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Organik tarım Türkiye’yi besler!
… ne/nerede/ne kadar ekerek yapacağımıza dair
detaylı plan

Biz kimiz?
• Endüstri Mühendisi
• Matematiksel modelleme – doğrusal programlama
• Organik* tarımla ilgili
*Organik = ekolojik = bio
Sertifika?

Kaba hesap: organik tarım dünyayı besler!
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Vejetaryen menüde
İstanbul’u beslemeye,
Marmara Bölgesi hemen
hemen yeterli oldu.
Hayvansal ürünleri
planlamaya katınca, Doğu
Anadolu gibi uzak
bölgelerden ürün
getirtmek gerekti.

kişi başı düşen ekilebilir
3,3
0,63
0,051
alan (dönüm)kişi başı 3.3 dönüm ekilebilir alan düşüyor. Bitkisel menüde bunun %54‘ü
Türkiye'de

yeterli oldu (1.66 dönüm), hayvansalı ekleyince ise %63’ü yetti (1.97 dönüm).
FAO: dünyada kişi başı 2.18 dönüm ekilebilir alan var ama azalıyor.

Daha geniş kaynakları olan komşuları Bangladeş’i desteklemeli.

Kısaca... 1.97 hayvansal, 1.66 bitkisel
• Amacımız nedir? Biz ne yaptık?
• Organik ve konvansiyonel tarım karşılaştırması - kısa
• Matematiksel model: doğrusal programlama
• Veri Kaynakları
• Sonuçlar
• Gelecek Planları

Model 1: Vegan
Türkiye nüfusunun tamamını sadece bitkisel organik ürünlerden oluşan
bir menü ile beslemek mümkün. Türkiye’deki ekilebilir alanların %54’ü
(127,515,015 dönüm) yeterli.
• Vejetaryen organik beslenme için kişi başı 1.66 dönüm ekilebilir alan
yeterli
• 81 il ve 106 farklı ürün (sebze, meyve, yeşillik, kuruyemiş, tahıl ve
baklagil)
• 2330 kalori, 83 gr protein, 69 gr yağ ve 297 gr karbonhidrat
• Yöntem: Doğrusal programlama modeli ve çözümü
• Matematiksel model ~ 750 bin değişken ve 28 bin kısıt
• Çözüm süresi: yarım dakikadan - GAMS/CPLEX, CBC veya SOPLEX

Model 2: Hepçil
Türkiye nüfusunun tamamını hem bitkisel hem de hayvansal organik
ürünler içeren bir menü ile beslemek mümkün. Türkiye’deki ekilebilir
alanların %63’ü (151,064,959 dönüm) yeterli.
• Hepçil organik beslenme için kişi başı 1.97 dönüm ekilebilir alan yeterli
• Bütün çayır ve meralar kullanıldı
• Artan ekilebilir alanda ihracat veya yardım amaçlı organik üretim
• Yöntem: Doğrusal programlama modeli ve çözümü
• Matematiksel model ~ 960 bin değişken ve 42 bin kısıt
• Çözüm süresi: 40 saniye - GAMS/CPLEX, CBC veya SOPLEX

Model 2: Hepçil
Bütün ürünler organik… kısaca, tarım kimyasalları, hormon, pestisit,
herbisit içermiyor ve insan, bitki, hayvan, su ve toprak sağlığına zarar
vermeyen bir tarım pratiği kullanılarak üretildiler.
• Dengeli bir menü, iyi yağlar, sağlıklı protein ve karbonhidrat kaynakları
• 81 il, 120 bitki (insan beslenmesi için gereken ekinler, hayvanlar için yem
bitkileri ve taze otlar) ve dört hayvan türü (besi sığırları, süt inekleri, et
ve yumurta tavukları)
• 2409 kalori, 91 gr protein, 91 gr yağ ve 272 gr karbonhidrat

Neden Organik Tarım?
Çünkü...
• Hem bilimsel hem de geleneksel bilgi ve pratikler à biyolojik
çeşitliliği, biyolojik döngüleri ve topraktaki biyolojik etkinliği
geliştirmesi ve güçlendirmesi – (topraktaki organik karbon miktarı,
azot mineralizasyon potansiyeli, su tutma kapasitesi)
• Toprak, bitki, hayvan, su ve insan topluluklarının birbirine
bağımlılığının farkında
• Çiftlik-dışı girdilerin kullanımının en aza indirildiği, ekolojik uyumu
koruyan ve güçlendiren pratikler
• Bölgesel gelişim ve çevre-sağlık-sosyal boyutlarıyla bütünleşmiş
geleneksel gıda üretim sistemleri vurgusu
• İklim üzerinde olumlu etkileri

