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özellikle büyük yerleşim rnerkezle
rincle tüketicilerin organik ürünlere git
tikçe clalıa fazla ilgi göstermesi. üretici
leri lıarekete geçirmiş. dolayısıyla bir
çok üretici organik ürCınler üzerine )'alı
rım yapmaya başlamış ve organik gıcla 
ile ilgili kavramlar ürün eıikeılerinc le yer 
almaya IJaşlamıştır. t\ncak. bu kavram
lar ülkernizcle >ıeterince anlaşılamaclı
ğ ınc lan üretici ve tüketiciler tarafınclan 
farklı algılanmaktaclır. 

Organik gıda. organik ürün insan 
sağlığı açısından zararlı l1içbir fiziksel. 
kimyasal ve biyolojik tel1likeyi içerme
yen güvenilir gıdadır ve i)'i )'arım uygu
lamalarını u:-·gula:-1an işleımelerde an
cak uzuıı sCıreçlerde elde eclilebilir. Do
ğal tarım. organik tarım. ekolojik tarı rn. 
biyolojik ıarım ve kontrollu tarım kav

ramları bitkisel \·e ha)'vansal gıcla üreti
mini güvence c-ıltına almak için kullanı
lan ve tCıkeıici sağlığı açısından sakın
calı hiçbir kir rnaclciesi Lıulaşmamış ve 
cloğal özellikleri içeren kaliıeli gıdaları 
üretme:-'i amaçlavan )'etiştirnıe faali\'et
lericlir. 

Ekolojik tanın l1a\·a. su \'e toprak
ıan oltışaıı c;c\Te koşullarıı ıın gıcia Cıreti
mine uyguıı l1ale geıirilmesine ve üreti
mincle çevre\·e 7.<-ırar verilmemesine 
öncelik \'(-'rilerek :--apılan :--etiştirıne fa
aliyetleriııi. 1 ıi)'ülojik tarını. l1m·a. toµrak 
ve surlc-ı nıcvn ıt mikroorganizma ve 
parazitleriıı vc-ırarlı olcınlc-ırıı1111 korunma
sına ve zarc-ırlı olc-ınlc-ırııı ise vok eciilme
sini gerektircıı hir J)i)'Oioıik ııılıcaclele 
yönteı nine öııcelik ,·erilewk vapılc-ın ve
tiştirme ıc-ıc-ıli\·etlcrini. cloğc-ıl tc-ırını. cloğa
ya rnlıc lc-ıl frıle ec liln wc lcı ı \'C kiı ı ı\ ·c-ısc-ıl
lc-ır kt ıllc-ıı ıı rıc-ı<lc-ıı ı Cırlıı w u\·gt ın <loğcıl ko
ştıllc-ırc lc-ı \·c-ıpılrıı ı \'Ctişt in ııc li-1<-lli\'l'l icriı ıi. 

koııtrollCı ırırıııı. orgc-ıııik ıc-ırını i<:iıı gc-'-

rekli koşulların bir kısmını yerine getire
rek yapılan yetişıirme faaliyetlerini ifa

de ecler. organik tarım yukarıcla bilcliri
len diğer kavramları da içine alacak şe
kilcle uygun çevre (ekoloji) koşullarıncla 
cloğanın clengesini bozmaclan. lıiçbir 
kimyasal kullanmaclan sadece kültürel 
ve cloğal yöntemler ile organik kökenli 
girdiler kullanılarak ve biyolojik müca
cleleye önem verilerek yapılan yetiştir
me faaliyetlerini ifacle ecler. 

