
  

      



Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme DerneğiBuğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

• BUĞDAY hareketi, 1990 yılından bu yana yaşamını sürdürürken diğer yaşamlarla 
uyum içerisinde ve ekolojik bütüne saygılı bir toplum hayalini besleyerek sürdürdüğü 
çalışmalarını 12 Ağustos 2002 yılında Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği 
çatısı altında kurumsallaştırma kararı aldı.

• İlk tohumları 1990’lı yılların başında Bodrum’da Buğday Bitkisel Ürünler Restoranı ve 
Doğal Yaşam Merkezi’nde atılan Buğday Hareketi 1998’de merkezini İstanbul’a taşıdı 
ve çıkmaya başlayan Buğday Dergisi ile tanındı.



Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme DerneğiBuğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

• Derneğin amacı tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci 
ve duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde 
bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile 
uyumlu yaşamı desteklemek.

• Bu amaç doğrultusunda örnekler/modeller oluşturmaya çalışıyor, var olan geleneksel 
modelleri destekliyor, bilginin dolaşımını sağlarken bu misyonu benimseyen birey ve 
gruplar arasında bir iletişim ağı olmaya gayret ediyoruz.

• Örnek modeller: %100 Ekolojik Pazarlar  www.ekolojikpazar.org 

Tarım Turizm Takas       www.tatuta.org

Tohum Takas Ağı        www.tohumtakas.org

                    Toplum Destekli Tarım Modelleri  www.gidatopluluları.org 

Ekolojik Yaşam Eğitimleri              www.camtepe.org

* Derneğimiz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki Organik Tarım Ulusal 
Yönlendirme Komitesi ve Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu 
üyesidir.

http://www.ekolojikpazar.org/
http://www.tatuta.org/
http://www.tohumtakas.org/
file:///C:/Users/BUGDAY%20PC/Desktop/_works/ekolojik-pazar/foto/http:%2F%2Fwww.g%C4%B1datoplulular%C4%B1.org%2F
http://www.camtepe.org/


Ekolojik Yaşam İletişim AğıEkolojik Yaşam İletişim Ağı

 Dernek üyeliği (3700 kişi)
 Aylık e-bülten üyeliği (24.000 kişi)
 Facebook  (220,000 kişiye ulaşım)
 Twitter (24.000 kişiye ulaşım)
 Tatuta, %100 Ekolojik Pazar facebook ve mail grupları ile 

yerel tohum takas ağı
 Buğday Ege İletişim ağı. 

https://www.facebook.com/bugdayege/?fref=ts 

https://www.facebook.com/bugdayege/?fref=ts


Model Projeler ve Bodrum Pazar TezgahıModel Projeler ve Bodrum Pazar Tezgahı

2000 BODRUM PAZARI BUĞDAY TEZGAHI2000 BODRUM PAZARI BUĞDAY TEZGAHI



Buğday Derneği ve Ekolojik PazarlarBuğday Derneği ve Ekolojik Pazarlar

• Buğday Derneği 17 Haziran 2006 da Türkiye’nin ilk organik pazarını %100 
Ekolojik Pazar markası ile Şişli Belediyesi ortaklığı, Milupa ( Numil ) ve Pınar’ın 
sponsorluk desteği ile kurdu.

• 40 haftalık bir proje kapsamında başlatılan %100 Ekolojik Pazar gördüğü ilgi 
sebebi ile kalıcı bir pazar olma yoluna giderken ülke çapında da birçok belediye 
ve sivil toplum örgütüne örnek oldu ve örnek olmaya devam ediyor.

• 40 haftanın sonunda edinilen deneyimle değişen mevzuatlara paralel olarak 
sürekli güncellenen %100 Ekolojik Pazar’ın ilkeleri ve standartları oluşturuldu. 

• Sürekli açık olan %100 Ekolojik Pazarlar: Şişli Feriköy, Kartal, Bakırköy, 
Beylikdüzü, K.Çekmece.

