Buğday Derneği Tohum Takas Ağı Kampanyası,
Dönem Sonu Raporu – Eylül 2013

Bu metin, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Adım Adım oluşumunun desteğiyle
sürdürdüğü Tohum Takas Ağı Kampanyası’nın, Ekim 2012-Eylül 2013 dönemine dair “Dönem Sonu
Raporu” olarak, kampanyada yapılan çalışmaların başlıcalarını özetlemek amacıyla kaleme alınmıştır.
Ayrıntılı bilgi için: durukan@bugday.org

Kampanyanın kapsamı ve istatistikler
Tohum Takas Ağı Kampanyası, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Adım Adım Oluşumu
arasında 13.09.2012 tarihinde oluşturulan protokol ve Buğday Derneği’nin T.C. İstanbul Valilik
makamınıdan aldığı olur çerçevesinde, “geleneksel ve tehlike altındaki tohumların bulunarak ekilmesi,
çoğaltılması ve paylaşılması” amacıyla gerçekleştirilmektedir.
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Kampanya kapsamında Buğday Derneği’nin toplam 95.060,52 TL bağış toplaması öngörülmüş, 2013
Eylül son tarihi itibariyle 75.915,75 TL toplanmıştır.
Buğday için koşan toplam 54 Adım Adım koşucusu, toplamda 637 adet bağış toplamıştır. Avransya
2012 Maratonu'nda toplanan bağış miktarı 33.240,50 TL olurken, Runtalya 2013 Maratonu'nda ise
42.675,25 TL toplanmıştır.

Kampanya Döneminde Yapılan Etkinlikler
Yönlendirme Komitesi Toplantıları
Tohum Takas Ağı’nın işleyişi için gerekli kararları alan ve stratejiyi belirleyen Yönlendirme Komitesi,
katılımcılığı ve şeffaflığı temel alan bir anlayışla oluşturuldu. İlk toplantısını 7 Aralık 2012 tarihinde,
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde 1 tam gün boyunca gerçekleştiren
komitenin bu toplantısına uzmanlar, akademisyenler ve Buğday Derneği’nin konuyla ilgili
çalışanlarından/yöneticilerinden oluşan 9 üyesinin yanısıra, biri çiftçi 2 gözlemci katıldı.
Yönlendirme Komitesi'nin ve Tohum Takas Ağı'nın amaç ve ilkeleri üzerine nitelikli bir tartışma ve fikir
alışverişi şeklinde geçen toplantıda aynı zamanda ağın sağlıklı ilerleyişi ve yayılması için net bir yol
takvimi oluşturuldu, kararlar alındı.
Tohum Takas Ağı'nı Türkiye'de ve Dünya'da bir ilk-model haline getirecek temel kararlar da bu
toplantıda alındı:
•

Ağ bileşenlerine yönelik 3'lü paydaş yapısı,

•

Tohumluk almak amaçlı ekimi gerçekleştirilecek tohumların analizlerinin yapılması,

•

Tohumtakas.org sitesinde elektronik veritabanı

•

Tohumluk merkezlerinin her birinde farklı bitkilere yönelik uzmanlıkların geliştirilmesi.

Yönlendirme Komitesi, ikinci toplantısını yine Yalova'da 22-24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Çiftçi
Eğitimi öncesi gerçekleştirdi. Burada, önceki toplantıda alınan kararların takibi ve detaylandırılması
gerçekleştirildi, Bayramiç'te Nisan 2013'te gerçekleştirilecek Tohum Takas Şenliği'ne aktif destek
verilmesi kararlaştırıldı, Katılımcı Sertifika ve Toplum Destekli Tarım konularında Buğday Derneği
tarafından yürütülen çalışmalarla Tohum Takas Ağı arasındaki entegrasyon ve birbirini besleyici
ilişkilendirmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Aynı zamanda potansiyel Tohumluk Merkezi
çiftliklerin durumu değerlendirildi ve tohumla ilgili mevzuatla ilgili detaylı bir görüş alışverişi yapıldı.
Komitenin 3. toplantısı da 23-25 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Çiftçi Buluşması'ndan önce,
tam bir gün olarak gerçekleştirildi. Bu toplantıda
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•

Tohumluk Merkezleri'nin son durumu hakkında değerlendirme yapıldı,

•

Tohumluk alma amaçlı ekimi gerçekleştirilen tohumların durumu, öngörülen hasat tarihleri ve
çiftliklerde iklim, toprak yapısı vb. sebeplerle görülebilecek olası sıkıntılara karşı tedbirler
görüşüldü,

•

Kampanya kapsamında hazırlanan ve hem Türkiye'de, hem de dünyada bir ilk olarak
tanımlanabilecek “TohumTakas.org” tohum elektronik veritabanının aldığı son hal hakkında
bilgilendirme yapıldı, site Çiftçi Buluşması'nda açılmak üzere son haline getirildi.

