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YÖNETMELİK

Tarım ve Köyişleri

Bakanlığından:

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE

UYGULANMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –

“GDO türevleri: GDO’lar

10/6/2005 tarihli ve 2584

tarafından veya bu organizmaların kullanımı ile üretilen, ancak GDO’ların
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MADDE 2 –

“e) Organik tarım

Aynı Yönetmeliğin 5 inci

faaliyetlerinin tüm aşamaları kayıt altına alınarak izlenebilirlik temin

“f) Organik tarımda GDO ve/veya

GDO türevleri kullanılmaz.”

MADDE 3 –

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı m

“5) Gıda işleyen işyeri ise "Çalışma

MADDE 4 –

“b) Organik bitkisel ürün

İzni ve Gıda Sicili Belgesi",”

Aynı Yönetmeliğin 8 inci

yetiştiriciliği yapılacak alana geçiş süreci uygulanır. Geçiş süreci tek

“e) Organik tarıma geçmiş veya

1) Bu Yönetmeliğin Ek-1 (B)

yıllık

geçiş dönemi içerisinde bulunan ve bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer a

bölümünde bulunmayan ürünlerin devlet tarafından zorunlu olarak hasta

2) Bu Yönetmeliğin Ek-1 (A) ve

Bu koşullarda geçiş süreci

edilir.”

(B) bölümlerinde bulunmayan ürünlerin devlet tarafından onay verilen

uzunluğu belirlenirken kullanılacak olan pestisitlerin parçalanma süresi ve

Bu maddede belirtilen işlemlere

maruz kalan ürünler organik üretim metotlarına atıfta bulunarak satıla
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“f) Bir işletmede, organik

1) Çok yıllık bitkilerin

tarım metodu ile üretilen ürün ile aynı tür ve çeşitten olan ya da bu

ürünle

üretilmesi durumunda;

Müteşebbisin, işletmenin

tamamını en geç beş yıllık plan dahilinde organik üretime geçireceğini

taa

Her birimden hasat edilen

ürünlerin ayrı ayrı yerlerde tutulmasını sağlayacak önlemlerin alınması,

Yetkilendirilmiş kuruluşun,

ürünlerden her birinin hasadından en az 48 saat önce haberdar edilmesi,

Müteşebbisin, hasadın

tamamlanmasından hemen sonra, elde edilen ürünlerin kesin miktarı ile ayırt

Birinci alt bendin birinci

paragrafında bahsedilen geçiş dönemi planı ve müteşebbis tarafından taahh

2) Tarımsal araştırma yapılması

3) Otlakların otlama amacıyla

yukarıda belirtilen durumlarda,

MADDE 5 –

“a) Yetkilendirilmiş kuruluşca

düşünülen alanlar ile tohum, vegetatif üretim materyalleri, ve

tran

kullanılması durumunda,

aynı ürünün organik ve konvansiyonel üretiminin aynı işletmede yapıl

Aynı Yönetmeliğin 9 uncu

yapılan kontrollerde müteşebbis tarafından arazide yeterli toprak korum
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“4) Taş unu (öğütülmüş kayaç) çiftlik

gübresi veya bitkilerden hazırlanan biyodinamik preparatlar

“f) Toprak koşulları ile topraktaki veya

bitkideki besin maddelerinin yararlılığının artırılması için Ülkem

MADDE 6 –

“b) Kullanılacak tohum, fide,

ku

Aynı Yönetmeliğin 10 unc

fidan, anaç, misel, çelik, yumru gibi çoğaltım materyalleri organik tarım

MADDE 7 –

Aynı Yönetmeliğin 11 inc

MADDE 8 –

Aynı Yönetmeliğin 14 ünc

“MADDE 14 –

Organik mantar üretimind

a) Bu Yönetmeliğin Ek-1 (A)

bölümünün ilk dört satırında yer alan çiftlik gübreleri, söz konusu çiftlik

b) Organik üretim metoduna göre

c) Kimyasal olarak muamele

d) Kesildikten sonra kimyasal

e) Doğal yapısındaki toprak ve

üretim yapılan arazilerden elde edilen saman benzeri tarımsal kayna

görmemiş torf,

muamele görmemiş odun,

sulama suyu özelliğindeki su,
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f) Bu Yönetmeliğin Ek-1 (A)

bölümünde kullanımına izin verilen mineral maddeler,”

MADDE 9 –

Aynı Yönetmeliğin 15 inc

“3) Bu Yönetmeliğin 15 inci

maddesinin (ı) bendi ile 16 ncı maddesinin (c) bentleri istisna olarak

-Bu istisna işletmenin mevcut

-Hayvanlar üretim biriminden

olan hayvanlarına ve yavrularına ve geçiş süreci başlamadan önce ayn

elde edilen ürünler ile beslenmelidir.”

