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Birleşmiş Milletler Gündeminde Aile 

Çiftçiliği ve Bitki Sağlığı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2019-2028 'Aile Çiftçiliği' yılı 
olarak belirleyerek, hızla değişen bir dünyada aile çiftçisi olmanın ne anlama 
geldiğini yeniden tanımlamaya çalışmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2020'yi Uluslararası ‘Bitki Sağlığı’ Yılı (İYPH) 
ilan etti. Yıl, bitki sağlığının korunmasının açlığın sona ermesine, 
yoksulluğun azaltılmasına, çevrenin korunmasına ve ekonomik kalkınmanın 
nasıl artırılabileceğine dair küresel farkındalığı artırmak için önemli bir 
fırsattır.

Yeni Nesil Çiftçiler ve Girişimciler 

Parlayan Yıldız 

Yeni nesil çiftçiler ve girişimciler, tarımsal üretimin yaşamsal gerekliliğinin 
farkında olan, eğitimli, birbirleri ile güçlü bağlantılar kuran, geçmişin 
bilgeliğini kabul eden ve bunu geliştirmeye açık olan, bilinçli seçimler 
yaparak tüketen değil türeten kişilerle iletişim halinde olan, gıda topluluk 
modelleri kurgulayan, yerel, doğal ve ilaçsız üretim esasına göre çalışan, 
modern teknolojileri takip ederek verimliliği artıran bir hareket olarak 
önemini artırmaktadır.
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Yeni Nesil 
Çiftçiler 

Yeni Çiftçi Algısı: Çiftçiliğin, çobanlığın, 
kırsalda yaşamın, gıda üretiminin köylülük olarak 
adlandırıldığı ve önemsenmediği imajı değişiyor. 
Üniversite mezunu, genellikle işletme, iletişim, 
teknoloji konularında çalışan, aile kurduktan sonra 
kırsal yaşamı tercih eden genç-orta yaşlı, yaratıcı, 
yenilikçi, özgür ve özgün aileler, işlerini kırsalda 
üretime taşıyor ve yeni nesil çiftçiler ortaya çıkıyor.

Yeni Nesil Çiftçiler: Tarımsal üretimin 
yaşamsal gerekliliğinin farkında olan, eğitimli, 
birbirleri ile güçlü bağlantılar kuran, geçmişin 
bilgeliğini kabul eden ve bunu geliştirmeye açık 
olan, bilinçli seçimler yaparak tüketen değil 
türeten kişilerle iletişim halinde olan, gıda topluluk 
modelleri kurgulayan,  yerel, doğal ve ilaçsız 
üretim esasına göre çalışan, modern teknolojileri 
takip ederek verimliliği artıran çiftçilerdir.



Yeni Nesil 

Üretim 

Alanları 

Teknolojinin üretim alanlarında daha yaygın 
kullanılmasıyla, yeni nesil üretim alanları ortaya 
çıkmaya başladı. Bilgisayar kontrollü seralarda 
topraksız tarım, toprak analiz sistemleri, ürün 
takibi yapılan meyve bahçeleri vb.
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Mera Sahaları: Mera sahalarında, 'bütüncül planlı otlatma teknikleri' 
kullanıldığında ve hayvancılık, tarım ve arıcılık birlikte kurgulandığında, hem 
hayvancılık hem de tarımsal üretim açısından verim ve kalite yüksek 
oranda artıyor.

Şehirde Balkon Bahçeciliği: Hobi bahçeciliği akımının lojistik 
zorlukları, toprakla her gün ilgilenilmesi gerekliliği nedeniyle sürdürülemedi. 
Şehirde üretim yapmak isteyenler için yeni trend, balkon bahçeciliği.

Mobil Üretim Alanları: Özellikle kentlerde mobil üretim 
alanlarının artacağı, kent çiftçiliği, dikey tarım, topraksız tarım 
uygulamalarının artacağı öngörülüyor.

Atıl Tarım Arazileri: Tarım politikaları, kırsal demografinin değişimi, 
genç çiftçilerin azalması, mülkiyet, mesafe, arazilerin çok küçük ve dağınık 
parçalardan oluşması gibi araziye erişim sorunları tarım arazilerinin atıl hale 
gelmesine neden oluyor. 



Yeni Nesil 
Araçlar, 

Yöntemler 
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Mikro Çiftçilik: Konvansiyonel tarıma “değmeyen” atıl tarım 

arazilerini, düşük girdili ve yüksek bereketli onarıcı tarım teknik ve 

tasarımlarıyla üretken hale getirmek mümkün.

