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2021'DE
TARIMSAL ÜRETİM VE
ORGANİK TARIM
SERTİFİKASYONU

2020 yılı Türk ve Dünya tarım
sektörü ç n nasıl geçt ?
Pandem yle tarımsal üret mde
öne çıkan ürünler oldu mu?

Newsletters make for great marketing materials, especially in
the real estate industry. You can use it to write a message to
clients, show new listings, and share tips and stories regarding
the business that people might enjoy.

Organ k tarım
sert f kasyonunda uzaktan
denet m koşulları sağlandı mı?

Depending on the types of properties and clients you deal with,
you can go with a number of designs for your newsletter. If you
showcase a lot of modern homes, for instance, try a minimalist
look to go with the image of the house. Dealing with more
traditional properties would be suited for a newsletter that uses
serif fonts and muted or neutral colors. If you work with
commercial properties, especially corporate spaces, on the
other hand, use dark colors and bold contrasts to emphasize the
majestic buildings and offices you'll feature.

2021'de tarımsal üret m ve
organ k tarımda neler olacak?
BİZE
ULAŞMAK İÇİN:
turkey@controlunion.com

2020'de Tarım
Sektöründe Neler
Yaşandı?
Gizem UYSAL
Ziraat Mühendisi
Control Union Türkiye Sertifikasyon Müdürü
2019 yılı sonunda Çin'in Vuhan kentinde başlayan
ve 2020 yılı başı itibari ile hızla tüm dünyaya yayılan
ve pandemi niteliği kazanan Yeni Koranavirüs
Hastalığı (COVID-19) tüm sektörleri etkilediği gibi
tarım sektörünü de birinci dereceden etkiledi.
Sektör maalesef 2020 yılına büyük bir kriz ile
merhaba dedi.
Mevsimlik işçilerin bulunabilirliği, dövizde meydana
gelen dalgalanmalar nedeni ile artan hammadde
fiyatları, kısıtlamaların meydana getirdiği lojistik
sorunlar başta olmak üzere bir çok zorlukla
karşılaşıldı. Tarladan, sofraya kadar ya da başka bir
deyişle üretimden hasada kadar, dağıtım ve
pazarlama kanallarında önemli sorunlar yaşandı.

Tarım'da % 5.3 oranında b r
büyüme gerçekleşt . (TUIK)

Salgın sonrası Rusya buğday hracatını,
Avrasya Ekonom B rl ğ de soya, ay
ç çeğ çek rdeğ , kepek g b ürünler
kotaya bağladı.

Bunlara ek olarak bir de tarım ve gıda
ürünlerinde salgın sürecindeki
kısıtlamalar nedeniyle insanların
ihtiyaçlarının çok üzerinde stoklar
yapması nedeni ile; fiyatlarda da
önemli artışlar yaşandı. Tüm bunların
yarattığı etki olarak; özellikle
ülkemizde insanların gıda
bulunabilirliği ile ilgili endişelerine
bağlı olarak; gıdanın ve temel
kaynakların üretiminin önemini bir kez
daha anladık. Sokağa çıkma
yasaklarının uygulandığı,
kısıtlamaların en üst seviyeye ulaştığı
dönemde bile tarımsal faaliyetler
yoğun bir şekilde devam etti ve
pandemi koşullarına rağmen; 2020’nin
son çeyreğine kadar olan döneminde
TUIK'ın açıkladığı verilere göre Tarım
Sektörü % 5.3 oranında bir büyüme
gösterdi.
Ülkemiz birçok üründe kendi kendine
yetebilen bir üretim zincirine sahip
olma özelliğini şimdilik sürdürdü
fakat; özellikle üretici ayağında
sürdürülebilirliğin devamının
sağlanmasına ilişkin alarm verilmeye
başlandı. Kendi kendimize yeterlilik
haricinde, ekonomik olarak ihracat
potansiyellerimizde bir takım sorunlar
meydana gelmeye başladı. Örneğin
salgın sonrası Rusya buğday
ihracatını, Avrasya Ekonomi Birliği de
soya, ay çiçeği çekirdeği, kepek gibi
ürünleri kotaya bağladı. Tüm bunlara
ilaveten yağışsız geçen bir yıl olması
nedeni ile iklime bağlı olarak birçok
bölgede kuraklık etkili oldu. Başta
zeytin ve fındık olmak üzere bir çok
tarımsal üründe verim kaybı, kalite
sorunu ortaya çıktı. Özetle 2020 yılı
tarım sektörü açısından da sert
dalgalanmalı bir dönem olarak
hafızalarımıza kazındı..
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2020 YILINDA EN ÇOK ÖNE ÇIKAN ÜRÜN:
BUĞDAY
2020 yılında en çok öne çıkan ürün hiç kuşkusuz buğday oldu. Özellikle kısıtlamaların olduğu
dönemde hepimiz un; makarna bulmakta zorlanacak dönemleri bile gördük. Gerek ülkemizde
gerekse de dünyada un talebi hiç olmadığı seviyelerde talep gördü. Pandemi sürecinde bakliyat
ürünlerine de yoğun talep yaşandı, özellikle mercimek oldukça öne çıktı.. Ekonomik anlamda ise;
mısır; ayçiçeği de önemli rakamlarda ihracat hacimlerine sahip oldu.