“5) Sağlık nedenleri ya da afet nedeniyle

yüksek hayvan ölümleri olduğunda,”

MADDE 10 –

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı

“g) Çiftçi yemlerini yalnızca

organik üretimden sağlayamaması durumunda, konvansiyonel yem madd

MADDE 11 –

“a) Organik hayvan

1) Organik hayvan

ha

Aynı Yönetmeliğin 17 nci

yetiştiriciliğinde hastalık önleyici tedbirler;

yetiştiriciliğinde; hayvan sağlığında koruyucu hekimlik esastır.

2) Uygun damızlık ırkların

seçilmesi,
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3) Hayvanların doğal

bağışıklıklarını artırıcı düzenli egzersiz için gezinti alanlarına veya

4) Aşırı kalabalık nedeni ile

“e) Veteriner ilaçlarının

hayvanlarda sağlık problemlerini önlemek için uygun yerleşim sıklığı sağla

kullanılacağı zaman konulan teşhis, müdahale yöntemi, ilacın dozu, ilacın

MADDE 12 –

Aynı Yönetmeliğin 18 inc

“b) Hayvanların bağlı olarak

“j) Barınak, kümes, alet ve

“l) Otobur hayvanların otlama

“t) Kanatlılar iklim

otlaklara u

tutulması yasaktır. Ancak, hayvan refahı düzenlemeleri dikkate alınarak

kaplar, hastalık taşıyan organizmaların gelişmesi veya bulaşmasını engel

dönemlerinde meralara erişebilmeleri halinde ve kış barınaklarının

koşullarının elverdiği durumlarda açık hava barınaklarına ulaşabilmeli ve

MADDE 13 –

“2) Yükleme ve boşaltma işlemleri

h

mümkü

Aynı Yönetmeliğin 19 unc

dikkatlice ve hayvanları zorlamak amacıyla elektriksel uyarıcı alet

MADDE 14 –

Aynı Yönetmeliğin 21 inc

“MADDE 21 –

Organik arı yetiştiriciliği k
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a) Arıcılık ürünleri, bu

Yönetmelik hükümlerinin asgari bir yıl uygulanması kaydıyla organik ürün

b) Irk seçiminde, arıların

c) Kapasite artırımı,

yerel koşullara adapte olabilme kapasitesi, dayanıklılıkları ve

ol

hastalıklara

kolonilerin bölünmesi veya organik arıcılık yapan diğer işletmelerden oğul

veya

d) Yetkilendirilmiş kuruluşdan

önceden izin alınması kaydıyla, işletmenin sahip olduğu konvansiyone

e) Bu Yönetmelik hükümlerine

göre üretim yapmayan arıcılardan sağlanan arı oğulları, bir yıllık geçiş

f) Sağlık veya felaket

nedenleriyle yüksek hayvan ölümlerinin olması durumunda ve bu Yönetmelik

g) Kolonilerin yenilenmesi

h) Kovanların yerleşimi

aşağıdaki hususlara uygun olmalıdır;

1) Arılar için yeterli miktarda

2) Üretim bölgesinin 3 km

3) Kovanlar; kirlenmeye yol

Yukarıdaki koşullar

amacıyla, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan, yılda % 10 oranınd

doğal nektar, balözü ve polen kaynağı bulunmalı ve suya erişim imkanı

yarıçapı içerisinde bulunan nektar ve polen kaynakları, organik olarak

ü

açması muhtemel olan, kent merkezleri, otoyollar, sanayi bölgeleri, atık

çiçeklenmenin olmadığı alanlarda veya kovanların uykuda olduğu kışlama
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ı) Üretim sezonu sonunda

arıların kışı geçirebilmesi için kovanlarda yeterli miktarda bal ve polen

j) İlkbahar döneminde arı

kolonilerinin beslenmesinde organik bal kullanılır. İklim koşullarının

k) Arıcılıkta hastalıkların

önlenmesi için;

1) Dayanıklı uygun ırklar

seçilmelidir.

2) Ana arıların düzenli olarak

bır

balın

yenilenmesi, her hangi bir anomali tespiti için kovanların sistematik

o

l) Koruyucu önlemlere rağmen,

koloniler hastalanır veya zarar görürse, derhal tedaviye alınmalı ve

1) Bakanlıkça ruhsatlandırılmış

olmalıdır.