Tarım arazisinin geniş olması, verimli üretim yapabilmek için 

birçok kısıtı da beraberinde getiriyor. Geniş tarım arazilerinde 

konvansiyonel tarım ile düşük verimli üretim yapmak yerine, 

küçük ölçekli arazilerde verimi artırmayı amaçlayan 'Mikro Çiftçilik 

Yöntemi' hem kırsal hem de kentsel alanlarda kullanılıyor.

Küçük arazide maksimum verim elde etmeyi amaçlayan bu 

modelde, teknoloji ve yenilikleri takip eden mikro çiftçiler, 

topraklarına iş yatırımı olarak yaklaşıyor, üretkenliği ve kârı artırarak, 

verimli üretim alanları oluşturuyorlar. 

Yeni Nesil Çiftçi Platformu: Verimli kullanılmayan 

tarım arazilerinin, çiftçilik yapmak isteyen kişilere kiralanması, 

tarımsal işletmelerini desteklerken, yerel toplulukların 

güçlendirilmesini sağlayabilir. Çiftlik bağlantı programları, yeni nesil 

çiftçi olmak isteyenleri arazi sahipleriyle ilişkilendirir. Programlar 

belediye tarafından yönetilebilir.

(Belediye Sertifikalı) Sağlıklı Gıda Programı: 
Belediyenin, temiz üretim yapan çiftçileri eğitimler ve 

uygulamalarla desteklediği modelde, alım garantili sağlıklı gıda 

üretimi yapılır, ürünlerin satış kanalları geliştirilir, toplu gıda alımı 

yapan kurumlara satış vb. yöntemler kullanılabilir.



04 Yeni Nesil 

Tarım ile 

Sosyal 

Girisimcilik



Sosyal Yenilik: Tarım sektörünün sorunlarını yaratıcı 

çözümlerle buluşturmak için startup şirketler ve girişimcilerin 

çiftçilerle birlikte fikirleri mobil uygulamalar aracılığıyla hayata 

geçiriyorlar. Bu mobil uygulamaların ortak hedefleri, tarım sürecinden 

çıktının son tüketicilere dağıtılmasına kadar verimliliği arttırmak. 

Daha iyi tarım ürünleri üretmek, kitle kaynak platformu aracılığıyla 

çiftçilere sermaye sağlamak ve e-ticaret platformu oluşturarak uzun 

dağıtım zincirini kısaltmak gibi çalışmalar, paylaşım ekonomisi 

kültürünü güçlendiriyor.

Sorumlu Turizm: Tarım ve sorumlu turizm uygulamaları 

yaparak, olumsuz ekonomik, çevresel ve sosyo kültürel etkilerin en 

aza indirilmesi, halkın karar sürecine dâhil edilmesi ve ziyaretçilerin 

özellikle çevresel konularda bilinçlenmesini amaçlayan yeni turizm 

yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, özellikle yerel üreticilerin güçlenmesi için 

fırsatlar sağlar.

Bu “sürdürülebilir kırsal turizm” modeli, bölgenin tarımsal ekonomisini 

canlandırmayı hedeflemeli, permakültür, agroekoloji, ekolojik tarım 

yaklaşımlarının uygulama sahası olmalıdır.

Kırsal Girişimler: Yeni nesil çiftçiler tarafından geliştirilen kırsal 

girişimler, küresel ölçekte iş dünyası ile yerel üretimi buluşturarak 

tarımda sürdürülebilir bir dönüşüm hareketi başlatabilir. 



Yeni Nesil 

Tarım 

Egitimi 

Geleneksel Bilgi ile Geleceğin Teknolojisi: Yeni nesil çiftçiler, 

tarımsal üretimde kaybolmakta olan geleneksel bilgiyi ve yeni teknolojileri takip 

eden, dünyadaki gelişmeleri araştırıyor. Bu geleneksel ve yeni bilgi arasında tarımın 

olmazsa olmazı, uygulama bilgisi. Çünkü tarım okuyarak değil, çiftçiden görerek ve 

uygulayarak öğreniliyor.

Uygulamalı Tarım Okulları: Kırsal alanlarda ciddi bir genç nüfus ve ara 

eksiği var. Budama yapacak, traktör kullanacak ve bilinçli ilaçlama yapacak eğitime 

sahip ara elemanların yetiştirildiği, tarımı ve temiz üretim ilkelerini sahiplenerek 

sürdürecek insanların yetiştirilmesi.Doğayı temeline alan deneyimsel öğrenme bazlı 

eğitimler.

