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Küreselleşme olgusuyla birlikte 
yeni oluşumlarla ve değişimle 
birlikte yeni kavramlarda 
ortaya çıkmaktadır. Bu 
kavramların en önemlilerinden 
birisi de biyolojistiktir.
 

Etrafımıza şöyle bir baktığımızda karada, 
denizde, havada kısaca gözümüzün 
alabildiği her yerde sürekli olarak hareket 
eden; kamyon, tır, tren, gemi ve uçak 
gibi çeşitli taşıma ve lojistik araçlarını 
görürüz. Lojistik araçları hiç durmaksızın 
karıncalar gibi bir yerden başka bir yere 
sürekli olarak hareket etmektedirler. 
Bu hareketlilik büyüyen ve gelişen bir 
ekonomi için önemlidir. Ancak lojistik 
araçları taşıdıkları yükleri bir yerden 
bir başka yere götürürken sürekli 
olarak petrol ve elektrik gibi büyük bir 
enerji kaynaklarını tüketerek hareket 
edebilmektedirler. Kullanılan büyük 
miktardaki enerji sonucunda yeryüzüne 
büyük oranda karbon monoksit gazı, 
kirletici maddeler ve ısı bırakılmaktadır. 
Ayrıca elektriğin üretimi sırasında örneğin, 
termik santrallerde havaya ve çevreye 
önemli miktarda kirletici zararlı atıklar 

salınmaktadır. Bu durum başta küresel 
ısınma olmak üzere hava ve atmosfer 
kirliliği gibi çeşitli çevre sorunlarına yol 
açmaktadır. Böyle bir çevrede biz daha ne 
kadar yaşayabiliriz? Bu durum daha ne 
kadar sürebilir? Bu soruları cevaplamak 
için tüm dünya ülkeleri ortaya çıkan 
bu olumsuz etkileri önlemek amacıyla 
sürdürülebilir bir ekonomik sistem içinde 
sürdürülebilir lojistik yönetimine önem 
vermektedirler. Bu bağlamda  tüm lojistik 
araçları için yeryüzüne salınan gaz ve 
diğer enerji miktarlarının ölçümü ve 
önleyici önlem olarak oksijen bankası 
hesabı açılması gündemdeki önemli 
bir tartışma konusu haline gelmiştir. Bu 
hesaba göre her şirket artık bankada 
pozitif oksijen hesabına sahip olmak 
zorunda. Bunun için çevreci sistemler 
kurmak ve doğaya ağaç dikmek ve orman 
oluşturarak daha fazla oksijen vermek 
zorundadır. Oksijen hesabı ekside olanlar 
yakın bir gelecekte ciddi yaptırımlarla 
karşılaşacaklar. Bu durum sürdürülebilir 
bir lojistik yönetimi yani, biyolojistik için 
yaşamsal bir öneme sahiptir. 

Küreselleşme olgusuyla birlikte yeni 
oluşumlarla ve değişimle birlikte yeni 

kavramlarda ortaya çıkmaktadır. Bu 
kavramların en önemlilerinden birisi de 
biyolojistiktir. Biyolojistik kavramı, biyo 
ve lojistik kavramlarından türetilmiştir. 
Biyo; canlı, yaşayan ve organizma 
anlamlarına gelmektedir. Biyo kökünden 
türetilen biyoloji ise, canlıları inceleyen 
bilim dalıdır. Lojistik; insan ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere hammaddelerin üretimin 
başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği 
son noktaya kadar taşıma, depolama, 
elleçleme, dağıtım, diğer hizmetler ve bilgi 
akışının yapılmasıdır. Biyolojistik; canlı 
yaşamına uygun, çevreci bir ve yaklaşımla 
lojistik işlemler dizisinin yapılmasını 
öngören felsefedir. 

