CSA Beyond Borders Buluşması
(Selanik, Yunanistan)
9-11 Kasım 2018

Türkiye Heyeti Katılım ve Faaliyet Raporu

1. Etkinliğin kapsamı
9-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Selanik'te gerçekleşmiş olan CSA BEYOND BORDERS (Sınırların
Ötesinde Topluluk Destekli Tarım) buluşmasına, Avrupa Birliği Sivil Düşün programının desteği ile
Türkiye’den, Ceyhan Temürcü, Seher Gümüş, Timuçin Şahin, Gizem Tutumlu, Berin Ertürk, Umut
Kocagöz, İrem Soysal, Bülent Kaya, Fatih Özden, Erdoğan Kartal, Burcu Yeşil, Pelin Özkan
katılmıştır.
Bu buluşma kapsamında aşağıdaki etkinlikler gerçekleşmiştir
1.
2.
3.
4.

7. Uluslararası Topluluk Destekli Tarım (TDT) Sempozyumu
4. Avrupa TDT Buluşması,
2. Akdeniz TDT Buluşması
URGENCI'nin (Uluslararası Topluluk Destekli Tarım Ağı) genel kurulu

Etkinlik Web sitesi: https://thessaloniki.urgenci.net
9-11 Kasım, 2018 tarihleri arasında gerçekleşen buluşmanın amaçları şunlardır:
●
●

●
●
●

Urgenci ağı üyelerini ve ulusal ve bölgesel temsilcileri bir araya getirmek,
Katılımcıların, deneyim paylaşımı yoluyla, dünyanın her yerinden TDT üyelerinin fikirleri ve
sorunları ile iyi dayanışma örneklerinden haberdar olmalarını, birbirlerinin deneyimlerinden
öğrenmelerini sağlamak,
Katılımcıların, gıda mücadelesini daha güçlü ve etkin kılabilmek için çeşitli konularda fikirler
üretmelerini ve katkı sunmalarını sağlamak,
Herhangi bir bölgeye özgü sorunların tartışılmasını ve ortak çözümler üretilmesini sağlamak.
Dayanışma duygusunu güçlendirmek.

3 gün süren buluşmaya dünyanın farklı bölge ve ülkelerinden çeşitli TDT gruplarını, ağlarını ve
örgütlenmelerini temsil eden 300’ü aşkın kişi katılmıştır.

2. Genel organizasyon: URGENCI (Uluslararası
Topluluk Destekli Tarım Ağı)
URGENCI, tüm dünyadan topluluk destekli tarım (TDT) gruplarını bir araya getirerek yaklaşık 2 milyon
kişiyi temsil eden bir ağdır. Tekil TDT grupları ile ulusal ve bölgesel TDT ağları URGENCI çatısı
altında bir araya gelerek sağlıklı gıdaya aracısız erişim, agroekolojik sistemlerin desteklenmesi, gıda
egemenliği ve gıda adaleti gibi konularda ortak mücadele ve dayanışma olanağı bulurlar. TDT grupları
birbirlerinin deneyimlerinden öğrenir ve oluşum süreçlerinin hızlanmasını sağlarlar. Urgenci ağına
TDT toplulukları, ağları ve kooperatifler dışında üreticiler, türeticiler, araştırmacılar ve gönüllüler de
dahil olabilir.
URGENCI ağına dahil olan topluluklar, ‘adalet’, ‘dayanışma’ ve ‘karşılıklı güven’ değerleri ile ‘yerellik’
ve ‘doğallık’ ilkeleri doğrultusunda hareket ederler. URGENCI’nin temel amaçları,
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●
●
●
●

●

Üretici-türetici dayanışmasını destekleyerek doğa dostu üretim yapan küçük üreticilerın bu
üretimi sürdürmelerini ve üreticilerin doğal gıdaya adil yollarla ulaşmasını sağlamak,
TDT topluluk ve ağlarının birbirinden haberdar olmasını, birbirlerinin deneyimlerinden
öğrenmesini sağlamak,
Dünyada doğa dostu tarım ve yerel/adil gıda anlayışını yaygınlaştırmak,
Dünyanın her yerinden üretici, türetici ve araştırmacıları bir araya getirerek birbirlerinden
haberdar olmalarını ve böylece gıda mücadelesinde daha gerçek ve güçlü bir rol
oynamalarını sağlamak,
Gıda politikalarını takip etmek ve savunuculuk yapmaktır.