Türkiye'de Organik Tarım
• Kimyasalların ülke tarımında kullanımı ve üretimi – 1950/60lar.
• Sertifikalı organik tarım (kuru incir ve kuru üzüm) başladı - 1986.
• Avrupa Birliği'ne ihraç edebilmek için çeşitli düzenlemeler yapıldı 1994 ve 1995.
• Organik Tarım Kanunu 2004.
• İlk “100% Ekolojik Pazar” 2006'da kuruldu ve organik ürünler iç
pazarının oluşmasını mümkün kıldı.
• Üretim miktarı 2006-2016 arasında 5 kat arttı.
• Bugün Türkiye'nin çeşitli illerinde haftanın farklı günlerinde 15'ten fazla
organik pazar kurulmaktadır.
• Market raflarında geçmişe kıyasla çok daha fazla organik ürün görüyoruz.

Matematiksel model
• Tarımsal faaliyeti (ekili alan ve yetiştirilen hayvan sayısı), yiyecek kıtlığını ve gıdanın
katettiği yolu en aza indirger.
• Bir şehirde üretilen gıda, o şehrin insanları tarafından tüketilir, fazlası ihtiyacı olan
başka şehirlere gönderilir.
• Bir şehrin gıda ihtiyacı yerel üretimden veya üretim fazlası olan komşu şehirlerden
gönderilen ürünlerle karşılanır. Herhangi bir gıda eksikliği oluşursa bu kaydedilir.
• Hayvan sayısı ~~ üretilen hayvansal ürün miktarı
• Çayır ve meralardaki otlar ekstansif olarak yetiştirilen yerel ırkların otlamasıyla
tüketilir; fazlası varsa yine yerel ırkların, hava ve mera koşulları sebebiyle ot
bulamadığı dönemlerdeki, beslenmelerini desteklemek amacıyla kesilip kurutulur.
Hava ve mera koşullarının otlamaya uygun olmadığı dönemlerdeki beslenme için
gerekirse ek olarak yerel yeşil otlardan kesilip kurutulur.
• Bütün hayvanların yem ihtiyaçları karşılanır.

Matematiksel model: parametreler
P
F
L
H
A
Djk
EklblrAlan𝑗
Nüfusi
GıdaGereki
YemGhij
YeşilotGhij
Çayırj
Meraj
OtVerimj
Verimij
TavukEtVerimhj
YumurtaVerimhj
EtVerimhj
SütVerimhj
SCij
TCi

İnsan ve hayvan beslenmesi için yetiştirilen bütün organik bitkilerin kümesi
P’nin altkümesi, hayvan beslenmesi için yetiştirilen organik yem bitkisi ve ot kümesi
İnsan tüketimi için yetiştirilen organik hayvansal ürün kümesi
P’nin altkümesi, organik olarak ekilebilir alanlarda yetiştirilen yeşil otların kümesi
Organik tarım yöntemiyle yetiştirilen hayvan türlerinin kümesi
j ve k şehri arasındaki mesafe
j şehrindeki ekilebilir alan miktarı (dekar)
j şehrinin nüfusu
Bir kişinin yıllık i gıdasına olan gereksinimi (bitkisel ve hayvansal)
j şehrindeki bir h hayvaının yıllık i yem bitkisi ihtiyacı
j şehrindeki bir h hayvaının yıllık i yeşilot ihtiyacı
j şehrindeki çayır miktarı (dekar)
j şehrindeki mera miktarı (dekar)
j şehrindeki çayır ve mearların taze ot verimi (kg/dekar)
j şehrindeki i bitkisinin organik tarım şartlarında verimi (kg/dekar)
j şehrindeki h hayvanının yıllık ortalama tavuk eti verimi
j şehrindeki h hayvanının yıllık ortalama yumurta verimi
j şehrindeki h hayvanının yıllık ortalama et verimi
j şehrindeki h hayvanının yıllık ortalama süt verimi
j şehrinde ı gıdasının eksikliğinin maliyeti (ceza katsayısı)
i gıdasının birim nakliye maliyeti (hayvansal ürün nakliyesi daha pahalı)

