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Globalleşen dünya sayesinde mesafe kavramı, 

ürün ve hizmetlere ulaşma zorluğu neredeyse yok 

denecek kadar azalmıştır. Bu durumun olumlu yö-

nü olarak istenen her şeye ulaşma imkanı görülür-

ken olumsuz yön olarak da rekabet etme ve ürün 

ile hizmet sunan kesimlerin varlıklarını sürdürmele-

ri zorlaşmıştır.  

Gelişen dünya şartlarında bireysel çalışmaların 

değil kümelenmiş birlikteliklerin daha efektif sonuç-

lar ortaya koyduğu açıkça görülmektedir. Bugün 

dünyanın birçok ülkesinde başarı hikayesine dö-

nüşmüş çalışmaların birlik ve beraberlik içinde biz 

bilinciyle yapılan çalışmalar olduğu görülmektedir. 

Çağı doğru okumanın ve ortak çalışma kültürüyle 

hareket etmenin sonuçlarının hem bireylerin hem 

de toplumların çok daha hızlı büyümelerini sağladı-

ğı açıkça görülmektedir. Nasıl ki bugünün temelleri 

geçmişten gelmekte ise bugün yapılacak çalışma-

lar da geleceği ve gelecek nesilleri etkileyecektir. 

Bu bilinçle hareket ederek yatırımlar, tarımsal faali-

yetler, ticari faaliyetler vb. alanlarda geleceğe mi-

ras kalacak hamleler ile süreçlerin doğru yönetil-

mesine, stratejik hedefler ile hep bir adım ötesinin 

planlanmasına ihtiyaç vardır. Günümüzde en çok 

ihtiyaç olan biz bilinci, toplumsal farkındalık ve böl-

gesel kalkınmayı kendine hedef edinen GAP Orga-

nik Küme Derneği (GAP ORKÜDER) bu ihtiyaçlara 

cevap vermek için yola çıkmıştır. 

GAP Organik Tarım Küme Projesi, 2009 yılından 

beri GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tara-

fından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

(UNDP) ile teknik iş birliği içinde yürütülmektedir. 

Proje kapsamında ölçeklendirilebilir ve tekrarlana-

bilir başarı hikâyelerinin oluşturulması hedefine 

katkı sunmak üzere bölgede farklı alanlarda, farklı 

ürün desenine yönelik pilot uygulamalar gerçekleş-

tirilmektedir.  

GAP Organik Tarım Küme Projesi’nin ölçeklendiri-

lebilir ve tekrarlanabilir başarı hikâyeleri oluşturma, 

üretim ve pazarlama altyapısı oluşturma ve aktör-

ler arası iş birliğini geliştirme yönündeki faaliyetleri 

başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar ger-

çekleştirilen faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağ-

lanması ve kurumsallaşması amacıyla 3 Haziran 

2016’da GAP Organik Küme Derneği (GAP 

ORKÜDER) kurulmuştur. 

GAP Organik Küme Derneği’nin gerek kuruluş  

gerekse sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik    

tüm faaliyetlerimizde bizlere her zaman destek 

olan başta GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı 

Sayın Sadrettin KARAHOCAGİL olmak üzere Baş-

kan Yardımcılarımız, Yöneticilerimiz ve Uzmanları-

mız ile emeği geçen tüm idare personeline şükran-

larımızı sunuyorum. Derneğimizin kuruluş ve ku-

rumsallaşma sürecinde bizlere destek olan Birleş-

miş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yönetici 

uzmanlarına çok teşekkür ediyorum.  

Bölgede organik üretim yapanlar, sürdürülebilir bir 

şekilde üretim yaparak toprak verimliliğinin ve böl-

genin doğal kaynaklarının korunmasını sağlamakta 

ve bölgenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak-

tadırlar. Böylece organik tarım yapan çiftçilerin ge-

çim kaynaklarını hem şimdi hem de gelecekte ga-

ranti altına almaları mümkün olmaktadır.  

GAP ORKÜDER hem üreticinin hem de tüketicinin 

birleşme merkezi olarak çalışmalarında hedef bazlı 

ilerlemek büyüme hızını arttırarak hitap ettiği ke-

simlerin daha fazla yarar elde etmesi amacıyla 

stratejik plan çalışmasına başlamış ve 2018-2023 

yılları arasında yapılacak çalışmaları planlayarak 

hedef odaklı bir yapıya dönüşme sürecini hızlan-

dırmıştır.  

Stratejik Planın hazırlanması sürecinde Karaca-

dağ, İpekyolu ve Dicle Kalkınma Ajansları Derneği-

mize teknik destek sağlamışlardır. Bu destekler 

sayesinde yapılan toplantılar ile Dernek üyelerimi-

zin tümünün görüş ve önerileri doğrultusunda ger-

çekçi, verilere dayalı ve derneğin güçlenerek büyü-

mesini hedefleyen bir plan hazırlık aşaması ger-

çekleştirilmiştir.  

Hazırlanan stratejik plan ile bölgenin potansiyelini 

ortaya çıkarılması, kaynaklarının en efektif şekilde 

kullanılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması he-

deflenmektedir. Bu çalışmanın tüm paydaşlar tara-

fından benimsenmesi ve belirlenen hedefleri orta-

ya koyan önemli bir stratejik plan çalışmasıdır. Bu 

stratejik planın uygulanması hususunda tüm ku-

rumların hassasiyet göstermesi ve planın tüm yerel 

kurumlarca sahiplenilmesi beklenmektedir.  

Stratejik Planın Derneğimize, Üyelerimize ve GAP 

Bölgesi başta olmak üzere ülkemizde Organik Ta-

rımın Gelişmesine katkıda bulunmasını ve hayırlı 

olmasını temenni ediyorum.    

Organik tarımın GAP ORKÜDER ışığıyla Dünyayı 

aydınlatması dileklerimle.  

SUNUŞ 

Gültekin Özdemir 
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Küreselleşen dünya şartlarında; ticaret, sosyal yaşam, eğitim gibi tüm günlük hayatı etkileyen 

faaliyetlerde ciddi bir rekabet ortaya çıkmış ve küçük ölçekli yapıların hayatlarını devam ettir-

meleri zorlaşmıştır. Bu durumun sonucu olarak geçmişi doğru okumak ve geleceği doğru tah-

minlemek bugün atılacak adımlar, yapılacak yatırımlar ve sürdürülebilirlilik için zorunludur. 

Bir yönetim aracı olarak stratejik planlamayı kurumsal ya da kurumsal olmayan her türlü yapı-

nın hayallerini hedeflere çevirebileceği, uygulaması kolay, işletme disiplininde ise önemli bir ge-

lişim aracı olarak konumlandırabiliriz. 

Kurumun büyüklüğü kurumsal gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun stratejik planı yönetsel yakla-

şım olarak hayata geçirme, sürdürebilir bir dernek hayatı için güvenilir bir yoldur. 

GAP ORKÜDER üstlendiği misyon gereği hem bölgesi hem organik tarımın gelişimi için önemli 

derneklerden biridir. Organik beslenmenin sağlık harcamalarındaki olumlu etkisinin kesinleştiği 

günümüzde GAP ORKÜDER’in faaliyetlerinin etkin ve verimli olmasının çarpan etkisi yarataca-

ğını gözden kaçırmamalıyız. 

Stratejik planın başarısı; yönetim kurulunun planı sahiplenmesi, izleme ve değerlendirme süre-

cinin hassasiyetle yürütülmesi ile mümkündür. Stratejik planın hazırlanma sürecinde tüm pay-

daşların gösterdiği ilgi, katılım ve çabanın uygulama aşamasında da sürmesi önemlidir.  

ÖNSÖZ 

2019-2023 STRATEJİK EYLEM PLANI 
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Bu bağlamda başarılı her derneğin ortak kesişimde tercih ettiği yönetsel yaklaşımı olan strate-

jik planın, yönetim kurulu için kaynaklarını ve enerjisini doğru kanalize edeceği yararlı bir yol 

haritası, GAP ORKÜDER üyeleri için faydalı, bölgedeki çiftçilerin refahına katkı sağlayan ve 

biz tüketicilerin ise sağlıklı beslenmesinde de tetikleyici bir çalışma olmasını ümit ederiz. 

Bölgede tarım, ekonomi ve ticari faaliyetlere doğru bir büyüme sağlanarak bölgesel kalkınma-

ya destek olunması GAP ORGANİK markasının dünyaya yayılan bir kıvılcım olması dileğiyle… 

 

                                                                                                          Saygılarımızla 

Momentum Strateji Geliştirme Birimi 

2019-2023 STRATEJİK EYLEM PLANI 
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Organik tarım, sürdürülebilir tarım sistemlerinden 

biridir. Organik tarımın tarlada ürünlerin üretim-

den pazarlamasına kadar geçen süreçte kendine 

özgü prensip ve uygulamaları bulunmaktadır. Or-

ganik tarım uygulamaları sadece gelişmiş ülkeler-

de değil, gelişmekte olan ülkelerde de yaygınlaş-

maktadır. Bu, özellikle gelişmiş ülkelerde tüketici-

lerin kendi sağlıklarını ve çevreyi korumaya ver-

dikleri öneminin artmasına neden olmaktadır. Bu-

na paralel olarak, özellikle Avrupa, Kuzey Ameri-

ka ve Okyanusya kıtalarında organik gıda pazarı 

gelişmektedir.  

Gelişmiş ülkelerde yetiştirilemeyen organik ürün-

lere olan talep, uluslararası ticaretin gelişmesine 

sebep olmuştur. Özellikle Kuzey Amerika ve Avru-

pa ülkelerindeki organik tarım ve gıda ürünleri arzı, 

bu pazarlardaki talep artışını karşılayamamakta-

dır. Bu durum bu pazarlar potansiyel olarak ülke-

miz gibi ekolojisi ve altyapısı organik tarımsal üre-

tim ve ihracatına uygun gelişmekte olan ülkeler 

için iyi bir fırsat sunmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye 

gibi ekolojisi organik tarıma uygun gelişmekte olan 

ülkeler, gelişmiş ülkelerden gelen talepleri karşıla-

yabilmek için organik ürün üreticisi ve ihracatçısı 

konumuna gelmektedirler. 

Ülkemiz ekolojisi, coğrafi ve topografik yapısı, 

çeşitli iklim özellikleri nedeniyle birçok ürünü ye-

tiştirmeye imkân tanıyan büyük bir potansiyele 

sahiptir. Aynı zamanda Türkiye’nin tarımsal üre-

tim sistemi çok geniş bir alana yayılmıştır ve sana-

yileşmiş ülkelerle karşılaştırıldığında tarımda bi-

rim alana kimyasal girdi kullanım oranı çok düşük-

tür. Bunun sonucu olarak, ülkemizin tarım alanla-

rında yoğun kimyasal kirlilik bulunmamaktadır. 

Özellikle Türkiye’nin doğusunda organik tarıma 

geçiş, diğer sanayileşmiş bölgelere oranla daha 

kolaydır. 

GİRİŞ 
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 Bu kriterler göz önünde bulundurulduğunda Türki-

ye, birçok gelişmiş ülkenin sorunu olan yoğun 

kimyasal girdili tarımın yarattığı çevre sorunların-

dan da sakınabilecek durumdadır. 

Almanya, organik tarım ürünleri ithalatında Ameri-

ka'dan sonra dünyada ikinci sırada yer almaktadır. 

Avrupa'nın en büyük organik ürün ithalatçısı ko-

numunda olması dolayısıyla da Türkiye'den bu 

ülkeye yapılan ihracatın her geçen yıl artıyor olma-

sı, ülkemizdeki organik tarımın geleceğine dair bü-

yük önem arz etmektedir. 

Ülkemizdeki organik iç pazarın, diğer ülkelerle kı-

yaslandığında henüz çok sınırlı olduğunu görül-

mektedir. Bu pazarın yıllık gelişme hızı da oldukça 

düşüktür. Bu ise organik ürünler hakkında tüketici 

farkındalığının sınırlılığı, teşvik çalışmalarının azlı-

ğı, altyapı yetersizliği, mevzuat ile ilgili sorunlar ve 

görece yüksek fiyatların ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. 

Bir ülkede organik tarımın geliştirilmesi isteniyor-

sa, hükümetler sadece ihraç pazarlarını geliştir-

meye odaklanmamalı, aynı zamanda organik ta-

rım ürünlerinin tüketim bilincini geliştirmek ve ge-

lişmiş tüketim bilincinin toplum seviyesine uygun 

hale getirmek yönünde çalışmalar da yaparak iç 

pazarların gelişimini teşvik etmelidir. 

Sürdürülebilir gıda üretimi bugün küresel sorun-

lardan biridir. Gıda güvenliği ve güvencesi, temel 

insanlık hakkı olup, aynı zamanda ülkelerin strate-

jik öneme sahip konuları arasında yer almaktadır. 

Bu kapsamda ana hedef, tarımsal ürünlerin ve 

gıdaların uygun teknik ve hijyenik şartlarda üretil-

mesi, tüketiciye kaliteli ve güvenli gıdaların su-

nulması, halkın doğru ve sağlıklı beslenmesi 

olmuştur. 

Bu noktada, ülkemizde, ekolojik dengenin koru-

narak, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, tü-

keticiye güvenilir ve kaliteli ürünlerin sunulması 

amacıyla organik ürünlerin üretimi ve tüketiminin 

yaygınlaştırılarak, organik tarımsal üretim ve pa-

zarlamanın düzenlenmesi ve geliştirilmesi he-

deflenmelidir. 

Organik tarım faaliyetlerinin kontrol ve sertifikas-

yon işlemleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafın-

dan yetki verilen, kontrol ve sertifikasyon kuru-

luşları tarafından yapılmaktadır. Organik ürün 

kalitesi ve standartlarının dış pazarlarda kabul gö-

recek şekilde belirlenmesi ve bu doğrultuda üretim 

yapılmasını sağlayacak güvenli, etkin bir kontrol 

ve sertifikasyon sisteminin tesis edilmesi ve geliş-

tirilmesi, önceliklerimiz arasında yer almalıdır. 

Ayrıca, organik ürün konusunda tüketici bilincini 

geliştirerek organik ürüne olan talebi artırmak, 

kontrol ve denetime yönelik hizmetleri etkinleştir-

mek, kurumsal kapasiteyi güçlendirmek ve orga-

nik tarımın diğer sektörler ile entegrasyonuna kat-

kı sağlamak, kurumlar arası koordinasyon ile ka-

mu kaynaklarının etkin ve yerinde kullanılması 

hedeflerimiz arasında yer almalıdır. 

Organik tarımla uğraşanların yaş ortalamasının 

ileri seviyelere kayması ve genç üreticilerin sayıca 

azalıyor olması, yine sektörde boşlukların oluşma-

sını ve ilerlemeyi zorlaştırıcı bir faktör olarak karşı-

mıza çıkacaktır.  
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STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ VE MODELİ 

GAP ORKÜDER’in stratejik planlama çalışma-

sını yürütmek üzere sekiz kişilik bir ekip oluştu-

rulmuştur. Bu ekiple planlama süreci için girdileri 

oluşturabilmek adına iç ve dış paydaşlarla sürecin 

paylaşıldığı, algı tespitlerinin yapıldığı toplantılar 

düzenlenmiştir. 

Bir mirası devralıp yürütme sorumluluğu ile yola çı-

kan GAP ORKÜDER’in paydaşlar gözündeki duru-

mu ve beklentilerini görebilmek için süreçle ilgili iç 

ve dış paydaş anketleri yapılmıştır. 

Dünya ve Türkiye için organik üretim ile tüketi-

min küresel ve yerel boyuttaki değerlendir-

meleri için literatür araştırmaları kapsam içine 

alınmıştır. 

Bu süreç ile ilgili izlenen temel yol aşağı da 

özetlenmiştir. 

Şekil1: MBT Stratejik Plan Süreci 
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 Eylem/Sorumluluk Dağılımı 

  
 GAP ORKÜDER 

  
(Kurum Ekip) 

  
  
MBT ( Momentum Bilgi Transferi) 

Planın Planlanması A R 

Paydaş Organizasyonlarının Yapılması R C, A 

Verilerin Toplanması R R 

Analizlerin Yapılması A R 

Stratejilerin Belirlenmesi R R 

Eylem Planın Hazırlanması A, R R 

Takip ve İzleme Yapısının Kurulması A R 

Dokumanın Oluşturulması A, R,D 

Süreçle ilgili görev dağılımı için RACİ matrisi oluşturulmuştur. Çalışmanın başında genel yol haritası 

ana işler ve alt işler belirlenmiş RACİ matrisi ile görev dağılımı aşağıdaki gibi yapılmıştır. 

Tablo 1.RACİ matrisi ile görev dağılımı 

Responsible (İşi yapmakla Sorumlu) Accountable (Genel Sorumlu) 

Consulted (Danışılan) Informed (Bilgilendirilen) 

Çalışmaya Temmuz ayında başlanmıştır. Doldurulan anketlerin analizinde % 95 güven aralığında SPSS 

kullanılmıştır. 

Faaliyet alanlarını kapsayan paydaşlar ile odak grup toplantıları düzenlenmiş, gerçekleştirilen çalıştaylar 

da güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilmiş, ilgili kurumların üzerine düşen görev ve sorumluluklar tartışıl- 

mış, katılımcılar tarafından ifade edilen fırsat ve tehditler kaydedilmiştir. Bu toplantılarda PEST ( Politik, 

Ekonomik, Sosyolojik ve Teknolojik değerlendirmeler) GZFT ile birlikte ele alınmıştır. Toplantılarda MBT 

Fikir Atlası, MBT Çözüm Atlasları kullanılmıştır. 

İstihbarat aşaması ile ilgili yapılan tüm çalışmalar Durum Analizi Raporu ile dokümante edilmiştir. 

Planın yaşayan ve kullanılan bir belge olması için; eylemlerin sorumluları, öncelikli uygulama alanları 

ve zamansal kısıtları görmeyi  kolaylaştıracak  Hoshin  Planın  izlemede  kullanılmasına  karar  veril-

miştir. 
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2.1 ORGANİK TARIMIN TANIMI 

Son yıllarda ülkemizde organik tarıma olan ilgi 

giderek artmakta ve bu konu çok konuşulmak-

tadır. Organik tarım kavramının içeriği tam 

olarak doldurulamamakla birlikte kavram kar-

gaşası da yaşanabilmektedir. Organik tarım, 

dil farklılıkları nedeniyle farklı ülkelerde farklı 

isimlerle anılmaktadır. Örneğin, İngiltere’de 

organik (organic), Almanya’da ekolojik 

(ökologish) ve Fransa’da biyolojik (bioloque) 

kelimeleri kullanılmaktadır. Ancak organik ta-

rımla ilgili Avrupa Birliği organik tarım yönet-

meliği (2092/91 sayılı Konsey Tüzüğü)’ nde 

de açıkça belirtildiği gibi bunlar birbirleriyle 

eşanlamlıdır. 

Organik tarım kavramsal olarak incelendi-

ğinde değişik birçok anlamda algılanmakta 

ve tanımlanmaktadır. Bazı isimlendirmeler-

de organik tarım, “biyolojik tarım” veya 

“ekolojik tarım” olarak da kullanılmaktadır.  

Çalışmaların ardından organik tarımın tanı-

mı, Uluslararası Organik Tarım Hareketi 

Federasyonu (IFOAM) tarafından 2008 yı-

lında İtalya‘da yapılmıştır. Bu tanıma göre 

organik tarım; “Toprak, ekosistem ve insan 

sağlığını devam ettiren, sağlıklı olmasını 

sağlayan bir üretim sistemidir. Sistem, 

olumsuz etkisi olan girdilerin kullanımı yeri-

ne ekolojik süreçler, biyolojik çeşitlilik ve 

yerel koşullara uyum sağlamış döngülere 

dayanır. Ekolojik tarım, içinde bulunduğu-

muz çevreye fayda sağlamak, adil ilişkiyi 

ve tüm ilgili taraflar için iyi bir yaşam kalite-

sini yaygınlaştırmak adına gelenek, yeni 

buluşlar ve bilimi bir araya getirir.” (IFOAM 

2009). 

ABD‘de organik ve doğal gibi terimlerin kul-

lanılmasını standardize etmek için Kongre 

1990‘da Ulusal Organik Standart Konse-

yi‘ni de (NOSB) oluşturan Organik Tarım 

Üretim Yasası‘nı kabul etmiştir. Bu Konsey 

1995 yılında şu tanımı yapmıştır: “Organik 

tarım biyolojik çeşitliliği, döngüleri ve topra-

ğın biyolojik aktivitesini artırıp zenginleşti-

ren bir ekolojik üretim sistemidir. Organik 

tarımın öncelikli amacı toprak canlılığı, bit-

kiler, hayvanlar, insanlar ve birbirine bağlı 

unsurların sağlık ve verimliliğini optimize 

etmektir.” (OTA 2016).  
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Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı 

(USDA) tarafından verilen tanıma göre: 

“Organik tarım, sentetik içerikli gübre, tarım 

ilaçları, büyüme düzenleyiciler ve hayvan 

yem katkıları kullanımını yasaklayan veya 

büyük ölçüde kaçınan bir üretim sistemidir. 

Mümkün olduğu ölçüde organik tarım sis-

temleri toprağı işlemek ve verimliliğini koru-

mak, bitki besin maddelerini sağlamak, za-

rarlı böcek, yabancı ot ve hastalıkları kontrol 

etmek için ürün münavebesi, bitki artıkları, 

hayvan gübresi, baklagiller, yeşil gübrele-

me, organik çiftlik artıkları ve biyolojik zararlı 

kontrolü işlemlerine dayanır.”  (USDA 1980).  

“Tarım ve Orman Bakanlığı‘nın internet say-

fasında organik tarım, “Dünya‘da havayı, 

suyu ve toprağı kirletmeksizin, erozyonu, 

toprağın tuzlulaşmasını, diğer hastalık ve 

zararlıların etkisini en aza indirecek tarımsal 

tekniklerin geliştirilmesine her geçen gün 

duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacı kar-

şılayacak, doğaya dost üretim metodu 

“Organik Tarım”  olarak nitelendirilmektedir. 

Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye 

zarar vermeyen ve üretimde kimyasal girdi 

kullanılmadan, üretimden tüketime kadar 

her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal 

üretim biçimidir. Doğal dengeyi koruyarak 

hava ve su gibi yaşamsal kaynakların ve 

doğal hayatın korunmasını amaçlayan bir 

üretim yöntemidir. olarak tanımlanmıştır 

(TOB 2016).  

Organik ürünler, sistemde hatalı uygula-

malar sonucu kaybolan doğal dengeyi ye-

niden kurmaya yönelik, insana ve çevreye 

dost üretim sistemini içeren, esas olarak 

sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar 

ve sentetik mineral gübrelerin kullanımını 

yasaklayan, bunların yerine organik ve ye-

şil gübreleme, münavebe, toprağın muha-

fazası, bitkinin direncini arttırma, doğal 

düşmanlardan yararlanması gibi birçok 

çevre dostu tekniği tavsiye eden, bütün bu 

olanakların kapalı bir sistemde oluşturul-

masını öneren, üretimde sadece miktar 

artışını değil aynı zamanda ürün kalitesinin 

de yükseltilmesini amaçlayan alternatif bir 

üretim sonucu elde edilen nihai ürünlerdir  

(İTO 2006). 

Yukarıda tanımlardan da anlaşılacağı gibi 

bir ürünün organik olması için birbirinden 

farklı ve çok sayıda parametreler vardır.  
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Bu tanımlamalar doğrultusunda bir ürünün organik olması aşağıda yer alan  

özelliklere sahip olması ile mümkün olacaktır.  

