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Durum

Ürün satışlarında normal piyasa koşullarına mahkûm olmamak 
esastır. 

(-) Standart süper-marketler (yüksek iade oranları, 
ödemelerde kesintiler ve uzun vadeler, sert pazarlık, 
süreklilik riski.

(-) Tüccara toptan satışlarda tahsilat riski (tümüyle veya 
kısmen).

(+) Organik pazarlar ve Organik Tarım Sertifikası (OTS).

(+) Yerel halkpazarları ve Katılımcı Onay Sistemi (KOS).

(+) Bölgesel satış ağları ve Katılımcı Onay Sistemi (KOS).

(+) Tüm Türkiye’de e-ticaret esaslı satışlar (KOS veya 
OTS) .

• Kararlılık
• Şeffaflık
• Ağ ve iletişim
• Dostluk
• Farklılaşmak

• Azami verim
• Yatırım
• Borçlanma

OTS veya KOS



Dünyanın birçok ülkesinde üreticilere ve tüketicilere hizmet veren onlarca farklı 
Katılımcı Onay Sistem uygulaması yer alıyor. Uygulama detaylarında farklılıklar yer 
alsa da, temel prensiplerdeki benzeşim ve uyumluluk son derece dikkat çekici…

İtici gücünü üretici ve tüketici yakınlığından alan sistem, yerel değerleri, bireyi, coğrafi 
unsurları, politik yaklaşımı ve pazar koşullarını dikkate alan bir ağ yapısıdır.

2004 yılında, IFOAM ve MAELE (Latin Amerika Ekolojik Tarım Hareketi) tarafından 
Torres’de (Güney Brezilya, Rio Grande do Sul eyaletinde) ortaklaşa düzenlenen bir 
atölye çalışmasında bu ad altında kimlik kazanmıştır. Bu çalışma ile uluslararası bir 
çalışma grubu oluşturulmuş ve IFOAM’un resmi bir alt organı olarak çalışmalarını 
geliştirmiştir.

Katılımcı Onay Sistemi (KOS)



1. Organik tarım sertifikasyon sistemine bir alternatiftir.
2. Aynı amaca hizmet hedeflenirken, yöntem ve felsefelerinde farklılıklar var.
3. Yapısındaki ana unsurlar:

Yerel – üretici ve tüketici ilişkisinde, ihtiyaçları en kısa yoldan yanıtlamayı hedefler. Ekolojik tarımın yerel 
yapılanması için önemli bir motivasyondur: yaşadığımız yerdeki üretilen ürünleri tüketebilmek ve yerel 
ekonomilere destek olmak...

Ortak vizyon ve yataylık - Çiftçi ve tüketici asıl ve ortak bakış açısında olmakla birlikte, tüm diğer ilgili 
grupların katılımı ile ortaya hedefler konmaktadır. Katılımcı sertifikalama, ürünün ve üretim 
yönteminin değerlendirilmesi için tüm ilgili tarafları aynı seviyede sorumlulukla dahil ediyor.

Kollektif – katılımcı ve bölgesel grup yapısı içinde, üretim ve tüketim döngüsünde yer alan tarafların 
taahhütleri  ile hareket eder. Her bölge raporu diğer bölgelerin raporlarını ve sağlayacağı sertifikayı 
tanır.

Dinamik – toplumun (çiftçi ve tüketici) taleplerini değerlendirir; gerekli yeni kriterleri ve buna bağlı 
düzenlemeleri esnek yapı sayesinde daha kolaylıkla uygulamaya alır.

Şeffaf -  Sistem içinde yer tüm taraflar süreç ve koşulları hakkında tüm detay bilgilere ve uygulama 
şartlarına ulaşabilirler.

Öğrenme süreci - KTS'lerin amacı sertifika vermenin ötesine ulaşıyor. Üreticinin emeğine ve statüsüne 
yeniden bir değer atfederek, sosyal bütünleşmeye ve sürekliliğine ve tarımsal gelişimine destek 
olmak istiyor.

Katılımcı Onay Sistemi (KOS)  <>  Niçin ?