•

Tohum Takas Ağı'nın “anayasası” olarak değerlendirilebilecek “Yönlendirme Komitesi Ana
Metni” taslağı görüşüldü ve son haline getirilerek yayıma hazırlandı. Bu metin Yaşasın
Tohumlar sitesindeki şu sayfada okunabilir.

•

Tohum Takas Ağı'nın nasıl işlediğine dair şema ve bunun açıklaması hakkında bilgilendirme
yapıldı. Bu şema ve metne, Yaşasın Tohumlar sitesindeki şu sayfadan ulaşılabilir.

•

Tohum Takas Ağı'nın kaynaklar açısından sürdürülebilirliği konusu tartışıldı, öneriler dile
getirildi.

Çiftçi Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı
Kampanya dahilindeki ilk Çiftçi Eğitim ve Bilgilendirme
Toplantısı, 22-24 Ocak tarihlerinde Yalova Atatürk Bahçe
Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde
gerçekleştirildi.
Toplantı hem katılım, hem sağladığı fayda, hem de
eğitimin verimliliği açısından çok verimli geçti.
Türkiye’nin yedi bölgesinden toplamda 35’e yakını faal
çiftçi olmak üzere 41 kişi eğitime katıldı.
Katılımcıların yemek, konaklama ve ulaşım masrafları
dahil olmak üzere toplantının tüm masrafları kampanya
bütçesinden karşılandı.
Eğitimin ilk gününün sabah oturumunda Dünya’da ve Türkiye’de tarımın içinde bulunduğu durum,
yerli tohumların önemi tartışıldı; tohum ve üretici-tüketici arasında doğrudan ilişkiler oluşturulması
hakkında önemli mesafeler katetmiş yerel girişimlerin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapması sağlandı.
İlk günün öğleden sonra oturumunda ise Buğday Derneği Tohum Takas Ağı Yönlendirme Komitesi
üyesi ve Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü uzmanı Dr. Gülay Beşirli
tarafından “Tohumdan Tohuma süreç” hakkında eğitim verildi.
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Eğitim, katılımcılar tarafından hem içerik hem de yöntem açısından çok başarılı olarak değerlendirildi.
Çiftçi Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı’nın ikinci gününde ise Yönlendirme Komitesi’nin aldığı kararlar
hakkında bilgilendirme yapıldı, Tohum Takas Ağı’nda geçilen yeni aşama gerekçeleri ve pratik
sonuçlarıyla birlikte paylaşıldı.
Adım Adım koşucusu Altan Deresoy da toplantıya gözlemci olarak katıldı.
Çiftçi Eğitim Toplantısı’nın bir başka önemli faydası da, bu konularla ilgili olan yeni ve genç çiftçilerin
toplantıya katılması ve 2 günün ardından son derece motive olarak ayrılması oldu. Kırsal yaşamın hızla
yaşlandığı günümüzde, genç çiftçilere ulaşabilmek Buğday için özel bir öneme sahip.

Çiftçi Buluşması
Proje kapsamında yılın ikinci büyük etkinliği olan “Çiftçi Buluşması”nı 23-25 Temmuz tarihlerinde
Yalova'da gerçekleştirdik.