 

 Holistik bir sistem olması; insan, hayvan, bitki, çevre ve ekosistemin bir 

bütünlük içinde değerlendirilmesi, 

 Canlılara ve ekolojik çevreye uygunluğu, 

  Sıklıkla biyolojik çeşitlilik artırma tekniklerinin kullanılması, 

  Üretimde sentetik kimyasalların kullanılmaması, 

 Toprağın organik tarım tanımına göre canlı kabul edilmesi,  

 Yer altı sularının kirlenmesinin önlenmesi için bitkiden ziyade toprağın 

gübrelenmesi,  

 Diğer tarım yöntemlerine göre dış girdinin organik tarımda daha az 

kullanılması,  

 Uygulanmış teknikler içerisinde ikaz ve tahminlerin doğru şekilde 

yapılması,  

 Kontroller sayesinde ürünleri tehdit eden hastalık, zararlılar ve yabancı 

otların önüne geçilmesi, önlemlerin değerlendirilmesi sonucu çözülmesi, 

çözülemediği durumlarda doğal dezenfektanların kullanılması,  

 Sorunların, önlemlerin planlanması yöntemiyle sistem içinde 

uygulamalarla çözülebilmesi,  

 Dayanıklı, sağlığa uygun, çevreye dost tohum ve bitki çeşitlerinin ve üretim 

yöntemlerinin seçilmesi,  

 Ürün arzından daha çok kalitede meydana gelecek artışın hedeflenmesi, 
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Ekolojik merdiven sistemi, yabani üretim ile 

başlamakta yoğun girdilerin olduğu gelenek-

sel tarıma kadar uzanmaktadır. Sürdürülebi-

lir tarımın gelişmesine fayda sağlayan alter-

natifler arasındaki temel farklılıkların, orga-

nik tarımdan çok girdi-yoğun geleneksel ta-

rımla ekolojik girdi-düşük tarım arasında bu-

lunduğu anlaşılmaktadır. Ekolojik merdiven 

sıralamanın yönü incelendiğinde ilerlemekte 

ve son halini almakta olan bir süreç olarak 

görülmektedir.  

           *Yabani Üretim                             Endüstriyel/Girdi Yoğun 

                *Kendiliğinden Organik Tarım 

                           *Organik Tarım 

                                      *Kimyasal Kullanmayan Tarım 

                                               *Kontrollü Kimyasal Kullanılan Tarım (Entegre Mücadele) 

                                                       *Düşük Girdili Üretim     

                                                                   *En Az Toprak İşlemeye Dayalı Tarım 

Biyolojik/Natürel                       *Girdi Yoğun Geleneksel Üretim 

Doğa, üretimin gerçekleşeceği her türlü im-

kanı sunmaktadır. Doğada kendiliğinden ye-

tişen, herhangi bir girdinin kullanılmadığı hal-

de elde edilen ürünler “yabani üretim”  olarak 

adlandırılmaktadır. Yoğun tarımsal girdilere 

ulaşma imkanı olmayan üreticiler ise alterna-

tif eksikliği sebebiyle kendiliğinden organik 

ürün yetiştiriciliği yapmaktadırlar. 

Organik tarım ise kimyasal kullanılmayan ta-

rıma benzerlik göstererek ekolojik sistemi 

korumak amacıyla yapay kimyasal girdi kul-

lanılmadan ve bilinçli olarak yapılan bir üre-

tim şeklidir. Tarım ilaçlarının kullanılması ile 

birlikte sıkı denetim de beraberinde getirmiş-

tir.  

Şekil2: *Ekolojik Merdiven 

*McCoy, S., ve Parlevliet, G., 2000, Export Market Potential for Clean & organic Agricultural Products, RIRDC) 
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Organik tarımda üretim faaliyetinin başlıca 

amaçları aşağıda belirtilmiştir. 

· Tarımsal üretimde doğal (toprak, su ve bitki) 

kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi için 

kaynak kullanım planlamasının yapılması, 

bunun için devamlı bir bilgi edinme ve izleme 

sisteminin kurulması ile çiftçilere yönelik top-

rak koruma ve ıslah amaçlı eğitim programla-

rının geliştirilmesi,  

· Sürdürülebilir tarım için bitki genetik kaynak-

larının etkin biçimde korunmasına ve aktif 

kullanılmasına çaba harcanması,  

· Sürdürülebilir tarım için hayvan genetik kay-

naklarının daha etkin biçimde korunmasına 

ve aktif kullanılmasına çaba harcanması,  

· Tarımda zararlılarla mücadele ve kontrol 

yöntemlerinin çevre dostu bir yapıda yürütül-

mesi,  

· Bitkisel üretimde çevre dostu bitki beslen-

mesi yöntemlerinin geliştirilmesi ve kullanımı-

nın teşvik edilmesi,  

· Organik tarım programları ve uygulamaları-

nın yaygınlaştırılarak bu amaçla geliştirilen ve 

uygulanan üretim teknolojilerinin eğitim ve 

yayma projeleri geliştirilmesidir. 

2.1.1. Organik Tarımın Amaçları 
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Organik tarım ilkeleri, organik tarımın dün-

yaya sağlayacağı katkıları, her türlü tarım 

faaliyetini küresel ölçekte daha ileriye taşı-

yacak bir anlayışa sahiptir. Organik tarımın 

tarihi, kültürel ve toplumsal değerleri bünye-

sinde barındırmaktadır. Söz konusu ilkeler, 

insanların besinlerini ve ihtiyaç duyduğu eş-

yaları üretmek, hazır hale getirmek ve dağıt-

mak üzere toprağa, suya, bitkilere ve hay-

vanlara nasıl yaklaştığını, onlardan hangi 

yollarla yararlanacağını kapsayarak tarımda 

en geniş şekilde uygulanmaktadır. Bu ilkeler 

insanların canlıların yaşadığı çevrelerle na-

sıl etkileşime girdiğiyle, karşılıklı ilişkiler kur-

duğuyla ve gelecek kuşakların yazgısını na-

sıl şekillendirdiğiyle ilgilidir.  

Organik tarımın ilkeleri, içinde bulundurduğu 

bütün çeşitliliği gözetmektedir. Organik 

ürünlerin üretimleri uygun koşullar içinde 

tarımın geleceğini ileriye taşımayı hedefle-

mektedir. Bu ilkeler, IFOAM‘ın fikir ve stan-

dartlarının geliştirilmesi için yol göstermek-

tedir. Kapsamlı bir ölçekte belirlenmiş ilkeler 

evrensel anlamda da uygulanabilirlik sun-

maktadırlar. Bu ilkeler aşağıda kısaca özet-

lenmektedir. 

2.1.2. Organik Tarımın İlkeleri 

Sağlık İlkesi 

Üretim, işleme, dağıtım ve tüketimde orga-

nik tarımın rolü, toprak içindeki en küçük 

canlıdan insanoğluna kadar tüm organiz-

maları ve ekosistemin sağlığını korumak ve 

geliştirmektir. Organik tarım öncelikle, önle-

yici tedavi ve sağlıklı olmaya katkı yapacak 

kaliteli ve besleyici ürünler üretmeyi hedef-

lemektedir. Bu açıdan, kimyasal gübre, bit-

kilerin ve hayvanların sağlığını etkileyecek 

ilaçların, sağlık açısından olumsuz etki ya-

pabilecek gıda katkı maddelerinin kullanımı 

yasaklanmıştır. 
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Ekolojik İlkesi 

 

 

 

 

Organik tarım, tarımsal genetik ve tarımsal 

çeşitliliği koruyarak, doğal dokuyu bozma-

dan, tarım uygulamalarının planlamasını 

yaparak ekolojik dengeyi sağlamalıdır. Or-

ganik ürünleri üreten, ticaretini yapan ve 

tüketenler, bitki dokusunu, doğal yapıyı, 

iklimi, çeşitliliği, hava ile suyu içeren genel 

çevreyi korumalı ve ekosistemden yarar-

lanmalıdır. Ekolojik dengenin korunması ve 

tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, tü-

keticiye güvenilir ve kaliteli ürünlerin sunul-

ması amacıyla organik ürünlerin üretimi ve 

tüketiminin yaygınlaştırılması, organik ta-

rımsal üretimin düzenlenmesi ve geliştiril-

mesi temel hedef haline getirilmelidir. 

Dürüstlük (Açıklık) İlkesi 

Organik tarımın en önemli amaçlarından olan 

kişilerin ve toplumların daha iyi bir hayat kali-

tesine sahip olmalarıdır. Bunun sağlanması 

için de gıda güvencesi ve kıtlığın minimum 

seviyeye getirilmesi esastır. Bu ilkede, ürünle-

rin hem yeterli miktarda hem de kaliteli olarak 

tüketicilere ulaştırılması hedeflenmektedir. Bu 

ilke, hayvanların psikolojilerine, doğal davra-

nış ve hayatlarına uygun koşullarda ve ola-

naklarda tutulmasını öngörür. Üretim ve tüke-

tim için kullanılan doğal ve çevresel kaynaklar 

sosyolojik ve ekolojik bir dengede ve gelecek 

nesiller için güvende tutulmalıdır.  

Açıklık ilkesi, açık, eşitlikçi ve rasyonel çevre-

sel ve sosyal maliyetleri dikkate alan bir üre-

tim, dağıtım ve ticaret sistemi kurulmasını is-

temektedir. 
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Koruma (Özen) İlkesi 

Organik tarımda mevcut ve gelecek nesillerin çevresel sağlığını ve devamlılığını sağlamak 

önemlidir. Bunun için de gerekli özen gösterilmeli ve önlemler alınmalıdır. Organik tarım hem 

ithalat hem de ihracat açısından şartlara uyum sağlamaktadır. Organik tarım uygulayanlar ve-

rimliliği artırabilirler ve çok daha fazlasını üretebilirler. Fakat bütün bunları yaparken nesillerin 

sağlığı ve devamlılığı için tehlike oluşturacak durumlardan kaçınmalıdırlar. Dolayısıyla kullanı-

lan teknolojilerde olası risklerin daha iyi incelenmesi ve mevcut uygulamaların tekrar değer-

lendirilmesi gerekmektedir.  

Organik tarım konusundaki bilinçsizliğin ve doğal çevreye karşı özensizliğin var olabileceği 

düşünülerek ilerlemeler dikkatli bir şekilde sürdürülmelidir. 
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2.1.3. Organik Tarımın Nedenleri 

Üretim teknikleri, yenilikçi bitki ıslahı ve haşe-

relerle mücadele alanındaki bilimsel gelişme-

ler olumlu sonuca ulaşılmasını sağlamıştır. 

20. yüzyılın ikinci yarısında çok sayıda sana-

yileşmiş ülke artan bir oranda gıda fazlasına 

sahip olmuş, böylelikle açlık tehlikesi de gün-

demlerinden kalkmıştır. Kalkınmakta olan ül-

kelerin bu gelişmelerden olumlu etkilenmesi 

bir süreç almıştır. Koloni dönemlerinde dış 

güçler, koloni ülkelerinin tarım sektörüne çok 

daha az yatırım yapmışlardır. Ancak bu ülke-

lerin bağımsızlıklarını kazanmaları ile birlikte 

hızlı nüfus artışları ortaya çıkmıştır. Bu ülke-

lerde zengin ülkelerden gelen gıda yardımları-

na bağlı yaşanması, özellikle Asya ülkelerinde 

açlık ve kötü beslenme, artan nüfusla birlikte 

yaygınlaşmıştır. Örneğin Hindistan‘da yaşa-

nan kuraklıklar, sorunlu süreci çok daha ka-

ramsar hale getirmiştir.  

1960‘larda ve 1970‘lerde yaşanan Yeşil Dev-

rim, yüksek tohum ve akıllı tarım teknolojisi, 

daha verimli sulama ve kimyasal gübre kulla-

nımı gibi konularda başarılar kazanarak tarım-

sal ürün verimliliğini ve toplam gıda arzını ar-

tırmada oldukça başarılı olmuştur. Yeşil Dev-

rim, özellikle uygulandığı Asya‘da gıda üreti-

minde çok önemli artışlara sebep olmuştur. 

Tarımın kimyasallar başta olmak üzere girdi 

yoğun bir ticari yapıya dönüşmesi ile beraber 

özellikle gelişmekte olan ülkelerde yapısal de-

ğişimlerin ortaya çıkmasını zorlamış ve bu dö-

nüşüm liberal etkin politikalar ile desteklene-

rek devam eden bir sürece dönüşmüştür.  

Gelişme seyri benzer olmakla beraber dönü-

şümün seyri ve ticari bir yapıya evirilme hızı 

ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Yeşil 

Devrim toplam gıda arzını arttırmadaki başarı-

sına rağmen, kırsal nüfusun düşük tabakaları-

nın kazançlarının artmasında istenen seviye-

de başarılı olamamıştır. Bu arada Yeşil Dev-

rim ile ilgili eleştirilerin bir diğeri de çevre üze-

rinde yarattığı olumsuz etkilerdir. Örneğin, bit-

ki üretiminde görülen hastalık ve haşere vb. 

zararlı hayvanları yok etmek için yapılan mü-

cadelenin yanı sıra kimyasal ilaçlamanın ar-

tan miktarda kullanımı, çevre kadar insan 

sağlığını da etkilemiştir. Tarımsal üretimin art-

ması için sulama alanlarının çoğalması top-

rakta tuzluluk sorununa da neden olmuştur. 

Bazı türlerin yüksek verimle artışına rağmen 

bu genetik kayıp Yeşil Devrim‘in eksileri konu-

sunda bir gerçek olarak kalmıştır.  

OECD ülkelerinde bu geleneksel tarımın, su 

ve havanın kirlenmesi, bitkisel çeşitliliğin kay-

bolması, toprak erozyonu, sağlık giderleri vb. 

şeklinde hektara 30 ile 350 dolar arasında bir 

dışsal maliyete sebep olduğu tahmin edilmiş-

tir. Başlangıçta değinildiği üzere organik tarı-

mın temel sebepleri arasında günümüz tarımı 

ve küreselleşmenin özellikleri ile onların muh-

temel etkileri kabul görmektedir. Toprak ve-

rimliliğini koruma ve zenginleştirme teknikleri-

nin geliştirilmesi ile ilgili çevre hassasiyetleri, 

tüketici tercihlerindeki değişmeler de eklendi-

ğinde, geniş çerçevede ifade edilen olumsuz-

lukları azaltıcı bir sonuç ortaya çıkmaktadır.  
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2.2. Dünyada Organik Tarım ve Gelişim Süreci 

Çevreye dost üretim tekniklerini içeren ve 

üreticiden tüketiciye bütün zincirde refahın 

arttırılması için yapılan organik tarım sistemi-

nin yıllar boyunca geçirdiği süreç incelendi-

ğinde, tarımda kimyasal kullanımının başla-

dığı 1900‘lü yılların ilk yarısında Avrupa‘daki 

bazı öncülerin toprak verimliliği kavramına 

farklı yaklaşımlar sergileyerek organik tarı-

mın temelini oluşturdukları görülmektedir. 

Organik tarımın ilk öncülerinin ortaya koy-

dukları uygulamalar üzerinde Uzak Do-

ğu‘nun tarım kültürünün etkisi görülmektedir. 

ABD Tarım Bakanlığı Arazi Geliştirme Bölü-

mü‘nün başkanı olan Franklin H. King, Çin 

ve Uzak Doğu ülkelerine yaptığı seyahatler-

den organik tarım konusunda bazı fikirlerle 

dönmüştür. Seyahat, 1909 yılının ilk 8 ayın-

da gerçekleşmiştir. King, rotasyon, yeşil güb-

releme, toprak muhafaza ve organik madde-

lerin geri dönüşümünü konu alan “permanent 

agriculture” (kalıcı ve sürekli tarım) olarak 

isimlendirdiği bir çeşit tarım yapma seçeneği 

sunmuştur. 

Organik tarım başta olmak üzere, doğal ta-

rım tekniklerini öne çıkaran hareket 20. yüz-

yılın 2. yarısından sonra daha örgütlü bir bi-

çimde ele alınmaya başlamıştır. 1940‘ların 

sonlarına doğru İngiltere‘deki Toprak Derne-

ği ve ABD‘deki Rodale Enstitüsü vb. ilk orga-

nik tarım örgütleri kurulmuştur. 1946‘da kuru-

lan Toprak Derneği‘nin kuruluş amacı yoğun 

girdili tarıma karşı çıkmak, organik gıda serti-

fikasyonunu desteklemek ve gıdalar konu-

sunda halkın bilinçlenmesini sağlamaktır. 

Toprak Derneği, 6000‘in üzerinde işletme ile 

işbirliği kurarak organik gıdaların sertifikas-

yonunu sağlamaktadır. Rodale Enstitüsü ise 

organik tarım araştırmaları yapmak, çiftçilere 

yönelik destek politikalarını savunmak, en 

güvenilir ve en sağlıklı organik tarımın nasıl 

gerçekleşeceği konusunda insanları eğitmek 

için kurulmuştur. 
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“Stiftung Ökelegie & Landbau (SÖL)” (Ekoloji ve Tarım Kurumu) 

Karl Werner Kieffer tarafından 1962‘de Almanya‘da kurulmuş 

ve kurulduğu dönemde eğitim ve sağlık alanında aktifken 

1975‘ten beri organik tarım konusunda çalışmaktadır. 

“International Federation of Organic Agricultural Movements 

(IFOAM) (Uluslararası Organik Hareket Federasyonu) küresel 

network ağı olarak 1972 yılında Fransa‘da kurulmuştur. 

Dünyanın önde gelen enformasyon ve dokümantasyon merkezi 

olan “Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL) 

(Organik Tarım Araştırma Enstitüsü)” 1972 yılında İsviçre‘de 

kurulmuştur. FİBL‘in diğer versiyonu FiBL Deutschland da 2001 

yılında Frankfurt‘ta kurulmuştur. FiBL 2004 yılından beri Avus-

turya‘da da vardır (FiBL 2016). Bu alanda farklı bir organizas-

yon ise 1976‘da Hollanda‘da kurulan Avrupa‘da organik tarım 

konusunda sürdürülebilir tarım, beslenme, sağlık ve çevreyi ko-

nu alan en büyük araştırma enstitüsü olan “The Louis Bolk Insti-

tute (LBI)” (Louis Bolk Enstitüsü)‘dür. 

Organik ürünlerin dünya ticaretinde yerini alması 1970’li yıllarda 

başlamıştır. Bununla birlikte 1990’lı yıllarının sonlarına doğru 

özellikle deli dana, dioksin ve GDO (Genetik Yapısı Değiştiril-

miş Organizmalar) vb. konulara karşı duyulan endişe ve tepkile-

re bağlı olarak organik ürün talebinde çok ciddi artışlar meyda-

na gelmiş ve organik tarım, birçok uluslararası kuruluşun gün-

demine girmiştir. 

ABD, Avrupa ve dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde organik 

ürünlerin pazar payı oldukça küçük olmakla birlikte, organik 

ürünlere olan talep oldukça hızlı bir şekilde artmaktadır. Pazar-

daki hızlı talep artışını, sadece tüketicinin daha iyi bir çevre, 

sağlık ve gıda kalitesi vb. konulardaki davranış değişikliği ile 

açıklamak mümkün değildir. Bu konuda ana perakendeci grup-

ların organik ürünlerin tanıtım ve pazarlanması konularında 

yaptıkları yoğun geliştirme çalışmaları da oldukça önemlidir. 
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Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM) 

Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM), orga-

nik tarım ile ilgili çalışmalarını 1972 yılından bu yana yürütmektedir. 

Paris‘e yakın bir mesafede bulunan Versailles‘da kurulmuştur ve 108 

ülke içerisinde yaklaşık 700 kuruluşun üyesidir. 

Birleşmiş Milletler Gıda-Tarım Örgütü (FAO) 

Birleşmiş Milletler Gıda-Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Sağlık Ör-

gütü (WHO)‘nun birlikte oluşturdukları Codex Alimentarius bünye-

sinde bulunan Gıda Etiketleme Komitesi, organik olarak üretilen 

ve etiketlenen gıda maddelerine ait standartları hazırlamaktadır. 

1945 yılında Roma‘da kurulan FAO‘nun organik tarımla ilgilenme-

sinin temel nedeni organik tarımdan elde edilecek faydaların 

FAO‘nun amaçlarına uygunluk teşkil etmesidir. 

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) 

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC), gelişmekte olan 

ülkelerde organik gıda ve içecek pazarına ilişkin pazar 

araştırması ve kalkınma projesi uygulama faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Proje ile amaçlanan, az gelişmiş ülke-

ler ve diğer düşük gelirli ülkeler başta olmak üzere ta-

rımsal ürünlerin ihracat performansının geliştirilmesi 

konusunda destek olmaktır. 

2.2.1. Organik Tarım ile İlgili Bazı Uluslararası Ku-
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2.2.2. Organik Tarımın Üretim Boyutu 

1972’ da Toprak Derneği ( Soil Association/İngiltere), Doğa ve Gelişme (Nature et Progrés/Fransa), 

İsveç Biyodinamik Derneği, Güney Afrika Toprak Derneği ve Rhodale Press (ABD)’ in bir çatı altın-

da toplandıkları IFOAM’ un kurulması ile organik tarım çalışmaları güçlü bir ivme kazanmıştır. Bu 

hamleden sonra Avrupa ülkelerinde ekstansif üretimi desteklemek amacı ile politikalar yürütülmüş-

tür. 1991 ‘de ise Avrupa Birliği’nin hayvansal üretimine ilişkin yönetmelik ve gıda kodeksi (Codex 

Alimentarius) yayınlanmıştır. Organik ürün üretimini, gelişmiş ülkelerde (ABD, Avustralya, Japonya, 

AB vd.) iç pazar talebi; gelişmekte olan ülkelerde ise ihracat talep artışı yönlendirmiştir. 

 Avrupa’da organik ürün üretiminde; Danimarka, İngiltere ve İsviçre liderlik etmişlerdir. Türkiye de 

dış satımının büyük çoğunlukla AB ve ABD’ ye yapmakta ve diğer gelişmekte olan ülkelerle reka-

betçi konumda bulunmaktadır. Öte yandan organik ürün sertifikasyon işlemleri ise genel olarak 

Avrupalı Şirketlerce yapılmaktadır. 

 

 

Üretimde ön sıralarda olan Avustralya ve ABD tüketimde de yıllık %17-20 oranında organik tüke-

tim artışı ile ön sıralarda yer almaktadır. Bu ihtiyacın büyük bir kısmı iç üretimden sağlanmaktadır.  

Genelde gelişmekte olan ülkeler, üretimi artırma ve dış satıma sunma çabası içerisindeyken geliş-

miş ülkeler, bir yandan dış alım, bir yandan da iç üretimleriyle iç pazar talebini karşılama eğilimi içe-

risindedirler. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler dış satım açısından birbirlerine rakip ülkeler iken, 

gelişmiş ülkeler hedef pazar konumundadırlar.  

Dünyada en önemli organik ürün dış alımcısı konumunda olan AB’ ye organik ürün ihraç edebilecek 

ülkeler listesinde Türkiye, İsrail, Avustralya, Macaristan, İsviçre ve Arjantin avantajlı ülkeler olarak 

görülmektedirler. Dünya ticaretine konu olan organik ürün sayısı oldukça fazla olup genelde; bitki-

sel, hayvansal ürünler ile çeşitli işlenmiş gıdalar ve içeceklerden oluşmaktadır. Bunlardan işlenmiş 

gıda ürünlerine yönelik ticaret hacmi giderek genişlemektedir. 

2.2.3. Organik Tarımın Tüketim Boyutu 
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2.3. Organik Ürünlerin Pazarlanması 

Organik ürünlerin üretim ve pazarlama faaliyet-

leri birbirinden ayrı düşünülemeyecek konular-

dır. Üretim faaliyetleri pazarlama tarafından 

yönlendirme içinde olmalı ve pazardan elde edi-

len bilgiler doğrultusunda üretimin gerçekleşti-

rilmesi oldukça önem arz etmektedir. 

Doğru pazarlama stratejileriyle öncül tüketicile-

rin organik ürün tüketimleri artırılabilir. Faydacı 

grup, fiyata önem veren kişilerden oluşmakta 

olup, fiyat onların satın alımlarında önemli bir 

etken durumundadır. Sağlık bilinciyle hareket 

eden grup, organik ürün için % 20-30 arasında 

fiyat farkı ödemeye razı olan, sağlıklı ve taze 

ürünleri özel satış noktalarından almayı tercih 

eden, daha yüksek gelire sahip ailelerden oluş-

maktadır. Gelenekselci grup çoğunlukla yaşlı 

kişilerden oluşmaktadır. Bu tüketiciler organik 

ürünlerde daha çok eski tatları aramaktadır. Do-

laysıyla üreticilerin hedef pazarlarını doğru be-

lirlemeleri ve müşteri beklentilerini iyi anlamala-

rı gerekmektedir. 