Organik sertifikasyon Katılımcı Onay Sistemleri (KOS)

Üçüncü parti kontrolör ♦ external (dışsal) Grup içinden kontrolör ♦ intern (içsel)

Ulusal fonksiyon (bölgesel sınırlama yok) Bölgesel hizmet hedefi

Tekil güç (kurallar ve uygulamalar açısından) Örgütsel ağ yaklaşımı (üretici, tüketici, STK, üniversite, vb)

Devlet tarafından onaylı Devlet onaylı olma koşulu yok

Resmi güvenilirlik Sosyal güvenilirlik

Yasal yapı → düşük adaptasyon./ düşük dinamizm Yerel koşullar →  yüksek adaptasyon / yüksek dinamizm

Tanıtım ihtiyacı yok Tanıtım ve kabul edilebilirlik için emek yoğun

Bedellendirme koşullarında üreticinin görüşü alınmaz Bedellendirme üretici koşullarına göre şekillenir

Üreticinin bireysel sorumluluğu ve cezalandırma Toplumsal hak ve sorumlulukların sorgulanabilmesi

Sertifikasyonda ispat esası Sertifikasyonda güven esası

Öncelikli ve tek amaç: sertifikasyon Çiftçinin toplumsal saygınlığına destek oluyor

Salt teknik bakış Yaşamsal (sosyal, kültürel, ekolojik) bakış

Bilgi akışı hedefi yok Deneyim ve birikimlerin aktarılmasını destekleyici yapı 

Katılımcı Onay Sistemi (KOS)  <>  Mukayese



1. Ekolojik ürünü tanımlamak için organik sertifikasyon sistemiyle ortak kabul edilmiş kriterlerle uyumlu olmakla 
birlikte, taraflarca demokratik ve katılımcı süreçlerle belirlenmiş standartlar. Bu standartlar çiftçinin yaratıcı 
özelliklerini bastırıcı değil, tersine uyarıcı olmalıdır.

2. Temel örgütlenme: katılımcı sertifikalama tüm tarafların örgütlenmesi üzerine kurulmuş sosyal bir hareketin 
sonucu olarak algılanmalıdır.

3. Çiftçi tarımına uyumlu: Programların katılımcı doğası ve yatay yapısı, sertifikalama mekanizmalarının daha 
uyumlu, daha az masraflı olmasını sağlamakta; şehirli ve köylünün bir araya gelmesini değerli kılmaktadır.

4. Eko-ürünün tanıtımını sağlarken, çiftçi ailelerinin mevcudiyetini ve refahını da değerli kılan ilkeler ve değerler.

5. Sistemin ve sürecin belgelenmesi: belgeleme en azda tutulmakla birlikte sistem içinde, çiftçilerden doğrulukları ve 
ekotarım yöntemlerine sadakatlerini göstermeleri beklenmektedir.

6. Çiftçinin geliştirilmiş standartlara uyumunun doğrulanması mekanizmaları, aynı zamanda tüm tarafların katılımı, 
örgütlenmesi ve gelişimini teşvik edici mekanizmalar.

7. Ekolojik üretimlerinde ve eko-çiftçi olarak sertifikalanmaları sürecinde, çiftçiler için saha danışmanlığı, bültenler, 
çiftlik ziyaretleri, internet siteleri vb. gibi destek mekanizmları.

8. Şeref sözü ile imzalı belge, örneğin geliştirilen standartlara bağlılığı gösteren bir bildiri.

9. Bir marka veya bir damga, eko-üreticiyi belirleyen işaret.

10. Uygunsuzlukların sonuçlarının önceden ve açık belirlenmesi, kurallara uymayan tüm çiftçiler için, alınan tüm 
önlemlerin bir şekilde belgelenmesi ve/ veya yayınlanması.

Katılımcı Onay Sistemi (KOS)  <>  Temel Kabuller



Ülke Başlangıç Kurum Web

Brezilya 2001 Ecovida (Rede ecovida de agroecología) www.centroecologico.org.br

Y. Zelanda 2002 OFNZ (Organic Farm New-Zealand) www.organicfarm.org.nz/about

Hindistan 2007 OLS (Organic Labelling Scheme) www.ofai.org

ABD 2002 CNG (Certified Naturally Grown) www.grown.org

Fransa 1964 N&P (Nature et Progrès) www.natureetprogres.org www.natureetprogres.org

Katılımcı Onay Sistemi (KOS)  <>  Örnekler



• La Fédération Nature et Progrès (N&P) ve süreç:

- 1964 yılında kurulmuş, Fransa’da organik tarımın öncüsü

- Katılımcı Teminat Sistemi’nin Fransa’da başlangıcı

- Fransa’da 20 bölgesel grup

- Uluslararası adımlar: Belçika, İspanya, Portekiz, Fas…

- Başlangıcından itibaren içsel (intern) bir yapı: üreticiler ve tüketiciler arasında

- 1995>, norm EN NF 45011 (: uluslarası ISO 65 ≡ üretici ile ilişkisiz (bağımsız 

kurumlar tarafından sertifikasyon). 

