriciliği yaygındı.
1933 yılında köyün okulu açıldı
1934 yılında kömür madeni
işletmeye açıldı

5-6 yıl çalıştırıldı

1938 yılında ilk telefon geldi

Muhtarlığa telefon bağlandı

1943 yılında büyük orman
yangını oldu

Daha sonraları ufak tefek yangınlar oldu ancak
önemsizdi. Son 50 yıldır hiç yangın olmadı
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Çizelge 7.10 (devam)

Tarihi Olaylar

Açıklamalar

1948 yılında kömür madeni
yeniden işletmeye açıldı

İşletilemedi ve kapatıldı

1950 de köyün ana yolunun
güzergahı değiştirilip,
genişletildi
1950 yılında su için 1. depo
yapıldı
1950 yılında camiye minare
inşa edildi

Cami çok eski tarihlerden buyana vardı

1950-52 yılında ipek böceği
yetiştiriciliği bitti

İpek ve ipekten yapılan eşyaların satışından para
kazanılmadığı için yetiştiricilikten vazgeçildi

1952 li yıllardan itibaren
yöredeki sular azaldı
1955 yılında kömür madeni
kapandı

Sonra bir iki kez daha açıldı ancak kömür yeterli
olmadığı için işletilemedi, halen kapalı

1955 yılında ilk kimyasal gübre
kullanılmaya başlandı

Şeker gübre (Amonyum sülfat) zeytinlere kullanıldı

1957 yılında köye dolmuş
seferi başladı

Köy Birliği tarafından alınan dolmuş, Torbalı ve
İzmir’e giderdi

1960 yılında köyün çeşmeleri
iptal edildi

Suyun ilkel şartlarda ulaştığı iki çeşme kapatıldı.
Depo kuruldu. Bunların yerini suyun borularla ulaştığı
ve köyün değişik yerlerine inşa edilen beş adet yeni
çeşme aldı

1960 yılında köyün camisinin
tadilatı yapılarak, genişletildi
1965 yılında ilk traktör alındı

Şuanda köyde 114 adet traktör bulunuyor

1968- 70 yıllarında derenin
üstü kapatıldı

Meydandan dere akıyordu, üstü kapatıldı
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Çizelge 7.10 (devam)

Tarihi Olaylar

Açıklamalar

1970 yılında köye elektrik geldi
1970 yılında 2. kahve yapıldı
1970 yılında evlere su bağlandı
1970 yılında köyde bulunan un
değirmeni yıkıldı

Köye elektrik gelmesi ile faaliyeti sona erdi

Önceleri yazın bağa göçülür ve üç ay orada kalınırdı,
1970 yılından sonra bağ alanına köy tamamen boşalırdı, onun için köy bekçisi
tutulurdu. Bağ alanına göçmek, elektriğin gelmesiyle
göçmek kalktı
sona erdi

1972 yılında tarlaya tohum
yerine fide dikimi gerçekleşti

Köyde ilk kez şuanda yapılan uygulama gibi tohum
önce fide haline getirilip, sonra tarlaya dikildi.
Karpuz, kavun ve acurda yapılan bu deneme ile
yörede erkencilik sağlandı ve bir karpuz 18- 20 kg
civarında geldi

1972 yılından itibaren
hayvancılık azaldı

Sığır, koyun, keçi sürüleri çok fazlaydı şuanda köyde
dört kişide hayvan var.

1974 yılında köye televizyon
geldi

Valilik köylere televizyon dağıttı. Kahvede sadece
erkekler izleyebiliyordu.

1978 yılında öküz ile çift sürme
bitti

Beygirle toprak sürme başladı, tek tük devam ediyor

1978 yılında Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi kuruldu
ve zeytinyağı sıkma tesisi
kuruldu

Şu anda kooperatif iflas ettiği için tesis özel şahsa
satıldı ve modern kontinu sistem bir fabrikaya
dönüştü

1983 yılında köyün 2. su
deposu yapıldı
1983 yılında köy yolu asfalt
yapıldı
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Çizelge 7.10 (devam)

Tarihi Olaylar

Açıklamalar

1988 yılında Tarımsal
Kalkınma Kooperatifinin
mandırası açıldı

Kooperatifin iflas etmesi nedeniyle mandıra yeri özel
şahsa satıldı ve yeri depo gibi kullanılıyor

1990 yılında köyün
girişindeki villalar yapıldı
1992 yılında tütün
yetiştiriciliği sona erdi
1992 yılında 100 yıllık şahsa
ait yağhane kapatıldı

Kontinu sistem yağ işleme tekniğinin yaygınlaşması ile
geleneksel yöntemle yağ işleyen yağhane kapandı

1994 yılında köyün şifalı
suyu bulundu, YSE tarafından
çeşme yapıldı
1997 yılından itibaren çatılar
beton yapılıp, kiremitle
kaplandı

Köyün evleri ve diğer binalarının duvarları taştan olup,
sıvamak için çamur kullanılırdı, çatılar ise tamamen
çamurdan yapılırdı

1997 yılından itibaren yerli
karpuz, kavun yetiştiriciliği
sona erdi

Yerine bağ ve gemlik çeşidi zeytin dikildi. Öztüketime
yönelik üretim devam ediyor.

2004 yılında Tohum Derneği
kuruldu
2007 yılında kuraklık oldu

Birçok köylü yerel tohumlarla yapılan üretimi bıraktı

2009 yılında köyün okulu
kapatıldı

Öğrenciler başka köylere taşımalı olarak gidiyor

2010 yılında fare zararı oldu
2011 yılında köy Büyük Şehir
Belediyesi alanına dahil oldu
2011 yılında köye belediye
otobüs seferleri başladı

Fareler ürünleri yediği için yerel buğday çeşidinin
üretiminden vazgeçildi, çoğu kişinin tohumluğu
kayboldu
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Şekil 7.9. Karaot köyü tarih cetveli oluşturma çalışması.

Yöre, binlerce yıla dayanan çok eski bir geçmişe sahiptir. Yapılan
araştırmalara göre; Osmanlı belgelerinde “Karaot Tımarı” olarak geçen köyün ilk
kuruluş tarihine ilişkin henüz bir belge bulunmamaktadır. Ancak köyün 17501800 yılları civarında, bugün bulunduğu yerde kurulduğu düşünülmektedir (Şekil
7.10). Osmanlı döneminde bölgeden alınan vergi gelirlerine bakıldığında zeytin,
zeytinyağı ile beraber sumak ve karaot (Karacaot/Çörekotu) önemli yer
tutmaktadır. Köyün adı konusunda birkaç rivayet bulunmaktadır. Kaynak kişilerle
yapılan görüşmelerden ve söylencelerden Köyün adı, Osmanlı döneminde bu
bölgede ekimi yapılan karacaot (çörek otu) kelimesinin zamanla “Karaot”
kelimesine dönüşmüş olmasından gelmektedir. Çetin’in yapmış olduğu araştırma
ve derlemelerde ortaya koyduğu bulgular da, bu söylenceleri doğrular niteliktedir
(Çetin, 2004; N. Çetin, 2012, sözlü görüşme).

Şekil 7.10. Karaot köyü.
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Yine geçmişte hane reislerinin yaptığı işler konusundaki araştırmada ise,
genellikle rençberlik yapmış oldukları ifade edilmiştir. Rençberlik bu günkü
anlamda çiftçilik değildir. Devlet, hem çiftçilik yapan hem de hayvancılıkla
uğraşan yani dağlık kesimde daha zor şartlarda çiftçilik yapanı “rençber” olarak
tanımlamıştır (Çetin, 2004).

7.2.3 Gözlem yürüyüşü
Gözlem yürüyüşü kadın grubu ve erkek grubu ile birlikte ayrı ayrı
gerçekleştirilmiştir. Gözlem yürüyüşü, gezilen arazilerin gözlenmesi ve gözlem ile
ilgili soruların geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Grup üyeleri ile birlikte
yapılan yürüyüş esnasında her üyenin arazideki uygulamalar, karşılaştıkları
sorunlar ve gözlemleri üzerine konuşmalar yapılmıştır.
Kadın grubu üyeleri ile sebze yetiştirilen arazilerde yürüyüş yapılmış ve bu
esnada aşağıdaki konularda konuşulmuş ve kolaylaştırıcı tarafından derlenmiş ve
kısaca özetlenmiş ve bilgiye dönüştürülmüştür.
• Yetiştirdikleri sebzelerdeki tercihleri ve nedenleri,
• Yetiştiricilik ile ilgili pratik uygulamalar,
• Tohumların korunması, yeniden yetiştirilmesi, tohumluk seçimi ve
saklanması
Erkek grubu üyeleri ile yapılan yürüyüş ise ağırlıklı olarak yetiştiriciliği
yapılan zeytin ve bağ arazilerinde gerçekleştirilmiş ve aşağıdaki konular
tartışılarak, bilgi haline getirilmiştir (Şekil 7.11).
• Köyde yetiştirilen ürünler, yetiştirme alanları ve geçmişten bu yana
gerçekleşen değişimler,
• Özellikle zeytinlerdeki hastalık, zararlı ve yabancı ot sorunları,
gerçekleştirmiş oldukları uygulamalar,
• Sulama olanakları, sulama kaynakları ve yeni kaynaklar yaratmak için
yapılabilecekler,
• Hayvan gübresi ve kimyasal gübrelerin kullanımı ve etkileri
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Şekil 7.11. Karaot köyü gözlem yürüyüşü çalışması.

7.2.4 Karaot köyünün tarımsal üretim değişimi
Erkek grubunda yürütülen çalışma ile Köyde tarımsal üretimde ve
yetiştirilen ürünlerin çeşitliliğindeki değişim ve etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.
“Köyün 40-50 yıl önceki tarımsal ürünleri ve arazilerin durumu nasıldı?” diye
soru sorularak tartışma başlatılmıştır. Köyün yerleşimine göre tarımsal ürünlerin
çeşitliliği, yetiştirme yerleri ve yetiştirme teknikleri üzerine konuşulmuş ve kağıt
üzerinde yerlerini işaretlemeleri sağlanmıştır (Şekil 7.12). Daha sonra bugünkü
durumu gösterir bir harita çizerek etkileri üzerine tartışmalar gerçekleştirilmiştir.

Şekil 7.12. Karaot köyünün tarımsal üretim değişimi (a).
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Köyde 40-50 yıl önce Karakızlar Köyü yolu tarafında yamaçlarda
“Dokulcan” olarak adlandırdıkları sıra arası mesafenin 2.80 metre, sıra üzeri
mesafenin ise 2 metre olduğu ve “deveboynu” olarak tabir edilen eski sistemle
dikilmiş olan yerli bir çeşidin yetiştirildiği bağların mevcut olduğu, şimdi ise bu
yerleri ormanın kapladığı belirtilmiştir. Ormanda eskiden meşe, palamut daha
fazla iken şuan ağırlıklı olarak çam, az olarak da meşenin olduğu ifade edilmiştir.
Köyün alt tarafındaki arazilerde kenarlarda zeytin, ortalarda ise tütün,
buğday-arpa, karpuz ve üzüm yetiştiriciliğinin yapıldığı, her ailenin bu arazilerde
küçük bir bağ evinin olduğu ve mutlaka bir kuyusunun olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca her evde mutlaka at, eşek, en az iki baş sığır ve keçi sürülerinin olduğu,
hayvanların gübresinin tarlalara atıldığı ve böylelikle gübre ihtiyacının
karşılandığı bildirilmiştir.
Özellikle son 20 yıldır köyde hayvancılığın bittiği bugün sadece dört ailede
2-3 inek, iki ailede 3-5 koyun ve bir ailede de 5-6 keçi kaldığı belirtilmiştir.
Bitkisel ürünlerde de değişiklik yaşandığı neredeyse köyün arazilerinin tamamına
zeytin dikildiği ve çok az da olsa bağların bulunduğu ifade edilmiştir. Bağlarda
telli terbiye sistemine geçildiği ve “dama” olarak adlandırdıkları 2.80x3 metre
mesafelerle üzüm yetiştiriciliği yaptıkları ifade edilmiştir. Bağ evleri yıkılmış ve
suların azalmasıyla kuyular kapanmıştır.
Zeytinlerin arasında öztüketime yönelik sebzelerin yetiştirildiği, zeytin
dikilmeyen arazilerde ise pazara yönelik olarak bamya, börülce ve sulama olanağı
bulunan yerlerde de yerel domates, biber, patlıcan yetiştirildiği belirtilmiştir.

Şekil 7.12. Karaot köyünün tarımsal üretim değişimi (b).
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Bu çalışma sırasında tarımsal üretimdeki çeşitliliğin kaybedilmesinin
nedenleri ve gelirlere olan etkileri üzerine tartışılması sağlanmıştır. Köydeki
tarımsal ürünlerdeki değişimin nedenleri olarak; arazilerin parçalanarak
küçülmesi, gençlerin çalışmak ve okumak üzere göç etmesi, hayvancılığın sona
ermesi, neredeyse tek ürün yetiştiriciliği ile faaliyetlerine devam etmeleri ve
girdileri dışarıdan temin etme zorunluluğu ile girdilerin pahalanması en önemli
olumsuz etkiler olarak ortaya konulmuştur.
Zeytine yönelme nedeni olarak ise; suların azalması, Devletin zeytinciliği
teşvik ederek fidan dağıtması, süt fiyatları nedeniyle büyükbaş yetiştiriciliğinden
vazgeçilmesi ve dolayısıyla buğday-arpa yetiştiriciliğinin sona ermesi, orman
nedeniyle keçi yetiştiriciliğinin yasaklanması, tütün yasası nedeniyle tütün
ekilememesi ve üzüm fiyatlarının düşük olması nedeniyle bağların çoğunun
sökülmesi ve zeytin ağacının kutsal olması ile ilgili inanışın olduğu ifade
edilmiştir.
Tarımsal üretim sistemlerindeki değişim ve etkileri ile ilgili olarak benzer
değerlendirmeleri yapan agroekoloji profesörü Miguel A. Altieri “Endüstriyel
Tarımın Etkileri ve Gerçek Sürdürülebilir Tarımın Olanakları” adlı çalışmasında
hem ekolojik hem de çiftçi sistemleri açısından değişimi ve önemli etkilerini şu
şekilde ifade etmektedir:
Yaklaşık 40-50 yıl öncesine kadar tarımsal sistemlerdeki verim; işletme içi
kaynaklara, organik maddenin dönüşümüne, yerel biyolojik kontrol mekanizmalarına ve
doğal yağış düzenine bağlıydı. Tarımsal verim vasat ancak istikrarlıydı. Kötü hava
koşullarına veya zararlıların salgınına karşı önlem olarak, birden fazla bitki türü veya
çeşitleri yetiştirilerek üretim güvence altına alınmış olurdu. Aynı tarlada yıllar içinde birçok
değişik bitki türü yetiştirmek de bu zararlıların yaşam döngülerini etkin bir şekilde kırarak,
zararlıları, yabancı otları ve hastalıkları önlerdi. İşin büyük kısmı nadiren ücretli işçi tutulsa
da aile tarafından yapılırdı ve hiçbir özel ekipman ya da hizmet çiftlik dışı kaynaklardan
temin edilmezdi (Altieri,

2000).

Tarımsal üretim sistemindeki değişim, tüm dünyada olduğu gibi Karaot
köyü örneğinde de kötü kurgulanmıştır. Monokültür tarım pratiklerinin
yaygınlaşması hem biyoçeşitliliği hem de çiftçi gelirlerini olumsuz etkileyen bir
sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.
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7.2.5 Karaot köyünün sosyo-ekonomik yapısı ile ilgili haritalama
çalışmaları
Karaot köyünde yaşayan hane halkının nüfus ve yaş dağılımı, arazi mülkiyet
durumu ve köyün halkını oluşturan aileler bu bölümde incelenerek, aşağıdaki
veriler derlenmiştir.

7.2.5.1 Karaot köyü nüfus durumu
Gerçekleştirilen çalışma ile köyde kadın ve erkek nüfus belirlenmeye
çalışılmıştır. Çalışma sonrasında Torbalı İlçesi Nüfus Müdürlüğünden Karaot
köyüne ait nüfus sayımı verileri temin edilerek yapılan çalışmayla karşılaştırılarak
elde edilen bilgilerin tutarlılığı sağlanmıştır.
Karaot köyünün nüfusu 1970’li yıllarda 600’lerde iken günümüzde 300’e
kadar düşmüştür. Köyün toplam nüfusu 2011 yılı sonu itibariyle 313 kişidir.
Erkekler 159 kişi, kadınlar ise 154 kişidir.
Karaot köyünden başta Torbalı olmak üzere İzmir’e de göç yaşanmaktadır.
Yaşanan bu nüfus hareketlerinin nedenini başta gün geçtikçe ağırlaşan ekonomik
şartlar ve zorlaşan yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla iş bulmak ve meslek
edinme gibi ekonomik nedenler ile eğitim olgusu oluşturmaktadır.
Köydeki üretim araçlarının sınırlılığı ve iş olanaklarının kıtlığının yanı sıra,
genç kızların evlenmek için şehirde çalışan ve yaşayan erkekleri tercih etme
eğilimleri de göçü oluşturan başka bir olgudur. Köyden göç etmiş ailelerin veya
kişilerin çoğunluğu, köy ile olan ekonomik ve sosyal bağlarını devam
ettirmektedirler. Bu durum şehirden de köye doğru geçici göç hareketini
oluşturmaktadır. Köye mevsimlik olarak gelen ve bağ- bahçe işleriyle uğraşmak
için köyden yer satın alan kişi ve aileler de bulunmaktadır. Ayrıca zeytin hasadı
zamanı geçici işçi olarak çalışmak için gelen kişi veya aileler tarafından üçüncü
bir nüfus hareketi de oluşturulmaktadır.

7.2.5.2 Karaot köyünü oluşturan aileler (sülaleler) durumu
Bu uygulama; hem köyde bulunan dengeleri anlamak hem de köyde
uygulanacak faaliyetler ve dernek çalışmalarını etkileyecek insan ilişkilerini
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yönlendiren durumları analiz edebilmek amacıyla gerçekleştirilmiş ve elde edilen
veriler bilgi haline getirilmiştir (Çizelge 7.11).
İmamlar sülalesi köyde en fazla bulunan ailedir ve bunu Solaklar sülalesi
takip etmektedir. İmamlar ailesinin köye daha sonradan Konya’nın Seydişehir
ilçesinden geldiği ifade edilmektedir. Köyün ilk yerleşeni ve kurucusu olan aile ile
ilgili bilgi tam olarak bilinememektedir ancak İmamlar ve Araplar ailelerinin
sonradan geldiği ve yerleştiğine dair eskilerden aktarılmış bir bilgi bulunmaktadır.
Şekil 7.13 deki haritadan da anlaşılacağı gibi aynı sülaleye sahip ailelerin birbirine
yakın yerlerde yerleştikleri görülmektedir. Yapılan incelemeler doğrultusunda
köyde hemen herkesin bir şekilde birbiriyle akraba olduğu ve bazı ailelerin köyün
yönetiminde daha baskın olduğu görülmüştür. Özellikle kooperatifin kurulması ve
yönetilmesi, yeniliklerin önce benimsenmesi ve uygulanması, muhtar olarak
hizmet vermek gibi konularda bazı sülalelerin daha aktif olduğu tespit edilmiştir.
Bu durumun birtakım konuların uygulanmasında ve yapılan etkinliklere katılımda
bazı ailelerin ön plana çıkmasını sağlarken, bazılarının da geride kalıp izlemesine
ve katılmamasına neden olduğu görülmüştür. Tohum derneğine üye olunması ve
faaliyetlerine katılım konusunda da bu durum hem köyün erkekleri hem de
kadınları arasında gözlenmiştir.

Çizelge 7.11 Karaot köyündeki ailelerin(sülalelerin) durumu.
Aileler

Hanehalkı

Aileler

Hanehalkı

Aileler

Hanehalkı

(Sülaleler)

Sayısı

(Sülaleler)

Sayısı

(Sülaleler)

Sayısı

İmamlar

26

Kürtler (Sivaslılar)

9

Berberler

2

Solaklar

22

Yetim Aliler

7

Helaller

2

Konyalılar

16

Genç Osmanlar

6

Hocalar

2

Araplar

13

Macırlar

5

Ahmet Çavuşlar

2

Çelebiler

9

Civaoğlu

3

Aydınoğulları

1

TOPLAM

125
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Şekil 7.13. Karaot köyündeki ailelerin dağılımı krokisi.

7.2.5.3 Karaot köyü yaş dağılım durumu
Bu çalışma ile köy halkının yaş olarak hangi gruplarda daha fazla olduğu
tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma kadın ve erkek grubu ile ayrı ayrı yapılarak,
köydeki ağırlıklı yaş ortalaması ve yarattığı durumlar üzerine konuşulmuştur.
Çizelge 7.12 ve Şekil 7.14’den de görüldüğü gibi köy nüfusunun %42’sini, yaşı
55 ten büyük olanlar oluşturmaktadır. Bu durum tarımsal faaliyetlerin devamlılığı
açısından büyük sorun yaratmaktadır. Özellikle gelecek için endişe
duyulmaktadır. Genç nüfusun köyde kalarak tarımla uğraşmak yerine şehre
gitmeleri, arazilerin boş kalacağı veya arazilerdeki mevcut ürünlerle
ilgilenilmeyeceği, belki de arazilerin başkalarına satılabileceği düşüncesi özellikle
yaşlı nüfusu kaygılandırmaktadır.
Sadece erkeklerin üye olduğu tohum derneğinin üyelerinin büyük
çoğunluğunu 36-55 yaş arasındaki köylüler oluşturmaktadır. Oysaki yerel
tohumları muhafaza edenler 55 yaşın üzerindeki kadınlardır ancak tohum
derneğine üye ol(a)mamaktadırlar. Ayrıca bu orta yaşın üzerindeki nüfusun
geleneklerini de devam ettirdikleri tespit edilmiştir.
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Çizelge 7.12 Karaot köyü yaş dağılımı.

Yaş

Erkek

Kadın

TOPLAM

%

<6

5

4

9

3

7-16

14

13

27

9

17-35

32

29

61

19

36-55

41

43

84

27

>55

67

65

132

42

TOPLAM

159

154

313

100

Şekil 7.14. Karaot köyü yaş dağılımı.

7.2.5.4 Karaot köyünde hanelerin arazi mülkiyet durumu
Bu çalışmanın uygulanmasıyla köyde ekonomik bakımdan hanelerin
durumu analiz edilmiştir. Uygulama erkek odak grubu ile gerçekleştirilmiştir.
“40-50 yıl önce köyde hanelerin sahip olduğu arazi genişliği nasıldı?”, “Hiç
arazisi olmayan var mıydı?”, “Köyde icara (kiraya) veya ortağa yer tutma durumu
nasıldı?”, “Tarla satılır mıydı, satılırsa da kime satılırdı?” soruları sorularak köyde
eskiye göre arazi mülkiyet durumundaki değişim üzerine tartışılmış ve nedenleri
sorgulanmıştır.
40-50 yıl öncesinde köyde hanelerin hemen hemen %20’sinin 100 dekardan
fazla arazisi bulunurken, %5 oranında hane reisinin de 150 dekardan fazla araziye
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sahip olduğu belirtilmiştir. Hiç toprağı olmayan aile sayısının ise iki olduğu,
sadece evlerinin olduğu ve fakir oldukları ifade edilmiştir. 1978 yılında kadastro
gelene kadar herkesin köy senedine sahip olduğu, bazı zengin hanelerin ise
tapusunun olduğu belirtilmiştir. Yine eskiden arazisini işleyemeyecek olanların
arazilerinin buğday karşılığı ortağa tutulduğu, kiralamanın yaygın olmadığı
belirtilmiştir. Kiralamanın olmamasının nedeni olarak ise sulama olanağının
bulunmamasından dolayı arazilerin değerli olmadığı görüşüdür. Tarla satmanın
ayıp sayıldığı aynı yıllarda satışların mutlaka köyün yerlisine, tanıdığa veya
akrabaya yapıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca arazisi çok olup işleyemeyenlerin arazi
boş kalmasın diye satış yaptıkları da belirtilmiştir.
Köydeki arazi mülkiyet durumu yine aynı konu başlıkları ile günümüz için
tartışılmıştır. Şuanda köyde üç kişinin hiç arazisinin bulunmadığı, bir kişinin 150
dekar, bir kişinin de 100 dekar araziye sahipken geri kalan hanelerin ortalama 3040 dekar araziye sahip oldukları belirtilmiştir. En az sahip olunan arazi miktarının
ise 1-2 dekar olduğu ifade edilmiştir. Arazi mülkiyetindeki küçülmenin nedeni
olarak arazilerin miras yoluyla paylaşılması gösterilmiştir. Köyde ilk kez 25yıl
kadar önce yabancıya arazi satıldığı ve borç nedeniyle bu satışın gerçekleştiği, son
10 yıldır ise özellikle toprak satışının oldukça arttığı hatta köyün içinden evlerin
bile satışının yapıldığı belirtilmiştir. Satılan bu yerleri köyün yerlisinin almadığı,
dışarıdan gelen çiftçi olmayan, şehirden sıkılmış, emekli, okumuş insanların satın
aldığı ifade edilmiştir.
Köydeki bu değişimin nedenlerini ise çiftçiler şu sözleriyle dile
getirmişlerdir:
Tütün ekme bitti, üzüm para etmedi, zeytin para etmedi, Tarım Kredi’den destek
kalktı, hayvan kalmadı her evde en az iki inek vardı adam sıkıldı mı hayvan satıyordu
borcunu ödüyordu. Şimdi hayvan kalmadı onun yerine toprak satıyor!