Ambalajlama konusu da pazarlama stratejilerin-

den biri olarak karşımıza çıkmaktadır ve pazar-

lama açısından değeri gözden kaçırılmamalı-

dır. Tüketiciler, raflarda dikkatlerini çeken am-

balajlara karşı ilgi göstermektedir. Ambalaj iyi 

planlandığı ve tasarlandığı zaman, marka imajı 

yakalamayı başaran önemli öğelerden bir tane-

sidir. Ambalaj üzerinden yapılan iletişimin 

amacı, ürüne karşı ilgi uyandırmak ve var olan 

ilgiyi arttırmaktır. Eklemek gerekir ki, ambalaj 

tasarımı ve kalitesi ne kadar lüks olursa o kadar 

iyidir gibi bir düşünce çıkarılmamalıdır. Burada 

en önemli husus hedef kitlenin algısını, ürünün 

özelliğine göre doğru yönetmektir. 

Organik tarım ürünlerinin üretiminde geleneksel 

ürünlere göre daha zor süreçler bulunmaktadır. 

Hiçbir katkı maddesi ve kimyasalların kullanıl-

maması ile birlikte ürüne ulaşabilme süresinin 

zaman alması, bu sürecin sürekli kontrol ve de-

netim masrafları, organik sertifikasyon harcama-

ları, sertifikasyon yapabilecek kuruluşlara har-

canan meblağlar, organik ürün fiyatlarını gele-

neksel ürünlere göre daha çok arttıran temel 

nedenlerdir. Diğer taraftan fiyatların düşürülme-

si her zaman işe yaramayabilir. Çünkü tüketici-

ler, organik ürünlerin yüksek fiyatlarının ürün 

kalitesi ve lezzetinin bir göstergesi olarak da 

görmektedirler  
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2.4. Türkiye’de Organik Tarımın Analizi 

Tarihsel olarak organik tarım ilk kez Avrupa ve 

ABD’de bazı öncü kişi ve gönüllü kuruluşlar 

tarafından başlatılmıştır. Türkiye’de ise organik 

tarım hareketi dünyada olduğu gibi önder çiftçi-

ler tarafından değil; Avrupalı organik tarım şir-

ketlerinin temsilcileri aracılığı ile başlatılmıştır. 

Bu durum, Avrupa’da yetiştirilemeyen ve klasik 

tarımsal ihraç ürünlerimize gelen talebin bir so-

nucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin ilk 

olarak organik tarım faaliyetleri Ege Bölge-

si’nde, sınırlı sayıdaki üzüm üreticisine, Avru-

palı organik tarım şirketlerinin temsilcileri tara-

fından tanıtılarak başlatılmıştır. Daha sonra 

kuru kayısı ve fındık üretimine geçilerek farklı 

bölgelere yayılmıştır. Avrupa ülkelerinden ge-

len talebin artışına paralel olarak, organik üre-

tim çeşitlenmiş ve organik üretim projeleri 

1980’li yılların ortasından itibaren tüm Türki-

ye’de yürütülmeye başlatılmıştır.  

1990’lı yıllara kadar organik ürün çeşidi 8 adet olmuş, daha sonraki yıllarda yurt dışı taleplerine 

bağlı olarak ürün çeşitliliği gelişmiştir. Bir diğer önemli gelişme ise 1992 yılında ülkemizde orga-

nik tarım konusunda faaliyet gösteren tüm kuruluşların katılımı ile ülkemizde organik tarımın da-

ha sağlıklı gelişmesini amaç edinen Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) kurulmuştur. 

1994'te “Bitkisel ve Hayvansal Tarım Ürünlerinin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönet-

melik”, 2002'de ise “Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe 

girmiştir. 2004'te organik tarım kanunu kabul edilmiş ve böylece organik üretimin kuralları belir-

ginleştirilmiş ve kontrol mekanizması kurulmuştur. 

Önceleri yabancı şirketlerin temsilcileri aracılığıyla, sonradan ise yerli şirketlerin organik tarım ve 

gıda pazarına girmesiyle birlikte, gerek ihracata gerekse iç piyasaya yönelik üretim ve pazarla-

ma çalışmaları sürdürülmüştür. Kontrol ve sertifikasyon işlemleri ise üretim ve pazarlama şirket-

lerinden bağımsız, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yetkilendirilen ve 

akredite olan kontrol ve sertifikasyon kuruluşları (KSK) tarafından yürütülmektedir. 
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Avrupa ve ABD’de organik tarımın yapılanması üreticiden başlayarak (arz kaynaklı) aşağıdan 

yukarıya doğru iken; Türkiye’de organik tarımla ilgilenen şirketlerden üreticiye doğru (talep 

kaynaklı) yukarıdan aşağıya bir yapılanma söz konusudur. Bu durumda, Türkiye’de çiftçilerin 

organik tarımı benimsemelerinde etkili olan faktörler ve bunların öncelik sırasının, dünyadaki 

motivasyon unsurlarından farklı olması beklenebilir. Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmalar 

incelendiğinde, yetiştiricilerin organik üretime geçmelerinde ekonomik faktörlerin (özellikle 

prim, fiyat ve pazar garantisi) en etkili motivasyon unsuru olduğu belirlenmiştir. 

Organik tarım Türkiye, Çin ve Uganda gibi ülkelerde gelişmiş ülkelere göre daha geç başla-

mıştır. 1990‘larda organik tarımla ilgili yasal düzenlemeler uygulanmış ve organik tarım farklı 

düzeylerde de olsa hükümetlerce desteklenmiştir. Dünyanın en büyük fuarlarından biri olan 

organik tarımı konu alan dünya ölçeğindeki BioFach ilk defa 1990 yılında Almanya‘da düzen-

lenmiştir. ABD‘de federal hükümet 1990‘lı yıllarda, Avrupa Birliği ise 1991’de organik tarım ko-

nusunda düzenlemeler yapmışlardır. Türkiye‘deki organik tarım tarihi 1980lerden itibaren geliş-

me göstermeye başlamıştır.  

Türkiye‘nin liberal ekonomiye geçmesi ve dış ülkelerden gelen talepler doğrultusunda organik 

tarım faaliyetleri hızlanmıştır. İlk yıllardaki bu dış talepler nedeniyle organik tarım daha çok ih-

racata yönelik olarak gelişme göstermiştir. Türkiye‘de organik olarak yetiştirilen temel ürünler 

kuru üzüm ve kuru incir olmuştur. İhracatta talebin giderek artması gerekli arzın sağlanması 

bakımından itici güç olmuştur. 

Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO), 1992 yılında Türkiye‘de organik tarımın bir şem-

siye organizasyon altında hızlı ve sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla üretici, tüketici, işleyici, 

tüccar, kontrolör, araştırıcı ve teknik elemanların katılımlarıyla İzmir‘de kurulmuştur. Günümü-

ze kadar organik tarımın farklı alanlarında çok sayıda kısa kurs, seminer, konferans ve panel-

ler düzenlemiş, fuarlara katılmış, eğitim materyalleri hazırlamış, 1999, 2001, 2006 ve 2010 yıl-

larında dört Türkiye Ulusal Organik Tarım Sempozyumu düzenlemiş, özellikle hassas alanlar-

da organik tarımın benimsenmesine ve kapasite geliştirmeye yönelik birçok ulusal ve uluslara-

rası proje yürütmüş ve ortak olarak görev almıştır. 

2000 yılına kadar dış pazara yönelik gelişme gösteren organik tarım 2000’li yıllardan sonra iç 

pazara yönelmeye başlamıştır. Organik ürünler İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, gibi büyük şe-

hirlerde marketlerde yerini almıştır. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi‘nde ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde organik hayvancılık üzerine yatırımlar yapılmış, süt ve süt ürünleri talepleri karşı-

lanmıştır. 
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Türkiye’de, organik ürünler ve bunların önemi 

konusundaki bilgi ve bilince sahip, konunun far-

kında olan ve bu ürünleri nerelerden temin edile-

bileceğini bilen tüketici kitlesi geçmişten günümü-

ze artış göstermiştir. 

Ekolojik Yaşam Derneği (EKODER)’ in bu konuya 

yaklaşımı ise mevcut bilgileri toplayıp, bir envanter 

çalışması yaptıktan sonra üreticiler ile bunların 

ürünlerini pazarlayıcı kişi ya da kurumları buluş-

turmak, tüketicilere ise organik ürünlerin avantaj-

larını anlatarak üretici ya da pazarlayıcılara ulaş-

malarını sağlamaktır. Genel olarak organik ürün-

lerin tüketiciler gözündeki en önde gelen avanta-

jı, sahip olduğuna inandıkları “Gıda Güvenliği” 

dir. Bunların besin değerlerinin yüksekliği, katkı 

maddeleri taşımamaları, üretimleri sırasında her-

hangi bir kimyasal madde kullanılmamış olması, 

tüketici gözünde değer bulan diğer avantajlardır. 

Türkiye’ de, tüketicilerin organik ürünlere ver-

diği tepkilerin arkasında çeşitli faktörler yat-

maktadır.  

 Organik ürünlere olan tüketici talebi, eği-

tim ve gelir düzeyi ile doğru orantılı olarak 

gelişmektedir. 

 Gıda ve beslenmeyle ilgili sağlık problemle-

rinin artması, tüketicilerin organik ürünlere 

talebinin artmasına etki etmektedir. 

 Organik ürünlerin konvansiyonel ürünlere 

göre satış fiyatlarının yüksek olması, orga-

nik ürün talebini negatif yönde etkilemekte-

dir.  

 “Sertifikalı organik ürün” ve ambalaj kriter-

leri bilinci tüketicilerde tam olarak yerleş-

memiş olduğun- dan, üzerinde her “Doğal” 

ya da “Organik” yazan gıda etiketinin, tü-

keticiyi o ürünün organik olma esaslarına 

uygunluğu konusunda yanıltması söz ko-

nusu olmaktadır. 

 Organik ürünler şu anda çoğunlukla süper 

marketlerde pazarlanmakta olup “Organik” 

ya da “Doğal ürün marketleri” sayısında 

artışlar gözlenmektedir. 

Organik ürünler tüketim ve pazar yapısı, tüketici-

ye yönelik olarak yapılacak bilinçlendirme ve eği-

tim çalışmaları ile geliştirilebilmektedir. Organik 

iç pazar şu anda istenilen boyutta olmayıp Türki-

ye’nin, iç pazar talebinin çok üzerinde bir organik 

ürün üretme kapasitesi ve Türk gıda sanayinin bu 

konuda yeterli donanım, bilgi ve tecrübesi mev-

cuttur.  

Ülkemizde genelde uygulanan organik tarım 

modeli, söz konusu şirketler ile organik üreticiler 

arasında sözleşmeli tarım şeklinde yürütülmekte-

dir. Bu sözleşme, üreticilere de bazı sorumluluk-

lar yüklemektedir. Buna göre, organik üreticiler 

ulusal yönetmelik ve uluslararası organik tarım 

standartlarına uygun, daha önceden sözleşmede 

belirtilen miktar ve kalitede organik ürün yetiştir-

mekle ve ürünlerin sertifikası alındıktan sonra, 

sözleşmede belirlenen fiyattan ürünlerini sözleş-

meli oldukları pazarlama firması veya onların 

temsilcisine teslim etmekle sorumludurlar. 

2.4.1. Türkiye’de Organik Tarımın Gelişimi 
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Son yıllarda organik üreticiler ile sözleşme yaptıkları firma-

lar arasındaki çeşitli anlaşmazlıklar sonucu, bazı üreticiler 

kendi üretici birliklerini kurmaya başlamışlardır. Bu üreti-

ciler kendi örgütleri aracılığı ile anlaştıkları KSK’ dan serti-

fikalarını temin etmekte ve organik ürünlerini yurt içi ve 

yurt dışına kendileri pazarlamaya çalışmaktadırlar. 

Türkiye'de satışa sunulan tüm "sertifikalı organik ürünler" 

in ambalajında, ürünün organik olduğunu gösteren özel 

logolu bir etiket bulunmaktadır. Üzerinde "Organik Tarım-

Türkiye Cumhuriyeti" yazılı olan bu logo (Şekil 1), 5262 

sayılı Organik Tarım Kanunu ve 25841 sayılı Organik Tarı-

mın Esasları Ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik kap-

samında   hazırlanmıştır. 

Yıl 
Ürün Sa-

yısı/Adet 

Çiftçi 

Sayısı/

Adet 

Hektar Ton 

2002 150 12.428 89.827 310.125 

2003 179 14.798 113.621 323.981 

2004 174 12.751 209.573 377.616 

2005 205 14.401 203.811 421.934 

2006 203 14.256 192.789 458.095 

2007 201 16.276 174.283 568.128 

2008 247 14.926 166.883 530.224 

2009 212 35.565 501.641 983.715 

2010 216 42.097 510.033 1.343.737 

2011 225 42.460 614.618 1.659.543 

2012 204 54.635 702.909 1.750.127 

2013 213 60.797 769.014 1.620.466 

2014 208 71.472 842.216 1.642.235 

2015 197 69.967 515.268 1.829.291 

2016 238 67.878 523.77 2.473.600 

Türkiye’de 1984-1985 yıllarında kuru incir, 

kuru üzüm gibi geleneksel ürünlerimizin 

ihracatı ile başlamış, daha sonraki yıllarda 

ise, hızla gelişme göstererek 250'nin üzerin-

de ürün ihraç edilir duruma gelmiştir. Türki-

ye’de organik bitkisel üretim gerek alan ve 

ürün çeşitliliği, gerekse de üretici sayısı ba-

kımından gelişme göstermekte, gelişmele-

re paralel olarak, genel tarım içinde payı az 

da olsa artmaktadır. Türkiye'de en çok or-

ganik üretim (39%) Ege bölgesinde yapıl-

maktadır. İkinci sırada Akdeniz (24%), üçün-

cü sırada İç Anadolu (11%) bölgesi gel-

mektedir. 

Türkiye’de yıllara göre organik bitkisel 

üretim miktarları yandaki gösterilmiştir. 

Tablo2: Yıllara Göre Organik Bitkisel Üretim (TOB) 

2.4.2. Türkiye’de Organik Bitkisel Üretim 
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Dünyada organik bitkisel üretim kadar organik hayvansal üretim de oldukça önemli olmasına rağmen 

Türkiye’de organik hayvansal üretim yeterli düzeye ulaşamamıştır. Bunun nedenlerinden biri organik 

hayvansal üretimde hayvan hastalıklarına sıkça rastlanılmasıdır. Özel yetkili KSK organik hayvansal 

üretim yapan işletmeleri kontrol ederek, barınaktaki hayvan sayılarının sınırlandırılmasından üremesine 

ve beslenmesine kadar bir takım şartların oluşmasını sağladıktan sonra organik sertifikası vermektedir. 

Türkiye’de 2016 yılında gerçekleşen organik hayvansal üretim miktarları ve üretici sayısı aşağıda 

gösterilmektedir. 

Tablo3: 2017 TR Hayvansal Üretim Sayısı  (TOB) 

2.4.3. Türkiye’de Organik Hayvansal Üretim 

Hayvan Türü Hayvan Sayısı Toplamı 

Yumurta tavukçuluğu 657.407 

Etçil piliç 604.900 

Keçi (süt) 10.739 

Koyun 10.506 

İnek (Süt) 1.981 

Et üretimi için büyükbaş hayvanlar 1.498 

Dana 1.436 

Buzağı 1.236 

İnek(Süt) 402 

Kuzu 365 

Keçi(et) 104 

Oğlak 89 

Dana  44 

Düve 35 

Koç 29 
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Türkiye’de organik ürün ithalatı giderek artış göstermektedir. Organik tarım ürünü ithalatı birçok ürün 

yelpazesi içerisinde yapılmaktadır. Türkiye’nin 2016 yılı itibariyle ithal ettiği organik tarım ürünleri 

aşağıda gösterilmiştir. 

Tablo4:  Organik Tarım İthalatı 

2.4.4. Türkiye’de Organik Tarım İthalatı 

Ürün Adı Miktar (Ton) İthal Edilen Ülke 

Mısır 3.652.449 Rusya 

Soya Fasulyesi (Tohumluk Olmayan) 174.218 Rusya, Etiyopya, Ukrayna 

Buğday 63.701 Rusya, İsrail, Yeni Zellanda 

Ayçiçeği ve Ürünleri 40.818 Rusya, Hollanda, Romanya, Almanya 

Keten Tohumu 4.880 Rusya 

Mercimek 4.650 Rusya 

Arpa 2.886 Rusya 

Gübre (Humistar, Biogumus) 600 Litvanya 

Nohut 478 Rusya 

Kuru Meyve (Erik, Elma, Hurma) 346 
Kırgızistan, İran, Pakistan, Tunus, İngilte-
re 

Çeltik (Pirinç) 110 Kırgızistan 

Kuru Üzüm 100 ABD, İngiltere 

Susam (Tohum ve Yağı) 75 Uganda, Etiyopya 

Meyve Püresi (Kayısı, Muz, Mango) 45 İspanya 

Antep Fıstığı 44 Kırgızistan 

Kuru Fasulye 44 Kırgızistan 

Meyve (Vişne, Portakal) 42 Almanya, Hollanda 

Meyan Kökü 25 Gürcistan 

Şehriye 14 İtalya 

Hindistan Cevizi Yağı 7,3 Filipinler 

Fındık Ezmesi 7 Almanya 

Pirinç Unu ve Nişastası 3,5 Rusya 

Bitkisel Çay (Papatya, Nane, Adaça-
yı) 

3,3 Almanya 

Tıbbi Itri Bitkiler 3,2 Almanya, Polonya 

Hardal 2,6 Fransa 

Çörek Otu Yağı 1 Hindistan 

Meyve Suyu (Ananas ve Çarkıfelek) 0,4 Hollanda 

Yosun Tableti 0,4 Çin 

Makarna 0,03 İtalya 

Kırmızı Pancar 0,02 Azor Adaları 
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Türkiye’nin elverişli iklim koşulları, hasat veya hasat sonrası işlemlerde kullanılan mekanizasyo-

nun sınırlı olması, Türk organik ürünlerinin rekabette avantajlı olmasına imkan sağlamaktadır. 

Türkiye’ de üretilen başlıca ürünler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Fındık, incir, kayısı ve çekir-

deksiz kuru üzüm Türkiye’de ihracata yönelik yetiştirilen en önemli organik ürünleridir. Bu ürün-

ler genel olarak gıda ürünleri içerisinde kullanılmak üzere kurutulmuş olarak satılmaktadır. An-

cak çilek, elma, kiraz ve nar gibi başka meyveler de gün geçtikçe önem kazanmaktadır. 

Pamuk lifi, ipliği ve tekstili de önemli ihracat kalemleri içinde olduğundan organik pamuk üretimi 

de büyük önem kazanmaktadır. Yukarıda bahsedilen ürünler kadar önemli olmasa da, bahçe 

bitkileri ve tahılların da organik üretimi gittikçe önem kazanmaktadır. Türkiye’de organik nohut, 

mercimek, susam ve kaparinin yanında organik zeytin ve pirinç de üretilmektedir. 

Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin organik üretim çeşitliliği ve kazancı gösterilmiştir.  

2.4.5. Türkiye’de Organik Tarım İhracatı 
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Türkiye üretilen ürünler bazında değerlendirme yapıldığında bu ürünlerin pek çoğunu ihraç etmekte-

dir. Türkiye’de organik tarımsal üretimin başlatılması diğer ülkelerin taleplerine dayanmakta ve sipariş 

usulü üretim ağırlık taşımaktadır. AB’den Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinin talep edilmesi ile 

1980’li yılların ortasında başlayan organik tarım faaliyetleri süreç içerisinde üretim alanı ve miktarı, üretici 

sayısı bakımından önemli gelişmeler göstermiştir. Türkiye’nin toprak ve su kaynakları, kimyasal girdiler 

ve diğer kirleticilerle nispeten daha az kirlenmiş olduğu için Avrupa ülkelerine göre organik üretimde çok 

önemli bir  avantaja sahiptir. 

İhracat yapılan ülke sayısı yaklaşık 15 civarında olup, Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle Almanya ilk sıra-

larda yer almaktadır. 

Tablo5: İhracat Sıralaması (TOB) 

Ülke Miktar (Ton) Tutar ($) % Ton % $ 

BİRLEŞİK DEVLETLER 2.897 14.357.313,26 17,2 18 

ALMANYA 2.414 13.402.071,14 14,4 17 

KKTC 2.318 887.299,79 13,8 1,1 

FRANSA 1.979 11.463.475,50 11,8 15 

HOLLANDA 1.495 10.593.721,25 8,9 14 

İSVİÇRE 1.281 6.353.764,37 7,6 8,2 

BİRLEŞİK KRALLIK 799 4.144.944,06 4,7 5,3 

KANADA 698 2.599.795,22 4,1 3,3 

İTALYA 568 4.807.593,23 3,4 6,2 

İSVEÇ 564 3.139.275,90 3,4 4 

JAPONYA 213 1.248.665,52 1,3 1,6 

AVUSTRALYA 175 776.312,81 1 1 

DANİMARKA 112 582.517,08 0,7 0,7 

TOPLAM 15.513 74.356.749,13 92,2 96 

GENEL TOPLAM 16.819 77.831.368,00 100 100 
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Jeopolitik olarak önemli bir ülke olan Türkiye farklı iklim koşullarına ve düşük işçilik maliyetlerine 

sahip olmasından dolayı özellikle kuru kayısı, incir, çekirdeksiz kuru üzüm ve fındık gibi işgücü 

ağırlıklı organik ürünlerde rekabet avantajına sahiptir. Bu ürünlerin üretimi Türkiye’ de belirli böl-

gelerde yoğunlaşmaktadır. 

Tablo6: Ürüne göre Üretim Miktarları (TOB) 

ÜRÜN MİKTAR (Ton) TUTAR ($) % Ton %$ 

İNCİR VE İNCİR ÜRÜNLERİ 3.676 18.665.595 21,86 24,00 

KURU ÜZÜM 3.393 12.456.026 20,18 16,00 

FINDIK VE FINDIK ÜRÜNLERİ 2.466 24.975.616 14,66 32,10 

KAYISI VE KAYISI ÜRÜNLERİ 1.845 10.996.054 10,97 14,10 

MEYVE VE MEYVE ÜRÜNLERİ 1.758 6.222.986 10,45 8,00 

SOYA FASULYESİ 1.600 680.000 9,51 0,87 

BUĞDAY VE BUĞDAY ÜRÜNLERİ 610 186.877 3,63 0,24 

SEBZE VE SEBZE ÜRÜNLERİ 246 587.260 1,46 0,75 

MERCİMEK VE MERCİMEK ÜRÜNLERİ 134 310.644 0,80 0,40 

BAHARATLAR 91 765.830 0,54 0,98 

NOHUT 61 144.176 0,36 0,19 

SUSAM 52 229.930 0,31 0,30 

PAMUK VE PAMUK ÜRÜNLERİ 46 357.067 0,27 0,46 

ANTEP FISTIĞI 22 492.932 0,13 0,63 

TOPLAM 16.001 77.070.994 95,14 99,00 

GENEL TOPLAM (Diğerleri Dahil) 16.819 77.831.368 100,00 100,00 
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Dünyada tarımın ilk yapıldığı bölgelerden biri olan 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi bereketli toprakları, 

bol su kaynakları ve uygun iklim koşulları bakımın-

dan birçok ürünün yılın mevsimlerine göre üretile-

bildiği havzalar topluluğundan oluşmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin toplam bitkisel 

üretim alanı 3.212.086 ha olup bu alanın, % 

78,8’i tarla tarımı, % 13,2’si meyve bahçesi, % 

5,9’ u nadas ve % 2,1’ i ise sebze alanı olarak de-

ğerlendirilmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölge-

si’nde tarla tarımı toplam alan içerisinde en yüksek 

paya sahiptir (TOB, 2015). 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’deki orga-

nik tarımsal üretimin %4’üne, organik tarımsal 

alanın % 3’üne ve organik çiftçi sayısının %3’üne 

denk gelen oranlara sahiptir. Bununla birlikte yeni 

sulamaya açılacak alanlar ve bakir alanların varlı-

ğı ile her geçen gün organik tarımsal üretim de-

ğerleri artacaktır (TOB, 2015). 

2015 yılı itibari ile Güneydoğu Anadolu Bölge-

si’nde 881 çiftçi tarafından 17.450 hektar alanda 

70.366 ton organik ürün üretilmektedir (TOB, 

2015 Tablo için bakınız). Organik tarımı teşvik et-

mek, organik üretimi geliştirmek amacıyla tüm 

GAP illerinde demonstrasyon alanları kurulmak-

ta, üreticilere yönelik eğitim ve yayım çalışmala-

rı yapılmaktadır. 