3. Ev sahipliği ve yerel organizasyon: Agroecopolis
Agroecopolis, Yunanistan’da agroekoloji ve gıda adaleti hakkında çalışan genç bir sivil toplum
kuruluşudur. Aynı zamanda URGENCI ağı ile TDT Araştırma Grubu’nun bir üyesi, ayrıca Avrupa TDT
Ağı ve Akdeniz Yerel Dayanışma Ortaklıkları Ağı’nın da odak noktalarından biridir. Agroecopolis,
kooperatif, kollektif, topluluk ve bireylerin uzun yıllar süren işbirliğinin bir ürünü olarak, tabandan
gelmiş bir oluşumdur.
Web sitesi: https://www.agroecopolis.org/

4. Etkinlik ve oturum özetleri
Buluşma süresince ele alınan konu başlıkları ve kararlar aşağıdadır:

A. Birinci Gün, 9 Kasım 2018: 7. Uluslararası TDT
Sempozyumu
08.30’daki kayıt ve 09.00 - 11.00 arasındaki açılışın ardından 11.00- 19.00 saatleri arasında
gerçekleşen oturumlar aşağıdaki gibidir:

Konu Başlığı: Dayanışma Ekonomisi
Bu konu başlığı altında 3 ardışık oturum gerçekleşmiştir: ‘Gıda adaleti, dayanışma ekonomisi ve
TDT”, ‘Kriz Koşullarında TDT’, ve ‘Dayanışma Ekonomisi ve Agroekoloji’ konularında deneyim ve fikir
paylaşımları yapılmıştır.

1. Oturum: Gıda adaleti, Dayanışma Ekonomisi ve TDT
TDT’nin temel bileşeni olan ‘üretici’yi anlamak, gerçek bir üretici-tüketici dayanışması için önemli bir
koşuldur. Türkiye’de ve dünyada gıda toplulukları zaman zaman tüketicilerin ihtiyaçları temelinde
şekillenme, üretici ile ürün tedariği dışında iletişim kurmama, üreticinin sorunlarına uzak durma
eğiliminde olabiliyor. Bu oturumda, bu durum özelinde paylaşılan deneyimlerden yeni fikirler oluştu.
Güney ve Orta Amerika’da 20 ülke antikapitalist eğilimde olmasına karşın tohum mülkiyeti var, kadın
emeği değersiz ve toprak sağlığı için madenlerle ve büyük şirketlerle mücadele etmek zorundalar.
Benzer durumlar’ın Afrika ve Orta Doğu’nun bir kısmı için de geçerli olduğu görülmektedir.
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2. Oturum: Kriz Koşullarında TDT
Sosyal kriz ekonomik krizden daha kapsamlı ve önemlidir. TDT’yi de içeren dayanışma ekonomisi
uygulamaları ekonomik krizlerin etkilerini hafiflerit ve sosyal kriz riskini büyük ölçüde azaltır. Çünkü
TDT üreticileri, türeticilerin ürünlerini her iki taraf için de adil olan bir bedel ile alacağına güvenir; zira
türeticiler, ürün alamamış olsalar bile üreticilere destek olurlar. Türeticiler ise, genel ekonomik sistem
tarafından belirlenen enflasyon bariyerine takılmak yerine, üreticiler ile birlikte belirledikleri bedellerle
daha iyi gıdaya ulaşabilir. Böylece ekonomik krizden kaynaklanan kaygı TDT gruplarında daha az
düzeyde olabilir.

