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09.30
10.00 

AÇILIŞ

1. Gün
Cemal TALUĞ
Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) 
Başkanı

10.00
10.30 

Açılış Konferansı 

“The Unusual Society of 2045? – A Critical 
Look at the Long Food Movement Report”
Carl Walther Matthias KAISER 
University of Bergen Centre for the Study 
of the Sciences and Humanities

10.30 
10.45 

ARA

10.45 
12.15 SALON 1

Hayvan Refahı ve Etik - PANEL 

10.45 
12.15

SALON 2
2021 Dünya Meyve ve Sebze Yılı 

(FAO Özel Oturumu)

Oturum Başkanı ve Konuşmacı:
“Ethics and Livestock Farming: On the 
Challenge of Animals in Transition”
Franck L. B. MEIJBOOM
Utrech University Ethics Institute

Oturum Başkanı ve Konuşmacı:
Ayşegül SELIŞIK
FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı

Abdullah ÖZEN
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Hayvan Refahı Derneği Başkanı

Sevinç YÜCECAN
Lokman Hekim Üniversitesi Beslenme 
ve Diyetetik Bölümü 

Hazım GÖKÇEN
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Yüksel TAVŞAN
Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı 

Recep KÜLCÜ
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 

Ayzin KÜDEN ve Yıldız DAŞGAN
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Fazıl DÜŞÜNCELİ
FAO Uzmanı

Soru - Cevap Soru - Cevap

12.15
13.30 

ÖĞLE ARASI 

13.30 
15.00 SALON 1 13.30 

15.00 SALON 2

Oturum Başkanı: Uygun AKSOY
Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği 
Başkanı

Oturum Başkanı: 
Batur ŞEHİRLİOĞLU
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme 
Derneği

13.30
14.00

“Sitopia: How Food Can Save the World”
Carolyn STEEL
Aeres University of Applied Sciences

13.30
14.00 

“Mevsimlik Tarım İşçilerinin Bitmeyen 
Serüveni”
Bülent İLİK
Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmetler 
Yüksek Okulu
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14.00
14.30

“Food Summits, Policies and Ethics – from 
1974 to 2021 and Beyond”
Geoff TANSEY
Food Ethics Council, London

14.00
14.30

“Türk Çiftçilerinin Kredi Borçluluk 
Seviyesini İstatistikler ile İnceleme ve 
“Finansal Etik Kuralları” ile Karşılaştırma”
Ömer DEMİRHAN
Frankfurt School of Finance and 
Management Turkey

14.30
15.00

“Seafood Ethics”
Mimi Elizabeth LAM
University of Bergen Centre for the 
Study of the Sciences and Humanities

14.30
15.00 

“Küresel Su Politikaları, Gıdaya Erişim 
Hakkı ve Etik Değerler”
Dursun YILDIZ
Su Politikaları Derneği Başkanı

15.00
15.15 

ARA

15.15
17.15 SALON 1 15.15

17.15 SALON 2

Oturum Başkanı: Ufuk ÖZDAĞ
Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği 
Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı

Oturum Başkanı: Erdoğan GÜNEŞ
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölümü 

15.15
15.35

“Son Umut: Paris İklim Anlaşması Etik 
Açıdan Bir Değerlendirme”
F. Gülsüm ÖNAL
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi 
ve Etik ABD

15.15
15.35

“Tarım Politikaları Kapsamında Türkiye’nin 
Tarımsal Büyümesinin Değerlendirilmesi” 
Mustafa BEKMEZCİ, Erdem AK
Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi

15.35
15.55

“The Effect of Climate Change on 
Agriculture and Adaption of Agriculture” 
Melike BAHÇECİ, Sait ENGİNDENİZ, 
Abdullah ÜNLÜ, Derya BAYKAL,     
Erdem AK
Batı Akdeniz Agricultural Research 
Institute

15.35
15.55

“Tarımda Emperyal Kapitalizme Karşı 
Çözümler”
Mustafa KAYMAKÇI
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

15.55
16.15

“Eskişehir İli Kent Merkezinde Yaşayanların 
İklim Değişikliği Konusunda Yerel 
Yönetim ve Kamu Kuruluşlarınca Yapılan 
Uygulamalarla İlgili Farkındalıkları” 
Nihal CAN AĞIRBAŞ, Sibel SARIÇAM
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

15.55
16.15

“Tarım İşçileri: Hakları Unutulan Bir Grup 
İnsan”
Rabia İlay AKBULUT PEERZADA
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 

16.15
16.35

“Pandemi Sürecinin İç Mekanda Tarım 
Pratiğine Etkisi”
Meltem YILMAZ, Nergiz AMİROV
Hacettepe Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Dekanı

16.15
16.35

“Tarımsal Üretim, Pazarlama ve Tarımsal 
İşgücü Sorunlarının Etik Değerlendirmesi” 
 Yiğit ULUKENT, Erdoğan GÜNEŞ
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

16.35
16.55

“Makro ve Mikro Kirletici Kaynağı Olarak 
Hastane Atık Suları ve Türkiye’de Su 
Kirliliği Kontrol Yönetmeliğindeki Yeri” 
Nazlı ÖZCAN, Didem SALOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt 
Demir Çelik Meslek Yüksek Okulu

16.35
16.55

“Etik Açıdan Tarımsal Üretici 
Örgütlenmesinde Yeni Arayışlar” 
Erhan EKMEN
Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkan Yrd.

16.55
17.15

Soru - Cevap
16.55
17.15

Soru - Cevap 

17.15
17.30

ARA
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17.30
19.00 SALON 1 17.30

19.00 SALON 2

Oturum Başkanı: 
Ercüment GENÇ
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Oturum Başkanı: Ahmet DEMİRTAŞ
Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları 
Araştırma Derneği

17.30
18.00

“An Ethical Compass for Agriculture”
Bart GREMMEN
Wageningen University Philosophy 
Group

17.30
18.00

“Türkiye’de Ormansızlaşmanın Gerçek 
Boyutları”
Erdoğan ATMIŞ
Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi 

18.00
18.30

“Building More Resilient Food Systems: 
Lessons from COVID-19”
Roderick J. MACRAE
York University Faculty of Environmental 
and Urban Change

18.00
18.30

“Medeniyet Tarımı”
Mine ATAMAN
Tohum Platformu Kurucusu/Tarım Yazarı 

18.30
19.00

“Agricultural Sustainability & Denial”
Robert L. ZIMDAHL
Colorado State University
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09.30
10.00 SALON 1

2. Gün
Oturum Başkanı: İsmet BOZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi

09.30
10.00 

“Competitiveness and Sustainability of 
Food Systems”
Kakha NADIRADZE
Association for Farmers’ Rights Defense, 
Georgia

10.00
12.00 SALON 1 10.00

12.00
SALON 2

Prof. Dr. Aydın ÖZTAN Özel Oturumu

Oturum Başkanı: Aziz EKŞİ
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Oturum Başkanı: Halil VURAL
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Dekanı

10.00
10.20

A Hidden Risk of Fraudulent Actions: 
Seafood Allergen 
Elif Tuğçe AKSUN TÜMERKAN
Department of Food Processing Food 
Technology, Ankara Yıldırım Beyazıt 
University Vocational School of Technical 
Sciences, Çubuk

10.00
10.20 

Tarım ve Gıda Etiğinin Konuşulmayan 
Alanı: Hayvan Sömürüsü
Burçin ÇOKUYSAL
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 

10.20
10.40

Background, Present and Future of Food 
Supplements
İbrahim Adnan SARAÇOĞLU, Eda BÜKER 
Gazi University, Faculty of Pharmacy

10.20
10.40

Eğitim Uygulamalarında Deney Hayvanı 
Kullanımı: Etik Kaygılar 
Şükrü KELEŞ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

10.40
11.00 

Salgın Günleri ve Güvenli Gıdaya Erişim 
Mustafa EVREN, Petek ATAMAN,       
Buse YEGİN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü

10.40
11.00 

Organik ve Genetiği Değiştirilmiş 
Organizmalı Ürünlere Karşı Öğrencilerin 
Davranışları: Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Örneği 
Kürşat DEMİRYÜREK, Engin GÜNGÖR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

11.00 
11.20

Nesillerarası Adalet Yaklaşımı 
Çerçevesinde 11. Kalkınma Planında 
Beslenme Hakkı 
Zeynep İSPİR
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

11.00 
11.20 

Et Ürünlerinde Aldatma: İnsan Sağlığı ve 
Ahlaki Sorumluluklar Açısından Genel Bir 
Bakış 
Aytaç ÜNSAL ADACA, Gizem ÇUFAOĞLU
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji 
Anabilim Dalı

11.20
11.40

Türkiye Tohumculuk Sektörü ve Yanlış 
Bilinenler 
Muhteşem TORUN 
Türkiye Tohumcular Birliği Genel 
Sekreteri

11.20
11.40 

Kemik Suyu Üretimi ve Sağlık Üzerine 
Etkileri 
Meryem DUMAN, Hüseyin GENÇCELEP
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gıda 
Mühendisliği Bölümü

11.40 
12.00 

Soru - Cevap 
11.40 
12.00 

Soru - Cevap
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12.00
12.15

ARA

12.15
13.45

SALON 1
Arı Ürünlerinde Kalite, Gıda Etiği ve 

Güvenilirlik- PANEL

12.15
13.45 SALON 2

İklim Krizi-PANEL

Oturum Başkanı ve Konuşmacı: 
Aslı Elif TANUĞUR SAMANCI 
Bee’o Propolis

Oturum Başkanı ve Konuşmacı:
Nesrin ÇOBANOĞLU
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve 
Etik Anabilim Dalı 

Ziya ŞAHİN
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği 
Başkanı 

Levent ŞAYLAN 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Meteoroloji 
Mühendisliği Bölümü

Sevgi KOLAYLI
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen 
Fakültesi 

Berrin ŞENÖZ
Gıda Mühendisi

Etienne BRUNEAU
President of the Apimondia Scientific 
Commission Beekeeping Technology 
and Quality

İlkay DELLAL
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölümü

Soru - Cevap Soru - Cevap

13.45
14.45 

ÖĞLE ARASI 

14.45 
15.15 SALON 1 14.45 

15.15 SALON 2

Oturum Başkanı: Tamay BAŞAĞAÇ GÜL
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji 
Anabilim Dalı     

Oturum Başkanı: Erdem AK
Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) 
Yönetim Kurulu Üyesi

“Re-imagining the Food System: A Need 
for Frameworks, Tools and Training for a 
Generation of Food Ethics Practitioners”
Kate MILLAR
University of Nottingham School of 
Biosciences and School of Veterinary 
Medicine and Science

“Etik Tüketim için Neleri Bilmeliyiz?”
Ceyhan TEMÜRCÜ
ODTÜ Enformatik Enstitüsü

15.15
17.15 SALON 1 15.15

17.15 SALON 2

Oturum Başkanı: Murat Sungur BURSA
Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim 
Kurulu Başkanı

Oturum Başkanı: A. Kadir HALKMAN
Gıda Teknolojisi Derneği Başkanı 

15.15
15.35

“Tarım, Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik 
Üçgeninde Etik Sorun Alanları”
Burçin ÇOKUYSAL
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

15.15
15.35 

“Gıda İsrafı ve Kaybı”
Nevzat ARTIK
Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği 
Enstitüsü Başkanı
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15.35
15.55

“Tarım Gıda Sisteminde Sürdürülebilirlik 
Yönetimi İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
ve Etik” 
Zerrin ÇELİK
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim 
Merkezi

15.35
15.55

“Organik Bal Üretiminin Etik Eksende 
Değerlendirilmesi” 
Gökhan AKDENİZ, Tunay KILIÇİN
Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

15.55
16.15

“Türkiye’de Sürdürülebilir Pamuk Değer 
Zincirlerinin Desteklenmesi Projesi Söke- 
Bergama Örneği”
İbrahim OĞUZ, Serkan VEZİROĞLU
Frankfurt School of Finance & 
Management

15.55
16.15

“Türk Somonunda İsim Karmaşası”
Ekim ÖZAL
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi

16.15
16.35

“Beypazarı, Ankara Örneğinde 
Sürdürülebilir Tarım ve Üretim” 
Kumru ARAPGİRLİOĞLU
Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj 
Mimarisi ve Kent Tasarımı Bölümü

16.15
16.35

“Kenevir Tohumu ve Ürünlerinin Etik Açıdan 
Değerlendirilmesi”
Mustafa MORTAŞ, Ayşegül BEŞİR,   
Fehmi YAZICI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü

16.35
16.55

“Comparison of DNA Barcoding and 
Metabarcoding Approaches for Food 
Traceability: Facts and Gaps”
Elif Tuğçe AKSUN TÜMERKAN
Department of Food Processing-Food 
Technology, Ankara Yıldırım Beyazıt 
University, Vocational School of Technical 
Sciences, Çubuk

16.35
16.55

“Ziraat Mühendisi Adaylarının Mesleki 
İş Etiğine Bakış Açılarının Belirlenmesi 
Üzerine Bir Araştırma” 
Zümral GÜLTEKİN, İlkay Nur ABACI, 
Kürşat DEMİRYÜREK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Alaçam 
Meslek Yüksek Okulu

16.55 
17.15 

Soru - Cevap 
16.55
17.15 

Soru - Cevap 

17.15 
17.30

ARA

17.30
19.00 SALON 1 17.30 

19.00 SALON 2

Oturum Başkanı: 
Kürşat DEMİRYÜREK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat 
Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

Oturum Başkanı: İsmail UĞURAL 
Tarım ve Gıda Yazarları Derneği Başkanı

17.30
18.00

 

“Corporate Capture of the Narrative about 
Solutions to Food System Problems”
Molly ANDERSON
William R. Kenan Jr. Professor of Food 
Studies Program at Middlebury College; 
Member of International Panel of Experts 
in Sustainable Food Systems (IPES-
Food); USA

17.30
17.50

“Resmî Kurumlarda Halkla İlişkiler 
Departmanına İşlevsellik Kazandırılması” 
Ehlinaz TORUN KAYABAŞI,              
Ramazan KARASU
Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölümü Arslanbey Yerleşkesi

18.00
18.30

 

“Challenges of Climate Change in an 
Unjust World” 
Richard FALK
Chair of Global Law at Queen Mary 
University School of Law

17.50
18.10 

“Etik Değerler Çerçevesinde Tarım 
Medyasının Durumu” 
Erhan EKMEN 
Tarım ve Gıda Yazarları Derneği Başkan 
Yrd. 
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18.30 
19.00

“Agriculture and Food Ethics: Getting Back 
to Basics”
Paul THOMPSON
W. K. Kellogg Chair in Food and 
Community Ethics at Michigan State 
University, USA

18.10 
18.30

“Gıdada Bilgi Kirliliği” 
Petek ATAMAN, Mustafa EVREN,       
Buse YEĞİN
Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) 
Başkan Yrd. 

19.00
20.00

YEREL VE YERELÖTESİ GIDA 
POLİTİKALARI

KAPANIŞ OTURUMU

18.30
18.50

“Gıdalarda Taklit ve Tağşiş“
Nevzat ARTIK
Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği 
Enstitüsü Başkanı

Oturum Başkanı: Cemal TALUĞ
Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) 
Başkanı

18.50
19.00 Soru-Cevap

Hilal ELVER
Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi;   
Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı önceki  
Özel Raportörü; ABD.

Mustafa KOÇ
Ryerson Üniversitesi Sosyoloji Bölümü; 
Kanada

Bülent ŞIK
Gıda Yazarı

Soru - Cevap
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09.30
10.00

OPENING

1. Day
Cemal TALUĞ
President of the Agricultural and Food 
Ethics Association of Turkey 

10.00
10.30

Opening Conference

“The Usual Society of 2045?- A Critical 
Look at the Long Food Movement Report”
Carl Walther Matthias KAISER
University of Bergen Centre for the 
Study of the Sciences and Humanities 

10.30
10.45

INTERMISSION 

10.45
12.15 HALL 1

Animal Welfare and Ethics - PANEL

10.45
12.15

HALL 2
2021 Year of Fruits and Vegetables (FAO 

Special Session)

Session Chair and Keynote Speaker: 
“Ethics and Livestock Farming: On the 
Challenge of Animals in Transition”
Franck L. B. MEIJBOOM
Utrecth University Ethics Institute 

Session Chair and Speaker:
Ayşegül SELIŞIK
FAO Assistant Representative in Turkey

Abdullah ÖZEN
Fırat University Faculty of Veterinary 
Medicine; President of the Association of 
Animal Welfare

Sevinç YÜCECAN
Lokman Hekim University Department 
of Nutrition and Dietetics 

Hazım GÖKÇEN
Uludağ University Faculty of Veterinary 
Medicine 

Yüksel TAVŞAN
Turkey Wholesale Markets Union 

Recep KÜLCÜ
Isparta University of Applied Sciences 
Faculty of Agriculture 

Ayzin KÜDEN and Yıldız DAŞGAN
Çukurova University Faculty of 
Agriculture 

Fazıl DÜŞÜNCELİ
FAO Expert

Q-A Q-A

12.15
13.30

LUNCH BREAK

13.30
15.00 HALL 1 13.30

15.00 HALL 2

Session Chair: Uygun AKSOY 
President of Ecological Agriculture 
Organization

Session Chair: Batur ŞEHİRLİOĞLU 
Buğday Association for Supporting 
Ecological Living

13.30
14.00

“Sitopia: How Food Can Save the World”
Carolyn STEEL
Aeres University of Applied Sciences

13.30
14.00

“Global Water Policies, Right to Access to 
Food and Ethical Values”
Dursun YILDIZ
President of the Water Policies 
Association
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14.00
14.30

“Food Summits, Policies and Ethics – from 
1974 to 2021 and Beyond” 
Geoff TANSEY
Food Ethics Council, London 

14.00
14.30

“The Endless Adventure of Seasonal 
Agricultural Workers” 
Bülent İLİK 
Başkent University School of Social 
Services

14.30
15.00

“Seafood Ethics”
Mimi Elizabeth LAM
University of Bergen Centre for the 
Study of the Sciences and Humanities

14.30
15.00

“Examination of Turkish Farmers’ Credit 
Indebtedness Level with Statistics and 
Comparison with Financial Ethics Rules” 
Ömer DEMİRHAN
Frankfurt School of Finance and 
Management Turkey

15.00
15.15 

INTERMISSION 

15.15
17.15 HALL 1 15.15

17.15 HALL 2

Session Chair: Ufuk ÖZDAĞ 
President of Hacettepe University Soil 
Ethics Research Center

Session Chair: Erdoğan GÜNEŞ 
Ankara University Faculty of Agriculture 
Department of Agricultural Economy 

15.15
15.35

“Last Hope: Paris Climate Agreement 
Evaluation From an Ethical Perspective”
F. Gülsüm ÖNAL
Trakya University Department of History 
of Medicine and Ethics 

15.15
15.35

“Assessment of Turkey’s Agricultural 
Growth in the Scope of Agricultural 
Policies” 
Mustafa BEKMEZCİ, Erdem AK 
Toros University Faculty of Economics

15.35
15.55

“The Effect of Climate Change on 
Agriculture and Adaption of Agriculture” 
Melike BAHÇECİ,                                             
Sait ENGİNDENİZ, Abdullah ÜNLÜ, 
Derya BAYKAL, Erdem AK
West Mediterranian Agricultural 
Research Institute

15.35
15.55

“Solutions Against Imperial Capitalism in 
Agriculture” 
Mustafa KAYMAKÇI 
Ege University Faculty of Agriculture 

15.55
16.15

“Awareness of the People Living in the 
City Center of Eskişehir on the Practices of 
Local Governments and Public Institutions 
on Climate Change” 
Nihal CAN AĞIRBAŞ, Sibel SARIÇAM 
Eskişehir Osmangazi University 

15.55
16.15

“Agricultural Workers: A Group of People 
Whose Rights are Forgotten”
Rabia İlay AKBULUT PEERZADA
Ankara Yıldırım Beyazıt University 
Faculty of Law 

16.15
16.35

“The Effect of the Pandemic Process on 
Indoor Agricultural Practice” 
Meltem YILMAZ, Nergiz AMİROV 
Hacettepe University Faculty of 
Architecture, 

16.15
16.35

“Ethical Evaluation of Agricultural 
Production, Marketing and Agricultural 
Labor Issues”
Yiğit ULUKENT, Erdoğan GÜNEŞ, 
Ankara University Faculty of Agriculture 
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16.35
16.55

“Hospital Waste Water as a Source 
of Macro and Micro Pollutant and its 
Place in Turkey’s Water Pollution Control 
Regulation” 
Nazlı ÖZCAN, Didem SALOĞLU 
Ondokuz Mayıs University, Yesilyurt Iron 
and Steel Vocational School

16.35
16.55

“New Searches in Ethical Agricultural 
Producer Organization” 
Erhan EKMEN 
Vice President of the Turkish 
Agriculturalists Association

16.55
17.15

Q-A
16.55
17.15

Q-A

17.15
17.30

INTERMISSION 

17.30
19.00 HALL 1 17.30

19.00 HALL 2

Session Chair: Ercüment GENÇ
Ankara University Faculty of Agriculture 

Session Chair: Ahmet DEMİRTAŞ
Rural Environment and Forestry Issues 
Research Association

17.30
18.00

“An Ethical Compass for Agriculture”
Bart GREMMEN
Wageningen University Philosophy 
Group

17.30
18.00

“The Real Dimensions of Deforestation in 
Turkey”
Erdoğan ATMIŞ 
Bartın University Faculty of Foresty 

18.00
18.30

“Building More Resilient Food Systems: 
Lessons from COVID-19”
Roderick J. MACRAE
York University Faculty of Environmental 
and Urban Change

18.00
18.30

“Agriculture and Civilization” 
Mine ATAMAN
Seed Platform Founder
Agriculture Writer

18.30
19.00

“Agricultural Sustainability & Denial”
Robert L. ZIMDAHL
Colorado State University



Çevrimiçi / Online

12

TARGET 3. ULUSLARARASI TARIM ve GIDA ETİĞİ KONGRESİ
INTERNATIONAL CONGRESS ON AGRICULTURAL & FOOD ETHICS
05 - 06 Kasım / November 2021

09.30
10.00 HALL 1

2. Day
Session Chair : İsmet BOZ
Ondokuz Mayıs University
Faculty of Agriculture 

09.30
10.00 

“Competitiveness and Sustainability of 
Food Systems”
Kakha NADIRADZE
Association for Farmers’ Rights Defense, 
Georgia

10.00
12.00 HALL 1 10.00

12.00
HALL 2

Prof. Dr. Aydın ÖZTAN Special Session

Session Chair: Aziz EKŞİ
İstanbul Ayvansaray University 
Department of Gastronomy and Culinary 
Arts

Session Chair: Halil VURAL
Hacettepe University
Dean of the Faculty of Engineering   

10.00
10.20 

“A Hidden Risk of Fraudulent Actions: 
Seafood Allergen” 
Elif Tuğçe AKSUN TÜMERKAN 
Ankara Yıldırım Beyazıt University 
Department of Food Processing-Food 
Technology, Vocational School of 
Technical Sciences, Çubuk

10.00
10.20 

“The Unspoken Area of  Agricultural and 
Food Ethics: Animal Exploitation”
Burçin ÇOKUYSAL
Ege University Faculty of Agriculture

10.20
10.40

“Background, Present and Future of Food 
Supplements”
İbrahim Adnan SARAÇOĞLU,                
Eda BÜKER
Gazi University Faculty of Pharmacy

10.20
10.40

“Use of Animal Subjects in Educational 
Practices: Ethical Concerns”
Şükrü KELEŞ
Karadeniz Technical University Faculty 
of Medicine Department of History of 
Medicine and Ethics

10.40
11.00 

“Pandemic Days and Access to Safe 
Food”
Mustafa EVREN, Petek ATAMAN,      
Buse YEGİN
Ondokuz Mayıs University Department 
of Food Engineering

10.40
11.00 

“Behaviors of Students Against Organic 
and Genetically Modified Organisms: The 
Case of Ondokuz Mayıs University”
Kürşat DEMİRYÜREK,Engin GÜNGÖR
Ondokuz Mayıs University Faculty of 
Agriculture Department of Agricultural 
Economics

11.00
11.20

 

“The Right to Nutrition in the 11th 
Development Plan within the Framework 
of Intergenerational Justice Approach”
Zeynep İSPİR
Ankara University Faculty of Law

11.00
11.20 

“Cheating in Meat Products: An 
Overview of Human Health and Moral 
Responsibilities”
Aytaç ÜNSAL ADACA,                      
Gizem ÇUFAOĞLU
Ankara University Faculty of Veterinary 
Medicine Department of History of 
Veterinary Medicine and Deontology
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11.20
11.40

 

“Turkey Seed Sector and Misconceptions”
Muhteşem TORUN
General Secretary of Turkish Seed 
Association

11.20
11.40 

“Bone Broth Production and Effects on 
Health”
Meryem DUMAN,                             
Hüseyin GENÇCELEP
Ondokuz Mayıs University Department 
of Food Engineering

11.40
12.00 

Q-A
11.40
12.00 

Q-A

12.00
12.15

INTERMISSION

12.15
13.45

HALL 1
Quality, Food Ethics and Reliability in 

Bee Products - PANEL

12.15
13.45 HALL 2

Climate Crisis - PANEL

Session Chair and Speaker: 
Aslı Elif TANUĞUR SAMANCI 
Bee’o Propolis

Session Chair and Speaker
Nesrin ÇOBANOĞLU
Gazi University Faculty of Medicine 
Department of History of Medicine and 
Ethics

Ziya ŞAHİN
President of Turkish Beekeepers’ Central 
Union

Levent ŞAYLAN 
Istanbul Technical University 
Department of Meteorology 
Engineering

Sevgi KOLAYLI
Karadeniz Technical University Faculty of 
Science

Berrin ŞENÖZ
Food Engineer

Etienne BRUNEAU
President of the Apimondia Scientific 
Commission Beekeeping Technology 
and Quality
Chair of the Working Party Honey of 
COPA (European Farmers)-COGECA 
(European Agri Cooperatives)