 

Katılımcı Onay Sistemi (KOS)  <>  Fransa’dan örnek



N&P anlayışında KOS organizasyonu üç katmanlı çalışmalardan 
oluşur:

•  Çiftliklerde yapılan açık alan anketleri
•  Bölgesel komisyon toplantıları (COMAC)
•  Federasyon ulusal yapısı

Katılımcı Onay Sistemi (KOS)  <>  N&P organizasyon



N&P anlayışında KOS organizasyonu üç katmanlı çalışmalardan 
oluşur:

•  Çiftliklerde yapılan açık alan anketleri
•  Bölgesel komisyon toplantıları (COMAC)
•  Federasyon ulusal yapısı

Niçin anket önemli?

Çiftçinin kendi üretim alanında anket yapılması ve üretim teknikleri hakkında bilgi 
alınması sistemin vazgeçilmez bir aracıdır. Tüketici bakış açısını irdeleyen anketin 
teknik yanıtları tüketicinin üreticisi ile yakınlaşmasında önemli rol oynar.

Klasik bir kontrolün çok ötesinde, anketlere verilen yanıtların sistematik takibi yıllar 
ilerledikçe üretim kalitesi açısından mukayeseler ve sentezler oluşturmaya da 
yardımcı olacaktır.

Katılımcı Onay Sistemi (KOS)  <>  N&P organizasyon



N&P anlayışında KOS organizasyonu üç katmanlı çalışmalardan 
oluşur:

•  Çiftliklerde yapılan açık alan anketleri
•  Bölgesel komisyon toplantıları (COMAC)
•  Federasyon ulusal yapısı

COMAC nasıl çalışır?

Çiftçilerden ve tüketicilerden oluşan, onay ve kontrol fonksiyonları olan gruptur.
Anket yorumları, anket katılımcılarının (üreticiler ve tüketiciler)  yorumlarının tasnifi, 
çiftliklerdeki ilerlemelerin analizi ve buna bağlı stratejilerin oluşturulması çalışmaları 
arasındadır.

Katılımcı Onay Sistemi (KOS)  <>  N&P organizasyon



N&P anlayışında KOS organizasyonu üç katmanlı çalışmalardan 
oluşur:

• Çiftliklerde yapılan açık alan anketleri
• Bölgesel komisyon toplantıları (COMAC)
• Federasyon ulusal yapısı

Ulusal yapı nelerden oluşur?

- Profesyonel Kadro: teknik çalışmalar ve yerel gruplar arası koordinasyon.
- Sertifikasyon ve Takdir Komitesi: yürütme organı ve COMAC üzerinde etkili.
- Federal Konsey: temsil ve denetim yetkili, federasyonun üst kurulu. 

Katılımcı Onay Sistemi (KOS)  <>  N&P organizasyon



Katılımcı Onay Sistemi (KOS)  <>  Bayramiç Modeli



     Tohum Takas Şenlikleri kapsamındaki çalıştaylar ve Bayramiç 
Belediyesi, Ziraat Odası, İl/İlçe tarım teşkilatı, STK ve üreticiler ile 
yapılan toplantılar sonucunda planlanan adımlar:

•  Geçici kurul tarafından adaylar için kuralların oluşturulması.
•  Aday üreticilerin seçimi.
•  KOS kurulu oluşturulması.
•  Yeni aday üreticilere çağrı ve KOS grubunun büyütülmesi.
•  Üretim alanlarına ziyaretler, anketler.
•  Elde edilen bilgilerin WEB üzerinde şeffaf paylaşımı:

•  üretici ve ürün kimliği.
•  üretim yöntemleri.

•  Halk pazarında satışların başlaması.
•  Bölgesel ve genel tanıtım.

Katılımcı Onay Sistemi (KOS)  <>  Bayramiç Modeli



Ana 
Kaynak
Değerleri:

- Su
- Toprak
- Hava

Uygulama:

- Budama
- Sulama
- Çapalama
- Diğer 

Zararlılarla
Mücadele:

- İlaç
- Mekanik
kontrol

Besleyici
Dış 
Girdi:

- Gübre
- Diğer

(1) (2) (3) (4)

Katılımcı Onay Sistemi (KOS) çerçevesinde, bitkisel üretim için

Kontrol Parametreleri

alan/bahçe bazında ürün bazında

Katılımcı Onay Sistemi (KOS)  <>  Bayramiç Modeli



Katılımcı Onay Sistemi (KOS)  <>  Bayramiç Modeli

Köylü pazarı satış yerinde, özel bölümde yer alacak üreticiler için 
başlangıç stratejisi:

• Aşağıdaki kategorilerin her biri için, en az 1 üretici bulmak.
• Bu üreticilerin bölgede örnek alınacak niteliklerde “doğa dostu” 
olması
• İlk yıl bulunacak üreticilerin üretim yöntemlerinin “ üretim genel 
asgari kuralı” olarak kabul edilmesi.