Bölgede büyük tarımsal işletmelerin olması ve 

arazilerin parçalanmamış olması organik üretim 

açısından önemli bir avantajdır. Bu durum, orga-

nik tarımda komşudan kimyasal-sentetik pestisit 

bulaşma riskini ortadan kaldırmaktadır. Bölgede 

organik üretim yapanlar, sürdürülebilir bir şekilde 

üretim yaparak toprak verimliliğinin ve bölgenin 

doğal kaynaklarının korunmasını sağlayacak ve 

bölgenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacaklar-

dır. Böylece organik tarım yapan çiftçiler geçim 

kaynaklarını hem şimdi hem de gelecek- te ga-

ranti altına alacaklardır. 

GAP Organik Tarım Küme Projesi kapsamında ku-

rulan GAP Organik Tarım Danışmanlık ve Yayım 

Merkezi (GAP OTADAM), bölgeyi organik üretim 

açısından Türkiye’nin diğer bölgelerinden ayıran 

en önemli unsurlardandır. Bu merkez ile tüm Böl-

ge illerinde organik tarım değer zincirinde yer alan 

ekonomik aktörlere ve küme üyelerine organik 

üretim, işleme ve pazarlama alanlarında bilgilen-

dirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri 

sunmak ve Bölge’de organik tarım uygulamaları-

nın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak 

amaçlanmaktadır. 

  
Yıl 

  
Çiftçi Sayısı 

  
Toplam Üretim Alanı 

(ha) 

Üretim Miktarı 
(ton) 

2010 814 30.913,04 32.439,81 

2011 1460 39.130,11 61.300,77 

2012 1469 35.644,99 86.336,77 

2013 1783 25.860,52 60.855,12 

2014 794 17.049,66 58.681,09 

2015 881 17.450 70.366 

2016 1341 16.431 70.051 

Tablo7:  GAP Bölgesi Organik Tarım Verileri (TOB) 

2.4.6. GAP Bölgesinde Organik Tarım 
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Türkiye’nin organik tarım merkezi seçilen şehrimiz İzmir‘dir. İzmir ilimizde üretilen tarım ürünleri, yine 

İzmir'de yapılmış onlarca tarımsal kongre ve etkinlik; hepsinden önemlisi İzmir’de ki organik tarımın 

ülkemiz ortalamasının çok üzerinde olması gibi nedenlerle, İzmir ilimize organik tarım merkezi unvanı 

almıştır. Fakat üretim miktarı olarak baktığımızda Muş üretim miktarına göre ilk sırada gelen ili-

mizdir. 

2017 verilerine göre GAP illeri incelendiğinde; 

Harita1:  GAP Bölgesi  İl haritası 

2.4.7. İllere Göre Organik Tarım Üretimi 
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Adıyaman 

Harita2:  Adıyaman İli İlçeler Haritası 

Tablo8:  Adıyaman İli Organik Üretim Miktarları (TOB) 

Ürün adı 
Üretim miktarı (ton) 

Toplamı 

NAR 7.565,93 

ÜZÜM 1.276,30 

ZEYTİN 984,77 

BADEM 769,61 

KARPUZ 684,83 

ANTEP FISTIĞI 388,43 

DUT 273,26 

ARPA 252,65 

BUĞDAY 166,54 

YONCA 147,02 

NOHUT 141,07 

MERCİMEK 91,30 

CEVİZ 74,70 

FİĞ 16,41 

TRABZON HURMASI 10,06 

ÜZÜM KURUTMALIK 9,00 

İNCİR 8,47 

ÇÖREK OTU 5,27 

ELMA 1,87 

ARMUT 0,35 

SUMAK 0,27 

 TOPLAM 12.868,10 
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Batman 

Harita3:  Batman İli İlçeler Haritası Tablo9:  Batman İli Organik Üretim Miktarları (TOB) 

Ürün adı 
Üretim miktarı (ton) 

Toplamı 

BUĞDAY 381,89 

MERCİMEK 207,97 

NOHUT 18,54 

ELMA 0,02 

 TOPLAM 608,43 
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Diyarbakır 

Harita4:  Diyarbakır İli İlçeler Haritası 

Tablo10:  Diyarbakır İli Organik Üretim Miktarları (TOB) 

Ürün adı 
Üretim miktarı (ton) 

Toplamı 

ÜZÜM 4.634,29 

BUĞDAY 1.292,36 

DARI 427,25 

ARPA 228,44 

NOHUT 216,99 

KAVUN 208,39 

BURÇAK 178,58 

BADEM 177,48 

ANTEP FISTIĞI 165,04 

MERCİMEK 113,61 

ELMA 72,77 

NAR 56,81 

CEVİZ 54,53 

FİĞ 25,60 

KARPUZ 14,28 

ERİK 3,24 

İNCİR 2,92 

SUMAK 2,85 

DOMATES 2,09 

YONCA 0,63 

KAYISI 0,60 

SOĞAN 0,11 

 TOPLAM 7.878,88 
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Gaziantep 

Harita5:  Gaziantep İli İlçeler Haritası 

Tablo11:  Gaziantep İli Organik Üretim Miktarları (TOB) 

Ürün adı 
Üretim miktarı (ton) 

Toplamı 

ZEYTİN 7.720,25 

NAR 2.398,75 

ANTEP FISTIĞI 1.098,04 

BUĞDAY 464,07 

ÜZÜM 296,07 

ELMA 207,68 

KİRAZ 194,93 

ARPA 132,21 

NOHUT 120,77 

BİBER 108,01 

MERCİMEK 80,31 

ÜZÜM KURUTMALIK 68,96 

İNCİR 54,39 

PANCAR(ŞEKER) 45,00 

CEVİZ 31,41 

MISIR 25,70 

KAPARİ 7,20 

KARPUZ 5,62 

SUMAK 2,17 

BADEM 1,20 

ERİK 1,17 

 TOPLAM 13.063,91 
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Kilis 

Tablo12:  Kilis İli Organik Üretim Miktarları (TOB) 

Harita6:  Kilis İli İlçeler Haritası 

Ürün adı 
Üretim miktarı (ton) 

Toplamı 

ZEYTİN 9.966,21 

ÜZÜM 847,01 

BİBER 412,53 

ARPA 208,32 

BUĞDAY 186,78 

NAR 83,00 

ANTEP FISTIĞI 76,38 

NOHUT 30,51 

MERCİMEK 26,25 

CEVİZ 2,36 

İNCİR 0,23 

 TOPLAM 11.839,58 

2019-2023 STRATEJİK EYLEM PLANI 



 59 

Mardin 

Tablo13:  Mardin İli Organik Üretim Miktarları (TOB) 

Harita7:  Mardin İli İlçeler Haritası 

Ürün adı 
Üretim miktarı (ton) 

Toplamı 

MISIR 5.268,77 

BUĞDAY 2.914,11 

SOYA 1.543,49 

DOMATES 1.000,00 

MERCİMEK 925,50 

PAMUK 265,07 

ÜZÜM 123,36 

BİBER 87,39 

YULAF 43,51 

ARPA 33,82 

ÜZÜM KURUTMALIK 2,87 

İNCİR 2,36 

NAR 2,12 

CEVİZ 1,00 

KAYISI 0,02 

 TOPLAM 12.213,38 
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Siirt 

Harita8:  Siirt İli İlçeler Haritası 
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Şanlıurfa 

Harita9:  Şanlıurfa İli İlçeler Haritası 

Tablo15:  Şanlıurfa İli Organik Üretim Miktarları (TOB) 

Ürün adı 
Üretim miktarı (ton) 

Toplamı 

PAMUK 15.008,17 

BUĞDAY 12.561,58 

MERCİMEK 6.328,78 

BİBER 2.074,01 

MISIR 1.969,45 

ARPA 779,84 

ANTEP FISTIĞI 629,53 

NAR 624,10 

SOYA 283,35 

ÇELTİK 271,72 

MISIR(SİLAJLIK) 240,00 

NOHUT 216,79 

BADEM 178,91 

ZEYTİN 134,06 

ELMA 90,00 

CEVİZ 14,50 

NANE 11,44 

LİMON GRASS 11,08 

ORMAN EMVALİ ÜRÜN 8,39 

ASPİR 8,00 

KİMYON 4,20 

TARHUN 3,00 

KAVUN 0,24 

 TOPLAM 41.451,13 
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Şırnak 

Harita10:  Şırnak İli İlçeler Haritası 
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2.4.8. Ürüne Göre Organik Tarım Üretimi 

Organik tarımın ülke genelinde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için sistemde yer alan tüm unsurla-

rın belirli bir mantıksal çerçeve ve plan dahilinde koordine edilmesi gerekmektedir. 

Başlangıçta, 1985 yılında sadece 8 ürüne yapılan organik üretim günümüzde 197 ürün çeşidine ulaşmış-

tır. Fındık, ceviz, antepfıstığı, kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, baklagiller, tıbbi ve aromatik bitkiler, pa-

muk, zeytin, üzümsü meyveler ile yaş meyve ve sebzelerin organik tarım metotları uygulanarak üretimi 

yapılmaktadır. 

Tablo17:  Ürün Bazlı Organik Tarım Üretimi (TOB) 

Sıra Ürün adı 
Üretim miktarı (ton) Topla-

mı 
Toplam İçindeki Payı 

1. ZEYTİN 229.526,98 14,25% 

2. YONCA 211.509,84 13,13% 

3. BUĞDAY 200.910,85 12,47% 

4. İNCİR 93.005,37 5,77% 

5. KORUNGA 91.649,48 5,69% 

6. ÜZÜM 89.816,30 5,58% 

7. ELMA 73.175,19 4,54% 

8. FİĞ 65.194,37 4,05% 

9. ARPA 49.420,41 3,07% 

10. KAYISI 47.657,72 2,96% 

11. ÇAYIR OTU 33.827,73 2,10% 

12. PAMUK 29.130,90 1,81% 

13. NAR 26.598,08 1,65% 

14. MISIR 25.988,20 1,61% 

15. ÇAY 20.552,12 1,28% 

16. FINDIK 15.096,10 0,94% 

17. YULAF 14.698,18 0,91% 

18. DOMATES 14.358,83 0,89% 

19. MERCİMEK 10.225,57 0,63% 

20. KESTANE 9.672,74 0,60% 

İlk 20 ürün Toplam 1.352.014,95 83,93% 

Genel Toplam 1.610.913,04   
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05.05.2016 tarih ve 29703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karar Sayısı:2016/8791 olan Bakanlar 

Kurulu Kararı ile organik bitkisel üretim ve organik arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere aşağıda belirtilen 

birim miktarlarda organik tarım destekleme ödemesi yapılır. 

Sıra No Organik Tarım Desteği (TL/da) 

1 1.Kategori(Meyve-sebze) 100 

2 2.Kategori(Tıbbi ve Itri Bitkiler) 70 

3 3.Kategori(Ekonomik değeri olan tarla bitkileri) 30 

4 4.Kategori(Ekonomik değeri olmayan tarla bitkileri ve orman emsali ürün-
ler) 

10 

Sıra No Organik Arıcılık Desteği (TL/kovan) 

1 Arılı Kovan 10 

Organik tarım desteği almak için üreticiler aşağıdaki koşulları yerine getirmelidirler. 

1.Bitkisel üretimde Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım faali- 

yeti yapmış çiftçilerin geçiş iki süreci ve üzeri üretimlerine destekleme ödemesi yapılır. 

2.Organik Tarım Bilgi Sistemine ve Tarım ve Orman Bakanlığı  ilgili kayıt sistemlerine kayıtlı olarak orga-

nik arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere organik tarım destekleme ödemesi yapılır. 

 2016 Yılı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 2016/8791 

 Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/29) 

 Organik Arıcılık yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/34) 

 Düşük Faizli Yatırım İşletme Kredisi Bakanlar Kurulu Kararı 16.12.2015 tarih ve 29564 sayılı Resmi 

Gazete de yayımlanan 2015/8299 

 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatı-

rım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2016/8 ) 

Tablo18  Bitkisel Organik Tarım Desteklemeleri 

Tablo19:  Organik Arıcılık Desteklemesi 

2.4.9. Organik Tarım Desteklemeleri 

2.4.10. Organik Tarım Destekleri Mevzuatı 
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GAP, 1970’lerde Bölge’nin su ve toprak kaynak-

larının geliştirilmesine dayalı bir program olarak 

ele alınmış; Fırat- Dicle Havzası’nda sulama ve 

hidroelektrik enerji üretimine yönelik 22 baraj, 

19 hidroelektrik santrali ile 1,8 milyon ha alanda 

sulama yatırımlarının yapımı planlanmıştır. Pro-

je'nin, enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 

7476 MW olup, yılda 27 milyar kilovat-saat 

enerji üretimi öngörülmüştür. 

GAP İdaresi Misyonu; GAP Bölge Kalkınma İda-

resi Başkanlığı, insan odaklı sürdürülebilir bölge-

sel kalkınmayı sağlamak için katılımcılık ilkesi 

doğrultusunda, bölgesel kalkınma planı ve 

programlarının yapılmasını, uygulanmasını ko-

ordine eden, izleyen ve değerlendiren, uygula-

malar için fon yaratan, model olabilecek yenilik-

çi projeler geliştiren, yerel kapasiteyi güçlendi-

ren, bilgi birikimini ulusal ve uluslararası alanda 

aktaran bir bölgesel kalkınma kuruluşu olma-

sıdır. 

GAP İdaresi Vizyonu; Sürdürülebilir bölgesel kal-

kınma konusunda, ulusal alanda lider ve ulusla-

rarası alanda örnek bir kuruluş olmaktır. 

Tarımsal verimliliğin artırılması ve çiftçilik faali-

yetlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla kırsal bölgeler-

deki gelir düzeyini yükseltmek, tarımsal sanayile-

re yeterli girdi sağlamak, istihdam olanaklarını ar-

tırarak kırsal nüfusun dışa göç etme eğilimini en 

aza indirmek, ihraç edilebilir ürünlerin üretilme-

sine katkıda bulunmaktır. Proje 9 ilimizin yer al-

dığı ( Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, 

Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak), alan ve 

nüfus açısından ülkemizin yaklaşık % 10’luk bö-

lümüne tekabül eden Güneydoğu Anadolu Böl-

gesi’nde uygulanmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin lokomotif sek-

törü tarımdır. Bölge’de 7.5 milyon ha alanının 

3,2 milyon ha’ lık kısmı tarımsal faaliyetlere elve-

rişlidir. Bilindiği gibi sulama GAP’ın en önemli alt-

yapı yatırımlarından biridir. Yaklaşık 2,1 milyon 

ha’ lık brüt alan sulama potansiyeline sahiptir 

Türkiye’nin ekonomik olarak sulanabilir arazisinin 

%20’sine karşılık gelmektedir. Bölge’de, 2016 yılı 

sonu itibariyle Fırat-Dicle Havzası’nda toplam 

502.154 ha alan sulamaya açılmıştır. 160.000 ha 

alanda halen sulama şebeke inşaatı devam et-

mekte olup, 1.136.903 ha alan proje ve planlama 

aşamasındadır. DSİ tarafından yürütülen sulama 

projelerinin % 27,9’u işletmededir. GAP Master 

Planı, Bölge'yi "Tarım ve Tarıma Dayalı İhracat 

Merkezi" haline getirmeyi hedeflemektedir.  

3.1. Güneydoğu Anadolu Projesi 

3.2. GAP Tarımsal Kalkınma Hedefleri 
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GAP Bölgesi’nde büyük tarımsal işletmelerin 

olması ve arazilerin parçalanmamış olması or-

ganik üretim açısından önemli bir avantajdır. Bu 

durum, organik tarımda komşudan kimyasal-

sentetik pestisit bulaşma riskini ortadan kaldır-

maktadır. Bölgede organik üretim yapanlar, 

sürdürülebilir bir şekilde üretim yaparak toprak 

verimliliğinin ve bölgenin doğal kaynaklarının 

korunmasını sağlamakta ve bölgenin sürdürüle-

bilirliğine katkıda bulunmaktadırlar. Böylece or-

ganik tarım yapan çiftçilerin geçim kaynaklarını 

hem şimdi hem de gelecekte garanti altına al-

maları mümkün olmaktadır. 

GAP Organik Tarım Küme Projesi, 2009 yılından 

beri GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tara-

fından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

(UNDP) ile teknik işbirliği içinde yürütülmekte-

dir. Proje kapsamında ölçeklendirilebilir ve tek-

rarlanabilir başarı hikâyelerinin oluşturulması 

hedefine katkı sunmak üzere bölgede farklı 

alanlarda, farklı ürün desenine yönelik pilot 

uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 

GAP Organik Tarım Küme Projesi’nin ölçeklen-

dirilebilir ve tekrarlanabilir başarı hikâyeleri oluş-

turma, üretim ve pazarlama altyapısı oluşturma 

ve aktörler arası işbirliğini geliştirme amaçları 

doğrultusunda GAP Organik Tarım Portalı  ha-

zırlanmıştır. 

Bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin sür-

dürülebilirliğinin sağlanması ve kurumsallaşma-

sı amacıyla 3 Haziran 2016’da GAP Organik Kü-

me Derneği (GAP ORKÜDER) kurulmuştur. Der-

neğin ilk Genel Kurulu 17 Kasım 2016’da ger-

çekleştirilmiştir. 

GAP Organik Küme Projesi kapsamında geliştiri-

len işbirliklerinin dernek çatısı altında artarak de-

vam etmesi, bölgede organik sektöründe yer 

alan paydaşların derneğe üye olması ve etkin 

katılımları derneğin çalışmalarına yön vermek 

ve sürdürülebilirliğini sağlamak açısından bü-

yük önem taşımaktadır. 

GAP Organik Tarım Portalı ile GAP Organik Ta-

rım Küme Projesi kapsamında geliştirilen proje 

logosunun kullanım hakkı GAP Organik Küme 

Derneği’ne (GAP ORKÜDER) devredilmiştir. 

3.3. GAP Organik Tarım Küme Projesi 
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GAP Organik Küme Derneği, organik tarım ve organik tekstil alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve 

tüzel kişileri bir çatı altında toplayarak üyelerin ortak menfaatlerini korumak, aralarındaki işbirliğini ve 

dayanışmayı geliştirmek, ihtiyaç duydukları hammadde, girdi, makine-teçhizat temini, lojistik, pazarla-

ma, tanıtım, eğitim, araştırma geliştirme, mali fonlardan yararlanma, yerel ve ulusal ağlarla işbirliği 

geliştirme vb. gibi konulardaki çalışmalara yardımcı olarak küme oluşturma ve güçlendirme konuların-

daki çalışmaları organize etmek ile organik ürünlerin üretimi, tüketimini ve kullanımını teşvik edici, 

yaygınlaştırıcı çalışmalar yaparak toplum sağlığı ve çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya 

katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur. 

Bölgede organik sektöründe yer alan bütün paydaşların derneğe üye olması ve etkin katılımları der-

neğin çalışmalarına yön vermek açısından büyük önem taşımaktadır. 

3.4. GAP ORKÜDER’in Kuruluş Amacı 
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 GAP ORKÜDER’ in resmi tüzüğünde belirtildiği üzere dernek, tarım, gıda, ekonomi, çevre ve sosyal 

alanda faaliyet göstermektedir. Derneğin çalışma konuları ve biçimleri şu şekildedir: 

 Dernek amaçları çerçevesinde üyelerinin ihtiyaçlarını belirlemeye ve belirlenen ihtiyaçların karşılan-

masına yönelik çalışmalar yapmak, çalışma grupları kurmak ve bu grupların çalışmalarını organize 

etmek, 

 Amacın gerçekleşmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, do-

kümantasyon merkezi oluşturmak, derneğin amaç ve faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası duyurul-

ması ve yaygınlaştırılması için televizyon, gazete, dergi, kitap, internet, bülten, broşür gibi yayın vası-

talarından istifade etmek, 

 Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları ile çalışma gezileri, fuar katılımları, toplantı 

gibi etkinlikler düzenlemek, konusu ile ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen etkin-

liklerde derneğin temsil edilmesini organize etmek, 

 Yatırım, üretim, işleme ve pazarlama faaliyetlerinin verimli, ekonomik ve kaynak yaratıcı olmasına 

yönelik olarak üyelerin teknolojik, ticari ve istatistiki gereksinmeleri konusunda inceleme, araştırma, 

araştırma-geliştirme çalışmaları, rapor hazırlanması gibi çalışmaları yapmak, 

 Dernek üyelerinin ihtiyacını karşılamak üzere analiz, eğitim, araştırma-geliştirme laboratuvarları, 

sektörel ticaret ve lojistik şirketlerinin kurulmasına mevzuat hükümleri içinde yardımcı olmak, öncü- 

lük yapmak ve ticari girişimlere teknik destek sallamak, 

 Dernek üyelerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda yeni pazar bulma ve mevcut pazarlarındaki reka-

bet gücünü artırıcı ve destekleyici çalışmalarda bulunmak, 

 Hammadde vb. satın alma maliyetlerini azaltmaya yönelik olarak ortak satın alma sistemini kur-

mak, 

 Amacını gerçekleştirmek için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü araç ve gereci, demirbaş 

ve kırtasiye malzemesini temin etmek, dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal 

satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek. 

 Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel 

tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 

 Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak, 

3.5. GAP ORKÜDER’in Faaliyet Alanı ve Çalışma 
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 Dernek üyeleri arasında ve ulusal ve uluslararası alanda dernek üyelerinin ihtiyaç duyduğu kişi 

ve kuruluşlarla irtibat sağlayarak, dernek üyelerinin bilgi, ham madde üretim, tanıtım, pazarlama 

vb. konularında işbirliğini geliştirmek, ortak çalışmaları yönlendirmek, işbirliklerinin kurulmasında 

aracılık etmek, bunu günün şartlarına uygun yapmaya yönelik teknoloji i temelli sistem/ler kur-

mak, 

 Yurtiçi ve yurtdışında derneğin çalışmalarına katkı sağlayacak ve güçlendirecek ulusal ve uluslarara-

sı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, eğitim ve öğretim kurumlan, borsalar, meslek 

teşekkülleri, vakıf, dernek, birlik, ağlar ve diler oluşumlarla doğrudan veya kendisine bağlı olarak 

kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği kurmak, ortak çalışmalar yapmak, uygun olanlara üye 

olmak, ya da derneğe üye olarak almak, 

 Ulusal ve uluslararası fonlardan dernek üyelerinin yararlanması için mevcut fonlar, proje çağrıları 

vb. konularda dernek üyelerini bilgilendirmek ve bu fonlardan yararlanmak üzere sunulacak teklif-

ler için teknik destek vermek, 

 Dernek amacı doğrultusunda, dernek üyelerinin faydasına olacak yasal düzenlemeler, destekler, 

kararlar vb. konuda görüş ve öneriler geliştirmek, rapor düzenlemek, ilgili merciler nezdinde lobi 

faaliyetlerini yürütmek, 

 Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt 

dışından bağış kabul etmek, 

 Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantı-

lar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli vb. etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin 

bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, 

 Amacını gerçekleştirmek için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kur-

mak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli derneklerin kurabileceği 

iktisadi işletmeler, tesisler vb. kurmak, 

 Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kı-

sa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık kurmak, 

 Amacını gerçekleştirmek için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Ku-

rum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluş-

ları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütmek. 
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3.6. Kurum Analizleri 

2019-2023 STRATEJİK EYLEM PLANI 
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SIRA 
NO 

ADI 

1 Dernekler Kanunu 

2 Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun  

3 Yardım Toplama Kanunu 

4 Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun 

5 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.  

6 Türk Medeni Kanunu 

7 Dernekler Yönetmeliği 

8 Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik  

9 İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliği  

10 İçişleri Bak. Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim 

11 Dernek, Vakıf, Birlik, urum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki  Kamu 

12 İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge  

13 Dernekler Tarafından Tutulan Karar, Evrak Kayıt, Demirbaş ve İşletme Hesabı Defterlerinde Bulunması 

14 Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterin Şekli  

15 Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider  

16 İçişleri Bakanlığı Derneklerle ilgili Yönergeleri 

17 İçişleri Bakanlığı Derneklerle ilgili Yönergeleri 

18 Tarım Kanunu 

19 Organik Tarım Kanunu 

20 Biyogüvenlik Kanunu 

21 Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik 

22 Sözleşmeli Üretim ile ilgili Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

23 Türk Gıda Kodeksi 

24 Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ 

25 Organik Arıcılık yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ 

26 IFOAM: International Federation Of Organic Agriculture Movements (Uluslararası Ekolojik Tarım  Hareketleri 

27 NOP:  USDA (ABD TARIM BAKANLIĞI)  NATIONAL ORGANIC PROGRAM 

28 Avrupa Birliği Organik Yönetmeliği 

29 Avrupa Birliği Organik Yönetmeliği 

30 COR:  KANADA ORGANİK REJİMİ 

31 BIOSUISSE:  İSVİÇRE ORGANİK YÖNETMELİĞİ  

32 JAS: JAS (Japanese Agricultural Standard of Organic Agricultural Products) 

33 KOC: KORE ORGANİK STANDARDI 

34 .GOTS: GLOBAL ORGANIC TEXTLLE STANDART  

Tablo20:  Mevzuat Analizi 

3.6.1 GAP ORKÜDER Mevzuat Analizi  
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3.6.1 GAP ORKÜDER Mevzuat Analizi 

 GENELGE 
NO 

R.G.  