Arazilerin miras yoluyla küçülmesi, yetiştirilen ürünlerin satış fiyatının
düşük olması, tarımsal desteklemelerin değişmesi nedenleriyle tarımsal gelirlerin
azalmış olması, borçlanmaları özellikle de bankalara borçlanmaları arttırmış bu da
arazilerin el değiştirmesi sonucunu doğurmuştur. Arazi parçalanmasını ve giderek
mülksüzleşmeyi hızlandıran dinamiklerin, sosyal riski artırdığı ve köydeki
tutunma kabiliyetini azalttığı tespit edilmiştir.
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7.2.6 Aylara göre tarımsal faaliyet diyagramları
Yapılacak çalışmaları düzenlemek ve köyde yapılan işleri tanımlamak ve
işbölümünü anlayabilmek amacıyla yapılan bu çalışma da kadın odak grubu ile
ayrı, erkeklerle ayrı iş cetveli uygulaması yapılmıştır.
Erkek grubu ile yapılan tarımsal faaliyet diyagramı çalışması sırasında,
yetiştirilen ürünler, iklimdeki değişiklikler sonucunda yaşanan olumsuzluklar ve
bu olumsuzlukları gidermek amacıyla alınabilecek önlemler konularında
tartışılmıştır. Bitkilerin sağlıklı ve güçlü olması için yapılan kültürel işlemler ve
uygulamalar hakkında deneyimlerini paylaşmaları sağlanmıştır. Ayrıca ekolojik
tarım uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir (Şekil 7.15).

Şekil 7.15. Erkek grubu aylık tarımsal faaliyet çalışması.

Karaot yöresinde işlerin büyük çoğunluğu mevsimlik olduğu için bazı
dönemlerde çok yoğun bir çalışma, bazı dönemlerde ise neredeyse hiç iş
olmamaktadır. Yöre de zeytinin ağırlıklı geçim kaynağı olması dolayısı ile kış
aylarında zeytin hasadı çok önemli bir iştir. Zeytin hasadını takiben fide
yetiştirilmek üzere tohumların ekimi, bağlarda ve zeytinde budama, çapalama,
gübreleme ve ilaçlama yapılmaktadır. Kasım ayı gibi ekilen buğdayın, haziran
ayında hasadı ve harmanı gerçekleştirilmektedir. Temmuz ayında sebzelerin
hasadı yapılırken, ağustosta da üzüm ve incir hasadı gerçekleştirilmektedir. Eylül
ayında çiftçilerin tarlalarında herhangi bir faaliyette bulunmadığı, ormandan kışlık
odunlarını temin etmek için kesimlere gittikleri ifade edilmiştir (Şekil 7.16).
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Şekil 7.16. Aylık tarımsal faaliyet diyagramı.

Aylara göre kadınların yaptığı tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak kadın grubu
ile yapılan çalışma sırasında; kadınlar ile erkeklerin yaptıkları işler, kimin daha
çok çalıştığı, en fazla çalışıp yoruldukları işler, eskiye göre yapılan işlerde
yaşanan değişimler üzerine tartışılmış ve yapılan işler tablosu birlikte
oluşturulmuştur (Bkz. Çizelge 7.13).
Kadınların tarımsal faaliyetlerde yoğun olarak çalıştıkları, üretilen ürünlerin
işlenerek kimileri için satış amacıyla ama genellikle öz tüketime yönelik olarak
mamul madde haline getirildiği ve bu süreçleri birkaç komşu bir araya gelerek
yaşadıkları ifade edilmiştir. Tarımsal faaliyetlerden en fazla zeytin hasadının
yorucu olduğunu ifade ederlerken “yaz işi” dedikleri çapa ve üzüm hasadının da
çok yorduğu bildirilmiştir (Şekil 7.17).
Eskiye göre değişen tarımsal işlerin; tütün ekimi sona erdiği için tütün
kırma, dizme, toplamanın sona erdiği, buğday hasadını eskiden orakla kadınlar
yaparken, şimdi kosa (uzun saplı orak gibi alet) ile erkeklerin yaptığı, buğdayı
yine eskiden kendileri yıkarken şimdi değirmene gittiği ve eskiden hayvanları
olduğu için otlatma ve sağım işini yaptıkları ancak şu anda hayvanlarının
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olmadığı, eskiden evlerde su olmadığı için su getirmeye çeşmeye gittikleri
belirtilmiştir.
Tarımsal işlerde çalıştıkları halde yaptıkları işlerin parasal bir karşılığının
bulunmaması, herhangi bir sosyal güvencelerinin olmaması ve bunların yol açtığı
sorunlar üzerine tartışılmıştır. Kadınların bu sorunlar nedeniyle, çocuklarının
okumaları, sosyal güvencenin olduğu başka işlerde çalışmaları ve kızlarının
tarımsal işlerden dolayı yorulmamaları için şehirden evlenmeleri yönünde
yönlendirmeleri olduğu ifade edilmiş ve görülmüştür.

Şekil 7.17. Kadın grubu tarımsal faaliyetler tablosu çalışması.
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Zeytin
Hasadı

SEBZE
MEYVE
HASADI

Üzüm
Hasadı
İncir Hasadı

Sebze
Hasadı

ZEYTİNLİKLERİN
TEMİZLENMESİ
TOHUM EKİMİ
FİDE BAKIMI
FİDELERİN
TARLAYA DİKİMİ
ÇAPALAMA
BAĞLARDA UÇ
KIRMA
TOHUMLUK
AYIRMA SAKLAMA
DOĞADAN OT
TOPLAMA
ORMANDAN ODUN
TOPLAMA
ÜZÜM İNCİR
KURUTMA
PEKMEZ YAPMA

SALÇA VB. YAPMA

SABUN YAPMA

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

YAPILAN İŞLER

Ocak

Çizelge 7.13 Kadın grubu tarımsal faaliyetler tablosu.

105

7.2.7 Karaot köyü kadınlarının doğadan topladıkları yabani bitki
türleri
Kadın odak grubu ile yapılan aylara göre tarımsal faaliyetler çalışmasında
doğadan ot toplama işini yılın büyük bir bölümünde boş kaldıkları zamanlarda
yaptıkları kendilerinin şu sözüyle ifade edilmektedir.
Köyde kadınlar ne zaman boş kalsa, bıçağını alır, takar sepetini koluna doğru ot
toplamaya gider.

Çalışma sırasında otuzdan fazla değişik yabani otun toplandığı belirtilmiştir.
Yerel adları ile belirtilen otların tespitinin doğru yapılabilmesi amacıyla “Ege
Bölgesinde Sebze Olarak Kullanılan Yabani Bitki Türleri (Yenilen Otlar)” (Tan
ve Taşkın, 2009) adlı kitabındaki resimler gösterilmiş ve (Çizelge 7.14)’de
listelenen yabani otların tüketildiği belirlenmiştir.
Karaot köyünde sebze olarak kullanılan ve doğadan toplama yoluyla elde
edilen yabani otlar mevsime göre değişiklik göstermektedir. Otlar en fazla sebze
çeşitlerinin azaldığı ve köyde sebze yetiştiriciliğinin yapılmadığı aylarda
toplanmaktadır. Doğadan çok çeşitli otların toplanması ve yazlık sebzelerden kışın
tüketilmek üzere hazırlanan bazı gıdalar nedeni ile öztüketim amacıyla kışlık
sebzelerin yetiştirilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca kışlık sebzelerin ekiminin yaz
aylarına yapılma zorunluluğu nedeni ile hem işlerin yoğun olduğu dönem olması
hem de ekim için ayrılacak arazinin bulunmaması nedenleri ile kışlık sebzelerin
ekimi yapılmamaktadır. Ticari amaçla kışlık sebze yetiştiren birkaç üreticinin ise
herhangi bir yerel tohum kullanmadıkları ve tohumlarını satın aldıkları
görülmüştür.
Doğadan toplanan otların çoğunun yemeği, böreği ve salatası yapılarak
tüketilmektedir. Toplama işini kadınların yaptığı otlardan yerel yemekler
yapılmakta olup, lezzetleri ve sağlık için faydalı olmaları dolayısıyla tükettikleri
görülmüştür. Bazı kadınların birtakım yabani otların kültür bitkisi olarak
tohumluğunu temin etmek istedikleri görülmüştür. Ayrıca ot toplama işinden çok
büyük zevk aldıkları da tartışmalar sırasında sık sık dile getirilmiştir.
Biyoçeşitlilik, doğada bulunan birçok bitkinin sebze olarak tüketilmesinin
önemi, otları ve doğayı tanımanın faydaları, tamamen yok olmamaları için dikkat
edilecekler, aile bütçesine olan katkısı, otlardan yapılan yemekler üzerine
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konuşmalar yapılmıştır. Köyde karnını doyurmanın daha kolay olduğu ve otları
çok iyi tanımanın önemini şu sözleriyle dile getirmişlerdir:
Köylü hiçbir zaman aç kalmaz. Ot toplar, bir şeyler toplar yemeğini yapar karnını
doyurur.

Ailelerinin gıda ihtiyacını gidermek amacıyla topladıkları otların bölgede
son yıllarda aşırı toplanması nedeniyle yok olması tehlikesinden de endişe ettikleri
ifade edilmiştir. Yörede bulunan kekiğin ve adaçayının yoğun olarak toplandığı ve
satıldığı tespit edilmiştir. Burada sorunun toplamak değil kökünün de sökülmesi
dolayısıyla yok olma tehlikesinin olduğu bildirilmiştir. Ayrıca toplayıcı olarak
bölge dışındaki insanların geliyor olması endişeleri daha çok artırmaktadır.
Çizelge 7.14 Doğadan toplanan sebze olarak tüketilen yabani otlar.

Familya Adı

Latince Bitki Adı

Türkçe Bitki
Adı

Yerel Adı

Liliaceae

Asparagus acutifolius L.

Tatlı sarmaşık

Sarmaşık

Apiaceae

Foeniculum vulgare Mill.

Arapsaçı

Arapsaçı

Apiaceae

Scandix pecten-veneris L.

Kişkiş

Kiskiç

Anacardiaceae

Pistacia terebinthus L.

Menengiç

Çitlenbek

Urticaceae

Urtica dioica L.

Isırgan

Dalagan

Lamiaceae

Thymbra spicata L.

Kara kekik

Kekik

Dipsacaceae

Knautia integrifolia L. Bert

Alan ıspanağı

Dağ ıspanağı

Papaveraceae

Papaver rhoeas L.

Gelincik

Gelincik

Malvaceae

Malva sylvestris

Ebegümeci

Ebegömeç

Brassicaceae

Raphanus raphanistrum L.

Turp otu

Turp otu

Crassulaceae

Umblicus rupestris (salisb.)
Dandy

Göbek otu

Göbekli yürek

Apiaceae

Eryngium creticum Lam.

Çakırdikeni

Çakırdikeni

Asteraceae

Silybum marianum (L.)
Gaertner

Kenger

Kenger dikeni

Portulacaceae

Portulaca oleraceae L.

Semizotu

Semizotu
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Çizelge 7.14 (devam)

Familya Adı

Türkçe Bitki
Adı

Latince Bitki Adı

Chenopodiaceae

Chenopodium album L.

Apiaceae

Echinophora tenuifolia L. ssp. Tarhana otu
sibthorpiana (Guss.) Tutin

Geraniaceae

Erodium
L’Herit.

Asteraceae

Lactuca scariola L.

Asteraceae

Scorzonera cana (C.A. Meyer) Tekesakalı
Hoff. Var. Cana (C.A. Meyer)

Tekdem

Campanula Lyrata Lam. Ssp. Keçi memesi
Lyrata Lam.

Keçi memesi

Brassicaceae

Sinapis arvensis L.

Deli hardal

Hardal

Liliaceae

Smilax aspera L.

Silcan

Sincan

Asteraceae

Sonchus asper (L.) Hill. Ssp. Eşek helvası
Glaucescens (Jord.) Ball

Eşek helvası

Liliaceae

Asparagus officinalis L.

Tilkişan

Tilkikuyruğu

Asteraceae

Scolymus hispanicus L.

Şevketibostan

Şevketibostan

Liliaceae

Allium scrodoprasum ssp. Körmen
Waltsteinii (G.Don) Stearn

Kör sarımsak

Asteraceae

Taraxacum Wiggers ssp.

Radika

Karahindiba

Apiaceae

Opopanax hipidus (Friv.) Gris.

Sarı Bacı

Kaymaklık

Campanulaceae

cicutarium

Caryophyllaceae Silene dichotoma
dichotoma Ehrh.
Boraginaceae

Sirken

Yerel Adı

(L.) İğnelik

Yabani marul

Ehrh.ssp. İsmencik

Echium plantagineum L.

Devetabanı

Sirken otu
Tarhana otu

İğnelik

Tavşan marulu

Keçisakalı

Tavukayağı

Kıvırcık

Kıyşak

Ayıkulağı
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7.2.8 Kadınların tohumlarla ilgili yerel dili
Çalışmanın yürütülmesi sırasında, araştırma bölgesindeki köylülerin
tarımsal faaliyetlerle ilgili birtakım yerel kelimeler kullandığı ve bu kelimelerin
geleneksel ifadeler olduğu görülmüştür.
Yerel tohumlarla birlikte geleneklerin sürdürüldüğü ve kısmen yeni nesile
aktarıldığı gözlenmiştir. Tarımsal faaliyetlerdeki bilgi, deneyim ve gözlemler
çiftçiler arasında sürekli birbirlerine aktarılmakta ve tohum değişimleri sırasında
veya fide alışverişlerinde pratikler sorulmakta, en iyiyi üretme için ayrı bir çaba
harcanmaktadır.
Geleneksel gıda üretimi ve muhafaza yöntemleri ile tüketim şekilleri
insanların binlerce yıllık deneyimi sonucunda ortaya çıkmış, yöre imkanları ve
yöre insanının ihtiyaçları ile birlikte şekillenmiştir. Bu alışkanlıklar daima
geliştirilmeye çalışılmış ve kültürel mirasın bir parçası olmuştur. Tohumla birlikte
başlayan gıdaya erişim süreci beraberinde kültürü de oluşturmuştur.
Araştırma bölgesinde yerel tohum ve ona ait uygulamalar için özellikle
kadınların özel bir dil kullandıkları ve bir kelime ile aslında bir tanımlamayı,
geleneksel bir uygulamayı anlattıkları görülmüştür. Yerel tohumlara ve onların
ürünlerine de yine yerel isimler verdikleri ve bu çeşitleri, fiziksel özelliklere göre
birtakım benzetmeler yaparak adlandırdıkları anlaşılmıştır (Bkz. Çizelge 7.4).
Çalışma bölgesinde, yerel tohumlar ve uygulamaları için kullanılan yerel
kelimeler, anlamları ve tohumlarla ilgili inanışları aşağıdaki gibidir.
Satın Tohum: Ticari tohumlar yani firmaların üretmiş olduğu tohumlar için
kullanılmaktadır.
Eneme: Tohum alınacak meyve veya eskiden başağın iki ucunu kesip,
ortasındaki bölgeden tohumluk ayırma işlemi için kullanılan bir kelimedir ve bu
şekilde yani orta bölgeden alınan tohumların daha güçlü, kaliteli ve verimli
olacağı düşünülmektedir.
Literatürde çiftçilerin tarladan iyi bitkileri seçme işlemini “eneme” olarak
ifade ettikleri belirtilmektedir (Gökçora, H., 1969).
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Tohur: Bir bitkideki meyve sayısının yani verimi anlamında
kullanılmaktadır ve ilk meyve veren bitkinin, tohurlu yani daha verimli olacağı
düşünülmektedir.
İlk Dökkün: Bitkilerde, ilk döken yani ilk verime yatan bitki için
kullanılmakta olup, tohumluklar bu bitkilerden ayrılmaktadır. Ayrıca ilk
dökkünlerin tohurlu olacağı inancı tüm çalışma bölgesinde de ifade edilmiştir.
Hırpılma veya iğleme: Tohumluğun, bitkinin uç kısmından alınması ile geç
verime yatması ve yaşanan verim düşüklüğü için kullanılan kelimelerdir.
Çıtlatma: Tohumların ekimden önce ıslak bez arasında sıcak ortamda
tutulup, tohumluğun daha çabuk çimlenmesi için uygulanan bir yöntemdir. Bamya
tohumluğuna bu işlemi ekim esnasında tarlada uygulayıp hemen ektikleri ifade
edilmiştir.
Eskiden -evlerde ocakla ısınıldığı zamanlarda- tohum çıtlatma işinin daha
zor olduğu ifade edilmiştir. Kadınların tohumları nemli bezler arasında bir kuşak
içinde bellerine bağladıkları, vücut ısıları ile çıtlama için gerekli ortama bu şekilde
ulaşabildikleri ve bunu kadınların tamamının yaptığı belirtilmektedir.
Çıkılı Kadın: Geçmişte tohumunu ayıran, çok sayıda tür ve çeşide ait
tohumluğu olan kadınlar için kullanılan bir deyimdir. “Çıkılı kadın” olmak gurur
verici bir durum ve kadınların özellikle de yaşlı kadınların kendileri için bu
deyimin kullanılması çok önemli ve mutluluk verici bir olay olarak ifade
edilmiştir.

7.2.9 Tohumlar ve uygulamalar ile ilgili inanışlar
Kara darı: Eve koçanı ile asıldığında şimşekten koruduğuna dair bir inanış
bulunmaktadır. Ayrıca bereket için de asıldığına dair bir bilgi ile de
karşılaşılmıştır.
Kancık (dişi) bakla: Bakladan alınan tohumluklar ekileceği zaman dişi
olduğu ifade edilen (iki ucu da küt ve köşeli olup, bir ucu hafif içe doğru basık
olan) tohumlukların seçilerek ekildiği, bu şekilde verimin fazla olduğu inanışı
bulunmaktadır.
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Yeni Ay: “Ayın yenisinde, “yeni ay” (yani ayın görünmediği zaman) durumunda
iken tohumluk ayrılmaz. Bu zamanda ayrılan tohumluk böceklenir !” şeklinde yaygın bir
uygulama bulunmaktadır.
Ayın Eskisi: Yani ayın 15. gününden sonra tohumluk ayrıldığı zaman
böceklenmeyeceği gibi bir inanış bulunmaktadır. Bu nedenle de tohumluk ayırma
işlemini ayın 15. gününden sonra yapmaktadırlar.
Cuma Günü: Tohumluğun Cuma günü ekilmesine dikkat ediliyor.
Böylelikle daha iyi verim alınacağı inancı yaygın olarak ifade edilmiştir.
Pazar Günü: Yine bazı köylerde özellikle Kemalpaşa’nın köylerinde
tohumu pazar günü ekmenin verimi artıracağı yönünde bir inanış bulunmaktadır.
Tohumluğu yıkamak: Tohumluğun alındıktan sonra genellikle yıkanmadan
saklanmasına dikkat ediliyor. Yıkandığı zaman meyvelerinin küçük olacağına dair
bir görüş bulunmaktadır.
Çok çocuklu olma: Çok yaygın olmamakla beraber bitkinin çok meyve
vermesi için, çocuğu çok olan birisinin ekmesi konusunda bir inanış olduğu
görülmüştür.

7.3 KKD Çalışmaları Sonucu Gerçekleştirilen Eylemler
7.3.1 Çiftçi toplantıları
Hem kadın hem de erkeklerden oluşan iki ayrı grup için toplantılar
yapılmıştır. Grup üyeleri ile düzenlenen toplantılarda çeşitli konular tartışılmış ve
çalışmanın konusunu oluşturan yerel tohumlar, seçim, saklama, kurutma, tohum
depolama yerleri ve metotları, değişim mekanizmaları, yetiştiricilik ile ilgili
karşılaşılan sorunlar ve uygulamalar özellikle de geleneksel yöntemler, beslenme
ve sağlık gibi çeşitli konu başlıkları verilerek sorular sorulmuş ve bu konular
hakkındaki tecrübelerini aktarmaları sağlanmıştır. Toplantıların sonunda bazı
konularda eğitim düzenlenmesine yönelik istekler oluşmuş ve gerekli uzmanlarla
iletişim sağlanarak eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

111
Konu başlıkları şu şekilde verilmiştir.
• Değişik ürünlerin yetiştirilmesi (ürün rotasyonu ve biyoçeşitlilik ve bunun
faydası),
• Tohumlar ve tarımsal faaliyetlerdeki değişiklikler ve nedenleri,
• Tohumların kendi tohumları veya satın alınan tohumlar olması,
• Tohumların değiştirilip paylaşılması, bunun yararları,
• Tohumları seçme kriterleri ve ne zaman yapıldığı,
• Tohumları saklamak, depolamak için yapılanlar,
• Tohumlar ve yetiştirme yöntemleri ile ilgili mistik inançlar,
• Yerel ürünler ve beslenme, sağlık üzerine etkileri,
• Doğadan toplanan ve sebze olarak tüketilen otlar,
• Kimyasal gübrelerin kullanımı, hayvan gübresinin önemi,
• Koruyucu bitki ve hayvanlar,
• Kimyasal ilaçların insan sağlığına etkileri,
• Kimyasal ilaçlar yerine kullanılabilecek bitkisel ve diğer zararlı olmayan
maddelerden yapılabilecek ilaçlar.
Bu çalışmalar sırasında; değişik ürünleri değişik yerlerde yetiştirmeye
çalıştıkları bunu hem hastalık ve zararlılardan korunmak için hem de toprağı
dinlendirmek için yaptıkları ifade edilmiştir. Tarımsal Biyoçeşitliliği ise “her
olarak tanımlamışlardır. Bunun yani her şeyden
yetiştirmenin iyi olduğunu ve kendilerine ait tohumluklardan, değişik tür ve
çeşitleri beraber ve her sene ayrı yerde yetiştirince hastalık ve zararlıların
ürünlerine daha az zarar verdiğini belirtmişlerdir. Bir kadın çiftçinin “satın
tohumlar hasta olmak için mana arıyor!” ifadesi ile satın alınan tohumların daha
dayanıksız olduğunu düşündükleri görülmüştür. Kimyasal gübrelerin çok fazla
kullanılmadığı ve sadece zeytine atıldığı, sebzeler için özellikle hayvan gübresi
(keçi ve tavuk) kullanıldığı ifade edilmiştir. Hastalık ve zararlılar için koruyucuitici bitkiler hakkında ise, geleneksel olarak sebzelerin arasında fesleğen (Ocimum
şeyden azıcık yetiştirmek”
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Basilicum) ve kadife çiçeği (Tagetes Patula) yetiştirdiklerini bildirmişlerdir.
Eskiden yaptıkları ancak şimdi yapmadıkları bazı uygulamalar üzerine de
konuşulmuştur. Bunlardan bir tanesi zararlıları kaçırıcı etkisinden dolayı
büyükbaş hayvan dışkısının belli aralıklarla sebzelerin arasına konulması ve
yakılarak çıkan dumanının havaya dağıtılmasıdır. İkinci uygulama ise, odun
külünü veya meşe (mangal) kömürü yapmak için kullanılan yanmış toprağın
havaya savrularak, dağılmasını sağlamak. Bu yöntem de yine zararlıları kaçırmak
amacıyla kullandıkları bir uygulamadır. Üçüncü uygulama olarak ise fideleri
danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa) zararından korumak için erguvan ağacının
(Cercis siliquastrum) dalının kabuğunu fideye sararak dikim yapılmasıdır. Şuanda
bu yöntemleri uygulayan üretici olmadığı, kimyasal ilaçların (insektisitler)
kullanımının kolaylarına geldiği ifade edilmiştir.
Yapılan çalışmalar ve gözlemler sonucunda ev yapımı, doğal ilaçlar üzerine
bir uzmandan yardım alınması kararlaştırılmıştır. Bunun üzerine bir bitki koruma
uzmanı ile temasa geçilerek, çiftçi toplantısı düzenlenmiş, çalışma bölgesindeki
diğer kadınlarla beraber kadın grubuna eğitimler verilmiştir. Çiftçi toplantısı
karşılıklı bilgi alışverişi şeklinde geçmiştir. Uygulamalar için uzman tekrar köye
gelmiş ve sonuçlar üzerine tartışılmıştır. Üreticilerin en çok ısırgan otundan
yapılan ve böcek kaçırıcı olarak kullandıkları ev yapımı ilacı uyguladıkları ve
sonuçlarından memnun kaldıkları görülmüştür (Şekil 7.18).