İlkay DELLAL
Ankara University Faculty of Agriculture 
Department of Agricultural Economics

Q-A Q-A

13.45
14.45 

LUNCH BREAK

14.45
15.15 HALL 1 14.45

15.15 HALL 2
Session Chair: Tamay BAŞAĞAÇ GÜL
Ankara University Faculty of Veterinary 
Medicine Department of History of 
Veterinary Medicine and Deontology

Session Chair: Erdem AK
Member of the Board of Directors 
of the Agricultural and Food Ethics 
Association of Turkey

“Re-imagining the Food System: A Need 
for Frameworks, Tools and Training for a 
Generation of Food Ethics Practitioners”
Kate MILLAR
University of Nottingham School of 
Biosciences and School of Veterinary 
Medicine and Science

“What Should We Know for Ethical 
Consumption?” 
Ceyhan TEMÜRCÜ 
METU Graduate School of Informatics
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15.15
17.15 HALL 1 15.15

17.15 HALL 2
Session Chair: Murat Sungur BURSA
President of the Sustainability Academy 

Session Chair: A. Kadir HALKMAN
President of the Food Technology 
Association 

15.15
15.35 

“Ethical Problem Areas in Agriculture, 
Digitalization and Sustainability Triangle”
Burçin ÇOKUYSAL
Ege University Faculty of Agriculture

15.15
15.35 

“Food Waste and Loss” 
Nevzat ARTIK
Ankara University Institute of Food 
Safety

15.35
15.55

“Corporate Social Responsibility and 
Ethics for Sustainability Management in 
the Agri-Food System”
Zerrin ÇELİK
International Agricultural Research and 
Education Center

15.35
15.55

“Ethical Evaluation of Organic Honey 
Production”
Gökhan AKDENİZ, Tunay KILIÇİN
Beekeeping Research Institute 
Directorate

15.55
16.15

“Supporting Sustainable Cotton Value 
Chains in Turkey Project Söke- Bergama 
Case”
İbrahim OĞUZ, Serkan VEZİROĞLU
Frankfurt School of Finance & 
Management

15.55
16.15

“Name Confusion in Turkish Salmon”
Ekim ÖZAL
TMMOB Chamber of Agricultural 
Engineers İzmir Branch Board Member

16.15
16.35

“Sustainable Agriculture and Production 
in the Example of Beypazarı, Ankara”
Kumru ARAPGİRLİOĞLU
Bilkent University Faculty of Fine Arts, 
Design and Architecture Department 
of Landscape Architecture and Urban 
Design

16.15
16.35

“Ethical Evaluation of Cannabis Seeds 
and Products”
Mustafa MORTAŞ, Ayşegül BEŞİR, 
Fehmi YAZICI
Ondokuz Mayıs University Department 
of Food Engineering

16.35
16.55

“Comparison of DNA Barcoding and 
Metabarcoding Approaches for Food 
Traceability: Facts and Gaps”
Elif Tuğçe AKSUN TÜMERKAN 
Ankara Yıldırım Beyazıt University 
Department of Food Processing-Food 
Technology, Vocational School of 
Technical Sciences, Çubuk

16.35
16.55

“A Research on Determining the 
Perspectives of Agricultural Engineer 
Candidates on Professional Work Ethics”
Zümral GÜLTEKİN, İlkay Nur ABACI, 
Kürşat DEMİRYÜREK
Ondokuz Mayıs University Alaçam 
Vocational School

16.55
17.15 

Q-A
16.55
17.15 

Q-A

17.15
17.30 INTERMISSION
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17.30
19.00 HALL 1 17.30

19.00 HALL 2
Session Chair: Kürşat DEMİRYÜREK
Ondokuz Mayıs University Faculty of 
Agriculture Department of Agricultural 
Economics

Session Chair: İsmail UĞURAL
President of the Agriculture and Food 
Writers Association

17.30
18.00 

“Corporate Capture of the Narrative about 
Solutions to Food System Problems”
Molly ANDERSON
William R. Kenan Jr. Professor of Food 
Studies Program at Middlebury College; 
Member of International Panel of Experts 
in Sustainable Food Systems (IPES-
Food); USA

17.30
17.50

“Giving Functionality to the Public 
Relations Department in Official 
Institutions”
Ehlinaz TORUN KAYABAŞI,       
Ramazan KARASU
Kocaeli University Faculty of 
Agriculture Department of Agricultural 
Economics

18.00
18.30 

“Challenges of Climate Change in an 
Unjust World” 
Richard FALK
Chair of Global Law at Queen Mary 
University School of Law

17.50
18.10 

“The Situation of Media in Agriculture in 
the Framework of Ethical Values”
Erhan EKMEN
Agriculture and Food Writers 
Association

18.30
19.00

“Agriculture and Food Ethics: Getting Back 
to Basics”
Paul THOMPSON
W. K. Kellogg Chair in Food and 
Community Ethics at Michigan State 
University, USA

18.10
18.30

“Information Pollution in Food”
Petek ATAMAN, Mustafa EVREN,    
Buse YEĞİN
Vice President of the Agricultural and 
Food Ethics Association of Turkey 

19.00
20.00

LOCAL AND TRANSLOCAL                 
FOOD POLICIES
    
CLOSING SESSION

18.30
18.50

“Imitation and Adulteration in Food”
Nevzat ARTIK
Ankara University Institute of Food 
Safety

Cemal TALUĞ
President of the Agricultural and Food 
Ethics Association of Turkey

18.50
19.00 Q-A

Hilal ELVER
University of California Los Angeles 
Faculty Member of the Faculty of Law;
United Nations Right to Food former 
Special Rapporteur; USA

Mustafa KOÇ
Ryerson University Department of 
Sociology; Canada

Bülent ŞIK
Food Writer

Q-A
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Son Umut: Paris İklim Anlaşması Etik Açıdan Bir 
Değerlendirme

F. Gülsüm ÖNAL1

Günümüzde küresel ısınmanın çok yönlü olumsuz etkileri artık yaşanan değişimin “iklim krizi” ve “iklim” fela-
ketleri” olarak adlandırmalara neden olurken, acil önlem alınmadığı takdirde gezegenin akıbetinin tehlikede olduğu 
öngörülmektedir. Yıkımı önlemek yolunda güncel ve umut yaratan belge olan Paris İklim Sözleşmesi’dir ki, tarihin 
en katılımlı ortak belgesi sayılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Paris Sözleşmesini tanıtmak ve temel etik konular 
bakımından değerlendirilecektir. Yöntem olarak literatür ışığında sözleşmeyi doğuran koşullar ve sözleşme ana metni 
incelenerek, ilgili maddeler biyoetiğin temel prensipleri yönünden analiz edilecektir.

Paris Anlaşmasının ayrıca hak temelli bir çerçeve kurmuş olması ve mücadeleyi insan hakları, sağlık hakkı ile 
ilişkilendirmesi önemlidir. Giriş bölümünde, iklim değişikliği eylemleri, müdahaleleri ve etkileri ile sürdürülebilir 
kalkınmaya adil erişim ve yoksulluğun ortadan kaldırılması arasındaki esaslı ilişkiyi vurgular. Gıda güvenliğini sağla-
ma ve açlığı sona erdirme yönünde temel önceliği ve gıda üretimi sistemlerinin iklim değişikliğinin olumsuz etkileri 
karşısında özel hassasiyetlerini dikkate alarak, iklim değişikliğinin insanlığın ortak bir kaygısı olduğunu kabul eder. 
Tarafları iklim değişikliğine müdahale amaçlı eyleme geçtiklerinde insan hakları, sağlık hakkı, yerli halkların, yerel 
toplulukların, göçmenlerin, çocukların, engellilerin ve hassas durumdaki kişilerin hakları, kalkınma hakkı ve ayrıca 
cinsiyetler arası eşitlik, kadınların güçlendirilmesine ve kuşaklar arası adalet konularındaki yükümlülüklerine uygun 
hareket etmeye, bu hususlara saygılı olmaya ve onları geliştirmeye çağırır.

Sözleşme maddeleri çok yönlü ve bütünsel bir adalet kavrayışına sahip olmakla birlikte, maddelerin hukuki 
bağlayıcılığının olmaması uygulanması önünde önemli engel oluşturmaktadır. Paris Anlaşmasının devletlerce sahip-
lenilmesi ve tüm toplumda bilinirliğinin sağlanması bu bakımdan önemlidir. Ancak anlaşmanın uygulansa dahi çeşitli 
yetersizlikleri de vardır, toplumsal adalet ve eşitlik perspektifinin geçerli olduğu ekolojik bir yaşam için gerekli olan 
asıl faktör ise ekolojiyle ilgili tüm politik kararlara toplum katılımının sağlanması olacaktır.

Anahtar kelimeler: İklim krizi; Paris Sözleşmesi, Biyoetik, Kolay İncinebilir Gruplar

1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik ABD – Edirne, fgulsumonal@trakya.edu.tr
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Last Hope: Paris Climate Agreement;           
Evaluation From an Ethical Perspective

F. Gülsüm ÖNAL1

In today’s world, while the multifaceted negative effects of global warming are takings names such as “climate 
crisis” or “climate disasters”, it is predicted that the fate of the planet is in danger unless urgent measures are taken. To 
prevent destruction, The Paris Climate Agreement, which is the current and hope-creating document, is considered 
the most participatory joint document in history. The aim of this study is to introduce the Paris Convention and to 
evaluate it in terms of basic ethical issues. As a method, the conditions that are leading to the contract and the main 
text of the contract will be examined with the help of the literature, and the relevant articles will be analyzed in terms 
of the basic principles of bioethics.

It is also important that the Paris Agreement establishes a rights-based framework and links the struggle with 
human rights and the right to health. In the entrance section, it highlights the essential relationship between climate 
change actions, interventions and impacts, and equitable access to sustainable development and poverty eradication. 
It recognizes that climate change is a common concern of humanity, taking into account the fundamental priority of 
ensuring food security and ending hunger, and the particular vulnerability of food production systems to the adverse 
effects of climate change. When its parties take action to respond to climate change, comply with their obligations on 
human rights, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, the disabled 
and vulnerable, the right to development, as well as gender equality, women’s empowerment and intergenerational 
justice, calls to respect these issues and to develop them.

Although the articles of the Convention have a multifaceted and holistic understanding of justice, the lack of legal 
bindingness of the articles constitutes an important obstacle to their implementation. In this regard, it is important 
for the Paris Agreement to be embraced by the governments and to be known in the societies troughout the world. 
However, even if the agreement is implemented, it also has various inadequacies. The main factor required for an 
ecological life where the perspective of social justice and equality is valid, will be the participation of the society in all 
political decisions related to ecology.

Keywords: Climate crisis; Paris Convention, Bioethics, Vulnerable Groups

1 Trakya University Department of History of Medicine and Ethics – Edirne, fgulsumonal@trakya.edu.tr
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Tarım Politikaları Kapsamında Türkiye’nin 
Tarımsal Büyümesinin Değerlendirilmesi

Mustafa BEKMEZCİ1, Erdem AK2

Günümüzde dünyada ve Türkiye’de tarımla ilgili bir takım sorunlar yaşanmaktadır. Yaşanan Covid-19 pande-
misi tarımın önemini ortaya koymuş, devletler vatandaşlarının beslenmesi konusunda endişe duymaya başlamıştır. 
Birleşmiş Milletler Gıda Tarım ve Gıda Örgütü (FAO), dünyada açlık çeken insanların sayısının her geçen 
gün arttığını rapor etmiştir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde tarım ve gıda ile ilgili sorunların, tüm dünyayı 
ilgilendiren en önemli konulardan biri olduğu ifade edilebilir. Her ülke öncelikle kendi gıda güvenliğini ve gıda 
egemenliğini sağlamak üzere stratejiler geliştirme konusunda çalışmaya başlamış, bu konuda politikalar geliştirmiştir.

Tarımsal büyüme, tarım sektöründe istihdam, tarımsal ürünlerin ithalat ve ihracat durumu, tarımsal fiyat 
hareketliliği gibi konular tarım politikaları konusunda fikir veren önemli kavramlardır. Bu çerçevede değerlendi-
rildiğinde, Türk tarım sektörünün ihracatı ile ithalatı arasındaki farkın, ithalat artışına bağlı olarak azaldığı 
görülmektedir. Üretimde rakamsal bir artış olmakla beraber enflasyon etkisi göz önünde bulundurulduğunda artışın 
çok anlamlı olmadığı söylenebilir. 2021 yılının ikinci çeyreğinde ortaya çıkan tarımsal büyüme rakamı TÜİK 
verilerine göre yüzde 2,3 olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemiz 2019 yılında toplam 180.832.722.000 dolar, 2020 yılında 169.637.755.000 dolar ihracat yaparken 
2019 yılında 210.345.203.000 dolar ve 2020 yılında 219.516.807.000 dolar ithalat yapmıştır. 2019 yılında 
29.512.481.000 dolar dış ticaret açığı verirken bu rakam pandemini yoğun bir şekilde yaşandığı 2020 yılında 
49.879.052.000 dolar olarak gerçekleşmiştir.

Son yıllarda GSMH içindeki payı %5,5-6 seviyelerine düşen tarım sektörünün ülke büyümesine etkisi sınırlı 
seviyededir. 1930’larda %40 seviyesinde olan tarımın GSYH hasıla payı yıllar içinde çok azaldığı görülmektedir. 
Şöyle ki; 1930 yılında bu pay %46,5 idi.

Tarımsal girdi fiyatları, tarımsal üretim için ciddi sorun oluşturmaya devam etmektedir. Son yıllarda belirgin 
olan ekonomik krize bağlı olarak girdi fiyatları sürekli artmaktadır. Bunun karşılığında, tarımsal ürünlerin fiyatları, 
tarımsal girdi fiyatları kadar artmamaktadır. Tarımsal ürün fiyatlarının girdi fiyatlarına nispeten düşük seviyede 
artması ve son yıllarda artan ithalat eğilimi ülkemiz tarımını büyük ölçüde etkilemektedir.

Bu çalışmada, Türk tarımında yaşanan sorunlar, Türkiye’nin tarım politikaları, tarımsal büyümeye etki eden 
ekonomik faktörler, Türkiye’nin tarımsal büyümesinin sektörel ithalat ve ihracat değerleri, tarımsal ürün fiyatları 
ve tarımsal girdi maliyeti ile bunların sektöre yansımaları ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Tarım politikaları, tarımsal büyüme, ekonomik faktörler, tarımsal ürün fiyatları, tarımsal girdi 
maliyeti, gelir dağılımı, istihdam

1 Toros Üniversitesi, 
2 Hasat Türk, hasatturk19@gmail.com
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Evaluation of  Turkey’s Agricultural Growth             
in the Scope of Agricultural Policies

Mustafa BEKMEZCİ1, Erdem AK2

Today, there are some problems related to agriculture in the world and in Turkey. The Covid- 19 pandemic has 
revealed the importance of agriculture, and states have begun to worry about the nutrition of their citizens. The 
United Nations Food, Agriculture and Food Organization (FAO) reported that the number of people suffering 
from hunger in the world is increasing day by day. When evaluated in this context, it can be stated that the 
problems related to agriculture and food are one of the most important issues that concern the whole world. Each 
country has started to work on developing strategies to ensure its own food security and food sovereignty, and has 
developed policies in this regard.

Agricultural growth, employment in the agricultural sector, import and export status of agricultural products, ag-
ricultural price mobility are important concepts that give an idea about agricultural policies. When evaluated within 
this framework, it is seen that the difference between the exports and imports of the Turkish agricultural sector 
has decreased due to the increase in imports. Although there is a numerical increase in production, it can be said 
that the increase is not very significant considering the effect of inflation. The agricultural growth figure, which 
emerged in the second quarter of 2021, was 2.3 percent, according to Turkish Statistical Institute (TUIK) data.

While Turkey exported a total of 180,832,722,000 dollars in 2019 and 169,637,755,000 dollars in 2020, it 
imported 210,345,203,000 dollars in 2019 and 219.516,807,000 dollars in 2020. While giving a foreign trade 
deficit of 29.512.481.000 dollars in 2019; this figure was 49,879,052,000 dollars in 2020, when the pandemic 
was experienced intensely.

The agricultural sector, whose share in the GNP has decreased to 5.5-6% in recent years, has a limited impact 
on the country’s growth. It is seen that the share of agriculture’s GDP, which was around 40% in the 1930s, has 
decreased a lot over the years. Namely; In 1930, this share was 46.5%.

Agricultural input prices in Turkey create a big problem when evaluated in terms of agricultural production. 
Input prices have been constantly increasing in recent years due to the economic crisis. On the contrary, the prices 
of agricultural products do not increase as much as the prices of agricultural inputs. The relatively low increase 
in agricultural product prices compared to input prices and the increasing import trend in recent years have been 
affecting Turkish agriculture to a large extent.

In this study, the problems experienced in Turkish agriculture, Turkey’s agricultural policies, economic factors 
affecting agricultural growth, sectoral import and export values of Turkey’s agricultural growth, agricultural prod-
uct prices and agricultural input costs and their reflections on the sector are discussed.

Keywords: Agricultural policies, agricultural growth, economic factors, agricultural product prices, agricultural 
input costs, income distribution, employment
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The Effect of Climate Change on Agriculture and 
Adaptation of Agriculture 

Melike BAHÇECİ1, Sait ENGİNDENİZ2, Abdullah ÜNLÜ3, Derya BAYKAL4, Erdem AK5

Climate change is increasing day by day its impact due to anthropogenic processes as well as natural processes. This 
is the subject of climate change and its effects are expected to emerge globally and regionally. Thus, climate change; 
agriculture, forest and vegetation, fresh water resources, sea level, energy, human health and biodiversity can directly 
or indirectly affect.In addition, climate change can put pressure as a problem on agriculture, socially and economically. 
Due to climate changes in soil and water regimes, agricultural production and food safety are in danger. Long term 
climate change; stresses on water and other resources, inefficiency of soil, aggravation of agricultural land, causing 
widespread desertification, causing damage to agricultural plants and proliferation of diseases, and destroying coastal 
ecosystems by raising the sea level. Over the past 100 years, the global climate has warmed to about 0.1 ° C due to 
greenhouse gas emissions from anthropogenic activities. This warming up process is continuing due to the intensive 
economic activities of today and the increase in atmospheric greenhouse gasses. Global warming will continue to in-
crease 1 ° C over the next decade, even if no greenhouse gas emissions are released into the atmosphere from now on. 
According to scientists predict that the world will warm in the next century unless measures are taken to significantly 
reduce greenhouse gas emissions. This will cause famine in the future because it will affect agriculture due to loss of 
productivity in agriculture as a result of global warming, drought. In order to reduce these effects, some studies are 
carried out for adaptation to some climate change in agriculture. The aim of this study is to give information about 
climate change and its adaptation in agriculture. 

Keywords: climate change, agriculture, adaptation of climate change 
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İklim Değişikliğinin Tarım Üzerine Etkisi ve Tarımın 
İklim Değişikliğine Uyumu

Melike BAHÇECİ1, Sait ENGİNDENİZ2, Abdullah ÜNLÜ3, Derya BAYKAL4, Erdem AK5

İklim değişikliği, doğal süreçlerin yanı sıra antropojenik süreçler nedeniyle etkisini her geçen gün artırmaktadır. Bu 
iklim değişikliği konusu ve etkilerinin küresel ve bölgesel olarak ortaya çıkması bekleniyor. Böylece iklim değişikliği; 
tarım, orman ve bitki örtüsü, tatlı su kaynakları, deniz seviyesi, enerji, insan sağlığı ve biyoçeşitlilik doğrudan veya 
dolaylı olarak etkileyebiliyor. Ayrıca iklim değişikliği sosyal ve ekonomik olarak tarım üzerinde bir sorun olarak 
baskı oluşturabiliyor. Toprak ve su rejimlerindeki iklim değişiklikleri nedeniyle tarımsal üretim ve gıda güvenliği’de 
tehlikededir. Uzun vadeli iklim değişikliği; su ve diğer kaynaklar üzerindeki baskılar, toprağın verimsizliğine, tarım 
arazilerinin kötüleşmesine, yaygın çölleşmeye neden olmasına, tarım bitkilerinin zarar görmesine ve hastalıkların 
çoğalmasına, deniz seviyesinin yükselerek kıyı ekosistemlerinin tahrip edilmesine sebebiyet vermektedir. Son 100 yılda, 
küresel iklim değişikliği, antropojenik faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonları nedeniyle yaklaşık 0,1 ° C’ye 
kadar ısındı. Günümüzün yoğun ekonomik faaliyetleri ve atmosferik sera gazlarındaki artış nedeniyle bu ısınma süreci 
devam etmektedir. Bundan sonra atmosfere herhangi bir sera gazı salınımı olmasa bile küresel ısınma önümüzdeki on 
yılda 1°C artmaya devam edecek. Bilim adamlarına göre, sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltacak önlemler 
alınmadığı takdirde, gelecek yüzyılda dünyanın ısınacağını tahmin ediyor. Bu da gelecekte kıtlığa neden olacaktır 
çünkü küresel ısınma, kuraklık sonucu tarımda verim kaybı nedeniyle tarımı etkileyecektir. Bu etkileri azaltmak için 
tarımda bazı iklim değişikliğine uyum için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, iklim değişikliği ve tarımda 
uyumu hakkında bilgi vermektir. 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, tarım, iklim değişikliğine uyum
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Tarımda Emperyal Kapitalizme Karşı Çözümler
Mustafa KAYMAKÇI1

Emperyal kapitalizm,1980’li yılların sonlarından itibaren tarımda izlediği politikaları terk etmeye başladı. Bu 
dönüşümde kimi etmenler rol oynadı. Bunlardan birincisi, reel sosyalist sistemin baskısının ortadan kalkmasıydı. 
İkincisi de tarımda özellikle Batı’da endüstriyel tarımın geldiği noktaydı. 1980’li yıllara değin tarım ürünleri itha-
latçısı olan Batı, Araştırma- Geliştirme(Ar-Ge) ile geliştirdikleri yeni teknolojiler ve olağanüstü destekler aracılığıyla 
tarımda da gereksinimlerin çok üstünde tarımsal ürün ve girdi stoklarına ulaştılar. Anılan stokların eritilmesi, 
Batı için varlıklarının sürdürülmesi açısından yaşamsal bir zorunluluk durumuna geldi. Ellerindeki ürün fazlalarını 
çok ucuz fiyatlarla ihraç ettiler. Bu nedenle çevre ülkelerinin pazarlarını ele geçirmek için yeni-liberal politikaları 
zorlamalarla devreye soktular. Yeni-liberal politikalara, emperyal yüzlerini saklamak için küreselleş(tir)me politikaları 
adı da verildi.

Bu bağlamda neo-liberal politikalarla çevre ülkelerinde; köylülük mülksüzleştirme sürecine sokuldu, aile işgücü 
temelli küçük ve orta ölçekli üreticiliği destekleme politikaları terk edilmeye başlandı, işletmelerin dev kapitalist işlet-
melere dönüştürülmesi doğrultusunda girişimlere hız verildi. Bu yolla kırsal nüfusun azaltılması da gündeme sokuldu. 
Ancak uygulanmakta olan politikalar, başta Afrika’nın birçok ülkesinde açlıktan ölümleri yaratan yıkımlara neden 
oldu. Türkiye gibi ülkeler de tarımsal ürün ithalatçısı oldu, çünkü tarımsal üretim nüfus artışına göre artmadı.

Bildiride, öncelikle tarımda kapitalist paradigmanın yarattığı endüstriyel tarımın iflasına ait tespitler dile getir-
ilecektir. Daha sonra kapitalizmin tarımda yarattığı yıkımlara karşı seçeneğin neler olabileceği konusu tartışmaya 
açılmıştır. Önerilen seçeneklerin üçüncü dünya ülkeleri kadar kapitalist ülkelerdeki aile işgücü temelli küçük ve orta 
ölçekli üreticiler için de geçerli olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Endüstriyel tarım, küçük ve orta ölçekli üreticiler, kooperatif örgütlenme, gıda egemenliği
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Solutions Towards Imperial Capitalism in Agriculture
Mustafa KAYMAKÇI1

Imperial capitalism began to abandon the policies it followed in agriculture since the late 1980s. Some factors 
played a role in this transformation. Firstly, the pressure of the real socialist system has been removed. The second 
was the point at which the industrial agriculture arrived in agriculture, especially in the West. The West, which was 
an importer of agricultural products until the 1980s, has reached agricultural product and input stocks far above 
its needs in agriculture due to the new technologies developed through Research and Development (R&D) and 
extraordinary supports that has been provided. The disinvestment of the aforementioned stocks has become a vital 
necessity for the West to maintain their wealth. They exported their surplus products at very cheap prices. For this 
reason, they forced new- liberal policies to capture the markets of the neighbouring countries. Neo-liberal policies 
have also been called globalization policies to disguise their imperial feature.

In this regard, the peasantry was brought into the process of dispossession, the policies for supporting family 
labour-based small and medium-sized production was abandoned, and the initiatives were accelerated to transform 
the businesses into giant capitalist enterprises in the neighbouring countries via neo-liberal policies. Concordantly, 
reducing the rural population was also put on the agenda. However, the policies being implemented lead to 
devastating results such as starvation deaths in many African countries. In addition, countries like Turkey became 
importers of agricultural products, because agricultural production did not increase in accordance with the popula-
tion growth.

In this paper, first of all, the evidences of the failure of industrial agriculture created by the capitalist paradigm 
in agriculture will be expressed. Later, the potential alternatives against the destructions caused by capitalism in 
agriculture will be opened to discussion. It is considered that the proposed options may also be valid for family 
labour-based small and medium-sized producers in capitalist countries as well as the third world countries.