TARİHİ 

TÜR 

 5253 04.11.2004 Kanun 

 5072 22.01.2004 Kanun 

 2860 23.06.1983 Kanun 

 1606 11.07.1972 Kanun 

 5018 10.12.2003 Kanun 

 4721 22.11.2001 Kanun 

 25772 31.03.2005 Yönetmelik 

 28777 26.09.2013 Yönetmelik 

 25591 22.09.2004 Yönetmelik 

usul ve Esaslarına dair Yönetmelik  24907 15.10.2002 Yönetmelik 

İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik  26231 17.07.2006 Yönetmelik 

  30.03.2017 Yönerge 

Gereken Bilgiler ile Bu Defterin Şekli Hakkında Tebliğ. 2007/2   Tebliğ 

Hakkında Tebliğ   2006/1   Tebliğ 

Makbuzları Hakkında Tebliğ 2005/1 2005 Tebliğ 

 2011/12 2011 Yönerge 

 2009/45 2009 Yönerge 

 5488 18.04.2006 Kanun 

 5262 01.12.2004 Kanun 

 5977 18.03.2010 Kanun 

 27676 18.08.2010 Yönetmelik 

 26858 26.04.2008 Yönetmelik 

 28157 04.01.2018 Yönetmelik 

 2018/17 27.03.2018 Tebliğ 

 2017/41 17.10.201 Tebliğ 

Federasyonu)     Uluslararası  Standart 

     Uluslararası  Standart 

 EU:834/200
7 

2007 Uluslararası Yönet-
melik 

 EU:889/200
8 

2008 Uluslararası Yönet-
melik 

   Uluslararası Yönet-
melik 

   Uluslararası Yönet-
melik 

   Uluslararası Yönet-
melik 

   Uluslararası Standart 

   Uluslararası Standart 
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3.6.2. GAP ORKÜDER Üst Belge Analizi 

Üst Politika Bel-
gesi 

İlgili Bölüm/Referans 
Grup (Öncelik 
Alanı-Tedbir) 

Referans Madde 

Onuncu Kalkınma 
Planı 

Nitelikli İnsan Güçlü Toplum- 181. 
Madde 

Sağlık 2.1.2. / 181.Madde 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Bü-
yüme- 747. Madde 

Tarım ve Gıda 2.2.15 / 747.Madde 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Bü-
yüme- 860. Madde 

Ticari Hizmetler 2.2.19 / 860. Madde 

Onuncu Kalkınma 
Planı 

 Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir 
Çevre-   Çevrenin Korunması 
- 1032. Madde 

Çevrenin Korun-
ması 

2.3.7. /1032. Madde 

KALKINMA İÇİN ULUSLARARASI 
İŞBİRLİĞİ- Bölgesel İşbirlikleri- 
1090. Madde 

Amaç ve Hedef 2.4.2 / 1090. Madde 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Bü-
yüme- İmalat Sanayiinde Dönüşüm- 
677. Madde 

Politika 2.2.11./ 677. Madde 

Onuncu Kalkınma 
Planı 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Bü-
yüme- Ticaret Hizmetleri- 858. Mad-
de 

Durum ve Analiz 2.2.19./ 858. Madde 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Bü-
yüme-  Bölgesel Gelişme ve Bölge-
sel 
Rekabet Edebilirlik- 927. Madde 

Politika 2.3.1./ 927. Madde 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Bü-
yüme- Ticaret Hizmetleri- 858. Mad-
de 

Yatırım Politikala-
rı 

2.2.9. / 588. Madde 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Bü-
yüme- Ticaret Hizmetleri- 706. Mad-
de 

Fikri Mülkiyet 
Hakları 

2.2.13 / 706. Madde 

Onuncu Kalkınma 
Planı 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Bü-
yüme- 758. Madde 

Tarım ve Gıda 2.2.15 / 758.Madde 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Bü-
yüme- 764. Madde 

Tarım ve Gıda 2.2.15 / 764.Madde 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Bü-
yüme-  Bölgesel Gelişme ve Bölge-
sel 
Rekabet Edebilirlik- 917. Madde 

Bölgesel Gelişme 
ve Bölgesel Re-
kabet Edebilirlik 

2.3.1 / 917. Madde 
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3.6.2. GAP ORKÜDER Üst Belge Analizi 

İlişkili Amaç /Görev/İhtiyaç 

Tüketiciler yeterli ve dengeli beslenme hakkında bilinçlendirilecek, hayvansal ürünler ve su ürünle-
rinin tüketimi yaygınlaştırılacaktır. 

Tarım dışı sektörlerden gelen talep dikkate alındığında tarım, orman, çayır ve mera alanlarında 
koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi önemini korumaktadır. 

Ticaret faaliyetlerinde yüksek katma değerli hizmet üretiminin ve verimlilik artışının sağlanması, 
teknoloji kullanımı ve yeniliğin özendirilerek hizmet kalitesinin artırılması, rekabetin ve tüketicinin 
korunması ile sektör içi kesimler arasında dengeli gelişmeyi sağlayan bir ortamın tesis edilmesi 
temel amaçtır.  

Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda çevre dostu yakla-
şımların barındırdığı yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yöne-
lik fırsatlar değerlendirilerek yeşil büyümenin sağlanması hedeflenmektedir. 

AB, bölge ülkeleri ve bölgesel oluşumlarla karşılıklı ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin artı-
rılması ve çok taraflı ve bölgesel işbirliklerinden daha etkin yararlanılması temel amaçtır. 

Yenilenebilir enerjinin ekonomiye katkısını en üst seviyeye çıkarmak için ekipmanlarda yerli imalat 
düzeyi artırılacak ve özgün teknolojiler geliştirilecektir. 

Ticaret hizmetlerinde öncelikle modern tedarik zinciri yönetimi ve kombine taşımacılık sistemleri-
nin kurulmasına, teknoloji kullanımının artırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Sektörde kayıt dışılığın 
azaltılması için etkin denetim ve gözetim ile kurumlar arası koordinasyonun sağlanmasının yanın-
da tüketici duyarlılığının artırılması önem taşımaktadır. Ayrıca, ticareti yapılan ürünlerin çevreye 
olan etkileri ile kalite ve hijyen sorunlarını gidermek üzere ürün ve sunum standartlarının geliştiril-
mesi ve piyasa denetim ve gözetiminin güçlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 

Şehirlerin; taşıdıkları potansiyeller, sundukları imkânlar, ürettikleri mal ve hizmetler etrafında mar-
kalaşmasını sağlayacak şartlar oluşturulacaktır. Bu kapsamda coğrafi işaretler desteklenecektir. 

Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki 
altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır.  

 Fikri mülkiyetin korunması ve hakların kullanılması için etkin, yaygın ve toplumca benimsenmiş 
bir fikri mülkiyet hakları sistemi oluşturularak, fikri hakların ve bu haklara konu ürünlerin kalkınma 
sürecine katkısının artırılması temel amaçtır. 

Tarımda sosyal yapı gözetilerek üretim türüne göre yeter gelirli işletme büyüklüğü temelinde ta-
rımsal işletmelerin etkinlikleri artırılacaktır.  

Tarım ve sanayi işletmelerinin işbirliği ve entegrasyonu sağlanacak, yerel ve geleneksel ürünlerin 
katma değeri ve ihracata katkısı artırılacaktır. 

 Düşük gelirli bölgelerde ekonomik faaliyet kolları çeşitlendirilecek, KOBİ ve mikro işletmeler geliş-
tirilecek, tarımsal verimlilik artırılacak, kentsel ve kırsal alanda yaşam kalitesi iyileştirilecek, beşeri 
ve sosyal sermaye güçlendirilecektir. Bu bölgelerin ulusal pazarla ve diğer bölgelerle bütünleşme 
düzeyi yükseltilecek; eğitim, sağlık, iletişim ve yerel yönetim hizmetlerinin sunum kalitesi ve erişi-
lebilirliği artırılacaktır.  
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Onuncu Kalkınma 
Planı 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Bü-
yüme-  Bölgesel Gelişme ve Bölge-
sel 
Rekabet Edebilirlik- 1006. Madde 

Mahalli İdareler 2.3.5. / 1006. Madde 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Bü-
yüme-  Bölgesel Gelişme ve Bölge-
sel 
Rekabet Edebilirlik- 1016. Madde 

Kırsal Kalkınma 2.3.6. / 1016. Madde 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Bü-
yüme-  Bölgesel Gelişme ve Bölge-
sel 
Rekabet Edebilirlik- 1017. Madde 

Kırsal Kalkınma 2.3.6. / 1017. Madde 

Onuncu Kalkınma 
Planı 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Bü-
yüme-  Bölgesel Gelişme ve Bölge-
sel 
Rekabet Edebilirlik- 1018. Madde 

Kırsal Kalkınma 2.3.6. / 1018. Madde 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Bü-
yüme-  Bölgesel Gelişme ve Bölge-
sel 
Rekabet Edebilirlik- 1023. Madde 

Kırsal Kalkınma 2.3.6. / 1023. Madde 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Bü-
yüme-  Bölgesel Gelişme ve Bölge-
sel 
Rekabet Edebilirlik- 1024. Madde 

Kırsal Kalkınma 2.3.6. / 1024. Madde 

Onuncu Kalkınma 
Planı 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Bü-
yüme-  Bölgesel Gelişme ve Bölge-
sel 
Rekabet Edebilirlik- 1025. Madde 

Kırsal Kalkınma 2.3.6. / 1025. Madde 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Bü-
yüme-  Bölgesel Gelişme ve Bölge-
sel 
Rekabet Edebilirlik- 1027. Madde 

Kırsal Kalkınma 2.3.6. / 1027. Madde 

 Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir 
Çevre-   Çevrenin Korunması 
- 1031. Madde 

Çevrenin Korun-
ması 

2.3.7. / 1031. Madde 

Onuncu Kalkınma 
Planı 

 Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir 
Çevre-   Çevrenin Korunması 
- 1034. Madde 

Çevrenin Korun-
ması 

2.3.7. / 1034. Madde 

 Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir 
Çevre-   Çevrenin Korunması 
- 1039. Madde 

Çevrenin Korun-
ması 

2.3.7. / 1039. Madde 

 Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir 
Çevre-   Çevrenin Korunması 
- 1052. Madde 

Toprak ve Su 
Kaynaklarının Yö-

netimi 
2.3.8. / 1052. Madde 
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Köy yönetimleri güçlendirilerek köy yerleşim yerlerinin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 

Kırsal kesimdeki asgari refah düzeyinin ülke ortalamasına yaklaştırılması temel amaçtır. Hizmet 
sunumunda kırsalın yeni demografik yapısını ve coğrafi dezavantajlarını gözeten yenilikçi yöntem-
ler geliştirilecek; arz yönlü bir hizmet sunumu için ihtiyaç duyulan kurumsallaşma, merkezi ve ye-
rel idarelerin işbirliğiyle gerçekleştirilecektir. 

Kırsal kalkınma politikasının temel hedefi, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının bulunduğu yö-
rede iyileştirilmesidir. Kırsal politikanın genel çerçevesini ise; kırsal ekonominin ve istihdamın güç-
lendirilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması, sosyal ve fiziki altyapı-
nın iyileştirilmesi ile çevre ve doğal kaynakların korunması oluşturacaktır.  

Kırsal ekonominin üretim ve istihdam yapısı turizm, ticaret, gıda sanayi, küçük ölçekli üretim gibi 
tarım dışı ekonomik faaliyetlerle çeşitlendirilecektir.  

Orman köyleri başta olmak üzere, milli parklar gibi koruma alanlarının içinde veya civarında kurulu 
köyler ile dağ köylerinin dezavantajlı konumlarından kaynaklanan kalkınma sorunlarını azaltmaya 
yönelik üretim ve gelir tabanlı destek araçları geliştirilecektir.  

Kırsal yerleşimlerin farklı sektörlerdeki ihtiyaçlarının bir arada programlanmasından oluşacak ilçe 
bazlı yerel kalkınma programı hazırlanacaktır. Programın tasarımı şehirlere yakınlık durumuna 
göre, orta ve uzak kırsal yörelerin şartları dikkate alınarak farklılaştırılacaktır. 

Kırsal yerleşimlerin yatırım ve hizmet ihtiyaçlarının tespiti ve takibi yönünde yerel sahiplenmeyi 
sağlayabilecek, kırsal kesimin sorun çözme kapasitesini geliştirebilecek yerel nitelikteki kalkınma 
girişimleri desteklenecektir. 

Kırsal alan tanımı revize edilecek, temel nitelikteki ulusal verilerin kır-kent ve il bazında yayımlan-
ması sağlanacaktır. 

Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugü-
nün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde 
çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.  

Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve 
kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme 
kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılacaktır. 

Tarım, ormancılık, gıda ve ilaç sanayii açısından önem taşıyan biyolojik çeşitliliğin tespiti, korun-
ması, sürdürülebilir kullanımı, geliştirilmesi ve izlenmesi sağlanacaktır.  

İklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine etkileri değerlen-
dirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme başta olmak üze-
re gerekli önlemler alınacaktır. 
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Onuncu Kalkınma 
Planı 

 Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir 
Çevre-   Çevrenin Korunması 
- 1053. Madde 

Toprak ve Su Kay-
naklarının Yönetimi 

2.3.8. / 1053. Madde 

 Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir 
Çevre-   Çevrenin Korunması 
- 1054. Madde 

Toprak ve Su Kay-
naklarının Yönetimi 

2.3.8. / 1054. Madde 

 Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir 
Çevre-   Çevrenin Korunması 
- 1055. Madde 

Toprak ve Su Kay-
naklarının Yönetimi 

2.3.8. / 1055. Madde 

 Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir 
Çevre-   Çevrenin Korunması 
- 1056. Madde 

Toprak ve Su Kay-
naklarının Yönetimi 

2.3.8. / 1056. Madde 

Onuncu Kalkınma 
Planı 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek 
Büyüme- 426. Madde 

Hedef 2.2. / 426. Madde  

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek 
Büyüme- 427. Madde 

Hedef 2.2. / 427. Madde  

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek 
Büyüme / Bilim Teknoloji Yenilik- 
623. Madde 

Analiz 2.2.10. / 623. Madde 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek 
Büyüme / Gıda Tarım- 745. Madde 

Analiz 2.2.10. / 745. Madde 

Onuncu Kalkınma 
Planı 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek 
Büyüme / Gıda Tarım- 746. Madde 

Analiz 2.2.10. / 746. Madde 

Yaşanabilir Mekanlar Sürdürülebilir 
Çevre/Bölgesel Gelişme veBölgesel 
Rekabet Edebilirlik- 915. Madde 

Amaç ve Hedef 2.3.1. / 915. Madde 

Orta Vadeli Prog-
ram (2018-2020)  

Büyüme ve İstihdam Öncelikli Politi-
ka ve Tedbirler 

Makroekonomik 
İstikrarın sürdürül-

mesi 
5. Bölüm / 1. Kısım 

Büyüme ve İstihdam Öncelikli Politi-
ka ve Tedbirler 

Makroekonomik 
İstikrarın sürdürül-

mesi 
5. Bölüm / 1. Kısım 

Büyüme ve İstihdam Öncelikli Politi-
ka ve Tedbirler 

Beşeri Sermaye ve 
İşgücü Piyasasının 
Artırılması/ Yüksek 
Katma Değerli Üre-

tim 

5. Bölüm /  2.- 3. Kı-
sım 

Ulusal Kırsal Kal-
kınma Stratejileri

(2014-2020) 

Stratejiler 

Kırsal Ekonominin 
Geliştirilmesi ve 

İstihdam İmkânları-
nın Artırılması 

Strateji 1 

Stratejiler 

Kırsal Toplumun 
Beşeri Sermayesi-
nin Geliştirilmesi ve 
Yoksulluğun Azal-

tılması 

Strateji 4 
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Özel öneme sahip doğal korunan alanlar başta olmak üzere, nitelikli tarım arazileri ve orman varlı-
ğını koruyacak tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda özellikle çölleşme ve erozyona karşı mücadele 
etkinleştirilecek, tarımsal faaliyetlerin toprak kaynakları üzerindeki çevresel ve sosyal etkileri izlene-
rek önleyici tedbirler yoğunlaştırılacaktır.  

Güncel ve sağlıklı arazi bilgilerine ulaşabilmeyi teminen, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemle-
rinden faydalanılarak Ulusal Toprak Veri Tabanı oluşturulacak ve arazi kullanım planlaması yapıla-
rak tarım başta olmak üzere toprağın etkin kullanımı sağlanacaktır.  

Sulamada sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeraltı su kaynaklarına yönelik miktar kısıtlama-
sı, farklı fiyatlandırma gibi alternatifler geliştirilecektir. 

Sulama birliklerinin çalışma süreçleri gözden geçirilecek, sistemin daha etkin hale getirilmesi yö-
nünde alternatifler oluşturulacaktır. 

Onuncu Kalkınma Planı döneminde sanayi sektörlerinin yanı sıra tarım ve kritik hizmet alanlarında 
da aynı perspektifle bir dönüşümün gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Tarım sektöründe süregelen verimlilik sorunlarının aşılması ve sektörden ayrılması muhtemel işgü-
cünün ekonominin daha üretken sektörlerinde istihdam edilmesi önem taşımaktadır. 

Bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının başta eğitim, sanayi ve bölgesel politikalar olmak üzere di-
ğer politikalarla tamamlayıcı olarak yürütülmesi; sanayi sektörü yanında hizmetler ve tarım sektör-
lerinde katma değer artışı sağlanması, yenilikçi girişimciliğin gelişmesi ve bölgesel potansiyelin ha-
rekete geçirilmesi açılarından öneme sahiptir.  

Tarımsal işletmelerin küçük ve dağınık yapıda olması, pazara erişim ve örgütlenmedeki yetersizlik-
ler ile eğitim-yayım hizmetlerinin yaygınlaştırılamamış olması önemli sorun alanlarını oluşturmakta-
dır.  

 Tarım sektöründe aynı işlev ve çalışma konularına sahip farklı türlerde üretici örgütlerinin bulun-
ması, bu örgütlerin etkinliğinin önünde engel oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, üretici örgütlerinin 
pazara erişiminde görülen sorunlar ürün piyasalarında sürekli kamu müdahalesi beklentisinin doğ-
masına neden olmaktadır. 

Bölgesel gelişme politikalarıyla, bir taraftan bölgesel gelişmişlik farkları azaltılarak refahın ülke sat-
hına daha dengeli yayılması sağlanacak, diğer taraftan tüm bölgelerin potansiyeli değerlendirilip 
rekabet güçleri artırılarak ulusal büyümeye ve kalkınmaya katkıları azami seviyeye çıkarılacaktır. 

Gıda, tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaları belirlemek, uygulanmasını izlemek ve denet-
lemek 

Tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının gerçekleştirilmesine yönelik çalış-
malar yapmak 

Çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi 

Tarım ve gıda sektörünün piyasa koşullarına, tüketici beklentilerine ve çevresel sürdürülebilirliğe 
uygun üretime yönelmesi olarak görülen tarımdaki yeniden yapılanma süreci bir taraftan sektörün 
rekabet gücünün iyileştirilmesini diğer taraftan da kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasını 
gözeten bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. 

“Kırsal topluma” yönelik tedbirlerle; temel nitelikteki eğitim ve koruyucu sağlık hizmetlerinin kaliteli 
ve kesintisiz şekilde sunulması, kırsal işgücünün mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, mevsimlik gezi-
ci tarım işçilerinin çalıştıkları yörelerdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesi, kadınlar başta olmak 
üzere tarım sektörü çalışanlarına yönelik sosyal güvenlik, iş güvenliği ve işçi sağlığı hizmetlerinin 
etkinleştirilmesi gerekmektedir. 
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TR C2 Bölge 
Planı(2014-

2023) 

Amaç ve Kapsam Öncelik Alanı 1,1 

Yöntem ve Süreç Öncelik Alanı 2,4 

Kentsel Ekonomiler ve Ekonomik Bü-
yüme 

Eksenler 4.1 

Kentsel Ekonomiler ve Ekonomik Bü-
yüme 

Eksenler 4,1 

Kentsel Ekonomiler ve Ekonomik Bü-
yüme 

Eksenler 4,1 

Kentsel Ekonomiler ve Ekonomik Bü-
yüme 

Eksenler 4,1 

Kentsel Ekonomiler ve Ekonomik Bü-
yüme 

Eksenler 4,1 

Kentsel Ekonomiler ve Ekonomik Bü-
yüme 

Eksenler 4,1 

Bölge İllerinde Lojistik Sektörünün 
Geliştirilmesi 

Hedefler 4,1,1,4 

İhracatın Artırılması ve Bölgenin Dışa 
Açılması 

Hedefler 4,1,1,5 

Tarımsal Üretimin Rekabetçi Bir Ya-
pıya Kavuşturulması 

Amaç  4,1,2 

Bölge İllerinde Sanayinin Gelişmesi 
ve Katma Değerli Üretim Yapısına 
Geçiş 

Amaç 4,1,3 

Bölgenin stratejik sektörlerinde teda-
rik ve değer zincirlerinin oluşturulma-
sı ve kümelenme politikalarının izlen-
mesi 

Hedefler 4,1,3,4 

KOBİ'lerin Rekabet Güçlerinin Artırıl-
ması ve Girişimciliğin Desteklenmesi 

Amaç 4,1,4 

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
Amaç 4,1,5 

Beşeri Gelişme ve Sosyal Sermaye Eksenler 4,2 

Beşeri Gelişme ve Sosyal Sermaye Eksenler 4,2 

Beşeri Gelişme ve Sosyal Sermaye Eksenler 4,2 
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Bölge planı, ulusal düzeyde belirlenen önceliklerin yerel ölçekteki gereksinimlere yanıt verecek 
biçimde somut olarak kurgulanmasını sağlayan önemli bir ara yüzdür. 

Türkiye'nin 2023 hedeflerine hizmet etmek üzere Bölgenin beşeri ve sosyal sermayesi, iktisadi ve 
kurumsal yapıları ile rekabet üstünlüğü bulunan alanlarını tahlil ederek, bölgede ortak kalkınma 
bilincini yükseltip, doğal, beşeri ve sosyal kaynakların bölgenin dinamizmini destekleyecek ve böl-
geye azami katma değeri üretecek alanlara sevk edilmesini sağlamaktır. 

Diyarbakır ve Şanlıurfa kentlerinin Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinde belirtilen büyüme odakla-
rı kapsamına girdiği değerlendirilerek buna uygun bölgesel gelişme politikaları geliştirilmiştir. 

Hızlı büyüme potansiyeline sahip aynı zamanda hızlı istihdam artışı ve işgücünün niteliğini gelişti-
rici etkisi bulunan stratejik hizmet sektörlerinde gelişmenin, hizmet kalitesi artışı ve uzmanlaşma-
nın artırılması ile sektörel gelişme ve ekonomik büyümenin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Modern tarım yöntemleri kullanılmasıyla tarımsal yapıda bir dönüşümün gerçekleştirilmesi; tarım-
sal üretimde katma değerin artırılması ve ürün çeşitliliğinin sağlanması, tarımsal girdi maliyetleri-
nin düşürülmesine yönelik önlemlerin alınması ile tarımsal işletmelerin rekabet güçlerinin yeniden 
yapılandırılması amaçlanmaktadır. 

Bölge ekonomisinin güçlendirilmesi ve üretkenliğin artırılması için bölge illerinde imalat sanayinin 
geliştirilmesi, öncü ve stratejik sektörlerde yığılma ve ihtisaslaşmanın sağlanması, sektörler ara-
sında tedarik ve değer zincirlerinin oluşturulmasıyla bölgenin dışa açılması amaçlanmaktadır. 