Sezonluk açılan %100 Ekolojik Pazarlar: Kayseri Talas ve Kocasinan. 

Kapanan %100 Ekolojik Pazarlar: Antalya, Seferihisar, Konya ve Samsun
• Diğer Organik Pazarlar: Kadıköy, Zeytinburnu, İzmir Bostanlı ve Balçova, 

Eskişehir Tepebaşı, Ankara Çayyolu ve Ayrancı, Bursa Nilüfer
• Kapanan diğer organik pazarlar: Urla, Bornova izmir, Kağıthane, Maltepe, Eyüp- 

Göktürk İstanbul



Uluslararası Organik Tarım Uluslararası Organik Tarım 
KongresiKongresi
13-15 Ekim 2014 te İstanbul da 
gerçekleştirilen Uluslararası Organik Tarım 
Kongresi Derneğimizce organize edilmiştir.

Dünya çapında organik tarımın yaygınlaşması 
yönünde öncü ve şemsiye örgütlenme olan 
IFOAM ( Uluslararası Organik Tarım Hareketleri 
Federasyonu ) ın üç yılda bir  yapılan ve 
Dünya’da tek olan uluslar arası kongresi 2014 
Ekim’in de İstanbul’da Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının da destekleri ile derneğimizce 
organize edilmiştir.

Kongrenin misyonu “Organik Köprüler Kurmak” 
olarak belirlenmiştir. 

Kongrenin ve medyada etkisinin sektör ve 
ekolojik pazarlar açısından olumlu etkileri 
olmuştur.  



  NEDEN EKOLOJNEDEN EKOLOJİİK PAZAR K PAZAR 
MODELİ?MODELİ?

 Ekolojik ürünlerin iç pazarda adil, 
sürdürülebilir, güvenilir alış-veriş modeli ile 
tanıtılması ve yaygınlaştırılması

 Belediye, STK işbirliği ve kamusal alanın 
geliştirilmesi ile sosyal sorumluluk projesi 
olması

 Medya ilgisi ve gücü ile tanınırlık, bilinirlik

Üreticiden tüketiciye, üründe tazelik, 
çeşitlilik, seçme şansı, uygun fiyat, adil 
ticaret

Her kesimden kullanıcı için ulaşılabilirlik.



NEDEN EKOLOJİK PAZAR ?NEDEN EKOLOJİK PAZAR ?

 ÇÜNKÜ BU SORUYA           BU CEVAP 

     %100 EKOLOJİK         
 

      PAZARDA OLUR



  Amaçlar…Amaçlar…

 Ekolojik sertifikalı ürünlerin üreticiden her kesimden tüketiciye en kısa, 
ucuz yoldan ve uygun koşullarda, güvenli bir sistem dahilinde  ulaşmasına 
olanak sağlamak

 Ekolojik ürün bilgisinin yaygınlaştırılması, tüketici eğitimi ve talep 
oluşturulması

 Denetimli, güvenilir, belgeli, sağlıklı ürünler sunarak halk sağlığına katkıda 
bulunmak

 Ekolojik tarıma geçen çiftçilere pazar desteği sağlarken yeni    
üreticilerin/yatırımcının teşvik edilmesi yolu ile sektörün gelişimine katkıda 
bulunmak

 Sosyal ve ekonomik  takas modeli olan halk pazarlarının geliştirilmesi 

 Su ve toprak kalitesi ile biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak



%100 EKOLOJİK PAZAR%100 EKOLOJİK PAZAR



Proje…Proje…

……… Belediyesi yönetim 

Buğday Dern. destek ve danışmanlık

( Sponsor desteği/ortaklığı)

( AVM ortaklığı )

( Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri ve 

yerel STK ortaklıkları )