Matematiksel model: değişkenler
z

Tarım miktarı, gıda nakliyesi ve eksikliğinin maliyeti

xij

j şehrinde i bitkisine ayrılan ekilebilir alan (dekar)

ahj

j şehrinde h hayvanından kaç tane yetiştirildiği

pij

j şehrinde i bitkisi üretim miktarı (kg)

cij

j şehrinde i bitkisi tüketim miktarı (kg)

yij

j şehrinde i bitkisi yerel üretimden tüketim miktarı (kg)

tijk

j şehrinden k şehrine i bitkisi nakliye miktarı (kg)

sij

j şehrinde i bitkisi eksiklik miktarı (kg)

eaj

j şehrinde ekilebilir alan fazlası (dekar)

Eçmj

j şehrinde çayır ve mera fazlası (dekar)

puj

j şehrinde ekilmiş alan yüzdesi

koj

j şehrinde çayır ve meralarda artan ot miktarı –diğer dönemlerde beslenmeye destek amaçlı
kullanılmak üzere kesilen- (dekar)
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Matematiksel model – program
totalfoodkilometers ..

z =e= sum( (i,j,k), d(j,k)*t(i,j,k))+ 100*sum( (i,j), x(i,j) ) + 100000*sum( (i,j), shortage(i,j) );

prodconstransp(i,j) ..

x(i,j)*yield(i,j) =e= y(i,j) + sum(k$ (ord(k) <> ord(j)), t(i,j,k));

foodrequirement(i,j) ..

y(i,j)+sum(k$(ord(k) <> ord(j)), t(i,k,j))+shortage(i,j) =e= foodreq(i)*population(j);

landcapacity(j) ..

sum(i, x(i,j))+ excess(j) =e= agrland(j);

Senaryolar ve özet sonuçlar
I. Vegan: herkes için yeterli gıda, ekilebilir alanların %54’ü (kişi başı 1.66 dönüm)
II. Meyve ağaçlarına üst limit (2013 sayılarının iki katı) - vegan: eksiklik görüldü
• zeytinde ciddi anlamda
• ceviz ve bademde bir miktar
• kivi, muz, ahududu, böğürtlen vb. meyvelerde az miktar
III. Hepçil: herkes için yeterli gıda, ekilebilir alanların %63’ü (kişi başı 1.97 dönüm)
• Vegan menüden hepçil menüye geçtiğimizde bireylerin aldığı enerjide %5’lik bir
artış oldu ancak bu ekilen alanda %19’luk bir artışa sebep oldu.
• Optimizasyon algoritması mümkün olduğunca yerel ırkların çayır ve meralarda
otladığı ekstansif hayvancılık yöntemini tercih etti.
• TUIK 2013 sayılarıyla karşılaştırdığımızda, modelimizin daha az et, süt ve tavuk eti
ama %20 kadar daha fazla yumurta tüketmemizi önerdiğini gördük.
IV. Kuraklık sebebiyle İç Anadolu’da tarım yapılamaz hale gelmiş – Türkiye halklarını
organik tarımla beslemek hala mümkün, ekilebilir alanların %88’i yeterli ama
kullanılmayan alanların çoğu nadas alanı.

III. Senaryo – TUIK 2013 ile karşılaştırma
Model

2013 tüketim

Kırmızı et(ton)

839.513

996.125

Tavuk eti (ton)

1.119.351

1.758.363

10.186.092

18.223.712

19.933.644.640

16.496.751.178

Süt (ton)
Yumurta (adet)

Sonuçta
• Türkiye organik tarım ürünleriyle kendine yetmekle kalmayıp aynı zamanda
fazladan üretim yaparak ihtiyacı olan komşularına gönderebilir - ihraç edebilir.
-- Yapılması gereken ekilebilir alanları konvansiyonel tarımdan organik tarıma dönüştümektir.
-- Mevcut ekilebilir alanlar yeterlidir ve ormanları ellemeye gerek yoktur.