Kurgusal olarak baktığımız zaman, 
lojistiğin bir ekonomik faaliyetler dizisi 
olduğunu görürüz. Bu bağlamda ekonomi, 
insanların kıt kaynakları kullanarak 
hayatlarını sürdürebilmek üretim yapma, 
ürettiklerini mal ve hizmetleri bölüşme, 
dağıtım, satış, refah ve benzeri ilişkileri 
inceleyen bilim dalıdır. İnsan ilişkilerinin 
temeli; tarım, sanayi ve hizmetler 
sektöründeki üretim sürecine bağlı olarak 
kaynak kullanımına dayanır. 
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Ekonomi, üretim ve bölüşüm amacıyla 
kıt kaynaklarla insan ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışır. Öncelikle ekonomik 
faaliyetlerin sonucunu kullanılan 
kıt kaynakların sürdürülebilir bir 
şekilde yenilenebilir olması gerekir. 
Sürdürülebilirlik, artan nüfus ve talebe 
bağlı olarak çevresel koşullar gözetilerek 
kaynakların sürekliliğinin sağlanmasını 
ifade eder. Kısaca ekonomi olmadan 
insanın yaşaması mümkün olmaz. 
Örneğin; gıda maddelerinin üretilerek 
bir yerden başka bir yere taşınması, 
depolanması ve dağıtılması olmadan 
insanları yaşamlarını sürdürebilmesi 
mümkün olmaz. Ancak bu ekonomik 
faaliyetler sonucu ortaya çıkan çevre 
kirliliği ve hava kirliliği gibi sorunlarda 
insanın varlığını tehdit eder duruma 
gelmiştir. Bu bağlamda özellikle Dünya 
genelinde artan insan nüfusuyla 
birlikte, bu nüfusun ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla daha fazla gıda, 
giyecek, barınma ve iletişim ve benzeri 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla daha 
çok lojistik yapılmasıyla birlikte enerji 
ve kaynak kullanılması sonucu küresel 
ısınma ortaya çıkmıştır. Küresel ısınmayla 

birlikte dünya genelinde; kuraklık, sel 
ve iklim değişiklikleri sonucu insanlar 
başta açlık ve beslenme sorunları olmak 
üzere çeşitli sosyal ve çevre sorunlarıyla 
karşılaşılmaktadır. Bunun sonucunda 

yaşadığımız Dünyada; sürdürülebilirlik, 
yenilenebilirlik ve yaşanılabilirlik önemli 
hale gelmiştir. Bu durum, insanlar için 
yaşanabilir bir dünya sorununu ortaya 
çıkarmıştır. Bu sorunun önemi gün 
geçtikçe artmaktadır. Acaba bunu nasıl 
sağlayabiliriz? 

Yaşanabilir bir dünya öncelikle 
biyolojistiğe; insanı ve tüm canlıları 
merkeze alan felsefeye ihtiyaç vardır. 
Tüm dünyada biyolojistik için öncelikle 
dünyadaki tüm canlıları ve toplum 
ihtiyaçlarını dengeli ve sürdürülebilir 
bir şekilde kullanılması ve yönetilmesi 
gerekir. Biyolojistik kıt kaynakların 
sürdürülebilirliğine göre kaynak 
kullanımında çevrenin göz önüne 
alınmasını öngörür. Biyolojistik, tüm 
lojistik işlemlerinin çevreci bir yaklaşımla 
israfa sebep olan işlemlerin ortadan 
kaldıran akıllı sistemler kullanılarak 
yapılmasını öngörür. Bu konuda 
gelişmiş iletişim sistemleri sözgelimi 
araç takip sistemleri iyi bir örnektir. 
Çevreye zarar vermeden   kimyasal ve 
sınai ürünlerin biyolojik kaynaklardan 
sürdürülebilir biçimde kullanılması 

ve üretilmesiyle birlikte ortaya çıkan 
ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi 
biyoekonomi kapsamında biyolojistiği 
kapsar. Biyolojistik amaçlarını sağlamak 
üzere öncelikle biyoteknolojiyi kullanır. 