Haftalık

Ekolojik Sertifikalı Ürün Sunan

Organik Tarım Kanunu

%100 Ekolojik Pazar Standartları

Semt Pazarları Yönetmeliği

Semt Pazarları



İşbirliği  Kapsamı…

 ……. Belediyesinin Buğday Derneği destek ve 

danışmanlığında   gerçekleştireceği 

“ekolojik/organik” ürünlerin satılacağı haftalık 

ekolojik pazarın ………. Belediyesi sınırları 

içerisinde kurulması için gereken alt yapının 

sağlanarak sürekli işleyen bir yapıya 

kavuşturulması, “%100 Ekolojik Pazar” projesiyle 

ilgili genel çalışma, prensip ve şartların 

kararlaştırılması...  



  Belediyeye katkısı…Belediyeye katkısı…

 Sosyal ve Çevresel Sorumluluğunu Yerine Getirme – Hizmetin 
Toplumsal ve Ekolojik Faydaya Dönüşümü

 Halkla doğrudan ilişkili kamusal hizmetin kalitesini arttırarak 
yenilikçi bir projeye imza atmak. ( belgeli, güvenli ve sağlıklı 
gıda pazarı )

 Türkiye’de standartları olan ilk ekolojik (organik) pazar 
projelerinden birini  gerçekleştirerek, öncü belediye sıfatı 
kazanarak, diğer yerel yönetimlere örnek olma

 Her kesimden tüketicinin ekolojik ürünlere ulaşmasını 
sağlayarak, toplumun farklı gruplarına/katmanlarına 
ulaşma/seslenme şansı. 

 Medya ilgisi ve gücü ile tanınırlık ve bilinirlik, ön plana çıkma.
 Projeyi bir pazaryeri olarak görmeyerek Belediyenin halkla 

ilişkiler ve etkinlik tanıtım noktası olarak kullanımı

  





Halka  sunacakları…Halka  sunacakları…

 SAĞLIKLI GIDAYA ULAŞILABİLİRLİK: Ekolojik sertifikalı ürünlerin 
üreticiden her kesimden tüketiciye en kısa, ucuz yoldan ve uygun 
koşullarda, güvenli bir sistem dahilinde  ulaşmasına olanak 
sağlamak

 EĞİTİM:Ekolojik ürün bilgisinin yaygınlaştırılması, çevre, sağlık ve 
beslenme konularında bilgilenme, tüketici eğitimi.

 HALK SAĞLIĞI/KORUYUCU SAĞLIK:Denetimli, güvenilir, belgeli, 
sağlıklı ürünler sunarak halk sağlığına katkıda bulunmak

 SOSYAL – KÜLTÜREL ORTAM:Her geçen gün önem/değer 
kaybeden toplumumuzun sosyo-kültürel ve geleneksel buluşma 
noktası olan pazarlarımızın yeni bir anlayış/model ile 
dönüştürülerek halkımıza kazandırılması.  



%100 EKOLOJİK PAZAR%100 EKOLOJİK PAZAR



  Derneğimizin katkısı…Derneğimizin katkısı…

 Belediye’ye ekolojik tarım, ürünleri, kanun ve yönetmelikleri ve uygulamaları 
konularında danışmanlık yapmak.

  %100 Ekolojik Pazar standartları ve  ekolojik pazar uygulamaları 
konusunda danışmanlık hizmetini sunmak. 

 İlgili Belediye personellerine eğitim hizmeti sunmak.
 Belediye ekibine denetimler, veri girişi, belgeleme, raporlama, ilgili bakanlık 

ve yetkilendirmiş olduğu kuruluşlarla iletişimler konularında destek olmak.
 Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde destek olmak. Ulusal basında 

tanıtıma katkı sağlamak. 
 Türkiye çapında üreticilerle görüşüp 52 hafta pazarda yeterli miktar, çeşit 

ve kalitede ürün bulunmasını sağlamak. Proje süresince üretici, katılımcı 
dialoğu, koordinasyonu ve organizasyonuna destek olmak.