• Başlangıçta organik tarımda ürün verimi düşük görünebilir ama bir çok
çalışma, zamanla toprağın kendine geldiğini ve çiftçilerin deneyim kazandığını,
bu değerlerin yükseldiğini ve konvansiyonele ulaştığını raporluyor:
-- Ürün rotasyonu ve kardeş bitkiler
-- Etkili sulama ve su hasadı
-- Tarımsal iş gücü

• Doğal kaynakların yönetimi ve planlamasında bir endüstri mühendisliği
uygulaması

Gelecek Çalışmalar
Gelişmiş Model
• Koyun ve keçi
• Balık ve mantar – ekilebilir alan kullanmadan protein içeren gıda
maddeleri
• Pamuk, tütün, şeker gibi ürünler
• Hayvansal üretim çıktılarının girdi olarak modellenmesi (örn: organik
gübre)
• Mevsimsellik, farklı tarımsal pratikler ve risk faktörlerinin hesaba
katılması
Detaylandırma ve veri temizleme
• 81 ilden 957 ilçeye

Veri - Gereksinim ve Kaynaklar
• Doğrusal programlama modelinin çok çeşitli veri ihtiyacı var:
•
•
•
•
•

Her ilin nüfusu
Her ildeki ekilebilir alan miktarı
Her bir bireyin gıda gereksinimi
İller arası mesafe
Her il ve her ürün için organik* tarım şartlarında verim bilgisi

• Nüfus, ekilebilir alan ve verim* bilgisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ve TÜİK 2013 verilerinden derlendi,
http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul
* Seufert et al. 2012

Verim - Organik Tarım
1. Her ilin konvansiyonel ürün veriminde
düşüşler yaptık:
• Meyve ve yağlı tohumlar %10
• Tahıllar %25
• Buğday %40
• Sebzeler %30
• Bakliyat %10
• Domates %20
• Yeşillik %25
Seufert,
Ramankutty, andsayıları
Foley, 2012,organik
Comparingpazardan
the Verims of
2. Bulduğumuz
organic and conventional agriculture, Nature.
toplağımız verilerle karşılaştırdık.

Vegan model - günlük beslenme
200 gram bakliyat (fasulye, nohut, mercimek, börülce, soya)
200 gram tahıl (buğday, pirinç, mısır, yulaf, çavdar, arpa)
400 gram sebze (domates, hıyar, biber, patlıcan, kabak, lahana, ıspanak,
kereviz, enginar, pazı, karnabahar, patates, soğan, sarmısak, vs.)
250 gram yeşillik (dereotu, maydanoz, roka, marul, semizotu, vs.)
400 gram meyve (armut, çilek, elma, erik, kiraz, mandalina, portakal,
üzüm, vişne, vs.)
25 gram sofralık zeytin
25-30 gram zeytinyağı
20 gram kuruyemiş (badem, ceviz, çekirdek, fındık, fıstık, kestane,
susam)
Kaynak: turkomp.gov.tr, choosemyplate.gov, eatforyourhealth.gov,
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Hepçil model
• 106 bitki – insan tüketimi için
• 7 yem bitkisi
• 12 yeşil ot
• Tavuk
• et
• yumurta

• Büyükbaş
•
•
•
•

et – besi sığırı
Süt - inek
entansif
ekstansif

İhmal ettik: Koyun ve keçi
• Türkiye’de yaklaşık 25 yerel koyun ve 7
keçi türü var ekstansif olarak yetiştirilen.
• Veri bulmak ve işlemek zor ve zaman alıcı.

Hepçil model - günlük beslenme
Baklagil
Tahıl
Sebze
Yeşillik
Meyve
Zeytin
Zeytinyağı
Et
Tavuk

100
200
300
250
400
25
~32
30
40

Kaynaklar:
• turkomp.gov.tr
• choosemyplate.gov
• eatforyourhealth.gov
• Kendi beslenmemiz
Kişi başı yıllık tüketim
11 kg et
15 kg tavuk eti
1.4:1
8:1
133 litrelik süt ürünü (süt, peynir,
yoğurt)
260 yumurta

Süt eşdeğeri
364
Yumurta
260 adet
2409
kalori, 91 gryılda
protein
(%16), 272 gr karbonhidrat (%48) ve 91 gr yağ (%36)
Kabuklu yemiş
20

Hayvan türleri - bölgeler - verim
Tür

Bölge

Ortalama Ortalama
süt verimi canlı ağırlık
(kg)
yetişkin dişi
(kg)

Ortalama
canlı ağırlık
yetişkin
erkek (kg)

Karkas
oranı
(%)

Yerli Kara

İç Anadolu

1062

200

300

57

Kilis Bahçe

Güneydoğu Anadolu

1875

414

610

60

Yerli Sarı*

Doğu ve kuzey Akdeniz

633

200

300

57

Boz Step

Doğu Marmara, Trakya,
kuzey Ege and İç
Anadolu’nun batısı

1096

375

470

57

Doğu Anadolu
Kırmızısı

Doğu Anadolu

939

322

393

61

Manda Camış

Çoğunlukla Karadeniz olmak 925
üzere Türkiye’nin bütün
bölgeleri

438

438

55

Zavot

Kars ve çevresi

2300

400

550

57

Entansif besi sığırı ve
süt ineği

Türkiye’nin her bölgesi.