Keywords: Industrial agriculture, small and medium-sized producers, cooperative organization, food sovereignty.
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Eskişehir İli Kent Merkezinde Yaşayanların İklim 
Değişikliği Konusunda Yerel Yönetimlerce Yapılan 

Uygulamalarla İlgili Farkındalıkları
Nihal CAN AĞIRBAŞ1, Sibel SARIÇAM2

İklim değişikliği yalnızca çevresel boyutuyla değil, sosyal ve ekonomik sorunları beraberinde getirmesiyle de son 
yılların en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Dünya var oluşundan bu yana iklimsel açıdan çeşitli değişim 
ve dönüşümler yaşamıştır ve yaşamaktadır. Söz konusu bu değişimler daha çok doğal faktörlerden kaynaklanırken, 
günümüzde yaşadığımız değişim insan kaynaklıdır. Sorun yerele özgü değil, küresel boyuttadır. Ancak çözüm-
ler yerelden başlamalıdır. Küresel iklim değişikliğinin sorumlusu olan insanoğlunun farkındalığı, sorunun boyutu, 
kapsamı ve sonuçları hakkındaki bilgisi; çözümün ilk ve en önemli adımını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 
araştırmada; Eskişehir ili kent merkezinde yaşayanların, yerelde iklim değişikliği ile ilgili olarak yapılan çalışmalar 
konusundaki farkındalık ve bilgi düzeyleri incelenmiştir. Eskişehir ili Odunpazarı ve Tepebaşı merkez ilçelerinde 
yaşayan 384 kişi ile anket yapılmıştır. Ankete katılanlar cinsiyet, yaş grupları, eğitim düzeyi, sivil toplum kuruluşu 
üyelikleri ve gelir durumu açısından sosyo-demografik açıdan incelenmiştir. Ankete katılanların bazı belirleyici 
özellikleri ile iklim değişikliği ve yerelde yapılan çevre koruyucu önlemler hakkında bilgi sahibi olmaları arasındaki 
ilişkiler aranmış; sonuçlar yüzdeler, oranlar ve Khi-kare testleri ile ortaya konmaya çalışılmıştır. Buna göre ankete 
katılanların %54,31’inin Eskişehir’de iklim değişikliği konusunda yapılan uygulamalar hakkında bilgi sahibi old-
uğunu düşündüğü, %33,94’ünün uygulamaları bilmediği ve %11,75’inin ise bu konuda bir fikri olmadığı 
belirlenmiştir. Uygulama ve yatırımları bildiğini düşünenlerin cevaplarına göre en çok bilinirliği (%93) olan aktivitenin 
“atık ve çöplerin ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi” olduğu saptanmıştır. Bunu sırasıyla “yeşil alan ve ağaçlandır-
ma yapılması” (%73) ve “toplu taşıma uygulamalarının yaygın olması” (%65,20) izlemektedir. Khi-kare analizi 
sonuçlarına göre; yerel yönetimlerce yapılan iklim değişikliği konusundaki çalışmalar hakkında bilgi sahibi olma ile 
yaş grupları, eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve sivil toplum kuruluşuna üye olma durumu arasında istatistiki açıdan 
anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Kent merkezinde yaşayanların bulundukları merkez ilçe (Odunpazarı, Tepebaşı) 
sınırları ile çevre koruma ve iklim değişikliği konusunda yapılan yatırım ve uygulamaların bilinirliği konusunda ise 
istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki görülmemiştir.

Anahtar kelimeler: İklim değişikliği, farkındalık, yerel politikalar, Eskişehir.
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Awareness of the People Living in Eskisehir City 
Center Regarding the Climate Change Practices of 

Local Administrations
Nihal CAN AĞIRBAŞ1, Sibel SARIÇAM2

Climate change is among the most important problems of recent years, not only with its environmental 
dimension, but also with its social and economic problems. The world has experienced and is going through 
various climatic changes and transformations since its existence. While these changes are mostly caused by natural 
factors, the change we experience today is caused by humans. The problem global but solutions must start locally. 
Awareness of human beings responsible for global climate change, their knowledge about the size, scope and conse-
quences of the problem constitute the first and most important step of the solution. In this context, the awareness 
and knowledge levels of the people living in the city center of Eskisehir about the studies on climate change in the 
local area were examined. A survey was conducted with 384 people living in the central districts of Eskişehir, 
Odunpazarı and Tepebaşı. The participants were examined socio-demographically in terms of gender, age groups, 
education level, non-governmental organization memberships and income status. The relationships between some 
of the characteristics of the participants and their knowledge about climate change and environmental protec-
tion measures were investigated and results were tried to be revealed by percentages, ratios and Chi-square tests. 
Accordingly, it was determined that 54.31% of the respondents replied that they have knowledge about the 
practices on climate change in Eskişehir, 33.94% don’t know the practices and 11.75% have no idea about this issue. 
According to the answers of those who think they know the applications and investments, it was determined that 
the activity with the most awareness (93%) was “separation and recycling of waste and garbage”. This is followed by 
“green space and afforestation” (73%) and “widespread public transportation practices” (65.20%). According to 
the results of the Chi- square analysis, statistically significant relationship was found between being informed about 
the studies on climate change by local administrations and age groups, education level, income level, and being a 
member of a non-governmental organization. There is no statistically significant relationship between where 
the participants are residing in centreal district, Odunpazarı or Tepebaşı, and the awareness of the investments and 
practices on environmental protection and climate change.

Keywords: Climate change, awareness, local policies, Eskişehir.
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Tarım İşçileri: Hakları Unutulan Bir Grup İnsan
Rabia İlay AKBULUT PEERZADA1

Dünya iş gücünün yaklaşık olarak dörtte birini oluşturan tarım işçilerinin büyük bir kısmı işverenle herhangi 
bir iş sözleşmesi olmaksızın gayri resmi olarak istihdam edilmektedir. Buna bağlı olarak, tarım işçilerinin büyük bir 
kısmının, adil ücret, güvenli çalışma koşulları, ücretli izin gibi yasal bir iş sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin 
yerine getirilmesini işverenden talep edebilme hakları bulunmamaktadır. Tarım sektörünün en tehlikeli sektörlerden 
biri olmasına rağmen, genellikle ulusal iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin kapsamının dışında bırakılması, tarım 
işçilerinin durumunu daha da kötüleştirmektedir. Zira, sosyal güvencesi bulunmayan bu kişiler, uğradıkları iş kazal-
arı sonucunda tamamen korumasız kalmaktadır. Bu kişilerin işlerini kaybetmeleri, ailelerinin tüm geçim kaynağını 
kaybetmeleri anlamına gelmektedir. Bu hususlarla birlikte, tarım işçileri gıda üretiminin bel kemiğini oluşturmalarına 
karşın, açlıktan en çok etkilenen gruplar arasında yer almaktadır. Mevcut şartlar altında, tarım işçileri sosyal güvenlik 
hakkı başta olmak üzere, gıda hakkı, su hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı ve toplu pazarlık hakkı gibi pek çok sosyal 
ve ekonomik haktan yararlanma bakımından toplum içindeki en dezavantajlı grubu oluşturmaktadır. Bu haklardan 
mahrum kalmanın bir sonucu olarak tarım işçilerinin yıllardır içinde bulundukları yoksulluk ve sosyal dışlanmışlık çık-
mazı, hukuki koruma mekanizmalarının yetersizliği nedeniyle nesilden nesile aktarılan bir kısır döngüye dönüşmüştür. 
Tarım işçileri arasında kadınlar, çocuklar ve göçmen işçiler gibi bazı gruplar, toplum içindeki hâlihazırdaki zayıf du-
rumları nedeniyle daha da dezavantajlı bulunmaktadırlar. Bu çalışmada, tarım işçilerinin ihmal edilen hakları, hali 
hazırdaki dezavantajlı durumlarını kötüleştiren etkenler ve bu dezavantajlı durumlarının iyileştirilmesi için çözüm 
önerileri ele alınmıştır. 
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Agricultural Workers: A Group of People Whose 
Rights are Forgotten

Rabia İlay AKBULUT PEERZADA1

The majority of agricultural workers, which corresponds to approximately one fourth of the world workforce, is 
employed in an informal manner without a labour contract with the employer. Accordingly, the majority of agricul-
tural workers have no right to demand the fulfilment of obligations such as fair wages, safe working conditions, paid 
vacation arising from a legal labour contract. Notwithstanding, the agriculture sector is one of the most hazardous 
sectors, it is generally left out of the scope of the occupational health and safety regulations which exacerbates the 
situation of agricultural workers. Because, these people have no social security, are totally left without protection as 
a consequence of an occupational accident. For these people, the loss of job means the loss of all means of livelihood 
for their families. In addition to all these, although agricultural workers are the backbone of the food production, 
they are one of the most affected groups by hunger. Under current circumstances, agricultural workers are the most 
disadvantaged groups in a society in terms of particularly the enjoyment of the right to social security and other so-
cio-economic rights, such as the right to food, the right to water, the right to health, the right to education and the 
right to collective bargaining. Poverty and social exclusion that agricultural workers are at a dead end because of the 
deprivation of those rights turned into vicious cycle, which transferred from a generation to a generation, because 
of the lack of legal protection mechanisms. Women, children, and migrant workers among agricultural workers are 
more disadvantageous because of their current vulnerable situations. In this study, the neglected rights of agricultural 
workers, the aggravating factors on their current disadvantageous situation and solutions offers for the enhancement 
of this disadvantageous situation are discussed. 

Keywords: Agricultural workers, social and economic rights, disadvantaged groups, hunger, poverty 
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Pandemi Sürecinin İç Mekanda                                    
Tarım Pratiğine Etkisi

Meltem YILMAZ1, Nergiz AMİROV2

Ulusal ve uluslarası gelişmeler incelendiğinde, COVID-19 salgınının gıda tedarik zincirinde aksamaya, gıdaya 
erişimi kısıtlayan fiziksel ve ekonomik engellerin artmasına neden olduğu görülmektedir. İşgücü eksikliğinden 
kaynaklanan üretimin azalması ve ekonomik krizlerin yarattığı düşük alım nedeniyle üretilen gıdanın israf edilmesi 
gibi sorunların artarak toplumsal boyuta ulaşması, kent merkezlerinde gıda güvensizliği oluşturarak günümüzün en 
büyük problemlerinden birine sebep olmaktadır. Bu nedenle, yerel gıda üretimini hane ve topluluk düzeyinde 
güçlendirmek kritik öneme sahiptir. İç mekanda ve yapı çevresinde tarım pratiği, hane düzeyinde taze gıda te-
dariğini desteklemek için yaşam alanlarında veya yakın yapı çevrelerinde farklı fiziksel, sosyal ve ekonomik işlevleri 
birleştiren bir gıda üretim sistemidir. Lojistik bağlamında iç mekanda tarım, taze sebze ve meyvelere günlük kolay 
erişimi sağlar. Sağlık açısından incelendiğinde protein, vitamin ve mineral takviyesi yaparak zenginleştirilmiş gıdanın 
tüketimini ve dengeli beslenmeyi sağlar. Organik gıdanın temini ve fiziksel aktivite için bir fırsat olan iç mekanda tarım 
pratiği, insan sağlığı ve refahı için de önemlidir. Bu fikirden yola çıkarak, pandemi sürecinde bireylerin yönelim 
gösterdiği iç mekanda ve yapı çevresinde gıda üretimi gıda güvenliğini, çeşitliliği, besleyici değeri yüksek gıdanın üre-
timini ve mikro çevrenin iyileştirilmesini sağlayabilir. Pandemi ile birlikte ‘sağlıklı yaşam’ fikrinin gelişerek, iç mekan 
tarımının, bireylerin pasif tüketici kimliğini aktif üretici kimliğine dönüştürdüğü gözlemlenmiştir. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin son yıllarda üzerinde yoğun olarak çalıştığı ve eşit olarak sağlıklı gıdaya erişimin bir yansıması olan kent 
tarımı çalışmaları, kent merkezlerinde yaşayan toplumu tarım ile yakından ilişki kurması yönünde etkilemiştir. Bu 
dönüşümün tasarım bağlamında da yeni bir dil yaratacağı öngörülmektedir. Bu çalışma, Ankara ili ölçeğinde pandemi 
sürecinin başlaması ile yerel halkın iç mekanda ve yapı çevresinde tarım pratiğine yönelmelerini analiz etmektedir.

Anahtar kelimeler: pandemi süreci, kent tarımı, Ankara, gıda güvenliği, iç mekan
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Effect of Pandemic Process on Indoor                
Farming Practice

Meltem YILMAZ1, Nergiz AMİROV2

When national and international developments are examined, it is seen that the COVID-19 epidemic has 
caused disruption in the food supply chain and increased physical and economic barriers that restrict access to food. 
Problems such as decreased production due to lack of Labor and wasting food produced due to low consumption 
caused by economic crises increase to social dimension, creating food insecurity in urban centers and causing 
one of the biggest problems of today. Therefore, it is critical to strengthen local food production at the household 
and community level. The practice of agriculture indoors and around the building is a food production system 
that combines different physical, social and economic functions in living spaces or close building environments to 
support the household level supply of fresh food. In the context of logistics, indoor farming provides easy daily access 
to fresh vegetables and fruits. When examined in terms of health, it provides the consumption of enriched food and a 
balanced diet by making protein, vitamin and mineral supplements. The practice of indoor agriculture, which is an 
opportunity for the supply of organic food and physical activity, is also important for human health and well-being. 
Based on this idea, food production indoors and around the building, where individuals are oriented during the 
pandemic process, can provide food safety, diversity, production of high nutritious food and improvement of the 
microenvironment. It has been observed that the idea of ‘healthy life’ has developed with the pandemic, and 
indoor agriculture has transformed the passive consumer identity of individuals into active producer identity. Urban 
agriculture studies, which Ankara Metropolitan Municipality has been working on intensively in recent years and 
which is a reflection of equal access to healthy food, has influenced the society living in the city centers to establish a 
close relationship with agriculture. It is foreseen that this transformation will create a new language in the context of 
design. This study analyzes the tendency of the local people to practice agriculture indoors and around the building 
with the onset of the pandemic process in Ankara province.

Keywords: pandemic process, urban agriculture, Ankara, food safety, interior
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Tarımsal Üretim, Pazarlama ve Tarımsal İşgücü 
Sorunlarının Etik Değerlendirmesi

Yiğit ULUKENT1, Erdoğan GÜNEŞ2

Ulusal ekonominin temel sanayisi olan, stratejik önemi bulunan, gayri safi hasılanın en önemli bölümünü oluştur-
an tarım, kırsal kesimin kalkınması, ülke genelinde gıda güvenliğinin sağlanması, kentsel ve kırsal alanlar arasındaki 
ekonomik ve kültürel uçurumun azaltılması ve başarılı bir toplumun inşa edilmesi yönünden en önemli sektördür

İnsan yaşamının sürdürülebilmesinde en önemli unsur olan tarımsal üretimin mevcut kapasitesi artan nüfusun 
ihtiyaçlarını karşılamada giderek yetersiz kalmakta, iklim krizleri, küresel ısınma, su kaynaklarının azalması, kirlilik 
gibi nedenlerle verimlilik giderek düşmekte, gıda güvenliği sorunları artmaktadır. Gelişmiş ülkeler önümüzdeki 
son 30 yıllık süreçte oluşacak gıda krizi için tarımsal alanda tüm teknolojik, yapısal ve ekonomik yatırımlarını 
yapmışlar, insan kaynaklarını yetiştirmişler ve tarım politikalarını düzenlemişlerdir.

Ülkemizde Cumhuriyet’in ilk yıllarında kalkınmada lokomotif görevi üstlenen tarım, yatırımların sanayiye 
kayması sonucu geri planda bırakılmıştır. Küçük aile işletmeleri üzerinden sürdürülen tarımda girdilerin artması, 
teşviklerin yetersiz kalması, ekonomik olarak gerileme işgücünün kentlere ve sanayi alanlarına göç etmesine neden 
olmuştur. Günümüzde birtakım politikalara ve alınan önlemlere rağmen kırsalda hala ücretlerde düşüklük, sosy-
oekonomik yetersizlik, güvencesiz çalışma sorunları devam etmektedir. Bu durum kırsalda işgücü kaybına, diğer alan-
larda istihdam yetersizliği ile işsizlik sorunlarına ve ekonomik verilerde hızlanan bir gerilemeye neden olmaktadır.

Tarımsal üretimi teşvik etmek, ekonomiye katkısını artırmak, gıda güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak 
için tarımsal üretim ve gıda güvenliğine dair etik kuralların belirlenmesi, sosyoekonomik güvencenin sağlanması, 
işgücü niteliğinin artırılması, tarımsal sanayi alanlarının geliştirilmesi, işgücü niteliğinin artırılması, kooperatifçiliğin 
yaygınlaştırılması, çiftçinin pazarlamada doğrudan rol aldığı bir sistemin oluşturulması, agroturizm, organik üretim 
teşvikleri ile kırsal ve kent arasında iletişim ve dayanışmanın artırılması gerekmektedir. Bu amaçla tarım politikal-
arında köklü ve uzun vadeli düzenlemeler yapılmalı, üretimden pazarlamaya kadar etik kurallar işletilmeli, işgücü 
eğitiminin yanı sıra tarımsal okur yazarlık artırılmalı ve süreçler yakın takip edilerek güncellenmelidir. Alınacak 
önlemler orta vadede kırsaldan kentlere göçün tersine çevrilmesini, sınıfsal farlılıkların ve gelir adaletsizliğinin azaltıl-
masını ve dünya pazarlarında rekabet gücünün artırılmasını, zun vadede ise ulusal güvenliğin temel taşı olan gıdaya 
ulaşımın sürdürülebilirliğini ve yeterliliğini sağlayacaktır. Yakın zamanda belenen gıda krizini önlemek için acilen 
gelişmiş ülkelerin iyi uygulama örnekleri Türkiye’deki kurumsal yapıya uyarlanmalı ve doğru tarım politikaları ile 
doğru yatırımlar yapılmalıdır.

Çalışmada Türkiye’nin tarım politikalarındaki yetersizlikler, üretim ve pazarlamada rol alan işgücünün sorunları, 
sosyal, ekonomik ve etik boyutları tartışılmış ve dünya örnekleri üzerinden çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: tarımda işgücü, tarımsal istihdam, işgücü sorunları, pazarlama sorunları, tarımsal kalkınma, 
etik yaklaşım
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Ethical Evaluation of Agricultural Production, 
Marketing and Agricultural Labor Issues

Yiğit ULUKENT1, Erdoğan GÜNEŞ2

Agriculture, which is the main industry of the national economy, has strategic importance and constitutes the 
most important part of the gross product, is the most important sector in terms of the development of rural areas, 
ensuring food security throughout the country, reducing the economic and cultural gap between urban and rural 
areas, and building a successful society.

The current capacity of agricultural production, which is the most important factor in sustaining human life, is 
increasingly insufficient to meet the needs of the increasing population, productivity is gradually decreasing due to 
climate crises, global warming, decrease in water resources, pollution, and food safety problems increase. Developed 
countries have made all their technological, structural, and economic investments in the agricultural field, trained 
their human resources, and arranged their agricultural policies for the food crisis that will occur in the next 30 years.

Agriculture, which assumed the locomotive role in development in the first years of the Republic in our 
country, was left in the background as a result of the shift of investments to industry. The increase in inputs in 
agriculture, which is carried out through small family businesses, the insufficient incentives, and the economic 
recession have caused the workforce to migrate to cities and industrial areas. Despite some policies and measures 
taken today, the problems of low wages, socioeconomic inadequacy and insecure working continue in rural areas. 
This situation causes a loss of labor force in rural areas, unemployment and unemployment problems in other 
areas, and an accelerating decline in economic data.

In order to encourage agricultural production, increase its contribution to the economy, and ensure food safety 
and sustainability, determining ethical rules on agricultural production and food safety, providing socio-economic 
security, increasing the quality of labor force, developing agro-industrial areas, increasing the quality of labor 
force, disseminating cooperatives, in which the farmer plays a direct role in marketing. A system should be 
established, agrotourism, organic production incentives and communication and solidarity between rural and 
urban areas should be increased. For this purpose, deep-rooted and long-term arrangements should be made in 
agricultural policies, ethical rules should be applied from production to marketing, agricultural literacy should be 
increased as well as labor force training and processes should be closely followed and updated. The measures to be 
taken will ensure the reversal of migration from rural to urban areas in the medium term, the reduction of class 
differences and income inequality, and the increase of competitiveness in world markets, and the sustainability and 
adequacy of access to food, which is the cornerstone of national security, in the long term. In order to prevent the recent 
food crisis, good practice examples of developed countries should be adapted to the institutional structure in Turkey 
and the right investments should be made with the right agricultural policies.

In the study, the inadequacies in Turkey’s agricultural policies, the problems of the labor force involved in pro-
duction and marketing, social, economic and ethical dimensions were discussed, and solutions were presented based 
on world examples.

Keywords: agricultural labor, agricultural employment, labor problems, marketing problems, agricultural devel-
opment, ethical approach
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Makro ve Mikro Kirletici Kaynağı Olarak Hastahane 
Atık Suları ve Türkiye’de Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliğindeki Yeri
Nazlı ÖZCAN ÇÖKEN1,2, Didem SALOĞLU DERTLİ3

Farmasötik bileşikler, endokrin bozucu bileşikler, hormonlar, ağır metaller ve kişisel bakım ürünleri gibi çok 
çeşitli makro ve mikro kirleticiler hastahane atık suları ile önce şehir şebeke sularına oradan da doğaya salınmaktadır. 
Bu kirleticiler su ve karasal ortamlara girerek tüm doğal hayatı ve su yaşamını tehdit etmektedir. Geleneksel atık 
su arıtma tesisleri ise her türden kimyasal ve biyolojik kirleticilerin giderimi için tasarlanmamıştır ve dolayısıyla 
bu kirleticiler yeryüzü ve yer altı sularına salınmaktadır. Dolayısıyla mikro ve makro kirleticilerin gideriminde koag-
ülasyon-sedimentasyon, ozonlama, biyodegredasyon, fotokatalitik degredasyon, adsorpsiyon ve membran filtrasyon 
gibi ileri arıtma yöntemleri uygulanarak çevresel risk en aza indirilmelidir. Ülkemizde çevresel kirlilikleri engellemek 
için düzenlenen Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği’nde kirlet-
icilerin neden olduğu sektörler, deşarj limitleri ve kalite kriterleri bulunmasına rağmen hastahane kaynaklı kirlet-
icilere yer verilmediği göze çarpmaktadır. Bu çalışma farmasötik mikrokirleticileri, bu mikrokirleticilerin gider-
iminde kullanılan yöntemleri ve giderim yüzdelerini içeren bir literatür araştırmasını içermektedir. Aynı zamanda 
farmasötik kirleticilerin giderimi konusunda mevzuat eksikliğinin eleştirel bir değerlendirmesini de sunmaktadır.
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1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksek Okulu, Kimya Teknolojileri Bölümü, nazli.ozcancoken@omu.edu.tr
2 Yalova Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kimya Mühendisliği EABD
3 İstanbul Teknik Üniversitesi, Afet Yönetimi Enstitüsü, Afet ve Acil Durum Yönetimi ABD, didemsalogludertli@gmail.com



Çevrimiçi / Online

35

TARGET 3. ULUSLARARASI TARIM ve GIDA ETİĞİ KONGRESİ
INTERNATIONAL CONGRESS ON AGRICULTURAL & FOOD ETHICS
05 - 06 Kasım / November 2021

Hospital Wastewater as a Source of Macro and Micro 
Contaminants and Their Place in Turkey’s Water 

Pollution Control Regulation
Nazlı ÖZCAN ÇÖKEN1,2, Didem SALOĞLU DERTLİ3

A wide variety of macro and micro pollutants such as pharmaceutical compounds, endocrine disrupting com-
pounds, hormones, heavy metals and personal care products are firstly released into city mains waters and then into 
nature with hospital wastewater. These pollutants enter aquatic and terrestrial environments threaten all natural life and 
aquatic life. Conventional wastewater treatment plants are not designed for the removal of all kinds of chemical 
and biological pollutants, and therefore these pollutants are released into surface and ground waters. Therefore, envi-
ronmental risk should be minimized by applying advanced treatment methods such as coagulation-sedimentation, 
ozonation, biodegradation, photocatalytic degradation, adsorption and membrane filtration in the removal of 
micro and macro pollutants. Although there are sectors caused by pollutants, discharge limits and quality criteria in 
the Regulation on the Control of Pollution Caused by Hazardous Substances in Water and its Environment, which 
was issued to prevent environmental pollution in our country, it is striking that hospital-derived pollutants are not 
included. This study includes a literature review including pharmaceutical micropollutants, the methods used for 
the removal of these micropollutants and their removal percentages. It also provides a critical assessment of the lack 
of legislation on the removal of pharmaceutical contaminants.

Keywords: Hospital wastewaters, macro pollutants, micro pollutants, pharmaceuticals.
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Etik Açıdan Tarımsal Üretici Örgütlenmesinde Yeni 
Arayışlar
Erhan EKMEN1

Son zamanlarda etkisini giderek arttıran küresel tehditler karşısında doğa, ekonomi ve sosyal yaşam 
çerçevesinde karşılıklı dengelerin korunduğu sürdürülebilir tedbirler alınmalıdır. Bu konuda toplumsal farkındalığın 
yaratılmasında, oluşturulan politikaların hayata geçirilmesinde üretici örgütlerinin büyük rolü olacaktır. Özellikle 
sömürmeden, israf etmeden üretmeyi ve yaşamayı adil, paylaşımcı, birlikte çalışan bir anlayışla başaran etkin 
eylemlerin sahada organize edilmesi edilmesinde üretici örgütleri vaz geçilmez paydaşlardır. Bugüne kadar yapılan 
projelerde yaşanan başarısızların arkasında yatan en önemli etkenlerin başına bu paydaştan yeterince faydalanmama 
gelmektedir.