KOBİ’lerin kapasitelerin geliştirilmesi, girişimcilik konusunda farkındalığın artırılması, girişimcilere 
yönelik finansal araçların geliştirilmesi ve erişilebilirliğinin artırılması ile bölgede üretim kapasitesi-
nin geliştirilmesi, iş olanaklarının yaratılarak istihdam kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır. 

Çalışma alanlarında altyapının iyileştirilmesi, yeni yatırım taleplerini karşılayabilecek çalışma alan-
larının oluşturulması, bölgeye yönelik oluşmuş olumsuz imajın ortadan kaldırılması için acil önlem-
lerin alınması ve beşeri sermayenin sektörel gelişme politikalarıyla uyumlu olarak geliştirilmesi, 
bölgede yaşam kalitesinin artırılması ve kentsel çekiciliğin artırılması ile bölgenin iş ve yatırım açı-
sından cazip hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Yakın gelecekte sanayi, depolama, ulaşım alanlarında yapılacak yeni yatırımlar ile ilin üretim ve 
ticaretinin gelişme potansiyeli varlığını ortaya koyduğu tespit edilmiştir 

Yeni ekonomik coğrafya ve bölgesel gelişme yazınında gelişmede geride kalan bölgelerin reka-
betçiliğini ve ticaret bağlantılarını güçlendirmesi ile gelişme potansiyeli kazanacakları vurgulan-
makta ve ihracat odaklı büyüme stratejileri ağırlık kazanmaktadır. 

Tarım ürünleri ve gıdaya olan talebin karşılanmasında gıda arzı güvenliği uluslararası ve ulusal 
hedefler arasında öne çıkmaktadır. 

Yığılma ekonomileri ile işletmeler ortak altyapı, ortak hammadde ve pazar ağlarının kullanılması, 
verimliliğin ve rekabet gücünün artması ve teknolojik yeniliklere daha hızlı uyum sağlanması gibi 
olanaklardan yararlanmaktadır. 

Bölgede uzmanlaşma ve nitelikli yığılmalar gösteren, kümelenme olanakları açısından ele alınıla-
bilecek olan bu sektörler bölgenin temel sektörleri olup, emek yoğun ve katma değerli üretim yapı-
sına sahip yükselen sektörler de bölgede geliştirilecek stratejik sektörler olarak değerlendirilmek-
tedir. 

Girişimcilik ve girişimcilik kültürü, ekonomik büyümenin sağlanması ve yeni iş alanları ve istihdam 
olanaklarının imkânlarının oluşturularak bölgede üretkenlik ve katma değerin artırılması için 
önemlidir. 

Etkin altyapı hizmetleri, insan sermayesi, sosyal sermaye ile yüksek yaşam kalitesi olanağı sunan 
kentler rekabet avantajına sahip olmakta ve gelişmede öne çıkmaktadır. 

Bölgede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi kadar kurum-kuruluşlar arasında koordinasyon ve 
işbirliğinin arttırılması da sosyal sermayenin güçlendirilmesi için öncelikli hedeflerdir. 

Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması ve diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkının azaltıl-
ması için eğitimde altyapı ve kalitenin geliştirilerek beşeri sermayenin güçlendirmesi, insan kay-
nakları niteliğinin iyileştirilmesi ve işgücü piyasası ile eğitim sistemi arasında uyumun sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

İnsanlar ve kurumlar arasında güven ve etkin işleyen kurumsal yapıyı tesis etmek için Bölgede 
kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve kurum-kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin 
arttırılması amaçlanmaktadır 
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TR C2 Bölge 
Planı(2014-

2023) 

Beşeri Gelişme ve Sosyal Sermaye Eksenler 4,2 

Eğitim Aracılığıyla Ekonomik-Sosyal 
Kalkınmanın Desteklenmesi 

Amaç 4,2,1 

İnsan Kaynakları Niteliğinin İyileştiril-
mesi 

Hedef 4,2,1,2 

Kurumsal Kapasitenin İyileştirilmesi 
Amaç 4,2,2 

Kurum ve Kuruluşlar Arasında Koor-
dinasyon ve İşbirliğinin Güçlendiril-
mesi 

Hedef 4,2,2,2 

Göçün, Yoksulluğun ve Gelir Eşitsiz-
liğinin Azaltılması 

Amaç 4,2,4 

Sürdürülebilir Gelişme ve Yeşil Çev-
re 

Eksenler 4,4 

Sürdürülebilir Gelişme ve Yeşil Çev-
re 

Eksenler 4,4 

Sürdürülebilir Gelişme ve Yeşil Çev-
re 

Eksenler 4,4 

Sürdürülebilir Gelişme ve Yeşil Çev-
re 

Eksenler 4,4 

Sürdürülebilir Gelişme ve Yeşil Çev-
re 

Eksenler 4,4 

Sürdürülebilir Gelişme ve Yeşil Çev-
re 

Eksenler 4,4 

Çevre İller ve Bölgelerle İş birliği Öncelik Alanı 7,1 

TR C1 Bölge 
Planı(2014-

2023) 

Yaşam Kalitesinin Artırılması Eksenler 8,1,1 

Atık Yönetiminin Güçlendirilmesi Hedefler 8,1,1,2 
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Bölgede kronikleşen sosyal sorunların çözümlenmesi ve sosyal iyileşmenin sağlanması için eğitim 
ve sağlık hizmetlerine erişimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve kalitenin arttırılmasının yanı sıra 
sosyal yardımlarda mükerrerliğin giderilmesi, kurumlar arasında eşgüdümün sağlanarak sosyal 
hizmet sunum kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bölgede dezavantajlı grupları oluşturan kadınların, gençlerin, engellilerin ve yoksulların kamu hiz-
metlerine erişiminin kolaylaştırılması ve istihdam edilebilirliğin artırılması yoluyla fırsat eşitliğinin 
sağlanması, gelir dağılımının iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması için yoksullukla mücadele 
stratejilerinin geliştirilmesi, bu vesileyle Bölgeden yaşanan göçün azaltılması amaçlanmaktadır. 

Bireylerin kişisel becerilerini geliştiren, işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, kalite odaklı ve 
fırsat eşitliğine dayanan bir eğitim anlayışı nitelikli işgücünün yetişmesinde, değişen talep yapısına 
uygun beceri ve bilgi altyapısının oluşturulmasında, kaynakların verimli olarak kullanılmasında 
önemli bir role sahiptir. 

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin 
güçlendirilmesi, bölgenin sosyal sermayesinin arttırılması için öncelikli hedefler olarak tanımlan-
mıştır. 

Bölgede kurumlar arasında ortaklık ve işbirliği geliştirmek için getirilen diğer öneriler ise; koordi-
nasyondan sorumlu kurum-kuruluşların etkinliğinin artırılması, kurumlar arası iletişim kanallarının 
geliştirilmesi, ilgili alanlarda toplantı/çalıştaylar düzenlenmesi, ilgili 
alanlarda kurumlar arası işbirliği protokolleri yapılması ve yürütülmesi, temel düşünce ve bakış 
açısı farklılıklarının giderilerek kamu hizmetlerine ve bölgesel kalkınmaya odaklanılması, yerel 
yönetişimin geliştirilmesi, STK'ların etkinliğinin artırılması, ortaklık için finansal desteklerin 
artırılması, destek mekanizmalarının şeffaflaşması ve işbirliği kültürünü geliştirmek için 
eğitimler verilmesi şeklinde belirlenmiştir. 

Yoksulluğun kronikleşmemesi ve nesiller boyu devam eden bir sürece dönüşmemesi için başta 
eğitim olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimde fırsat eşitliğinin sağlanması, yoksullukla mü-
cadelede yerel yönetimlerin rolünün güçlendirilmesi ve sivil toplumun katılımının sağlanması, ka-
mu-özel sektör ve sivil toplum birlikteliğinin sağlanarak özellikle dezavantajlı grup içerisinde yer 
alan gençlerin, kadınların ve engellilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması gerekmektedir. 

Yüksek nüfus artışı ve kentleşme hızı ile bölgede devam eden doğal kaynak kullanımına bağlı bü-
yük yatırımlar, doğal kaynaklar üzerinde artan bir baskı yaratmaktadır. Doğal kaynakların; özellikle 
su ve toprak kaynaklarının korunması bölgenin ekonomisi için stratejik önem taşımaktadır. 

Gelişme ekseni ile bölgenin gelişme sürecinde "Yeşil Büyüme" yaklaşımının benimsenerek "Doğal 
Kaynakların Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasına" katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Tarımsal üre-
tim, sanayileşme ve kentleşme süreçleri ile doğal kaynaklar arasında karşılıklı ilişkiler bulunmak-
tadır. 

Toprak kaynaklarında nitelik kayıplarının ve erozyonun önlenmesi ve toprakların sürdürülebilir kul-
lanımının sağlanması amaçlanmaktadır 

Su kaynaklarının kullanımında koruma kullanma dengesinin sağlanması ve bilinçli tüketimin sağ-
lanması amaçlanmaktadır. 

Sürdürülebilir çevre ve ekosistemler için; kentsel, endüstriyel ve tarımsal kaynaklı kirleticilerin 
kontrol altına alınarak çevrenin iyileştirilmesi ve çevre bilincinin artırılarak tehdit altında olan biyo-
çeşitliliğin korunması amaçlanmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla Bölgenin “Yeşil Enerji Böl-
gesi” imajının oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Büyüme kutuplarının geliştirilmesi yaklaşımı doğrultusunda geleneksel bölge merkezlerine yapıla-
cak yatırımlarla sosyo-ekonomik gelişmenin; çarpan etkileri ile çevre bölgelerde de başlaması 
amaçlanmıştır. 

Bölge ekonomik göstergeler açısında üst sıralarda yer almasına rağmen sosyal göstergeler bağla-
mında ülke sıralamasında oldukça geri sıradadır. 

Atık yönetiminin güçlendirilmesi kapsamında arıtma tesislerinden ve katı atıklardan kaynaklanan 
çevre kirliliği azaltılacak, bölgedeki arıtma tesisi ve kanalizasyon altyapısı yaygınlaştırılacak ve 
katı atıkların geri kazanımı sağlanacaktır 
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TR C1 Bölge Planı
(2014-2023) 

Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlan-
ması 

Hedefler 8,1,1,4 

Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Hedefler 8,1,2,3 

Tarımsal İşletmelerin Rekabetçi ve 
Etkin Bir Yapıya Kavuşturulması 

Hedefler 8,1,3,2 

Tarımsal İşletmelerin Rekabetçi ve 
Etkin Bir Yapıya Kavuşturulması 

Hedefler 8,1,3,2 

Tarıma Dayalı İmalat Sanayinin Ge-
liştirilmesi 

Hedefler 8,1,3,3 

Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi 
ve Kırsal Girişimciliğin Desteklenme-
si 

Hedefler 8,1,3,4 

Kırsalda İnsan Kaynaklarının Gelişti-
rilmesi ve Bilinç Düzeyinin Artırılma-
sı 

Hedefler 8,1,3,5 

Kırsalda İnsan Kaynaklarının Gelişti-
rilmesi ve Bilinç Düzeyinin Artırılma-
sı 

Hedefler 8,1,3,5 

Sanayi Sektöründe Üretimin ve Kat-
ma Değerin Artırılması 

Hedefler 8,1,4,1 

Sanayi Sektöründe Üretimin ve Kat-
ma Değerin Artırılması 

Hedefler 8,1,4,1 

İhracat Kapasitesinin Artırılması Hedefler 8,1,4,2 

Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırıl-
ması 

Hedefler 8,1,4,5 

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir 
Kullanılması 

Hedefler 8,1,4,6 

Türkiye İklim Deği-
şikliği Stratejisi 

Sera Gazı Emisyon Kontrolü-Arazi 
Kullanımı, Tarım ve Ormancılık 

Hedefler 

7/Arazi Kullanımı, Ta-
rım 

ve Ormancılık- Kısa 
Vade 

Hedefler 
7/Arazi Kullanımı, Ta-

rım ve Ormancılık- 
Orta Vade 
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Yerel kalkınma kapasitesinin güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan nitelikli fiziki mekânların yaratıl-
ması, kentlerde üstyapı ve yaşam kalitesinin artırılması bakımından mühimdir. Bu kapsamda sür-
dürülebilir kentleşmenin sağlanabilmesi için planlı, sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir yerleşmelerin 
oluşturulması gerekmektedir 

Bölgesel kalkınmanın sağlanmasında katılımcı bir yaklaşım izlenerek bölgede yer alan bütün pay-
daşların aktif bir şekilde rol alması gerekmektedir. Bu bağlamda bölgede STK’lara gerekli önem 
verilecek kalkınmanın her aşamasında sürece dâhil edilmeleri sağlanacaktır. 

Tarımsal işletmelerin rekabetçiliğini koruması ve etkin bir yapıya kavuşturulması amacıyla işletme-
lerin, modern tarım tekniklerini uygulamaları ve katma değeri yüksek ürün üretimini gerçekleştir-
meleri gerekmektedir. Söz konusu hedefe ulaşmak için organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının 
yaygınlaştırılması ve tarım ve hayvancılık işletmelerinin Ar-Ge, pazarlama ve örgütlenme faaliyet-
lerinin artırılması planlanmaktadır. 

Üretici örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla üretici örgütlerinin pazarlama 
altyapısı geliştirilecek ve bilgi düzeyleri artırılacaktır. Pazarlama altyapısının geliştirilmesi için üre-
tim faaliyetlerine göre örgütlenmeler desteklenecek, örgütlerin pazarlama birimleri için standartlar 
oluşturulacak, e-ticaret eğitimleri verilecek ve üretici örgütleri portalı oluşturulacaktır. 

Bölge sanayi alanında gelişme göstererek üretim kapasitesini ve dış ticaret hacmini artırmakta ve 
yeni sanayi alanları ile birlikte sanayi altyapısının geliştirilmesi ihtiyacı oluşmaktadır. 

Kırdan kente göç eğilimlerinin yavaşlaması, kırsal kesimde tarım dışı istihdam imkânlarının gelişti-
rilmesi ve kadın ve genç çiftçi sayısının artırılması amacıyla kırsal girişimcilik desteklenecektir. 

Kırsalda insan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında, öncelikle çiftçilerin eğitilmesi amacıyla kır-
sal alanda istihdam edilen nitelikli tarım danışmanı sayısı artırılacak ve üretici örgütlerinin sertifi-
kalı tarım danışmanı istihdam etmesi teşvik edilecektir 

Tarımda kayıt dışı çalışmanın azaltılması ve sektörde çalışan sayısının artırılması amacıyla mev-
simlik tarım işçileri kayıt altına alınacak ve bu işçilere yönelik hizmetler etkinleştirilecektir 

Bölgenin en dinamik sektörü kabul edilen sanayi sektöründe üretim ve katma değerin artırılması 
amacıyla teknoloji altyapısı ve Ar-Ge & inovasyon faaliyetleri geliştirilecektir 

Rekabet edebilirlik gücünün artırılması amacıyla dünyada kabul gören en önemli araçlardan olan 
kümelenme faaliyetleri bölgede yer alan öncelikli sektörlerde desteklenecektir 

İşletmelere dış ticaret eğitimleri verilecek, ulusal ve uluslararası standardizasyon çalışmaları teş-
vik edilecek, ürünlerin dış pazarlarda etkin tanıtımı sağlanacak ve e-ticaret uygulamaları yaygın-
laştırılacaktır. 

Bölgede ulusal ve uluslararası finansman, yatırım ve teknolojik olanaklardan faydalanılması husu-
sunda potansiyel girişimcilerin de dâhil olduğu işbirliği ağları yaygınlaştırılacak, bilgi ve bilinç artır-
ma faaliyetleri yürütülecektir. 

Yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji miktarı artırılacak, konutlarda ve işletmelerde yenilenebi-
lir enerji kaynakları kullanımı yaygınlaştırılacak ve organik atıkların biyoyakıt olarak değerlendiril-
mesi teşvik edilecektir 

Tarla içi tarımsal hizmetleri kolaylaştırmak maksadıyla arazi toplulaştırması konularında teknik ve 
mali çalışmalar yapılacaktır. 

Toprak ve arazilerin korunması, iyileştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik sınıflama standart-
larının geliştirilmesi ile uygulamaların izlenmesi ve arazinin yetenek sınıfları dikkate alınarak kulla-
nılması sağlanacak; mevcut şartlar altında arazi yetenek sınıfları dışında kullanılan ve dönüşü ol-
mayan arazilerde ise gerekli önlemler alınarak, toprak erozyondan korunacaktır. 
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Türkiye İklim Deği-
şikliği Stratejisi 

Sera Gazı Emisyon Kontrolü-Arazi 
Kullanımı, Tarım ve Ormancılık 

Hedefler 

7/Arazi Kullanımı, Ta-
rım 

ve Ormancılık- Kısa 
Vade 

Sera Gazı Emisyon Kontrolü-Arazi 
Kullanımı, Tarım ve Ormancılık 

Hedefler 

7/Arazi Kullanımı, Ta-
rım 

ve Ormancılık- Kısa 
Vade 

Sera Gazı Emisyon Kontrolü-Arazi 
Kullanımı, Tarım ve Ormancılık 

Hedefler 

7/Arazi Kullanımı, Ta-
rım 

ve Ormancılık- Kısa 
Vade 

Sera Gazı Emisyon Kontrolü-Arazi 
Kullanımı, Tarım ve Ormancılık 

Hedefler 

7/Arazi Kullanımı, Ta-
rım 

ve Ormancılık- Kısa 
Vade 

Sera Gazı Emisyon Kontrolü-Arazi 
Kullanımı, Tarım ve Ormancılık 

Hedefler 
7/Arazi Kullanımı, Ta-

rım ve Ormancılık- 
Kısa Vade 

Sera Gazı Emisyon Kontrolü-Arazi 
Kullanımı, Tarım ve Ormancılık 

Hedefler 
7/Arazi Kullanımı, Ta-

rım ve Ormancılık- 
Kısa Vade 

Sera Gazı Emisyon Kontrolü-Arazi 
Kullanımı, Tarım ve Ormancılık 

Hedefler 
7/Arazi Kullanımı, Ta-

rım ve Ormancılık- 
Kısa Vade 

İklim Değişikliğine Uyum Hedefler 
8/ İklim Değişikliğine 

Uyum- Kısa Vade 

Tablo21:  Üst Belge Analizi 
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Bilinçli gübre kullanımı sağlanacak; sulama, toprak işleme, tarımsal ilaçlama gibi konularda mo-
dern teknikler kullanılarak emisyonların sınırlandırılması sağlanacak; organik tarım ve kuraklığa 
dayanıklı bitki türleri ile sertifikalı tohum üretimi desteklenecek ve yaygınlaştırılacaktır. 

Üreticilerin sulama suyu kullanımında tasarruf sağlayan, sulama yatırımlarında ise maliyeti azal-
tan önlemleri almaları mali ve teknik açıdan desteklenecek, tarla içi modern basınçlı sulama sis-
temlerinin (damlama/yağmurlama sulama sistemleri) kurulması teşvik edilecektir. 

Tarla içi tarımsal hizmetleri kolaylaştırmak maksadıyla arazi toplulaştırması konularında teknik ve 
mali çalışmalar yapılacaktır. 

İklim değişikliği ile mücadelede azaltım açısından önem arz eden ormansızlaşma ve orman alan-
larının bozulmasına ilişkin mevcut durum ortaya konularak, sorunların çözümüne yönelik bir stra-
teji geliştirilecektir. 

İklim değişikliğinin toprak ve su kaynakları üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri azaltmak ve bilinç-
li kimyasal gübre kullanımı sağlamak için toprak analiz şartlarına bağlı gübreleme uygulanacaktır 

Özellikle kurak ve yarı kurak mıntıkalarda kuraklığa dayanıklı ağaç türleri tespit edilerek bu türler-
de ağaçlandırma yapılacak; ağaçlandırmanın zor ve masraflı olduğu alanlarda bitkilendirme yapı-
lacaktır. 

Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan metan emisyonlarını azaltmak amacıyla, hayvancılıkta uygun 
besleme metotlarının seçilmesi, gübre yönetimi ve çeltik tarımında iyi drenaj koşulları yaygınlaştı-
rılacaktır. 

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri sebebiyle artacak orman yangınlarını önlemeye ve ormansız-
laşma yüzünden azalan yutak alanların korunmasına, doğal ormanların korunup geliştirilmesine 
ve ağaçlandırma çalışmalarına hız verilecektir. 
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Planlama çalışmalarının başında ekip tarafından, toplantı çeşit ve içeriğine göre paydaşlar toplantılara 

davet edilmiş, MBT danışmanlığında GZFT toplantıları yapılmıştır. Bu toplantıların neticesinde ortak 

noktada birleşme sağlanan GZFT maddeleri kayda alınmıştır. 

3.6.3. GAP ORKÜDER GZFT 

2019-2023 STRATEJİK EYLEM PLANI 
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 Bölgesel karakter arz etmesi ve kapsayıcı olması 

 Derneğin kuruluş amacı ve temasının güçlü olması 

 İlham veren vizyona sahip olması 

 Derneğin 8 yıllık 'kümelenme' deneyimine sahip olması 

 Farklı platformlarda temsil gücünün bulunması 

 GAP bölgesinde organik tarımın gelişmesi 

 GAP Organik Küme projesinin devamı olması 

 Güçlü bir iç demokrasiye sahip olup, karar süreçlerinde katılımcılığın esas alınması 

 Hiç eğitim almamış kitlelerin, organik tarım konusunda sıfırdan eğitilmesi 

 İş fikri ve proje geliştirme konusunda deneyime sahip olması 

 Kaynak bulma konusunda deneyime sahip olması 

 Kurum ve kuruluşlardan destek alıyor olması 

 Kümelenme hususunda bir mirasa sahip olması 

 Organik tarım yapmaya uygun alanların fazla olması 

 Teknik alt yapının mevcut olması 

 Uluslararası görünürlüğünün olması 

 Üye profili bakımından, teknolojiyi ve kurumları yönlendirebilecek kapasiteye sahip olması 

 Üye profilinin çeşitli uzmanlık alanlarındaki kişilerden oluşması 

 Üye profilinin, eğitim düzeyinin yüksek olması 

 Üye profilinin, il bazında heterojen bir yapıya sahip olması 

 Üyelerin başarılı geçmiş deneyimlerinin olması ve bu deneyimlerin projeler kapsamında değer-

lendiriliyor olması 

GÜÇLÜ YÖNLER 
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ZAYIF YÖNLER 

 Aidiyet duygusunun yetersiz olması 

 Basın-yayın hizmetlerinin yetersiz olması 

 Dernek üyelerinin farklı illerden oluşması sebebiyle iletişimin yetersiz olması 

 Üyelerin sık sık bir araya gelemiyor olması 

 Fiziki alt yapının yetersiz olması 

 GAP bölgesinde organik tarımın gelişmesi 

 Görünürlüğünün ve bilinirliğinin yetersiz olması 

 Hedef sahaya ilişkin veri tabanının olmaması 

 İletişimde teknolojiyi doğru kullanmaması 

 Kurumda çalışan ve ayrıca iş akışını takip edecek personel eksikliği 

 Kurumsallaşma sürecinin tamamlanmamış olması 

 Maddi kaynakların yetersiz olması 

 Mali kaynakların çeşitlendirilememesi 

 Paydaşlarla işbirliğinin yeteri kadar geliştirilememesi 

 Dernek bünyesinde basın-yayın biriminin olmaması 

 Profesyonel çalışan kapasitesinin yetersiz olması ve dolayısıyla idari yapının zayıf kalması 

 Üye üreticilerin organik tarım konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması 

 Web sayfasını etkin kullanmaması 

 Üye sayısının yetersiz olması ve buna ek olarak aidat ödemelerinin düzensiz olması, derneğin gelir 

kaynağı konusunda daralmasına yol açmaktadır. 
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FIRSATLAR 

 Bölgede destek programlarının yoğun olması 

 Bölgedeki çiftçi ve firmaların, yeni alternatiflere açık hale gelmesi 

 Derneğin GAP bölgesinde kurulu olması 

 Devlet politikalarının organik tarımı destekliyor olması 

 Dünyada, organik tarımın yükselen bir değer haline gelmesi 

 İstihbarat, raporlama, görüş bildirileri vb. gibi veriler konusunda belli bir potansiyele sahip olması 

 İşgücü maliyetinin düşük olması 

 Bölgede büyük tarımsal işletmelerin olması ve arazilerin parçalanmamış olması avantajı sayesinde 

organik tarımda komşudan kimyasal-sentetik pestisit bulaşma riskinin azalması 

 Konvansiyonel üretimin doğal kaynaklara verdiği zararın, giderek daha da anlaşılır hale gelmesi 

 Kurumlar arası işbirliğinin olması 

 Merkezi idare ile amaçlarının örtüşüyor olması 

 Merkezi idarenin organik tarıma destekler sunuyor olması 

 Mevzuatın gelişiyor olması 

 Organik pazar altyapılarının gelişiyor olması 

 Organik tarım üreticilerinin arasında kadın ve genç üreticiye çalışanlarının da mevcut olması 

 Organik tarım yapılacak alanların bakir olması dolayısıyla kirlenmemiş doğanın, organik tarım yapıla-

rak değerlendirilebilmesi 

 Organik tarıma eğilimin ve talebin artması 

 Organik tarımı esas alan sivil toplum kuruluşlarının ortaya çıkması 

 Organik tarımın, daha önceleri bu bölgede yapılıyor olması 

 Tüketicilerin bilinçlenmesi ve çevre bilincinin olması 

 Üretim bölgelerinin lojistik ağlar üzerinde olması 

 Yerel yönetimlerin organik tarım konusunda farkındalıklarının gelişmesi 

 Yurtdışındaki küme, fuar ve firmaların, yüzlerini bu bölgeye çevirmiş olmaları 
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TEHDİTLER 

 Artan konut ve karayolu inşası 

 Atalık tohumlarının bulunamaması 

 Bölgede güvenlik sorununun olması 

 Bölgenin dışarıya göç veriyor olması 

 Üreticinin değişime karşı direnç göstermesi 

 Bölgenin, batı pazarına uzak konumda olması 

 Çatışmalı bir ortamın mevcut olması 

 Kesinlik kazanmamış devlet politikaları/mevzuatların uygulanmaya çalışılması 

 Kimyasal ilaçların, kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde kullanılıyor olması 

 Mülkiyet mirası sorunlarının olması 

 Organik tarım anlamında güvenirliliği olmayan üretici ve pazarlamacıların mevcut pazarda bulunma-

ları 

 Organik tarım konularında bilgi kirliliğinin mevcut olması  

 Organik tarımda kullanılacak gübre ve ilaç konularında AR-GE çalışmalarının yetersizliği 

 Organik üretim ile konvansiyonel üretimin yakın lokasyonlarda yapılıyor olması 

 Organik üretime verilen teşviklerin yetersiz olması 

 Özellikle bölge insanının, organik ürün alım gücünün düşük olması 

 Sanayileşmenin düzensiz bir yapıda olması 

 Sertifikasyon sistemine güvensiz bir bakış açısının olması 

 Sosyo-kültürel yapının dirençli duruşu 

 Tarım ve sanayinin, çevre kirliliğine yol açma potansiyelinin olması 

 Tedarikçilere ulaşımın zor olması 

 Teknolojiye ulaşımın zor olması  

 Toprak reformlarının tamamlanamamış olması 

 Üreticilerin obur kazanç peşinde olması 

 Üreticilerin örgütlenme konusunda yetersizliği 
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Planlama çalışmalarının başında ekip tarafından, toplantı çeşit ve içeriğine göre paydaşlar toplantılara 

davet edilmiş, MBT FİKİR ATLASI kullanılarak alan toplantıları yapılmıştır. 