ORGANİK TARIM SERTİFİKASYONUNDA
UZAKTAN DENETİM KOŞULLARI
Covid-19 pandemisinin yayılmasını engellemek için otoriteler tarafından alınan önlemler, kontrol
vesertifikasyon kuruluşlarının sahada kontrol yapma imkanlarını kritik seviyelerde sınırlandırdı.
Bu dönemde bir çok sektör için uzaktan çalışma modelleri geliştirilirken belgelendirme alanında
da bir takım yenilikler meydana geldi. Birçok otorite, sertifikasyon süreçlerini geçici olarak imkanlı
hale getirebilmek için rehberler yayımladı ve yönetmeliklerde güncellemeler yaptı.
Bu güncellemeler arasında yer alan "uzaktan denetim”, en etkin geçici önlem olarak, yerinde
kontrolün imkansızlığını telafi ederek mevcut kriz bağlamında belgelendirmenin sürekliliği
hususunda kritik seviyede önemli oldu.
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2021'DE TARIMSAL ÜRETİM VE
ORGANİK TARIM SERTİFİKASYONU
2021 yılının tarımsal üret m; sürdürüleb l rl ğ n korunması ve dolayısı le organ k tarım sektörü
ç n daha da zorlu geçecek g b görünüyor. Döv zdek dalgalanmalar ve buna bağlı olarak
ortaya çıkan f nansal güçlükler yönet leb lmes hususunda sürdürüleb l rl ğ n
devamını sağlayacak b r pol t kanın henüz gel şt r lemem ş olması öneml hususlar arasında.
F yatlandırma pol t kalarının gel r-g der arasındak dengey sağlayacak şek lde bel rlenmes ,
artan üret mler n düşük f yatlarla satılmak durumunda oluşu, tarım sektöründe pandem n n
oluşturduğu t car kayıplarını dengeleyeb lecek yeterl f nansal destekler n sağlanamaması,
yem f yatlarındak hammadde f yatlarına bağlı artışlar, g rd f yatlarındak öneml artışlar;
Rusya ve Avrasya ülkeler g b büyük hububat üret c s ülkeler n hracat yasakları, gerek kend
kend m ze yeterl l k gerekse de; Türk ye’y yem thalatı ve gıda ürünü hracatında güçlüklere
yol açacak g b görünmekte. Dünyada artan ürün f yatları ve yükselen stok alımları neden le
thalatımızı da güçleşt recekt r.

Organ k tarım sert f kasyonu le l şk l olarak se; organ k tarım ürünler ç n sunulan destekler
kr terler ne göre; ürün kategor lere göre ver lecek destek m ktarlarında öneml farklılıkların
bulunması; zaten konvans yonele oranla öneml ölçüde ver m düşüklüğü mevcut olan; daha
sıklıkla bakım gerekt ren organ k ürünler n üret c tarafından üret m yelpazes nde kısıtlamaya
Sağlık
güvenl
k tedb rler
açısından
bu tl l ğ m z n azlığı problem n sürdürmeye
g tmes
neve
neden
olacaktır.
Bu da
organ kalınan
ürün çeş
önlem
n yer nde
b r hamle
fakatsürec
b reb r nsanların sağlıklı; zeh rs z ürünlere; organ k
devam
edecekt
r. Fakat
özell olduğu,
kle pandem
ürünlere
farkındalığının
ve talepler
denet karşı
m ve olan
b lg sosyal
paylaşımı
noktasında gerçek
b r n n artış göstermes n sağlamıştır. Her
koşulda
ve denet
dönemde
pazarı
dünyada ve ülkem zde gel şmeye ve büyümeye
yer nde
m n organ
get rmkş tarım
olduğu
avantajlarını
devam
etmekted
r. Bu durum
zorluklar yaşansa dah 2021'de de devam edecekt r.
henüz
sağlamadığını
düşünüyorum.
Unutmayalım k ; sürdürüleb l r gıda üret m ç n, çevren n korunması ç n, sağlıklı, güven l r ve
marka değer olan ürünler n üret m ç n ülkem zdek her kademedek k ş / kurum / kuruluşça
organ k tarımı korumamız ve desteklemem z gerekmekted r.
An Analysis of Social Media Campaign
Jan - March 2020
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