Ülkemizde çözüm önerilerimizde temel paydaş olarak kullanabileceğimiz yaklaşık 17 bin tarımsal amaçlı üretici 
örgütü bulunmaktadır. Aslında bu durumun sektör açısından bir zenginlik olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Fakat üreticiler piyasada bir araya gelip güç birliği oluşturarak değer zincirindeki diğer aktörler ile rekabet etmek 
yerine, birbirleri ile çekişmeye başlayınca bu zenginlik, üretici aleyhine işleyen ve kirlilik olarak algılanan bir 
duruma dönüşmüştür. Bir örgütün başarılı olabilmesi için, tabandan gelen bir yaklaşımla oluşması yani ihti-
yaçlarını ancak bir araya gelerek karşılayabileceklerinin bilincine varmış üreticiler tarafından yapılan bir girişim 
olması gerektiğidir. Verilen destek ve teşvikler ile örgütlenmede ciddi bir düzeye gelinmiştir. Ama örgütler, 
kendilerinden beklenen düzeye gelememiştir. Sorunların çözülememesinin nedeni, mevcut durumdan nemalandığı 
için gidişatın değiştirilmesini istemeyen grupların olduğu görülmektedir.

Sorunların çözümüne yönelik olarak örgütlenme ile ilgili temel kavramların etik açıdan tekrar ele alınması, 
ahlaki zaafların ortaya konulması, bundan sonrası için nasıl bir tutum sergileneceğine ilişkin politikaların belir-
lenmesi gerekmektedir. Başta da belirtildiği üzere bu politikalar küresel tehditler karşısında alınacak tedbirleri de 
kapsamalıdır.

Örgütlenme ile ilgili arayışa gelişmiş ülkelerden özellikle de AB’den başlamak, sektörü çok yönlü olarak ele 
almak ve ürünler bazında değerlendirmek gerekmektedir. AB’deki mevcut üretici örgütler incelendiğinde, mevzuat, 
görevler, kuruluş, organizasyon ve yapı açısından ülkemizdeki örgütlerin hiçbir eksiğinin ya da büyük farkların 
olmadığı görülmektedir. Günümüz bilgi teknolojilerinin bir sonucu olarak hızla değişim gösterebilen bir plat-
forma sahip, esnek, geniş tabanlı-çok amaçlı ağırlıklı olarak kooperatif tipinde bir üretici örgütlenme si yapısı 
Dünya’da hızla gelişmektedir. Bu bildiride ülkemizde üretici örgütlenme ile ilgili izlenmesi gereken yol, aşamalar 
halinde özellikle etik bakış açısıyla sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Üretici örgütleri, kooperatifler, küresel tehditler, sürdürülebilirlik, toplumsal farkındalık, 
adil ve paylaşımcı tedbirler, etik politikalar
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Ethical Approaches in New Searches for Agricultural 
Producer Organization

Erhan EKMEN1

Sustainable measures, should be taken to ensure balances within the framework of nature, economy and social 
life in the face of global threats that have increased their impact recently. Producer organizations will play a 
major role in creating social awareness and implementing new policies. Producer organizations are indispensable 
stakeholders in organizing “fair, sharing, effective actions that succeed in producing and living without exploiting 
and wasting” in the field with an approach working together. One of the most important factors behind the 
unsuccessful projects in the past is not making enough use of this stakeholder.

There are approximately 17 thousand agricultural producer organizations in our country that we can use as 
the main stakeholder in our solution proposals. In fact, this situation should be considered as a wealth for the sector. 
However, when the producers started to compete with each other instead of competing with other actors in the 
value chain by merging to form a “power alliance”; this wealth has turned into a situation against the producer, 
which is perceived as pollution.

For an organization to be successful, it must be formed with a grassroots approach. In other words, it should be 
an initiative made by producers who are aware that they can only meet their needs by coming together. A serious 
level of organization has been reached with support. But the organizations could not reach the level expected from 
them. The reason why the problems cannot be solved seems to be that there are groups that do not want the course 
to be changed because they take advantage of the current situation.

In order to solve the problems; It is necessary to reconsider the basic concepts of organization ethically, to 
reveal moral weaknesses, and to determine policies for the future. As stated at the beginning; these policies should 
also cover the measures to be taken in the face of global threats.

The search for organization should start from developed countries, especially the EU. The sector should be 
considered multidimensional. When the existing producer organizations in the EU are examined in terms of 
legislation, duties, establishment, organization and structure; It is seen that the organizations in our country do 
not have any major differences or deficiencies. As a result of today’s information technologies, a flexible, having 
its own rapidly changing platform, broad- based, multi-purpose, mostly cooperative type producer organization 
structure is developing in the world. In this paper, the way to be followed regarding producer organization in 
our country is presented in stages, especially from an ethical point of view.

Keywords: Producer organizations, cooperatives, global threats, sustainability, social awareness, fair and sharing 
measures, ethical policies
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A Hidden Risk of Food Fraudulent Actions: Seafood 
Allergen

Elif Tuğçe AKSUN TÜMERKAN1

Seafood is an increasingly important primary protein source that plays an important role in human nutrition and 
health. The benefits have led to an increase in seafood consumption globally over the last few years. However, seafood 
can also cause dangerous reactions in susceptible individuals such as allergic reactions, food intolerance and toxicity.

Seafood allergy is considered a serious global health problem with a rising prevalence rate, accounting for up to 3 % 
of the global population. Due to the difficulty of tackling seafood allergies by immunotherapy; avoiding this allergen 
is the best way to protect public health. Thus, detection of relevant allergens by high reliable methods and accurate 
labelling of seafood products are essential for avoiding allergen intake by informing to public. Fraudulent actions 
such as mislabelling, species substitution or species adulteration cause an accidentally ingesting allergen agent that 
can be resulted in life threatens health problems. To tackle seafood allergy, the characterization of allergen proteins is 
the premise of eliminating and labelling. Parvalbumin and tropomyosin are the main seafood allergens derived from 
finfish and shellfish, respectively that can still be dangerous even thermally processed. Molecular methods have started 
to use for the characterization of seafood allergen within better sensitivity and broader spectrum than conventional 
methods. Thus, this research was aimed at clarifying details of molecular methods for qualification and quantification 
of seafood allergen. The benefits and challenges of allergen detection techniques were deeply investigated. The outputs 
of this study could be useful for scientists, authorities and industrialists who consider public wellbeing.

Keywords: Seafood, allergen, food security, parvalbumin,tropomyosin
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Gıda Sahtekarlığında Gizli Bir Tehlike: Su Ürünleri 
Alerjenleri

Elif Tuğçe AKSUN TÜMERKAN1

Su ürünleri insan beslenmesinde ve insan sağlığında önemli bir yer tutan birincil protein kaynaklarından biridir. 
Son yıllarda dünya çapında su ürünleri tüketimi, sağladığı faydalar sebebiyle artışa neden olmuştur. Fakat su ürünleri 
alerjik reaksiyonlar, gıda intolerası ve zehirlenme gibi zararlı etkilere de neden olmaktadır. Su ürünleri alerjileri dünya 
nüfusunun %3’nü etkileyen önemli bir küresel sağlık sorunu olarak değerlendirilmektedir. Su ürünleri alerjisinin 
tedavisi oldukça zor olduğu için, alerjiye neden olan faktörlerden kaçınmak halk sağlığı için en önemli yoldur. Bu 
sebeple alerjiye neden olan alerjenlerin tespiti e su ürünlerinde doğru etiketleme ile halkın bilinçlendirilmesi son 
derece önemlidir. Gıda ürünlerinde, yanlış etiketleme, tür değiştirme veya tür karıştırma işlemleri, farkında olmadan 
alerjenin tüketimine ve dolaylı olarak hayati tehlikelere yol açan sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Su ürünleri alerjen-
lerinin karakterizasyonu, söz konusu alerjenleri elemine etmek veya yeterli gıda ürünü etiketlemesi için çok önemlidir. 
Parvalbumin ve tropomyosin sırasıyla abalık ve kabuklu ürünlerinden elde edilen temel su ürünleri alerjenleri olarak 
bilinmektedir ve ısıl işlem sonrasında bile üründe bulunabildikleri için tehlikeli olmaktadır. Moleküler metotlar su 
ürünleri alerjenlerinin karakterizasyonunda diğer geleneksel yöntemlere kıyasla daha hassas olması ve daha geniş açıdan 
değerlendirebildiği için oldukça önemlidir. Bu çalışmada su ürünlerinin nicelik ve nitelik açısından değerlendirilmesine 
dair detaylar, avantajları ve yaşanan sorunlar detaylı olarak ele alınmıştır. Su ürünlerinin neden olduğu alerjenlerin 
tespiti için kullanılan yöntemler karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçlarının toplum sağlığı ile ilgilenen bilim insanları, 
yöneticiler ve sanayiciler açısından faydalı olacaktır.

Anahtar kelimeler: Su Ürünleri, alerjen, gıda güvenliği, parvalbümin, tropomiyosin
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Tarım ve Gıda Etiğinin Konuşulmayan Alanı: Hayvan 
Sömürüsü

Burçin ÇOKUYSAL1

İnsan türü başlangıçta hayatını sürdürebilmek için doğayı tanımaya anlamaya çalışmış, sonrasında doğaya hâkim 
olmaya çalışmıştır. ‘Doğaya uygun’ yaşam tarzından, doğayı kendi istekleri doğrultusunda değiştirdiği yaşam tarzına 
geçmiştir. Edebiyatta da doğa; kimi zaman, insanları besleyen ve büyüten bir anne kimi zaman da kaosa sebep 
olan ve kontrol altına alınması gereken bir imge olarak gösterilmiştir. Bilindiği gibi insan-doğa ilişkisi farklı açılardan 
yorumlanabilir, ancak hazırlanan makalede tarım ve gıda etiğinin üzerinde nedense çok durulmayan alanı olan ‘hayvan 
sömürüsü’ açısından incelenecektir.

Tarım ve gıda etiğinde bugün gözlenen en önemli etik sorun alanları; küresel iklim krizi, gıda güvenliği ve gıda 
güvencesi, biyoçeşitliliğin yok olması, okyanusların ve toprakların kirlenmesi, geri dönülemez çevre problemlerin 
nedeninin hayvancılık sektörü olduğunu ve bu sektörle bağlantılı ‘hayvan sömürüsü’ olduğu gerçeğini görmeli ve bu 
gerçekle yüzleşmeliyiz.

Yağmur ormanlarının yok olmasının %91’inden hayvancılık sektörünün sorumlu olduğu, dünya topraklarının 
1/3’ünün hayvancılık yüzünden çölleştiğini, dünyadaki biyolojik çeşitliliğinin kaybının %60’ının gıda için üretilen 
et yüzünden olduğunu pek konuşmuyoruz. Lester Brown, Amerika’da yıllık et tüketiminin %10 azalması halinde 60 
milyon kişiyi doyuracak miktarda tahılın insanların tüketimine sunulacağı tahmininde bulunmuştu. Üstelik bir kilo 
et üretmek için, bir kilo buğday üretmek için gerekenden 50 kat daha fazla su tüketiliyor.

Tarım ve gıda etiğinde gözlenen en acil ve önemli problemlerin çözümü için nedeni yani ‘hayvan sömürüsünü’ 
ortadan kaldıramazsak sonucu değiştiremeyiz. Endüstriyel hayvancılık ve hayvan refah konusu çeşitli platformlarda 
tartışılsa da ‘hayvan sömürüsü’ tarım ve gıda etiğinin üzerinde çok konuşulmayan ve tartışılmayan etik problem alanı 
olarak görülmektedir.

Burada sorulması gereken en önemsi soru endüstriyel hayvancılığın ahlaksal açıdan haklı ve geçerli bir gerekçesinin 
olup olmadığı sorusudur. Hazırlanan çalışmanın amacı ‘hayvan sömürüsü’ ile ilgili ahlaki bir yol göstermek değil, 
onun yerine etik açıdan tutarlı argümanlar ile konuyu tartışmaya açmaktır. Makalede endüstriyel hayvancılık ve hay-
van sömürüsü; yaşam hakkı, türcülük, adalet ve çevre argümanları üzerinden açıklanmaya çalışılacaktır. Hayvan 
sömürüsünün bugün yüzleşmek zorunda olduğumuz en önemli ve acil etik problem alanı olduğu düşüncesi 
savunulacaktır.

Canlıların ‘yaşam hakkına’ saygı duyulması bireysel bir tercih değil aslında en temel haktır. Bu temel hakkın 
gerçekleşeceği insan doğa ilişkisini yeniden kurgulamadığımız sürece tarım ve gıda üretiminde yaşanan etik prob-
lemlerin de çözümü mümkün görünmemektedir. Yeniden kurgulanması öngörülen insan doğa ilişkisinde, doğaya 
bütüncül bakış açısıyla yaklaşmak, tüm canlıların ekosistemin birbiriyle ilişkili bir bağlantısı olduğunu görebilmek 
ve hayvanları gereksiz yere öldürmeyi ve sömürmeyi bırakmak dünya üzerinde yaşamın sürdürülebilirliği için önemli 
bir adım olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hayvan sömürüsü, hayvan hakları, hayvan refahı, ekolojik adalet, hayvan özgürleşmesi
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The Unspoken Area of Agriculture and Food Ethics: 
Animal Exploitation

Burçin ÇOKUYSAL1

The human species initially tried to understand nature to survive and then tried to dominate nature. He moved 
from a ‘life in accordance with’ lifestyle to a lifestyle in which he changed nature in line with his own wishes. Nature 
in literature; sometimes it is shown as a mother who feeds and raises people, and sometimes as an image that causes 
chaos and needs to be taken under control. As it is known, the human-nature relationship can be interpreted from 
different angles, but in the prepared article, it will be examined in terms of ‘animal exploitation’, which is an area of 
agriculture and food ethics that is not emphasized much for some reason.

The most important ethical problem areas observed today in agriculture and food ethics; the global climate crisis, 
food security and food safety, loss of biodiversity, pollution of the oceans and soils, irreversible environmental problems 
are the cause of the livestock sector and the ‘animal exploitation’ associated with this sector.

We don’t talk much about the fact that the livestock sector is responsible for 91% of the destruction of rainforests, 
1/3 of the world’s land is deserted due to livestock, and 60% of the loss of biodiversity in the world is due to meat 
produced for food. Lester Brown estimated that if annual meat consumption in the United States were reduced by 
%10, enough grain would be available for human consumption to feed 60 million people. Moreover, 50 times more 
water is consumed to produce one kilogram of meat than to produce one kilogram of wheat.

We cannot change the result if we cannot eliminate the cause, namely ‘animal exploitation’, for the solution of 
the most urgent and important problems observed in agriculture and food ethics. Although the subject of industrial 
livestock and animal welfare is discussed in various platforms, ‘animal exploitation’ is seen as an ethical problem area 
that is not talked about and discussed much in agriculture and food ethics.

The most important question to be asked here is whether industrial animal husbandry has a morally just and valid 
justification. The aim of the study is not to show a moral way about ‘animal exploitation’, but instead to open the 
issue for discussion with ethically consistent arguments. Industrial livestock and animal exploitation in the article; It 
will be tried to be explained through the arguments of right to life, speciesism, justice, and environment. The idea 
that animal exploitation is the most important and urgent ethical problem that we must face today will be defended.

Respecting the ‘right to life’ of living things is not an individual choice, but the most basic right. If we do not 
reconstruct the human-nature relationship in which this fundamental right will be realized, it does not seem possible 
to solve the ethical problems in agriculture and food production. In the human-nature relationship, which is envis-
aged to be reconstructed, it will be an important step for the sustainability of life on earth to approach nature with a 
holistic perspective, to see that all living things are interrelated with the ecosystem, and to stop killing and exploiting 
animals unnecessarily.

Keywords: Animal exploitation, animal rights, animal welfare, ecological justice, animal liberation
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Background, Present and Future of Food 
Supplements

İbrahim Adnan SARAÇOĞLU1, Eda BÜKER2

In this study include the opinion of why the necessity of the food supplements is changing throughout many 
years. In addition, the methods of manufacture of food supplements and point of view of this method were discussed.

However, there is little evidence to substantiate the advantage of taking vitamin supplements by normal, healthy 
individuals. Conversely, over-consumption of supplements can be harmful. Vitamin A, a fat-soluble vitamin, can have 
adverse effects on bone. Extra amounts of vitamin A are stored in the liver and fat depots and are slow to be used or 
eliminated. Vitamin E, also a fat- soluble vitamin, provides antioxidant properties, but over-consumption increases 
the risk of heart attack. Supplemental intake of iron, while necessary for those with anemia, can also increase the risk 
of heart attack in normal individuals. Vitamin supplements have been shown to interact with other medications and 
cause adverse effects. Reliance on supplements, instead of nutrient rich foods, also lacks other components such 
as dietary fiber, phytochemicals, and essential fatty acids that can affect the gut microbiome and the body as a whole.

Food supplements and its role of the natural nutrition and effect on the human health should be researched 
with in terms of holistic view not research as isolated from natural media. When the researches are carried out with 
holistic view, many mistakes of research and development (R&D) project results of food supplement can become 
more clearly known.

Keywords: Food supplements, Natural nutrition, Health effects, Seeds
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Takviye Edici Gıdaların Geçmişi, Bugünü, Geleceği
İbrahim Adnan SARAÇOĞLU1, Eda BÜKER2

Bu çalışmada, gıda takviyelerinin gerekliliğinin uzun yıllar boyunca neden değiştiği görüşüne yer verilmiştir. Ayrıca 
gıda takviyelerinin üretim yöntemleri ve bu yönteme bakış açısı tartışıldı.

Normal, sağlıklı bireyler tarafından vitamin takviyesi almanın avantajını kanıtlayacak çok az kanıt vardır. Tersine, 
aşırı takviye tüketimi zararlı olabilir. Bu duruma örnek olarak;Yağda çözünen bir vitamin olan A vitamini, kemik 
üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Fazla miktarda A vitamini karaciğerde ve yağ depolarında depolanır ve kul-
lanılmaları veya elimine edilmeleri yavaştır. Aynı zamanda yağda çözünen bir vitamin olan E vitamini, antioksidan 
özellikler sağlar, ancak aşırı tüketimi kalp krizi riskini artırır. Kansızlığı olanlar için ek demir alımı gerekli olmakla 
birlikte, normal bireylerde de kalp krizi riskini artırabilir. Vitamin takviyelerinin diğer ilaçlarla etkileşime girdiği ve 
olumsuz etkilere neden olduğu gösterilmiştir. Besin açısından zengin gıdalar yerine takviyelere güvenmek, bağırsak 
mikrobiyomunu ve bir bütün olarak vücudu etkileyebilecek diyet lifi, fitokimyasallar ve esansiyel yağ asitleri gibi diğer 
bileşenlerden de yoksundur.

Gıda takviyeleri ve doğal beslenmedeki rolü ve insan sağlığı üzerindeki etkisi, doğal ortamlardan izole olarak 
araştırma değil, bütüncül bir bakış açısıyla araştırılmalıdır. Araştırmalar bütüncül bir bakış açısıyla yapıldığında, gıda 
takviyesi araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) proje sonuçlarındaki birçok hata daha net bir şekilde görülebilmektedir.

Anahtar kelimeler: Gıda takviyeleri, Doğal beslenme, Sağlığa etkileri, Tohumlar
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Eğitim Uygulamalarında Deney Hayvanı Kullanımı: 
Etik Kaygılar

Şükrü KELEŞ1

Öğrenme kuramları üzerine son on yılda yapılan çalışmalar, eğitim uygulamalarına çağdaş bir bakış açısı 
kazandırmıştır. Sağlık bilimlerinin çeşitli alanlarında eğitim alan öğrenenler homojen bir grubu oluşturmaz. Bu 
durum, öğrenenlerin bireysel gereksinimlerine uygun hale getirilmiş eğitim programlarına neden gereksinim 
duyulduğunu açıklamaktadır. Bir eğitim programı planlanırken ve mezunların önceden belirlenen yetkinliklere 
ulaşılması hedeflenirken, öğrenenlerin değersel açıdan anlamlı buldukları düşüncelerinin ve bir olguya karşı yak-
laşımlarının hangi oranda dikkate alınacağı tartışılması gereken bir başlık olarak görünmektedir.

Sağlık profesyonelleri arasında bazı mesleki uygulamaların vicdani gerekçelerle reddedildiği güncel bir tartışma 
konusudur. Bu türden tartışmaların eğitim uygulamalarını da kapsayacak bir biçimde genişlediği dikkati çekmek-
tedir ve son zamanlarda öğrenenlerin deney hayvanlarının kullanıldığı laboratuvar derslerine katılmayı vicdanen 
reddettikleri bildirilmektedir. Bu bildiride; i) günümüz çağdaş öğrenme kuramlarının öğrenenlerin bu türden beklen-
tilerini açıklayıp açıklamadığı tartışılacak, ii) eğitim uygulamalarında hayvanların kullanımına alternatif olabilecek 
yöntemler tanıtılacaktır.
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Use of Animal Subjects in Educational Practices: 
Ethical Concerns

Şükrü KELEŞ1

Studies on learning theories in the last decade have brought a contemporary insight into educational 
practices. Learners who are educated in numerous fields of health sciences do not make up a homogeneous group. 
This accounts for why there is a need for educational programs customized for the individual needs of learners. When 
planning a training program and aiming to achieve predetermined competencies of graduates, the extent to which 
the learners’ considerations that they find meaningful in terms of value and their approaches to a phenomenon 
should be considered appears to be a subject that needs to be addressed.

It is a recent matter of debate among health care professionals that certain professional practices are refused on 
conscientious grounds. Remarkably, such debates have expanded to involve educational practices, and recently it 
has been reported that learners conscientiously refuse to attend laboratory classes in which animal subjects are used. 
In this paper, i) whether today’s modern learning theories explain such expectations of learners will be discussed, 
ii) alternative methods to the use of animals in educational practices will be introduced.

Keywords: Bioethics, Animal Subjects, Educational Ethics, Consciencious Objection
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Salgın Günleri ve Güvenli Gıdaya Erişim
Mustafa EVREN1, Petek ATAMAN2, Buse YEGİN3

Geçmişten günümüze belirli dönemlerde bulaşıcı ve salgın hastalıklar ile karşılaşılması sonucu binlerce insan 
hayatını kaybetmiştir. Asırlar ve devirler değişse de salgın hastalıklar hep var olmuşlardır. Dönem dönem yaşanan 
savaşlar ve savaşlara bağlı göçler, deniz ulaşımının artması gibi birçok insan topluluğun bir arada bulunmasına ortam 
hazırlayan durumların meydana gelmesi ve toplulukların yer değiştirmesine bağlı olarak hastalıkların yayılması 
kaçınılmaz olmuştur. Sınır ötesi ticaretin yaygın hale gelmeye başlamasıyla, bu tür salgınları hızlandıran insan ve 
hayvan etkileşimleri de artmıştır.

İnsanlık bu kez 2020 yılının Mart ayında büyük bir pandemi ile karşı karşıya kalmıştır. Salgının çok kısa 
sürede pandemi haline dönüşmesinde, küreselleşmenin ve dünyanın neredeyse küçük bir köy haline gelmesinin payı 
yadsınamaz. Her gün dünyanın bir ucundan diğer ucuna milyonlarca insanın gidip geldiği, tarım ürünleri ve gıda 
ticareti dahil malların ticaretinde sınır tanımayan bir akışın yaşandığı çağımızda kısıtlamalar, karantina önlemleri 
gündeme geldiğinde gıda güvenliği ve güvencesi ile ilgili uygulamaların ve sistemlerin tekrar gözden geçirilmesi gereği 
önemli bir konu olarak karşımıza çıktı.

Tarım ve gıda ürünleri de uluslararası ticarete konu olduğundan beri, nerdeyse ihtiyaçlarını kendisi üreten ve 
tüketime sunan bir ülke kalmamıştır. Gıdaların üretiminde deyim yerindeyse ülkeler arası iş bölümü yapılmış ve 
belirli ürünlerin tedariki, belirli ülkelerce sağlanır hale gelmiştir. Sınırların kapanabileceği olasılığının tartışılması 
durumu felaket etkisi yaratarak, gıdaya ulaşma konusunda endişe duyan tüketicilerin rafları boşaltmalarına sebebi-
yet vermiştir. Küresel kriz için alınan önlemler sonucu tarımsal üretim bir süre olumsuz etkilenmiş ve buna bağlı 
olarak çiftçilerin ürünlerini zamanında toplamalarında sıkıntılar yaşanmıştır. Göçer işçilerin hareketleri önemli bir 
sorun alanı oluşturmuştur. Gıda ihracatında kimi kısıtlar dillendirilmeye başlanmış, diğer yandan bozulan tedarik 
zinciri tonlarca gıdanın israf kalemine yazılmasına yol açmıştır.

Gıda zincirinde üretimin aksamaması için, belirsizliğin yoğun olduğu pandemi ortamında sektör çalışanları 
uzaktan çalışarak üretim yapılamadığı için özveriyle fiilen çalışmışlardır. Bu süreçte toplu tüketim noktaları kap-
atılmış, diğer pek çok sektörde mecburi olarak uzaktan çalışmaya yönelinmesi sonucu catering sektöründe de 
daralmalar yaşanmıştır.

Gıda zincirinde üretimin aksamaması için gerekli özveri sağlanarak, belirsiz pandemi ortamında sektör çalışan-
ları uzaktan çalışarak üretim yapılamadığı için fiilen çalışırken; belirsizliklerle dolu dönem süresince gıda üretiminin 
yapıldığı birçok toplu tüketim noktaları kapatılmış, mecburi olarak uzaktan çalışmaya yönelinmesi sonucu catering 
sektöründe de olumsuzluklar yaşanmıştır.

Salgın döneminde gıda güvenliği boyutundan bakıldığında ise, kamu otoritesinin ve gıda işletmelerinin 
önemli bir kısmının bilinmeyen bir tehlike ile savaşmaya hazırlıklı olmadıkları görülmüştür.