Biyolojistiğin amaçları arasında; 
çevre konusunda sürdürülebilir bir 
çevrede yaşamayı öngörme,  tarımda 
sanayide ve hizmetler sektöründeki 
lojistik işlemlerde etkinlik, verimlilik 
ve kalite artışı sağlamaktır. Böylece 
daha  çevreci teknolojiler kullanmak, 
bu düzeni sağlayan ekonomik sistemi 
kurmak ve sürdürülebilirliği öngörmektir. 
Bu konuda karınca algoritması iyi 
bir örnektir. Doğanın en mükemmel 
lojistikçisi olan karıncaların yaşaması 
ve varlığını sürdürebilmesi tamamen 
lojistik yönetimine bağlıdır. Karıncalar 
kendi aralarında mükemmel bir 
şekilde organize olarak taşınacak 
ve depolanacak tüm besinleri ve 
malzemeleri tam zamanında eksizsiz ve 
kusursuz olarak yapmaktadırlar. Bunun 
altındaki başarıyı görmek için sadece 
bir karınca davranışı izlemek yeterlidir. 
Ağaçtan bir besin almak için ağaca çıkan 
ilk karınca, en kısa yoldan en az enerji 
harcayarak bu besini yuvaya taşıyacaktır. 
Bunun için ağaç dalları arasında olan 
tırtılları veya besini aramak için ilk önce 
yaprağın kenarında gidiyorsa ve tırtıllara 
ulaştığında bu yolun uzun olduğunu 
görerek daha kısa bir yol tarifi için aynı 
yaprağın ortasından geçerek ve ağzındaki 
sıvıyı yaprağa işaret çizmek amacıyla 
akıtarak kendisinden sonra gelecek olan 
karıncanın kısa yoldan hedefe ulaşmasını 
sağlar. Karıncanın mükemmel bir şekilde 
lojistik işini yapması biyolojistiğin 
nasıl olması gerektiğini de bize anlatır. 
Biyolojistiğin hedefi; bilgiye dayalı katma 
değer üreten sistemleri kurarak sistemin 
sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bunun 
içinde  ekonomide rekabeti öngören 
yenilikçilik bir sistemle sürdürülebilirliğin 
sağlanmasıdır. Biyolojistik; biyolojik 
sistemlere dayalı olarak yapılan lojistiki 
ekonomisi faaliyetlerinin bütünüyle 
ilgilenir.  Bu bağlamda biyolojistik 
ekonomisi konusu çok çeşitlidir. 
Biyolojistik ekonomisi örneğin, çevreye 
zarar vermeyen çevreci (güneş, rüzgar, 
su,..) enerji kullanımıyla yapılan taşıma, 
dağıtım ve depolama işlemleri ve akıllı 
bina depolama sistemleri, akıllı taşıma 
sağlık ve hizmet teknolojilerine kadar 
bir çok alanla ilgilidir. Bu bağlamda 
biyolojistik ekonomisi; çevre, tarım, 
hayvancılık, sağlık, enerji, sanayi, hizmet 
ve teknoloji konularıyla ilgilenir.
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Biyoljistik kavramının temelinde 
biyoekonomi kavramının temelinde 
ekonomi vardır. Biyoekonomi 
bağlamında ekonomi, kıt kaynakların 
etkili ve verimli kullanılmasını öngörür. 
Böylece yenilikçi ve rekabetçi bir 
anlayışla biyolojistik yapılması sonucu 
daha ekonomik çalışmalarla kaynak 
israfı ortadan kaldırılarak sosyal ve 
biyolojik çevrenin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması amaçlanır. Biyoekonomi 
bağlamında biyoljistik kavramının 
dışında ise iki çevresel faktör vardır. 
Bunlar; toplum ve çevre. Toplum, 
biyoekonominin dışında yer alan, 
toplumu oluşturan bireylerden ve tüm 
insanlardan meydana gelen sosyal 
çevredir. Çevre ise; biyoekonominin 
dışında yer alan biyolojik, ekolojik, 
jeolojik, fiziksel ve kimyasal bileşimler 
oluşan doğadan meydana gelir. 
Biyoekonomi özellikle son yıllarda 
ülkemizdeki ve dünyadaki kıt 
kaynakların hızla tüketilmesi sonucu, 
sürdürülebilirlik sorununun ortaya 
çıkmasıyla birlikte önem kazanmıştır. 
Biyoekonomi kavramı bağlamında 
Türkiye’nin 2023 yılı büyüme hedeflerine 
ulaşılabilmesi ve bu hedeflerin 
sürdürülebilirliğinin sağlanması büyük bir 
önem arz etmektedir. Sürdürülebilirliğin 
sağlanabilmesi için bir an önce 
ülkemizde biyoekonomi stratejileri ve 
politikalarına bağlı olarak biyolojistik 
sisteminin kurularak uygulanması 
gerekir. Bu konu ülkemizin uluslararası 
hem rekabet edebilirliği sağlanması için 
gereklidir. Ayrıca kıt kaynakları etkin 
verimli olarak kullanarak ekonomik 