Şekil 7.18. Ev yapımı doğal ilaç toplantıları.

Doğal ilaçlar ile ilgili çiftçi toplantıları araştırma bölgesinde bulunan ve
yoğun olarak pazara üretim yapan üreticilerin bulunduğu iki köyde daha
gerçekleştirilmiş ve bu toplantılara Karaot köylülerinin (özellikle kadınların)
katılımı sağlanarak bilgi alışverişi ve etkileşim oluşturulmaya çalışılmıştır.
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Yine çalışmalar sonucunda; tohumlar ile ilgili uygulamaların
geliştirilmesine yönelik eğitim düzenlenmesi kararlaştırılmış ve ilgili konu
uzmanıyla iletişime geçilerek köyde özellikle kadınlara çiftçi toplantısı
düzenlenmiştir. Bitkiden tohumluk seçmede dikkat edilecek konular, tohumları
saklamadaki koşullar ve önemi üzerine verilen eğitim sonucunda geleneksel
olarak yaptıkları uygulamaları daha bilimsel ve tekniğine uygun olarak
gerçekleştirmeye çalıştıkları gözlenmiştir (Şekil 7.19).

Şekil 7.19. Tohum toplantısı.

7.3.2 Tohum takas şenlikleri
Yürütülen tüm görüşmeler ve çalışmalar ile gerçekleştirilen gözlemler
sonucunda araştırmanın eylem araştırması olması dolayısıyla ve çalışmanın teması
gereği problem olarak “derneğin çalışmalarının gelişememesi ve köylülerin
özellikle de kadınların dernek faaliyetlerine katıl(a)maması” olarak tespit
edilmiştir. Araştırma problemine ilişkin uygulayıcılar olarak dernek yönetimi ve
üyeleri ile kendine yardım grubu katılımcılarına elde elden sonuçlar
doğrultusunda problemin çözümüne yönelik eylem uygulama planı geliştirilmesi,
geliştirilen bu eylem planının uygulanması ve izlenmesi gerçekleştirilmeye
.çalışılmış ve uygulamalar analiz edilerek çeşitli değerlendirmelerde
bulunulmuştur.
Bu kapsamda; Tohum Derneği’nin faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan
derinlikli görüşmeler ve odak grup toplantılarında dünyada ve ülkemizde
yürütülen benzer çalışmalar hakkında bilgiler verilmiş, tohum değişim
mekanizmaları, tohum bankaları ve tohum politikalarında gerçekleşen değişimler
konuşulmuştur. Bu toplantılar sonucunda yerel tohumların yaygınlaşmasının
sağlanması, geleneksel bilgilerin paylaşılması, tüketicilerin dikkatinin çekilmesi
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ve yerel yönetimlerin bu konuya ilgisinin artırılması amacıyla yürütülen
çalışmalar gereği alınan eylem kararına göre; 2010 yılında Karaot Köyü Tohum
Derneği ve köylüleri ile ülkemizde bir ilk olan “Torbalı Tohum Takas Şenliği”
organize edilmiştir. Organizasyonun gerçekleştirilmesinde başta araştırmacı ve
dernek başkanı Feray KARAPINAR olmak üzere araştırmanın danışmanlığını
yapan Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA, Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI ve
ÇİFTÇİPLAT, Tuncer BEYBAĞ ve Üretici Gazetesi, Alkan KARANLIK değişik
konularda katkıda bulunmuşlardır. Araştırmacı tarafından verilen teknik destek ile
dernek yetkilileri ve Karaot köylülerinin katılımı ile şenlik gerçekleştirilmiştir
(Şekil 7.20)

Şekil 7.20. Torbalı tohum takas şenliği.

Yürütülen araştırmanın hedefleri dahilinde, şenliğin amaçları şu şekilde
belirlenmiştir.
• Çiftçilerin yerel tohumlarını değiş tokuş etmelerini sağlamak,
• Çiftçilerin kullanmış oldukları tohumlukların çeşitliliğini artırmalarını
sağlamak,
• Yerel şartlara uyum sağlamış çeşitlerin üretim süreçleri ve deneyimlerinin
değiş tokuşunu sağlamak,
• Çiftçilere yerel tohumların korunması konusundaki önemli rolleri
hakkında farkındalık yaratmak,
• Köylülerin çabalarıyla kurulmuş
geliştirilmesine katkı sağlamak,

olan

derneğin

tanınması

ve
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• Kaybolmaya yüz tutmuş çeşitlerin tekrar canlandırılmasını sağlamak,
• Yerel ürünlerin önemi konusuna tüketicilerin dikkatlerini çekmek ve
tüketilecek ürünler hakkındaki algının geleneksel ürünler yönünde
değiştirilmesini sağlamak,
• Yerel tohumların korunması, geliştirilmesi konusunda katılımcı profilinin
çeşitlenmesini sağlamak,
• Geleneksel bilgi ve becerilerin
geliştirmek ve merakı arttırmak

korunması

konusunda

duyarlılık

Daha sonra Seferihisar İlçesinde yapılan “Yarımada Tohum Takas Şenliği”
ne hazırlık ve şenlik esnasında katkı konulmuştur. Bu şenliğin sonucunda
Seferihisar İlçesinde yerel yönetimin desteği ile bir “Can Yücel Tohum Bankası”
kurulmuş ve yürütücülüğü Karaot Tohum Derneği Başkanı’na verilmiştir. Daha
sonra Aydın’ın Yenipazar İlçesinde düzenlenen tohum takas şenliğine hem
Dernek üyeleri hem de köyün kadınları katkı koymuşlardır. Çalışmanın merkezi
niteliğindeki Karaot köyünde 2011 yılında düzenlenen “Karaot Köyü Tohum
Takas Şenliği” nde diğer şenliklerden farklı olarak yerel ürünler de satışa
sunulmuştur (Şekil 7.21). Günlük hayatta köyün meydanından ayıp olduğu için
geç(e)meyen kadınlar, bu şenlikte meydanda tezgah açarak yaptıkları ürünlerin
satışını gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca şenliğe daha fazla katkı koymuşlardır. Yine
bu şenliktede tohum verdikleri ancak dışarıdan katılanlardan tohum almadıkları
gözlenmiştir.

Şekil 7.21. Karaot tohum takas şenliği.
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Bu şenlikten sonra derneğin desteği ile yerel ürünlerin pazarlanması ile ilgili
kadınlardan oluşan bir grup kurulmuş ve Türkiye’nin değişik yerlerine kadınların
yerel olarak ürettikleri ürünler gönderilmeye başlanmıştır. Ayrıca aynı yıl dernek
adına ortak bir sera oluşturulmuş ve Karaot köyü başta olmak üzere çevre köylere
dağıtılmak üzere yerel çeşitlerden fide üretilmiştir (Şekil 7.22). “Karaot Tohum
Takas Şenliği” geleneksel hale gelmiş ve 2012 Eylül ayında ikincisi
gerçekleştirilmiştir. Bu şenliğin özelliği ise köylülerin özellikle kadınların dernek
yönetimi ile ortak hareket ederek, şenlik organizasyonunda başrolde yer
almalarıdır.

Şekil 7.22. Karaot tohum derneği sera çalışması.

İlk yapılan şenlikten bu yana değişik gruplar tarafından düzenlenen tohum
takas şenliklerinin birçoğunda Karaot Köyü Tohum Derneği ve Karaot köylüleri
katılım sağlamışlardır. Derneğe olan ilgi ve algı bu şenlikler vasıtasıyla olumlu
yönde değişmiştir.
Yerel yönetimlerin şenliklerde aktif olarak yer almaları köylülerin yerel
ürünleri üretme ve satışı ile ilgili birtakım sorunlarının çözülmesine yönelik
uygulamaları gerçekleştirmeye çalıştıkları görülmüştür. Torbalı Belediyesinin
Karaot Köyü Tohum Derneği’nin faaliyetlerine araç ve malzeme olarak destek
olması, Seferihisar Belediyesi’nin “Can Yücel Tohum Bankası” adı ile üreticilere
dağıtılmak üzere yerel tohumlardan üretilen fideleri yetiştirmek ve tekrar tohum
elde etmek üzere bir tohum bankası kurması, Urla Belediyesi’nin köylü pazarı
açması, Seferihisar ve Bayramiç Belediyesi’nin şenliği geleneksel hale getirmesi
Yenipazar, Bornova, Muğla ve Manisa, Şile, Bodrum Belediyelerininde tohum
takas şenliği düzenlemeleri faaliyetlerden bazılarıdır. Bu gibi faaliyetlerin
gerçekleşmesi şenliklerin yerel yönetimlerin konuya olan ilgilerini arttırması
bakımından olumlu olduğu şeklinde değerlendirilebilir.
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Şenliklerin başrol oyuncuları olan köylülerin takas şenliklerine katılımı
değişik oranlarda olmuş, kadın üreticilerin katılımı en fazla Torbalı ve Karaot
köyündeki şenliklerde gerçekleşmiştir. Katılan kadın üreticilerin ağırlıklı olarak
çalışmanın merkezi olan ve derneğin bulunduğu Karaot köyünden olduğu
görülmüştür. Böyle bir katılımın gerçekleşme nedeni olarak köylülerle yürütülen
çalışmanın, eğitimlerin ve bu faaliyetlerin sonucunda bilincin ve güvenin oluşması
olarak değerlendirilebilir.
Takas şenliklerinde çiftçilerin kendi tohumlarından verdikleri ancak çok
nadir olarak kendilerine başka tohum aldıkları gözlemlenmiştir. Alınan
tohumların ise tanıdıkları kişilerden olmasına dikkat ettikleri ifade edilmiştir.
Tohum almama nedeni olarak “kendilerinde zaten tüm tohumlardan bulunduğu” veya “
gibi nedenler belirtilmiştir. Tarih boyunca
çiftçiler daima üstün niteliklere sahip, yeni çeşitlerin arayışı içinde olmuşlardır.
Tohum takas şenliklerinde tohum almamaları veya alsalar bile ekiminden uzak
durmaları çiftçilerin verim ve kalite özellikleri bakımından mükemmeli
aradıklarının bir göstergesi olarak nitelendirilebilir.

alacakları tohumlara güvenmedikleri”

Hobistlerin ve entelektüellerin tohum takas şenliklerine yoğun ilgi
gösterdiği, hatta Türkiye’nin değişik illerinden katılımcıların bulunduğu
görülmüştür. Yerel tohumları almak ve yetiştirilme teknikleri hakkında bilgi
edinmek için istekli oldukları gözlenmiştir. Üreticilerle bilgi alışverişinde
bulunmaları, daha sonra ilişkilerini geliştirmek üzere iletişim adreslerinin alınıp
verilmesi ve daha sonraları çeşitli konular için hem dernek yetkilileri hem de
köylüler ile iletişime geçilmesi şenliklerin önemli katkıları olarak
değerlendirilebilir.
Tüm şenliklerde yerel tohumlar, yerel ürünler, sağlık, tohum politikaları ve
örgütlenme konularının ana tema olarak belirlendiği paneller gerçekleştirilmiştir.
Değişik konu uzmanlarının yer aldığı panellerde özellikle kadın çiftçilerin de
yerel tohumlar ve geleneksel uygulamaları hakkında konuşmaları sağlanmıştır.
Paneller aracılığı ile katılımcıların tohumlar ve önemi, politikalar ve yürütülen
çalışmalar ile ilgili bilgilenmeleri sağlanmıştır. Ayrıca şenliklerin “Şenlik”
havasında geçmesi amacıyla yerel müzik ve dans sanatçı ve gruplarının yer aldığı
çeşitli gösteriler düzenlenmiştir (Şekil 7.23).
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Şekil 7.23. Tohum takas şenliği etkinlikleri.

Tohum takas şenliklerinin daha etkin olması ve bundan sonra yapılacak
şenliklere ışık tutması amacıyla; erkek ve kadın kendine yardım grubları ile
dernek yetkililerininde katılımıyla tohum takas şenliği düzenleme konusunda
öneriler üzerine tartışılmış ve bilgi haline getirilmiştir.
• Şenlik özellikle çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinin az olduğu bir zamanda
düzenlenmelidir.
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• Yerel olarak yetişen ürünlerin hasat edilip tohumluk ayrıldığı zaman veya
tohumluğun ekiminden önce bir tarihte yapılması çeşitlilik açısından
önemlidir.
• Bölgede öncelikle ilçe merkezinde bir şenlik yapılması daha sonra
köylerde yaygınlaştırılması katılımın artması ve farkındalığın artırılması
açısından önemli bir uygulamadır.
• Merkezde yapılan şenlikte bazı kurum ve kuruluşların şenliği organize
etmesi ve yerel yönetimlerin şenlik organizasyonunda yer alması
sağlanmalıdır. Köylerde yapılacak şenlikleri muhtar, önder çiftçiler ve
organizasyonda yer almak isteyen çiftçilerin düzenlemesi daha doğrudur.
Ancak tohum takası ve katılımın tam olması için tohum ayırma ve saklama
işini ağırlıklı olarak kadınlar gerçekleştirdiği için kadınların katılımı
mutlaka sağlanmalı ve deneyimlerini paylaşmaları için teşvik
edilmelidirler.
• Şenlik öncesi köy ziyaretlerinde yerel tohumların önemi üzerine
konuşulmalı, ziyaretlerde kadınlar ile mutlaka görüşülmeli ve şenliğe takas
için getirilecek tohumların kendi tohumları ve kaliteli olmaları konusunda
hatırlatmalar yapılmalıdır.
• Çevre köylerin muhtarlarının şenliğe katılımı mutlaka sağlanmalıdır.
• Tohumların konulacağı zarflar önceden katılımcılara iletilmeli ve içine
konulacak tohum miktarı ve zarfların üzerine yazılacak bilgiler ziyaretler
sırasında anlatılmalıdır.
• Şenlikte yerel birtakım ikramların yapılması sağlanmalı, böylelikle yörenin
tanıtımına da katkı sağlanmalıdır. Bu konu ile ilgili masraflar için yerel
yönetimlerden destek alınabilir.
• Şenliklere ayrıca hobistler de davet edilmelidir. Ancak çiftçilerin
katılımının sağlanmasına daha fazla önem verilmelidir.
Tohum takas şenliklerinin yanında ayrıca 2011 yılından bu yana bazı forum
sitelerinde kendi tohumunu alan, yerel tohumların duyarlılığına ve bilgisine sahip
forum
üyeleri
tarafından
internet
aracılığı
ile tohum
takasları
gerçekleştirilmektedir. 2013 yılında dört kişilik bir grup tarafından “Ulusal
Tohum Takas Merkezi” adı ile bir facebook sayfası oluşturulmuştur. Böylelikle
yerel tohumların kullanımının yaygınlaştırılması, bilgilerin paylaşılması, çabaların
daha disiplinli yürütülmesi ve daha fazla kişinin ulaşabilmesinin sağlanması
amaçlanmıştır (A. Özırmak ve T. Açıkbaş, 2013, sözlü görüşme).
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7.4 Karaot Köyü Tohum Derneğine Yönelik SWOT Analizi ve
Değerlendirmeler Sonucu Elde Edilen Bulgular
Karaot Köyü Tohum Derneği’nin kendisini ve çalışmalarını etkileyen
koşullarının sistematik olarak incelenmesi, sürdürülebilir bir başarı sağlanabilmesi
için potansiyelini teşvik eden ve sınırlandıran çeşitli içsel ve dışsal faktörleri
tanımlamak amacıyla SWOT analizi yapılmıştır.
Üyeler ile gerçekleştirilen bu çalışmada, Karaot Tohum Derneği’nin
performansı ve başarmak istediği hedeflerle ilgili içsel olarak güçlü ve zayıf
yönleri ile dışsal etkenlerden kaynaklanan fırsatlar ve tehditler belirlenmeye
çalışılmıştır (Şekil 7.24). Bu kapsamda derneğin mevcut durumu ve
gerçekleştirmeye çalıştığı uygulamalar değerlendirilmiştir. Yerel tohumların
korunması ve yönetimi konusunda kurulacak başka örgütlere model olabilecek
yapılanma ve çalışma ilkeleri hakkında önerilerde bulunmak amacıyla güçlü
yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler tespit edilmeye çalışılmıştır (Çizelge
7.15). Ayrıca sürdürülebilir başarı için üyelerin hedef ve uygulamaları
özümseyerek derneğin kalıcılığının ve gelişiminin sağlanması amaçlanmıştır.
Analizin uygulanmasında; SWOT grubu faktörlerin tespit edilmesi amacıyla
dernek üyelerine araştırmacı tarafından önceden hazırlanan bazı sorular sorularak
unsurlar üzerine tartışmaları ve bu unsurların önceliklerini belirlemeleri
sağlanmıştır. Yapılan çalışmanın sonunda unsurlar düzenlenerek tekrar dernek
üyelerinin değerlendirmesine sunulmuş ve son hali verilmiştir. Yapılan çalışma ile
dernek için güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehdit unsurları saptanmış ve
derneğin karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditler analiz edilerek, üyelerin geleceğe
dönük stratejiler belirlemeleri konusunda önerilerde bulunulmuştur.

Şekil 7.24. SWOT analizi çalışması.
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Dernek çalışmaları ve kapasitesi ile ilgili olarak araştırmanın başından bu
yana yapılan gözlemler ve değerlendirmeler sonucunda elde edilen bulgular ve
öneriler de yapılan analiz ile ilişkili olduğu düşüncesiyle bu bölümde ele
alınmıştır.
Çizelge 7.15 Karaot tohum derneğini değerlendirmede kullanılan anahtar faktörler

SWOT Grupları

SWOT Faktörleri
Yörede küçük çiftçiliğin hakim olması
Dernek üyeleri ile yerelin bağlantıları güçlü
Derneğin diğer STK’lar ile ilişkileri var

Güçlü Yanlar(S)

Dernek, kuruluş konusu ile ilgili bilgi, beceri ve ilişkileri geliştirici
faaliyetler yürütüyor
Dernek üyeleri bilgi paylaşmaya ve iletişim ağı oluşturmaya istekli
Üyeler, dernek çalışmalarını duyurma konusunda yeterli beceriye
sahip

SWOT Grupları

SWOT Faktörleri
Dernek, faaliyetleri için masrafları karşılayacak gelir kaynaklarına
sahip değil
Örgütlenme ve bir araya gelme geleneği zayıf
Yerel tohumların bilgisine sahip kadınlar derneğe üye değil ve
etkinliklere yeterince katılımları sağlanamıyor
Dernek üyelerinin dernek faaliyetlerine yönelik özel bir çalışma
birikimi yok

Zayıflıklar (W)

Dernek kuruluş amacı ve stratejileri iyi oluşturulmamış
Kurum içi demokrasi ve şeffaflık yeterli değil
Liderlik ve sivil toplumculuk konusunda bilgi eksikliği var
Üyelerin maddi ve ayni katkıları yetersiz
Dernek yapılanmasında baskın kişilikler var
Kurumsal başarı yerine kişisel başarılar öne çıkarılıyor
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Çizelge 7.15 (devam)

SWOT Grupları

SWOT Faktörleri
Yörede, yerel tohumlar ve ürünleri ile yerel bilgi açısından gelişme
yaşanması
Yörede küçük çiftçiliğin devam etmesi
Yörede derneğe ve kuruluş konusuna ilginin yükseliyor olması

Fırsatlar (O)

Derneğin toplumsal imajının artması
Derneğe destek veren gönüllülerin artıyor olması
Pazarlarda dernek kuruluş konusu ile ilgili yerel ürünlere yönelik
gelişme yaşanması
Toplumda beslenme alışkanlıkların yerel gıdalar yönünde değişmesi
Kamu yönetiminin derneğe yönelik olumlu yaklaşımının olması

SWOT Grupları

SWOT Faktörleri
Geçmiş deneyimler nedeniyle derneğe kuşkucu bakış açısının
bulunması
Erkek egemen toplum nedeniyle derneğe kadınların üye olamaması
Yörede, tarımla uğraşan genç nüfusun yetersizliği

Tehditler (T)

STK’lar arasında rekabet ve güvensizlik bulunması
Üye olmayanların derneğe olan güvensizliğinin artması
Yerel tohumların korunması ve kullanılmasında politikaların
yetersizliği
Derneğin gelişip büyümesine ortam yaratacak yasal reformların
olmaması

Dernek 2004 yılında tohumlara sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara
aktarabilmek, kaybolmalarının önüne geçmek, üreticilerin bu tohumlara kolayca
ulaşmını sağlamak ve örgütlü hareket etmek amacıyla kurulmuştur. Kuruluş için
zorunlu olan üye sayısına ulaşabilmek için hatır gönül ilişkilerinin kullanıldığı
ifade edilmiştir. Amaçları doğrultusunda öncelikle yörede yerel tohumları tespit
etmeye çalışarak faaliyetlerine başlamıştır. Dernek bir banka gibi çalışmak, yerel
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tohumları tespit edip çoğaltmak ve köylülere kaliteli yerel tohumları veya
bunlardan üretilen fideleri dağıtmak, köylülerin geleneksel bilgilerini
kullanmalarını, yerel tohumların ve çeşitliliğin hem ekonomik hem de ekolojik
önemini ortaya koymak amacıyla faaliyet göstermeyi planlamıştır. Ancak
köylülerin derneğe ilgisinin az olması dolayısıyla yerel tohumları geliştirmek ve
çeşitliliği arttırmak gibi çabalarında başarılı olamamışlardır.
Araştırmanın başında; hem Karaot köyünde hem de yörede derneğin çıkış
ve kuruluş amacının yeterince anlatılamamış olduğu görülmüş, stratejilerinin de
iyi oluşturulamadığı tespit edilmiştir. Derneğin Karaot köyünde ve yöredeki diğer
köylerde yaptığı çalışmaları duyurma konusunda çabaları olmuşsa da, bilgi
eksikliği ve yanlış anlama nedenleri ile derneğin çalışma konusu ve faaliyetlerine
ilişkin çeşitli şüphelerin olduğu görülmüştür. Derneğin faaliyetlerinin siyasi
olduğu, kar amacıyla ve kişisel çıkarlar amacıyla kurulduğuna dair bir yanlış
anlamanın olduğu belirlenmiştir. Bu algının derneğe üye olmak ve faaliyetlere
katılmaktan çekinmelerine yol açtığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar,
etkinlikler ve uzmanların katkısıyla hem yörede hem de köyde olumlu ilişkiler
geliştirilmiştir. Derneğin Belediye ve diğer başka kurumlardaki algısı olumlu
yönde değişmiş ve dernek daha geniş çevrelerde kabul görmüştür.
Yönetişim açısından şeffaflığın istenen düzeyde olmadığı, dernek içi
demokratik yapının yeterli olmadığı, zaman zaman dernek üyeleri tarafından dile
getirilmiştir. Üyelik ve liderliğin dar temele dayanmakta olduğu ve dernek
yapılanmasında baskın kişilikler ve tek kişilik gösteri olarak değerlendirilebilecek
tutumlar nedeniyle kurumsal kapasiteyi geliştiremedikleri görülmüştür. Derneğin
yürütülen çalışma süresince, çeşitli başarılar elde ettiği görülmüş ancak bu
başarıların kurumsal olmaktan çok, kişilerle bağlantılı olmasından dolayı önlem
alınmazsa başarının geçici olacağı şeklinde değerlendirilmektedir.
Dernek faaliyetleri gönüllülük ilkesi ile yürütülmektedir. Ancak zaman
zaman faaliyetleri yürüten bu kişilerin karar alma sürecinde fikirlerinin gözardı
edildiği durumu ile sık sık karşılaşılmıştır. Bu durumun, kişilerin derneğe
bağlılığını ve motivasyonunu düşürmekte olduğu görülmüştür.
Araştırmanın başında dernek çalışmalarını medyaya sunma konusunda
yeterli beceriler geliştiremedikleri görülmüştür. Süreç içerisinde gelişen ilişkiler
nedeniyle profesyonellerin desteği ile medyanın öncelikleri dernek üyeleri
tarafından öğrenilmiş ve medya ile bağlantılı faaliyetlere önem verildiği
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görülmüştür. Tanınırlık ve sosyal onay boyutunun dernek üyeleri ve köylülerin
dernek çalışmalarına katılmasını artırdığı gözlenmiştir.
Çalışma süresince, en önemli sorunlardan birisinin finansman eksikliği
olduğu sık sık dile getirilmiştir. Derneğin yerli ve yabancı fon kaynaklarını
kullanmamak yönünde bir felsefeye sahip olduğu ancak ayakta kalmak açısından
da zorluklarla karşılaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmanın başında finansman
elde etme konusunda beceri eksikliği ve yaratıcılığı az iken, finansman kaynağı
bulma, sürdürülebilirliğe daha fazla dikkat etme konusunda bir gelişme
kaydedilmiştir.
Çalışmanın başında, derneğin ofis ve ekipman olarak yeterli altyapıya sahip
olmadığı görülmüştür. Ancak süreç içerisinde derneğin tanınırlığının artması ile
büro malzemeleri konusunda bazı kişi ve kurumlar yardımda bulunmuş ve
Muhtarlığında desteklerinin artması ile ihtiyaçlar tamamlanmıştır.
Derneğin çalışmanın başından itibaren bilgi paylaşmak ve iletişim ağı
oluşturmaya yönelik istekli olduğu görülmüştür. Derneğin deneyim ve uzmanlık
oluşturma, tanınma ve çiftçiler tarafından kurulan bir ilk olduğu için de kimlik
oluşturmaya yönelik çalışmalara daha fazla önem verdiği görülmüştür. Bu konuda
zaman zaman teknik destekte bulunulmuştur. Ayrıca diğer benzer konularda
faaliyet gösteren diğer STK’lar ile iletişim kurma ve geliştirme çalışmaları
yürüttükleri de gözlenmiştir. Bu çabalar zaman içinde; Ekolojik Üreticiler Derneği
ile ortak hareket etme ve iki derneğin kardeş kuruluş olarak faaliyetlerini
yürütmesi şekline dönüşmüştür. Ancak yerel tohumların bulunması, korunması,
geliştirilmesi, yerel tohum ağlarının oluşturulması konularına yönelik faaliyetlerde
bulunan diğer STK’lar ve kişilerle yeterli olumlu ilişkiler geliştirilemediği
görülmüştür. Süreç içerisinde değişim yaşanan en önemli olgunun dernek
yönetiminin, yerel tohumlar ile ilgili başka kurum ve kuruluşlarca yürütülen
faaliyetlerin birçoğunda derneğin tartışmasız tek, öncü, akıl ve deneyim danışılan
ve her türlü faaliyeti planlayan, organize eden bir konumda yer almak isteğinde
olmasıdır. Bu haklı gibi görünen isteğin, zaman içerisinde diğer STK’lar ve
uzmanlar ile olumlu ilişkiler kurulmasını engellediği gibi derneğin aynı konuda
faaliyette bulunan STK’ların başarılı çalışmalarından yararlanmasını ve deneyim
aktarmasını engellemiştir. Yıllardır yerel tohumlarla üretim yapan, yerel
tohumlara öznel değerler yükleyen, yerel tohumun bilgisini ve deneyimi ile
tohumlarını formal herhangi bir örgüt altında yeralmadan ama örgütlü davranarak
toplumun yararına sunan, hiçbir karşılık beklemeden paylaşan ve bugünlere