Mart 2020 tarihinden bu yana pandemi tüm hızıyla sürmektedir. Bazı bölgesel sorunlar haricinde gıda tedariğinde 
önemli aksamalar yaşanmazken; gıda güvencesi, güvenliği ve gıda egemenliği konularını tartışmanın ve çözüm üret-
menin tam sırası olduğu düşünülmektedir. Bu bildiride salgın dönemlerinde gıda güvenliği, gıda güvencesi ve gıda 
egemenliğinin önemi üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Salgın, gıda, gıda güvenliği, gıdaya erişim
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Pandemic Days and Access to Safe Food
Mustafa EVREN1, Petek ATAMAN2, Buse YEGİN3

Thousands of people have lost their lives as a result of encountering infectious and epidemic diseases in certain 
periods from the past to the present. Although centuries have changed, epidemics have always existed. The 
spread of diseases has become inevitable due to the occurrence of situations that prepare the environment for 
many human communities to coexist, such as wars and migrations due to wars, the increase in sea transportation, 
and the displacement of communities. As cross-border trade becomes widespread, human and animal interactions 
have also increased, accelerating such outbreaks.

Humanity faced great pandemic this time in March 2020. The role of globalization and the fact that the 
world has become almost a small village in the epidemic turning into a pandemic in a very short time cannot be 
denied. In our age, where millions of people travel from one end of the world to the other every day, where there 
is an unlimited flow in the trade of goods including agricultural products and food trade, with the new restrictions 
and quarantine measures, the need to review the practices and systems related to food safety and security stands 
out as an important issue.

Since agriculture and food products are subject to international trade, there is almost no country that pro-
duces its own needs and offers it for consumption. Regarding the production of foods, there has been a jobshare 
between countries, so to speak, and the supply of certain products has become provided by certain countries. 
Discussing the possibility of closing the borders had a disastrous effect, caused consumers who were worried about 
reaching food to empty the shelves. As a result of the measures taken for the global crisis, agricultural production was 
adversely affected for a while and accordingly, there were difficulties in collecting the products of the farmers on 
time. Movements of nomadic workers have created an important problem area. Some restrictions on food exports 
have begun to be voiced, while on the other hand, the deteriorated supply chain has led to tons of food being wasted.

By providing the necessary devotion in order not to disrupt the production in the food chain, while the sector 
employees are actually working because the production cannot be made by working remotely in the uncertain pan-
demic environment. In this period, mass consumption points (restaurants, cafes ect.) were closed, and as a result of 
the obligatory tendency to work remotely in many other sectors, contractions were experienced in the catering sector.

When we look at the food safety aspect of the work, it has been seen that a significant part of the public authority 
and food businesses are not prepared to fight an unknown danger.

The pandemic has been in full swing since March 2020. While there are no significant disruptions in food supply, 
except for some regional problems; It is thought that it is the right time to discuss and find solutions for food security, 
safety and food sovereignty issues. In this presentation, it will be tried to focus on the importance of food safety, food 
security and food sovereignty during epidemic periods.

Keywords: Epidemic, food, food security, access to food
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Organik ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı 
Ürünlere Karşı Öğrencilerin Davranışları: Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Örneği
Engin GÜNGÖR1, Kürşat DEMİRYÜREK2 

Bu çalışma, organik tarım ve gıda ürünlerine karşı Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO) ürünler ile ilgili 
öğrencilerinin bilgi seviyelerinin, tutum ve tüketim davranışlarının karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştır-
manın temel varsayımı GDO’lu ürünlere göre öğrencilerin organik tarım ve gıda ürünlerine karşı daha olumlu 
tutumları bulunmaktadır. Araştırmanın temel materyalini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde okumakta 
olan ve gayeli olarak seçilmiş konuyla ilgili olabilecek farklı fakültelerin 15 farklı bölümünden 655 son sınıf öğrencil-
erinden 2018 yılında anket yoluyla elde edilen veriler oluşturmaktadır. Öğrencilerin sosyo-ekonomik özellikleri 
tanımlayıcı istatistikler ile sunulduktan sonra organik ve GDO’lu ürünlere ilişkin bilgi seviyeleri tutum ve tüketim 
alışkanlıkları Bilgi, Tutum ve Uygulama (BTU) analizi ile incelenerek karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına 
göre öğrencilerin, organik ürün tanımı ve özellikleri konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları belirlenmiştir. 
Benzer şekilde öğrencilerin çoğunluğu GDO’lu ürünleri çevre dostu olmayan, hormonlu, kimyasal ve katkı maddeler 
içeren ürünler olarak nitelendirmişlerdir. Öğrencilerin büyük bölümü organik ürün (özellikle yaş sebze ve meyve) 
tükettiklerini belirtmişlerdir. GDO’lu ürünler öğrencilere sorulduğunda ise mısır cipsi, domates, hazır çorbalar, 
patates ve bitkisel yağlar şeklinde cevaplar alınmıştır. Öğrencilerin organik gıdalara yönelik bilgi seviyesinin artması 
ile beraber organik ürün satın alam niyetleri olumlu olarak artarken; GDO’lu gıdalara yönelik satın alma 
niyetleri azalmaktadır. Öğrencilerin gıda güvenilirliği konusundaki bilgi seviyesi organik ürünlere yönelik tutum-
ları olumlu yönde etkilenmekte iken GDO’lu ürünlere yönelik tutumları olumsuz etkilemektedir. Bu durum bilgi 
seviyesinin önemini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin ve bireylerin bu ürünler ve özellikleri konusunda 
bilinçlendirilmeleri son derece önemlidir.

Anahtar kelimeler: Organik tarım ve gıda ürünü, GDO, Tutum, Tüketim Davranışları, OMÜ
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Behaviors of Students Against Organic and 
Genetically Modified Organisms: The Case of 

Ondokuz Mayıs University
Engin GÜNGÖR1, Kürşat DEMİRYÜREK2 

This study was conducted to compare the knowledge levels, attitudes and consumption behaviors of the students 
about organic agriculture and food products versus Genetically Modified Organisms (GMO). The basic assumption 
of the research is that students have more positive attitudes towards organic agriculture and food products compared 
to GMO products. The main material of the research consists of the data obtained through a survey with scale in 
2018 from 655 final students from the purposefully selected 15 different departments of different faculties who 
were studying at Samsun Ondokuz Mayıs University. After the socio- economic characteristics of the students were 
presented with descriptive statistics, their knowledge levels, attitudes and consumption habits regarding organic and 
GMO products were examined and compared with Knowledge, Attitude and Practice (KAP) analysis. According to the 
results of the research, it was determined that the students limited knowledge about the concept and characteristics of 
organic products. Similarly, the majority of students described GMO products as non-environmentally friendly prod-
ucts containing hormones, chemicals and additives. Most of the students stated that they consume organic products 
(especially fresh vegetables and fruits). When students were asked about GMO products, answers were given as corn 
chips, tomatoes, instant soups, potatoes and vegetable oils. With the increase in the knowledge level of the students 
about organic foods, their intention to buy organic products increased positively; while purchasing intentions for 
GMO foods were decreasing. The level of knowledge of the students on food safety affects their attitudes towards 
organic products positively, on the other hand their attitudes towards GMO products negatively affect them. This 
situation reveals the importance of knowledge level. Therefore, it is extremely important for students and individuals 
to be made aware of these products and their features.
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Nesillerarası Adalet Yaklaşımı Çerçevesinde               
11. Kalkınma Planında Beslenme Hakkı

Zeynep İSPİR1

Beslenme hakkı “temel” bir haktır. Beslenme hakkının temel bir hak olma niteliği, kamu politikalarının ve 
bu alandaki hukuki düzenlemelerin oluşturulmasında çerçeve çizen bir rol üstlenmektedir. Bu bakımdan öncelikle 
beslenme hakkının konusu, kapsamı ve insan hakları içerisindeki yerinin somut biçimde belirlenmesi gerekmekte-
dir. Bu belirleme ilgili hakkın korunması için gerekli olan hukuki ve etik sorumlulukların ortaya konması açısından 
da önem taşımaktadır. Beslenme hakkına doğrudan etki eden tarım ve gıda alanındaki düzenlemeler, gelecek 
nesilleri de en az şimdiki nesil kadar etkilemektedir. Bu nedenle konunun nesillerarası adalet boyutu da gündem-
imizde kaçınılmaz olarak yer almaktadır. Henüz “var olmayanlar”a ilişkin bugünkü sorumlulukların tartışılmasına 
imkân veren bu adalet görüşünün, tarım ve gıda alanındaki kamu politikaları örneği üzerinden ve beslenme hakkı 
aracılığıyla tartışılması bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Hukuk-politika ilişkisi pozitif hukuk düzenlemelerinin çerçevesini ve içeriğini belirlemekte, hukuksal koruma al-
tına alınacak sahanın hangi önceliklere göre ve nasıl belirleneceği konusunda yol gösterici olmaktadır. Bu çalışmanın 
temel amacı, ülkemizdeki beslenme hakkı çerçevesindeki sorunlara ilişkin siyasal ve hukuksal planlamanın ne 
şekilde belirlendiğini, 2019-2023 yıllarına ilişkin ulusal düzeydeki planlamayı içeren 11. Kalkınma Planı aracılığıyla 
serimleyebilmektir. Tartışma sorusu, nesillerarası adalet ve gelecek nesillere yönelik sorumluluklar yaklaşımlarının 
bu kalkınma planı içinde kendisine yer bulup bulmadığıdır. Çalışmada, bu sorunun yanıtı çerçevesinde ilgili 
tartışmanın hukuk oluşturmadaki rolünün ne olduğu/olabileceği değerlendirilmeye çalışılacaktır.
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Right to Food in the 11th Development Plan Within 
the Framework of Intergenerational Justice

Zeynep İSPİR1

Right to food is a “basic” right. This qualification of the right to food plays a framing role in the formation of 
the public policies and legal regulations in this field. In this respect, firstly, the subject of the right to food, its scope, 
and its place in human rights should be determined concretely. This determination is also important in terms 
of revealing the legal and ethical responsibilities necessary for the protection of the relevant right. Regulations in 
the field of agriculture and food, which directly affect the right to food, affect future generations, at least as much 
as the present, “existing” one. For this reason, an intergenerational justice dimension of the issue should also be on 
our agenda inevitably. The subject of this paper is the discussion of this view of justice, which allows the debates 
on current responsibilities regarding those “who do not exist”, through the example of public policies in the field of 
agriculture and food and through the right to food.

The relationship between law and politics determines the framework and content of legal regulations. It 
also provides guidance on how and according to which priorities the field to be taken under legal protection will 
be determined. The main purpose of this paper is to put forth how the political and legal planning regarding the 
problems in the framework of the right to food in Turkey takes place in the Eleventh Development Plan which 
includes the planning strategy of the country for the years 2019-2023. The main problem of the paper is whether 
the approaches to intergenerational justice and accounts on responsibilities towards future generations find a place 
in this Development Plan or not. It will be tried to evaluate the role of the relevant debate in creating law within the 
framework of the answer to this question.

Keywords: The right to food, intergenerational justice, responsibility for future generations, development plans, 
11th Development Plan of Republic of Turkey
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Et Ürünlerinde Aldatma: İnsan Sağlığı ve Ahlaki 
Sorumluluklar Açısından Genel Bir Bakış

Aytaç ÜNSAL ADACA1, Gizem ÇUFAOĞLU2

Hayvansal gıdaların başında gelen et, bazı toplumlarda sosyo-ekonomik yetersizlik, coğrafi koşullar, dini 
inançlar, sağlık problemleri, ahlaki tutumlar gibi nedenlerle kısıtlı tüketilebilmektedir. Ancak bazen insanlar, 
et ürünlerinde yapılan hile ve aldatmacalar sonucunda tercih etmedikleri hayvan türlerine ait etleri veya tüketimi 
sakıncalı olan hayvansal dokuları tüketmek zorunda kalabilmektedirler. Derleme niteliğindeki bu bildiri, insan-
ların bilgileri olmadan farklı hayvan türlerine ait etleri tüketmelerinin doğurabileceği sorunlar hakkında farkındalık 
oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Üreticilerin ekonomik kaygıları, haksız kazanç elde etme isteği, rekabet ortamı 
gibi faktörler nedeniyle et ürünlerinde yapılan taklit ve tağşiş, tüketicide ciddi alerjik reaksiyonlar, çeşitli sağlık 
problemleri ve zoonoz hastalıklar gibi birtakım fiziksel rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Sağlık problemlerinin 
yanı sıra, dini inanışlar, etik kaygılar ve tüketici hakları gibi açılardan da ahlaki ve vicdani sorunlara zemin hazır-
lamaktadır. Öte yandan, gıda güvenliği ve güvenilirliğine dair soru işaretlerinin oluşmasına, dolayısıyla da resmi 
otoritelere karşı güvensizliğe sebebiyet verebilmektedir. Bahsedilen bütün bu nedenlerden dolayı et ürünlerinde 
taklit ve tağşiş nedeniyle toplumda meydana gelebilecek fiziksel ve manevi hasarın önlenebilmesi için, üreticilere ürün 
içeriğinde dürüst olmaya yönelik eğitim ve yasal yaptırım uygulanması, bu alanda çalışacak denetim elemanlarının 
meslek etiği ve mevzuatına uygun görev yapmasının sağlanması, tüketicilerin hakları konusunda bilinçlendirilmesi, 
son olarak da etlerde yapılan aldatmanın ortaya çıkarılabilmesi adına hızlı ve güvenilir metotların geliştirilerek satış 
yerlerinde uygulanabilmesi önerilmektedir.
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Adulteration in Meat Products: An Overview of 
Human Health and Moral Responsibilities

Aytaç ÜNSAL ADACA1, Gizem ÇUFAOĞLU2

Meat, which is one of the primary foods of animal origin, can be consumed limitedly in some societies due to so-
cio-economic inadequacy, geographical conditions, religious beliefs, health problems, and moral attitudes. However, 
because of adulteration of meat products people sometimes consume meat of animal species that they do not prefer or 
animal tissues that are objectionable to consume. This compilation paper has been prepared to raise awareness about 
the problems that may arise when people consume meat from different animal species without their knowledge. Due 
to factors such as the economic concerns of the producers, the desire to gain unfair advantage, and the competitive 
environment, imitation and adulteration in meat products can cause some physical ailments such as serious allergic 
reactions, various health problems and zoonotic diseases. In addition to health problems, it also lays the groundwork 
for moral and conscientious problems in terms of religious beliefs, ethical concerns and consumer rights. Also, it 
can cause question marks about food safety and reliability, and thus distrust towards official authorities. For all these 
reasons, in order to prevent the physical and moral damage that may occur in the society due to adulteration in meat 
products it is recommended that the training and legal sanctions should be applied to the producers in order to be 
honest in the product content, the inspectors who work in this field should perform their duties in accordance with 
the professional ethics and legislation, the consumers should be become self-conscious about their rights, and finally 
fast and reliable methods should be developed and applied in sales places in order to raise awareness and finally to 
reveal the deception in meat.

Keywords: Adulteration, deception, meat products
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Türkiye Tohumculuk Sektörü ve Yanlış Bilinenler
Muhteşem TORUN1

Tarımsal üretim tohum ile başlar. Ülke için tarım, dolayısıyla gıda, tarım için de tohum ve tohumculuk stratejik 
önemdedir.

Tohumculuk sektörümüz hızla gelişmekle birlikte sorunları da devam etmektedir. Ayrıca tohum ve tohumculuk 
sektörüne ilişkin pek çok yanlış bilgi kamuoyuna ulaşmakta, kafa karışıklığına neden olmakta ve tüketiciler olumsuz 
etkilendiği gibi bu durum tohumculuk sektörünün yakaladığı gelişme ivmesini de olumsuz etkilemektedir. Tarım ve 
gıda etiği ana başlığını oluşturan çoğu kavram ile yakından ilgili olan bu bilgilerin doğruları ile düzeltilmesi için tüm 
kurumlar ortak hareket etmelidir.

Bu çalışmada bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılmasına katkı olması düşüncesiyle Türk tohumculuğunun mevcut 
durumu, doğru olmayan bilgiler ve haksız eleştiriler ele alınmış ve bu eleştirilere mümkün olduğunca cevap verilmeye 
çalışılmıştır. Ayrıca neler yapılması gerektiği de özetlenmiştir.

Tarımsal üretimin başlangıcı olan tohum, ülkelerin tarım ve gıda sektörleri için stratejik bir öneme sahiptir. 
Gıda zincirinin ilk halkasını, biyolojik ve kültürel çeşitliliğin ise yapısal göstergesini oluşturan tohum, günümüzde 
sadece tarımsal bir girdi değil aynı zamanda teknoloji kullanılarak elde edilen ve yüksek gelir getiren ekonomik değere 
sahip bir üründür.

Türkiye’de tohumculuk faaliyetleri 2006 yılında çıkarılan 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ile düzenlenmiştir. 
Aynı kanun ile kurulan ve 2008 yılında çalışmalarına başlayan Türkiye Tohumcular Birliğinin (TÜRKTOB) ve 
faaliyet konusuna göre kurulmuş 7 alt birlik ile üye sayısı bu gün itibarıyla 60.000 i aşmıştır.

Sektör sürekli olarak gelişme göstermekle birlikte AR-GE, üretim, maliyetler, finansman, mevzuat, denetim ve 
pazarlamada yaşanan sorunlar devam etmektedir.

Tohumculuk sektöründe üretim maliyetleri düşürülmeli, finans kaynakları artmalı, AR-GE çalışmaları daha 
çok desteklenmelidir. Mevzuattan kaynaklanan sorunlar çözülmeli, denetim ve iç/dış ticaret mekanizmaları 
güçlendirilmelidir.

Türkiye stratejik ürünlerdeki tohumluk ihtiyacını üretebilmektedir. Tohumculuk sektöründe dış ticaret dengesi 
ihracat lehinedir. Dolayısıyla dışa bağımlılıktan söz edilemez.

Tohum sertifikası patent değildir. Ayrıca tohumun sertifikalı olması ithal edildiği anlamına gelmemektedir.

Hibrit tohum teknolojisinin GDO ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Hibrit tohumlarla elde edilen ürünlerin 
sağlık riski taşıdığına ilişkin bilimsel veri yoktur.

Türk tohumculuk sektörü yerel çeşitlere karşı değildir. Tam tersi yerel çeşitlerin korunması, toplanması 
ve muhafaza edilmesi sektörümüzün temel önceliğidir. Türkiye Tohumcular Birliği yürüttüğü Tohumun İzinde 
Projesiyle bu konulardaki bilimsel çalışmalara maddi destek vermektedir.

Türkiye Tohumcular Birliği yerli bir kuruluştur. Tohumluk firmalarının sermaye yapıları incelediğinde yerli 
firmaların sektöre hâkim olduğu görülecektir.
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Turkey Seed Sector and Misconceptions
Muhteşem TORUN1

In the public based seed business which began in the years of 1920, provided very significant improvements since 
1980 and especially with the entering into force of Plant Breder’s Rights Law No. 5042 in 2004. and Seed Law No. 
5553 in 2006.

Turkish Seed Union and seven sub-union has been established in 2008 under Seed Law. With the efforts of the 
unions, information, experiences, opportunities and problems were shared, so that the cooperation has been improved 
and made important contribution to the industry. As of June 2021, the total number of members reached 64.269.

In parallel with these developments the number of varieties registered also reached to 12.931 in January 2021, 
certified seed production was increased and reached 1.241.760 tonnes, 192 .106.000 pieces of fruit vine and strawberry 
seedlings, 5 billion pieces of vegetable seedlings and 1, 6 billion pieces of ornamental plants is produced in 2021.

These positive developments in production were also reflected in trade and foreign trade volume reached to 519.9 
million dollars in 2021, while export-import ratio was 114%.

Despite these pozitiv developments, the industry has needs and problems that await solutions. Some of the issue 
expected to be done by the public; to make necessary legislative changes as soon as possible, to support R&D, to 
increase the support for seed producers and users, to regulate VAT rates, kayıtdışı tohumculuğun önlenmesi, to reduce 
revolving fund fees and to facilitates access to loans.

It is seen that some people who are not directly related to seed production and who do not have sufficient 
knowledge, unknowingly or intentionally disclose inaccurate and unscientific information and make some claims. This 
situation causes information pollution and confusion in the public and negatively affects the momentum of the sector.

Turkey can produce seeds in strategic crops. The foreign trade balance in the seed sector is in favor of exports. 
Therefore, foreign dependency cannot be mentioned.

The seed certification is not a patent. In addition, the fact that the seed is certified does not mean that it is imported. 

Hybrid seed technology has nothing to do with GMOs. There is no scientific data on the health risks of products 
obtained with hybrid seeds.

The Turkish seed industry is not against local varieties. On the contrary, the protection, collection and preservation 
of local varieties is the main priority of our industry. The Turkish Seed Union provides financial support to scientific 
studies on these issues through the In Search of the Seed Project it carries out.

Turkish Seed Union is a local organization. When the capital structures of seed companies are examined, it will be 
seen that domestic companies dominate the sector.

Keywords: Seed, Seed Sector, Turkish Seed Union, 
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Kemik Suyu Üretimi ve Sağlık Üzerine Etkileri
Meryem DUMAN1, Hüseyin GENÇCELEP2

Kemik suyu ülkemizde olduğu gibi dünyada da bilinen nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşan 
lezzetler arasında önemli bir konuma sahiptir. Direkt tüketilemeyen hayvansal yan ürünlerden olan kemiklerin 
suda uzun süre kaynatılarak ekstrakte edilmesi sonucu kemik suyu üretimi gerçekleştirilmektedir. Kemik suyu 
üretiminde özellikle ilik içeren kemikleri (Os femur ve Os humerus) suda kaynatmak kemikte bulunan protein, 
aminoasitler, glukozamin, kondroitin sülfat, vitaminler, mineraller ve diğer eser maddelerin kemiğin yapısından 
ayrılarak suya geçmesini sağlamaktadır.

Eski toplumlar kemik suyunu yemeklere lezzet vermek ve kırık tedavilerinde kullanmak amacıyla tüket-
mişlerdir. Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle kemik suyu üzerinde yapılan çalışmalar kemik suyunun insan sağlığı 
açısından faydalarını bilimsel olarak da ortaya koymuştur. Kemik suyu bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu 
soğuk algınlığı gibi birçok hastalığa karşı korumaktadır. Antioksidan özelliğiyle uykusuzluk ve sinire bağlı stresin 
azalmasında etkilidir. Ameliyat ve ciddi kazalar sonucu oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olan 
kolajen bakımından zengin bir gıdadır. İçeriğindeki kalsiyum, magnezyum ve fosfor ile kemik oluşumunu, 
büyümesini ve direncini destekler. İlerleyen yaşlarda görülen kemik erimesi ve eklem rahatsızlıkları gibi rahatsı-
zlıklara yakalanma riskini azaltmaktadır. Yapısındaki mineraller ve aminoasitler sayesinde erken yaşlanma belirtile-
rini, kırışıklıkları, lekelenmeleri en aza indirmektedir.

Kemik suyu üretiminde uygulanan belirli bir standart bulunmamaktadır. Bu nedenle kemik suyu üretimi taklit 
ve tağşişe açık bir gıda olma potansiyelindedir. Gıda sektöründe etik davranış ise tüketiciye güvenilir gıda sağlan-
masıdır. Kemik suyu üretimi yapan işletmelerden etik ilkelere önem verenler bu ilkelere uygun ürünlerini etiketlemeli 
ve ürün içeriği hakkında tüketicilerin araştırmalarını sağlayabilecek şekilde bilgi vermelidirler. Bu çalışmada kemik 
suyu üretimi ve sağlığa etkileri açısından bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Kemik suyu üretimi, kemik suyunun sağlık üzerine etkileri
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Bone Broth Production and Effects on Health
Meryem DUMAN1, Hüseyin GENÇCELEP2

Bone broth has an important place among the tastes that have survived to the present day by being transferred 
from generation to generation, which is known in the world as well as in our country. Bone broth is produced by 
extracting bones, which are animal by-products that cannot be consumed directly, by boiling them in water for a 
long time. In the production of bone broth, boiling bones containing marrow (Os femur and Os humerus) in water 
ensures that the protein, amino acids, glucosamine, chondroitin sulfate, vitamins, minerals and other trace sub-
stances in the bone are separated from the bone structure and pass into the water.

Ancient societies consumed bone broth to give flavor to food and to use it in fracture treatments. With the de-
velopment of science and technology, studies on bone broth have scientifically revealed the benefits of bone broth 
for human health. Bone broth strengthens the immune system and protects the body against many diseases such as 
colds. It is effective in reducing insomnia and nervous stress with its antioxidant properties. It is a collagen-rich food 
that helps wounds caused by surgery and serious accidents heal faster. It supports bone formation, growth 
and resistance with its calcium, magnesium and phosphorus content. It reduces the risk of developing diseases 
such as osteoporosis and joint disorders seen in advancing ages. Thanks to the minerals and amino acids in its 
structure, it minimizes the signs of premature aging, wrinkles and stains.

There is no specific standard applied in the production of bone broth. Therefore, the production of bone 
broth has the potential to be a food that is open to counterfeit and adulteration. Ethical behavior in the food 
industry is to provide safe food to the consumer. Those who attach importance to ethical principles from the 
companies that produce bone broth should label their products in accordance with these principles and provide 
information about the product content in a way that can enable consumers to research. In this study, an evaluation 
was made in terms of bone broth production and its effects on health.

Keywords: Bone broth production, effects of bone broth on health
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Tarım, Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Üçgeninde 
Etik Sorun Alanları 

Burçin ÇOKUYSAL1

Tarımda verimliliği ve kaliteyi arttırmak için avcı-toplayıcı toplumdan yerleşik hayata geçişe, yeşil devrimden dijital 
tarıma kadar sürdürülebilir tarımsal üretim sistemlerinde çok yol kat edildi. Hızla ilerleyen bilim ve teknolojinin 
getirdiği dijital çağ, tüm sektörlere olduğu kadar tarıma ve sağlıklı gıda üretimine de ulaştı.