Foto : Programda saha eğitimi de vardı...
42 katılımcıyla son derece verimli geçen toplantıda hem teorik, hem de uygulamalı eğitimler
vermenin yanısıra, Tohum Takas Ağı'nın önümüzdeki dönemine yönelik çok önemli kazanımlarımız
oldu.
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Salı akşamı buluşma ve tanışmanın ardından, çarşamba sabahından itibaren eğitim başladı.
Dünyada tarım ve tohumda gelinen son nokta ve yaşanan sorunlar Prof. Dr. Tayfuın Özkaya tarafından
anlatıldı. Tohum Takas Ağı’nda son durum, tohumluk almak amaçlı ekilen tohumların her çiftlik
özelinde son durumları paylaştık, yaşanan sorunları hep beraber tartıştık. Çarşamba öğleden sonraki
bölümde ise Dr. Gülay Beşirli’nin “tohumdan tohuma süreç”le ilgili önemli pratik bilgileri paylaştığı
sunumunu dinleme, ardından da Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün
geniş arazisindeki uygulama örneklerini birebir görme şansımız oldu.
Ayrıca toplantı boyunca, Yönlendirme Komitesi üyemiz ve Tohumluk Üretim Merkezlerimizden,
ekolojik çiftçi Gürsel Tonbul'un kolaylaştırıcılığında, çiftçilerimizin ellerindeki yeni yerel tohumlar,
tarlalardaki durum, ve önümüzdeki dönem hangi tohumları ne kadar alanlarda ekebilecekleri gibi
konularda verimli bir çizelge çıkarma şansımız oldu.
Bu toplantıyla birlikte, 1. Ara Dönem Raporu'nu yazdığımızda 7 olan Tohumluk Üretim Merkezi sayısı,
orta vadeli beklentilerimizi de aşarak 17'ye yükseldi.
Bu durum, Tohum Takas Ağı bünyesinde kurulan modelin, yerel tohumların hızla yaygınlaşması ve
sistemin sağlıklı biçimde büyümesi açılarından son derece başarılı olduğunun bir göstergesi olarak
görülebilir.

Kampanya Döneminde Yapılan Çalışmalar
Tohum Envanteri
Yönlendirme Komitesi’nn 1. ve 2. Toplantıları’nda alınan kararlar ışığında, çiftçilerin ellerindeki yerli
tohum miktarları ve çeşitleri Çiftçi Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı’nda, ardından da Temmuz ayında
gerçekleştirilen Çiftçi Buluşması'nda güncellendi.
Bu güncellemelerle birlikte, Türkiye'nin farklı bölgelerinden Tohum Takas Ağı'na yeni dahil olan
özellikle genç çiftçilerle birlikte, Tohum Takas Ağı'nın envanterinde bulunan yerel tohumların hem
sayı, hem çeşitlilik hem de kalitesinde önemli derecede bir artış yaşandı.
Kampanyanın 2012-2013 dönemi biterken, Tohum Takas Ağı'na dahil olan çiftçilerin toplam tohum
envanteri %150'ye yakın artış göstererek 60'ın üzerine çıkmış durumda. Bu tohumlardan tohumluk
olarak ekilip sisteme kalıcı olarak dahil edilecek olanlar, Yönlendirme Komitesi tarafından Ekim
2013'de belirlenecek.

Tohum Analizleri ve Ekimi
Tohum Takas Ağı’nın girdiği yeni aşamanın önemli belirleyicilerinden biri de, geçen sene yine Adım
Adım tarafından desteklenen kampanyada alınan kararlarla da uyumlu olarak, tohumluk alma
amacıyla ekilecek tohumların ekimden önce virütik, bakteriyel ve fungal (hastalık) analizlere tabi
tutuluyor olması.
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Bu amaçla, tohumluk amaçlı ekimi kararlaştırılan tohumlardan numuneler, Şubat 2013'den başlayarak
analize göndermek amacıyla toplandı.
Tohumlar, “Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi” (TOTEM)’le
imzaladığımız protokol uyarınca bu kuruma virütik, bakteriyel ve fungal testleri yapılmak üzere
gönderildi. Buradaki amaç, sisteme giren tohumların herhangi bir toprak ya da tohum hastalığını bir
çiftlikten diğer bir çiftliğe taşıması riskini bertaraf etmek.
Kampanya dönemi boyunca, Ağustos 2013 sonuna dek, 36 farklı tohuma 118 test uygulandı.
Bu tohumlar, tohumluk amaçlı ekim için üreticilerle buluşturuldu (veya ekim mevsimini beklemek
üzere saklanıyor).
Böylelikle, kampanyanın resmi hedefi olan “20 tohumun ekimi”, %140 başarıyla, 27tohum olarak
gerçekleşiyor.
Kampanya dahilinde tohumluk amaçlı ekimi gerçekleştirilen tohumların listesi (tohum adları,
sistemdeki kod adlarıyla girilmiştir ve Tohum Takas Ağı bünyesinde ekimi gerçekleştirilen tüm
tohumları değil, kampanya dahilinde analizleri gerçekleştirilerek ekilen/ekime hazır halde sisteme
girilen tohumları kapsar)
Barbunya