3. Oturum: Dayanışma Ekonomisi ve Agroekoloji
‘Sürdürülebilir’, ‘doğal’, ‘organik’ gibi kavramların büyük şirketler tarafından ve çarpıtılarak kullanıldığı
bir çağdayız. Örneğin, ‘organik’ sertifikası almış bir ürün aslında güvenli olmayan tohumlarla, biyolojik
çeşitliliğe ve toprak sağlığına zarar veren yöntemlerle yetiştirilmiş olabilir. Bu ürünün üretilmesinde
emek sömürüsü, - hatta çocuk emeği sömürüsü bile - olabilir. Dolayısıyla, karşılıklı tanışıklık ve
güvene dayalı olan TDT sistemleri, hem sosyal hem ekonomik olarak en çok güvenebileceğimiz
sistemlerdir.

Konu Başlığı: Pratikte TDT
Bu konu başlığı ile 3 ardışık oturum yapılmıştır: ‘TDT ve müşterekler’’, ‘TDT’ye hazırlanmak:
Malzemeler ve tarifler’ ve ‘Aternatif sertifikasyon’ konularında deneyim ve fikir paylaşımı yapılmıştır.

1. Oturum: TDT ve Müşterekler
‘Müştereklere erişim’ ana başlığı altında "araziye erişim”, "tarımsal biyoçeşitlilik" ve "su yönetimi”
konuları TDT perspektifiyle ele alınmıştır. 2016’da Ostrava’da yayınlanan Avrupa TDT Bildirisi’nde,
"Toprak, su, tohum ve diğer müştereklere, burada ve 2015 Nyeleni Bildirisi’nde belirtilen agroekolojik
ilke ve uygulamalar temelinde sorumlu bir yaklaşım gerekmektedir. Gıda mal değildir,
müştereğimizdir” ifadeleri geçmektedir. TDT çiftçileri ve TDT grupları için toprak, su ve tohumlara
müşterekler olarak özenle yaklaşmak ne anlama gelmektedir? Yalnızca daha iyi tarımsal uygulamalar
mı, yoksa daha iyi bir yönetişim ihtiyacı mı?

2. Oturum: TDT’ye Hazırlanmak: Malzemeler ve Tarifler
Bir TDT’nin doğabilmesi için üreticiler, türeticiler ve gönüllüler gereklidir. Diğer konular; türeticilerin,
gıdayı nasıl temin edeceği, hangi bedelle alacağı, nereden alacağı, hangi aralıklarla alacağı, topluluğa
kimlerin katılabileceği, kimlerin katkı koyabileceği, mali işlerin nasıl yürütüleceği, o TDT’nin kendi
dinamikleri içinde ve herkesçe belirlenir. Bu oturumda Japonya, Fas, Portekiz, Fransa ve Amerika ve
Afrika’dan TDT temsilcileri deneyimlerini paylaştılar. Gıdanın ücretinin nasıl belirenebileceği,
türeticilerin süreçlere katkı sağlamasının nasıl sağlanabileceği, türeticiler ve üreticiler arasındaki
dayanışmanın sosyal etkinlikler ve gıda tedariği dışındaki buluşmalarla nasıl güçlendirilebileceği gibi
konular hakkında çeşitli deneyimler ve bu deneyimlerin sağladığı kazanımlar tartışıldı.