Tarımsal Okuryazarlık; insanlar bilinçli tüketim yapmaya özen 

göstermelerine rağmen yedikleri ürünlerin masalarına gelene kadar olan süreci 

bilmiyorlar. 
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Tarımda 

Paylasım 

Ekonomisi
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Bilgi  ve Deneyim Paylaşımı: Onarıcı tarım, 
bütüncül yönetim, permakültür, biyodinamik tarım, agroekoloji 
gibi ekoller ve yöntemler, dünyanın her köşesinden onbinlerce 
çiftçinin internet üzerinden deneyim paylaşımıyla, dünyanın en 
hızlı büyüyen toplumsal hareketlerinden biri. Sözde kalmayan, 
çok farklı ölçek, iklim ve şartlarda özgün çözümlerle bir yandan 
başta toprak olmak üzere ekosistemleri onarırken bir yandan da 
sağlığın ötesinde şifalı bir gıdayı konvansiyonel üretim 
maliyetleriyle aynı düzeyde ve hatta bazen daha ucuza 
üretebilen bir hareket

Arazi Paylaşımı: Arazi kiralamanın yanı sıra, aynı toprağı 
dönemsel paylaşan ve farklı amaçlarla kullanan sistemler 
kurgulanması; tıbbi bitkiler-hayvancılık-arıcılık-tarım gibi.

Ürün Paylaşımı: İsrafın azalması, ihtiyaç sahiplerinin 
gıdaya erişiminin sağlanması

Emek Paylaşımı (İmece): Yeni nesil çiftçilerin 
çoğunlukla kullandıkları yöntem, birbirlerine yardım, imece 
kültürü. 



Yeni Nesil  
Aile 

Çiftlikleri 
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)  2019-2028 'Aile Çiftçiliği' yılı 
olarak belirleyerek, hızla değişen bir dünyada aile çiftçisi olmanın ne anlama 
geldiğini yeniden tanımlamaya çalışmaktadır. 

Açlığın ortadan kaldırılmasında ve gıda geleceğimizin şekillendirilmesinde 
oynadıkları önemli rol ile aile çiftçiliği, özellikle kırsal alanlarda gıda güvenliğini 
sağlamak, geçim kaynaklarını iyileştirmek, doğal kaynakları daha iyi yönetmek, 
çevreyi korumak ve sürdürülebilir kalkınma sağlamak için fırsatlar sunmaktadır. 
Bilgelikleri ve dünyaya gösterdikleri özen sayesinde, aile çiftçileri, daha dengeli 
ve dayanıklı bir gezegen olan Sıfır Açlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine 
ulaşmak için ihtiyacımız olan değişim unsurlarıdır.

Aile Çiftçilerinin İhtiyaçları; (FAO) Altyapı, Teknoloji, Pazar, Bilgi, 
Politika ve Yatırımlar

İstihdama katma değer sağlayacak organik tarım, iyi tarım uygulamaları, hay-
vancılık ve kırsal turizmin teşvik edilmesi ve aile çiftçiliğinin iyileştirilmesi, modern 
tarım uygulamaları gibi konular gündemde.

Eğitim Çiftlikleri: Gönüllü Çiftlikleri: Genç üniversitelileri tarlalarda gönüllü 
çalışmalara ve eğitimlere katmak, onlara üretmeleri ve girişimci olmaları yönünde 
ilham vermek.

Kadın Üreticiler: Anlaşmalı üreticilik modeli ile daha çok kadını aktif 
üretime dahil etmek, üretici olmak isteyenleri, özellikle kadınları eğitim çiftliklerinde 
ağırlayarak, eğitimler, seminerlerle desteklemek.