5000

500

650

60

Hayvan türleri – organik beslenme*
Tür

Beslenme

Et tavuğu

%25 soya, %70 mısır ve %5 vitamin, mineral ve taş

Yumurta tavuğu

%29 soya, %56 mısır ve %15 vitamin, mineral ve taş

Besi sığırı ve süt inekleri –
yerli ırk – ekstansif

15 cm ot yüksekliği olan ideal durumdaki mera veya çayırda
otlayan sığırlar, günde vücut ağırlıklarının %10’u kadar ot yerler.
Daha ortalama koşullarda bu miktar en fazla %8.5 olur (Voisin,
1959). Örneğin 550 kiloluk bir Zavot günde ortalama 46.75 kg ot
tüketir. Yılda 17064 kg yeşil ot. Otlamaya uygun olmayan
günlerde, çiftçi kurutulmuş yeşil otları (yonca, fiğ, burçak,
mürdümük, korunga, üçgül, arpa) sunar.

Besi sığırı – melez – entansif
(15-18 ay)

Günde 4 kg arpa, 2.5 kg mısır, 2.5 kg soya, 1.22 kg kuru yonca and
3 kg saman sapı

Süt ineği – melez – entansif
(5 yılı süt verilen 7 yıl)

Günde 1.2 kg arpa, 1.7 kg mısır, 15 kilo mısır silajı, 1 kg soya, 3.3 kg
kuru yonca and 3 kg saman sapı

*Organik beslenme: literatürde önerilen rasyonlar, mevzuat ve organik çiftliklerin
halihazırda kullandığı karışımlar

Çok fazla sayısal sonuç var…
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İstanbul‘a ayva gelir, nar gelir …??

En fazla gönderen-gönderilen şehirler ve
miktarlar (toplamda 20 milyon tondan fazla ürün)
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Hepçil model: gıdanın yolu
• İnsan tüketimi için ekilen bitkiler: 4750 milyon ton-km
• Yem bitkisi (tavuk): 756 milyon ton-km
• Yem bitkisi (sığır/inek - entansif): 559 milyon ton-km
• Et: 460 milyon ton-km
• Tavuk eti – yumurta - süt: 0 ton-km
• Yeşil ot: 0 ton-km