Akıllı tarım, Tarım 4.0, e-tarım, dijital tarım olarak da adlandırılan üretim sisteminde yeni teknolojilerin kul-
lanımı ile dijital çiftlik yönetimi, üreticilere ait verilerin toplanması, hayvan varlığı ile ilgili verilerin toplanması, 
verim haritalarının oluşturulması, coğrafi veri sistemlerinin kullanımı, yerel hava tahmin sistemlerinin yapılması, 
yapay zekâ ve otonom sistemlerin kullanılması geleneksel tarımsal üretimi de dönüştürüyor. Bu durum beraberinde 
yeterince tartışılmayan etik sorun alanlarını da getiriyor.

Çalışmanın kavramsal çerçevesi detaylı literatür taraması ve verilerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi ile ortaya 
konacaktır. Kavramsal çerçevenin ışığında, akıllı ya da dijital tarım olarak adlandırılan sistemlerinin esas olarak etik 
boyutunu özerklik, gizlilik, büyük verinin sahipliği, verilerin kötüye kullanımı, güç asimetrisi, uluslararası tekellerin 
oluşması, genetik kaynakların ve geleneksel bilginin sürdürülebilirliği, algoritmik kararların şeffaflığı argümanları 
üzerinden tartışmayı hedeflemektedir.

Tartışmada ortaya konan argümanlar ise bütüncül bakış açısı, ekosistem yaklaşımı, sürdürülebilirlik ve 
iklim krizi, küreselleşme, aile işletmeleri kavramları ve sivil toplu kuruluşlarının rolü üzerinden temellendirilmeye 
çalışılacaktır.

Endüstriyel tarımın dijital çağında, çiftliklerden, uydulardan, sensörlerden, iletişim ağlarından, insansız hava 
araçları, yapay zekâ, robotik diğer gelişmiş makinelerin kullanımı ile toplanan terabaytlarca büyük veriyi işlemek için 
yeni politikaların, iş modellerinin, yasal güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi için etik ve tutarlı ilkelerin geliştirilmesi 
kaçınılmaz görünmektedir. Büyük ölçüde verimlilik ve verimlilik hedefleri ile tarafından yönlendirilen dijital 
tarım sistemlerinin yaratabileceği sosyo-etik problemler göz ardı edilmemelidir. Sadece dijital servis sağlayıcılar değil, 
üreticiler, tarımsal alanda çalışan mühendisleri, yazılım ve donanım mühendisleri, gıda tedarik zincirinin ve sektörün 
tüm paydaşları arasında etik zeminde ortak bir anlaşma standardı olmalıdır.

Sonuç olarak akıllı ya da dijital tarımsal üretim sistemlerini düşündüğümüzde; aklımıza ilk gelen şey konunun 
etik boyutu olmayabilir. Dijital çağın getirdiği akıllı tarım sistemlerinde gözlenebilecek problemlerin büyük bir 
çoğunluğunun etikle ilgili olmasına rağmen ülkemizde bu konu üzerinde pek fazla düşünülmüyor. Yurt dışında 
bu konu üzerinde oldukça fazla düşünce üretildiğini görüyoruz. Umudum hazırlanan makalenin bu eksikliği 
giderilmesine yardımcı olmasıdır.

Anahtar kelimeler: Akıllı tarım, etik, tarım ve gıda etiği, sürdürülebilirlik ve etik, büyük veri, dijital tarım
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Ethical Problem Issues in Agriculture, Digitalization 
and Sustainability Triangle

Burçin ÇOKUYSAL1

From hunting and gathering to settled agriculture, from green revolution to digital agriculture, sustainable 
agricultural production systems have come a long way in order to increase productivity and quality in agriculture. 
The digital age brought by rapidly advancing science and technology has also touched agriculture and healthy 
food production as well as all industries.

Smart farming, Agriculture 4.0, e-agriculture or digital agriculture called production system in the new technology 
of digital farm management with the use of, the collection of data on the farmers, the farm animals’ collection of 
data related to yield the creation of maps, the use of geographical data systems, making the local weather forecast 
systems, artificial intelligence and autonomous systems Its use also transforms conventional agricultural production. 
This situation brings with it ethical problem issues that are not discussed enough.

The conceptual framework of the study will be revealed by a detailed literature review and a comparative analysis 
of the data. In the light of the conceptual framework, it mainly aims to discuss the ethical dimension of the systems 
called smart or digital agriculture through the arguments of autonomy, privacy, ownership of big data, abuse of 
data, power asymmetry, formation of international monopolies, sustainability of genetic resources and traditional 
knowledge, transparency of algorithmic decisions.

The arguments put forward in the discussion will be tried to be based on the holistic perspective, ecosystem approach, 
sustainability and climate crisis, globalization, family farming concepts and the role of non-governmental organizations.

In the digital age of industrial agriculture, it is inevitable to develop ethical and consistent principles for the 
development of new policies, business models, legal security measures to process terabytes of big data collected from 
farms, satellites, sensors, communication networks, unmanned aerial vehicles, artificial intelligence, robotics and 
other advanced machines. The socio-ethical problems that digital farming systems can create, which are largely 
driven by efficiency and productivity goals, should not be ignored. There should be a common agreement standard on 
ethical ground not only among digital service providers, but also among farmers, agricultural engineers, software and 
hardware engineers, all stakeholders of the food supply chain and the industry.

As a result, although most of the problems that can be observed in smart or digital agricultural production systems 
are related to ethics, this issue is not considered much in our country. We see that a lot of thought has been produced 
on this issue abroad. It is my hope that the prepared article will help to overcome this deficiency.

Keywords: Smart farming, ethics, agriculture and food ethics, sustainability and ethics, big data, digital agriculture
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Gıdalarda Taklit – Tağşiş ve Önleme Yöntemleri
Nevzat ARTIK1

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile ve haksız kazanç için ekonomik nedenlerle gıdalarda taklit ve tağşiş 
oldukça artış göstermiştir. Üretim yapacak gıda işletmeleri Tarım ve Orman Bakanlığından üretim için kayıt ve onay 
almak ve belli gıda üretim kurallarına mutlak uymak zorundadır. Tağşiş ve taklit kısaca şu şekilde tanımlanmaktadır:

Tağşiş: Gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen 
özelliklerine aykırı olarak üretilmesi halini tanımlamaktadır. Tağşiş diğer bir ifade ile ürünlere temel özelliğini veren 
öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması veya miktarının 
değiştirilmesi veya aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması; 
gıda maddesinin mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi hali; bir şeye yabancı bir şey 
karıştırarak “saflığını bozma ve katıştırma” şeklinde de tanımlanmaktadır. Bu konuyu örnekleyerek açıklamak 
gerekirse; tereyağına bitkisel yağ katılarak tamamen tereyağı gibi satılması, peynire nişasta katılması, nar ekşisine, 
zeytinyağına diğer yağların ve bala glikoz ve fruktoz şurubu katılması bir tağşiş örneğidir.

Taklit: Gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin şekil, bileşim ve nitelikler itibariyle 
kendisinde olmayan özelliklere sahip gibi gösterilmesidir. Ürünleri şekil, bileşim ve nitelikleri itibarıyla yapısında 
bulunmayan özelliklere sahip gibi veya başka bir ürünün aynısıymış gibi göstermektir. Meyve şurubunun üzüm 
pekmezi olarak pazarlanması, yine bitkisel kökenli bir yağın aromalarla ve katkı maddeleri ile tereyağına ben-
zetilerek tereyağı olarak satılması tipik taklit örnekleridir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, “5996 Sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilg-
isine sunabileceği hükme bağlanmıştır..

Ülkemizde maalesef bazı üreticiler, tüketicilerin dikkatsizliğinden ve bilinçli tüketici olmamalarından faydalanarak 
ticari amaçlar ve haksız kazanç uğruna taklit ve tağşişe yönelebilmektedir. Bunun önüne geçmenin yolu, Bakanlığın 
denetim yapması yanında öncelikle vatandaşların bilinçli ve dikkatli birer tüketici olmaları, aldıkları ürünlerin 
etiket bilgilerini mutlaka okumaları, veya şüpheli olan gıda maddelerini alırken dikkatli ve sorgulayıcı olmalarıdır. 
Ayrıca tüm gıdalarda taklit ve tağşiş yapılmamaktadır.

Gıda konusunda yasal dayanak olan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 
24’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasına göre gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılamaz.

Gıdalarda taklit ve tağşişi önleme tüketicilerin yardımı ve devletimizin denetimi ile mümkündür. Ülkemizde 
tüketicilerin etiket okuma ve etiketsiz ve üreticisi belli olmayan gıdaları satın almaması gereklidir. Bu konuya” 
gıda ve beslenme okuryazarlığı” eğitimi ve seferberliği yapılarak tüketicilerin bilinçlendirilmesi zorunludur.” EN 
İYİ GIDA DENETÇİSİ TÜKETİCİDİR.” Tüketiciler gıda satın alırken fiyat ve kalite konusunda sorgulama yap-
arak gıda satın almalıdır.

Anahtar kelimeler: Taklit, tağşiş, gıda sahtekarlığı, gıda denetimi, halk sağlığı
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Preventation Measures for Adulteration and 
Imitation in Food

Nevzat ARTIK1

Today, with the development of technology and economic reasons for unfair gain, imitation and adulteration 
in foods has increased considerably. Food businesses that will produce must obtain registration and approval for 
production from the Ministry of Agriculture and Forestry and must strictly comply with certain food production 
rules. Adultery and imitation are briefly defined as follows: 

Adulteration: It defines the production of foodstuffs and substances and materials in contact with food in vio-
lation of the legislation or permitted specifications. In other words, the removal of all or a part of the elements and 
nutritional values that give the products their basic characteristics, or changing the amount, or adding another 
substance that does not have the same value as if it were the same substance instead of that substance; the situation 
where the foodstuff is produced in violation of the legislation or permitted specifications; It is also defined as 
“impurity and mixing” by mixing something foreign to something. To explain this issue with an example; Adding 
vegetable oil to butter and selling it as butter, adding starch to cheese, adding glucose and fructose syrup to pome-
granate syrup, olive oil, and honey are examples of adulteration.

Imitation: It is the representation of foodstuffs and materials and materials in contact with food as having 
properties that they do not have in terms of shape, composition and qualities. It is to present the products as 
if they have features that are not in its structure in terms of shape, composition and qualities, or as if they are 
the same as another product. The marketing of fruit syrup as grape molasses, and the sale of a vegetable-based oil as 
butter with flavorings and additives are typical examples of imitation.

It has been decided that the Ministry of Agriculture and Forestry can present the information it has as a result 
of the controls, to the public’s information in accordance with the 6th paragraph of the 31st article of the 
“Veterinary Services, Plant Health, Food and Feed Law No. 5996.

Unfortunately, some manufacturers in our country, taking advantage of the carelessness and lack of conscious 
consumers, may turn to imitation and adulteration for the sake of commercial purposes and unfair gain. The way 
to prevent this is to be conscious and careful consumers, to read the label information of the products they buy, 
or to be careful and questioning when buying suspicious foodstuffs, in addition to the Ministry’s inspection. In 
addition, all foods are not imitated and adulterated.

According to the 4th paragraph of article 24 of the Veterinary Services, Plant Health, Food and Feed Law No. 
5996, which is the legal basis for food, imitation and adulteration cannot be made in food and feed.

Prevention of counterfeiting and adulteration in foods is possible with the help of consumers and the su-
pervision of our state. In our country, consumers are required to read labels and not to buy unlabeled and uni-
dentified foods. It is imperative to raise awareness of consumers by making “food and nutrition literacy” education 
and mobilization on this issue. THE BEST FOOD INSPECTOR IS THE CONSUMER.” Consumers should 
purchase food by inquiring about price and quality while purchasing food.

Keywords: Imitation, adulteration, food fraud, food inspection, public health
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Tarım Gıda Sisteminde Sürdürülebilirlik Yönetimi 
için Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik

Zerrin ÇELİK1

Günümüzde artan rekabetle birlikte, sermayenin büyüme, verimlilik ve kâr olgusuna odaklandığı, bireylerin 
daha çok tüketime yönlendirildiği bir süreci yaşıyoruz. Söz konusu süreç, çoğu kez doğanın, emeğin sömürülmesi 
ve kamu yararının yok sayılması pahasına gerçekleştirilmektedir. Tüm bunların sonucunda çevresel, ekonomik 
ve sosyal açıdan birçok olumsuzlukla karşı karşıya kaldığımız bir durum yaratılmıştır. Bununla birlikte artık 
çok sayıda insan üretim ve tüketim faaliyetinin; doğal kaynakların tüketilmesi, çevresel bozulma, iklim değişimi, 
toplumsal cinsiyet eşitliği, adil üretim ve tüketim, ticaret gibi konulara etkilerini düşünmektedir. Yaşanan tüm bu 
ekonomik, çevresel ve toplumsal değişimler, şirketlerin faaliyetlerinden etkilenen tüm paydaşların çıkarlarını dikkate 
alacak ve koruyacak önlemleri almalarını, etik kurallar çerçevesinde sosyal değerleri ve sürdürülebilirliklerini sağlay-
acak uygulama ve ilkeleri hayata geçirmelerini zorunlu kılmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluk olarak tanımlanan bu 
faaliyetler kısaca; doğayı ve çevreyi koruyacak önlemlerin alınması, atık yönetimi, çalışanların insani çalışma koşul-
larında ayrımcılık olmadan ve temel sosyal haklar çerçevesinde istihdam edilmesi, yerel üretimin ve küçük üreticil-
erin desteklenmesi, tüketici haklarına saygı duyulması gibi konuları kapsamaktadır. Literatürdeki birçok araştırma, 
etik ve sosyal sorumluluk olgusunu dikkate alan şirketlerin gerek finansal açıdan gerekse marka değeri ve saygınlık 
açısından performanslarının arttığını göstermektedir. Tarım ve gıda, toplumun tamamını ilgilendirmektedir. 
İnsan hakları başta olmak üzere birçok hakla doğrudan ilişkilidir. Tarımsal üretim ve gıda üretiminde doğal 
kaynakların kullanılması, iklimle olan bağlantısı, üretim şeklinin emek yoğun olması, ürünlerin insan sağlığı ve 
beslenmesiyle ilgili olması gibi konular dikkate alındığında, üretimden tüketime tüm bu konulara önem verilmesi, 
zincirde yer alan tüm şirket ve paydaşların etik ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi kaçınılmaz bir olgu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, tarım ve gıda sektöründe faaliyette bulunan şirketlerin sosyal 
sorumluluk alanları ve yaklaşımları, sürdürülebilirlik yönetimi, etik kodları ve ilkeleri ile uymak zorunda oldukları 
ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri, sözleşmeleri değerlendirmeye dayalıdır. Bu amaca yönelik olarak, öncelikle 
konu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra elde edilen bilgiler ışığında tarım ve gıda sektöründe yer alan 
şirketlerin sürdürülebilirlik yönetimine ilişkin kriterleri ve faaliyetleri değerlendirilmiştir. Kurumsal sosyal sorum-
luluk faaliyetleri ve etik eylemler, tarım ve gıda üretim ve tüketim sürecini, ürünleri, sürdürülebilirlik yönetimini 
etkilemektedir. Bu bakımdan şirketlerin etik ve sosyal sorumlulukla ilgili politika ve stratejiler geliştirmesi, kurum 
içi değer yargısı olarak değerlendirmesi zaten olması gerekendir. Ancak bu stratejinin diğer bir yönü daha vardır. 
O da politika ve sosyal sorumluluk uygulamaları esnasında, “öğrenilmiş çıkarlar” olarak hayata geçirilen ya da bazı 
olumsuz faaliyetleri gizlemek amacıyla yapılan etik dışı davranışlardır; ki bu husus da gözden uzak tutulmamalıdır.

Anahtar kelimeler: Sosyal sorumluluk, tarım, gıda, etik.
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For Sustainability Management in the Agri-Food 
System Corporate Social Responsibility and Ethics

Zerrin ÇELİK1

Today, with increasing competition, we go through a process in which capital focuses on growth, productivity 
and profit, and individuals are encouraged in more consumption. This process often occurs at the expense of 
exploiting nature and labor and ignoring the public interest. As a result of all these, a situation has emerged in which 
we face with many negative environmental, economic and social aspects. However, many people now consider the 
effects of production and consumption activities on the mismanagement of natural resources, environmental degra-
dation, climate change, gender equality, fair production, consumption and trade. All these economic, environmental 
and social changes have required companies to take measures to take into account and protect the interests of all 
stakeholders affected by their activities, to implement ethical rules and social values, and activities and principles 
that will ensure their sustainability. These activities, defined as corporate social responsibility, are briefly; taking 
measures to protect nature and the environment, waste management, employing employees in humane working 
conditions, without discrimination and within the framework of basic social rights, supporting local production 
and small producers, respecting consumer rights, etc. Many studies in the literature show that companies factoring 
into ethical and social responsibility have increased their performance both financially and in terms of brand 
value and reputation. Agriculture and food concern the entire society. It is directly related to many rights, 
especially human rights. Considering the issues such as the use of natural resources in agricultural production 
and food production, its connection with the climate, the labor-intensive mode of production, the fact that 
the products are related to human health and nutrition, it is essential to place importance to all these issues from 
production to consumption, and act ethicaly and responsibily for all companies in the chain and their stakeholders 
with a hightened awareness. The aim of this study is to evaluate the social responsibility areas and approaches, 
sustainability management, ethical codes and principles of companies operating in the agri-food system, and national 
and international legal regulations and agreements in motion. For this purpose, first of all, a literature review on the 
subject was conducted. Then, in the light of the acquired information, the sustainability management criteria 
and activities of the companies in the agri-food system were evaluated. Corporate social responsibility activities 
and ethical actions affect the agricultural food production and consumption process, products, and sustainability 
management. In this respect, it is necessary for companies to develop policies and strategies related to ethical and 
social responsibility and to evaluate them as an internal value judgement. However, there is another aspect to this 
strategy. It is also unethical behaviors that are implemented as “learned interests” or to hide some negative activities 
during policy and social responsibility practices; which should not be overlooked.

Keywords: Social responsibility, agriculture, food, ethics.
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Organik Bal Üretiminin Etik Eksende 
Değerlendirilmesi

Gökhan AKDENİZ1, Tunay KILIÇİN2

Tüketicilerin sağlıklarını koruma içgüdüsü, organik gıdalara olan talebi her geçen gün arttırmaktadır. Ülkemizde 
organik tarımının en önemli bileşenlerinde bir tanesi de organik arıcılık faaliyetleridir. İnsan sağlığı için zararlı olan 
ilaçlar kullanılmadan sadece izin verilen girdilerle yapılan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve serti-
fikalı bir üretim modeli olan organik arıcılık, 18 Ağustos 2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülmektedir. 

Organik arıcılık; üretimin gerçekleştirildiği arılık sahası, ana arının tedariği ve kullanımı, bal arısı kolonilerinin 
beslenmesi, bal arısı hastalık ve zararlıları ile mücadele, arıcılıkta kullanılan alet ve ekipmanların özellikleri, kovanların 
sanitasyon ve dezenfeksiyonu, temel petek kullanımı, bal hasadı ve denetleme mekanizmaları olmak üzere bir çok kriter 
bakımından konvansiyonel arıcılıktan ayrılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 
2020 yılı istatistiklerine göre 387 organik arı yetiştiricisi tarafından 70.385 koloni varlığı ile 1.028,39 ton organik 
bal üretimi gerçekleştirilmiştir. Son on yıl içerisinde organik yetiştirici sayısı %89, koloni sayısı %368, organik bal 
üretimi ise %465 artış göstermiştir.

 Çalışmada; yazarların saha çalışmalarından edindiği gözlemler, “Türkiye’de Organik Arıcılık İşletmelerinin So-
syo-Ekonomik Yapısının İncelenmesi” adlı TAGEM projesinden elde edilen veriler ve konu ile ilgili bilim insan-
ları tarafından literatüre kazandırılan bilgiler ışığında; organik arıcılık faaliyetinin yürütülmesi esnasında, arı yetiş-
tiricileri tarafından gerçekleştirilen uygulamaların etiksel çerçevede değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tüketicilerin 
organik arı ürünlerine karşı hassasiyeti ve beklentileri; organik arı yetiştiricilerinin bilinç düzeylerinin arttırılması, 
doğru destekleme politikaları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kontrol mekanizmaları ile karşılığını bulacağı 
düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Organik arıcılık, organik bal, tüketici, arı yetiştiricisi, etik
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Evaluation of Organic Honey Production in the 
Context of Ethics

Gökhan AKDENİZ1, Tunay KILIÇİN2

The instinct of consumers to protect their health increases the demand for organic foods day by day. One of the 
most important components of organic agriculture in our country is organic beekeeping activities. Organic beekeeping 
which is a controlled and certified production model from production to consumption, made with only permitted 
inputs without the use of pesticides harmful to human health, is carried out in accordance with the provisions of 
the “Regulation on the Principles and Implementation of Organic Agriculture”, which was published in the Official 
Gazette dated 18 August 2010 and numbered 27676. 

Organic beekeeping differs from conventional beekeeping in terms of many criteria such as the apiary area where 
organic beekeeping is carried out, the supply and use of the queen bee, the feeding of honey bee colonies, the fight 
against honeybee diseases and pests, the characteristics of the tools and equipment used in beekeeping, the sanitation 
and disinfection of the hives, the use of basic combs, the honey harvest and control mechanisms. According to the 
statistics of the Ministry of Agriculture and Forestry, General Directorate of Plant Production for the year 2020, 
1,028.39 tons of organic honey was produced by 387 organic beekeepers with 70,385 colonies. In the last ten years, 
the number of organic growers increased by 89%, the number of colonies increased by 368% and the organic honey 
production increased by 465%.

 In the study, in the light of the observations obtained by the authors from the field studies, the data obtained from 
the TAGEM project named “Investigation of the Socio-Economic Structure of Organic Beekeeping Enterprises in 
Turkey” and the information brought to the literature by the scientists related to the subject, it is aimed to evaluate 
the practices carried out by beekeepers in an ethical framework during the execution of organic beekeeping activity. 
It is thought that the sensitivity and expectations of consumers towards organic bee products will be met with the 
awareness of organic beekeepers that will be increased by the right support policies as well as the control mechanisms 
of the relevant public institutions and organizations.

Keywords: Organic beekeeping, organic honey, consumer, beekeeper, ethic
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Türkiye’de Sürdürülebilir Pamuk Değer Zincirlerinin 
Desteklenmesi Projesi Söke- Bergama Örneği

İbrahim OĞUZ1, Serkan VEZİROĞLU2

Türkiye gelişmiş bir pamuk sektörüne sahip olup, ülkenin ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Pamuk 
üretimi ağırlıklı olarak, Ege, Çukurova ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gerçekleştirilmektedir. Ancak pamuk 
üretiminde bazı uygulamalar, kaynakların sürdürülebilir kullanımına engel olduğu gibi, bu uygulamaların bi-
yoçeşitlilik ve ekosistem üzerine olumsuz etkileri olabilmektedir. Ayrıca, pamuk tedarik zincirinin parçalı yapısı, 
sürdürülebilirliğe önem veren paydaşların da doğru uygulamaları desteklemesinde problem yaratmaktadır. Bu 
nedenle belirli paydaşların öncülüğünde sürdürülebilir pamuk üretimini çevresel, sosyal ve ekonomik yönleriyle ele 
alan ve bütünsel yaklaşımı desteklemek adına “Better Cotton Initiative (BCI)” kurulmuştur. Türkiye’de ise pamuk 
üretim süreçlerini daha sürdürülebilir bir hale getirmek ve bu amaç doğrultusunda “Better Cotton” standardının 
Türkiye’de uygulanmasını gerçekleştirmek amacıyla, 2013 yılında bir sivil toplum kuruluşu olan “İyi Pamuk Uygu-
lamaları Derneği (IPUD)” kurulmuş olup, faaliyetlerini sürdürmektedir. 2021 yılında, “Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD)” IPUD ile iş birliği gerçekleştirerek iyi uygulamaları ve BCI uyumlu sürdürülebilir pamuk 
standartlarının uygulanarak Türkiye pamuk değer zincirinde verimliliği arttırmak ve pamuk projesinin ekonomik, 
çevresel ve sosyal etkilerini geliştirmek amacıyla Türkiye’de Sürdürülebilir Pamuk Değer Zincirlerinin Desteklenmesi 
Projesi’ni geliştirmiştir. Proje, Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan sektör paydaşlarını hedeflemekte olup, proje 
zararlı bitki koruma uygulamalarının en aza indirilmesi, su yönetimi ve su kaynaklarının verimli kullanımı, toprak 
sağlığının arttırılması, biyoçeşitliliğin ve arazi kullanım sorumluluğunun arttırılması ve lif kalitesinin korunması ve 
arttırılması olmak üzere beş BCI kriteri üzerine yoğunlaşmıştır. Proje kapsamında, BCI’ın sürdürülebilir kriterleri 
çerçevesinde, bölgedeki çiftçilerin genel bilinç düzeyleri analizi, IPUD’un uygulama ortaklarının tarımsal yayım 
personeline eğitici eğitimleri, üretici eğitimleri dizaynı, çırçır işletmelerine yönelik eğitim ve danışmanlıklar, pilot 
demonstrasyon parsellerinin kurulumu, çalışma bölgelerinde doğal kaynaklar ve biyoçeşitliliğin analizi ve uygulama 
ortaklarının kapasitelerinin geliştirilmesi gibi farklı konularda aktiviteler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, “Avru-
pa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)” tarafından finanse edilen projede gerçekleştirilen faaliyetler aktarılmıştır.