 “%100 Ekolojik Pazar” markasına ait kurumsal kimlik, bu markaya ait 
kurumsal kimlik tasarımlarını sunmak.

 Pazar alanında yapılacak etkinliklere destek olmak.



Belediye’nin sorumluluklarıBelediye’nin sorumlulukları

 Pazar alanı için gerekli yasal izinler.
 Fen işleri, temizlik ve zabıta görevleri gibi kamusal hizmetler
 Pazar alanının güneş ve yağışa karşı korunaklılığının 
sağlanması ve diğer yapısal unsurlar
 Belediye sınırları içinde, çevre ilçelerde, ulusal basında 
projenin tanıtımının yapılması 
 Otopark, depo, servis ve wc imkanı
Modern, düzenli bir pazar alanı için standart malzeme ( örtü, 
etiket, tezgah kimlik kartı, tezgah vs ) sağlama.
 Afiş, pankart, el ilanı, broşür gibi tanıtıcı malzemelerin, reklam 
malzemelerinin ve promosyon malzemelerinin yaptırılması, 
uygulanması ve açılış organizasyonu. 
Yeterli miktar ve kalitede personel istihdam ederek Ekolojik 
Pazar yönetim, denetim, kayıt ve her türlü iletişim çalışmaları.
Pazar alanında sosyal bir ortam yaratılması ve etkilikler



%100 Ekolojik Pazar Başarı  %100 Ekolojik Pazar Başarı  
KriterleriKriterleri

• İşbirliği, taraflar arası diyalog, tüm tarafların tüm ilgili ve personellerince projenin 
sahiplenilmesi; kurum içi bilgilendirme ve eğitim çalışmaları; ortak ve doğru stratejik 
söylem ( valilik, kaymakamlık, ilgili bakanlık teşkilatı, pazarcı oda ve dernekleri, ticaret 
odaları, ziraat odaları, ilgili  diğer meslek örgütleri, belediye tüm birim ve çalışanları gibi )

• Talep araştırması ve paralelinde bilgilendirme, eğitim sağlayarak talep yaratılması
• Sürekli reklam, tanıtım, etkinlikler ve halkı bilgilendirme yönünde çalışmalar

• Çeşit, miktar ve lojistik dikkate alınarak üretim planlaması, üretici yönlendirme; müşteriye 
çeşit ve kalite sunumu

• Üreticiyi teşvik edici öncelikler, destekler sunmak (depo, işgaliye, kotalar)
• Ulaşılabilirlik: Kolay ve farklı alternatiflerle ulaşılabilir, otopark sorunu olmayan bir pazar 

alanının seçilmesi 
• Fiziki koşullar: Üretici ve müşteriye olabildiğince temel konforu sunabilmek (üstü kapalılık, 

yağmur ve güneşe karşı korunaklılık, hijyen, wc , emzirme ve bebek odaları vs.)
• Fiyatlar (Fiyat politikası)

• Pazar alanına sosyal, kültürel, eğitsel kısaca yaşamsal anlam katılması
• Tüketiciye yönelik diğer hizmetler (servis, soğuğa karşı korunaklılık, ücretsiz otopark, 

çocuklara özel alan, yeme içme ve oturma alanları, el arabaları vs.)

• %100 Ekolojik Pazar kurumsal kimliği yaratmak; standart malzeme kullanımı, hijyen vs.
• Güven: %100 Ekolojik Pazar Standartları dahilinde denetim sisteminin eksiksiz 

uygulanması
• İletişim ve Güven: Pazar alanında ve hafta içi ekip ve zaman ayırarak sürekli halkla ilişkiler 

çalışması ve güven sağlanması



    PROJE TARİHÇESİPROJE TARİHÇESİ

 2004: Ekolojik Tarım Kanunu ve Yönetmeliklerinin olası 
ekolojik pazarı destekleyecek yönde çıkartılması süreci. 
Halden muaf ibaresi.