Organik tarımın amacı. toprak ve su 
kaynakları ile havayı kirletmeden çev
re. bitki. lıayvan ve insan sağlığını ko
rumaktır. Organik üretim tarzı. ekolojik 

sistemcle l1atalı uygulamalar sonucu 
kaybolan cloğal clengenin yeniden ka
zanılmasını. mevcut kaynakların korun
masını. üreıimcle sadece miktar artışını 

değil aynı zamancla ürün ve yaşam ka
litesinin cırttırmayı amaçlayan. insana 
ve çevre:-1e clost üretim sistemlerini içe
ren alternatif bir üretim şekliclir. önce
likle. organik üretim yapan tarım işlet
mesinin kendi kencline )'eterliliği sağ
lanmalıdır. Bunun için kullanılan cloğal 
kökenli lıammacldeler mümkün oldu
ğunca işletmenin kendi içinden ve:-'a 
:-·akın çevresinden sağlanmalı ve bun
ların çevrevi tehdit eden her türlü etkisi 

c-ızaltılmalıdır. 
Ülkeırıizcie. organik tarım ile lıa)'

,·ansal ve bitkisel kökenli organik ürün 

başlığı altındaki faaliyetlerin gelişimi ol
ciukça )'akın bir geçmişe scılıiptir. orga

ııik tarırncla. ha\'\'ancılık ile ilgili faali:-'el

ler. bitkisel Cıreıirn ile ilgili faalivetlerin 

gerisincie kalmıştır. 

Orga nik Bitkisel f•rctinı 
Btı lıreıinı şekli. toprak işlenıe. ıarla 

,.e tolıuııı vaırığı lıcızırlığı. ckiın nöbeti. 
glıbrl'icnıe. tolıum seçimi. f'kirn \'f' di
kiın işlcıııleri. c;;:ıpc-ılaıııcı \'f' se\Telınıe 

işlemleri. ,·c-ıhcıncı ot rnlıcadelesi . sul21-

ı ııa. lıcısaı cııııe \'f' toplama . cif'µola-

ıı ıcı. ıc-ışıı ııc-ı ve pi, ·ascı\·a cırz eırnf' gil)i 

ıCıııı Lxısc-ıımıklc-ır ııH1cı clikkaı niilrnt'si 

gcrckcı ı hir ,·et iştirı ııc fc-ıcıli\'Cti<iir 

oı-g;:-ıı ıik l ıiıkisf'I Cırcıiırnic kt ıllc-ıı ıılc-111 
tt ıı ırnğıı ı rn-g<ıı ıik \ ·rıpısı i\'ileşıirilnıeli. 

y ıpratılmamalı. bitki beslenme gerek
sinmelerini karşılamalı ve biyolojik çe

şitliliği teşvik eclilmeli. neticecle ıopra
ğın cloğal verimliliği arttırılmalıdır Orga
nik ıarımcla toprağın korunması çok 
önemli konularclan biri olcluğu için aşırı 
toprak işlemeden kaçınılmalıdır. Topra
ğa fiziksel. kimyasal ve biyolojik yön
elen zarar verebilecek mekanizasyon
clan. sürüm ve işleme >'öntemlerinclen 
sakınmak gerekmekteclir. 

Toprak i(incteki organizmalar ko

runmalı H' beslenmelidir! 
Bu nedenle. münavebe. organik 

gübreleme yapılmalı ayrıca u:-1gun top
rak işlerne vöntemleri kullanılmalıdır. 
usulüne u)'gun olarak elde eclilen hav
van gübwsi ve :-ıeşil gübreler ile orga
nik atık ve artıklardan sağlanan gübre
ler organik \eıişıiricilikıe kullanılmakta
dır. Bu şekilcle. toprağın biyolojisi teş
vik edilmekte ve bazı bitki besinlf'ri do
la\·lı voldan l 1arf'kf'l li l1ale getirilerek bit
kinin sağlıklı ve dengeli büvürnesint" 

orıam sağlanrnakıaciır . 

Bitki ıür \'f' Çf'Şitlf'rinin Sf'Çirnincie 
sağlıklı. cia\·anıklı ıoht ırn ve fician kulla
nılı nalı \·e ürt"tiı n \·npılacc-ık :-·erin orga
nik ko.;;ulları dikkate alınnıc-ılıclır. Znrarlı
lar ile nılıcc-ıdclelic hi\ uıekı ıik \'C külıCı
rel \'öıııcnı ler tı\'gulannıc-ılı 1 ıiçbir şf'kil
de ıarıı n ilacı kullnı ıılnıc-11 ııcılıdır. 