Cin Mısır

Yerli mısır

Mor cin mısır

Çarşamba hıyarı

Pembe domates

Dolmalık biber

Uzun ince biber

Koyu Yeşil-Etli-Sivri biber

Bamya

Börülce

Siirt Hıyarı

Ankara Soğanı

Koyu Yeşil Topan Karpuz

Çekirdeği Çizgili Karpuz

Koyu Yeşil Uzun Karpuz

Saz Çavdarı

Karakılçık

Susam

Sarı Buğday

Sarıçay

Dağçayı

Ada çayı

Adi Fiğ

Adi Fiğ Kars

Kavılca Buğdayı

Kırmızı Buğday
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Tohum Takas Ağı Elektronik Veritabanı ve Web Sitesi

Tohumtakas.org veritabanı

Kampanyada bütçe kalemi olarak yer almamasına rağmen, Tohumtakas.org tohum veritabanı, Tohum
Takas Ağı'nın Türkiye'de ve dünyada bir örnek haline getiren modelin önemli bir parçası olarak Buğday
Derneği tarafından kendi özkaynaklarıyla geliştirildi ve uygulamaya konuldu.
Elektronik veritabanı, Tohum Takas Ağı’nın geldiği yeni aşamada önemli bir rol oynuyor. Bütüncül bir
anlayışla ve ileride geliştirilebilecek alanlar da hesaba katılarak tasarlanan veritabanı,
•
•
•
•

•

tohumların geriye dönük olarak
“izini” takip etmek,
takas sistemini sağlıklı hale getirmek,
yanlış tohumların sisteme girmesini
engellemek,
Yapılan takas, ekim, hasat vb. gibi
verileri tasniflenyerek oluşturma
konusunda büyük yarar sağlamak,
Ve Tohum Takas Ağı’na dahil olmak
isteyen yeni birey ve gruplar için
kolaylaştırıcı olmak

gibi bir çok önemli işlevi yerine getiriyor.

Foto 1: Şehirli bahçeciler için yerel tohum paketlerinde yer

2013 Bahar ve Yaz ayları boyunca test
alacak etiket
kullanımı yapılan veritabanı, Temmuz ayında
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gerçekleştirilen Çiftçi Buluşması'nda resmi olarak açıldı. Tohum Takas Ağı'na üye ekolojik çiftçi ve
üreticilerin sisteme kayıt olarak tohumlarını girme süreci devam ediyor.
Tohumtakas.org, şehirli bahçe ve balkon üreticilerinin yerel tohum taleplerini karşılamakta da önemli
rol oynayacak. Sistemin tüm tohumseverlere duyurulması ve kayıt olarak girmeleri için çağrıda
bulunulması Aralık 2013'de gerçekleştirilecek.
Bu duyurunun ardından, şehirdeki bahçeciler için özel olarak hazırlanmış yerel tohum paketleri,
etiketleriyle ve Tohumtakas.org'da erişilebilecek detaylı bilgilendirmeyle birlikte şehirli yerel tohum
sevdalılarına ulaştırılmaya başlanacak.

Tohum El Kitabı
Yerli tohumlarımızın neden önemli olduğunu günümüzde tarımın içinde bulunduğu durum
bağlamında anlatan yazı, makale ve notların yanısıra “tohumdan tohuma” ekolojik süreci ve bu
süreçte neler yapılması gerektiğini anlatan Tohum El Kitabı 24 Ağustos tarihi itibariyle tasarıma
gönderildi.
Kitabın Eylül ayı içinde matbaadan çıkması ve dağıtıma başlanması hedefleniyor.