Sorunların ve çözüm yollarının, yetkililere/sorun çözücülere ulaştırılması ve ilgilendiği konularda 

görüş üretmek-rapor hazırlamak için konu ve faaliyetlerin belirlenerek çalışma gruplarının oluşturul-

ması, mikro düzeyde derneğe fayda sağlarken, makro düzeyde sektöre fayda sağlayacaktır. 

PEST ANALİZİ; Genellikle bir organizasyon ya da ürünün hangi noktada olduğunu ve nereye doğru 

gittiğini içeride olan olayları bir süre sonra etkileyecek olan dış çevredeki gelişmeler çerçevesinde 

tespit etmek için kullanılan bir araçtır. Faaliyet gösterilen çevredeki büyük resmin görülmesine ve bu 

çevrede organizasyon için fırsat ve tehdit olarak algılanabilecek olan faktörlerin tespit edilmesine yar-

dımcı olan çok kullanışlı bir analiz aracıdır. Organizasyonun ya da departmanın dış çevresinin iyi analiz 

edilmesiyle fırsatlar avantaja çevirebilir, tehditler en aza indirilebilir. Organizasyonu bir şekilde etkile-

yen dış çevre faktörleri organizasyonun kontrolü ve etkisi dışındadır, ancak ürün geliştirme, iş planları, 

stratejik planlar ortaya koyma aşamasında bilinmesi ya da tahmin edilmesi çok önemlidir. Bu incele-

me ve tahmin işlemleri için de PEST analizi çok önemli bir analiz aracı olarak karşımıza çıkar. PEST 

Analizi, stratejik planlama yaparken içinde yer aldığımız çevresel faktörleri irdelememize yara- yan, 

bunların bizim üzerimizdeki etkilerinin neler olduğunu ve olacağını görmekte kullandığımız ve Politik, 

Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik anlamda çevrenin ne olduğunu ve nereye gitmekte olduğunu göste-

ren bir analizdir 

3.6.4. GAP ORKÜDER PEST Analizi 

2019-2023 STRATEJİK EYLEM PLANI 
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POLİTİK 

 Kamu kurumları ile dernek arasındaki koordinasyonun eksik ya da zayıf olması yürütülen proje ve 

çalışmalar hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirme ve mevzuata aykırı olmayan kararlar verme nok-

tasında tehdit oluşturmaktadır. 

 GAP içinde organik tarıma dayalı sanayinin ötesinde kamu öncülüğünde bir sanayileşme stratejisi 
bulunmamaktadır. 

 Lobi ve diplomasi açısından belli bir stratejinin oluşturulmamış olması, organik tarım sektöründe 

hem bölge hem de ülke olarak dış ülkelere açılma ve genişleme potansiyelini yok  etmektedir. 

 Derneğin yaptırım gücünün olmaması, gerek karar vericilere gerekse karar uygulayıcılara tesir etme 

gücünü kısıtlamaktadır. 

 Ülke genelinde tarımın desteklenmesine yönelik, merkezi hükümet tarafından alternatif pek çok 

destek mekanizmaları olmasına rağmen, verilen desteklerin çiftçinin ihtiyaç ve beklentilerine ce-

vap vermemektedir. 

 Pilot model çalışmaları ve mikro havza projelerinin olmaması sektörün kazancını artırabilmesi nok-

tasında engel niteliğindedir. 

 Organik ürünlerin işleme sanayisi yeterli değildir. 

 Organik ürünler ülkemizde turizm bölgelerinde değerlendirilmemektedir. Bu konu ile ilgili kanun ko-

yucuların herhangi bir yaptırımı veya teşviki bulunmamaktadır. 

 Organik tarım eğitimlerinde eksiklikler vardır. Üniversitelerde lisans ve lisans üstü düzeylerde ders-

ler anlatılmakta ancak bütün ziraat fakültelerinde henüz bu dersler verilmemektedir. 

 Organik tarım konusunda yeterli araştırma yoktur. Bazı kurumlarca organik tarımla ilgili projeler 

desteklenmemektedir. 

 Ülkemizde henüz sertifikalı tohum, fide ve fidan yeteri kadar bulunmamaktadır. Organik tohumun 

kullanılma zorunluluğu, yeteri kadar olmadığından ertelenmektedir. 
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EKONOMİK 

 Finans koordinatörlüğünün profesyonel olmaması, yeni gelir kaynakları oluşturma ve mevcut kay-
nakları doğru yönlendirme konusunda yetersizliğe yol açmakta ve verimli sonuçlardan uzaklaştır-
maktadır. 

 Eş finansman oranlarının yüksek olması sebebiyle proje oluşturma ve yürütme maliyetlerini kar-
şılama becerisinin olumsuz etkilemektedir. 

 Derneğin gelir getirisi olan bir faaliyetinin bulunmaması ve finansal bir model eksikliği  yaşaması yine 
derneğin gelir kaynağı konusunda daralmasına yol açmaktadır. 

 Organik tarıma olan yatırım miktarının az olması, hem iç pazarı hem de ihracat boyutunu olum-
suz yönde  etkilemektedir. 

 Üye kazançlarının belirsiz olması, sistemli bir takip sisteminin oluşturulmasının önünde ki engel 
konumundadır. 

 Dernek kapsamında bir pazarlama biriminin olmaması, organik tarım ürünleri üreticilerinin pazar-
daki sıkıntılarını çözme konusundaki öncülük misyonunu kaybettirmektedir. 

 Derneğin mali kaynak yetersizliği, oldukça önem taşıyan eğitim çalışmalarının giderlerini (mekan, 
eğitim, konaklama, eğitmen) karşılanması konusunda engel teşkil etmektedir. 

 Üreticilerin gelir ve eğitim düzeyleri düşüktür. Geleneksel tarımın da problemlerinin esas sebeple-
rinden biri olan bu sorun, daha fazla bilgi birikimi gerektiren organik tarımda kendisini daha fazla 
hissettirmektedir. 

 İç pazarın gelişmesi çok sınırlı kalmaktadır. Bunun en baştaki nedeni bölge halkının ekonomik duru-
munun gelişmiş ülkelere göre daha kötü olmasıdır. 

 Organik üretimde kullanılabilecek olan girdilerin temininde sıkıntılar vardır. Organik girdi üretimi-
nin desteklenmesi gerekmektedir. 

 Organik üretimin artmasını isterken pazarını da bulmamız gerekmektedir. 

 Organik tarım sertifika ücretleri pahalıdır. Ülkemizde şu anda 1 adet Türk firmasıyla birlikte toplan 7 
adet sertifika kuruluşu vardır. Ancak bu kuruluşların belirledikleri sertifikalandırma ücretleri yük-
sektir. 
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SOSYOLOJİK 

 Proje yürütme yeteneğinin yetersiz olması, profesyonel bir idare yapısının olmamasına bağlan-
makta ve derneğin gelişimini ve ilerlemesini olumsuz etkilediği düşünülmektedir. 

 Gönüllülük esası ile çalışıyor olması, profesyonel bir yapıya ulaşmasını zorlaştıracağından, gerek mali 
yönetimini gerekse yaptırım gücünü olumsuz etkilemektedir. 

 Derneğin, bölge firma ve paydaşlarına farklı çalışma platformları olduğunu ve bu platformlar ile 
iletişime geçme yol ve yöntemlerini göstermesi bakımından bir danışmanlık misyonu bulunmak-
tadır. 

 Dernek üyelerinin, birlikte hareket etme bilincine sahip olmaması, aynı amaç ve beklentiler çevre-
sinde buluşmuyor olması, derneğin işleyişini ve planlama yeteneğini zayıflatmaktadır. 

 Özel sektör ve kamu kurumlarını buluşturması bakımından önemli bir misyon taşımaktadır. 

 Derneğin, yeni yapılanmış dernek olması. 

 Uluslararası fuarlara katılım sağlaması, uluslararası bir sahada ilişkileri ve tanınırlığı artırma yö-
nünde önemli bir adımdır. 

 Diğer derneklerle iletişimin olmaması ve/veya zayıf olması olası işbirliği fırsatlarını kaçırma ve sek-
törle ilgili bilgi alışverişini kısıtlama noktasına getirmektedir. 

 Üyelere teknik bilginin yanında verilecek yabancı dil eğitiminin de ihracat ve uluslararası rekabet 
edilebilirliğin gelişmesi konusunda oldukça faydalı olacağı öngörülmektedir. 

 Yeterli olmasa da projeler hazırlayıp yürütmesi, üyeler arasındaki iletişimi sıcak tutma açısından 
faydalı olmaktadır. 

 Nitelikli işgücünün bulunmaması, faaliyetlerin verimli ve kaliteli sonuçlar vermesini zorlaştırmakta-
dır. 

 Derneğe özgü ve onu yansıtan bir sloganının olmaması, bir nevi tanıtım boyutuna katkı sağlama-
maktadır. 

 Üniversitelerde yapılan ar-ge çalışmalarının çiftçi seviyesine indirgenememesi, bilgiye erişimde sı-
kıntıların yaşanmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 

 İşletmeler küçük ve parçalıdır. Geleneksel tarımında önemli sorunlarından biri olan işletmelerin kü-
çüklüğü, etkin bir üretim yapılmasını engellemektedir. 

 Bitkisel ve hayvansal ürünlerin entegrasyonu tam olarak sağlanabilmiş değildir. Bitkisel ve hay-
vansal üretimin ayrı ayrı yapılması daha yaygın durumdadır. Bu durumda, üretimden dağlanan gir-
diler farklı yerlerden sağlanmaktadır. 
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TEKNOLOJİK 

 Etkin bilgi akışını sağlayacak yapısal araçların yetersiz olması sebebiyle bilinirliğin ve görünürlüğün 

az olması söz konusudur. Kurulduğu günden itibaren görünürlüğünü ve bilinirliğini artırmak için 

gösterdiği gayretler paydaşlarda olumlu etkiler yaratmaktadır. 

 Reklam ve tanıtım imkan ve çalışmalarının yetersiz olması, derneğin faaliyetlerinde öne çıkma po-

tansiyelini zayıflatmaktadır. 

 Dernek bünyesinde bir basın-yayın biriminin olmaması, derneğin tanıtım çalışmalarının aktif ve 

verimli bir şekilde çalışamamasının önünü açmakla birlikte, geniş anlamda derneğe maddi kazanç 

sağlayabilecek kaynaklara ulaşımı da zorlaştıracaktır. 

 Tv' lerde söyleşiler düzenlemek, tarla günleri vb. Aktiviteler oluşturmak ve organize etmek sek-

törün kuvvetlenmesi, paydaşların bilinçlendirilmesi ve konuların canlı tutulması bakımın- dan 

önemli bir rol oynayacaktır. 

 GAP bölgesi kentlerinde sanayi bölgeleri ve tarım alanları bilimsel, teknik bir planlama kurgu- su 

bulunmamaktadır. 

 Bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve çevre dostu teknolojiler yaygın değildir. 

 Bölge illerinde sağlık, bilgi ve iletişim teknolojileri hizmet kalitesi yeterli değildir. 

 Üretim maliyetlerini azaltıcı ve bu yönde teknoloji kullanımını artırıcı önlemlerin alınmamaktadır. 

 Bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanımını, e-lojistik faaliyetlerini artırmaya yönelik projeler mev-

cut değildir. 
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Planlama çalışmalarının başında ekip tarafından, toplantı çeşit ve içeriğine göre paydaşlar toplantılara 

davet edilmiş, MBT PAYDAŞ ATLASI kullanılarak alan toplantıları yapılmıştır. 

Tablo22:  Paydaş Analizi 

3.6.5. GAP ORKÜDER Paydaş Analizi 
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PAYDAŞLAR 

TÜR 

  

TAKTİKLER 

Temel 
Stra-
tejik 

BİRLİKTE 
ÇALIŞ  

DİKKATE 
AL 

LİDERLİK 
YAP 

BİLGİ 
VER 

TAKLİT 
ET 

TAKİP 
ET 

Tarım ve Orman Bakanlığı x   

x x     x x 

Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri x   

x           

Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlükleri x   

x           

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı x   

x x   x x x 

UNDP x   

x x       x 

Valilik x     x   x   x 

Belediyeler   x 

x x   x   x 

Ticaret Odaları   x 

x         x 

Gıda Mühendisleri Odası   x 

x         x 

Veteriner Hekimler Odası   x 

x         x 

Esnaf ve Sanaatkarlar Odası   x 

x         x 

Ticaret Borsası   x 

x x   x   x 

Tarım Kredi Kooperatifleri   x 

x         x 

Ziraat Odaları x   

x       x x 

Ziraat Mühendisleri Odası   x           x 

Sivil Toplum Kuruluşları x   

x x x x   x 

Sertifikasyon Kuruluşları x   

x x   x   x 

Kalkınma Ajansları   x 

x x   x   x 

Üniversiteler ve Eğitim Kurumları   x 

x x x     x 

Ar-Ge Kuruluşları   x 

x x   x   x 

Uluslararası Ağlar   x 

x x x     x 

Uluslararası Organik Tarım Dernekleri   x 

xx 

x x x   x 

Ulusal Dernekler x   

x x x x   x 

Ulusal ve Uluslararası Büyük Firmalar   x 

x x x x     

İlaç Bayileri   x       x   x 

Konvensiyonel Üretim Yapanlar   x 

x     x x x 

Tedarikçiler   x 

x         x 

Tüketiciler x   

x x x     x 

Çalışanlarımız x   

x           

Çiftçiler x   

x x x     x 

Gıda İşletmeleri   x 

x x x x   x 

Tüccarlar   x 

x x x     x 

Özel Sektör   x 

x x     x x 
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Bu anket analizi,GAP ORKÜDER’ in üye ve dış paydaşları üzerinde gerçekleştirilen anket çalışmasının 

SPSS programında yorumlanmış bir ürünüdür. Çalışma kapsamında hazırlanan anket formları, yüz 

yüze görüşme yöntemi ve elektronik ortam aracılığı ile uygulanmıştır.  

Hedef Kitle 

3.6.6. Anket Değerlendirmeleri 
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Öğrenim Durumu 

Yaş % 

20-29 6,90% 

30-39 27,50% 

40-49 41,40% 

50-59 20,70% 

60+ 3,40% 

Öğrenim Durumu % 

İlköğretim 10,30% 

Ön Lisans 10,30% 

Lisans 37,90% 

Lisans Üstü 41,40% 

Cinsiyet Dağılımı 

Yaş Skalası 

Tablo23:  Anket Yaş Skalası Tablo24:  Anket Öğrenim Durumu 
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GAP ORKÜDER Hakkında Genel Düşünceler 

Soru-
lar 

Yeterli-
lik 

Olum-
lu 

Olumsuz 

1- Genel olarak GAP ORKÜDER' i nasıl buluyorsunuz? 1,86 86,2% 13,8% 

2- GAP ORKÜDER'ın bölgenin ekonomik gelişimine olan katkılarını nasıl 
değerlendirirsiniz? 2,06 86,2% 13,8% 

3- GAP ORKÜDER'in toplum sağlığına olan katkılarını nasıl değerlen-
dirirsiniz? 

2,17 75,9% 24,1% 

4- GAP ORKÜDER'in menfaatleri korumaya ve işbirliğini geliştirmeye 
olan katkılarını nasıl değerlendirirsiniz? 2,03 86,2% 13,8% 

5- GAP ORKÜDER'in küme güçlendirme ile ilgili iş dünyasında oluştur-
mak için yaptığı faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 1,86 89,7% 10,3% 

6- GAP ORKÜDER'in çevrenin korunmasına olan katkılarını nasıl değer-
lendirirsiniz? 

1,96 86,2% 13,8% 

7- GAP ORKÜDER'in organik tarım ürünlerinin tüketilmesine yönelik 
faaliyetlerini nasıl buluyorsunuz? 1,96 82,8% 10,3% 

Soru-
lar 

Yeterlilik Olumlu Olum-
suz 

1- GAP ORKÜDER'in, Üyelerinin Ekonomik Gelişimine Olan Katkılarını Na-
sıl Değerlendi- rirsiniz? 

2,31 81,8% 18,2% 

2- GAP ORKÜDER'in, Üyelerinin Sosyal Gelişimine Olan Katkılarını Nasıl 
Değerlendirirsiniz? 

2,04 86,4% 13,6% 

3- GAP ORKÜDER’in, Üyelerinin İhtiyaçlarına Çözüm Bulma ile İlgili 
Katkılarını Nasıl Buluyorsunuz? 

2,27 72,7% 27,3% 

4- GAP ORKÜDER'in, Üyelerinin Kümelenme İçin Yaptığı Faaliyetleri Nasıl 
Değerlendiriyorsunuz? 

1,9 90,9% 9,1% 

5- GAP ORKÜDER’in, Üyeleri İçin Düzenlediği Etkinlikleri Nasıl Bulu-
yorsunuz? 

2 50% 50% 

GAP ORKÜDER Üye İlişkileri 

Tablo25:  GAP ORKÜDER Hakkında Genel Düşünceler 

Tablo26:  GAP ORKÜDER Üye İlişkileri 
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GAP ORKÜDER’e Genel Bakış 

Değerlendirmeler Yeterlilik Olumlu Olumsuz 

1- İyi Yönetilen Bir STK’dır. 3,96 93,1% 6,9% 

2- İtibarı Yüksek Bir STK’dır. 3,75 86,2% 13,8% 

3- Görünürlüğü Yüksek Bir STK’dır. 3,38 75,9% 24,1% 

4- Amacına Uygun Çalışan Bir STK’dır. 4,25 93,1% 3,4% 

5- Üyeleri tarafından sahiplenilen bir STK dır. 3,34 75,9% 24,1% 

6- Üyelerinin ORKUDER'İ temsil becerisi yüksektir. 3,76 86,2% 13,8% 

7- Teknolojik Alt Yapısı Yeterlidir. 3,62 96,6% 3,4% 

8- İşbirliğine Açıktır. 4,17 93,1% 6,9% 

9- Kamuoyunda Olumlu Bir İzlenimi Vardır. 4,14 93,1% 6,9% 

10- Toplum Sağlığına Duyarlı Bir Kurum Olarak Kamuoyunu Yön-

lendirir. 
3,9 89,7% 10,3% 

11- Sektörün Temel Sorunlarını Etkin Bir Şekilde Dile Getirir. 3,93 86,2% 13,8% 

12- Fırsatları Değerlendirme Kabiliyeti Yüksektir. 4 89,7% 10,3% 

13- Halkla İletişiminde Açık ve Dürüsttür. 4,07 89,7% 10,3% 

14- Medya ile İlişkilerine Önem Verir. 3,83 86,2% 13,8% 

15- İlişkilerinde Düzeyli ve Saygılı Bir Dil Kullanır. 4,52 100% 0% 

16- Başka Kurumlara Yardımcı Olmak için Çaba Gösterir. 4,17 89,7% 10,3% 

17- Hizmet Verdiği Kitlenin Gereksinimlerini Anlamaya Çalışır. 4,45 100% 0% 

18- İlişkilerde Sorun Çözmeye Yönelik Bir Yaklaşım Vardır. 4,38 100% 0% 

19- Eleştiri ve Önerilerden Yararlanmaya Çalışır. 4,24 96,6% 3,4% 

Tablo27:  GAP ORKÜDER’e Genel Bakış 
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4.1. Değerler 

4.2. Vizyon ve  Misyon 

4.3. Eksenler ve Stratejiler 

4. GELECEĞE BAKIŞ 
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“Organik Tarımın,  

GAP-ORKÜDER Işığı ile  

Dünyayı Aydınlatması” 

4.1. Vizyon ve Misyon 
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Misyon 

Kullandığı teknoloji ve kurumsal altyapısını güçlendirerek, üyeleri arasında dayanışmayı artır-

mak,  ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarını geliştirmek, 

Toplum sağlığı ve çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak, 

Organik ürünlerin üretimi, tüketimini ve kullanımını teşvik edici, yaygınlaştırarak çalışmalar 

yapmak derneğimizin var olma nedenidir. 
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4.2. Değerler 
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Eksen 1: Organik Değer Zincirinin Güçlendirilmesi 

Üretimden son tüketiciye kadar geçen süreçte daha fazla fayda elde etmek için çalışmaların 
planlanması ve uygulama adımlarının belirlenerek izlenebilir sonuçlar elde edilmesini amaçla-
maktadır. 

 

Eksen 2: Sürdürülebilirliğin Sağlanması 

GAP ORKÜDER çevresel, sosyal, etik, ekonomik ve yönetişimle ilgili riskleri belirleyip fırsatları 
değere dönüştürerek sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır.  

4.3. Eksenler ve Stratejiler 
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Eksen 2: Sürdürülebilirliğin Sağlanması 

Strateji 1: “GO” standardizasyonu oluşturulması ve yaygınlaştırması 

Strateji 2: “Kurumsal Sağlığın” sağlanması 

Strateji 3: İş birlikleri ve lobi çalışmalarının artırılması 

Strateji 4: Üye tabanın genişletilmesi ve güçlendirilmesi 

Eksen 1: Organik Değer Zincirinin Güçlendirilmesi 

Strateji 1: Yenilikçi bilginin üretilmesi ve veri oluşturulması  

Strateji 2: Organik tüketim bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

Strateji 3: Organik üreticilerin bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması 

Strateji 4: Organik üreticilerin tüketici pazarlarına ulaşımı kolaylaştırılması 
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5.1. İzleme ve Değerlendirme 

5.2. GAP ORKÜDER Eylem Planı 

5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
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Yönetim Kurulu tarafından Stratejik Plan dahilin-

deki amaç, hedef ve performans göstergelerinin 

izlenebilmesi için en az 4 kişiden oluşan Strateji 

İzleme ve Değerlendirme ekibi oluşturulur. 