Kategoriler:

• Meyve  
• Sebze
• Süt ve süt mamul ürünleri (*)
• Yumurta 
• Et ve et mamul ürünleri (*)
• Bal
• Bakliyat 
• Kuru gıdalar, mamul ürünler (*)
• Un (*)
• Ekmek (*) (*): üretim iznine tabidir.



Üretici Vildan Demirci Aracı Küçük üretici Şirket

x
Ürün - Adres Roka, 1 TL/adet İl İlçe - Köy

Çanakkale Bayramiç
Üzümlü

KOS ve Ürünler KOS tarihi Kontrol Edenler laçlama ve ek notlarİ

 12.01.14 Semra Yavuz,
Kemal Erkin

[2014.A1/KOS

Ekibi]

İlaç: İlaçlama yok. Toplam 3 dekar alanda, roka, 
soğan, lahana, pazı, ıspanak. Koyun Gübresi 
(serbest dolaşan) uygulaması. Üretim alanı 25 km 
yarıçapında sanayi-maden tesisi yoktur. Karayoluna 
sınırı yoktur.

Yetiştirme bilgisi Yerel tohum açık alan / örtü altı / 
sera

salma sulama / 
damla sulama / 

di erğ

fenni gübre / 
hayvan gübresi

yeşil gübreleme / 
di erğ

x açık alan (kış sebzesi) h. gübresi -

Tedarik ayları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 not

x x x x x Don zamanı 
hariç.

Etiket sürüm 2014_01_30

Bu etikette yer alan bilgilere ait detaylar web sitemizden  izlenebilir. 

Katılımcı Onay Sistemi (KOS)  <> Bayramiç Modeli, Etiket Örneği



Üretici ve Tüketici Yakınlığı

Ziyaret, sohbet, paylaşım (yemek, kültür), beraber üretim… 



- KOS’un klasik organik sertifikasyondan farklılıkları artan bir talep 

oluşturmaktadır.

- Teknik ve dış girdi kontrolleri (kimyasallar, GDO, vb) ötesinde, sosyal-

kültürel değerler paylaşım ve ağ (network) kümesidir.

- Katılımcılığın önemli bileşenleri çiftçiler ve tüketicilerden meydana gelir.

- Toplumsal başarı için, denklemin bir yanında köylü - küçük çifçiler ve diğer 

yanında düşük-orta gelirli tüketiciler (alıcılar) öncelikli hedef grupları olarak 

düşünülmelidir.

- Yerel koşullara uyumluluk ön koşullardan biridir.

- Dinamik yapısı katılımı destekler ve sorun çözümüne yöneliktir.

- Geleneksel ve pratik tarım bilgilerinin, yerel tohumların, yöntemlerin 

çiftçiler arasında paylaşımını desteklemek sistemin önemli bir katma 

değeridir.

- Ülkeler içinde resmi veya gayrı resmi anlayışta gelişiminde IFOAM önemli 

bir destektir.

Katılımcı Onay Sistemi (KOS)  <>  Özet



Katılımcı Onay Sistemi (KOS) için «daha temiz tarım» 

(1) 
Mamul
Üretim 

Kapasitesi

(2) 

Kooperatif

(3) 

Üretim İzni

(4) 

Ekipman

(5) 

Üretim ve Satış

Ürünün verim düşüklüğü, daha kötü görüntüsü, daha düşük 
dayanıklılığına karşın, 
- Katma Değerli Mamul Ürünler üretmek…
- Daha temiz tarıma doğru yol haritası belirlemek… 



İlginiz için teşekkür ederim.

 

Cem Birder
Bayramiç, Çanakkale

cembirder@toprakana.org

cep: 0532 393 94 98

www.toprakana.org

www.toprakana.com.tr


	Slayt 1
	Slayt 2
	Slayt 3
	Slayt 4
	Slayt 5
	Slayt 6
	Slayt 7
	Slayt 8
	Slayt 9
	Slayt 10
	Slayt 11
	Slayt 12
	Slayt 13
	Slayt 14
	Slayt 15
	Slayt 16
	Slayt 17
	Slayt 18
	Slayt 19
	Slayt 20
	Slayt 21