Hepçil model – ekstansif yöntem yerel ırklar
YerliKara-et

Kirikkale

18779.3

BozStep-sut

Tekirdag

16499.17MandaCamis-e

Karaman

YerliKara-et

Nevsehir

9139.61

BozStep-sut

Usak

26214.22MandaCamis-e

Kayseri

140460.48

YerliKara-su

Aksaray

47935.54

DAKirmizi-et

Agri

167897.17MandaCamis-e

Kirsehir

12419.35

YerliKara-su

Ankara

402081.79

DAKirmizi-et

Ardahan

84681.58MandaCamis-e

Nigde

95243.33

YerliKara-su

Cankiri

23905.91

DAKirmizi-et

Bingol

85021.48MandaCamis-e

Samsun

34421.92

YerliKara-su

Eskisehir

100142.63

DAKirmizi-et

Bitlis

42049.61MandaCamis-e

Sivas

148946.52

YerliKara-su

Karaman

29795.08

DAKirmizi-et

Elazig

107224.02MandaCamis-e

Tokat

6749.86

YerliKara-su

Kayseri

162206.28

DAKirmizi-et

Erzincan

140365.85MandaCamis-e

Yozgat

39283.69

YerliKara-su

Kirikkale

34393.08

DAKirmizi-et

Erzurum

688905.68MandaCamis-s

Artvin

24321.85

YerliKara-su

Kirsehir

27986.75

DAKirmizi-et

Hakkari

29817.46MandaCamis-s

Aydin

6695.83

YerliKara-su

Nevsehir

35745.73

DAKirmizi-et

Igdir

33952.38MandaCamis-s

Bartin

3992.57

YerliKara-su

Nigde

43033.37

DAKirmizi-et

Kars

97789.9MandaCamis-s

Batman

11891.71

YerliKara-su

Sivas

78116.17

DAKirmizi-et

Malatya

141552.7MandaCamis-s

Bayburt

10861.48

YerliKara-su

Yozgat

55624.76

DAKirmizi-et

Mus

Bolu

20028.64

KilisBahc-et

Osmaniye

2453.37

DAKirmizi-et

Tunceli

36872.29MandaCamis-s

Burdur

12273.99

KilisBahc-et

Sanliurfa

64128.34

DAKirmizi-et

Van

72605.42MandaCamis-s

Corum

76423.94

KilisBahc-su

Adana

9699.71

DAKirmizi-su

Bingol

37567.83MandaCamis-s

Denizli

25756.55

137157.22MandaCamis-s

22281.81

Hepçil model – entansif yöntem
Intensive-et

Amasya

79720.05

Intensive-su

Izmir

Intensive-et

Diyarbakir

Intensive-et

Konya

Intensive-et

101709.45

41993.7

Intensive-su

Kahramanmara

477861.13

Intensive-su

Karabuk

Osmaniye

25438.16

Intensive-su

Kastamonu

2872.52

Intensive-et

Samsun

26281.35

Intensive-su

Kilis

1576.12

Intensive-et

Sanliurfa

7790.12

Intensive-su

Kirklareli

5386.09

Intensive-su

Adana

53472.75

Intensive-su

Kocaeli

44203.74

Intensive-su

Adiyaman

10088.6

Intensive-su

Konya

55249.17

Intensive-su

Amasya

8555.57

Intensive-su

Kutahya

9975.72

Intensive-su

Ankara

48736.19

Intensive-su

Manisa

30846.18

Intensive-su

Antalya

50211.78

Intensive-su

Mardin

18400.95

Intensive-su

Aydin

25890.14

Intensive-su

Mersin

38148.31

Intensive-su

Balikesir

23422.73

Intensive-su

Mugla

21777.29

Intensive-su

Bartin

4287.18

Intensive-su

Mus

10962.36

Intensive-su

Batman

12350.36

Intensive-su

Ordu

9942.73

Intensive-su

Bilecik

4341.12

Intensive-su

Osmaniye

7721.04
4792.3

13258.92

Hepçil model – et nakliyesi
nereden

nereye

kaç kilo

nereden

nereye

Kayseri

Adana

2,247,050

Kars

Gaziantep

Konya

Adana

18,648,529

Bayburt

Konya

Adiyaman

5,565,909

Bayburt

Ankara

Corum

kaç kilo

nereden

nereye

kaç kilo

12,925,356

Erzurum

Kirklareli

Giresun

917,419

Erzurum

Kocaeli

16,391,844

Bayburt

Hatay

181,190

Amasya

Kutahya

5,096,149

1,388,809

Cankiri

Hatay

9,045,742

Ardahan

Manisa

8,970,373

Ankara

3,041,649

Hakkari

Hatay

2,862,714

Artvin

Manisa

3,843,003

Erzurum

Ankara

12,704,957

Karaman

Hatay

1,458,660

Agri

Mardin

7,320,833

Malatya

Ankara

17,319,624

Osmaniye

Hatay

1,150,388

Konya

Mersin

16,367,947

Nigde

Ankara

12,259,655

Ardahan

Isparta

3,649,146

Agri

Mugla

8,323,511

Cankiri

Antalya

20,571,824

Bingol

Istanbul

11,747,958

Afyon

Nevsehir

1,197,274

Amasya

Aydin

9,838,545

Bitlis

Istanbul

4,371,806

Agri

Nevsehir

314,666

Konya

Balikesir

10,668,035

Elazig

Istanbul

13,184,845

Erzurum

Ordu

5,837,127

Konya

Bartin

1,750,976

Erzincan

Istanbul

20,921,149

Erzurum

Rize

2,371,750

Amasya

Batman

5,060,629

Erzurum

Istanbul

12,047,277

Erzurum

Sakarya

8,899,454

Erzurum

Bilecik

1,929,610

Konya

Istanbul

28,363,455

Afyon

Siirt

2,419,146

Konya

Bolu

2,258,714

Mus

Istanbul

17,899,081

Amasya

Sinop

2,979,451

299,968

Neden Organik Tarım?
Konvansiyonel tarım yönteminin başlıca sorunları
• Tarım kimyasalları->
kirlilik: hava, su kaynakları ve
toprak -> verimli toprak kaybı;
ormansızlaşma
• Tarım kimyasalları ve GDO'lar ->
gıda güvenliği, güvenilirliği,
egemenliği; sağlık sorunları;
biyolojik çeşitlilikte azalma; küçük
çiftçilerin marjinalleşmesi ve
yaşadıkları ekonomik sorunlar
• Fosil yakıt -> iklim değişikliği