“Tohum Takas Ağı’nı nasıl bilirsiniz?” Anketi
Tohum Takas Ağı’nın önemi, iletişim stratejisi ve özellikle Adım Adım koşucularının gözündeki konumu
üzerine kapsamlı bir çevrimiçi anket hazırlanarak Adım Adım koşucuları ve Buğday üyeleriyle
paylaşıldı. (Anket linki: http://www.surveymonkey.com/s/RK6P326 )
Anketin hazırlanarak tanıtımının yapılmasında üç amaç gözetildi:
1) Tohum Takas Ağı’nın hedef ve amaçlarının Adım Adım ve Buğday üyeleri nezdinde ne kadar
önemsendiği, gerçekçi bir hedefe sahip olarak görülüp görülmediği ve konuunun aciliyeti
hakkında ne düşünüldüğünün tespiti,
2) Kampanyanın iletişimi ve tanıtımının ne derece başarılı olduğı, kampanyayla ilgilenenlerin
hangi konularda daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğu ve Adım Adım koşucularının Buğday’dan
isteklerinin tespiti,
3) Adım Adım koşucularının ve Buğday üyelerinin, Runtalya’da Tohum Takas Ağı için koşmayı
düşünüp düşünmediklerinin tespiti, Adım Adım oluşumundan haberdar olmayan
Buğdaygillerin AA’yla ve yaptıklarıyla tanışıklığının sağlanması
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Bu amaçların yanısıra, Runtalya Maratonu’na yetiştirilmesi hedeflenen bir Adım Adım – Buğday –
Tohum Takas Ağı Kampanyası koşu t-shirt ü edinmek isteyenlerin taleplerinin toplanması da hedefler
arasındaydı.
Tüm bu amaçlar doğrultusunda anket 400’den fazla kişi tarafından doldurularak son derece başarılı
oldu. Toplanan cevaplardan derlenen bir analiz Buğday Derneği Tohum Takas Ağı yürütmesi tarafından
değerlendirilerek gerekli stratejik adımlar planlandı.

Farkındalık Yaratma ve Tanıtım Çalışmaları
Buğday’ın başat kampanyalarından biri olan Tohum Takas Ağı’yla ilgili tüm gelişmeler, derneğin
periyodik bültenlerinde, web sitesinde, sosyal medya platformlarında ağırlıklı olarak yer almış, çeşitli
medya araçlarında yayınlanmıştır.
Kampanyanın amacını ve önemini anlatan ve Adım Adım koşucularının önce Avrasya 2012, ardından
da Runtalya 2013 Maratonu’nda kampanya için koşacaklarının duyurusunu yapan bir radyo röportajı
TRT Radyo’da 18 Ocak tarihinde yayınlandı. Bu röportajı yine TRT radyolarında yayınlanan 3 röportaj,
Anadolu Ajansı'ndan geçilen haberler, İstanbul Ticaret Odası'nın haftalık gazetesinde yayınlanan özel
bir haber, Doğa Koleji – Antalya'da çocuklarla yapılan söyleşiler, Adım Adım koşucularıyla yapılan dizi
sohbetler, ve farklı mecralarda yürütülen sözlü, görsel ve yazılı farkındalık çalışmaları takip etti.
Kampanyanın ana sitesi olan www.yasasintohumlar.org'da da, kampanyayla ilgili tüm gelişmeler
güncellendi.
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Gaia Foundation tarafından hazırlanan ve tohumun önemini anlatan çok önemli bir belgesel,
Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi’nin de katkılarıyla, Türkçe altyazılı olarak Buğday Derneği YouTube
adresinde yayımlandı. Belgeselin tanıtımı Buğday’ın tüm iletişim kanallarında yapıldı. Belgesel şu ana
kadar yaklaşık 5.000 defa izlendi.
Adım Adım’la Buğday Söyleşileri, Şubat’ın 2. Ve 3. Haftası boyunca, toplam 8 söyleşi olarak
gerçekleştirildi.