Canlı 

Toprak, 

Sağlıklı 

Bitki
Canlı Toprak Hareketi: Türkiye'de tarım arazilerinin yarısından fazlasında 
organik madde %2 ve altında. Bu sayı, Türkiye tarım arazilerinin yarısının “ölü” olduğunu 
gösteriyor. %22'sinden fazlası ise %2-3 ile orta seviyede. Organik maddenin düşmesi 
insan kaynaklı. Nedenleri de temelde tarlaların sürülmesi, azot başta olmak üzere 
sentetik gübre, kimyasal tarım zehirleri ve toprak erozyonu. Bu oranları yükseltmenin tek 
yolu onarıcı tarım, özellikle Bütüncül Planlı Otlatılan küçükbaş ve büyükbaş sürüleri.
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Bitki Sağlığı: Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu 2020'yi Uluslararası Bitki 
Sağlığı Yılı (İYPH) ilan etti. Yıl, bitki 
sağlığının korunmasının açlığın sona 
ermesine, yoksulluğun azaltılmasına, 
çevrenin korunmasına ve ekonomik 
kalkınmanın nasıl artırılabileceğine 
dair küresel farkındalığı artırmak için 
önemli bir fırsattır.



Yerinde 

Üretim ve 

Tüketim
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Sıfır Kilometre: “Yerinde üret, yerinde tüket” yaklaşımı, bir yemeğin 

üretildiği yer ile tüketildiği yer arasındaki mesafenin yakınlığını ifade eder. Yerellik, 

yani “sıfır kilometre felsefesi”, yakın çevrede yetişen ürünlerin, taze ve sağlıklı 

olarak, çevresel sürdürülebilirliğe ve bölgenin tarımsal mirasına katkı sunacak 

şekilde, yerinde tüketilmesidir.

Üretim Çiftlikleri: Hafta sonları doğayı özleyenlerin ziyaret ederek meyve 

topladığı, sezonluk sebzeler ve katkısız-ev yapımı besinleri satın alabildikleri, 

tarımla ilgilenen kişilerin budama, iyi tarım ve organik tarım dersleri aldıkları veya 

verdikleri, hafta içi okullardan gelen öğrencilerin meyve, sebze toplayıp, fide, fidan 

dikme; tarım atölyelerine katıldıkları çiftlikler.

Kooperatifler: Belediyelerin arazilerinin değerlendirilmesi için, arıcılık, tıbbi 

ve aromatik bitkiler, meyve, tahıl, baklagil ve sebze gibi ürünlerin yetiştirilip, 

satışının yapıldığı kooperatif mekanizmalarının güçlendirilmesi. Kooperatiflerin, 

ekolojik tarım koşullarında ve tarım kimyasalları kullanmadan, sağlıklı ve temiz 

gıda üretimleri desteklenmeli ve geniş kitlelere ulaşması sağlanmalıdır.



Yeni Kentsel 

Akım; Yesil 

Kentler 
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Yeşil Üretim Kuşağı;  Kentin, ova içindeki konumu ve büyüme dinamikleri dikkate 
alındığında kontrolsüz yayılmayı kontrol altına alacak yeni stratejilere gereksinim vardır. 
Kentin, dağınık yayılması, hem altyapı maliyeti hem de kent ekonomisi açısından 
olumsuzluklar yaratmaktadır.

Yeşil kuşak stratejisi, kent makroformunu kontrol altına alacak, mevcut değerler ile potansiyel 
değerleri bütünleştirecektir. Yeşil Kuşak, kent ile ova sınırı arasında permakültür, agroekoloji, 
onarıcı tarım, biyodinamik tarım gibi yöntemlerin kullanıldığı, kentsel ile kırsal alan arasında, 
kenti besleyen bir üretim kuşağıdır.

Yeni Nesil Tarım Stratejisi: Bursa kent yerleşimi içindeki, sınırındaki ve dışındaki 
tarım alanlarının parsel büyüklükleri ve kullanım biçimleri, konumları dikkate alınarak 'Yeni 
Nesil Tarım Stratejisi, Kullanım Önerileri' çalışması hazırlanmalıdır.

Kentsel Gıda Sistemi: Kentleşme, kentsel yoksulluk, sağlıklı gıdaya erişim sorunları, 
artan gıda fiyatları, gıda ithalatına olan bağımlılığın artması ve iklim değişikliğinin yol açtığı 
zorluklar, kentsel gıda sistemlerine duyulan ilgi ve ihtiyacı artırmıştır.

Kent ve bölgeleri beslemek, sağlıklı, mutlu ve sürdürülebilir topluluklar oluşturmak için gıda 
ve tarım kararlarına plancılar, stratejistler ve yerel, bölgesel yönetimler de katılmaktadır. Yeşil 
kuşak, kentsel gıda sistemini destekleyerek, sıfır kilometre felsefesini güçlendirecek biçimde 
kurgulandığında, , kısa sürede ve düşük maliyetle, taze ve sağlıklı gıdaya erişim mümkün 
olacaktır.