3. Oturum: Alternatif Sertifikasyon
Katılımcı Onay Sistemleri (KOS) bütün dünyada, üçüncü parti organik sertifikasyon sistemlerine
alternatif olarak yükselmektedir.KOS’lar kolektif şekilde kurulan ve yönetilen kalite güvence
sistemleridir. Üreticilerin tüketicilerle birebir temasını öngören, üretim alanlarının agroekolojisini
gözeten ve tüketicilerin gözetim süreçlerine dahil olmasına imkan verirler. Güven ve şeffaflık
temelinde çalışır, paydaşları arasında sosyal ağların güçlenmesini, dayanışmayı ve bilgi paylaşımını
teşvik ederler. TDT gruplarının ve diğer gıda topluluklarının kendi başlarına yapmaları durumunda
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büyük zaman ve emek kaybına yol açabilecek işlerin kolektif şekilde yapılmasını sağlarlar: Ürün ve
üretim ölçütleri belirleme, farklı profildeki üreticileri tanıma, üretim alanlarını inceleme, ürün listelerine
erişme, üretim ve tedarik süreçlerine ilişkin bilgilenme gibi.. Bu oturumda Fas’tan Annie de
Temmermans (RIAM PGS), Avustralya’dan Joel Orchard (Future Feeders Movement), Hindistan’dan
Daniel Joy (PGS Organic Council India), Belçika’dan Christophe Nothomb (GASAP) ve Türkiye’den
Ceyhan Temürcü (Doğal Besin, Bilinçli Beslenme Ağı) sunumlarla bilgi ve deneyim paylaşımı yaptılar.

Konu Başlığı: Savunuculuk
Bu konu başlığı altında, “Kurumsal süreçler ve politikalarda TDT”, “Kamu politikalarını gıda egemenliği
yönünde teşvik etmek”, ve “TDT ittifakları ve birlikleri kurmak” oturumları yapıldı

1. Oturum: Kurumsal Süreçler ve Politikalarda TDT
Bu oturumda farklı ulusal ve uluslararası süreçlerde, farklı kurumlarla ve farklı düzeylerde yapılan
savunuculuk faaliyetleriyle ilgili deneyim paylaşımı yapıldı. Bu çalışmaların TDT’nin gelişimi için önemi
vurgulandı
.

2. Oturum: Kamu Politikalarını Gıda Egemenliği Yönünde Teşvik Etmek
Katılımcılar, gıda egemenliği yönünde kamu politikaları geliştirilmesi için farklı alanlarda yaptıkları
çalışmalarla ilgili deneyimlerini paylaştılar. Bu amaç için geliştirilen ana araçları karşılaşılan belli başlı
zorlukları tartıştılar.

3. Oturum: TDT İttifakları ve Birlikleri Kurmak
İttifak içinde çalışmak ve birlik oluşturmak ne anlama gelir? Ulusal ve uluslararası ittifaklara olan
ihtiyaç vurgulandı ve URGENCI’nin bu konunudaki deneyimleri paylaşıldı URGENCI’nin birlikte
çalıştığı ve/veya ait olduğu ağların bir haritası sunuldu ve gelecekte nerede olunmak istendiği
konuşuldu.

Gün Sonu İzlenimleri:
●

●
●
●

●

Oturumlardan önceki tanışma ve açılış bölümünde biyolojik çeşitlilik ile kültürel çeşitlilik
arasındaki bağlantı vurgulandı. Kültürel çeşitliliğin bir ürünü olan dil çeşitliliğinin önemli bir
zenginlik olduğu görüşü bildirildi. Tüm sempozyumlar boyunca pek çok dilde simultane çeviri
oldu ve katılımcıların kendi anadillerinde konuşabilmeleri ve konuşulanları kendi anadillerinde
dinleyebilmeleri sağlandı. Çeviri gönüllü tercümanlar tarafından yapıldı. Türkçe için tercüme
de vardı.
Yemekler yereldi, genel olarak gıda israfı konusunda hassas davranıldı.
Mola ve yemeklerde kişiler arası etkileşim çok güçlüydü, bireyler oturumlar dışında da çeşitli
konularda deneyimlerini ve fikirlerini paylaştılar.
Tüm sempozyum ‘çöpsüz’ olacak şekilde kurgulanmıştı, kağıt ve plastik bardak, kağıt ve
plastik tabak ya da kaşık-çatallar kullanılmadı. Sempozyum boyunca bir şeyler içebilmeleri
için herkese cam kavanoz dağıtıldı, böylece kağıt ve plastik bardak kullanımı büyük ölçüde
azaltılmış oldu. Yemekler de porselen tabaklarda ve metal çatal-bıçaklarla servis edildi.
Akşam çeşitli ülke ve bölgelerinden gıda temalı film gösterimleri yapıldı.