Org2mik tc-ırıırnlc-ı \·çılıc-ıııt·ı oılarlc-ı \.f' 
znrc:ırlılc-ırlc-1 ı ııiıt ·rıt lvb le J'\iı rn «-ısı-ıl ilc-ıç· 
kullc-mıı ııııfö ıı ıiısc-ıcH lc eclilın�cliği iç iı ı 
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yetiştiricilikte farklı özellikte bitkilerin ar
dı ardına yetiştirilmesi şeklinde ifade 
edilen ekim nöbeti uygulamaları büyük 
önem arz etmektedir. Ekim nöbetiyle 
hem bitki besin maddeleri açısından 
toprak tek yönlü sömürülmemiş olur 
hem de toprakta lıastalık ve zararlı po
pulasyonunun artması önlenmiş olur. 

Organik tarımda taşırma usulü, bas
kın tarzı sulamalara izin verilmemekte
dir. Organik tarımda yetiştirilecek ürüne 
ve bölgeye göre; IJasınçlı sulama (yağ
murlama ve damla sulama) sistemleri 
uygulanmalıdır. 

Elde edilen ürünlerin lıasat etme ve 
toplama. depolama, taşıma ve piyasa
ya arz etme aşamalarında ürünlere 
çevre, personel ve kullanılan alet-mal
zemelerden oluşabilecek çapraz bulaş
malar önlenmelidir. Organik olarak üre
tilen ve toplanan ürünlerin teknolojide 
uygulanan işlemler sırasında sağlık 
açısından sakıncalı hale gelebileceği 
unutulmamalıdır. 

Organik Hayvan sal üretim 
Hayvansal üretimin organik tarım 

koşulları içinde yapılan ve organik da
mızlık, ctoğal çevre. beslenme ve ba
rı�ma koşulları gerektiren, lıayvan sağ
lıgı korunan ve hayvan refahı kuralları
na uyulan bir yetiştirme faaliyetidir. Or
ganik hayvancılık. hayvan gübresi ge
reksinimini karşılamalı, baklagil ve yem 
bitkileri kullanılmasını, meraların uzun 
dönemde korunmasını ve iyileştirilme
sini sağlamalıdır. 

Organik lıayvancılığ ın planlanma-

• 
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sında önem taşıyan başlıca koşullar. 
çevre koşulları, gen yapısı, besleme ve 
bakımdır. Hayvanların yetiştirildikleri 
çevrelerde mevcut hava, su ve toprak 
gibi koşulların doğal olması ve arzu 
edilmeyen fiziksel, kimyasal ve biyolo
jik hiçbir kirliliği içermemesi gerekir. Ye
tiştirme ortamlarının sıcaklık. rutubet. 
ışık ve oksijen değerlerinin de lıayvan 
sağlığı açısından uygun olması gerekir. 
Hayvan barınaklarının tesis ve bakımın
da gerekli lıijyenik tedbirler alınmalıdır. 
Hayvanların gen yapısı organik hay
vancılığın başarısında önem taşıyan bir 
faktördür. 

Organik hayvancılıkta. organik tarım 
uygulayan işletmelerden temin edilen, 
organik yemlerle beslenmiş, genetik 
yapısı değiştirilmemiş, çevreye. iklim 
koşullarına ve hastalıklara dayanıklı 
hayvanlar damızlık olarak kullanılır. 
Çevreye uyum sağlayacak hayvan ırk
larının seçilmesi verim özellikleri ve 
hayvan lıastalıkları açısından önem ta
şır. Bu nedenle. çevreye. iklim koşulla
rına ve yöresel hastalıklara dayanıklı 
yerli ırkların ve melezlerinin seçilmesi 
gerekir. 