Plan Dönemi Başında 

Yönetim Kurulu 1 

 

Eylem planı doğrultusunda gerçekleştirilen 

faaliyetlerin performans göstergeleri izlenir 

ve değerlendirilir 

Strateji İzleme ve Değerlendirme 

Ekibi 
2 

Her 6 Ayda Bir 

 

 

Her yıl Genel Kurul öncesi stratejik plan 

gelişim raporu hazırlanır ve Genel Kurula 

sunulur. 

Strateji İzleme ve Değerlendirme 

Ekibi 
3 

 

Stratejileri destekleyen projeler tasarlanır. 

Yönetim Kurulu 4 

 

 

Yönetim Kurulunun onayından geçen pro-

jeler hayata geçirilir ve performans göster-

geleri izlenir. 

Yönetim Kurulu 5 

Şekil4:  İzleme ve Değerlendirme 

5.1. İzleme ve Değerlendirme 
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Bugün birçok kamu kurum, kuruluş, sivil top-

lum örgütleri raflarda kalan stratejik planlar-

dan şikayetçi durumdadır. Bunun nedenleri 

arasında planın geniş tabana yayılarak ya-

pılmaması sayılsa da temel nedenlerden bi-

rinin takip ve izleme zafiyeti olduğu görül-

mektedir. 

Sivil Toplum Örgütleri gibi seçimle gelen 

ekiplerin icrada bulunduğu örgüt yapılarında 

hazırlanan ve uygulamaya alınan bir strate-

jik planların sürdürebilirliğinin sağlanması 

için destekleyici iki unsur vardır. Bunlardan 

biri stratejik planın yönetim kurulları değişse 

de uygulamasının süreceği ile ilgili genel ku-

rul kararının olması, ikincisi; izleme ve de-

netlemenin yönetim kurulundan bağımsız 

hale getirilen bir ekip tarafından yapılması-

dır. Mevcut denetim kurulları plan denetimi 

konusunda yetkinliği ve niteliği artırılıp gö-

revlendirilmesi yapılabileceği gibi birlik için-

de yeni bir organ izleme ekibi olarak da ata-

nabilir.  

GAP-ORKÜDER’in izleme ve denetleme 

ekibi mevcut denetleme ekibi tarafından 

stratejik plan izlemesi konusunda yetkinlik 

kazandırılarak görevlendirilmesine karar ve-

rilmiştir. İzleme ve değerlendirme yapacak 

ekip dört kişiden az olmaz. Bu ekip yılda iki 

kere eylem planı ve performans göstergele-

rine göre izlemesini yapar. Her yıl genel ku-

rul öncesi stratejik plan gelişim raporunu ha-

zırlayıp genel kurulda paylaşılmasını sağlar.  

İzleme ve denetim sırasında politik ekono-

mik teknolojik yada sosyolojik olarak hedef-

lerde yada stratejilerde değişiklik gerekiyor 

ise bunun ile ilgili önerilerini hazırlar. Hedef-

lere ait performans göstergelerine yaklaşma 

raporda sayısal sonuç olarak paylaşılır. Yön-

tem kurulu genel kurula sunacağı bütçe pla-

nı için stratejik planın hedeflerini baz alarak 

hazırlar. Bu faaliyet tabanlı bütçe oluşturabil-

mek için önemli bir adımdır 

Yönetim kurulunun yapılacak her projenin 

hangi stratejinin bir parçası olduğu kontrolü 

ile onay mekanizmasının çalışır hale getir-

mesi belgenin amacına uyumda önemli bir 

destekleyici olacaktır. Dolayısı ile her proje 

fikri bir strateji desteklemeli yada stratejileri 

destekleyen proje fikirleri hayata geçirilmeli-

dir. 

Çalışmamızda planın HOSHİN Planlama ile 

dizayn edilme gerekçesi öncelikle izleme 

sürecinde takibi kolaylaştırmak içindir. Bu 

yaklaşımın en büyük avantajı yeni ve rutin 

eylemlerin hangi stratejileri besleyeceğinin 

ve hangi birimlerin sorumluluk alanında bu-

nun gerçekleşmesi gerektiğinin net görüle-

bilmesidir. Bir diğer avantajı ise değişen fır-

sat ve tehditlere göre yıllık ilgili plan dönem-

lerini yıllık hedefler bazında revize imkanı 

sunmasıdır. Görsel olarak tüm uygulama ve 

faaliyet sorumlularının gözlerinin önünde ol-

ması da avantajlı bir yöntemdir. 
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GAP ORKÜDER’in  vizyonuna ulaşabilmesi için hazırlanan Stratejik Eylem Planı; 

 2 eksen, 8 strateji, 22 hedef ve 99 faaliyetten oluşmaktadır. 

 

 

 Not :Eylem Planında bulunanda ve birden fazla performans göstergesi olan hedeflerin  performans göstergeleri yıllara göre 

dağılımında “ / “ işareti kullanılarak ayrılmıştır. 

5.2. GAP ORKÜDER Eylem Planı 
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NO GRUP AÇIKLAMA 

1.1.1 Hedef İhtiyaç duyulan verilere ulaşımı kolaylaştırmak 

1.1.1 
Performans 

Göstergeleri 
Hazırlanan rapor sayısı 

1.1.1.1 Faaliyet 
Organik üretim ve tüketim ile ilgili ihtiyaç duyulan verilerin tes-

pit edilmesi 

1.1.1.2 Faaliyet 
Organik üretim tüketim veri kayıtları için bakanlığa önerge ha-

zırlanması (nerede, hangi detayda ve nasıl tutulacağı 

1.1.1.3 Faaliyet 
Hal Kayıt Sisteminin organik tarımı ayrıştırmasının ve beyan-

dan çıkarılmasının sağlanması için önerge hazırlanması 

1.1.1.4 Faaliyet 
İhraç edilen organik ürünlerin ihracatçı birlikleri kayıtlarında da 

ayrıştırılması için rapor hazırlanması 

1.1.1.5 Faaliyet GAP-ORKÜDER veri kayıt sisteminin oluşturulması 

1.1.1.6 Faaliyet 

Uluslararası organik üretiminin geliştirilmesi ile ilgili verilerin 

toplanması ve bölgede uygulanabilecek çalışmaların rapor-

lanması 

1.1.1.7 Faaliyet 
GAP bölgesindeki organik üretim ile ilgili işletmelerin ve kapa-

site verilerinin haritalandırılması 

1.1.1.8 Faaliyet 
GAP bölgesinde organik üretim işletmelerinin yetersiz olduğu 

illerin tespit edilmesi 

1.1.1.9 Faaliyet 
Bölgedeki majör ürünlerin rekabet gücü araştırmalarının yapıl-

ması ve raporlamalarının paylaşılması 

1.1.1.10 Faaliyet 
Stratejik ürün grupları ve magazin ürünlere ait verilerinin tespit 

edilmesi 

1.1.2 Hedef Organik tarımda inovasyon etkinlikleri düzenlemek 

1.1.2 
Performans 

Göstergeleri 
Dağıtımı yapılan konuşan ürün çeşidi ve sayısı 

1.1.2.1 Faaliyet İnovasyon çalışma ekibinin kurulması 

1.1.2.2 Faaliyet İnovasyon haftalarına projelerin hazırlanması ve sunulması 

1.1.2.3 Faaliyet 
Organik üreticilere “konuşan yapay organik ürünlerin” dağıtıl-

ması (tohumdan hasada teknik bilgileri anlatan meyveler 

1.1.3 Hedef Organik üretim ile ilgili yeni ve güvenli bilgilerin yayılması 

1.1.3 
Performans 

Göstergeleri 

Rapor sayısı / Uygulama toplantı sayısı / Çiftçi ziyaretleri sayı-

sı 

1.1.3.1 Faaliyet 
Organik tarım ile ilgili yeni ve güvenli bilgilerin takip edilmesi 

ve raporlanması 
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NO GRUP AÇIKLAMA 

1.1.3.2 Faaliyet 
Organik tarım ile ilgili yeni ve güvenli bilginin görsel, yazılı ve 

sanal platformlarda yayılması 

1.1.3.3 Faaliyet 
Tarım il ve ilçe müdürlüğü çalışanları ile uygulama yapma top-

lantılarının organize edilmesi 

1.1.3.4 Faaliyet 
Elde edilen bilgilerin çiftçilere aktarılması için çiftçi toplantıları-

nın  

1.2.1 Hedef “Sağlık için Organik Beslenin” bilincini artırmak 

1.2.1 
Performans 

Göstergeleri 
Gidilen okul sayısı 

1.2.1.1 Faaliyet 40 sn. animasyonu hazırlanması 

1.2.1.2 Faaliyet 
Sanal mecralarda düzenli bilgilendirmelerin yayılmasının sağ-

lanması 

1.2.1.3 Faaliyet 
Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığına okullarda yapılacak organik 

beslenme konulu projelerin sunulması  

1.2.2 Hedef 
“GO Organik Gönüllüleri” ni Türkiye genelinde faaliyete geçir-

mek   

1.2.2 
Performans 

Göstergeleri  
GO Organik Gönülleri sayısı 

1.2.2.1 Faaliyet Organik gönüllülerin oluşturulması ve eğitimlerinin verilmesi 

1.2.2.2 Faaliyet 
Üniversite öncesi çocuk ve gençlerde organik beslenme bilgi-

lendirmelerinin yapılması 

1.2.3 Hedef “Doğal Olan Organik Değildir” farkındalığını yaymak 

1.2.3 
Performans 

Göstergeleri 
Bülten ve haber sayısı 

1.2.3.1 Faaliyet Basın bülteninin hazırlanması 

1.2.3.2 Faaliyet Temaya uygun zirve ve kampanyaların düzenlenmesi 

1.2.3.3 Faaliyet Görsel ve yazılı basında haberlerin yapılması 

1.3.1 Hedef Organik üretim yapan üreticileri bilinçlendirmek 

1.3.1 
Performans 

Göstergeleri 
Farklı konulardaki eğitim ve ulaşılan yeni katılımcı sayısı 

1.3.1.1 Faaliyet Periyodik olarak eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi 
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NO GRUP AÇIKLAMA 

1.3.1.2 Faaliyet 
Eğitim materyal ve uygulama videolarının hazırlanması, sanal 

ortama taşınması 

1.3.1.3 Faaliyet 
Ürün deseni iyi olan örnek alınabilecek ülkelerin organik tarım 

çalışmalarının simülasyonlarla çiftçilere anlatılması 

1.3.1.4 Faaliyet 

Bölgeye has olup mevcutta üretimi yapılmayan ürünlerin 

ekimden hasada kadar nasıl bir yol izleneceğinin eğitimlerinin 

verilmesi 

1.3.1.5 Faaliyet 
Organik tarım takviminin hazırlanması ve üreticilere dağıtılma-

sı 

1.3.1.6 Faaliyet 
Bölgede organik üretim yapan üreticilere özel zirai mücadele 

ve girdi kullanım eğitimlerinin verilmesi 

1.3.1.7 Faaliyet 
İl ve ilçe müdürlükleri tarım danışmanları ile saha eğitimlerinin 

organize edilmesi 

1.3.1.8 Faaliyet 
Gelişmiş ülkelerdeki organik üretimde kullanılan teknoloji, ma-

teryal ve bilgilerin bölgedeki üreticilerle paylaşılması 

1.3.1.9 Faaliyet 
Üreticilere kooperatifçilik vurgusu yapılması ve bölgesel tema-

tik ürünlere göre kooperatifler kurmaya teşvik edilmesi 

1.3.2 Hedef Organik üretim yapan çiftçi sayısını artırmak 

1.3.2 
Performans 

Göstergeleri 
Farklı konularda eğitim ve ulaşılan yeni katılımcı sayısı 

1.3.2.1 Faaliyet Çiftçilere devlet destekleri hakkında bilgi verilmesi 

1.3.2.2 Faaliyet 
Organik tarım yapmak isteyen çiftçilere destek masası oluştu-

rulması 

1.3.2.3 Faaliyet 
Organik çiftçilikte yol haritası kitapçığının hazırlanması ve da-

ğıtılması 

1.3.2.4 Faaliyet 
“ÇEM” çiftçi eğitim merkezi kurulumu için alt yapının hazırlan-

ması 

1.3.2.5 Faaliyet 

Bölgede yetiştirilmesi hedeflenen katma değeri yüksek orga-

nik ürünlerin çiftçilerle paylaşılması ve üretim yapması için 

teşvik edilmesi 

1.3.2.6 Faaliyet 
Konvansiyonel üreticilerin doğaya verdikleri zararın anlatılma-

sı ve organik tarıma teşvik edilmesi 

1.4.1 Hedef Tüketici pazarını geliştirmek 

1.4.1 
Performans 

Göstergeleri 
Fuar sayısı / Helal gıda entegrasyon sayısı 

1.4.1.1. Faaliyet ORGANİX Fuar takviminin oluşturulması 
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NO GRUP AÇIKLAMA 

1.4.1.2 Faaliyet Sponsorların belirlenmesi 

1.4.1.3 Faaliyet 
Organik üreticileri ile perakendeciyi buluşturacak “ORGANİX” 

duyurularının yapılması 

1.4.1.4 Faaliyet 
Küresel perakendecilerin ve yerli organik üreticilerinin katılım 

organizasyonlarının gerçekleştirilmesi 

1.4.1.5 Faaliyet 
Organik ürünler için “Helal Gıda” sertifikasyonunun sağlanma-

sı 

1.4.2 Hedef Sanal pazarlara ulaşımı sağlamak 

1.4.2 
Performans 

Göstergeleri 
Verilen E-ticaret eğitim sayısı 

1.4.2.1 Faaliyet E-ticaret portallarına erişim anlaşmalarının yapılması 

1.4.2.2 Faaliyet Üreticilere E-ticaret eğitimlerinin verilmesi 

1.4.2.3 Faaliyet Gezilebilir sanal marketin kurulması 

1.4.3 Hedef Uluslararası fuarlara katılmak 

1.4.3 
Performans 

Göstergeleri 
Katılım gösterilen fuar sayısı 

1.4.3.1 Faaliyet Uluslararası fuar takvimlerinin belirlenmesi 

1.4.3.2 Faaliyet 
“GO ORGANİK” yada “ORGANİX” olarak fuar katılım planları-

nın oluşturulması 

1.4.3.3 Faaliyet İlgili katılımlar için devlet destek süreçlerinin yürütülmesi 
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NO GRUP AÇIKLAMA 

2.1.1 Hedef Tarım ve tekstil üretimi için “GO” standartlarını oluşturmak 

2.1.1 
Performans 

Göstergeleri 
Yapılan standardizasyon sayısı (tarım ve tekstil) 

2.1.1.1 Faaliyet Standardizasyon çalışma ekibinin oluşturulması 

2.1.1.2 Faaliyet 
Standardizasyon kriterlerinin belirlenmesi ve uygulama esas-

larının çıkarılması 

2.1.1.3 Faaliyet Denetmen ve kontrolörlerin yetiştirilmesi 

2.1.2 Hedef “GO” standartlı ürünleri tüketiciye tanıtmak ve ulaştırmak 

2.1.2 
Performans 

Göstergeleri 
Yapılan anlaşma sayısı 

2.1.2.1 Faaliyet Tanıtım kısa filminin hazırlanması 

2.1.2.2 Faaliyet “GO” Marka konumlandırmasının yapılması 

2.1.2.3 Faaliyet 
Uluslararası ve ulusal satış zincirlerinde “GO” markalı ürünleri 

bulundurma anlaşmalarının yapılması 

2.1.2.4 Faaliyet 
“GO” hediyelik ürün segmenti için kamu kurum ve kuruluş an-

laşmalarının yapılması 

2.2.1 Hedef Kurumsal yapıyı güçlendirmek 

2.2.1 
Performans 

Göstergeleri 
Kurulan kalite yönetim sistemi sayısı 

2.2.1.1 Faaliyet Profesyonel çalışan istihdamının yapılması 

2.2.1.2 Faaliyet Kalite yönetim sisteminin kurulması 

2.2.1.3 Faaliyet 
Bilgi ve belgeye ulaşmayı kolaylaştıracak yazılım alt yapısının 

oluşturulması 

2.2.1.4 Faaliyet Danışman ve eğitmen havuzunun oluşturulması 

2.2.1.5 Faaliyet 

Dernek bünyesinde denetim kontrol biriminin kurulması ve ya-

pılan her çalışmanın denetlenmesi (süreç denetimleri kapsa-

mında) 
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NO GRUP AÇIKLAMA 

2.2.2 Hedef Mali yapıyı güçlendirmek 

2.2.2 
Performans 

Göstergeleri 
Eş finansman bütçe oranı / GO markalarının bütçe oranı 

2.2.2.1 Faaliyet 
Kurumsal müşteriler için “GO Kart” uygulaması başlatarak ku-

rumsal müşterilerin kazanılması 

2.2.2.2 Faaliyet Eş finansman sağlayacak projelerin yapılması 

2.2.2.3 Faaliyet Danışman hizmetinin sunulması ve katkı paylarının alınması 

2.2.2.4 Faaliyet “GO Standardı” sertifika programlarının düzenlenmesi 

2.2.2.5 Faaliyet 
Bölgede yetişen spesifik ürünlerin (zeytin, fındık, pamuk vb.) 

“GO” markası ile öne çıkarılması 

2.2.2.6 Faaliyet 
“GO” markası ile ulusal ve uluslararası pazarlarda satışa su-

nulacak ürünlerin komisyon oranlarının belirlenmesi 

2.2.2.7 Faaliyet 
Yatırım çalışmalarının (meyve bahçesi, işleme tesisi, tarla, 

arsa alımı, satış bürolarının kurulması) yapılması 

2.2.3 Hedef Teknolojik alt yapıyı güçlendirmek 

2.2.3 
Performans 

Göstergeleri 
Faydalanılan teknolojik ürün sayısı 

2.2.3.1 Faaliyet 
Teknolojik eksikliklerin tespitinin yapılması ve destek başvuru-

larının yapılması 

2.2.3.2 Faaliyet 
Organik üreticilerin için “Organik Tarım Takvimi” aplikasyonu-

nun yapılması 

2.2.3.3 Faaliyet 
STGM vb. kuruluşların sunduğu ücretsiz teknoloji hizmetleri-

nin aktifleştirilmesi 
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NO GRUP AÇIKLAMA 

2.3.1 Hedef TİM ve ihracatçı birlikleri ile organizasyonlar yapmak 

2.3.1 
Performans 

Göstergeleri 
Yapılan organizasyon sayısı 

2.3.1.1 Faaliyet 
TİM ve ihracatçılar birlikleri ile ihracat ürünleri uygunluk kriter-

leri hazırlanması ve çiftçilerle paylaşılması 

2.3.1.2 Faaliyet 
Üreticiler ve ihracatçıları buluşturmak için ortak akıl toplantıla-

rının düzenlenmesi 

2.3.1.3 Faaliyet 
Uluslararası pazarlara ulaşım için TİM organizasyonunda pa-

zar buluşmalarının organize edilmesi 

2.3.2 Hedef Paydaşlarla işbirliği projeleri yapmak 

2.3.2 
Performans 

Göstergeleri 
Yapılan proje sayısı 

2.3.2.1 Faaliyet 

Organik araştırma geliştirme merkezi kurulması ve çalışmala-

rın sürekliliğini sağlayacak tarım ve orman bakanlığı veya 

ajans destekli projelerin yapılması 

2.3.2.2 Faaliyet 
İstatistik Kurumunun organik üretim ve tüketim istatistiklerini 

oluşturacak işbirliğinin yapılması 

2.3.2.3 Faaliyet 
GAP bölgesinin fitocoğrafik çalışmasının yapılmasını sağlaya-

cak ajans veya kamu ile proje yapılması 

2.3.2.4 Faaliyet 

Organik tarıma özel alan tahsisi için (arıcılık, hayvancılık vb.) 

bölgede etkin olmayan alanların (mayınlı bölgeler) organik 

tarıma kazandırılması için bakanlığa başvuru yapılması 

2.3.3 Hedef Organik üreticilerin faaliyetlerini kolaylaştırmak 

2.3.3 
Performans 

Göstergeleri 
Platform sayısı 

2.3.3.1 Faaliyet 
Bölgede potansiyeli olan ancak üretilmeyen ürünler ve bes-

lenmeyen ırklar için rapor hazırlanması ve paylaşılması 

2.3.3.2 Faaliyet 
Ana organik standart ve yönetmeliklerin karşılaştırılmalı kolay 

anlaşılır tabloların oluşturulup paylaşılması 

2.3.3.3 Faaliyet 

Destekleme tebliğindeki organik üreticileri olumsuz etkileyen 

maddeler için rapor hazırlanması ve düzeltme taleplerinin ya-

pılması 

2.3.3.4 Faaliyet 
Uygulama değişikliklerinden üreticileri hızlı ve zamanında ha-

berdar edecek mesaj servisinin oluşturulması 
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NO GRUP AÇIKLAMA 

2.3.3.5 Faaliyet 
Üreticilerin organik tohuma ve gübreye erişimini kolaylaştıra-

cak bağlantıların kurulması 

2.3.3.6 Faaliyet 

Değer zincirindeki paydaşları eşleştirecek / buluşmaları sağla-

yacak platformun oluşturulması (öncelikli tedarikçi ve alıcı fir-

malar ) 

2.4.1 Hedef Kurumsal üye kazanımlarını sağlamak 

2.4.1 
Performans 

Göstergeleri 
Kurumsal üye sayısı 

2.4.1.1 Faaliyet Tüzük değişikliğinin yapılması 

2.4.1.2 Faaliyet Kurumsal üyelik için kurumların ziyaret edilmesi 

2.4.1.2 Faaliyet 
Kurumsal üyelere özel faaliyetlerin yapılması ve faaliyetlerin 

görünürlüğünün sağlanması 

2.4.2 Hedef Yeni üye kazanımını sağlamak 

2.4.2 
Performans 

Göstergeleri 
Sosyal medya takipçi sayısı / yeni üye sayısı 

2.4.2.1 Faaliyet 
Sosyal medya hesaplarından dernek faaliyetleri hakkında bilgi 

verilmesi ve tanıtım faaliyetleri yapılması 

2.4.2.2 Faaliyet 
Potansiyel üyelerin tespit edilmesi ve düzenli görüşmelerin 

yapılması 

2.4.2.3 Faaliyet 
Sektöre özel çalışma grup toplantılarına potansiyel üyelerin 

davet edilmesi 

2.4.2.4 Faaliyet Mevcut üyelerin üye kazandırmasının teşvik edilmesi 

2.4.3 Hedef Mevcut üyelerin aidiyet duygusunu artırmak 

2.4.3 
Performans 

Göstergeleri 
Etkinlik ve sektör toplantı sayısı 

2.4.3.1 Faaliyet 
Üyelerin bireysel başarılarının dernek tarafından düzenli du-

yurulması 

2.4.3.2 Faaliyet Üyeler içerisinde en “…” üyelerin seçilmesi ve ödüllendirilmesi 
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2.4.3.3 Faaliyet 
Üyelere özel geleneksel buluşmalar ve etkinlikler düzenlen-

mesi 

2.4.3.4 Faaliyet 
Üyelerin sektörlerine özel (tekstil, arıcılık, zeytin, hayvancılık, 

bitkisel vb.) ortak akıl toplantılarının düzenlenmesi 

2.4.3.5 Faaliyet 
Üyelere eğitim seviyelerine ve deneyimlerine paralel görevler 

verilmesi 

2.4.3.6 Faaliyet 
Üyelerin günlük ihtiyaçları için özel indirim anlaşmalarının ya-

pılması (sağlık, yakıt, eğitim vb.) 
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     Güneydoğu Anadolu Projesi Organik Küme Derneği 2019-2023  Stratejik Planı Dicle Kalkın-

ma Ajansı Doğrudan Faaliyeti Desteklenmesi programı kapsamında hibe ile gerçekleştirilmiştir. 

Burada yer alan görüşlerden Dicle Kalkınma Ajansı sorumlu tutulamaz. 
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