CSA Beyond Borders Buluşması - Türkiye Heyeti Raporu

4/8

B. İkinci Gün, 10 Kasım 2018: Avrupa ve Akdeniz TDT
Buluşmaları
09.00 - 20.00 saatleri arasında gerçekleşen ve katılımcılar arasında verimli bilgi ve deneyim
paylaşımı yapılan oturumlar aşağıdaki gibidir:

Konu Başlığı: Savunuculuk
1.
2.
3.
4.

Oturum: CAP
Oturum: Gıda Politikaları Konseyi
Oturum: Uluslararası Kurumlar
Toprağa Erişim

Konu Başlığı: Yeni Başlayanlar
1.
2.
3.
4.

Oturum: TDT nedir?
Oturum: Bir TDT Başlatmak
Oturum: TDT ve Kırsal Agroekoloji
Oturum: Yunanistan Toplantısı

Konu Başlığı: Deneyim Paylaşımı
1.
2.
3.
4.

Oturum: TDT ve Çobanlık
Oturum: TDB (Topluluk Destekli Balıkçılık)
Oturum: Çiftçiden Çiftçiye
Oturum: Biyoçeşitlilik Yetiştirmek

Konu Başlığı: Öz-örgütlenme
1. Oturum: Çevrimiçi TDT Yönetim Araçları
2. Oturum: Dünyadaki TDT’lerin Haritalandırılması
3. Oturum: Farm Hacks grubu

Konu Başlığı: Akdeniz Ağı
1.
2.
3.
4.

Oturum: Akdeniz’de Agroekoloji
Oturum: Akdeniz’de Topluluk Oluşturma
Oturum: Akdeniz’de Katılımcı Onay Sistemleri
Oturum: Bir Akdeniz Ağı’na Doğru

Konu Başlığı: Sosyal Adalet
1. Oturum: TDT ve Sosyal Kapsayıcılık
2. Oturum: Topluluk Oluşturma
3. Oturum: Mülteciler

Konu Başlığı: Eğitim
1. Oturum: CSAct projesi!
2. Oturum: SolidBase eğtimi
3. Oturum: Çiftçiden çiftçiye eğitim
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Gün sonu izlenimleri:
●

●
●

Katılımcıların dünyanın her yerinden getirdikleri tohumlarla, tohum mandalası yapıldı, bir
tohum takas şenliğine dönüşen bu etkinlik, katılımcıların kendi bölgelerindeki sebze - meyve
çeşitliğliği, yemek çeşitliliği ve toprakla kurdukları ilişkilerin çeşitliği hakkında sohbet etmelerini
ve bilgi ve deneyim paylaşmalarını sağladı.
Yakındaki bir okul bahçesine yeşil bitkiler ekildi ve katılımcıların hep birlikte bir bahçe
yaratmaları sağlandı.
Akşam saatlerinde süren etkileşim ile, farklı gruplar arasındaki bağlar güçlendi ve gelecekteki
işbirliklerinin tohumları atıldı.

C. Üçüncü Gün, 11 Kasım 2018: URGENCI Genel Kurulu
09.30-13.00 arasında gerçekleşen kapanış ve geri bildirim oturumu sonrasında, Selanik Belediye
Meclisi Salonu’nda, 14.00- 17.00 arasında Urgenci Genel Kurulu gerçekleşti.
Şeffaflık, katılımcılık ve söz hakkı temelinde şekillenen genel kurul toplantısında URGENCI’nin 2018
bütçesi ayrıntılarıyla paylaşıldı, ağ üyelik şemaları ve üyelik ödentileri gözden geçirildi ve katılımın
artırılması için yapılacak çalışmalarla ilgili öneriler oluşturuldu.