125
gelmesini sağlayan başta kadınlar olmak üzere birçok çiftçinin bu tekelci
yaklaşımı anlamadıkları ve derneğin daha fazla gelişerek güçlenmesini engelleyen
önemli bir unsur olarak değerlendirdikleri görülmüştür.
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8. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bölümde yürütülen araştırmanın ulaştığı sonuçlara özet şeklinde yer
verilecektir.
Çiftçilerin üye olduğu Karaot Köyü Tohum Derneğinde, Karaot Köyünde,
çevresinde ve Ege Bölgesinde yürütülen bu katılımcı eylem araştırmasında yerel
tohumların çiftlik düzeyinde korunması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması ve bu
amaç doğrultusunda başarılı bir örgütlenmenin gerçekleşbilmesi için var olan
durum analiz edilerek, çiftçilerin bu konudaki eğilim ve çabalarını belirleyen
faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Bütün dünyada ve ülkemizde yerel tohumları
koruyanların en başta kadınlar olması dikkate alınarak, bu konuda kadınların
sorumlulukları ve toplumsal dönüşüm için yapılabilecekler hakkında önerilere de
yer verilecektir.
Katılımcı Eylem Araştırması (Participatory Action Research) yöntemi ile
yürütülen bu çalışmada, Katılımcı Kırsal Değerlendirme (Participatory Rural
Apprasial) (KKD) yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmada bireysel görüşmeler,
anketler, grup çalışmaları, konferanslar, öncülük edilen veya katkıda bulunulan
yerel tohum takas şenlikleri gibi çeşitli etkinliklerle bilgi üretimi ve bunlar
aracılığıyla gerçeğe müdahale etme ve tekrar bunlardan bilgi üretme
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın yöntemi gereği araştırma sürecinde gerçeğe,
hayata müdahalede bulunmaktan çekinilmemiştir. Hatta gerçek ve değerli bilgilere
bu müdahaleler (eylem) sonrasında ulaşılmıştır.
Araştırmada yerel tohumların özellikle kadınlar tarafından korunduğu,
kadınların bu konudaki bilgilerinin erkeklerden çok önde olduğu görülmüştür.
Kadınlar yerel tohumların aileyi sosyal-ekonomik açıdan daha çok desteklediği ve
beslenmede daha yarayışlı olduğuna inanmaktadırlar. Bu değer sistemi yerel
tohumların ihtiyacı olanlara karşılıksız olarak verilmesi gibi geleneklerle
desteklenmektedir. Kadınların biyoçeşitliliğin korunması, tohum seçimi,
kornması, doğadan toplanan yabani otların gıda olarak tüketilmesinde önemli rolü
bulunmaktadır. O nedenle yerel tohumların korunması, geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması amacıyla yürütülecek çalışmalarda kadınların mutlaka
yeralmaları gerekmektedir. Araştırmada özellikle kadınların tohumlar
konusundaki uygulamaları ve geleneksel bilgileri incelenmiş olup yerel
tohumlarla yürütmüş oldukları yetiştiricilik sistemleri analiz edilmiştir. Birçok
kadının yerel tohumları korumadaki çok önemli rollerine rağmen, kadını
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baskılayan sosyo ekonomik yapılar ve geleneksel değerler nedeniyle, köyde
oluşturulmuş olan dernek benzeri modern organizasyonlarda yeralmadıkları hatta
uzak durdukları – durduruldukları saptanmıştır. Çalışmanın en önemli eylem
amaçlarından biri olarak kadınların dernek yönetimindeki rolleri ve kadınlarla
dernek arasındaki ilişkiler geliştirilmeye çalışılmış ancak kadınların toplumsal
kurallar ve değerler nedeniyle dernek çalışmalarına katılımları istenen düzeyde
olamamıştır. Sadece erkekler tarafından kurulan ve yönetiminin sadece
erkeklerden oluştuğu böylesi STK’ların çalışmalarına kadınların katılımının güç
olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenlerle yerel tohumların bulunması, korunması ve
geliştirilmesine yönelik kurulacak STK’ların işlerliğinin olabilmesi için
yönetiminde kadınların olduğu hatta eş başkanlık sisteminin uygulanarak hem
kadınlar hem de erkeklerle çalışmaların eşgüdüm içinde yürütülmesi konusuna
büyük önem verilmesi yerel tohumların korunması ve geliştirilmesi için çok
önemlidir.
Dernek ve kooperatif gibi formal yapılar kadınların dışlanmasına yol
açmaktadır. Bu nedenle bu modern kurumlar yanında kadınların kolayca
katıldıkları ve etkili olabildikleri “kendine yardım grubu” gibi informal yapıların
kurulmasının yerel tohumlar başta olmak üzere çevre ve köylü dostu yaklaşımlara
hız verebileceği görülmüştür.
Kadınlar ile erkeklerin yerel tohumları tercih etme nedenlerinde farklılıklar
bulunmaktadır. Kadınların yerel tohumların kullanılması ve korunması konusunda
öncelikli olarak daha besleyici, sağlıklı ve lezzetli olduğunu düşündükleri,
çeşitliliğe de bu nedenle önem verdikleri görülmüştür. Bu nedenle yerel
tohumların korunması konusunda oluşturulan örgütlerin şartlar oluşturulursa
kadınlar tarafından daha iyi yönetileceği ve kadınların bu faalyetlerle erkeklere
göre daha çok ilgileneceği düşünülmektedir.
Elde edilen bulgular ışığında; yerel tohumların kullanımını azaltan
etmenlerin başında pazarlama zorlukları, değerlerinin tüketici tarafından yeterince
takdir edilememesi ve aracıların yüksek kar marjı nedeniyle çiftçi eline geçen
fiyatların düşüklüğü gelmektedir. Yerel çeşitlerin bazı kalite ve lezzet
özelliklerinin daha iyi olması, daha az tarımsal girdiye ihtiyaç duymalarına
rağmen göreli olarak verimlerinin düşük olması, tüketicilerde yaratılmış olan
şekillerdeki birörneklik algısı, semt pazarlarında yerel çeşitlerin satışı için yer
verilmemesi ve üreticilerin pazarlara erişimindeki sorunlar, üreticilerin örgütlü
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olmaması gibi nedenlerle üretim şekli şirketler ve bazen de devlet tarafından
geliştirilmiş ticari tohumlarla yapılan yetiştiriciliğe dönmüştür.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarım politikalarının kimyasal gübre ve
pestisitlerin kullanımı ile yüksek verimlere ulaşılabilen ticari tohumların
kullanılmasına ve geliştirilmesine yönelik olması dolayısıyla kamu yayım ve
araştırma kurumları da genellikle verimliliğe odaklanmakta, bu çalışma tarzı
modernizasyon ve gelişme olarak algılanmaktadır. Bu durum çiftçilerin yerel
tohumlarını ve geleneksel bilgilerini korumaları, geliştirmeleri konusunda yıkıcı
etkilere neden olmaktadır. Örneğin sertifika zorunluluğu olması ve köy
popülasyonu gibi yerel tohumlukların yasal olarak “çeşit” tanımına girmediği için
tohumluk veya fide olarak köylülerce satışı Tohumculuk Kanununca mümkün
olmayan yerel tohumlara çiftçilerin ulaşımı kolay olamamaktadır. Söz konusu
durum bu amaçla kurulmuş olan STK’ların tohum üretseler bile sertifikasını
almadıktan sonra yasal olarak tohum satmalarını engelleyici bir unsurdur. Genetik
çeşitliliğin kaybının önüne geçilmesi için politika yapıcıların, gerekli
düzenlemeleri çiftçi ve doğanın lehine olacak şekilde yapmalarının uygun olacağı
düşünülmektedir.
Endüstriyel

tarım

uygulamalarının

egemenliği,

şirket

tohumlarını

destekleyen bir tarım politikası ve yayımı, tohumla ilgili mevzuattaki
değişiklikler, pazarlama sistemlerinin yerel üretim ve tüketim yerine uzak
bölgelerden gıdaların sağlanmasına yönelik gelişmesi ve bu bağlamda özellikle
zincir süper marketlerin artan egemenliği, tarım kimyasalları ile şirket
tohumlarının birlikteliğinin daha düşük maliyetli üretime başlangıçta imkân
vermesi, tüketicilerin ve çiftçilerin bu ürünler ile ilgili asimetrik bilgileri yerel
tohuların korunma ve üretilmelerini gerileten etmenler olarak belirlenmiştir.
Yerel tohum bankaları gibi görev üstlenen STK’ların desteklenerek ulusal
gen bankaları ile çiftçiler arasında bağlantıyı oluşturacak şekilde faaliyette
bulunmalarının sağlanması gerekmektedir. Bu yolla çiftçilerin gen bankalarında
bulunan tohum örneklerine ulaşımının kolaylaşacağı, ex-situ koruma ve in-situ
korumanın etkinliğinin artacağı düşünülmektedir.
Çalışma bölgesinde olduğu gibi köylerde yaşlı nüfusun kalmış olması,
gençlerin tarımsal faaliyetlerde bulunmak istememeleri ve gençlerin yerli
tohumlara yaşlılar kadar değer vermemesi, birçok üreticinin emek gerektiren
sebzeleri yerel tohumlarla üretmek yerine köylere kadar gelen manavlardan
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endüstriyel ürünleri satın alarak yerel tohumların kullanımının azalmasına yol
açan etmenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca tohumculuk politikalarında ve
patent haklarında gerçekleşen değişiklikler ve tohumculuk ile ilgili olarak
çıkarılmış olan yasa ve yönetmelikler ile imzalanan uluslararası anlaşmalar ve
desteklemelerin şirket tohumları ile olan üretime yönelik olması çiftçilerin kendi
tohumlarından üretim yapmalarını ve yerli çeşitleri korumalarını azaltan diğer
etmenlerdir.
Araştırmada hem bireysel hem de odak grup görüşmeleri aracılığı ile
yapılan gözlemler ve eylemler sonucunda elde edilen bilgiler ışığında yerel
tohumlarla üretimi yaygınlaştırmak, tekrar canlandırmak amacıyla çeşitli
uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Yürütülen çalışmalar ile ekonomik başarının
yanında, öncelikli amaç olarak parasal değer olarak ölçülemeyen ancak zamanla
parasal değerin ve örgütlü çabaların çoğalmasında etkili olan moral değerler
yaratılmaya çalışılmıştır. Böylelikle yerel tohumlar bağlamında topluluk temelli
bir dönüştürme hedeflenmiştir.
Yerel tohumlardan üretim yapmayı bırakan veya öztüketim amacıyla üretim
yapan çiftçilere yönelik olarak sosyal statü ve sosyal onay boyutları ön planda
tutulmuş ve bu dinamikler harekete geçirilmeye çalışılmıştır. Pazara yönelik
üretimde bulunan üreticilere yönelik olarak da hem ekonomik yararlılık hem de
sosyal statü boyutları ele alınmıştır.
Yerel tohumlar, yetiştirildikleri ortama uyum sağlamıştır. Böylelikle bazı
şartlara daha dayanıklı oldukları ve daha az endüstriyel girdiye ihtiyaç duyulduğu
bilinen bir gerçektir. Özellikle küçük çiftçiler için bu tohumların kullanılmasının
ekonomik açıdan da sürdürülebilirliklerini sağlamada önemli bir yeri vardır.
Araştırma bölgesinde yerel tohumlardan yapılan üretim ile ilgili olarak;
özellikle öztüketime yönelik üretimde %15 oranında artış gerçekleşmiştir.
Üretimden vazgeçenlerin veya bugüne kadar hiç yerel tohumlarla üretim
yapmamış genç çiftçilerin üretime başladıkları ve çalışmada oluşturulan odak
grup önderliğinde bilgi alışverişi, deneyim aktarımının olduğu ve ortak
faaliyetlerde bulundukları görülmüştür. Yerel tohumlarla pazara yönelik üretim
yapan üreticilerin tüketici tercihlerini ön planda tuttukları çeşitleri yetiştirdikleri
ve korudukları tespit edilmiştir. Bu üreticilere yönelik olarak ise daha sağlıklı ve
doğaya en az zarar verecek şekilde üretim yapmaları konusunda yönlendirme ve
bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
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Yerel tohumların gen bankalarında yeri dışında yani exsitu olarak
korunması elbette ki çok önemlidir ancak bu tür korumanın ve yararlarının
birtakım sınırlılıkları mevcuttur. Çiftçilerin bu bankalardaki tohumlara ulaşması
ve kullanması mümkün değildir. Ayrıca tohumları sadece korumak amacıyla
düşük sıcaklıklarda saklamanın tohum yönetimini, kültürü ve bilgisini
geliştirmediği hatta kaybolmasına neden olduğu düşünülmektedir. Biyoçeşitliliğin
devam etmesi, gelecek nesillerin gıda ihtiyacının garanti altına alınabilmesi için
çiftçi şartlarında korumanın mutlaka gerçekleştirilmesi ve çiftçilerin tohumlarla
ilgili bilgisinin aktarılmasının sağlanması gerekmektedir.
Araştırmada yerel tohumların seçimi, tohumluk ayrılması ve muhafazası
konularında çiftçilerin bazı hatalı uygulamalarıyla da karşılaşılmıştır. Bu
uygulamaların çeşitli eğitimlerle hızlı bir şekilde giderilebilmekte olduğu ve
çiftçilerin bilgi, birikim ve deneyimlerinden de bilim insanlarının faydalandığı
görülmüştür. O nedenle dünyada birçok ülkede başarılı bir şekilde uygulanan
katılımcı ıslah ve katılımcı çeşit seçimi uygulamalarını ülkemiz araştırmacı ve
agronomistlerinin çiftçilerle birlikte hayata geçirmeleri yerel tohumların
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması açısından son derece önemlidir. Ayrıca yerel
tohumlar konusunda faaliyet gösteren STK’ların tohum üretimi, seçimi,
depolanması, ürün çeşitliliğinin önemi, sürdürülebilir tarım teknikleri gibi
konularında öncelikle üyelerine sonrasında da diğer çiftçilere yönelik bilgi ve
becerilerini geliştirici faaliyette bulunmaları gerekmektedir. Böylelikle STK’lar
aracılığı ile bir taraftan ürün çeşitliliği ve verimliliği artarken diğer taraftan da
çiftçi ailelerinin gıda güvenliği, egemenliği ile daha iyi beslenmesi sağlanacaktır.
Değişik projeler kapsamında STK’lar tarafından yürütülen yerel tohumların
bulunması, kayıt altına alınması, korunması ve kullanımının yaygınlaştırılması
çalışmaları ile belirli sayıda çiftçiye ulaşılabilmektedir. Bu çalışmaların daha çok
çiftçiyi kapsayacak şekilde olması ve ulusal düzeyde geliştirilebilmesi için başta
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri olmak üzere tarımsal araştırma
enstitülerinin ve kurulmuş olan gen bankaları gibi kamu kurumlarının STK’lar ile
birlikte çalıştığı uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu tür bir
çalışmanın sonucunda biyoçeşitliliğin ve yerel tohumların korunması konusunda
gerçek bir etkinin yaratılabileceği düşünülmektedir.
Araştırmanın başında, birkaç yerel ürün dışında bölgedeki üreticilerin yerel
tohumlarla yaptıkları küçük üretimin ticaret bağının ilçe pazarları dışında kurulu
olmadığı ve bu pazarlar konusunda da sıkıntı yaşadıkları görülmüştür. Çalışma
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süresince pazarlama olanakları ile ilgili çeşitli girişimlerde bulunulmuş ancak
istenilen boyutta bir sonuca ulaşılamamıştır. Giderek değişen büyük perakende
pazarlarına bu küçük üreticilerin erişiminin gün geçtikçe zorlaştığı tespit
edilmiştir. Ürettiklerini pazarlayamayan bu küçük üreticilerin üretimden vazgeçip,
üretimden kopmalarının önüne geçilmesi için mutlaka üretici pazarlarının
kurulması, üreticilerin doğrudan tüketicilere ulaşabilecekleri, riskleri
paylaşabilecekleri “toplum destekli tarım” dediğimiz sistemlerin kurulması ve
yaygınlaştırılması gerekmektedir.
Çalışmanın başında derneğin kurulmuş olduğu köyde dahil olmak üzere
diğer köylerde de derneğe karşı bir güvensizlik ve şüphe tespit edilmiştir. Dernek
çalışmalarına kuşkuyla yaklaştıkları ve uzak durduklar gözlemlenmiştir.
Köylerdeki muhafazakar yapı, nüfuslarının genellikle orta yaşın üzerinde olması,
iletişim sorunları ve geçmişte yaşanan olumsuz kooperatif deneyimleri, derneğe
üye olmaktan alıkoyan nedenler olarak tespit edilmiştir. Dernek resmi olarak
köylülerden oluşmasına rağmen, gerçekte tam anlamıyla örgütlenemedikleri ve
faaliyetlerini organize etmek için kurallara sahip olmadıkları anlaşılmıştır. Yerel
tohumları koruma ile ilgili faaliyetlerde çiftçilerin rolleri ve sorumluluklarından
emin olamadıkları ve karar verici olarak çok fazla etkili olamadıkları görülmüştür.
Çiftçilerin dernek çatısı altında birlikte eyleme geçmelerini etkileyen ve
önemli olan diğer etmen de bazı kişilerin karakter özelliklerinin dernekte üyelerin
organize olma kapasitelerini ve başarılarını etkilemesidir. Kadınlara ve dernek
üyelerine iletişim, yönetim, liderlik ve örgütlenme konularında düzenlenecek bazı
eğitim çalışmalarının bu süreçleri iyileştirmesi bakımından yararlı olacağı ve
yürütülecek çalışmalar sonucunda da ortak hareket etme ve örgütlenmenin
güçleneceği düşünülmektedir.
Çoğunluğu küçük çiftçi olan üyelerin parasal kısıtlılıklar nedeni ile dernek
faaliyetlerine bir bütçe ayıramadıkları hatta bazılarının dernek aracılığıyla
ürünlerini satarak gelir elde etme amacında oldukları gözlemlenmiştir. Derneğin
herhangi bir parasal kaynağının bulunmamasının faaliyetlerini sınırlayıcı ve
engelleyici bir etken olduğu tespit edilmiştir. Tohum bankası faaliyeti göstermek
amacında olan bu tür STK’ların yerel tohumların üretimi, geliştirilmesi ve üretilen
tohumların veya fidelerin kar amacı gütmemek koşuluyla bazen de satışını
gerçekleştirebilecek şekilde organize olmaları gerekmektedir. Ticari faaliyette
bulunmaları yasal olarak mümkün olmayan örgütlenmelerin oluşturulması daha en
başında yürütülecek çalışmaları sınırlayıcı etmendir. Dernek olarak kurulmuş olan