Fotoğraf: Heinrich Böll Stiftung Derneği. Creative Commons License
lisansı altındadır

Konvansiyonel ve organik karşılaştırması:
toprak ve çevre
q Toprak sağlığı göstergelerinde farklar bulunmuştur; azot mineralizasyonu,
mikro organizmaların çokluğu ve çeşitliliği... (Drinkwater vd. 1995).
üAzot mineralizasyon potansiyeli organik tarlalarda konyansiyonellere göre üç kat daha
fazla.
üOrganik çiftliklerin toprağının daha sağlıklı olması sebebiyle bitki hastalıklarına daha
seyrek rastlandı.

q Organik tarlalarda %28 daha fazla organik karbon ve daha fazla azot
bulundu (Liebig ve Doran 1999; Lotter vd. 2003).
üErozyona karşı dirençli.
üToprağın yoğun yağışta su tutma ve sonrasında suyu koruma kapasitesi daha yüksek.
üKurak dönemlerde daha az sulama gerektirmiş, daha az bitki stresi ve daha yüksek
verim kaydedilmiş.

Konvansiyonel ve organik karşılaştırması: sağlık
qMeta-analiz (Barański vd. 2014): Organik
ürünlerde, genelde, daha yüksek antioksidan, daha
az Kadmiyum ve daha seyrek olarak böcek ilacı
kalıntısına rastlandı (organik olmayanlarla
karşılaştırıldığında - tüm bölgeler ve mevsimler
açısından).
• organik ürünlerde daha fazla antioksidan
• pestisit kalıntısı konvansiyonel ürünlerde dört kat daha sık, ayrıca
belirgin bir şekilde daha fazla toksik madde
• iki tarım yöntemi arasında ürünlerin vitamin ve mineral içerikleri
açısından da farklar görüldü.

Konvansiyonel ve organik karşılaştırması: verim
• Drinkwater vd. (1995): her iki sistemde ekin verimi benzer ve toprağın doğal
bereketi, su varlığı, bitki türü ve çiftçinin becerisine bağlı.
• Badgley vd. (2007): gelişmiş dünyada verim açısından iki sistemde fark bulunmamış
ama gelişmekte olan ülkelerde organik tarım verimi konvansiyonelden fazla çıkmış.
• Seufert vd. (2012): iyi uygulamalar kullanıldığında organik tarımda verim
konvansiyonelle at başı gidiyor, ortalamada organik tarım verimi konvansiyonelden
%25 düşük. Organik tarımın başarısı ürünlere, türlere, uygulanan yöntemlere ve
gösterilen özene göre değişken. Meyve gibi çok yıllık bitkilerde %10 civarı düşüş
yaşanırken sebze ve tahıl gibi tek yıllık bitkilerde bu %30’a varabiliyor.
• Rodale Ensitüsü (2012): 30 yıllık uzun deneylerin sonucunda organik tarım
verimlerinin konvansiyoneli aştığı ve özellikle kuraklık dönemlerinde daha yüksek
olduğu gözlemlenmiş.
• Reganold ve Wachter (2016): kuraklık dönemlerinde organik tarım verimi
konvansiyonelden daha yüksek.

Konvansiyonel ve organik karşılaştırması: ekonomik
• Karlılık: Organik çiftlikler daha karlı, girdi maliyetleri daha düşük ve ürünler daha
yüksek fiyata satılıyor, (UNCTAD 2013; Rodale Enstitüsü 2012; Pimentel vd.
2005; Mahoney vd. 2004). Geçiş dönemini atlatabilmek önemli, Acs vd. (2007).
• Fiyat: Temürcü (2013) gerçek gıdayı «besleyici, insanların sağlığına ve esenliğine
katkı sağlayan, doğal tat ve lezzete sahip olan, hile içermeyen ve gerçekte ne ise
o şekilde sunulan» gıdalar olarak tanımlıyor. Gerçek gıdaların ekolojik, sosyoekonomik, sağlık ve kültürel maliyetlerini endüstriyel gıdaların üretim
süreçlerinde oluşan maliyetlerle karşılaştıran Temürcü, gerçek gıdaların
endüstriyel gıdalar kadar ucuz olmalarının beklenmemesi gerektiğini çünkü
endüstriyel üretimde maliyetlerin doğa ve emek istismarı şeklinde
dışsallaştırılmış olduğunu söylüyor.
• İstihdam ve sosyal etkileşim