OCAK – HAZİRAN 2006: Türkiye çapında KSK, üretici, STK, 
kamu, nakliyeciler, pazarcılar, akademisyenlerle görüşmeler, 
pazarda uygulanacak sistem ve kuralların tespiti, üretici 
sözleşmeleri. 

NİSAN 2006: Şişli Belediyesi, Milupa Organik ve Pınar 
Organik ile sözleşmeler

3 HAZİRAN 2006: PROJE LANSMANI 

17 HAZİRAN 2006:  Şişli %100 Ekolojik Halk Pazarı Açılışı

MART 2008: Antalya %100 Ekolojik Pazar açılışı.

Temmuz 2008: Samsun %100 Ekolojik Pazar Açılışı

Ocak 2009: Şişli %100 Ekolojik Pazarı katılımcı resmi 
işlemlerinin gerçekleşmesi.



  PROJE TARİHÇESİPROJE TARİHÇESİ

Ekim 2009: Şişli %100 Ekolojik Pazarı için İstanbul 2010 
Avrupa Kültür Başkenti projesi kapsamında işbirliğinin 
onaylanması.

24 Ekim 2009: Sektörün ve ekolojik pazarların sağlık 
gelişimi amacı ile ekolojik tarım yönlendirme komitesinin 
seçilmesi ve göreve gelmesi

7 Kasım 2009: Şişli %100 Ekolojik Pazarın’da poşet 
kullanımının kaldırılması.

20 Aralık 2009: Kartal %100 Ekolojik Pazarı’nin açılışı.

23 Şubat 2010: Beylikdüzü %100 Ekolojik Pazarı’nın açılışı.

28 Mayıs 2010: Bakırköy %100 Ekolojik Pazar açılışı.

6 Kasım 2010: Samsun İlkadım %100 Ekolojik Pazarı’nın bir 
yıllık aradan sonra yeni yerinde  açılışı. 

10 Haziran 2012: Kartal’da ekolojik menüsü ile SamanKafe 
açılışı



    PROJE TARİHÇESİPROJE TARİHÇESİ

 12 Temmuz 2012: Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 
çıkarılan Pazaryerleri Hakkında yönetmelik kapsamında 
Belediyelere organik Pazar açma yetkisi tanınması. İlgili 
kanun gereği hallere bildirim zorunluluğu gelmesi.

25 Ağustos 20122012: Konya Meram %100 Ekolojik Pazarı 
Projesi.

17 Eylül 2012: Burhaniye %100 Ekolojik Pazar Projesi

 15 Haziran 2013: Seferihisar %100 Ekolojik Pazar 
Projesi

 21 Temmuz 2013: Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik 
Pazarı Projesi

13 Nisan 2014 : K.Çekmece Arenapark %100 Ekolojik 
Pazar Projesi

13 Ağustos 2014: Kayseri Talas %100 Ekolojik Pazar 
Projesi



ÜRETİCİÜRETİCİ

17 Haziran 2006 açılış haftası



ŞİŞLİ TEZGAH ŞİŞLİ TEZGAH 
SAYISI  SAYISI  

 Haziran 2006:   48

 Haziran 2007: 103

 Haziran 2008: 165

 2009: 200 - 250
( 2009 ilk defa işgaliyenin ödendiği 
ve tezgah kurma belgesinin alındığı
 yıldır )

 2013:  240 – 290
( sayı aralığı verilmesinin sebebi
 kayıtlı tezgahların aktif kullanıl-
maması ile ilgilidir )

 2015: 300 - 325



ŞİŞLİ TEZGAH SAHİBİ ŞİŞLİ TEZGAH SAHİBİ 
PROFİLİ 2015PROFİLİ 2015

2015 yılı tezgah sahibi profili ve dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 Tezgah kurma belgesi alan toplam katılımcı:  75     

 Yemek:   4
 Üretici, çiftçi ( sadece kendi ürünü ): 31
 Üretici kimliği ön planda ama aracılıkta yapan: 10
 Mamul üretici/paketleyici ( sadece kendi malı ):  14
 Mamul üretici/paketleyici ve aracılık yapan:    3
 Aracı ( 3 ü ithal ürün olmak üzere ): 13

 Görüldüğü gibi %100 Ekolojik Pazarlar üretici kimliğinin ön planda 
tutulduğu ekolojik pazarlardır. Son altı yıldır aracı kuruluş kabul 
edilmemiştir.