132
bu gibi örgütlerin faaliyetlerini geliştirmeleri ve yerel tohum veya fide üretseler
bile satışını gerçekleştiremeyecekleri için daha büyük kitlelere ulaşmaları
mümkün görünmemektedir. Nitekim Karaot Tohum Derneği de fide üretmiş ve
karşılıksız olarak dağıtmıştır. Ancak tohumları çoğaltmak ve fideleri üretmek
maliyeti olan bir iştir. Satış yapmadan yani ekonomik olarak bir getiri elde
etmeden yapılan faaliyetlerin sürürülebilirliği günümüz dünyasında zordur. Ayrıca
değişik ülkelerdeki benzer faaliyetlerde bulunmak üzere oluşturulan örgütlerde;
yerel tohumların üretiminin yaygınlaşması, geliştirilmesi için yapılan
uygulamalarının daha fazla üreticiye ulaştırılması ve oluşturulan örgütün
güçlenmesinin sağlaması amacıyla üyeleri dışındaki çiftçilere tohum satışı
gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde kurulmuş olan bu STK’ların benzer
uygulamaların yürütülmesi ile güçlenecekleri ve gelişecekleri böylelikle de yerel
tohumlar konusunda daha etkili çalışacakları düşünülmektedir. Bu konuda en
önemli engel var olan Tohumculuk Kanunudur.
Yerel tohumlar kadar önemli olan diğer bir konuda geleneksel bilgi ve
uygulamalardır. Yerel tohumdan üretim yapan çiftçiler kendi aralarında bilgi ve
deneyimlerini paylaşmaktadırlar. Ancak bu tohumların üretiminden bir şekilde
vazgeçildiğinde var olan bu bilgi ve deneyimler yok olmaktadır. Yerel tohumlara
yönelik faaliyet gösteren yurtdışındaki kuruluşlarda geleneksel bilgilerin ve
yöntemlerin dokümente edilmesi ve paylaşılması sağlanmaktadır. Karaot Tohum
Derneği’nin araştırma süresince böyle bir amacının olmadığı görülmüştür. Oysaki
yerel tohumların yok olmasının önüne geçmenin en önemli yolunun geleneksel
dil, bilgi, birikim ve deneyimlerin derlenerek paylaşılması özellikle de gençlere
aktarılması ile sağlanabilecektir. O nedenle bu gibi faaliyette bulunan kurumların
geleneksel kültürü de kullanarak ve aktararak etkili bir koruma ve geliştirme
programı uygulayabilecekleri düşünülmektedir.
Örgütlenmenin zayıf olduğu ülkemizde özellikle kadınların formal örgütler
içinde yer almaları az görülen bir durumdur. Erkekler tarafından kurulmuş ve
üyelerinin de erkeklerden oluştuğu bir derneğe, yerel tohumları muhafaza eden
kadınların geleneksel yapı nedeniyle katılmaları son derece zordur. Zaten Karaot
Tohum Derneği örneğinde de kırsalda yaşayan kadınlar üye olmak bir tarafa
dernek binasına bile girmemektedirler. Çalışmanın başında dernek faaliyetlerine
hiç katılmayan, uzak duran ve erkekler tarafından uzak tutulan kadınların
yürütülen çalışmalar sonucunda Dernek faaliyetlerine katıldıkları ve informal
olarak organize olarak birlikte eyleme geçtikleri görülmüştür. Araştırmanın
sonunda gençlerin özelliklede genç kızların dernek çalışmalarına kısmen
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katıldıkları, dernek binasına girerek çalışmalara katkı koymaları ve faaliyetlerde
görev almak istemeleri önemli bir değişim olarak nitelenebilir. Ayrıca ilk
şenliklerde, konuşmacı olarak özellikle genç kadınların konuşmak istemediği ve
erkeklerin de kadınların konuşmacı olmasına izin vermediği durumları ile
karşılaşılmıştır. Zaman içinde oluşan güven ortamı ve toplum tarafından tohumu
koruyan kadınların sosyal onayının ve statüsünün yüksek olduğunun görülmesi
sonucunda son yapılan şenlikte genç kadınların da konuşmacı olarak yer aldığı
görülmüştür.
Araştırmanın sonucunda, Karaot köyünde çiftçilerin özellikle de kadınların
kendilerine daha güvenli davrandıkları ve formal olmasa da daha organize
oldukları görülmüştür. Kadınların organize olarak yetiştirdikleri ürünlerden
yapmış oldukları gıdaları Türkiye’nin değişik yerlerine koli şeklinde
pazarlamaları önemli bir gelişmedir. Zeytin, zeytinyağı ve incir başta olmak üzere
tarhana, börülce, erişte, salça, pekmez, nar ekşisi, turşu, sabun gibi 14 değişik
ürün grubundan bir yıl içerisinde yaklaşık olarak 600kg satış gerçekleştirilmiştir.
Ürünlerin müşterileri Samsun, İstanbul gibi uzak illerden olması nedeniyle
yetiştirilen sebzelere yeşil olarak herhangi bir talep oluşmamıştır. Bu yolla
kadınlar öztüketime yönelik ürettikleri ürün ve gıdalardan gelir elde etmişler,
özellikle yerel tohumlardan yetiştiricilik ve çeşitlilik tekrar önem kazanmıştır. Bu
şekilde aralarındaki ağ gelişmiş, yerel tohumların kullanımı yaygınlaşmıştır.
Köydeki gençlerin tarıma olan ilgilerinde artış olmuş, özellikle geleneksel bilgi ve
tecrübelerin yaşlılar tarafından gençlere daha fazla aktarıldığı görülmüştür.
Yerel tohumların kullanımının arttırılması ile ilgili olarak çiftçiler, daha iyi
pazar olanakları ve daha yüksek fiyat elde ettikleri takdirde daha çok üretim
yapacaklarını bildirmişlerdir. Çalışma bölgesinde çiftçilerin yerel tohumların
kullanımı ve devam ettirilmesi konusuna daha çok gelenek olarak yaklaştıkları,
lezzetli buldukları ve kendi tohumlarından çıkacak ürünleri tanıyıp güvendikleri,
daha önceki olumsuz deneyimlerine dayalı olarak ticari tohumlarla yapılacak
üretimden ne gibi sonuçlar alacakları konusundaki belirsizlik nedeniyle devam
ettikleri saptanmıştır. Ayrıca bazı ürünlerin özellikle talep görmesi ve bölge
özelliği nedeniyle turfanda sayılabilecek şekilde pazara sunulabilmesi de diğer
önemli nedenler arasındadır.
Yerel tohumların korunması konusunda; tohum ve tarımsal üretim ile ilgili
politikalar, ekonomik faktörler, organizasyon ve örgütlülük kültürü, çevresel
faktörler ve çiftçilerin sosyo-kültürel özellikleri etkili olmaktadır. Her biri tohum
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bankası niteliğinde olan çiftçiler arasında yerel tohumlar ve yetiştiricilik bilgi,
deneyimlerinin paylaşımı tohum değişim ağları ve mekanizmaları aracılığıyla
zaten informal olarak gerçekleşmektedir. Ancak söz konusu faktörler formal veya
informal olarak yerel sivil toplum örgütlerin kurulmasını, çiftçilerin katılımını ve
bu organizasyonların gelişimini etkilemektedir.
Ayrıca kurulan bu tür kurumlarda; şeffaf yönetim, kurum içi demokrasi,
üyeleri ve lideri tarafından gerekli sorumluluğun taşındığı, kurumsal becerilerin
sergilendiği bir yapının sürdürülebilir bir başarı için gerekli olduğu ve bu
kurumsal yapı ile gelişip büyüyebilecekleri düşünülmektedir. Kamu yönetiminin
bu gibi kurumlara yönelik olumlu yaklaşımı ve işbirliği içinde olması durumunda
bu kurumların veya grupların gelişip büyümeleri daha da kolaylaşacaktır.
Yerel çeşitlerin korunması ve geliştirilmesi konularında faaliyet gösteren
tüm STK’lar ve grupların hedeflerine ulaşmak için mutlaka güçlü bir iletişim
mekanizması oluşturmaları ve güçlerini birleştirmeleri gerekli görünmektedir.
Ayrıca ilgilendikleri konular bakımından toplumsal yararı ve sosyal değişimi
öngördükleri için hedeflerini gerçekleştirebilmeleri ancak paylaşımcı ve
rekabetten uzak ortak çalışmalarla sağlanabileceği düşünülmektedir.
Araştırmanın bilgilerinin elde edilmesinde, hem görüşme yöntemi hem de
çalışmanın ana yöntemi olan katılımcı eylem araştırması yaklaşımı ve bu
kapsamda uygulanan teknikler kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler ile yörede yerel
tohumların durumu, bu tohumları kullanan çiftçilerin ve işletmelerin özellikleri,
yerel tohumları koruma nedenleri, strateji ve uygulamaları konularında hızlıca
bilgi elde edilmiş ve çalışma bölgesinde bu konuya duyarlı çiftçilerle tanışılmıştır.
Yarı yapılandırılmış olarak düzenlenen soru formlarında ağırlıklı olarak özellikle
açık uçlu sorular kullanılmış ve daha derinlikli görüşmeler yapma olanağı
yaratılmıştır. Gerçekleştirilen görüşmeler aracılığı ile çok değerli bilgiler elde
edilmiş ve bu bilgiler ışığında bazı stratejiler geliştirilmiştir. Ancak görüşme
yöntemiyle elde edilen bilgiler sadece araştırmacının ufkunu geliştirmiştir.
Yapılan görüşmelerin ve elde edilen bilgilerin, görüşme yapılan çiftçilere
doğrudan bir faydasının olmadığı düşünülmektedir. Elde edilen bilgiler katılımcı
eylem araştırmasına taban oluşturmuştur. Çalışmada yerel tohumlar konusunda
toplumsal değişim öngörüldüğü için katılımcı kırsal değerlendirme tekniklerinin
böylesi çalışmalarda daha etkili olduğu deneyimlenmiştir. Yerel tohumların
korunması, kullanımının geliştirilmesi, çiftçilerin örgütlenmesinin sağlanabilmesi
ve STK’ların çalışmalarının yaygınlaştırılması konularında bilginin kollektif
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olarak üretilmesi ve bu bilgiler oluşturulurken gerçekleşen tartışmalar ile özellikle
görsel materyallerin ortaklaşa düzenlenmesi ile konuların daha iyi anlaşıldığı ve
duyarlılığı daha fazla artırdığı görülmüştür. Yürütülen odak grup görüşmeleri ve
değişik faaliyetlerin yanında, çalışmanın merkezinde bulunan kadınların değişimi,
dernek üyelerinin faaliyetlerinin geliştirilebilmesi ve toplumda yerel tohumlar ve
önemleri konularında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen “tohum takas
şenlikleri” yaratmış olduğu olumlu etki ile eylem araştırmasının en önemli
eylemlerinden birisi olmuştur. Türkiye’de ilk kez düzenlenen “tohum takas
şenliği”nin yürütülen bu araştırmanın bir ürünü olması ayrıca önemlidir. Daha
sonra değişik gruplarca, değişik bölgelerde düzenlenen “tohum takas şenlikleri”
nin toplumda farkındalık yaratma konusunda önemli etkilerinin olduğu
görülmüştür. Ancak çiftçiler üzerinde olumlu değişimin yaratılması için sadece
şenliklerin yeterli olmadığı ve “tohum takas şenliği” düzenlemenin bir amaç
olmayıp, yerel tohumların korunması ve kullanımının yaygınlaştırılması,
toplumda yerel tohumların öneminin anlaşılması ve çiftçilerin haklarını arama
konusunda örgütlenmelerini sağlamada sadece bir araç olduğu düşünülmektedir.
Çiftçilerin yerel tohumlarla üretime devam etmelerini sağlamak için
öncelikle konunun öneminin hem tüketicilerce hem de üreticilerce kavranması
gerekmektedir. Bunun için çeşitli eğitimler, tohum takas şenlikleri veya yerel
tohumlardan üretilmiş gıdalar, ürünler, yemekler vs. için festivaller
düzenlenebilir. Yerel tohumlardan üretim yapan çiftçilerin örgütlenmelerine
yardımcı olunabilir. Üretici örgütlenmesinin yanında tüketici kooperatifleri de
kurarak toplum destekli tarım uygulamalarının geliştirilmesi sağlanabilir. Gelirle
bağı olmayan hiçbir üretim devam etmeyeceği ve yaygınlaşmayacağı için, yerel
tohumlardan üretilen ürünleri pazarlarda aramak ve satın almak, üretici pazarları,
yerel pazarlar kurulması için talepte bulunmak, ürünlere makul ama biraz daha
fazla para ödemeye istekli olmak diğer yapılabilecekler arasında yer almaktadır.
Yerel tohumların korunarak gelecek kuşaklara iletilmesi acil bir konudur.
Çiftçilerin bu amaçla ilk aşamada kendi tüketimleri için yerel tohumları
korumalarına önem vermelerinin sağlanması ve bunun için de gerekli yayım
çalışmalarının yapılması yararlıdır.
Yerel tohumların korunması, ürün çeşitliliğinin arttırılması, çiftçilerin bilgi
ve karar verme gücü ile haklar ve sorumluluklar bakımından yerel tohum ağları ve
topluluk temelli tohum bankalarının uygulanabilirliklerinin boyutlarını saptamak
için bilimsel araştırmalar azdır. Özellikle ülkemizde bu konuda herhangi bir
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çalışmaya rastlanmamıştır. Yerel tohumların kullanımı ve bu tohumların
özelliklerini geliştirecek, çeşitliliği sağlamak amacıyla bu süreci teşvik edecek
politikaların tasarımı ve biyoçeşitliliğin korunması, küçük çiftçilerin
güçlendirilmesi amaçlarını benimsemiş örgüt ve kişi davranış biçimleri ve
kapasiteleri hakkındaki bilgilerimizi arttıracak daha fazla bilimsel araştırmaya
ihtiyacımız olduğu da kuşkusuzdur.
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EKLER

Ek 1 Anket Çalışması
Ek 2 Biyoçeşitlilik ile ilgili Düzenlemeler
Ek 3 Tohumculuk Kanunu

EK-1
EGE ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

SORU FORMUNO:… … …

TARIMSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASINDA
YEREL TOHUM BANKALARININ ROLÜ ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA: KARAOT KÖYÜ TOHUM
DERNEĞİ VE YÖRESİ ÖRNEĞİ

ÜRETİCİ SORU FORMU

DOKTORA TEZİ

Zerrin ÇELİK

ÜRETİCİ SORU FORMU
İlçe/ Köy: ...................................................

Tarih: .........................

Anketin Yapıldığı Kişinin Adı Soyadı: …………………………………………..
1. Köyün durumu.
a) Ova

c) Dağ

b) Orman

d) Yamaç

2. Köyün nüfusu .......... hane.
3. Köyün İl merkezine uzaklığı ............... km.
Köyün İlçe merkezine uzaklığı ............ km.
4. Köyün yolu nasıl?
a) Stabilize

b) Asfalt

c) Tesviye

d) Ham

5. Bulunduğunuz köyün yerlisi misiniz? Değilseniz ne amaçla geldiniz?
a) Evet

b) Hayır

..................................................

nedeni

ile

geldim.
6. Cinsiyeti:

a) Kadın

Yaşınız:.............

b) Erkek

7. Kaç yıl eğitim aldınız? .................................. yıl.
8. Kaç yıldır çiftçilik yapıyorsunuz? .................. yıl.
9. Tarımsal bilgileri kime danışırsınız, kimden bilgi alırsınız?
c) Komşu veya akraba

a) Kendi deneyimi
b) Tarım Teşkilatları

d)

Diğer……………………………………..
10. Tarım dışı geliriniz var mı?
a) Hayır

b) Evet

ise Gelirinizin kaynakları ve oranları

nedir?
Tarım % ...

Tarım İşçiliği % …

Tarım dışı işçilik % ...

Toprak kirası % ...

Konut kirası % ...

Ticaret % …

Esnaf ve sanatkarlık % ...
11. Sosyal güvenceniz var mı, varsa hangisi ve kaç yılında başladı?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

12. Ortak ya da üyesi olduğunuz kooperatif ve mesleki kuruluşlar var mı?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
13. Kullandığınız kredi veya ödünç aldığınız para var mı?
………………………………………………………………………………
14. Toplam işlediğiniz alan kaç dekardır?
............... da Kıraç

............. da Sulanan

15. Sulanan araziniz varsa sulama şekliniz nedir?
a) Salma b) Karık

c) Tava

d) Damla

16. Ailenizin geçimini sağladığı arazinin mülkiyet durumu ve parça sayısı
nasıldır?
İşlenen arazi
(dönüm)

Parça
Sayısı

Mülk arazi
Kiralanan arazi
Kiraya verilen arazi
Ortakçılıkla tutulan arazi
Ortakçılığa verilen arazi
İşlenmeyen arazi
Toplam arazi

17. Yetiştirdiğiniz ürünler nelerdir?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Sebzeciliği işletme şekliniz nedir?
a) Aile sebzeciliği
c) Tarla sebzeciliği

b) Karışık sebzecilik
d) Bahçe sebzeciliği

18. Ailenizin sahip olduğu hayvan sayısını belirtiniz.
Büyükbaş .........baş

Küçükbaş .......... baş

Hiç hayvanı yok ...........
19. Sahip olduğunuz taşıtlar ve makineler nelerdir? (Traktörün gücü
yazılacak)
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
...................................................................................................................
20. Yetiştirilen ürünlerde hangi kültürel işlemlerde makine kullanıyorsunuz?
a) Toprak işleme

b) Ekim

c) İlaçlama

d) Gübreleme

21. Gübrelemede hangi gübreleri tercih ediyorsunuz?
a) Kimyasal

b) Organik (kompost,
çiftlik gübresi, yeşil gübre)

c) Her ikiside

d) Hiç gübre kullanmıyorum

22. Ücretli işçi kullanıyor musunuz? Hangi tarımsal faaliyette?
a) ............................................. işlerinde Kadın işgücü
b) ............................................. işlerinde Erkek işgücü
c) Hiç kullanmıyorum.
23. Ekilecek ürüne kim karar veriyor?
.............................................. pazara satılacaklarda .................... karar verir.
..................................... öztüketim için ekileceklere ................... karar verir.
24. Tohumunu nereden aldın, kaç yıldır üretiyorsun?
…………. yıldır. …………………………………… aldım.
25. Hangi yerel tohumları ekiyorsunuz?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
...................................................................................................................

26. Çeşit adları neler? (Yerel adları varsa onlarla beraber yazılacak.)
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
...................................................................................................................
27. Yerel tohumlarınızı diğer çiftçilerle değiştiriyor musunuz?
a) Komşular, akrabalar

b) Yakın köyler

c) Uzak köyler

d) Değiştirmiyorum

28. Tohumlarınızı değiştirme sıklığı nedir?
…………… yılda bir
29. Tohumunuzu satıyor musunuz? Satıyorsanız nerede ve kime satıyorsunuz?
a) Hayır

b)Evet

……………………………………………………...
30. Tohumunuzu saklama nedeniniz nedir?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
31. Tohumlarınızı saklarken neyin içinde muhafaza ediyorsunuz?
a) Teneke kutu b) Cam kavanoz

d) Plastik şişede

c) Bez torbada

32. Tohumlarınızı saklarken veya depolarken eklediğiniz bir şey var mı?
a) Kireç

b) Kül

c) İlaç

d)

Hiç

bir

şey

eklemem
33. Tohum seçmedeki kriterleriniz nelerdir?
a) Büyük tohum
b) Uygun renk
c) Böcek zararı olmayan
d) Diğer …………………………………………………………………….
34. Tohumluk almak için ayrılacak bitkinin seçimine kim karar veriyor? Ayırt
etmek için ne yapıyorsunuz?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………...................................................................................

35. Yerel tohumlara yaptığınız yetiştiricilikte kimyasal gübre ve ilaç
kullanıyor musunuz, hangileri ne için?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
...................................................................................................................
36. Yerel tohumlardan üretilen ürünlerin çeşitlere göre ne kadarı ailede
tüketiliyor?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
...................................................................................................................
37. Yerel ürünlerin ne kadarı satılıyor? Kim satıyor?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
...................................................................................................................
38. Yerel ürünlerinizi nerede satıyorsunuz?
a) Köy meydanında
b) İlçe pazarında
c) Başka pazarlarda
d) Tarlada
39. Şirket tohumları ile üretilenlere göre yerel ürünlerin fiyatları yüksek mi?
a) Daha pahalı

b) Daha ucuz

c) Aynı fiyata satılıyor

40. Yerle tohumlardan yetiştirilen çeşitleri neden tercih ediyorsunuz? Önem
sırasına göre sıralar mısınız?
a) Masrafları düşük

(…)

b) Sağlık açısından

(…)

c) Hastalık ve zararlılara daha dayanıklı

(…)

d) Lezzetli ve pişirme özellikleri iyi

(…)

e) Pazarda iyi fiyata satılabilme olanağı

(…)

f) Diğer .........................................................

(…)

41. Eskiden ekilen ancak şimdi yetiştirilmeyen çeşit var mı?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...

42. Bu çeşitlerin ekilmeme nedeni?
a) Düşük verimli
b) Geç olgunlaşıyordu
c) Kuraklıktan çok zarar gördü
d) Hastalık ve zararlılara dayanıksızdı
e) Fiyatı düşüktü
f) Diğer ……………………………………………………………………..
43. Ne yapılırsa veya olursa yerel tohumları daha çok yetiştirirsiniz?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.........................................................................................................................
44. Çiftçiliği bıraktığınızda işletmeniz, tarlalarınız, çiftliğiniz için ne
düşünüyorsunuz?
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………....................................................................................
45. Tohum seçme ve geleneksel tarım yöntemlerini öğrettiğiniz birisi var mı?
Varsa kime?
a) Hayır
b) Evet …………………………………………………………………….

TEŞEKKÜRLER

EK-2
Biyoçeşitlilik ve Tohumculuk Hakkında Uluslararası Anlaşmalar, Kanunlar
ve Yönetmelikler
• Uluslararası Sözleşmeler
Adı

R.G. No

Yayın Tarihi

Konusu- Açıklaması
Avrupa’nın Yaban Hayatı ve
Yaşama Ortamlarını Koruma
Sözleşmesi.

Bern
Sözleşmesi

18318

20.02.1984

Yabani flora ve faunayı ve
bunların
yaşam ortamlarını
muhafaza
etmek,
özellikle
birden fazla devletin işbirliğini
gerektirenlerin
muhafazasını
sağlamak ve bu işbirliğini
geliştirmektir.
Nesli Tehlikede Olan Yabani
Bitki ve Hayvan Türlerinin
Uluslararası Ticaretine İlişkin
Sözleşme.

CITES

Biyolojik
Çeşitlilik
Sözleşmesi

22672

22860

20.06.1996

27.12.1996

CITES, nesli tehlike altında olan
yaban hayatının uluslararası
ticaretini kontrol edebilmek için,
bu
tür
alışverişlerde
hükümetlerin iznini şart koşan,
dünya çapında bir sistem
geliştirmiştir. Sözleşme I, II ve
III EK listelere sahip olup bu EK
listelerde yer alan türlerin
ticaretini belirli esaslara bağlar.
Biyoçeşitliliğin korunması, bu
çeşitliliğin
unsurlarının
sürdürülebilir kullanımı, genetik
kaynaklar ve teknoloji üzerinde
sahip olunan bütün hakları
dikkate almak kaydıyla, bu
kaynaklara gereğince erişimin ve
ilgili teknolojilerin transferinin
sağlanması
ve
uygun
finansmanın tedariki de dahil
olmak üzere genetik kaynakların
kullanımından doğan yararların
adil
ve
hakkaniyetle
paylaşımıdır.

• Uluslararası Sözleşmeler (devam)
Adı

Cartagena
Biyogüvenlik
Protokolü

Yeni
Bitki
Çeşitlerinin
Korunması
Uluslararası
Sözleşmesi
UPOV

Gıda ve Tarım
Bitki
Genetik
Kaynakları
Uluslararası
Anlaşması

R.G. No

25196

26465

Yayın Tarihi

Konusu- Açıklaması

11.08.2003

İnsan sağlığı üzerindeki riskler
göz önünde bulundurularak ve
özellikle sınır ötesi hareketler
üzerinde odaklanarak, biyolojik
çeşitliliğin
korunması
ve
sürdürülebilir kullanımı üzerinde
olumsuz
etkilere
sahip
olabilecek
ve
modern
biyoteknoloji kullanılarak elde
edilmiş olan değiştirilmiş canlı
organizmaların güvenli nakli,
muamelesi ve kullanımı alanında
yeterli bir koruma düzeyinin
sağlanmasına
katkıda
bulunmaktır.

17.03.2007

Yeni bitki çeşitlerinin korunması
amacıyla ıslahçı haklarıyla ilgili
ana hatları belirleyen uluslararası
sözleşme

Gıda
tarım
için
bitki
kaynaklarının korunması ve
sürdürülebilir
bir
biçimde
kullanılması ve BÇS ile uyumlu
olarak
bu
kaynakların
kullanımından
elde
edilen
faydaların adil ve eşit bir şekilde
paylaşılmasının sağlanmasıdır.

• Kanunlar
Kanun Adı

Kanun
No

Kabul Yılı

Yayın
Tarihi

Konusu - Açıklaması
Bu Kanun ile korunacak çiftçi
malları belirlenir. Bunlar;

Çiftçi
Mallarının
Korunması
Hakkında
Kanun

4081

02.07.1941

10.07.1941

1. Ekili, dikili veya kendiliğinden
yetişen bütün nebatlarla Orman
Kanununun şümulüne girmeyen
ağaçlar ve ağaçlıklar,
2. Ziraatte kullanılan veya ziraatle
alakalı olan her nevi menkul ve
gayrimenkul mallar.
3. Su arkları, set ve bentlerle
hendek, çit, duvar ve emsali
manialar, tarla ve bahçe yolları

Orman
Kanunu

Çevre
Kanunu

Mera Kanunu

6831

2871

4342

31.08.1956

09.08.1983

25.02.1998

Kaynak: www.tarim.gov.tr/tr/mevzuat.html

08.09.1956

Ormanların
planlanması,
işletilmesi ve korunmasına ilişkin
esaslar belirlenmektedir.

11.08.1983

Bütün canlıların ortak varlığı olan
çevrenin, sürdürülebilir çevre ve
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri
doğrultusunda
korunmasını
sağlamaktır.

28.02.1998

Daha önce çeşitli kanunlarla tahsis
edilmiş veya kadimden beri
kullanılmakta olan mera, yaylak,
kışlak ve kamuya ait otlak ve
çayırların tespiti, tahdidi ile köy
veya belediye tüzel kişilikleri
adına tahsislerinin yapılmasını,
belirlenecek kurallara uygun bir
şekilde kullandırılmasını, bakım
ve
ıslahının
yapılarak
verimliliklerinin artırılmasını ve
sürdürülmesini, kullanımlarının
sürekli olarak denetlenmesini,
korunmasını ve gerektiğinde
kullanım
amacının
değiştirilmesini sağlamaktır.

• Kanunlar (devam)
Kanun Adı
Yeni
Bitki
Çeşitlerine
Ait
Islahçı
Haklarının
Korunmasına
Dair Kanun

Organik
Tarım
Kanunu

Toprak
Koruma
ve
Arazi
Kullanımı
Kanunu

Tohumculuk
Kanunu

Kanun
No

5042

5262

5403

5553

Kabul Yılı

08.01.2004

01.12.2004

03.07.2005

31.10.2006

Yayın
Tarihi

Konusu - Açıklaması

15.01.2004

Bitki çeşitlerinin geliştirilmesini
özendirmek, yeni çeşitlerin ve
ıslahçı haklarının korunmasını
sağlamaktır. Bu Kanun bütün bitki
türlerini kapsar.

03.12.2004

Tüketiciye
güvenilir,
kaliteli
ürünler sunmak üzere organik
ürün ve girdilerin üretiminin
geliştirilmesini sağlamak için
gerekli tedbirlerin alınmasına
ilişkin
usul
ve
esasları
belirlemektir. Organik tarımın
ticaretini,
tanıtımını,
araştırmalarını ve diğer organik
tarım
faaliyet
stratejilerini
belirlemek ve Bakanlık dışı kurum
ve kuruluşlarla koordinasyon ve
izleme hizmetlerini yapmak.