5. Türkiye Heyeti Faaliyetlerinin Özeti
Türkiye heyetindeki kişiler olabildiğince farklı oturumlara girmeye gayret ederek, farklı alanlarda
yapılan bilgi ve deneyim paylaşımlarına katıldılar.
2. gün oturumları arasında yer alan “TDB (Topluluk Destekli Balıkçılık)” oturumunda, Küçükçekmece
Balıkçılık Kooperatifi’ni temsilen katılan Erdoğan Kartal, kooperatifle ilgili deneyimlerini aktardı.
İstanbul Boğazı özelinde, trol balıkçılığı ve kirlilik nedeniyle boğazdaki balık nüfusunun giderek
azaldığını ve küçük ölçekli balıkçıların ekonomik olarak hayatta kalma mücadelesinde zorlandığını
anlattı. Hem küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilirliği, hem de İstanbul Boğazı’ndaki çeşitlilik ve
temizliğin korunabilmesi için TDB fikrini gündeme getirdi. Bu model, İstanbul’daki gıda toplulukları gibi
türetici ihtiyacı temelinde değil, üretici/balıkçı ihtiyacı temelinde şekilleniyor ve Türkiye için yeni bir
örnek teşkil ediyor. Norveç, İspanya ve Amerika’dan TDT temsilcileri ile Türkiye’li katılımcılar bu
oturumda İstanbul’da başlatılacak bir TDB için çözüm önerilerini ve fikirlerini tartıştılar.
Türkiye heyetinden Ceyhan Temürcü, Birinci gün (uluslararası sempozyum) oturumlarından “Gıda
Adaleti, Dayanışma Ekonomisi ve TDT”, “Kriz Zamanlarında TDT” ve “Alternatif Sertifikasyon”
oturumlarına konuşmacı olarak katıldı.
Türkiye heyetinin özellikle aktif olduğu alanlardan biri, Akdeniz Agroekoloji İçin Yerel Dayanışma
Ortaklıkları Ağı (kısaca Med-Net) çerçevesindeki etkinlik ve oturumlardı. Buluşmanın ikinci gününde,
Akdeniz Ağı’nın dört ardışık oturumu vardı: “Agroekoloji”, “Topluluk Oluşturma”, “Katılımcı Onay
Sistemleri” ve “Bir Akdeniz Ağı’na Doğru!”. Bu oturumların organizasyonunda Timuçin Şahin ve
Ceyhan Temürcü rol aldı. Oturumlarda, Akdeniz Ağı’nın 2018 yılı boyunca sürdürdüğü, AKdeniz
ülkeleri için ortak ve uyarlanabilir eğitim programı projesinin çıktıları paylaşıldı ve geri bildirimler alındı.
Oturumlar sırasında ve diğer zamanlarda yoğun paylaşım ve etkileşimlerin gerçekleştiği Akdeniz
Ağı’na yeni katılımlar oldu ve geleceğe yönelik eylem planları oluşturuldu.
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Buluşmanın son günündeki URGENCI genel kurulunda, Türkiye heyetinden Gizem Tutumlu ve Burcu
Yeşil işbölümünde gönüllü roller üstlendiler.
Kadıköy Kooperatifi’nden İrem Soysal Al ve Umut Kocagöz Selanik’te bir fabrika ve iki kooperatifi
ziyaret ettiler:
●