 Açıldığı 2006 yılında tezgah sahibi sayısı 25 tir.
 Tezgah başvuru talebi yüksektir. Ancak alan ve tüketim talebi 

sebepleri ile sınırlı tutulmaktadır. 



ŞİŞLİ TAZE SEBZE VE MEYVE ŞİŞLİ TAZE SEBZE VE MEYVE 
SATIŞISATIŞI

 2006: 3.00 –  4.50  TON

 2007: 3.50 –  6.50  TON

 2008: 5.00 –  8.50  TON

 2009: 7.00 – 11.00 TON

 2010: 8.00 – 13.00 TON

 2011: 9.00 – 15.00 TON

 2012: 9.50 – 15.00 TON

 BUGÜN: 12.00 – 16.00 TON



%100 Ekolojik Pazar verileri%100 Ekolojik Pazar verileri

 Şişli’de ilk bir yıl 3-5 ton civarında olan haftalık taze sebze-meyve 
satışları bugün, ortalama haftalık  14  ton.

 Buğday Derneği tarafından hazırlanan veri kayıt ve takip programı 
sayesinde üretici ve ürünlere ait verilere kolaylıkla ulaşmak mümkün. 
Bu sistem sayesinde Şişli %100 Ekolojik Pazar’da bir yılda toplam 700 
ton taze sebze ve meyvenin satıldığını söyleyebiliyoruz.

 İstanbul’da, Anadolu Yakasında hizmet veren Kartal % 100 Ekolojik 
Pazarı da 2015 yılında, bir önceki yıla göre % 26.48’ lik artış 
göstererek yıllık sebze-meyve satışını 271 tona yükseltti.

 Yine aynı kayıt ve veri sistemine göre Kayseri’de sezonluk olarak 
hizmet veren iki ekolojik pazarda da satışlar geçen yıla oranla % 26 
oranında artış gösterdi. Sezonluk olarak 15 hafta açık kalan Talas ve 
Kocasinan %100 Ekolojik Pazarların toplam satışı 2015’ te, 240 ton 
olarak gerçekleşti.

 Türkiye’nin en büyüyük ekolojik Pazar’ı Olan Şişli’ye katılan 75 esnaf 
içinde yemek yapan ve kozmetik ürün ticareti yapan 8 tezgah sahibini 
çıkarırsak oragnik tarım sertifikalı gıda ticareti yapan 67 tezgahın 
%85’i üretici niteliği taşımaktadır.



Mevzuatlar ve %100 Ekolojik Mevzuatlar ve %100 Ekolojik 
Pazar StandartlarıPazar Standartları

• 2005 – 2006 da sektörde birçok kesimin inanmadığı ekolojik pazar 
projesinin altı yıl sonra üç madde ile de olsa yönetmeliklere ( gümrük ve 
ticaret bakanlığına bağlı “Pazar yerleri hakkında yönetmelik” ) girmesi sivil 
toplum kuruluşlarının toplumlar için öncülük misyonunu birkez daha 
göstermiştir.

• Ancak güncel mevzuatlar zamanında halden muaf olma gibi destekleyi 
pozitif ayrımcılıkları yeterince barındırmadığı, ekolojik pazarlar mali, ticari, 
izlenebilirlik ve denetim adına Maliye, Gümrük ve Ticaret, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık, Belediyeler Kanunu sebebi ile İç İşleri Bakanlığı gibi dört farklı 
bakanlığa bağlı olduğundan ve bu bakanlıklar arasında yeterli koordinasyon 
sağlanamadığından pazarlara katılan üretici ve esnaf gereğinden fazla 
bürokrasi ile uğraşmak zorunda bırakılmakta, bu da üreticiyi yıldırmaktadır.