19.07.2005

Arazi ve toprak kaynaklarının
bilimsel esaslara uygun olarak
belirlenmesi,
sınıflandırılması,
arazi
kullanım
plânlarının
hazırlanması,
koruma
ve
geliştirme sürecinde toplumsal,
ekonomik ve çevresel boyutlarının
katılımcı
yöntemlerle
değerlendirilmesi, amaç dışı ve
yanlış kullanımların önlenmesi,
korumayı sağlayacak yöntemlerin
oluşturulmasına
ilişkin
sorumluluk, görev ve yetkilerin
tanımlanması ile ilgili usül ve
esasları kapsar.

08.11.2006

Bitkisel üretimde verim ve
kaliteyi yükseltmek, tohumluklara
kalite
güvencesi
sağlamak,
tohumluk üretim ve ticareti ile
ilgili düzenlemeleri yapmak ve
tohumculuk sektörünün yeniden
yapılandırılması ve geliştirilmesi
için gerekli olan düzenlemeleri
gerçekleştirmektir.

•

Kanunlar (devam)

Kanun Adı

Biyogüvenlik
Kanunu

Kanun
No

5977

Kabul Yılı

18.03.2010

Yayın
Tarihi

26.03.2010

Konusu - Açıklaması
1. Bilimsel
ve teknolojik
gelişmeler çerçevesinde, modern
biyoteknoloji kullanılarak elde
edilen genetik yapısı değiştirilmiş
organizmalar ve ürünlerinden
kaynaklanabilecek
riskleri
engellemek, insan, hayvan ve bitki
sağlığı ile çevrenin ve biyolojik
çeşitliliğin
korunması,
sürdürülebilirliğinin sağlanması
amacıyla biyogüvenlik sisteminin
kurulması ve uygulanması, bu
faaliyetlerin
denetlenmesi,
düzenlenmesi ve izlenmesi ile
ilgili
usul
ve
esasları
belirlemektir.
2. Genetik yapısı değiştirilmiş
organizmalar ve ürünleri ile ilgili
olarak
araştırma,
geliştirme,
işleme, piyasaya sürme, izleme,
kullanma, ithalat, ihracat, nakil,
taşıma,
saklama,
paketleme,
etiketleme, depolama ve benzeri
faaliyetlere dair hükümleri kapsar.

• Yönetmelikler
Yönetmelik
Adı
Tarımsal
Kaynaklı Nitrat
Kirliliğine Karşı
Suların
Korunması
Yönetmeliği

Yeni
Bitki
Çeşitlerine Ait
Islahçı
Haklarının
Korunmasına
Dair
Yönetmelik

Çiftçi İstisnası
Uygulama
Esasları
Yönetmeliği

Kamu Kurum
ve
Kuruluşlarında
Çalışan
Görevlilerin
Islahçı
Hakkından
Yararlanmasına
İlişkin
Yönetmelik

Yayın Tarihi

Konusu- Açıklaması

25377

18.02.2004

Yer altı, yer üstü suları ve
topraklarda kirliliğe neden olan
azot ve azot bileşiklerinin
belirlenmesi,
kontrolü
ve
kirliliğin önlenmesi ile ilgili
teknik ve idari esasları kapsar.

25551

12.08.2004

Yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı
haklarının korunmasına ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.

12.08.2004

Kanunda belirtilen hak sahibinin
yetkilerine
aykırı
olmamak
kaydıyla,
tarımsal
üretimin
korunması
ve
kollanması
amacıyla, çiftçilerin işlediği
arazilerinden
elde
ettikleri
üründen, yine kendi işlediği
arazilerinde
yapacakları
üretimler için korunan bir
çeşidin çoğaltım materyalini
kullanmaları hâlinde, kullanımla
ilgili çiftçi, ıslahçı veya hak
sahibinin
hak
ve
sorumluluklarını belirlemektedir.

30.04.2005

Yeni
bitki
çeşitlerinin
geliştirilmesini teşvik etmek,
yeni çeşitlerin ıslahı veya
geliştirilmesini
sağlayan
çalışanlara
ve
katkıda
bulunanlara, çalıştıkları kamu
kurum ve kuruluşlarının ıslahçı
hakkı
olarak
sağladıkları
gelirlerden
pay
verilmesini
düzenlemektir.

R.G. No

25551

25801

Kaynak: www.tarim.gov.tr/tr/mevzuat/yonetmelikler.html

• Yönetmelikler (devam)
Yönetmelik
Adı

Hububat,
Baklagiller ve
Yağlı Tohumlar
Lisanslı Depo
Yönetmeliği

Toprak Koruma
ve
Arazi
Kullanımı
Kanunu
Uygulama
Yönetmeliği

Bağcılık
Yönetmeliği

R.G. No

25960

26024

26392

Yayın Tarihi

Konusu- Açıklaması

08.10.2005

Hububat, baklagiller ve yağlı
tohumların
ticaretini
kolaylaştırmak, depolanması için
yaygın bir sistem oluşturmak,
ürün sahiplerinin mallarının
emniyetini
sağlamak
ve
kalitesini korumak, lisanslı depo
işleticilerinin kişiler arasında
ayrım yapmaksızın hububat,
baklagiller ve yağlı tohumları
kabul etmelerini temin etmek,
ürünlerin mülkiyetini temsil
eden, satışını ve teslimini
sağlayan,
teminat
olarak
verilebilen
ürün
senedi
çıkartmak
ve
standartları
belirlenmiş hububat, baklagiller
ve
yağlı
tohumların
depolanması hizmetini sunan
lisanslı
depo
işletmelerinin
kuruluş, işleyiş ve denetimine
ilişkin
usül
ve
esasları
düzenlemektir.

15.12.2005

03.07.2005 tarihli ve 5403 sayılı
Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanununda öngörülen
toprak ve arazi varlığının
belirlenmesi, arazi kullanım
planlarının yapılması, tarımsal
amaçlı arazi kullanım ile toprak
koruma plan ve projelerinin
hazırlanması, erozyona duyarlı
alanların, yeter büyüklükteki
tarımsal
arazi
parsel
büyüklüğünün tespiti ve toprak
koruma kurulunun çalışmalarına
ilişkin
usul
ve
esasları
belirlemektir.

30.12.2006

Bağcılığa
uygun
coğrafi
bölgelerin belirlenmesini, bağ
alanları ile asma ve üzümden
elde edilen ürünlerin çeşit ve
miktarlarının
tespitini,
planlanmasını,
kaliteli
ve
sağlıklı ürün yetiştirme ve
işlemeye yönelik tedbirlerin
alınmasını,
sertifikalı
asma
fidanı üretimini ve bu fidanlarla
modern bağ tesisinin teşvik
edilmesini, üretici, işleyici ve
ticaretini yapanların kayıt altına
alınarak veri tabanını oluşturmak

• Yönetmelik (devam)
Yönetmelik
Adı

Bitki
Çeşitlerinin
Kayıt
Altına
Alınması
Yönetmeliği

Tohumculuk
Hizmetlerinde
Yetki
Devri
Yönetmeliği

Yağlı,
Lifli,
Tıbbi
ve
Aromatik Bitki
Tohumu
Sertifikasyonu
ve Pazarlaması
Yönetmeliği

Yemeklik Tane
Baklagil
ve
Yem Bitkileri
Tohum
Sertifikasyonu
ve Pazarlaması
Yönetmeliği

R.G. No

26755

26755

26759

26759

Yayın Tarihi

Konusu- Açıklaması

13.01.2008

Tarla bitkileri, bağ bahçe
bitkileri ve diğer bitki türlerine
ait
çeşitlerin
ve
genetik
kaynakların
kayıt
altına
alınması, özel sektör araştırma
kuruluşlarının yetkilendirilmesi
ve denetimine ilişkin iş ve
işlemleri kapsar.

13.01.2008

Bakanlıkça
yürütülen
tohumculuk
hizmetlerinden
tohumluk sertifikasyon işlemleri
ve piyasa denetimiyle ilgili yetki
devri esaslarını belirlemektir.
Alan kontrolleri, numune alma,
laboratuvar
analizleri
ve
belgelendirilme
ile
piyasa
denetimi
konularında
yetki
devrinin şartları, alan kontrolleri,
numune
alma,
laboratuvar
analizleri ve belgelendirme
konularında yetki devredilecek
birlik,
kamu
kurum
ve
kuruluşları, özel hukuk tüzel
kişileri ve üniversitelerle, piyasa
denetiminde yetki devredilecek
birlik,
kamu
kurum
ve
kuruluşları ve üniversitelerin
teknik ve fiziki şartlarına ilişkin
usul ve esaslar ile yetki devrinin
geri alınmasında uygulanacak iş
ve işlemleri kapsar.

17.01.2008

Yağlı, lifli, tıbbi ve aromatik
bitkilerin
türlerine
ait
tohumlukların
kaliteli
ve
standartlara uygun üretimini
sağlamak amacıyla, sertifikasyon
sistemi dahilinde gerçek veya
tüzel kişiler tarafından üretilmesi
ve pazarlanmasına ilişkin usul ve
esasları kapsar.

17.01.2008

Yemeklik tane baklagil ve yem
bitkileri
türlerine
ait
tohumlukların
kaliteli
ve
standartlara uygun üretimini
sağlamak amacıyla, sertifikasyon
sistemi dahilinde gerçek veya
tüzel kişiler tarafından üretilmesi
ve pazarlanmasına ilişkin usul ve
esasları kapsar.

•

Yönetmelik (devam)
Yönetmelik
Adı

Sebze
Fidesi
Üretim
ve
Pazarlaması
Yönetmeliği

Pancar
Tohumluğu
Sertifikasyonu
ve Pazarlaması
Yönetmeliği

Tahıl Tohumu
Sertifikasyonu
ve Pazarlaması
Yönetmeliği

Sebze Tohum
Sertifikasyonu
ve Pazarlaması
Yönetmeliği

R.G. No

26759

26759

26759

26760

Yayın Tarihi

Konusu- Açıklaması

17.01.2008

Ticari
amaçla
üretilen,
dağıtımı ve satışı yapılan, ithal
ve ihraç edilen sebze türlerine ait
tespit
edilen
fidelerinin,
standartlara uygun, kaliteli ve
sağlıklı olarak üretilmesi ve
pazarlanması
esaslarını
belirlemek
amacıyla
hazırlanmıştır.

17.01.2008

Pancar tohumluklarının kaliteli
ve standartlara uygun üretimini
sağlamak amacıyla, sertifikasyon
sistemi dâhilinde gerçek ve tüzel
kişiler tarafından üretilmesi ve
pazarlanmasına ilişkin usul ve
esasları kapsar.

17.01.2008

Tahıl türlerine ait tohumlukların
kaliteli ve standartlara uygun
üretimini sağlamak amacıyla,
sertifikasyon sistemi dâhilinde
gerçek ve tüzel kişiler tarafından
üretilmesi ve pazarlanmasına
ilişkin usul ve esasları kapsar.

18.01.2008

Sebze türlerine ait sertifikalı ve
standart tohumlukların kaliteli ve
standartlara uygun üretimini
sağlamak amacıyla, sertifikasyon
sistemi dahilinde gerçek veya
tüzel kişiler tarafından üretilmesi
ve pazarlanmasına ilişkin usul ve
esasları kapsar.

• Yönetmelikler (devam)
Yönetmelik
Adı

Tarımsal
Kuraklık
Yönetiminin
Görevleri,
Çalışma Usul ve
Esaslarına Dair
Yönetmelik

Sözleşmeli
Üretim ile İlgili
Usul ve Esaslar
Hakkında
Yönetmelik

Tohumlukların
Yetiştirileceği
Özel
Üretim
Alanlarının
Özellikleri ve
Bu Alanlarda
Uyulması
Gereken
Kuralların
Belirlenmesine
Dair
Yönetmelik

R.G. No

26804

26858

26875

Yayın Tarihi

Konusu- Açıklaması

02.03.2008

Tarımsal kuraklığın etkilerini
azaltmak üzere ilgili bakanlık
çalışmaları yanında, Tarımsal
Kuraklık Yönetimince alınan
kararlar
ve
uygulamalar
doğrultusunda gerek yerleşim
yerlerinde gerekse kırsal kesim
kuru ve sulu ziraat alanlarında,
su yönetimi, yatırımlar, tarım
teknikleri, tohum ve bitki
çeşitliliği, sulama teknikleri,
hastalık ve zararlılarla mücadele,
ekonomik ve sosyal destekler,
mera otlatma planları, arazi
kullanım planları, kısıtlamalar ve
acil eylemin uygulanmasına
yönelik her türlü tedbirin
alınmasına yönelik çalışma usul
ve esasları düzenlemektir.

26.04.2008

Sözleşmeli üretimin belirli usul
ve
esaslar
çerçevesinde
düzenlenerek verim ve kalitenin
arttırılması,
tarımda
sürdürülebilirliğin sağlanması,
standartlara uygun ürün elde
edilmesi,
plânlı
üretim
yapılması, yeni üretim teknikleri
konusunda bilgi aktarılması ve
özendirici
olunması
amaçlanmaktadır.

13.05.2008

Üretilen tohumlukların yabancı
döllenmeye maruz kalmasını,
safiyet
ve
değerlerini
kaybetmesini
önlemek
için
tohumlukların yetiştirileceği özel
üretim alanlarının özellikleri ile
bu alanların sınırları içerisinde,
tohumluk ve bitkisel ürün
yetiştiren gerçek veya tüzel
kişilerin
uyması
gereken
hususları
düzenlemektir.
İzolasyon mesafesi gerektiren
türlere
ait
tohumlukların
yetiştirileceği
özel
üretim
alanlarının nitelikleri ile bu
alanlar içerisinde tohumluk ve
bitkisel ürün yetiştiren gerçek
veya tüzel kişilerin uyması
gereken hususları ve sorumlu
kurum ve kuruluşların görev ve
yetkilerini kapsar.

•

Yönetmelikler (devam)
Yönetmelik
Adı

Tohumculuk
Sektöründe
Yetkilendirme
ve Denetleme
Yönetmeliği

Asma Fidanı ve
Üretim
Materyali
Sertifikasyonu
İle Pazarlaması
Yönetmeliği

Meyve Fidanı
ve
Üretim
Materyali
Sertifikasyonu
ile Pazarlaması
Yönetmeliği

Tarımda
Kullanılan
Organik,
Organomineral
Gübreler
ve
Toprak
Düzenleyiciler
İle Mikrobiyal,
Enzim İçerikli
ve
Diğer
Ürünlerin
Üretimi, İthalatı
ve
Piyasaya
Arzına
Dair
Yönetmelik

R.G. No

27229

27277

27277

27601

Yayın Tarihi

Konusu- Açıklaması

15.05.2009

Tohumlukları yetiştiren, üreten,
işleyen ve satışa hazırlayan,
dağıtan ve satan gerçek veya
tüzel kişilerin yetkilendirilmesi
ve denetlenmesi ile ilgili usul ve
esasları belirleyerek, ismine
doğru, kaliteli ve standartlara
uygun tohumlukların üretimi ve
pazarlanmasını sağlamaktır.

03.07.2009

Asma türlerine ait fidan ve
üretim materyallerinin, ismine
doğru, kaliteli ve sağlıklı
ve
biçimde
üretilmesi
pazarlanmasını
sağlamak
amacıyla, sertifikasyon sistemi
dâhilinde üretim ve pazarlanması
ile ilgili usul ve esasları kapsar.

03.07.2009

Meyve türlerine ait fidan ve
üretim materyallerinin, ismine
doğru, kaliteli ve sağlıklı
biçimde
üretilmesi
ve
pazarlanmasını
sağlamak
amacıyla, sertifikasyon sistemi
dâhilinde üretim ve pazarlanması
ile ilgili usul ve esasları kapsar.

04.06.2010

Bitkisel üretimde verimliliğin
artırılması, toprakların fiziksel,
kimyasal ve biyolojik yapısının
iyileştirilmesi, insan sağlığının
korunması ve çevre kirliliğinin
önlenmesi amacıyla, organik,
organomineral
gübreler
ve
toprak
düzenleyiciler
ile
mikrobiyal, enzim içerikli ve
diğer
ürünlerin kullanımını
yaygınlaştırmak,
tanımlamak,
bunlara ait analiz metotlarını
belirlemek ve bu ürünlerin ithali,
üretimi, piyasaya arzı ile kayıt
altına
alınmasına
ilişkin
uyulması gereken usul ve esaslar
ile bu usul ve esaslara
uyulmaması
halinde
uygulanacak olan yaptırımları
belirlemektir.

• Yönetmelikler (devam)
Yönetmelik
Adı
Çilek
Fidesi
Üretimi,
Sertifikasyonu
ve Pazarlaması
Yönetmeliği

Tohumluk
Kontrolör
Yönetmeliği

Genetik Yapısı
Değiştirilmiş
Organizmalar
ve Ürünlerine
Dair
Yönetmelik

R.G. No

27635

27666

27671

Yayın Tarihi

Konusu- Açıklaması

08.07.2010

Çilek fidesinin, ismine doğru,
sağlıklı ve kaliteli üretilmesini
sağlamak
amacıyla,
üretim,
sertifikasyon ve pazarlama ile ilgili
usul ve esasları kapsar.

08.08.2010

Tohumluk kontrol ve denetim
hizmetlerini
yürütecek
olan
kişilerin seçim ve yetkilendirme
şartlarını belirleyerek, tohumluk
kontrol hizmetlerinin eğitilmiş ve
yetkilendirilmiş kişiler tarafından
yürütülmesini sağlamak amacıyla
hazırlanmıştır. Tohumluk kontrol
hizmetlerinde görev alan kişilerin
seçimi, eğitimi, yetkilendirilmesi
ve denetimi ile ilgili iş ve işlemleri
kapsar.

13.08.2010

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler
çerçevesinde, modern biyoteknoloji
kullanılarak elde edilen genetik
yapısı değiştirilmiş organizmalar ve
ürünlerinden kaynaklanabilecek
risklerin engellenmesi, insan,
hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin
ve biyolojik çeşitliliğin korunması
için; 1. Gıda ve yem amaçlı genetik
yapısı değiştirilmiş organizma ve
ürünleri ile ilgili başvuru,
değerlendirme, karar, ithalat,
işleme, ihracat, etiketleme, izleme,
piyasaya sürme, denetim ve
kontrole, 2. Genetik yapısı
değiştirilmiş organizmalar ile ilgili
araştırma, geliştirme ve deneysel
amaçlarla yapılacak faaliyetlerin,
harici çevre ile temasını önleyecek
şekilde, kontrollü şartlar altında,
sınırlandırılmış belirli bir alanda
denemelerinin yapılmasına, 3.
Genetik yapısı değiştirilmiş
mikroorganizmalar ve ürünleri ile
ilgili araştırma, geliştirme, başvuru,
değerlendirme, karar, ithalat,
ihracat, işleme, etiketleme,
piyasaya sürme, izleme, denetim,
kontrol ve kapalı alan faaliyetlerine
dair usul ve esasları belirlemektir.

• Yönetmelikler (devam)
Yönetmelik
Adı

Organik
Tarımın Esasları
ve
Uygulanmasına
İlişkin
Yönetmelik

Tarım Havzaları
Yönetmeliği

İyi
Tarım
Uygulamaları
Hakkında
Yönetmelik

R.G. No

27676

27695

27778

Yayın Tarihi

Konusu- Açıklaması

18.08.2010

Ekolojik dengenin korunması,
organik
tarımsal
faaliyetlerin
yürütülmesi,
organik
tarımsal
üretimin
ve
pazarlamanın
düzenlenmesi,
geliştirilmesi,
yaygınlaştırılmasına ilişkin usul ve
esasları belirlemektir. her türlü
bitkisel, hayvansal ve su ürünleri
üretimi ile kullanılacak girdilerin
organik tarım metoduna uygun
olarak üretilmesi veya temini, gıda
veya yem olarak kullanılan
mayalar, orman ve doğal alanlardan
organik tarım ilkelerine uygun
olarak ürün toplanması, bu
ürünlerin
işlenmesi,
ambalajlanması,
etiketlenmesi,
depolanması,
taşınması,
pazarlanması,
kontrolü,
sertifikalandırılması, denetimi ile
cezai hükümlere ilişkin teknik ve
idari hususları kapsar.

07.09.2010

Tarımsal
üretimin
uygun
ekolojilerde geliştirilmesi için
belirlenen
tarım
havzalarında
tarımsal faaliyetlerin entegre bir
şekilde yürütülmesi, desteklenmesi,
örgütlenmesi, ihtisaslaşması ve
tarım envanterinin hazırlanması ile
ilgili
usul
ve
esasları
düzenlemektir.

07.12.2010

Çevre, insan ve hayvan sağlığına
zarar vermeyen bir tarımsal
üretimin
yapılması,
doğal
kaynakların korunması, tarımda
izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile
güvenilir ürün arzının sağlanması
için gerçekleştirilecek iyi tarım
uygulamalarının usul ve esaslarını
düzenlemektir.

• Yönetmelikler (devam)
Yönetmelik
Adı

Bitki Pasaportu
Sistemi
ve
Operatörlerin
Kayıt
Altına
Alınması
Hakkında
Yönetmelik

Tohumluk
Patates
Sertifikasyonu
ve Pazarlaması
Yönetmeliği

R.G. No

27813

Yayın Tarihi

Konusu- Açıklaması

12.01.2011

Zararlı organizma taşıyıcısı
olabilecek bitki, bitkisel ürün ve
diğer maddeler ile bunları
üreten, ithalatını ve ticaretini
yapan ve depolayanları kayıt
altına almak, bu materyallerin
hareketlerini izlemek, herhangi
bir
zararlı
organizmaya
rastlanması durumunda kaynağı
bulunarak gerekli tedbirleri
almak.
1. Tohumluk patates ihtiyacının
ülke içerisinde üretilmesini
teşvik etmek, zararlı organizma
ve kalite ile ilgili standartları
belirleyerek, zararlı
organizmaların kontrolünü ve
kaliteli tohumluk patates
üretimini sağlamak amacıyla,
tohumluk patateslerin
sertifikasyon sistemi dâhilinde
gerçek ve tüzel kişiler tarafından
ülkemiz içerisinde üretilmesi ve
pazarlanmasına ilişkin usul ve
esasları kapsar.
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2. Bilimsel amaçlı çalışmalarda,
araştırma ve geliştirme
çalışmalarında ve genetik
çeşitliliğin korunmasına yönelik
çalışmalarda kullanılan
tohumluk patates ve çiftçilerin
kendi ihtiyacını karşılamak
amacıyla ürettiği tohumluk
patates ile ticarete konu
olmamak kaydıyla çiftçiler
arasında yapılan mübadelelere
konu olan tohumluk patatesler
bu Yönetmelik kapsamı
dışındadır.

• Yönetmelikler (devam)
Yönetmelik
Adı

Bitki
Karantinası
Yönetmeliği

Doğal
Çiçek
Soğanlarının
Üretimi,
Doğadan
Toplanması ve
İhracatına
İlişkin
Yönetmelik

R.G. No

28131

28358

Yayın Tarihi

Konusu- Açıklaması

03.12.2011

Bitki, bitkisel ürün ve diğer
maddelerin, Ülkemize giriş ve
çıkışında bitki sağlığı açısından
tabi olacağı hususlara ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
İthale
mani
zararlı
organizmaların belirlenmesi ile
bitki, bitkisel ürün ve diğer
maddelerin Ülkemize giriş ve
çıkış işlemlerinde bitki sağlığı
açısından tabi olacağı hususları
ve yapılacak resmî kontrolleri
kapsar.

19.07.2012

Doğada bulunan soğanlı bitki
türlerinin korunması amacıyla
tohum, soğan veya diğer
aksamının doğadan toplanması,
üretilmesi, hasadı, depolanması
ve ihracatına yönelik usul ve
esasları düzenlemektir. Herhangi
bir ıslah yöntemiyle ıslah
edilmiş ve doğal türlerinden
farklılaştırılmış
olan
çiçek
soğanlarını kapsamaz.