Anahtar kelimeler: İyi pamuk uygulamaları,  sürdülebilirlik, dijital tarım, BCI, iklim
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Supporting Sustainable Cotton Value Chains in 
Turkey Project – Söke and Bergama Examples

İbrahim OĞUZ1, Serkan VEZİROĞLU2

The cotton sector in Turkey is well-developed and plays a key role in the country’s economy. Cotton is mainly 
produced in three main areas in Turkey, the Aegean region, Çukurova, and South- eastern Anatolia. However, some 
practices in cotton production prevent the sustainable use of resources, and these practices might have negative 
effects on biodiversity and ecosystem. The fragmented structure of cotton supply chains reduces the ability of 
stakeholders who attach importance to sustainability to support the better practices. For this reason, the “Better 
Cotton Initiative (BCI)” was established under the leadership of certain stakeholders to support a holistic approach 
to sustainable cotton production with its environmental, social and economic aspects. In Turkey, on the other hand, 
“İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD), a non-profit organization, was established in 2013 and continues its 
activities in order to make cotton production processes more sustainable and to implement the “Better Cotton” 
standard in line with this purpose in Turkey. In 2021 “European Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD)” and IPUD will have collaborated on “Supporting Sustainable Cotton Value Chains in Turkey Project” to 
increase the efficiency of cotton farming in Turkey by developing and introducing best practices and a sustainable 
cotton standards system that meets the requirements of BCI-compliant cotton, thus overall improving the envi-
ronmental, economic and social impact of cotton production in Turkey. The project targets the stakeholders of the 
sector in the Aegean Region of Turkey and focuses on five BCI Criteria as minimize the harmful effects of pesticide 
use, water stewardship and effective use of water resources, increase soil health, enhance biodiversity and land use 
responsibility, and care for and preserve fiber quality. In the project, analysis of awareness level of producers in the 
region, training of extension personnel of IPUD’s Implementation Partners, design of farmer trainings, training 
and consultancy to ginners, establishment of pilot demonstration farms, analysis of natural resources and biodiversity, 
and development of the Implementation Partners’ capacity activities were conducted within the framework of BCI 
principles. In this study, the activities carried out in the project financed by the “European Bank for Reconstruction 
and Development (EBRD)” are presented.

Keywords: Better cotton, sustainability, digital agriculture, BCI, climate
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Türk Somonunda İsim Karmaşası
Ekim ÖZAL1

Salmonidae familyasının dünya çapında talep gören ve pazarlaması yapılan en popüler türü Atlantik somonu (Sal-
mo salar) olarak bilinmektedir. Atlantik somonu, Atlantik Okyanusu’ndaki tek somon türü olup, Avrupa’da yapılan 
su ürünleri yetiştiriciliğinin ana unsurlarındandır. Atlantik somununun 2019 yılında yaklaşık 2.6 milyon ton üretimi 
yapılmıştır. Bu üretimin en büyüğü, 1 milyon 360 ton yetiştiricilik hacmiyle Norveç’e aittir (FAO, 2021). Avrupa’da 
yetiştiricilik yolu ile İskoçya, İrlanda ve Faroe Adalarında da Atlantik Somunu üretilmektedir (Jensen, vd. 2012). 
Pasifik Okyanusunda ise başlıca Kanada, Şili ve Avustralya’da Atlantik Somonu ve Salmonidae familyasının farklı 
türlerinin yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Alabalık türleri içerisinde yetiştiriciliği en yaygın olan tür, Kuzey Amerika kökenli (Oncorhynchus mykiss) Gökkuşağı 
alabalığıdır. Avrupa’da kültür koşullarına uygun niteliklerinden dolayı bu türün yetiştiriciliği hızlı artış göstermiş ve 
günümüzde bir endüstri haline gelmiştir. Türkiye’de en fazla yetiştiriciliği yapılan alabalık türüdür. Somon yetiştir-
iciliği yapan ülkelerin kendi ürünlerini pazarlarken Norveç Somonu, Peru Somunu gibi farklı isimler kullandıkları 
görülmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, 2019 yılında su ürünleri 
yetiştiricilerinin talebiyle Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan gökkuşağı alabalığına “Türk Somonu” adını vermiştir. İhracat 
odaklı olan Türk Somonu markası aynı zamanda iç piyasaya da arz edilmektedir. Gıda marketlerinin reyonlarında 
hem ambalajlı hem de taze olarak satışa sunulan Türk Somonu, tüketiciler tarafından Atlantik somonu ve alabalık 
ile karıştırılmaktadır. Çalışmada ambalajlı olarak piyasaya sürülen Türk Somonu, Alabalık ve ithalatı yapılan Norveç 
Somonu arasında ürün içeriklerinin kıyaslaması ile besin değerlerinin karşılaştırılması yapılacaktır. Bu çalışmada Türk 
Somonuna dair yaşanan isim karmaşasının arkasındaki etik sorunlara değinilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Türk Somonu, Somon, Oncorhynchus mykiss
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The Naming Complexity of Turkish Salmon
Ekim ÖZAL1

It is known as Atlantic salmon (Salmo salar) which of the most popular species is demanded and marketed all 
of the World. Atlantic Salmon which is the only salmon species of Atlantic ocean and the main component of 
aquaculture carried out in Europae. The production of Atlantic salmon was made approximately 2.6 million ton 
in 2019. The biggest of this production belongs to Norway with culture volume of one million three hundred sixty 
ton. In Europae, Atlantic salmon ,which is big part of ıts production obtained by aquaculture, is produced in 
Scotland, Ireland and Faroe Islands. The aquaculture of Atlantic salmon and different species of Salmonidae is 
made in Pacific Ocean especially Canada, Chili and Australia.

The rainbow troat (Oncorhynchus mykiss) is the species which of the most common in aquaculture between 
Salmonidae species. In Europae the culture of this species has been increased rapidly and has been become an 
industry today because of having attributions that are appropriate for aquaculture requirements. It is the mostly 
produced species in Turkey, also. It has been observed that the countries in which salmon aquaculture is produced 
using different names such as Norway salmon, Peru salmon etc.In 2019, Republic Of Turkey Ministry Of 
Agriculture and Forestry General Directorate Of Fisheries and Aquaculture, gave name rainbow troat as” Turkish 
salmon “ by the request of water products producers.The brand of Turkish Salmon which is primarly focused on 
exporting also is supplied for domestic market.It is supplied both packaged and fresh in food market counters and 
it is confused by consumers between atlantic salmon and troats occasionally. In this study, product ingredients and 
foof values comparison will be carried out between Turkish salmon , troat and exported Norway salmon that are 
supplied to the market as packaged product.In this study, it has been aimed that addressing the ethical issues behind 
the name confusion about Turkish salmon.

Keywords: Turkish Salmon, Salmon, Oncorhynchus mykiss
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Beypazarı, Ankara Örneğinde Sürdürülebilir Tarım ve 
Üretim

Kumru ARAPGİRLİOĞLU1

Bildiri 2020 senesinde Ankara ve Türkiye’nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Beypazarı’nda 
gerçekleştirilen alan çalışmasının bir değerlendirmesini içermektedir. Bu çalışma 2012’den bu yana yürütülen Ankara 
ve Tarım başlıklı araştırmaların bir alt-örneği olarak ele alınacaktır. Yürütülen çalışmalar Ankara’nın çeperinde yer alan 
değerli tarım alanları ve faaliyetlerinin yerel, merkezi ve küresel politikalarla biçimlendiği, yoğun ve yaygın kentleşme 
ve ihmal edilmişlik ile tehdit altında olduğunu ortaya koymuştur. Kentlerde oluşan gıda güvenliği sorunu, özellikle 
kent çeperlerinde tarımsal üretimi korumanın ve sürdürmenin önceliğini ve önemini artırmaktadır. Bu bağlamda 
Ankara’da gerçekleştirilmiş olan alan çalışmaları, kent-kır karşılıklı etkileşiminin, güçlü ve zayıf yönlerin, fırsat ve tehdit 
unsurlarının tanımlanmasında yararlı olmuştur. Beypazarı köklü tarihi ve özgün yapısıyla, güçlü tarımsal üretimi ve 
potansiyeli ve 2000’lerden bu yana gösterdiği hızlı değişim ve dönüşümle öne çıkan örneklerdendir.

Çalışma, 2020 başında, alan gezileri, araştırma ve analizler, kurumsal ziyaretler ve anketler ile gerçekleştirilmiş, ilgili 
bilgiler iki farklı aşamada derlenmiştir. İlk ziyarette Kaymakamlık, Belediye, Tarım İlçe Müdürlüğü, Ticaret Odası 
gibi ilgili kurumlarla görüşmeler, ön araştırma ve alan analizleri; ikinci ziyarette ise kent merkezinde yer alan ticari 
kuruluşlarla bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket tarım, ticaret, turizm ve sanayi sektörlerinden 31 kişiyle, 
yüz-yüze uygulanmış, ek olarak bölgenin GZFT - SWOT- analizini hazırlamak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla ek 
görüşmeler yapılmıştır.

Beypazarı tarım ve hayvancılıkta, belli başlı gıdaların üretiminde ulusal öneme ve üne sahiptir. Bir yandan tarihi, 
geleneksel ve yerel özelliklerine bağlılığını sürdürürken, yenilikçi ve yaratıcı çözümlere açık yaklaşımıyla genç nüfusunu 
ilçede ve üretimde tutmaktadır. Bu Beypazarı’nı kentsel ve kırsal özellikleri bir arada başarıyla barındırabilen özel bir 
örnek yapar. Ankara ilçeleri arasında tarımsal potansiyel olarak üst sıralarda yer alırken, işsizlik vb. istatistiklerde ise 
alt sıralarda yer alır. 2000’li yıllarda başlayan turizm atılımı ile geleneksel zanaat ve tarım potansiyellerini birleştirerek 
aile işletmelerinin, gençlerin ve kadın girişimcilerin etkin olarak kent ekonomisine ve iş hayatına katılımını başarmış, 
bunu da özellikle tarım, ticaret ve turizm sektörlerinin birbirlerini destekleyen üretimleri ile sürdürmüştür. Ancak 
Beypazarı, geleceğe yönelik olarak yoğun tarımsal üretimi, kapasiteyi aşan turistik ziyaretleri, altyapı eksiklikleri ve 
nüfusun yüzde onunu oluşturan göçmenler gibi çeşitli tehdit ve sorunlarla karşı karşıyadır.

Anketler ve görüşmelerde sektörlere yönelik ekonomik sorunların ve pazarda yer alabilme kaygılarının ön planda 
olduğu, sürdürülebilirlik, küresel iklim değişikliğine uyum, dayanıklılık vb. kavramlara ise öncelikler arasında yer 
verilmediği gözlenmiştir. Dolayısıyla bu çalışma, Ankara’da tarım ve gelecek için özel bir örnek oluşturabilecek 
Beypazarı’nı sürdürülebilir üretim yaklaşımları üzerinden tartışmaya açacak; öneri ve çözüm olarak döngüsel ekonomi, 
iklim akıllı üretim gibi sürdürülebilirlik araçları ve kavramlara değinecektir.

Anahtar kelimeleer: Ankara, Beypazarı, Sürdürülebilir üretim, döngüsel ekonomi, iklim akıllı tarım, genç kuşak-
lar, kadın girişimciler
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Sustainable Agriculture and Production in the Case 
of Beypazarı, Ankara

Kumru ARAPGİRLİOĞLU1

The paper includes an evaluation of the fieldwork carried out in 2020, in Ankara and Beypazarı, one of the 
important agricultural production centers of Turkey. This study will be considered as a sub-example of the research 
conducted on Ankara and Agriculture since 2012. The studies carried out have revealed that the future of valuable 
agricultural areas and activities in the periphery of Ankara are shaped by local, central and global policies, and are 
under threat with intense and widespread urbanization and inattention. The problem of food security in cities increases 
the priority and importance of protecting and maintaining agricultural production, especially in the city peripheries. 
The field studies carried out in this context have been useful in defining the urban-rural interaction, strengths and 
weaknesses, opportunities and threats. Beypazarı is one of the prominent examples with its deep-rooted history and 
unique traditional structure, strong agricultural production and potential, and inspiring change since the 2000s.

The study was carried out at the beginning of 2020 with field trips, research and site analysis, institutional visits and 
surveys, and the relevant information was compiled in two different stages. Interviews, preliminary research and field 
analysis were done and visits were realized with institutions such as the District Governorship, Municipality, District 
Directorate of Agriculture, Chamber of Commerce in the first stage; In the second visit, a survey was conducted with 
commercial establishments located in the city center. The survey was applied face-to-face with 31 people from the 
agriculture, trade, tourism and industry sectors, and additional interviews were conducted with various institutions 
and organizations to prepare a SWOT analysis of the region.

Beypazarı has a national importance and reputation in agriculture and animal husbandry and in the production 
of certain foods. While maintaining its commitment to its historical, traditional and local characteristics, it keeps its 
young population in the district and in production with its open approach to innovative and creative solutions. This 
makes Beypazarı a special example that can successfully combine urban and rural features. While it ranks high among 
the districts of Ankara in terms of agricultural potential, is at the bottom e.g.in unemployment statistics. Combining 
the tourism breakthrough that started in the 2000s with its traditional arts and crafts, and agriculture potentials, it 
has succeeded in the effective participation of family businesses, young people and women entrepreneurs in the city’s 
economy and business life, and this has continued with the supportive collaboration of agriculture, trade and tourism 
sectors. However, Beypazarı is faced with various threats and problems for the future such as its intensive agricultural 
production patterns, touristic visits exceeding the capacity, infrastructure deficiencies and immigrants who make up 
ten percent of the population.

In the surveys and interviews, while economic problems faced by the sectors and concerns about taking place in 
the market are at the forefront, concepts such as sustainability, adaptation to global climate change, resilience, etc. 
are not included among the priorities. Therefore, this study will open a discussion on Beypazarı, which can set a 
special example for agriculture and the future in Ankara, over sustainable production approaches; and will refer to 
sustainability tools and concepts such as circular economy, climate smart production as suggestions and solutions.

Keywords: Ankara, Beypazarı, Sustainable production, circular economy, climate smart agriculture, young gen-
erations, women entrepreneurs;
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Kenevir Tohumu ve Ürünlerinin Etik Açıdan 
Değerlendirilmesi

Mustafa MORTAŞ1, Ayşegül BEŞİR2 , Fehmi YAZICI3 

Kenevir (Cannabis sativa L.) tohumu önemli bir besin kaynağı olarak insanlık tarihi boyunca kullanılmaktadır. 
Söz konusu ekim ve kullanım sürecinde ise kenevir kendi içinde uyuşturucu olan ve olmayan tipleri şeklinde ayrıl-
maktadır. Son yıllarda Avusturalya, Kanada ve ABD de, içeriğinde <0.3% delta-9-tetrahidrokannabinol (THC) 
değerinde olan kenevirlerin endüstriyel olarak ekiminin yasallaştırılması ile birlikte kenevir tohumunun gıdaya 
işlenme süreci hızlanmış ve buna bağlı olarak gıda çeşitliliği de artmıştır. Ekime bağlı rekoltenin artması ile tohum 
maliyetinin düşmesi, üretime olumlu etki göstermiştir. Ancak tüketimin artmasındaki temel nedenlerden bir tanesi 
de kenevir tohumunun besinsel açıdan değerli bir ürün olmasıdır. Bütün kabuklu kenevir tohum içeriğinde genel 
anlamda %25-30 yağ ve yaklaşık olarak %25- 30 protein (ağırlıklı olarak edestin ve albümin) bulunmasının yanı 
sıra diyet lif, vitaminler ve mineraller de bulunmaktadır. Kenevir tohumu yağının yaklaşık %80’i doymamış yağ 
asitlerinden oluşmakta olup iki esansiyel yağ asidi olan linoleik asit (18:2 omega-6) ve alfa- linolenik asit (18:3 
omega-3) açısından zengin bir kaynaktır. İçerdiği omega-6 ve omega-3 oranı ise insan sağlığı açısından optimum 
değer olan 2:1-3:1 oranına sahiptir.

İnsan beslenmesi ve sağlığı açısından önemli olan kenevir tohumunun, her geçen gün yeni bir gıda ürününe 
işlendiği ortadadır. Ancak tüketiciler tarafından, kenevirin bazı türlerinin uyuşturucu özelliğinin bulunması nedeni 
ile kenevir tohumu ürünlerinin tüketiminde bazı çekinceler bulunmaktadır. İçeriğinde doğal olarak keyif verici 
madde olmayan kenevir tohumunun gıda olarak tüketilmesindeki çekinceler etik açıdan değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: kenevir, kenevir tohumu, kenevir tohumu ürünleri, etik
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Ethical Evaluation of Hemp Seed and Products
Mustafa MORTAŞ1, Ayşegül BEŞİR2 , Fehmi YAZICI3 

Hemp (Cannabis sativa L.)seeds have been used throughout human history as an important food source. In 
the cultivation and use process in question, hemp is divided into types with and without drugs. In recent years, with 
the legalization of industrial cultivation of hemp with <0.3% delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) content in 
Australia, Canada and the USA, the processing of hemp seeds into food has accelerated and food diversity has 
increased accordingly. The increase planting of hemp can cause decrease in the cost of seeds and it has a positive effect 
on production. However, one of the main reasons for the increase in consumption is that hemp seed is a nutritionally 
valuable product. The whole shelled cannabis seed content generally contains 25-30% oil and approximately 25-30% 
protein (predominantly edestin and albumin), as well as dietary fiber, vitamins and minerals. About 80% of hemp seed 
oil consists of unsaturated fatty acids and is a rich source of two essential fatty acids, linoleic acid (18:2 omega-6) 
and alpha-linolenic acid (18:3 omega-3). The omega-6 and omega-3 ratio it contains has a range of 2:1-3:1, which is 
the optimum value for human health.

It is obvious that cannabis seeds, which are important for human nutrition and health, are processed into a 
new food product day by day. However, consumers have some reservations about the consumption of hemp seed 
products due to the narcotic properties of some types of cannabis. The reservations regarding the consumption of 
cannabis seeds as food, which do not contain naturally pleasing substances, have been evaluated from an ethical point 
of view.

Keywords: Hemp, hempseed, hemp seed products, ethic
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Comparison of DNA Barcoding and Metabarcoding 
Approaches for Food Traceability: Facts and Gaps

Elif Tuğçe AKSUN TÜMERKAN
1

*

Food traceability has become a serious global problem threatening public health and causing unfair trade over the 
recent years. The fraudulent actions in food products also cause challenges in sustainability stock management and 
agricultural activities. Following to spreading out of the species substitution and mislabelling cases across Europe in the 
2000s, the controlling of food fraud and national/international legislation and policy has become a main requirement 
for the food trade. While a wide range of analyses is used for the determination of fraudulent activities in food products; 
a relatively higher reliability rate and being more sensitive and more qualitative; molecular methods have gained 
attention over the world. Within better understanding the achievements of molecular methods for any mislabelling, 
species substation and species adulteration in food products; new approaches have improved for various applications. 
DNA-barcoding methods are used for species identification depending on a partial sequence of the target gene and 
differ as DNA fullbarcoding and DNA mini-barcoding based on target base phase length. While DNA fullbarcoding, 
(~650 base-pair (bp) region has been used successfully for raw or processed at the minimum level; this method does not 
meet the requirement for the highly processed food products due to degraded form of DNA. DNA mini-barcoding 
approach targets relatively shorter regions (~100-300 bp) of specific gene regions and is used effectively in successfully 
more processed products such as canned or marinated food products. These two barcoding methods can work with 
utilizing Sanger sequencing as focusing on whether one specific species is found or not in tested food items, but they 
fail to the characterization of multiple species in a tested same food sample. DNA-metabarcoding offer benefits for and 
determine two or more species found in a mixed sample and make possible the labelling accuracy of these products. 
This method is commonly used for the determination of mislabeling, species adulteration and species substitution in 
minced, mixed or packaged food products such as canned fish samples or surimi products. DNA-metabarcoding also 
offers benefits for foodmicrobiology research: determination the dominancy microorganisms that are susceptible to 
microbial deterioration. While the metabarcoding technique is relatively expensive than other mentioned methods due 
to the usage of universal primers and analyses consumables; the effectiveness and achievements of this method make 
it more preferable. This study was aimed to deeply compare the DNA-barcoding methods and DNA metabarcoding 
techniques for determining fraudulent cases in the food industry. The outputs of this study could be useful for both 
researchers and industrial applicants who work on food traceability.

Keywords: Food traceability, food ethic, metabarcoding, DNA-barcoding, food security
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Gıda Ürünlerinin İzlenenebilirliğinde Kulanılan 
DNA-barkodlama ve DNA Metabarkodlama 

Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Elif Tuğçe AKSUN TÜMERKAN1

Halk sağlığını tehdit eden ve haksız kazançlı ticaret uygulamalarına neden olan gıda ürelerinde güvenirlilik sorunları 
son yıllarda küresel bir sorun olarak Kabul edilmektedir. Gıda ürünlerinde taklit/tağşiş işlemleri hammadde açısından 
stok yönetimi ve tarımsal uygulamaların sürdürülebilir kontrolünde de sorunlara yol açmaktadır.2000’li yıllarda 
Avrupa da ortaya çıkan tür sahtekârlığı olaylarının ardından, ulusal ve uluslararası gıda ticareti yapılan durumlarda 
kontroller daha sıkı bir hale gelmiştir. Gıda ürünlerinde tür tağşiş ve sahtekârlığı işlemlerini belirlemek için birçok 
yöntem kullanılıyor olsa da yüksek güvenirlik oranı ve daha hassas olması sebebiyle moleküler yöntemler tür tespitinde 
dünya çapında dikkat çekmiştir ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Moleküler yöntemlerin gıda ürünlerinde yanlış 
etiketleme, tür değiştirme veya tür değiştirme konusunda başarısının anlaşılmasıyla birlikte, farklı amaçlarla yeni 
uygulamalar geliştirilmiştir. DNA-barkodlama metotları hedef genin kısmı sekanslanmasına bağlı olarak tür tespiti 
yağan bir yöntemdir ve odaklandığı spesifik gen bölgesinin baz çiftinin uzunluğuna göre DNA tam barkodlama ve 
DNA mini barkodlama olarak ikiye ayrılır. DNA tam barkodlama (~650 baz çifti) işlenmemiş, çiğ veya en az seviyede 
işlenmiş ürünlerde başarılı bir biçimde kullanılırken, bozulmuş DNA ürünlerinde gereksinimleri karşılayamamaktadır. 
DNA mini-barkodlama (~100-300 baz çifti) ise daha kısa gen bölgelerine odaklanmakta, konserve ve marinat ürünleri 
gibi işlenmiş ürünlerde kullanılabilmektedir. Söz konusu her iki barkodlama yöntemi de Sanger sekanslamaya uyumlu 
çalışmakta ve bir gıda ürününde hedef türün bulunup bulunmadığını araştırmaktadır ve bir gıda ürününde iki veya 
daha fazla türün bulunduğu durumlarda türlerin tespitinde yetersiz kalmaktadır. DNA-metabarkodlama yöntemi 
ise iki veya daha fazla türün bulunduğu karışık ürünlerde tür tespiti ile gıda ürünün etiketinde beyan edilenlerin 
doğruluğunu mümkün kılmaktadır. Bu yöntem konserve balık ürünleri ya da surimi ürünleri gibi ezme ürün, karışım 
hainde bulunan yada ambalajlı gıdalarda daha yaygın gözlenen tür değiştirme, etiket üzerinde tür değişikliği gibi 
durumların tespitinde kullanılmaktadır. DNAmetabarkodlama aynı zamanda gıda mikrobiyolojisi alanında mikrobiyal 
açıdan daha baskın olan mikroorganizmaların belirlenmesi ve mikrobiyal bozulmaya neden olan mikroorganizmaların 
belirlenmesi gibi da bazı avantajlar sağlamaktadır. Metabarkodlama yöntemi, üniversal primerlerin kullanılması ve 
metot sarfları nedeniyle bahsi geçen diğer iki barkodlama yöntemine göre daha pahalı olmasına rağmen, sağladığı 
avantajlar bu yöntemi tercih edilebilir kılmaktadır. Bu çalışmada, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş durumlarını ortaya 
çıkarama sürecinde gittikçe önem kazanana DNA barkodlama yöntemleri ve DNA metabarkodlama tekniklerini 
detaylı bir biçimde kullanım amaçlarına göre karşılaştırması amaçlanmıştır. Çalışma sonuçlarının konu hakkında 
araştırma yapan hem araştırıcıların hem de gıda endüstrisi çalışanlarının faydasına olacağı düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Gıda izlenebilirliği, gıda etiği, meta-barkodlama-DNA barkodlama, gıda güvenliği
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Ziraat Mühendisi Adaylarının Mesleki İş Etiğine 
Bakış Açılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Zümral GÜLTEKİN1, Nur İlkay ABACI2, Kürşat DEMİRYÜREK3

Çalışmanın amacı: Yapılan bu çalışmanın ana amacı, Ziraat mühendisi adaylarının mesleki iş etiğine bakış 
açılarının bazı demografik değişkenler ile farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmeye çalışmaktır. Çalışmanın alt amaçları 
ise katılımcıların meslek etiği eğitimi alıp almadıklarını, mesleğin etik kurallarını bilip bilmediklerini belirlemeye 
çalışmaktır. Çalışmanın Yöntemi: Çalışma verileri anket formu ile online olarak toplanmıştır. Toplam 64 kişiden 
geri dönüş alınmıştır. Katılımcıların, cinsiyet, yaş, üniversite, bölüm, sınıf, etik dersi alıp almadığı, mesleğin etik 
kurallarını bilip olmak üzere 7 demografik özelliklerine bakılmıştır. Analizler için SPSS 21 programı kullanılmıştır. 
Katılımcıların %39.1’i kadın, %62,5’i 19-25 yaş aralığında, %60,9’u Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi, %46, 
9’u dördüncü sınıf, %59,4’ü Tarım Ekonomisi bölümü öğrencisi, %43,8’i etik dersi almamış ve %28,1’i meslek etik 
bilgisi olmadığını beyan etmiştir. Mesleki iş etiğini ölçmek için Petty (1991, 1993) tarafından geliştirilen ve Kılıç vd. 
(2016)’nin Türkçeye uyarladıkları 50 ifadelik 4 boyutlu ( Kişilerarası ilişkiler, girişimci olma, güvenilir olma ve olumsuz 
özellikler )ölçek kullanılmıştır. Araştırmada demografik değişkenler açısından mesleki iş etiği anlayışında farklılık olup 
olmadığını tespit etmek için bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizleri yapılmıştır.

