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PROBLEM NEYDİ?

Farklı Uzmanlık Alanları

• İlaç üreten firmaların bitki ve üreticisi 
hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması

• Bitkinin hasat zamanının yetiştirilme 
bölgesinin ve nasıl tedarik edeceklerinin 
bilinmemesi

• İyi tarım ve toplama pratiklerini bilmemekle 
beraber iyi tarım uygulaması yapan 
çiftçilerin bulunmasında güçlük yaşanması

 
GACP (İyi Tarım Uygulamaları & Toplama ve 
Depolama) ile GMP Gereklilikleri

• Tarımsal üretimin dağınık olması ve bu 
durum ilaç firmalarına emek/zaman kaybı 
yaratması

• Kişisel ve plansız ilişkilere dayalı işleyişin 
çiftçiler tarafından güvensizlik yaratması

• Çiftçiler daha karlı olan tıbbi bitkileri 
üretebilecekken pazardaki talepleri 
bilmemesi

Talep & Bilgi Eksikliği

• Çiftçi ile GBTÜ üreticisini bağlayan 
kişilerin tüccar olması ve karşılıklı ihtiyacın 
düşünülmemesi

İletişimsizlik ve Veri Eksikliği

• Saha çalışmasının olmaması
• Hangi bitki (türü), nerede, ne zaman 

(hasat mevsimi), nasıl (hangi yöntemle: 
GACP), ne kadar(miktarı, kapasitesi) ve 
kim tarafından üretiliyor bilinmemesi
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250(k) Yetenekleri Deneyim Yolculuğunu Onlardan Dinledik:

NASIL BİR ÇÖZÜM YOLUNA DÖNÜŞTÜ?

• Türkiye’deki biyoçeşitliliğin katma değeri 
yüksek ürünlere dönüştürülmesine ortam 
sağlıyor.

• Yıllardır düşük karlı ürünler yetiştiren 
çiftçininse karlılığı yüksek tıbbi bitki 
yetiştirmesini teşvik ediyor.

• Türkiye’deki alıcıların yanısıra, globalleşerek 
tarım ihracatını desteklemeyi de hedefliyor.

MEVCUT DURUM NE?

Pazar büyüklüğü

Pazar oyuncuları
Çiftçi, ziraat mühendisi, tüccar, aktar, GBTÜ üreticisi, 
doktor, eczacı, son kullanıcı

Global bitkisel ürün 
pazarının 2030 

itibariyle  
550 Milyar Dolar 

olacağı öngörülüyor

Bitkisel ürün  
pazarında lider ülke 

Almanya’nın 2019’da 
pazar büyüklüğü 
6,4 Milyar Euro, 
Türkiye’nin ise  

20 Milyon Euro.

Global Bitkisel Pazardaki Dağılım
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"Birbirini 
tanımayan, 
programa 
seçildikleri için 
heyecanlı ve 
meraklı bir ekip 
olduk."

"Tüm 
merakımız ile 
araştırmaya 
başladık. 
Araştırdıkça 
konunun 
genişliğini, 
paydaşların 
fazlalığını 
keşfettik."

"Programın yarısına 
geldiğimizde inanılmaz 
derecede fazla problem, 
bir çok noktada 
paydaşlar arasında 
kopukluk ve potansiyel 
olduğunu ispatlayacak 
kadar verimiz oldu." "Problemleri 

çözmek değil, 
en baştan 
oluşmamasını 
sağlamak istedik. 
250(k) Programı 
ile aldığımız 
mentorluk ve 
danışmanlıkla 
hedefimizi 
belirledik."

"HERBALFARM 
markamız ile 
programda hem 
haftalık puanlar 
hem de Demo-Day 
gününde ki oylamalar 
ile birinci seçildik.
GBTÜ konusu 
ile konuşmaya, 
paylaşmaya her 
zaman açığız. İletişim 
kurmaktan çekinmeyin 
lütfen."

• Kütüphane, danismanlik ve her iki taraf için
 eşleştirme ve koordinasyon hizmeti verirek
 değer zincirini kesintisiz hale getiriyor.

• Herbalfarm Platformumuzla iyi tarım 
uygulaması yapan çiftçinin ve tıbbi bitkinin 
haritalamasına olanak sağlıyor.

"Fikir sponsorlarımızı 
dinledik, ekibimizin 
yetenek ve 
yetkinliklerine uygun 
bir fikir ile eşleştik. Artık
 biz, hiç duymadığımız 
bir fikrin, “GELENEKSEL 
BİTKİSEL TIBBİ 
ÜRÜNLERİN PAZAR 
ARAŞTIRILMASINI” 
tamamlamak adına 
kollarımızı sıvadık." 

"GBTÜ' ün gerçek 
ihtiyaçlarını keşfetmek 
için bir karar verdik. 
Bütünsel bakış açımızı 
kaybetmeden, daha 
fazla çalışarak, belkide 
diğer gruplardan 
geride kalma riskini 
alıp bütün paydaşlar ile 
görüşmeler planladık. 
Aldığımız eğitimlerle 
kendimize bir yol 
haritası çıkarmaya 
başladık."

"Sadece fikir 
sponsorumuzun 
problemini 
çözmekmektense, 
faydası evrensel bir 
fikre dönüştürdük."

"Tıbbi bitkisel 
ürüne ulaştıran 
dijital platform 
markasına dönüştük. 
HERBALFARM 
Türkiyenin tıbbi 
ürün çeşitliliğini 
ve üreticilerini 
saha çalışmaları ile 
haritalayan, veri 
kütüphanesi ve 
danışmanlık hizmetleri 
sunan bir platform 
olduk."

igurses
Typewritten text
"Görüşme taleplerimizi geri çevirmeyen, deneyimlerini payşan herkese tekrar teşekkür ederiz. Yolculuğumuzun parçası oldunuz."