ve çevresel 
sürdürülebilirliği 
sağlanabilmesi 
içinde önemlidir. 
Biyoekonomik 
sisteme geçerek 
ülkemizin 
gelecekteki 
hedeflerine 
ulaşabilmesi için, 
başta tarımsal 
ve endüstriyel  
kaynaklar olmak 
üzere tüm kaynakları  
etkin ve verimli bir 
şekilde kullanılarak 
sürdürülebilirliğin 
sağlanması mümkün 
olabilecektir.

Ayrıca ülkemizde başta  gıda 
güvenliğinin sağlanması ve kıt 
kaynakların verimli bir şekilde 
kullanılması için biyoekonomi 
stratejilerine dayalı bir biyoekonomi 
yönetim modeline geçilmesine 
ihtiyaç vardır. Biyoekonomi yönetim 
modeliyle, tüm sektörlerde uluslararası 
küresel rekabetin sürdürülebilirliğinin 
sağlanabilecektir. Bununla birlikte 
ve  tarım sektörünün büyümesini 
sürdürebilmesi mümkün olabilecektir. 
Biyoekonomi uygulamaları ile birlikte 
özellikle tarımdaki; biyoenerji, 
biyoyakıt, biyogübre ve benzeri çevreci 
uygulamaları ile kaynakların etkin 
verimli kullanılması ve lojistiğinde 
bu şekilde yapılması sağlanabilir. 
Biyoekonomi, ekolojik tarım, ekolojik 
turizm, ekolojik kalkınma ve gelişmeye 
dayalı bir sistemle birlikte toplumsal 
refahı ve ekonomik gelişmeyi de sağlar.  
Biyoekonominin temeli yenilenebilir 
kaynaklara dayalı bir ekosistemin 
kurularak işlerliğinin sağlanmasıdır.

Yaşanabilir bir dünya artık hepimiz için 
en önemli temel bir ihtiyaç halini almıştır. 
Örneğin; temiz bir hava, temiz bir su, 
temiz ve sağlıklı bir gıda ve yaşanabilir 
bir çevre. Artan bir Dünya nüfusu ve bu 
nüfusun artan ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla yapılan lojistik faaliyetleri, hızlı 
bir sanayileşme ve hızlı bir şehirleşme, 
hava ve çevre kirliliği, artan trafik 
sorunları yaşanabilir bir dünya özlemini 
artıran faktörlerdir. Biyoekonomi 

temelinde biyolojistik yaşanabilir bir 
dünya için elimizdeki tek ve en önemli 
araçtır. Bu kapsamda yaşanabilir bir 
dünya bağlamında sürdürülebilirlik 
konusu Türkiye ve Dünya için önemli 
bir sorun haline gelmiştir. Bu sorunu 
çözebilmek için elimizdeki tek araç 
olan Biyoekonomi yönetim modeline 
geçilmelidir. Biyoekonomi yönetim 
modeli, hem Türkiye ve hem de tüm 
dünya için büyük bir öneme sahiptir (1).
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(1) Mahmut Tekin, Yaşanabilir bir dünya için biyoekonomi, Anadoluda Bugün Gazetesi ,12.07.2013