Kampanyayla ilgili Tasnifli Değerlendirme
Bu bölümde, kampanya dönemi hakkında maddeler halinde bir değerlendirme yapılması ve hangi
konularda başarıya ulaşıldığının, hangi noktalarda eksik kalındığının analizinin paylaşılması
hedeflendi.
Tohum Takas Ağı’nın kısa ve uzun vadeli stratejik planlaması, modelin tasarlanarak uygulamaya
konması:
Tohum Takas Ağı'nın amacı, Buğday Derneği'nin yerel tohumlar konusunda yıllardır devam eden
çalışmaları ve bu konuda Türkiye ve dünyada yapılan diğer çalışmalardan damıttığı deneyimle, yerel
tohumların yaygınlaşması ve korunması için sağlıklı, sürdürülebilir ve kaynak kullanımı açısından
verimli bir model yaratmaktı.
Bugün geldiğimiz nokta itibariyle bu amaca ulaştığımızı söyleyebiliyoruz.
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Tohum konusunda yapılan çalışmaların karşılaştığı en büyük zorluk, çok farklı paydaşları ve dinamikleri
bir araya getirmektir. Bunun yanısıra, teoriyle pratiğin birbirine kavuşmadığı, haliyle bu ikisi arasında
çok dengeli bir yol haritasının çizilmesinin elzem olduğu bir konudur tohum.
Tohum Takas Ağı, katılımcılık, şeffaflık ve bütüncüllük ilkeleri etrafında bu zorlukların üstesinden gelip
tüm paydaşların üzerinde heyecanla anlaştığı, konunun hem teorik gereksinimlerini karşılayan, hem
de arazideki pratik yansımalarına karşılık verebilen bir modeli kurmayı başardı.
Çiftçi eğitimleri ve üreticilerle iletişim:
Yalova’da 22-24 Ocak tarihlerinde düzenlenen çiftçi eğitim ve bilgilendirme toplantısı hem katılım,
hem de içerik anlamında son derece başarılı oldu. Bunun devamında, 23-25 Temmuz tarihlerinde
gerçekleştirilen Çiftçi Buluşması ise hem yaz ayları, hem de Ramazan olmasına rağmen öncekinden
bile başarılı, yoğun katılımlı ve verimli oldu. Bu toplantılarda çiftçilerimizin Tohum Takas Ağı'nın
kurduğu modele duydukları güven giderek arttı ve kemikleşti.
Çiftçiler başta olmak üzere Tohum Takas Ağı'nın tüm paydaşlarıyla iletişimimizi kampanya boyunca
canlı tuttuk. Tohum Takas Ağı'na Tohumluk Üretim Merkezi veya yerel tohumla üretim yapan çiftlik
olarak dahil olan yeni üreticilerin yüksek oranı ve coğrafi dağılım ve ürün çeşitlerinde gösterdikleri
zenginlik de, kampanyanın çiftçilerin güvenini kazandığını gösteriyor.

Adım Adım koşucularının ve kamuoyunun kampanya hakkında bilgilendirilmesi, gelişmelerin
paylaşılması:
Adım Adım koşucularıyla ilişkilerin, Adım Adım etkinliklerine katılım, İstanbul ve Ankara'da bir çok
söyleşi-kahvaltı düzenlenmesi ve çeşitli etkinliklerde koşucular içi pembe domates ve ayaş domatesi
tohumları dağıtılması gibi faaliyetlerle de birlikte olumlu geçtiğini düşünüyoruz. Buğday Derneği'nin
yapısı gereği kırsalda ve/veya farklı şehirlerde yaşayan çalışanlarının fazla olması, İstanbul'da hayalini
kurduğumuz etkinliklerin tamamını gerçekleştirmemizi engellemiş olsa da, bu durumun gelecekte
kırsal alanda yapılabilecek etkinliklerle avantaja çevrilebileceği inancındayız ve bu yönde planlamalar
yapıyoruz.
Adım Adım'ın Buğday koşucularına Tohum El Kitabı'ndan da dağıtacağımızı da unutmadan not
düşelim.
Kamuoyunu bilgilendirme ise, bir önceki kampanya döneminin aksine, ve bu sene boyunca
kampanyaya yönelik yoğun medya ilgisine rağmen, kendimizi görece zayıf olarak değerlendirdiğimiz
ve güçlendirmek istediğimiz alan. Bu zayıflığı özellikle Bahar aylarından itibaren görece giderdiğimizi
düşünsek de, bu durumu önemli bir not olarak kısa ve orta vadeli iş planımızda tutuyoruz.
Bu görece zayıflığın temel sebebi olarak şunu görüyoruz: Kampanyanın somut çıktılarının görece daha
zor gözlemlenebilir oluşu. Diğer bir deyişle, yerli tohumlarımızı korumak uzun soluklu bir mücadele,
ve aynı anda birden çok alanda bütüncül bir çalışmayı gerektiriyor. Burada kampanyanın doğası gereği
somut çıktılarının mevsimsel şartlara ve döngülere bağlı olduğunu da anımsamak önemli: Her
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tohumun belli bir ekim ve hasat mevsimi var, bu da somut çıktıların her dönemde gözlemlenemiyor
olması anlamına geliyor.
Öte yandan bu durumun, şehirli üreticiler (balkon yetiştiricileri, bahçeciler, vb.) için 2013 sonu
itibariyle tohumtakas.org üzerinden yapılmaya başlanacak yerel tohum tedarikiyle tamamen ortadan
kalkacağını düşünüyoruz.
Bu metin, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Adım Adım oluşumunun desteğiyle
sürdürdüğü Tohum Takas Ağı Kampanyası’nın, Ekim 2012-Eylül 2013 dönemini özetleyen Dönem Sonu
Raporu olarak kaleme alınmıştır.
Ayrıntılı bilgi için: durukan@bugday.org
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