Hayvan beslenmesinin sağlıklı. ye
terli ve dengeli olması doğal et lezzeti
nin kazanılmasında önemli rol oynar. 
Beslenmede kullanılan yemler doğal 
olmalı. tarım koruma ilaçları. kimyasal 
gübre ve maddeleri içermemeli. geneti
ği değiştirilmiş yemler verilmemeli. ay
rıca hayvanlara aşırı yem tüketimi sağ

layacak lıormon ve hormon benzeri 
maddeler uygulanmamalıdır. 

Hayvan sağlığı için kullcınılan Vete-ri

ner ilaçları gerektiğinde ve kontrollü 
olarak kullanılmalı. sağlık karnelerine- iş

lenmeli ve kesim öncesi uygulama ta

rilıleri dikkate alınmalıdır. Ge-lişme-yi 

teşvik edici mactcJeler. uyarıcıl;:ır. doğcıl 

gelişmeyi etkileyen sentetik Ctrünle-r. 

lıormon tedavisi ve profilcıktik ilcıçlar 

ke-siı ılikle- kullcıııılrnc·ırmılıctır. 1-1<-ıyvcıı ı bc:ı
kımıı ıcJ;-ı çcılışaıı ı wrsorıe-1 lıijyen ve- tek

ı ıoloji koı ıulc-ırınrt;-ı f'ğit ilrrıf'li ve l ıC1yvc-ııı

lc-ırc·ı ycıpılr-ıı ı rrn ıc-ın ıelf'ler tcıkiJ ı c< lilı rıcli
rlir 

Organik lıayvancılığın diğer önemli 
bir koşulu üretim zincirinde hayvan re
falıı şartlarının sağlanmcısıdır. Hayvan
ların çevre içindeki doğal yaşam koşul
ları ve davranışları bozulmamalıdır. Ak
si takdircte lıayvcınların fizyolojisi. psi
kolojisi ve biyokimyaları bozulmuş ola
cağından bu hayvanlar yemden yete
rince faydalanamaycıcaklar ve daha ko
lay lıastalanacaklar dolcıvısıyla dalıa 
fazla ilcıç ve kimyasal madde uygula
masına maruz kalaccıklcırctır. Bu neden
le. hayvanların barınmcılarında, beslen
melerinde ve bakımlarındcı. taşınmala
rında, indirilip bindirilmelerinde. kesil
melerinde. hayvan refalıı koşullarına 
önem gösterilmesi gerekir. 

Organik koşullarda yetiştirilen ka
saplık hayvanların kesimi, etlerinin iş
lenmesi, et ürünlerine çevrilmesi, de
polanması. tcışınması ve piyasaya su
numu işlemlerinde oluşabilecek çapraz 
kontaminasyonlara müsaade edilme
mesi gerekir. Aksi takdirde. bu ürünler 
sağlık için sakıncalı etken ve maddeler 
ile bulaşabilecek ve organik ürün olma 
özelliğini kaybedecektir. 

Sonm; ... 

Organik ürünlere olan tüketici talebi
nin gelecekte küresel IJir eylem biçimi
ne dönüşmesi beklenmektedir. Ancak 
bu sistemin sürdürülebilirliği ve üretim 
süreçlerincle bir örne klilik ile ortak bir 
standardizi1syonun SC'lğ!anması gerek
mektedir. ülkemiz gıda sanC'lyi Avrupa 
Birliği Gıcli1 Güvenliği Mevzui1tının te
melini oluşturcın ldei11 Tarım Uygulama
lcırı ile tcınışmıştır. özellikle çok sancılı 
cJurumdi1 olan lıi1'Ni1ncılık sani1yimiz
cle. Organik ı-ıc-ıy\·cıııcılık uyguli1mcıli1rı

na ve- vatırınılc-ırıı ıcı hc-ılk s;:ığlığı cıçısın
cli1ı ı cıcil il ıtiycı<; \'cır<tır. 