TOHUMCULUK KANUNU
Kanun No. 5553

Kabul Tarihi : 31/10/2006
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - Bu Kanunun amacı; bitkisel üretimde verim ve kaliteyi
yükseltmek, tohumluklara kalite güvencesi sağlamak, tohumluk üretim ve ticareti
ile

ilgili

düzenlemeleri

yapılandırılması

ve

yapmak

geliştirilmesi

ve

tohumculuk

için

gerekli

sektörünün
olan

yeniden

düzenlemeleri

gerçekleştirmektir.
Kapsam
MADDE 2 - Bu Kanun; tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri, orman bitki türleri
ve diğer bitki türleri çoğaltım materyaline ait çeşitlerin ve genetik kaynakların
kayıt altına alınması, tohumlukların üretimi, sertifikasyonu, ticareti, piyasa
denetimi ve kurumsal yapılanmalar ile ilgili düzenlemeleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 - Bu Kanunda geçen;
a) Alt birlik: Faaliyet konularına göre bitki ıslahçıları, tohum sanayicileri ve
üreticileri, fide üreticileri, fidan üreticileri, tohum yetiştiricileri, tohum
dağıtıcıları, süs bitkileri üreticileri ve tohumculukla ilgili konularda iştigal eden
gerçek veya tüzel kişiler tarafından oluşturulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu
niteliğinde meslek kuruluşunu,
b) Araştırma kuruluşu: Bitki çeşitlerinin ıslahı veya bulunması ve
geliştirilmesi ile ilgili faaliyet gösteren, nitelikleri ve çalışma usul ve esasları
Bakanlıkça belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarını veya özel kuruluşları,
c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
d) Birlik: Türkiye Tohumcular Birliğini,
e) Çeşit: Bir veya birden fazla genotipin birleşmesinden ortaya çıkan ve
kendine has özelliklerle tanımlanan, sözü edilen özelliklerden en az biriyle diğer
herhangi bir bitki grubundan ayrılan, değişmeksizin çoğaltılmaya uygunluğu
bakımından bir bütün olan, botanik taksonomi içinde yer alan genetik yapıyı,
f) Çeşit listesi: Kayıt altına alınan ve ticareti yapılan çeşitlerin yayımlandığı
listeyi,

g) Durulmuşluk: Çeşidin, tekrarlanan üretimlerden sonra veya belirli çoğaltım
dönemleri sonunda ilgili özellikleri değişmeksizin aynı kalmasını,
h) Farklılık: Bir çeşidin, müracaatının yapıldığı tarihte herkesçe bilinen
çeşitlerden, tescile esas özelliklerden, en az bir tanesi bakımından farklılık
göstermesini,
ı) Genetik kaynak: Bitki ıslahçıları ve bilim adamlarının ihtiyacı olan genlerin
sağlandığı, bitki yapılarında genetik farklılık ve farklı özellikler içeren potansiyel
populasyon, bir ülkede veya bir bölgede doğal olarak bulunan bitkilerin yabanî
türleri ve bunların geçiş formları, yerel çeşitler, özel amaçlarla geliştirilmiş
çeşitler ve bazı önemli karakterlere sahip ıslah materyallerini,
i) Islah: Elde bulunan çeşitlerin korunmasını ve devamlılığını sağlama,
bunların üzerinde çalışarak özelliklerini daha da iyileştirme, genetik kaynak ve
stoklardan yararlanarak çeşit veya çeşitler elde etme amacıyla yapılan çalışmaları,
j) Islahçı: Bir çeşidi ıslah eden ya da bulan ve geliştiren gerçek veya tüzel
kişileri,
k) Kütük: Bu Kanun kapsamında kayıt altına alınan çeşitlerin ve genetik
kaynaklar kapsamına giren materyallerin kayıtlı olduğu sicilleri,
l) Özel üretim alanları: Tohumluk üretimi yapılması amacıyla, sınırları
Bakanlık tarafından belirlenen alanları,
m) Standart tohumluk: Kayıt altına alınan çeşitlere ait ve Bakanlık tarafından
belirlenen bitki türlerinde, sadece laboratuvar kontrolleriyle ticarete arz edilen
tohum veya çoğaltım materyalini,
n) Tavsiye listesi: Kayıt altına alınan çeşitlerin, yetiştirilmelerinin uygun
olduğu bölgelerin belirlendiği listeyi,
o) Tescil: Yurt içinde veya yurt dışında ıslah edilen veya bulunan ve
geliştirilen bitki çeşitlerinin farklı, yeknesak ve durulmuş olduğunun ve/veya
biyolojik ve teknolojik özellikleri ile hastalık ve zararlılara dayanıklılığının ve
tarımsal değerlerinin tespit edilerek kütüğe kaydedilmesini,
p) Tohumculuk sektörü: Bitki çeşitlerini ıslah eden, tohumlukları üreten,
yetiştiren, işleyen, satan, dağıtan, satışa veya dağıtıma arz eden, ithal veya ihraç
eden ya da tohumculuk ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunan kamu kurum ve
kuruluşları veya özel kuruluşlar ile bu kuruluşların oluşturduğu birlik veya
derneklerden müteşekkil yapıyı,

r) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan,
çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını,
s) Tohumluk kontrolörü: Tohumluk sertifikasyonuna ilişkin kontrolleri yapan,
numune alan ve piyasa denetimlerini yaparak bu konularda belge düzenleyen
kamu görevlilerini veya özel kişileri,
t) Tohumluk kontrolü: Fiziksel ve biyolojik durumları tespit edilen
tohumlukların, standartlara uygunluğunun kontrol edilmesini,
u) Tohumluk sertifikasyonu: Tohumlukların tarla ve laboratuvar kontrolleri
sonucunda genetik, fiziksel, biyolojik ve sağlıkla ilgili değerlerinin standartlara
uygunluğunun tespit edilmesi ve bunun belgelendirilmesi işlemini,
ü) Tohumluk sınıfı: Tohumlukların üretilmesinde takip edilen döl sırası veya
generasyonunu,
v) Tohumluk standardı: Tohumluğun fiziksel ve biyolojik niteliklerini
belirleyen kalite ölçülerini,
y) Üretim izni: Yurt içinde veya yurt dışında ıslah edilen veya bulunan ve
geliştirilen bitki çeşitlerinin biyolojik ve teknolojik özellikleri ile hastalık ve
zararlılara dayanıklılığının ve tarımsal özelliklerinin tespit edilerek, çeşit tescil
edilinceye kadar verilen süreli izni,
z) Yeknesaklık: Çeşidin çoğaltımı esnasında, çoğaltma metoduna bağlı olarak
beklenen varyasyonun dışındaki diğer özellikler yönünden bir örneklik
göstermesini veya yeterince homojen olmasını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tohumlukların Kaydı, Üretimi, Sertifikasyonu,
Ticareti ve Piyasa Denetimi
Kayıt altına alma
MADDE 4 - Bitki çeşitlerinin tescili, üretim izni ve standart tohumluk çeşit
kaydı ile genetik kaynakların kütüğe kaydedilmesi Bakanlık tarafından yapılır.
Islah edilmiş çeşitler farklılık, yeknesaklık ve durulmuşluk ve/veya biyolojik,
teknolojik özellikleri ile tarımsal değerleri belirlenmek suretiyle; genetik
kaynaklar ise morfolojik ve/veya moleküler karakterizasyonu yapılarak kayıt
altına alınır. Süs bitkileri ile çiçek tohumlarında kayıt şartı aranmaz.

Tarımsal bitki türlerine ait çeşitlerin; kayıt altına alınması, kütükte kalış süresi,
kayıt altına almanın yenilenmesi, kütükten silinmesi, devamlılığın sağlanması,
katalog oluşturulması ile ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir.
Ayrıca tescil, üretim izni ve standart tohumluk çeşit kaydı ile ilgili usul ve
esaslar bitki gruplarına göre yönetmelikle düzenlenir.
Tohumluk üretimi
MADDE 5 - Bakanlık tarafından, bitkisel ve tarımsal özellikleri belirlenerek
sadece kayıt altına alınan çeşitlere ait tohumlukların üretimine izin verilir.
Tohumlukların yetiştirileceği özel üretim alanlarının özellikleri ile sınırları
içerisinde tohumluk üretimi yapan ve bitkisel ürün yetiştiren gerçek veya tüzel
kişilerin uyması gereken hususlar yönetmelikle belirlenir.
Özel üretim alanlarının sınırları içerisinde, Bakanlıkça izin verilmeyen
tohumluk veya bitkisel ürün yetiştirilemez.
Tohumculuk sektörü, yurt içinde yatırım yapmak kaydıyla, Avrupa Birliği
standartlarında ve uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesi amacıyla
Bakanlıkça belirlenecek teşvik ve desteklerden yararlandırılır. Destekleme usul ve
esasları, Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile düzenlenir.
Tohumluk sertifikasyonu
MADDE 6 - Yurt içinde üretilen, 4 üncü maddeye göre tescil edilen veya
üretim izni verilen çeşitlerden, tohumluk sınıflarına göre yetiştirilen ve üretilen
tohumluklar, sertifikasyon işlemine tâbi tutulur.
Tarla ve laboratuvar kontrolleri yapılarak, tohumluk standartlarına uygun
olarak sertifikalandırılan tohumluklar, usulüne göre ambalajlanarak etiketlenir.
Tohumluk sertifikasyon esasları ile ambalajlama ve etiketlemede uyulacak
hususlar, bitki gruplarına göre yönetmelikle belirlenir.
Tohumluk ticareti
MADDE 7 - Yurt içinde sadece kayıt altına alınmış çeşitlere ait tohumlukların
ticaretine izin verilir.
Bu tohumluklar, Bakanlık tarafından belirlenmiş nitelik ve standartlara uygun,
sertifikalı veya kütüğe kaydedilmek üzere kabul edilmiş veya standart tohumluk
olarak ambalajlı ve etiketli olarak ticarete arz edilir.
Tohumlukların ithal edilmesi ve ihracı Bakanlığın iznine tâbidir. İthal edilecek
tohumluklarda yurt içi standartlara uygun olma şartı aranır. Tohumluk ithalatı ve

ihracatına ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak
Bakanlıkça belirlenir.
Piyasa denetimi
MADDE 8 - Tohumlukları yetiştiren, işleyen ve satışa hazırlayan, dağıtan ve
satan gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlık tarafından yetkilendirilir ve denetlenir.
Yetkilendirme ve denetim ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Ticarete arz edilen tohumlukların standartlara uygunluğu ile etiket ve ambalaj
bilgilerinin doğruluğu Bakanlıkça denetlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücret, İlân, Tazminat ve Ceza Hükümleri
Ücret
MADDE 9 - Sunulan hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler
karşılığında, aşağıda belirtilen ücretler alınır:
a) Başvuru inceleme ücreti.
b) Tescil ücreti.
c) Üretim izni ücreti.
d) Standart tohumluk kayıt ücreti.
e) Genetik kaynaklar kayıt ücreti.
f) Sertifikasyon hizmetleri ücreti:
1. Tarla kontrolleri ücreti.
2. Laboratuvar kontrolleri ücreti.
3. Belgelendirme ücreti.
4. Etiket ücreti.
g) Yayın ücretleri.
h) Diğer ücretler.
Bu ücretler, her yıl ocak ayında Bakanlık tarafından belirlenerek ilân edilir.
Ücretler ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
İlân
MADDE 10 - 4 üncü madde hükümlerine göre kayıt altına alınan çeşitler ile
tavsiye listesinde yer alan çeşitler, Bakanlıkça süreli olarak çıkarılacak bültende
ilân edilir.
Bültende; kütükten silinen veya tavsiye listesinden çıkarılan çeşitler ile
tohumculukla ilgili düzenlemeler hakkındaki bilgiler yayımlanır. Bültende ayrıca
yer alacak hususlar, Bakanlık tarafından belirlenir.

Tazminat
MADDE 11 - Fiillerinin ayrıca suç sayılma hâli saklı kalmak üzere, zarara
neden olan kusurlu tohumluğu üreten, satan, dağıtan, ithal eden veya başka
şekilde piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiler, meydana gelen zararı
müteselsilen tazmin etmekle yükümlüdür. Bunlar zararı, kusurları oranında
birbirlerine rücu edebilirler.
Dava, zarara uğrayanın zarara uğradığının tespit edilmesinden itibaren altı ay
içinde, her hâlde zararın meydana gelmesinden itibaren iki yıl içinde açılabilir.
Ceza hükümleri
MADDE 12 - 4 üncü madde gereğince kayıt altına alınan çeşitlere ait
tohumlukları;
a) Sertifikasyon işlemine tâbi tutulmadan ve standart tohumluk şartlarına
uygun olarak kontrol edilip tohumluk analiz raporu alınmadan,
b) Bakanlıkça belirlenmiş asgarî tohumluk standardının altına düşürülmüş
olarak veya tağşiş edilerek,
c) Yönetmeliğe uygun şekilde ambalajlamadan veya etiketlemeden ya da taklit
ambalajlar veya taklit etiketlerle isim ve marka taklidi yaparak veya isim ve
marka dışında da olsa iltibasa mahal verecek şekilde ibareler kullanarak,
d) Yönetmeliğine uygun hazırlandığı ve ilaçlandığı bilindiği halde, amacı
dışında yemlik veya yemeklik olarak,
e) Sertifika işlemine tâbi tutulmadığı veya kontrol edilmediği hâlde,
sertifikalandırılmış veya kontrol edilmiş gibi göstererek,
f) Çeşidin kayıt altına alınmasında belirlenen niteliklere uygun olmayacak
şekilde yanıltıcı tanıtım ve reklam yaparak,
Satanlar, dağıtanlar, satışa ve dağıtıma arz edenler veya şahsî ihtiyacından
fazlasını ticarete konu olacak kadar elinde bulunduranlara onbin Yeni Türk Lirası
idarî para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde beş yıl süreyle faaliyetten men edilir.
Bu tohumluklara Bakanlık tarafından el konulur ve bu tohumlukların
müsaderesine

sulh

ceza

mahkemesince

karar

verilir.

Müsadere

edilen

tohumlukların imha edilmesine karar verildiği takdirde, imha işlemi masrafları bu
fiilleri işleyenlere ait olmak üzere, Bakanlık tarafından gerçekleştirilir.
Bakanlıktan yetki almadan tohumluk yetiştiren, işleyen, satışa hazırlayan,
dağıtan veya satan kişi veya kuruluşlara, onbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası
verilir. Fiilin tekrarı halinde para cezası iki kat olarak uygulanır. Bu tohumluklara

Bakanlık tarafından el konulur ve bu tohumlukların müsaderesine sulh ceza
mahkemesince karar verilir. Müsadere edilen tohumlukların imha edilmesine
karar verildiği takdirde, imha işlemi masrafları bu fiilleri işleyenlere ait olmak
üzere, Bakanlık tarafından gerçekleştirilir.
Bakanlıkça gerekli izni verilmeyen ve kontrolleri yapılmayan tohumlukları,
ithal ve ihraç edenler ile ithal ve ihraç işlemlerinde gerçeğe aykırı bilgi ve belge
verenler veya belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları tespit edilenlere, yirmibeşbin
Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir. Fiilin tekrarı halinde beş yıl süreyle
faaliyetten men edilir. Bu tohumluklara Bakanlık tarafından el konulur ve bu
tohumlukların müsaderesine sulh ceza mahkemesince karar verilir. Müsadere
edilen tohumlukların imha edilmesine karar verildiği takdirde, imha işlemi
masrafları bu fiilleri işleyenlere ait olmak üzere, Bakanlık tarafından
gerçekleştirilir.
Bakanlıkça belirlenen tohumluk özel üretim alanları sınırları içerisinde
kurallara uymadan tohumluk veya bitkisel ürün yetiştiren kişilere üçbin Yeni Türk
Lirası idarî para cezası verilir. Bu ekilişler, masrafları üretimi yapanlara ait olmak
üzere, Bakanlıkça söktürülür ve gerektiğinde imha edilir.
Bu maddede belirtilen idarî para cezaları, o yerin en büyük mülkî amiri
tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere, 11/2/1959
tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara
karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine
itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz.
İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde evrak
üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre
verilen idarî para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Âmme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
Hükmün ilânı
MADDE 13 - Tohumlukların müsaderesine ilişkin dava sonucunda haklı çıkan
tarafın menfaatinin veya haklı bir sebebin bulunması hâlinde, masrafları karşı
tarafa ait olmak üzere, kesinleşmiş kararın günlük gazete veya benzeri vasıtalarla
tamamen veya özet olarak ilân edilmesini talep etme hakkı vardır. İlânın şekli ve
kapsamı ile ceza veya tazminat bedeli ile orantılı olarak tayin edilecek ilân bedeli
kararda belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İstisna ve Yetki Devri
İstisna
MADDE 14 - İhracat amacıyla ithal edilip üretilen bitkisel ürün veya
tohumluklarda kayıt altına alınma şartı aranmaz. Bu madde kapsamındaki bitkisel
ürünlerin ticareti Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir. Ayrıca,
ticarete konu olmamak ve şahsî ihtiyaç miktarı ile sınırlı kalmak kaydıyla, çiftçiler
arasında yapılacak tohumluk mübadeleleri ile deneme ve denetim amacıyla
kullanılan ve miktarları Bakanlıkça belirlenen tohumluklar, bu Kanun
hükümlerinden müstesnadır.
Yetki devri
MADDE 15 - Bakanlık, gerekli gördüğü hâllerde, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci
maddelerde belirtilen yetkilerini, kısmen veya tamamen Birliğe, kamu kurum ve
kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine veya üniversitelere; şartları belirlenmek
kaydıyla, süreli veya süresiz olarak devredebilir.
Yetkiyi alanın, belirlenen şartlara uymaması hâlinde, devredilen yetkiler
Bakanlıkça geri alınır. Yetki devredilen kişilerin, kastî olarak resmî kontrollerdeki
kuralları ihlâl ettiği belirlendiğinde, ilgili tohumlukların belirlenen standartları
karşıladığı durumlar haricinde, bunların düzenledikleri sertifikalar hükümsüz
kılınır.
Belirli bir süreyle devredilen yetkiler süre bitiminde Bakanlıkça geri alınabilir
veya belirlenen şartlarla yeniden devredilebilir.
Yetki devrinin şartları, yetki devredilecek Birlik, kamu kurum ve kuruluşları,
özel hukuk tüzel kişileri ve üniversitelerle ilgili teknik ve fizikî şartlara ilişkin
usul ve esaslar ile yetki devrinin geri alınmasında uygulanacak hususlar
yönetmelikle belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Alt Birlikler ve Türkiye Tohumcular Birliği
Alt birliklerin kuruluşu
MADDE 16 - Alt birlikler, tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ile sektörde
faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler arasında mesleki dayanışma sağlayarak
mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, tohumculuk faaliyetinde bulunanların
ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak ve mevzuatla verilen
görevleri yerine getirmek amacıyla bitki ıslahçıları, tohum sanayicileri ve

üreticileri, fide üreticileri, fidan üreticileri, tohum yetiştiricileri, tohum
dağıtıcıları, süs bitkileri üreticileri ve tohumculukla ilgili diğer konularla iştigal
eden en az yedi gerçek veya tüzel kişi tarafından faaliyet konularına göre kurulan,
tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.
Alt birlik, kuruluş ve çalışma esaslarını belirleyen tüzük ile Bakanlığa
başvurur. Tüzükte ve kurucuların hukukî durumlarında mevzuata aykırılık ve
noksanlık yoksa alt birliğin kuruluşu Bakanlıkça onaylanır ve durum alt birliğe en
geç onbeş gün içinde bildirilir. Alt birlik tüzüğü, alt birliğe yapılan yazılı
bildirimden sonra onbeş gün içinde yerel bir gazetede ilan edilir. Alt birlik,
tüzüğünün ilan edildiği günü izleyen üç ay içerisinde, ilk genel kurulunu toplamak
ve organlarını oluşturmak zorundadır. Tüzük değişikliği kuruluş işlemlerine
tabidir.
Kuruluş bildirisinde, birlik tüzüğünde ve kurucuların hukuki durumlarında
mevzuata aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde, bunların giderilmesi
geçici yönetim kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğinden itibaren otuz
gün içinde belirtilen noksanlıklar tamamlanmaz veya mevzuata aykırılık
giderilmez ise Bakanlığın ihbarı üzerine Cumhuriyet Savcılığı, birliğin feshi için
yetkili mahkemeye başvurur. Cumhuriyet Savcılığı birliğin faaliyetlerinin
durdurulmasını da isteyebilir.
Aynı konuda faaliyet gösteren birden fazla alt birlik kurulamaz. Tohumculukla
iştigal eden gerçek veya tüzel kişiler faaliyet konularına göre birden fazla alt
birliğe üye olabilirler; ancak, aynı anda birden fazla yönetim kurulunda görev
alamazlar. Alt birliklerin faaliyet konuları ile ilgili çalışma merkezleri Bakanlıkça
tespit edilir.
Üyelik
MADDE 17 - Tohumculukla ilgili faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,
faaliyet konuları ile ilgili alt birliğe üye olmak zorundadır. Üyelik ile ilgili usul ve
esaslar alt birliğin tüzüğünde belirlenir.
Gerçek veya tüzel kişi alt birlik üyeleri, alt birliğe giriş sırasında giriş aidatı ve
her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Giriş aidatı ile yıllık aidat, onaltı
yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde
onundan az, dört katından fazla olamaz. Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca
yıllık aidat alınmaz. Süresinde ödenmeyen aidatlar alt birlikçe kanunî faizi ile
tahsil edilir.

Alt birliğin görevleri
MADDE 18 - Alt birliğin görevleri şunlardır:
a) Üyeleri arasında iletişim ve dayanışma sağlamak.
b) Üyelerinin ve tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin, meslekî
bilgi ve görgülerini geliştirmek üzere konferans, panel, kurs, seminer ve benzeri
eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kitap ve süreli yayınlar hazırlamak veya
hazırlatmak.
c) Faaliyet gösterdikleri tohumculuk alt sektörünün geliştirilmesi için konuları
ile ilgili yatırım yapmak, inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak ve
raporlar düzenlemek.
d) Tohumculuk sektörüyle ilgili kararların oluşmasına yardım etmek üzere
öneriler ve raporlar hazırlamak ve bunları Birliğe sunmak.
e) Birliğe üye olarak ülke tohumculuğunun gelişmesine katkı sağlamak.
f) Mevzuatla verilecek görevleri yerine getirmek.
Alt birlik organları
MADDE 19 - Alt birliğin organları; genel kurul, yönetim kurulu, denetim
kurulu ve disiplin kurulundan oluşur.
Alt birlik genel kurulu
MADDE 20 - Alt birlik genel kurulu, alt birlik üyelerinden oluşur. Yılda bir
defadan az olmamak üzere ve yönetim kurulunun çağrısı üzerine üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Yönetim kurulunun veya denetim kurulunun
kararı yahut genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine olağanüstü
toplantıya çağrılır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; yönetim, denetim
ve disiplin kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından az olamaz. Bu
toplantıda da gerekli çoğunluk sağlanamazsa alt birlik feshedilmiş sayılır.
Toplantılarda kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.
Alt birlikler, iki yıllık bir dönem için Birlik genel kurul toplantılarına katılmak
üzere, on asıl ve on yedek temsilci seçer. Genel kurulun toplantıya çağrılması,
toplanma ve Birlik genel kurulu temsilcilerinin belirlenmesi ile ilgili usul ve
esaslar alt birliğin tüzüğünde belirlenir.
Alt birlik genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Alt birlik organlarını seçmek.
b) Üyelik şartları, üyelikten çıkma ve çıkarılma konusunda karar vermek.

c) Giriş aidatı ve yıllık aidatı belirlemek.
d) Meslekleri ile ilgili tohumculuk alt sektörünün geliştirilmesi için temel
ilkeleri belirlemek.
e) Yönetim Kurulu ve denetim kurulu raporlarını görüşmek ve ibra edilip
edilmemesine karar vermek.
f) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek ve onaylamak.
g) Alt birliğin çalışmaları ve yönetilmesi ile ilgili genel ilkeleri belirlemek.
h) Alt birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve
bunlar üzerinde her türlü aynî hak tesis etmek konusunda yönetim kuruluna yetki
vermek.
ı) Birlik genel kurulu ve hakem kuruluna temsilci seçmek.
i) Tohumculuk faaliyetleri ile ilgili tesis, laboratuvar, işletme, eğitim merkezi
kurulması ve bu yerlerin alet, ekipman ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi
konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.
j) Genel kurul toplantı kararlarının birer suretini Birliğe göndermek.
k) Tohumculuk sektörünün güncel konularını görüşmek.
Alt birlik yönetim kurulu
MADDE 21 - Alt birlik yönetim kurulu iki yıllık bir dönem için genel kurul
üyeleri arasından seçilen en az beş asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur.
Yönetim kurulu asıl üyeleri, ilk toplantılarında yönetim kurulunun vereceği
görevleri yürütmek üzere gizli oyla, kendi aralarından bir başkan, bir başkan
yardımcısı ve bir sayman üye seçerler. Yönetim kurulunun vereceği görevler ile
alt birliğin işlerini yürütmek üzere bir genel sekreter tayin edilir. Genel sekreterin
nitelikleri ile görevleri, alt birlik tüzüğünde belirlenir.
Yönetim kurulu başkanı; yönetim kuruluna başkanlık ve alt birliği temsil eder.
Alt birliğin malî işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından
sayman üye ile birlikte, diğer defterler ve yazışmalarla ilgili olarak da genel
sekreterle birlikte sorumludur. Başkanın yokluğunda kendisine başkan yardımcısı
vekalet eder. Üst üste iki dönem başkanlık yapanlar aradan iki seçim dönemi
geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.
Yönetim kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere başkanın çağrısı ile salt
çoğunlukla toplanır. Katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır; eşitlik halinde
kararı, başkanın oyu belirler.

Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin usul ve esaslar, alt birlik tüzüğü ile
belirlenir.
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Genel kurul gündemini hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak.
b) Alt birliğin dönem bilançosunu, faaliyet raporunu ve tahmini bütçesini
hazırlayıp genel kurula sunmak.
c) Genel kurul kararlarını uygulamak.
d) Üyeler arasında iletişim ve dayanışmayı sağlamak.
e) Üyelerin ve tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin meslekî bilgi
ve görgülerinin artırılması ve geliştirilmesi için konferans, seminer, kurs,
sempozyum ve benzeri eğitim işlerini düzenlemek.
f) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
sektörle ilgili inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak.
g) Üyeler hakkında disiplin cezasını gerektiren veya suç teşkil eden fiillerin
varlığı hâlinde, disiplin kurulunu göreve çağırmak.
h) Alt birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve
bunlar üzerinde her türlü aynî hak tesis etmek.
ı) Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.
Alt birlik denetim kurulu
MADDE 22 - Denetim kurulu, genel kurul tarafından iki yıllık bir dönem için
alt birlik üyeleri arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim
kurulu yılda en az iki defa toplanır ve üyeler ilk toplantılarında kendi aralarından
gizli oyla bir başkan seçerler.
Denetim kurulunun toplanma usul ve esasları alt birlik tüzüğü ile belirlenir.
Denetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Alt birliğin tüm hesap ve işlemlerini incelemek.
b) Hesap ve işlemlerde gördüğü aksaklıkları en geç onbeş gün içinde yönetim
kuruluna sunmak.
c) İki yıllık denetim sonuçlarını bir rapor hâlinde genel kurula sunmak.
d) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
Alt birlik disiplin kurulu
MADDE 23 - Disiplin kurulu, genel kurulca iki yıllık bir dönem için alt birlik
üyeleri arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu,

yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır. Disiplin kurulu üyeleri ilk toplantılarında
gizli oyla kendi aralarından bir başkan ve bir de raportör seçerler.
Toplanma ve disiplinle ilgili usul ve esaslar alt birlik tüzüğü ile belirlenir.
Disiplin kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına dair kararı üzerine
inceleme yaparak disiplinle ilgili kararları uygulamak ve cezaları vermek.
b) Yönetim kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.
Alt birlik gelir ve giderleri
MADDE 24 - Alt birliklerin gelirleri şunlardır:
a) Giriş aidatı ve yıllık aidat.
b) Üyelerin tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından binde üç
oranında kesilecek komisyon.
c) Yatırım, ortaklık ve işletme gelirleri ile laboratuvar ve benzeri tesis gelirleri.
d) Fuar, organizasyon, reklam, tanıtım ve yayıncılık gelirleri.
e) İsim hakkı, logo, tohumluk etiketi, sözleşme ücretleri, hakemlik,
arabuluculuk, danışmanlık, eğitim ve toplantı gelirleri.
f) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler.
g) Alt birlik yetkisinde bulunan işlemlerle ilgili izin, yetki belgesi ve tasdik
ücretleri.
h) Faaliyet konuları ile ilgili diğer gelirler.
Alt birliğin giderleri, bu Kanun kapsamında verilen görevler ile kuruluş
amaçları çerçevesinde yürütülen görevlerin ifasına yönelik faaliyetlerle ilgili
giderlerdir.
Fesih
MADDE 25 - Alt birlik genel kurulu, genel kurula katılma hakkına sahip tüm
üyelerin üçte iki çoğunluğu ile fesih kararı alabilir. İlk toplantıda çoğunluk
sağlanamaması hâlinde ikinci toplantıda yönetim, denetim ve disiplin kurulu üye
sayısının iki katından az olmamak üzere katılan üyelerle toplantı yapılabilir. Bu
durumda fesih kararı, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğuyla alınır. Fesihle
ilgili usul ve esaslar alt birlik tüzüğü ile belirlenir.
Türkiye Tohumcular Birliği
MADDE 26 - Türkiye Tohumcular Birliği; alt birlikler arasındaki işbirliği ve
dayanışmayı temin etmek, tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ile sektörde
faaliyet gösterenler arasında meslekî dayanışma sağlamak ve mevzuatla verilen

görevleri yerine getirmek amacıyla alt birliklerce kurulan, tüzel kişiliğe sahip,
kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşudur. Birliğin kuruluşundan sonra alt
birlikler, Birliğe üye olmak zorundadır.
Birliğin görevleri
MADDE 27 - Birlik, ülkenin tohumculuk sektörünün geliştirilmesini
sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen görevleri yapar:
a) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ve tohumculuk politikalarının
oluşturulmasına yardımcı olmak için Bakanlığa önerilerde bulunmak.
b) Ülkede ticareti yapılan tohumlukların kalite güvencesinin sağlanması için
sistem oluşturmak.
c) Tohumculuk konusunda hazırlanan düzenlemelere ilişkin görüş bildirmek.
d) Üyeleriyle, kamu kurum ve kuruluşları ve diğer meslekî kuruluşlar arasında
işbirliği ve koordinasyon sağlamak.
e) Üyeleri arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, tarafların talebi üzerine
arabuluculuk yapmak.
f) Ulusal ve uluslararası meslek örgütleri ile teknik işbirliği yapmak ve
gerektiğinde bu örgütlere üye olmak.
g) Tohumculuk sektöründe araştırıcı ve ıslahçılara burs, hibe ve destek
sağlayarak teknik kadroların oluşmasını sağlamak.
h) Üyelerinin ve tohumculuk sektöründe faaliyet gösterenlerin uymaları
gereken meslekî etik kurallarını belirlemek.
ı) Tohumluk üretim sözleşmeleri düzenlemek ve uygulanmasını izlemek.
i) Tohumculuk sektörü ile ilgili yatırım yapmak, menkul ve gayrimenkul
almak, satmak, rehnetmek, ödünç para almak, kuruluş amaçları doğrultusunda
sosyal yardımlarda bulunmak.
j) Bakanlıkça bu Kanun kapsamında verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak.
k) Mevzuatla verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak.
Birliğin organları
MADDE 28 - Birliğin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim
Kurulu, Disiplin Kurulu ve Hakem Kuruludur.
Birlik Genel Kurulu ve görevleri
MADDE 29 - Birlik Genel Kurulu, alt birliklerin kendi üyeleri arasından iki
yıl için seçecekleri temsilcilerden oluşur. Temsilcilerin alt birliklerden çıkması,
çıkarılması, ölümü, istifası hâllerinde yerlerine yedek temsilciler Genel Kurula

katılırlar. Temsilcilerin Genel Kurula katılma masrafları, temsil ettikleri alt birlik
tarafından karşılanır.
Genel Kurul, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim kurulunun çağrısı
üzerine toplanır. Yönetim kurulunun veya denetim kurulunun kararı yahut genel
kurul üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılır.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Ancak, ikinci toplantıya katılan temsilci sayısı; yönetim, denetim ve disiplin
kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul, temsilci
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantılarda kararlar, hazır
bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.
Genel Kurulun toplantıya çağrılması ve toplantılarla ilgili usul ve esaslar
Birlik Tüzüğünde belirlenir.
Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Alt birlikler arasında işbirliği kurmak ve bunların gelişimi için gerekli tedbir
ve kararları almak.
b) Tohumculuk alt sektörünün geliştirilmesi için temel ilkeleri belirlemek.
c) Birlik organlarını seçmek.
d) Birliğin çalışmaları ve yönetilmesi ile ilgili genel ilkeleri belirlemek.
e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek ve onaylamak.
f) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek ve ibra edilip
edilmemesine karar vermek.
g) Alt birliklerce hazırlanan genel düzenlemeleri onaylamak.
h) Gerekli gördüğü hâllerde komisyonlar kurmak.
ı) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar
üzerinde her türlü aynî hak tesis etmek konusunda Yönetim Kuruluna yetki
vermek.
i) Tohumculuk faaliyetleri ile ilgili tesis, laboratuvar, işletme, eğitim merkezi
kurulması ve bu yerlerin alet, ekipman ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi
konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
j) Tohumculuk sektörünün güncel konularını görüşmek.
k) Alt birliğin gelirlerinden Birlik için ayrılacak katkı payını belirlemek.
l) Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Birlik Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 30 - Birlik Yönetim Kurulu, iki yıllık bir dönem için temsilciler
arasından Birlik Genel Kurulunca her alt birlikten en az bir temsilci olmak üzere
seçilen asgarî beş asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler ilk
toplantılarında, Yönetim Kurulunun vereceği görevleri yürütmek üzere gizli oyla,
kendi aralarından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sayman seçerler.
Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Birliğin de başkanıdır. Yönetim
Kurulunun vereceği görevler ile Birliğin işlerini yürütmek üzere bir Genel
Sekreter tayin edilir. Genel Sekreterin nitelikleri ile görevleri, Birlik Tüzüğünde
belirlenir.
Yönetim Kurulu Başkanı; Yönetim Kuruluna başkanlık ve Birliği temsil eder.
Birliğin malî işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından
Sayman üye ile birlikte; diğer defterler ve yazışmalarla ilgili olarak da Genel
Sekreterle

birlikte

sorumludur.

Başkanın

yokluğunda

kendisine

Başkan

Yardımcısı vekalet eder. Üst üste iki dönem Başkanlık yapanlar aradan iki seçim
dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.
Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere Başkanın çağrısı üzerine
salt çoğunlukla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde
kararı, Başkanın oyu belirler.
Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin usul ve esaslar Birlik Tüzüğü ile
belirlenir.
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Genel Kurul gündemini hazırlamak ve toplantıya çağırmak.
b) Birliğin dönem bilançosunu, faaliyet raporunu ve tahminî bütçesini
hazırlayıp Genel Kurula sunmak.
c) Genel Kurul kararlarını uygulamak.
d) Alt birlikler arasında iletişim ve dayanışmayı sağlamak.
e) Üyelerin ve tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin meslekî bilgi
ve görgülerinin artırılması ve geliştirilmesi için konferans, seminer, kurs,
sempozyum ve benzeri eğitim işlerini düzenlemek.
f) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
sektörle ilgili inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak.
g) Üyeler hakkında disiplin cezasını gerektiren veya suç teşkil eden fiillerin
varlığı hâlinde, Disiplin Kurulunu göreve çağırmak

h) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar
üzerinde her türlü aynî hak tesis etmek.
ı) Alt birliklerin aidatlarını süresi içinde yatırmalarını sağlamak ve bu konuda
gerekli denetimleri yapmak.
i) Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.
Birlik Denetim Kurulu ve görevleri
MADDE 31 - Birlik Denetim Kurulu, Birlik Genel Kurulunca iki yıllık bir
dönem için temsilciler arasından seçilen iki asıl ve iki yedek üye ile Bakanlık
tarafından belirlenen bir asıl ve bir yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu yılda en
az iki defa toplanır, üyeler ilk toplantılarında, kendi aralarından gizli oyla bir
başkan seçerler.
Denetim Kurulunun toplanma usul ve esasları Birlik Tüzüğü ile belirlenir.
Denetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Birliğin tüm hesap ve işlemlerini incelemek.
b) Hesap ve işlemlerde gördüğü aksaklıkları, en geç onbeş gün içinde Yönetim
Kuruluna sunmak.
c) İki yıllık denetim sonuçlarını, bir rapor hâlinde Genel Kurula sunmak.
d) Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
Birlik Disiplin Kurulu ve görevleri
MADDE 32 - Birlik Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllık bir
dönem için temsilciler arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır. İlk toplantılarında
gizli oyla kendi aralarından bir başkan ve bir de raportör seçerler.
Toplanma ve disiplinle ilgili usul ve esaslar Birlik Tüzüğü ile belirlenir.
Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına dair kararı üzerine
inceleme yaparak disiplinle ilgili kararları uygulamak ve cezaları vermek.
b) Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.
Birlik Hakem Kurulu ve görevleri
MADDE 33 - Birlik Hakem Kurulu, alt birliklerin kendi üyeleri arasından iki
yıl için seçecekleri, konu uzmanı en az ikişer temsilciden oluşur. Seçilen temsilci
sayısı kadar da yedek temsilci seçilir. Temsilcilerin birliklerden çıkması,
çıkarılması, ölümü, istifası hâllerinde yerlerine yedek temsilciler Hakem Kuruluna

katılır. Hakem Kurulu asıl üyeliğine seçilen temsilciler, Birlik ve alt birlik
organlarında görev alamazlar.
Hakem Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Birlik ve alt birlikler, alt birlikler ve üyeleri ile alt birlik üyeleri ve üçüncü
kişiler arasında ortaya çıkacak ihtilafları uzlaşma, arabuluculuk ve hakemlik
yoluyla çözmek.
b)

Birliğin

uluslararası

uzlaşma,

arabuluculuk

ve

hakemlikle

ilgili

yükümlülükleri çerçevesindeki görevlerini yürütmek.
c) Çalışma raporlarını Genel Kurula sunmak.
Birliğin gelir ve giderleri
MADDE 34 - Birliğinin gelirleri şunlardır:
a) Genel Kurul tarafından 17 nci maddedeki sınırlar çerçevesinde belirlenecek
giriş aidatı ve yıllık aidatlar ile alt birliklerin her yıl brüt gelirlerinden ayıracakları
en az yüzde onu oranında ödeyecekleri katılım payı.
b) Yatırım, ortaklık ve işletme gelirleri ile laboratuvar ve benzeri tesis
gelirleri.
c) Fuar, organizasyon, reklam, tanıtım ve yayın gelirleri.
d) İsim hakkı, logo, tohumluk etiketi, sözleşme ücretleri, hakemlik,
arabuluculuk, danışmanlık, eğitim ve toplantı gelirleri.
e) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler.
f) Yetkisinde bulunan işlemlerle ilgili izin, yetki belgesi ve tasdik ücretleri.
g) Faaliyet konuları ile ilgili diğer gelirler.
(a) bendi hükmü uyarınca; Birlik Genel Kurulu tarafından belirlenen en az
yüzde on oranındaki katılım payı, Birlik Yönetim Kurulunun belirleyeceği
bankalardan birine Birlik adına, alt birlik tarafından yatırılır. Katılım payları, bir
önceki yıl brüt gelirleri üzerinden hesap edilerek izleyen yılın mart, haziran, eylül
ve aralık aylarında eşit dört taksitte ödenir. Zamanında ödenmeyen katılım payları
kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.
Birliğin giderleri, bu Kanun kapsamında verilen görevler ile kuruluş amaçları
çerçevesinde yürütülen görevlerin ifasına yönelik faaliyetlerle ilgili giderlerdir.
Alt birlik ve Birlik organları seçimlerine katılma nitelikleri
MADDE 35 - Alt birlik ve Birliğe kayıtlı, onsekiz yaşını bitirmiş gerçek
kişilerle, tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler

yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre alt
birlik ve Birlik organlarının seçimlerinde oy kullanabilirler.
Alt birlik ve Birlik organlarına seçilebilmek için;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) En az iki yıldır alt birliğe kayıtlı olmak,
c) Seçim tarihinde yirmibeş yaşını doldurmuş olmak,
d) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis
cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar
bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta
sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas,
görevi kötüye kullanma, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para
aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından
dolayı hüküm giymemiş olmak,
f) Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,
g) Ticarî, ziraî ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi
mükellefi olmak,
h) Okur, yazar olmak,
şartları aranır.
Yerli ve yabancı tüzel kişilerin, tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı
işlemler yapma yetkisi verilen ve yukarıdaki özellikleri taşıyan gerçek kişi
temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre alt birlik ve Birlik organlarına
seçilebilirler. Seçilme yeterliliğini kaybedenlerin alt birlik ve Birlikteki görevleri
sona erer. Organların seçimlerine katılma niteliklerine ilişkin diğer hususlar Birlik
Tüzüğünde belirlenir.
Alt birlik ve Birlik üyelerinin haklarının kullanılabilmesi için tüzel kişilerin;
sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde
üst düzey yöneticisi ve şirketi temsile, ahzu kabza yetkili olması ve bu hâlinin
seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.
Üye tüzel kişinin münfesih olması hâlinde, üyeliği ile birlikte seçilmiş olduğu
alt birlik ve Birlik organlarındaki görevi sona erer.

Alt birlik ve Birlik organlarının seçim esasları
MADDE 36 - Alt birlik ve Birliğin organlarının bu Kanunda belirtilen
seçimleri, yargı gözetimi altında, gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki
fıkralarda belirtilen şekilde gerçekleştirilir.
Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en az onbeş gün önce seçime
katılacak üye veya temsilcileri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim
kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. Ayrıca, toplantıların gündemi, yeri, günü,
saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da
belirtilir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan konular da göz önünde
bulundurularak görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanması ve
müteakip pazar gününün dokuz - onyedi saatleri arasında seçimlerin yapılmasını
sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Birden fazla ilçe seçim kurulu
bulunan yerlerde görevli hâkim il seçim kurulunca belirlenir.
Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle
varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üye veya temsilcileri
belirleyen liste ile yukarıda belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile
toplantıya ilişkin diğer hususlar görevli ilçe seçim kurulu binası ile ilgili alt birlik
veya Birliğin ilân yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilân edilir. İlân süresi
içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün
içinde kesin karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin
diğer hususlar ilgili alt birlik veya Birliğe gönderilir.
Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ve iki
üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de
belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye
başkanlık eder. Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara
göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup bu görevleri seçim
ve tasnif işlemleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.
Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan alt birlik veya Birlikte her dörtyüz kişi
için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur.
Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Seçimlerde
kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların
konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir.
Genel kurullarda yapılacak seçimlerde toplantıya katılma hakkı olanlar imzalı
yazı ile aday olabilir veya gösterilebilir. Seçimlerde aday olanların listeleri

organlara göre ayrı ayrı olmak üzere tek liste hâlinde veya her organ için ayrı
listeler hâlinde genel kurul başkanlık divanınca adayların soyadı alfabetik sırasına
göre sıralanıp yeteri kadar çoğaltılarak o seçimde görevli hâkime mühürlenmek
üzere verilir. Listedeki isimlerin yanına herhangi bir unvan veya işaret konulmaz.
Genel kurul toplantılarına katılma hakkı olanları gösteren listede adı bulunmayan
üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin alt birlik, Birlik veya resmî
kuruluşlarca verilmiş kimlik kartı ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin
karşısındaki yerin imzalanmasından sonra, oy verme sırasında sandık seçim
kurulu başkanı tarafından verilen ilçe seçim kurulu mührünü taşıyan ve adayları
gösterir listedeki isimlerin karşısına seçilecek organın asıl üyeleri kadarı
işaretlenip ilçe seçim kurulu mührünü taşıyan zarflara konularak kullanılır.
Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan veya seçilecek organı oluşturan üye
sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile mühürsüz zarflardan çıkan
pusulalar geçersiz sayılır.
Sayım ve döküm sırasında en fazla oy alanlar asıl üyeliklere diğerleri de
aldıkları oy sırasına göre yedek üyeliklere seçilir. Oylarda eşitlik hâlinde kura
çekilir. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim
sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği
seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilân edilir. Kullanılan oylar
ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere
ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden
itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı
gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve
itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre
kesin sonuçları ilân eder ve ilgili alt birlik veya Birliğe bildirir. Hâkim, seçim
sonuçlarını etkileyecek ölçüde usulsüzlük veya Kanuna aykırı uygulama
nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan az ve iki aydan
fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit
ederek ilgili alt birlik veya Birliğe bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır
ve seçim işlemleri bu madde ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere göre
yürütülür.
Görevli hâkim ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine 26/4/1961 tarihli
ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında

Kanunda belirtilen esaslara göre ödenecek ücret ve diğer seçim giderleri ilgili alt
birlik veya Birlik bütçesinden karşılanır. Seçimler sırasında seçim sandık kurulu
başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi
cezalandırılır.
Cezaî takibat
MADDE 37 - Alt birlikler ve Birliğin paraları ile para hükmündeki evrak,
senet ve sair malları aleyhine suç işleyen ve bilanço, zabıtname, rapor ve diğer her
çeşit kâğıt ve defterler üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları
kasten yok eden organlara dahil üyeler ile personel hakkında Devlet memurları
hakkındaki cezalar uygulanır.
Muafiyet
MADDE 38 - Alt birlikler ve Birlik, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı
Kooperatifler Kanununa göre kurulan kooperatiflere sağlanan her türlü vergi ve
harç muafiyetinden aynı koşullarla yararlanırlar.
Denetim
MADDE 39 – Bakanlık, alt birlikler ve Birliğin organları üzerinde idarî ve
malî yönden gözetim ve denetim hakkına sahiptir.
Amaçları dışında faaliyet gösteren alt birlik ve Birliğin sorumlu organlarının
görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Bakanlığın veya
bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine o yerdeki asliye
hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en
geç üç ay içinde sonuçlandırılır.
Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun
devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hâllerde gecikmede sakınca
varsa, alt birlik ile Birlik, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten
men kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim,
kararını kırksekiz saat içinde açıklar, aksi hâlde, bu idarî karar kendiliğinden
yürürlükten kalkar.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Orman bitki türlerine ilişkin hükümler
MADDE 40 - Bu Kanun hükümleri çerçevesinde orman bitki türlerine ilişkin
olarak genetik kaynakların kaydı, tohumlukların üretilmesi, sertifikasyonu, ticareti

ve piyasa denetimi iş ve işlemleri bir protokol çerçevesinde Çevre ve Orman
Bakanlığına devredilir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 41 – 21/8/1963 tarihli ve 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol
ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Diğer mevzuatla 308 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 308 sayılı
Kanun ile ilgili mevzuat hükümlerine göre tescil edilen, üretim izni verilen ve
ticarî sebze çeşit kayıt listesine alınan çeşitler, bu Kanun kapsamında kayıt altına
alınmış sayılır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 308 sayılı Kanun ile ilgili
mevzuat hükümlerine göre özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu olarak tescil
edilen kuruluşların, araştırma ve ıslah yetkileri devam eder.
5 inci maddenin birinci fıkrası hükmü ile 7 nci maddenin birinci fıkrası
hükmü, kayıtlı çeşidi bulunmayan bitki türleri ile kayıtlı çeşidi bulunmakla
beraber Bakanlığın gerekli göreceği tohumluk çeşitleri hakkında bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre ile uygulanmaz.
Bu Kanunun uygulanması ile ilgili yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir yıl içinde, Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulur. Bu
yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
308 sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu Kanuna
aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Kanuna göre seçilmeye engel bir hâli olmayan
gerçek ve tüzel kişiler, alt birlik kurucusu olmak istedikleri takdirde, bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurarak birer
kuruculuk belgesi alırlar. Başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde kurucu üyeler,
Bakanlığın tespit edeceği merkezlerde beş üyeden oluşan birer geçici yönetim
kurulu seçerler. Başvurularda Bakanlık, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte
faaliyet gösteren dernek ve meslek kuruluşlarına öncelik tanır.
Bakanlıkça belirlenen merkezlerdeki geçici yönetim kurulları, geçici yönetim
kuruluna seçildikleri tarihi takip eden bir ay içinde üye kayıt işlemlerini
tamamlayarak 20 nci maddeye uygun olarak ilk genel kurullarını toplantıya
çağırarak, organlarının seçimini gerçekleştirirler. 35 inci maddenin ikinci
fıkrasının (b) bendi, organların ilk seçimlerinde uygulanmaz. Bu madde

kapsamındaki alt birlikler, seçim sonuçlarını Bakanlığa bildirmekle tüzel kişilik
kazanırlar.
En az üç alt birlik tüzel kişilik kazandıktan sonra Bakanlık, alt birliklerce
seçilen Birlik Genel Kurulu temsilcilerini, Birlik organlarını seçmek üzere
Ankara’da toplantıya çağırır. Birlik, organ seçimlerinin kesinleşmesiyle tüzel
kişilik kazanır.
Bu madde kapsamına giren alt birlikler tüzel kişilik kazanıncaya kadar, alt
birlik kurmak için gerekli olan ve bu Kanunda öngörülen hazırlık çalışmalarında
ve temaslarda bulunabilir.
GEÇİCİ MADDE 3 - 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında
olup, kayıt altına alınmış çeşitlere ait tohumlukları üreten kamu kuruluşunun
memur ve sözleşmeli personeline; bir yıllık tutarı onaltı yaşını doldurmuş işçiler
için geçerli olan bir aylık brüt asgarî ücret tutarının üç katını geçmemek kaydıyla
üretimi teşvik primi ödenebilir. Bu ödeme, kuruluşun tohumluk üretimine devam
ettiği sürece ödenir ve damga vergisi hariç herhangi kesintiye tâbi tutulmaz. Bu
şekilde ödenecek üretimi teşvik priminin ödeme dönemiyle bu ödemeden
yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar; personelin unvanı, görev mahalli ve elde
edilen tohumluk satış hasılatına katkısı dikkate alınarak Yüksek Planlama Kurulu
tarafından belirlenir.
Yürürlük
MADDE 42 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