Pazar Yerleri Hakkında Pazar Yerleri Hakkında 
YönetmelikYönetmelik

• Sebze ve Meyve İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların 
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ( 5957 no ) ile daha önce bu 
kanundan muaf olan organik ürünler kanun kapsamına alınmış, teşvik amaçlı 
hal rüsumundan muaf olma geçerliliği devam etse de hale bildirim zorunluluğu 
gelmiştir. Henüz ilgili bakanlıkça uygulaması yeterince gerçekleştirilemeyen bu 
uygulama sınırlı miktarlarda, birçok kez kargo ile ürün tedarik eden organik 
pazarcılar ve üreticileri için ciddi bir bürokratik külfet getirmektedir. 

• Pazaryerleri hakkında yönetmelikte ( 28351 sayılı ) geçen ancak daha sonra 
yönetmelik değişikliği ile son haline gelen ilgili maddeler aşağıdaki gibidir.

“Münhasıran organik malların veya diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin satışı 
amacıyla da semt pazarı kurulabilir”

“Semt pazarlarındaki satış yerleri pazarcılar ve üreticilerce, üretici pazarlarındaki 
satış yerleri ise münhasıran üreticilerce, organik malların satışa sunulduğu 
semt pazarlarındaki satış yerleri, yalnızca organik mal üreten üreticiler veya bu 
tür malları satan pazarcılarca kullanılır”

“Organik malların satışa sunulduğu semt pazarlarında, ilgili mevzuata göre 
sertifikalandırılan mallar dışında mal satılamaz”



Mevzuatlar ve %100 Ekolojik Mevzuatlar ve %100 Ekolojik 
Pazar StandartlarıPazar Standartları

• Pazaryerleri Hakkında Yönetmelik ve diğer mevzuatlar ekolojik pazarların işleyişi 
ile ilgili yeterli detaylara sahip olmadığı için Buğday Derneği %100 Ekolojik 
Pazar Standartlarını oluşturmuştur. %100 Ekolojik Pazarlar bu standartlar 
dahilinde yönetilir ve yürütülürler. Ancak %100 Ekolojik Pazar Standartları esnek 
standartlar olup üretici, tüketici, belediye talepleri, değişen mevzuatlara göre 
sürekli revize edilmekte, Metropol merkezleri ile daha küçük ilçe %100 Ekolojik 
Pazarlarında farklı uygulamalar önermektedir.

• %100 Ekolojik Pazar Standartlarının kapsamı aşağıdaki gibidir:

Madde 2 - (1) Bu standartlar %100 Ekolojik Pazarlar’ın kurulması, işleyişi, 
yönetimi ve denetimine, üretici ve pazarcıların niteliklerine, çalışmalarına, 
yapacakları satışlara, haklarına, uymakla yükümlü bulundukları kurallara, satışı 
sunulacak malların belgelerine, niteliğine ilişkin usul ve esaslar ile belediyeler ve 
derneğin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

• 2012 de %100 Ekolojik Pazarlarda veri kayıt amaçlı uygulanan excell programı 
2015 de web tabanlı bir program/sisteme dönüştürülerek sektörde önemli bir 
eksik olan iç pazara yönelik satış verileri sağlanabilecek, stok takibi 
kolaylaşacaktır. Sizlere sunduğum taze ürünlere ait grafik bu excell programının 
bir ürünüdür.



Şişli %100 Şişli %100 
Ekolojik PazarEkolojik Pazar



%100 EKOLOJİK PAZAR%100 EKOLOJİK PAZAR



ŞİŞLİ %100 EKOLOJİK PAZARIŞİŞLİ %100 EKOLOJİK PAZARI
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