(Jlkf'miz<te Orgc-ıı ıik Ti1rını ile- ilgili 

mf'\'Zl ıcıt orgc-ıı ıik tc-ırıı ıııı ı c-ıı ncıı.;. kcıµ-
sc- ıı n \'(� <lc-ı\·c-ıııc-ıkl<ırıı ıı ğ< ·ı ıişl,·f' tC'lrif f't
rııiştir 1511 \'ÜI wtrııt'liktc orgc-ıııik tcırıınla 

kı ıı 1\·c-ıı ısi\'< ıı wl ı<ırıı ı ıı 1 >iri ıiriı ı<ien m·ırcın 
<·ıı hı ıf'ıııli ko�ııllcır mğ<ıııik ıc-ırııııctcı gf'
ı ıc-- tik ıı ıı ıl ıcı ı< lisliğiı ı \'< · ğcı wıik olcırcık 
ııı()(fili\'t' c< lil ı ıı i�  ı< ;M< >ı <ırgc-ıııizıııcılcırın 



kullanılmasının yasaklanması. sentetik 

gübrelerin kullanılmasının yasaklanma
sı ve hayvansal gübrelerin clekar başı

na maksimum ı 70 kg saf azot ile sınır
lanclırılması. sentetik pestisitlerin ve 
fungusitlerin yasaklanması ve hormon 
kullanımının yasaklcınrnasıclır. t\yrıccı. 
organik tarım işletrnelerinin clenetlen

mesi ve geçiş sCıreci uygulanması için 
gerekli koşullar cletaylı olarcık belirtil
miştir. 

Organik ve konvansiyonel ürünleri 
mukayese etmek için yapılan çalışma
larda. usulüne uygun olarak yetiştirilen 

organik ürünlerin konvansiyonel ürün
lere nazaran daha güvenli olcluğu. an
cak mikotoksinler. doğal toksinler ve 
çevresel kirlenmeler karşı organik gıcla
larla konvansiyonel gıclalar arasıncla 
fark olmaclığı ortaya konmuştur. Bu ne
denle. toplum sağlığı açısınclan. orga
nik gıdalarda potansiyel risklerin belir
lenmesi. organik tarım uygulamaları ve 

tüketici pratiklerinin bu riskleri azalta
cak şekilde düzenlenmesi gerekmekte
dir. 

Organik tarımda gerekli olan tüm 
yetiştirme faaliyetlerini yerine getirme
den, kontrol süreçlerinclen geçmeclen 
ve resmi otoriteden gerekli izni alma
dan organik üriın adı altında piyasaya 
sürülen gıda maddeleri gCıvenilir değil
dir. Gerekli yetiştirme koşullarının an
cak bir kaçını yerine getirerek yapılan 
tarım kontrollü tarım. elcle eclilen ürün 
ise kontrollü CıründCır ve ürün etiketleri
ne bu şekilde yansımalıdır Diğer taraf
tan ispatlanmak koşulu ile yetiştiricilikte 
ve üretirn<ie mevcu t temiz doğal koşul
lar söz konıısıı ise doğal ürCın. kontrol 
altına alınmış ııvgun çevre koşullcırı 
söz konusıı ise ekolojik iırün. bivoıo.ıik 

mlırcırtele söz konusu ise bi:volojik 

ürün. hunlcırın tCıı ıılı söz konusu ise or

ganik iıriın şeklinde doğru tcınırnlcırna 

yapılmrılırlır noıcıvısıvlrı. tn ı ıoplurnsrıl 

trılep iyi incelenıneli. konuvlcı ilgili iıreti

ci ve tiıke ticilerc vönclik hilinç·Ieı ıciirnıc 

<;cılışmcılrırı vrıı >ılı nc-1!1 ve rtola)1ıs1\'lc-1 ılı

ket ici <-ılcic-mn ıcılnrınrı nf'<IC'n olı ıı ın ırırnrı

lıdır. 