Bulgular: Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik analizleri, Cronbach alfa katsayılarının hesaplanmasıyla 
yapılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,94 olarak tespit edilmiştir. Araştırmada yapılan t-testi 
sonucunda; (cinsiyet, etik dersi alma durumu, etik bilgisine sahip olma durumu) girişimci olma alt boyutu değişkeni 
için etik bilgisine sahip olma durumu [ t (62) =1,778 p=0,090 p<0,10] ve cinsiyet [ t (62) =-2,539 p=0,014 p<0,05] an-
lamlı farklılık göstermiştir. Ayrıca yaş, bölüm, sınıfa göre farklılaşmanın olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan 
tek yönlü varyans analizi sonucunda da katılımcılar açısından hem ölçeğin toplamında hem de boyutlar düzeyinde 
anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.

Sonuç: Çalışmada belirlenen demografik değişkenler hem ölçeğin toplamında hem de boyutlar düzeyinde anlamlı 
farklılıklar olup olmadığına bakılmıştır. Sonuç olarak ziraat mühendisi adaylarının, yaş, bölüm, sınıf, etik dersi alma 
durumlarına göre, ne mesleki iş etiğinin toplamında, ne de boyutlar bazında bir farklılık tespit edilememiştir. Sadece 
cinsiyet ve etik bilgisi olup olmama konusunda girişimci olma boyutunda bir farklılık tespit edilmiştir.

Bu boyutta, işleri kolaylaştırıcı, ileri götürmeyi amaçlayan ve mevcut statüden hoşlanmamayı içeren ifadeler yer 
almasından kaynaklanıyor olabilir. Zaman kısıtı nedeni ile katılımcı sayısının az olması da sonuçları etkilemiş olabilir. 
İlerleyen çalışmalarda katılımcı sayısı artırılarak çalışmanın tekrarlanması meslek etiği konusundaki genellenebilirliği 
katkı sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: Etik, İş etiği, Mesleki iş etiği.
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A Study on Determination of Occupational Work 
Ethics Understanding of Agricultural Engineer 

Candidates
Zümral GÜLTEKİN1, Nur İlkay ABACI2, Kürşat DEMİRYÜREK3

Purpose of the study: The main purpose of this study is to try to determine whether the perspectives of agricultural 
engineer candidates on occupational business ethics differ with some demographic variables. The sub-objectives of the 
study are to try to determine whether the participants have received professional ethics training and whether they know 
the ethical rules of the profession.

Method of Study: Study data were collected online with a questionnaire. Feedback was received from a total of 64 
people. The demographic characteristics of the participants were examined, including gender, age, university, depart-
ment, class, whether they took ethics courses, and whether they knew the ethical rules of the profession. SPSS 21 program 
was used for analysis. 39.1% of the participants are women, 62.5% are between the ages of 19-25, 60.9% are students 
of Ondokuz Mayıs University, 46.9% are fourth grade students, 59.4% are students of Agricultural Economics, 43.8% 
did not take ethics courses and 28.1% declared that they did not have professional ethics knowledge.To measure occu-
pational business ethics, a 50-statement 4-dimensional (interpersonal relations, entrepreneurship, trustworthiness and 
negative traits) scale developed by Petty (1991, 1993) and adapted into Turkish by Kılıç et al. (2016) was used. In order 
to determine whether there is a difference in the understanding of occupational business ethics in terms of demographic 
variables in the research, independent sample t-test and one-way analysis of variance were performed. Findings: The 
reliability analyzes of the scales used in the study were made by calculating the Cronbach’s alpha coefficients. The relia-
bility coefficient of the scale used in the study was determined as 0.94. As a result of the t-test conducted in the research; 
for the sub-dimension of being an entrepreneur (gender, the state of taking ethics courses, the state of having ethical 
knowledge), the state of having ethical knowledge [ t (62) =1.778 p=0.090 p<0.10] and gender [ t (62) =- 2,539 p=0.014 
p<0.05] have shown a significant difference. In addition, as a result of the one-way analysis of variance performed to 
determine whether there is a differentiation according to age, university, department, and class, no significant difference 
was found in terms of participants in terms of both the total scale and the dimensions. Conclusion: Demographic var-
iables determined in the study were examined whether there were significant differences both in the total of the scale 
and in the level of dimensions. As a result, no difference could be detected in the total of occupational business ethics or 
in terms of dimensions according to age, university, department, class, and whether they took ethics courses. There was 
a difference in the dimension of being an entrepreneur only in terms of having ethical knowledge or not and gender. 
This may be due to the fact that there are expressions that make things easier, aim to take things forward, and include 
dislike for the current status. The low number of participants due to time constraints may also have affected the results. 
Repeating the study by increasing the number of participants in future studies will contribute to the generalizability of 
professional ethics.

Keywords: Ethics, Business ethics, Occupational business ethics.
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Resmî Kurumlarda Halkla İlişkiler Departmanına 
İşlevsellik Kazandırılması

Ehlinaz TORUN KAYABAŞI1, Ramazan KARASU2

Bu çalışma ile halkla ilişkiler departmanının ülkemizdeki işlevsellik anlayışının tartışılması amaçlanmıştır. 
Günümüzde halkla ilişkilerin giderek önemini arttırmaktadır çünkü kurumsal iletişim ve kurumlar arası ilişkiler-
in düzenlenmesinde ve kurumsal tanıtımın yapılmasında büyük önem arz etmektedir. Resmî kurumlarda halka 
ilişkiler departmanı daha çok danışma birimi olarak algılandığından gerçek işlemini yerine getirememektedir. Bu da 
mesleki açıdan etik değildir. Halkla ilişkiler, tek başına bir organizasyondur. Organizasyon olduğundan diğer mesleki 
grupların yapması gereken iş yükünün verilmemesi gerekir. Gelişmiş ülkelerin resmî kurumları incelendiğinde halkla 
ilişkiler departmanının kurum tanıtımı açısından oldukça önemli olduğu görülmektedir. Ülkemizde ise halkla 
ilişkiler departmanı, asıl görev ve sorumlulukları açısından mesleki kavramın dışında tutulmaktadır. Bu nedenle 
halkla ilişkiler departmanın mesleki etik değerler üzerine oturtulması kurumsal ve mesleki açıdan gereklidir. Ku-
rumların tanıtımında teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişen iletişim tekniklerini benimseyerek, kurum içi ve 
kurum dışı iletişimin bu yenilikler çerçevesinde kurumlara uyarlanması, güçlü halkla ilişkiler departmanının varlığı 
ile mümkündür. Meslek etiği açısından halka ilişkiler; sosyal sorumluluk, kalite, marka algısı ve kriz yönetimi gibi 
bir dizi paradigmaları içermektedir. Ülkemizde, terminoloji ve mesleki uyarlılık açısından ciddi farklar vardır.

Anahtar kelimeler: Halkla İlişkiler, Etik, Resmî Kurumlar, İletişim Teknolojisi
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Providing Functionality to the Public Relations 
Department in Official Institutions

Ehlinaz TORUN KAYABAŞI1, Ramazan KARASU2

In this study, it is aimed to discuss the understanding of the functionality of the public relations department in our 
country. Nowadays, public relations are increasingly becoming more important because it is of great importance 
in organizing corporate communication and inter- institutional relations and dec corporate promotion. In official 
institutions, the department of public relations is perceived more as an advisory unit, so it cannot perform its actual 
operation. This is also unethical from a professional point of view. Public relations is a stand-alone organization. 
Since it is an organization, the workload that other professional groups should do should not be given. When the offi-
cial institutions of developed countries are examined, it is seen that the public relations department is very important 
for the promotion of the institution. In our country, the public relations department is excluded from the profes-
sional concept in terms of its main duties and responsibilities. For this reason, it is necessary from an institutional and 
professional point of view to establish the department of public relations on professional ethical values. By adopting 
communication techniques that change depending on technological developments in the promotion of institutions, 
the adaptation of internal and external communication to institutions within the framework of these innovations 
is possible with the presence of a strong public relations department. From the point of view of professional ethics, 
public relations includes a number of paradigms such as social responsibility, quality, brand perception and crisis 
management. In our country, there are serious differences in terminology and professional adaptability.

Keywords: Public Relations, Ethics, Official Institutions, Communication Technology
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Etik Değerler Çerçevesinde Tarımda Medyasının 
Durumu
Erhan EKMEN1

Bir sektörde doğru kararlar alabilmek bilgiyi üretebilmeye ve yaygınlaştırabilmeye bağlıdır. Her sektörde olduğu 
gibi tarımda da doğru bilginin üretilmesi ve üreticiden tüketiciye bütün paydaşların bu bilgiye kolaylıkla ulaşabilmesi 
gerekmektedir. Bilginin üretildiği yer ile bilgiyi talep eden kesimler arasında karşılıklı işleyen interaktif sistemlerin 
bulunması tarımda başarının temel şartlarından biridir.

Bilginin paylaşımında çeşitli iletişim yollarının bulunmaktadır. Medya bunlardan biridir. İlerleyen teknoloji bu 
konuda her geçen gün yeni fırsatlar sunmaktadır.

Ülkemizde tarım alanında yazılı ve görsel medyada uzun yıllardır çeşitli yayınlar yapılmaktadır. Yaklaşık 140 yıl 
geçmişe sahip olduğumuz tarım medyasında halen 1 gazete, 5 seneden fazla süredir basılan 30 civarında dergi, 5 tem-
atik televizyon kanalı bulunmaktadır. Ulusal yayın yapan genel izleyici içerikli yaklaşık 550 kanal içinde periyodik 
olarak düzenli yayınlanan 5 tarımsal içerikli programı bulunmaktadır. Bunlara ilaveten sanal ortamda tarım ile ilgili 
haberlerin, gıda ile ilgili bilgilerin verildiği sosyal medya kuruluşlarının hızla yaygınlaştığı görülmektedir. Sektördeki 
yalan haber ve yanlış haber yapılması ile ilgili sorunun artması ve artık tarım gazeteciliğinin bir uzmanlık alanı ka-
bul edilmesi amacıyla 2012 yılında Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) kurulmuştur. TARGET ile 
müşterek çalışmalar yapmaktadırlar.

Tarım medyasındaki en önemli sorun, kişisel menfaatler nedeniyle tüketiciyi kandıran bilgilerin, rahatlıkla pay-
laşılabilmesidir. Bunlar bazen bir firmanın kendi ürününü satmak için yaptırdığı gerçek dışı haberler olurken, bazen 
de ne yaptığını ve sektöre nasıl zarar verdiğini bilmeyen ve kendini uzman sanan kişiler tarafından bilinçsizce de ola-
bilmektedir. Ama her ne gerekçe ile olursa olsun, toplum beslenmesi, halk sağlığı konularında doğru ve tarafsız bilgi 
edinmek herkesin en doğal hakkıdır. Sektördeki bazı dergiler, firmaların reklam yeri olarak işledikleri, tematik kanal-
ların bile reklam aldıkları firmaların uzmanları ile program yaptıkları görülmektedir. Eğer bu firmalar ile ilgili haberler 
ve verilen bilgiler haksız rekabete yol açmıyorsa, tüketiciyi zarara sokacak şekilde yönlendirmiyorsa ve en önemlisi 
gerçek dışı, yalan tanıtımlarda bulunmuyorsa bu durum kabul edilebilir bir durumdur. Ne yazık ki bu aşamada bunu 
değerlendirebilecek teknik bilgiye sahip bir kuruluş ve yeterince uzman medya mensubu bulunmamaktadır. Sahada 
gerçekleşen medya faaliyetlerinin neredeyse tamamında ne tarım, ne de gazetecilik bilgisi olmayan kişiler çalışmaktadır. 
Hatalı haberler ve programlar izleyiciyi yanıltırken, sektöre telafisi zor zararlar verebilmektedir. Salgın hastalık son-
rasında tarıma ve gıdaya artan ilgi nedeniyle oluşan ortamı fırsat bilenler sanal ortamda her gün e-ticaret amaçlı yeni 
bir tarım sitesi açmaktadırlar. Hızla ve kontrolsüz gelişen sanal ortamda, tüketiciye doğrudan ucuza satıldığı izlenimi 
yaratılarak normal şartlarda piyasada rekabet imkanı olmayan sahte ya da hatalı ürünler satışa sunulmaktadır. Bütün 
bu haksızlıklar ve hatalar sektörde büyük zorluklarla emek veren sektör paydaşlarını olumsuz etkilemektedir.

Bu çalışmada bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ve yapılması gerekenler özellikle etik değerler çerçevesinde ele 
alınacaktır.

Anahtar kelimeler: Tarım medyası, etik değerler, doğru bilgi ve tarafsız haber, halk sağlığı, toplum beslenmesi, 
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The Status of the Media in Agriculture within the 
Framework of Ethical Values

Erhan EKMEN1

Making the right decisions in an industry depends on being able to produce and disseminate knowledge. As in 
every sector, in the agriculture sector; correct information should be produced and all stakeholders from producer to 
consumer should be able to access this information easily. The existence of mutually functioning interactive systems 
between the place where knowledge is produced and those who demand knowledge is one of the basic conditions for 
success in agriculture.

There are various ways of communication in sharing information. Media is one of them. Advancing technology 
offers new opportunities in this regard every day.

Various publications have been made in the written and visual media in the field of agriculture for many years in 
our country. There are still around 30 magazines, 1 newspaper and 5 thematic television channels in the agricultural 
media, which we have about 140 years of history. Among the approximately 550 channels broadcasting for the general 
audience, there are 5 agricultural programs that are broadcast periodically. In addition to these, social media organiza-
tions that give information and news about agriculture and food online are becoming widespread rapidly. Agricultural 
Journalists and Writers Association (TAGYAD) was established in 2012 in order to accept Agricultural Journalism as a 
specialty despite the increasing problems of fake and false news in the sector. They work in partnership with TARGET.

The most important problem in the agricultural media is that the information that deceives the consumer can be 
easily shared due to personal interests. Sometimes a company makes false news to sell its own product, and sometimes 
it is done unconsciously by people who do not know how it harms the industry and who think they are experts. But 
for whatever reason, it is everyone’s natural right to obtain accurate and impartial information on community nutri-
tion and public health. It is seen that some magazines in the sector are advertising venues for companies and thematic 
channels make their programs with the experts of the companies from which they receive advertising revenue. If the 
news and information about these companies do not lead to unfair competition, do not direct the consumer to harm, 
and most importantly, do not make unrealistic and false promotions, this situation is acceptable. Unfortunately, there 
is not an organization with technical knowledge or enough expert media members to evaluate this. Almost all of the 
media activities taking place in the field are employed by people who have neither agriculture nor journalism knowl-
edge. False news and programs mislead the audience and cause irreparable damage to the industry. Those who take 
advantage of the environment created by the increasing interest in agriculture and food after the epidemic, open a new 
agricultural site for e-commerce every day in the virtual environment. In the rapidly and uncontrollably developing 
virtual environment, fake or faulty products are offered for sale, creating the impression that they are sold directly to 
consumers at low prices. All these injustices and mistakes negatively affect the sector stakeholders, who work in the 
sector with great difficulty.

In this study, things to be done for these problems and solution proposals will be discussed especially within the 
framework of ethical values.

Keywords: Agricultural media, ethical values, accurate information and unbiased news, public health, public 
nutrition, social media, communication, information sharing
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Gıdada Bilgi Kirliliği
Mustafa EVREN1, Petek ATAMAN2, Buse YEGİN3

İnsanların temel haklarının başında güvenli gıda tüketimi gelmektedir. Bu süreçte gıda güvenliği kadar güvenli 
gıdaya ulaşmada tüketici tercihlerini belirleyecek olan güvenli ve doğru bilgiye ulaşılması da büyük önem arz 
etmektedir. Günümüzde güncel iletişim kanallarının insanlara ulaşmada faydalarının yanında kontrolsüz bilgi akışı 
ile aynı zamanda bilgi kirliliği yaratması da oldukça büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son 
yıllarda gıda güvenliği ve sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgiler yazılı, görsel ve sosyal medyada oldukça geniş yer 
bulmaktadır. Bu bilgilerin bir kısmı konu ile ilgili uzmanlar tarafından paylaşılırken bir kısmı ise konu ile hiçbir 
ilgisi olmayan kişi veya kurumlar tarafından paylaşılmaktadır. Bu bilgilendirmeleri (!) yapanların bir kısmı hiçbir 
akademik unvan, yetki ya da bilgi birikimine sahip olmadan tamamen ilgi duydukları için bunu gerçekleştirirken 
(kanaat önderi, influencer vb), diğer bir kısmı gıda ve beslenme konusu ile ilgisi olmayan meslek gruplarında yer alan 
ancak akademik unvanları olan ve medyada oldukça yüksek populariteye sahip kişi ve kuruluşlardan oluşmaktadır. 
Bu bilgilerin önemli bir bölümünün yanlış ve eksik olması bu görüş ve düşüncelere inanan toplumun belirli bir 
bölümünde gıda güvenliği ve doğru beslenme açısından büyük problemler oluşturmakta, onları gerçek risklerden 
uzaklaştırmakta ve kayıtdışına yöneltmektedir. Bu düşüncelere soru işaretiyle bakan diğer kesimler tükettikleri 
gıdalar konusunda tedirginlik yaşamaktadır. Gıdalarla ilgili bilgi kirliliği, doğru bilgiye ulaşımı engellemektedir. 
Bu durum yalnızca ülkemizde sınırlı olmayıp tüm dünyada yaşanılan bir problemdir. Toplumdaki bu yanlış bilg-
ilendirmeyi engellemek amacıyla konu ile ilgili bilgi birikimine sahip kişi veya kamu, üniversite ve sivil toplum 
örgütleri çeşitli etkinlikler içinde bulunmaktadırlar. Bu derlemede gıda üretiminde ve tüketiminde görülen bilgi 
kirliliğinin nedenleri, yarattığı problemler, sonuçları ve çözüm yolları üzerinde durulmaya çalışılacaktır.
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Information Pollution in the Field of Food
Mustafa EVREN1, Petek ATAMAN2, Buse YEGİN3

Safe food consumption is one of the basic human rights. In this process, it is of great importance to reach 
safe and accurate information that will determine consumer preferences in reaching safe food as much as food safety. 
Today, besides the benefits of current communication channels in reaching people, it is also a big problem that they 
create information pollution through uncontrolled information flow. Especially in recent years, information about 
food safety and healthy nutrition has been widely covered in written, visual and social media. While some of this 
information is shared by experts on the subject, some of it is shared by people or institutions that have nothing to 
do with the subject. While some of these (!) informants do this because they are interested in this subject without 
any academic title, authority or knowledge; others have academic titles but unrelated to food and nutrition and 
are very popular in the media. The fact that a significant part of this information is wrong and incomplete creates 
serious problems in terms of food safety and proper nutrition in a certain part of the society who believe in 
these views and thoughts, and keeps them away from real risks and directs them to the unregistered. Other 
segments, who look at these thoughts with a question mark, experience uneasiness about the food they con-
sume. Information pollution about food prevents access to correct information. This is not only a problem in 
our country, but a problem experienced all over the world. In order to prevent this misinformation in the society, 
people or public, university and non-governmental organizations with knowledge on the subject are involved in 
various activities. In this review, the causes, problems, consequences and solutions of information pollution in food 
production and consumption will be discussed.

Keywords: Food, food safety, information, information pollution.
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Gıda Kayıp ve İsrafının Azaltılmasının 
Sürdürülebilirlik Açısından Önemi

Nevzat ARTIK1

“Gıda güvencesi; tüm insanlar, her zaman aktif ve sağlıklı bir yaşam için diyet ihtiyaçlarını ve gıda tercihlerini 
karşılayan yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik erişime sahip olduğunda durumda mümkündür.

Açlık, bu zamana dek var olmuş neredeyse tüm kültür ve dönemlerde insanların savaş verdiği bir olgudur. Bunun 
sebepleri sosyo-ekonomik olarak farklılaşmış olsa da psikolojik ve dönemsel birkaç örnek verilebilir. FAO’ya göre 
2011 yılındaki veriler göz önüne alındığında üretimi gerçekleştirilen gıdaların 1/3’i ziyan edildiği görülmüştür. Bu 
miktarın şu anda açlık çeken birçok insanın ihtiyacını karşıladığı ortadadır.

Günümüzde küresel ölçekte kaybedilen veya israf edilen gıdaların yalnızca dörtte biri kurtarılabilse, dünyadaki 
840 milyon aç insan doyurulabilecektir. Dünya üzerinde yaşayan 7 milyar insanın hayatını idame ettirebilmesi için 
yeterli kaynakları sağlamak üzere mücadele ederken, FAO küresel gıda üretiminin üçte birinin kayıp olduğu veya 
israf edildiğini tahmin etmektedir (FAO, 2011). Gıda kayıpları sosyal ve ekonomik doğrudan etkileri kadar doğal 
kaynakların şiddetli biçimde tükenmesine ve olumsuz çevresel etkiye de yol açmaktadır (FAO, 2011).

Türkiye’ de her gün 4,9 milyon ekmek tüketilmeyerek israf edilmekte, meyve ve sebzelerin de yarısı çöpe gitme-
ktedir. Hizmet sektöründe yer alan gıda işletmeleri, işletme başına yıllık 4,2 ton gıdava 2000 litre içecek israf 
etmektedir. İsrafın sadece %5’ ini önleyerek 25 milyar liralık tasarrufla 900 bin hanenin bir yıllık asgari geçim 
ücreti sağlanabilmektedir (Anonim, 2020).

Gıda israfının nedenleri ve israfın önlenmesine yönelik Dünya’da ve Türkiye’de yapılan çalışmalar çok önem-
lidir ve hızla artırılmalıdır. Sürdürülebilir tarım, uzun dönemde doğal kaynakların korunması yanında çevreye 
zarar vermeyen tarımsal teknolojilerin kullanıldığı bir tarımsal yapının oluşturulması sistemidir. Dünyanın gelişmiş 
ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de, bir yandan sentetik üretim girdileri denetimsizce kullanılırken, bir yandan 
da işleme teknik ve teknolojilerinin oluşturdukları olumsuz sonuçlar düşünülmeden kullanılan yoğun tarımsal 
üretim yapılmaktadır. Burada, ilaç, sentetik gübre gibi doğal olmayan girdilerin kullanılmasından kaçınılarak kalite, 
insan sağlığı ve çevresel standartlarla buluşan organik tarım teknikleri anahtar rol oynamaktadır.

Gıda üretim sistemlerinin ekolojik sürdürülebilirliğini konu alan tarımsal ekoloji, zararlılarla mücadele ve 
yönetimi içeren entegre zararlı yönetimi, genetiğe dayalı çalışmalara odaklanan biyo-teknoloji, sentetik kimyasallar 
ve ilaçların yer almadığı organik tarım ve güvenli ve güvenli gıda ile gıda dışında ki tarımsal ürün elde etmek 
önemlidir. Üretim sonrasında çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği ele alan iyi tarım uygulamaları gibi 
sürdürülebilir tarım anlayışı içerisinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Sürdürülebilir tarım uygulamaları olan 
permakültür, biyodinamik tarım, hassas tarım uygulamaları ve iyi tarım uygulamaları hızla geliştirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Atık, gıda israfı,gıda kaybı,gıdada sürdürülebilirlik
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The Importance of Reducing Food Loss and              
Waste for Sustainability

Nevzat ARTIK1

“Food security; It is only possible when all people, at all times, have physical and economic access to adequate, 
safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life.

Hunger is a phenomenon that people have fought in almost all cultures and periods that have existed until now. 
Although the reasons for this are socio-economically differentiated, a few psychological and periodic examples can 
be given. According to FAO, when the data in 2011 are taken into account, it is seen that 1/3 of the food produced 
is wasted. It is clear that this amount meets the needs of many people who are currently starving.

If only a quarter of the food lost or wasted on a global scale could be recovered today, 840 million hungry people 
in the world would be fed. As the world’s 7 billion people struggle to provide sufficient resources to sustain their lives, 
FAO estimates that one-third of global food production is lost or wasted (FAO, 2011). Food losses cause severe 
depletion of natural resources and negative environmental impact as well as direct social and economic effects.

Every day in Turkey, 4.9 million breads are wasted because they are not consumed, and half of fruits and veg-
etables go to waste. Food businesses in the service sector waste 4.2 tons of food and 2000 liters of beverage per 
business per year. By preventing only 5% of the waste, a one-year minimum living wage can be provided for 900 
thousand households with a saving of 25 billion liras.

The causes of food waste and the studies carried out in the world and in Turkey to prevent wastage are very 
important and should be increased rapidly. Sustainable agriculture is the

system of creating an agricultural structure in which agricultural technologies that do not harm the environ-
ment are used as well as the protection of natural resources in the long term. In Turkey, as in the developed countries 
of the world, on the one hand, synthetic production inputs are used uncontrollably, on the other hand, intensive 
agricultural production is carried out, which is used without considering the negative consequences of processing 
techniques and technologies. Here, organic farming techniques that meet quality, human health and environ-
mental standards by avoiding the use of unnatural inputs such as pesticides and synthetic fertilizers play a key role.

It is important to obtain agricultural products other than food with agricultural ecology, which is about the ecolog-
ical sustainability of food production systems, integrated pest management including pest control and management, 
bio-technology that focuses on genetic-based studies, organic agriculture without synthetic chemicals and drugs, 
and safe and secure food. Many methods are used within the understanding of sustainable agriculture, such as 
good agricultural practices that address environmental, economic and social sustainability after

production. Permaculture, biodynamic agriculture, precision agriculture practices and good agricultural prac-
tices, which are sustainable agricultural practices, should be developed rapidly.

Keywords: Waste, food waste, food loss, food sustainability
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