Gerçekten daha pahalı mı?
Küçükyalı’da bir market (2017 sonbahar-2018 ilkbahar)
• Gökbayrak nohut 23.99
• Ofis nohut 18
Organik pazarda (2017 sonbahar-2018 ilkbahar)
• nohut: 17, 18, 22, 24
Konya Seydişehir’de konvansiyonel çiftçi kilosunu 6 liraya sattı.

Doğrusal Programlama (LP)
Linear Programming
70 senelik geçmişi ile endüstri mühendisliğinin en
temel ve gelişmiş yöntemlerinden biridir.
u Bir gerçek hayat probleminin kısıtlarını,
değişkenlerini ve parametrelerini içeren doğrusal
fonksiyonlar yoluyla matematiksel model oluşturulur.
u Model uygun bilgisayar programı kullanılarak
çözülür.
u Parametrelerdeki olası değişikliklere karşı
duyarlılık analizi yapılıp çözümün dayanıklılığı test
edilebilir.
u

LP, bir optimzasyon problemidir.

LP bileşenleri
1. Kararlarımızın işaret ettiği sayısal
değerleri temsil eden değişkenler, örneğin;
hangi ürün, nerede, ne kadar üretilmeli?
2. Değişkenleri içeren eşitlik ve eşitsizlikler
yoluyla ifade edilen kısıtlar, örneğin; bir
bölgede tarım yapılan alanın o bölgenin
ekilebilir alan miktarını aşmaması.

LP bileşenleri
3. Bu değişkenlerin doğrusal bir şekilde
kombine edilmesiyle ençoklanması veya
enazlanması (maksimize veya minimize
edilmesi) hedeflenen bir amaç fonksiyonu,
örneğin; ürünlerin tüketilmek üzere
taşındığı toplam mesafenin veya bölgesel
gıda eksikliğinin enazlanması.

LP Formülasyonu
§ X1 , X2, …, Xi karar değişkenleri
§ Unutmayın: negatif olmama kısıtları!
§ LP çözmenin farklı yolları vardır:
–İki değişkenli küçük problemler kağıt, kalem ve
cetvel yardımıyla çözülebilir
–İkiden fazla değişken varsa lineer cebir ve
matrislerden faydalanan Simplex Metodu
kullanılır, orta büyüklükteki problemler için kağıtkalem yeterli olur.
–Büyük problemler Simplex kodlanmış olduğu
yazılımlar mevcuttur.

LP Örnek Problem
Pirinç Kupa Şirketi, lise basketbol ve voleybol müsabakaları
için kupa üretmektedir. Bir basketbol kupası ahşap taban
üzerinde pirinç bir basketbol topu ve önünde okulun isminin
kazılı olduğu bir plaketten oluşup 12 lira kar getirmektedir.
Voleybol kupaları da benzerdir. Ahşap taban üzerinde pirinç
bir voleybol topu ve önünde plaketi olup 9 lira kar getirir.
Basketbol topları daha büyük olduğu için gereken ahşap
miktarı 4 dm3 iken voleybol kupalarında sadece 2 dm3 ahşap
kullanılır. Stoklarda 1000 tane pirinç basketbol, 1500 tane
pirinç voleybol topu, 1750 tane plaket, ve 4800 dm3 ahşap
bulunmaktadır. Bütün yapılan kupaların satılabildiğini
varsayarak, karı maksimize edecek şekildeki optimal ürün
kombinasyonlarını bulmak için bir LP problemi formüle ediniz.

LP – Örnek Formülasyon
X1 = üretilen basketbol kupası sayısı
X2 = üretilen voleybol kupası sayısı
max 12X1 + 9X2
s.t. X1 ≤ 1000
X2 ≤ 1500
X1 + X2 ≤ 1750
4X1 + 2X2 ≤ 4800
X1 ≥ 0
X2 ≥ 0

LP – Grafik Çözüm