●

●

Birinci ziyaret bir patronsuz işgal fabrikası olan Vio.Me idi. Maaşları 2011 Mayıs’ından beri
ödenmemekte olan işçiler, patronları da fabrikayı terk edip gidince aldıkları kararla, fabrikayı
kendileri işletmeye karar vermişler. Fabrika Yunanistan’da ve dünyanın geri kalanında ilgi
çeken bir yıllık bir mücadeleden sonra 2013’te ekolojik temizlik ürünleri üretmeye başlamış.
İkincisi, Bioscoop isimli bir tüketim kooperatifi. 450 ortağı olan bu kooperatif kâr amacı
gütmeyen bir sosyal kooperatif olarak kendini tanımlıyor. Kooperatifin büyük bir dükkanı var
ve her türden ürün mevcut. Ürünlerin ekolojik olma koşulu yok ama aralarında ekolojik ürünler
de var. Kendilerince iyi, güvenilir üreticiler seçme kaygılarının altını çizdiler, ancak kriterlerini
öğrenemedik. Maaşlı çalışanları var. Haftalık toplantılar yapıyor, yaklaşık 20-30 kişi katılıyor.
Ancak toplantılar herkesin katılımına açık. Yine yönetim kurulu ve başkanlık işlerinde rotasyon
yapıyorlar. Sorunlarını uzlaşma ile çözmeye özen gösteriyorlar, bu sebeple şiddetsiz iletişim
atölyesi yaptıklarını ve bunun faydalı olduğunu ifade ettiler. Genel kurullarını ise 80-100 kişi
takip ediyor.
Üçüncüsü ise Kukuli tüketim kooperatifi. Küçük ve mütevazi bir dükkanları var. Ürünlerini
küçük ve orta ölçekli üreticilerden tedarik ediyorlar. Çalışan var ama işlerin yüzde 90’ı
gönüllülük çerçevesinde yapılıyor. Ürünlerin hepsi ekolojik, çoğunda “bio” organik sertifikası
bulunuyor. Sebze meyveyi belirli aralıklarla analize gönderiyorlar. Temel olarak “bio”
noktasında tüketicilerin güven taleplerini karşılamaya dönük çalıştıklarını ifade ettiler.
Destekleyen ve güvenen temel bir kitlenin dışında güven sorunları, ayrıca diğer topluluk ve
kooperatiflerle pratik işlere dair sorunlar yaşıyorlar. Ortak iş yapmakta zorluk yaşıyorlar. 100
civarında ortakları bulunuyor. Ayrıca üreticiler de ortak. Ortak üreticileri ile geliştirdikleri
sistemde ürün getiren üreticiler para yerine ürün alıyorlar.

Üçüncü gün 18.00’da Türkiye ekibi bir araya geldi ve bir genel değerlendirme yaptı. Gelecek dönemler
için planlar ve öneriler konuşuldu. Öneriler ve çıktıların bir kısmı aşağıdadır:
●
●

●

●

●

Urgenci üyeliğinin Türkiyeli TDT’ler için ne anlama geldiği konusu etraflıca araştırılacak ve 8
Aralık’ta gerçekleşecek Gıda Toplulukları Çalıştayı’nda gündeme getirilecektir.
Akdeniz Agroekoloji İçin Yerel Dayanışma Ortaklıkları Ağı’na (Med-Net) Türkiye’den gıda
topluluklarının katılım imkaları, bu katılımların gıda topluluklarına neler sunabileceği ve bu
toplulukların ağa nasıl katkı koyabileceği konuları gündeme getirilecek ve ilgili kesimlerle
paylaşılacaktır.
Med-Net eylem planı oturumunda bir Akdeniz Ülkeleri Karavanı (Med-Caravan) fikri ortaya
çıkmıştır. Türkiye heyetinden bir grubun da dahil olduğu bu ağda bu fikir bir proje olarak
şekillenmektedir.
Türkiye’deki gıda topluluklarında tüketicileri süreçlere daha çok dahil edebilmek ve üreticilerle
buluşturabilmek için sempozyumda paylaşılan iyi örnekler Türkiye’ye uyarlanacaktır. Bazı
yöntemler ve öneriler Kuzguncuk TDT grubunda, Bardacık Gıda Topluluğu’nda,
Tahtacıörencik Doğal Yaşam Kolketifi’nde ve Doğal Besin, Bilinçli Beslenme KOS ağında
uygulanacaktır.
Dünyanın her yerinden TDT temsilcileri ile bir araya gelmek, gıda hareketinin büyüklüğünü ve
TDT’lerin endüstriyel tarım ve kitlesel tedarik sistemleri karşısında aslında ne kadar güçlü
olduğunu göstermiştir.
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