2) Tedavi edici etkilerinin öngörülen

3) Yukarıda bahsedilen

ürünlerin kullanımı, kolonileri tehdit eden hastalık veya istilacıların yok

4) Arı zararlısı Varroa için;

5) Kovanlarda zararlı

tedaviye uygun olması kaydıyla kimyasal bileşimli ilaçlar yerine

formik asit, laktik asit, asetik asit, oksalik asit ve mentol, timol,

edil

okaliptol

mücadelesinde bu Yönetmeliğin Ek-1’de yer alan B. Bitki Koruma Maddeleri

m) Tedavi, kimyasal bileşimli

ilaçlar ile yapılırsa, bu dönem içerisinde tedavi altındaki koloniler izole
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n) Veteriner ilaçlarının

uygulandığı zamanlar; aktif farmakolojik madde de dahil ürünün tipi,

konula

o) Organik arıcılıkta bakım,

idare pratikleri ve kayıtları aşağıdaki gibidir;

1) Arıcılık ürünlerinin hasat

edilmesi esnasında petekler içerisindeki arıların yok edilmesi yasaktır.

2) Ana arının kanatlarını

kesmek gibi işlemler yasaktır. Ana arıların değiştirilmesi esnasında eski

3) Bal hasadında kimyasal

4) Kovanların

sentetik sinek kovucu maddelerin kullanılması yasaktır.

yerleştirildikleri alanlar kovan bilgileri ile birlikte kaydedilmelidir.

5) Arıcılık ürünlerinin üretimi,

p) Arıcılıkta kullanılacak

Kovanlar bulundukla

hasadı, işlenmesi ve depolanması esnasında kolonilere uygulanan koru

materyallerin ve kovanların özellikleri;

1) Kovanlar çevreye ve arıcılık

2) Kovanlar kimyasal boyalarla

3) Yeni çerçeve için balmumu

4) Üzerinde yavrulu gözler

a

ürünlerine risk getirmeyen doğal malzemelerden yapılmalıdır.

boyanamaz. Propolis (reçine), balmumu ve bitki yağları gibi doğal ürü

organik üretim yapan birimlerden sağlanmalıdır. Arıcılığa yeni başland

bulunan çerçevelerden bal sağımı yapılamaz.
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5) Çerçeve, kovan, petek gibi

malzemeleri zararlılardan korumak amacıyla yalnızca bu Yönetmeliğin

6) Arıcılıkta kullanılan

malzemelerin, binaların, teçhizatın ve kapların veya ürünlerin

7) Karantina tedbirleri

uygulanan ve uçakla ilaçlama yapılan alanlarda organik arıcılık yapılamaz.

8) Kovanların taşınması,

temizlenmesin

depolanması, pazarlanmasında ve organik arı ürünlerinin, üretilmesi,

MADDE 15 –

işle

Aynı Yönetmeliğin 23 ünc

“a) Organik ürünün işlenmesi esnasında,

“f) Gıda maddesinin bitkisel ve

organik ürünün bu Yönetmeliğe uygun olmayan ürünlerle k

hayvansal malzemelerden oluşan karma gıda maddesi olması durum

“g) Organik ürünlerin

işlenmesinde; 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

“h) Organik ürünlerin

işlenmesinde; 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

“ı) Organik ürünlerin

işlenmesinde; 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

“j) Organik ürünler için üretim

MADDE 16 –

izni alınmalıdır.”

Aynı Yönetmeliğin 24 ünc
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“2) Ürünün hasat yılı, üretim

tarihi, kime ait olduğu ve bu Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş olduğu

“3) Etiket üzerinde ürünün,

"organik tarım geçiş süreci ürünüdür.”cümlesinde, “organik” ifadesi,

“1) İçindekiler kısmında

organik tarım metoduyla üretildiğinin belirtilebilmesi için içindeki

“4) Yalnızca bir tarımsal

kaynaklı ürün olmalıdır.”

“ge

tarımsal o

MADDE 17 –

Aynı Yönetmeliğin 27 nci

“MADDE 27 –

Organik ürünlerin pazarla

a) Organik hammadde ve/veya

b) Organik ürün ticareti yapan

c) Organik ürünler, organik

organik işlenmiş ürün olduğunu belirten “Ürün Sertifikasına” sahip ola

müteşebbis, her bir parti satışını “Ürün Sertifikası”ile belgelendirmek zo

ürün olduğu açıkça belirtilerek satılır. Organik ürünlerin, konvansiyonel

d) Aracılık hizmeti veren, ürünleri

e) İthalatçı ithalat halinde,

1) İthalatçının ithalat

direkt olarak nihai tüketici ya da kullanıcıya transfer eden gerçek ya

yetkilendirilmiş kuruluş tarafından istenilen belgeleri eksiksiz olarak bu

faaliyetleri; ithalatçının adı, adresi, ürünün geldiği ülke, ürünlerin

ülkeye giriş
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2) Karşı ülkeden alınan ürünün

3) İthalat işleminin nasıl

4) İthalatçı tarafından

etiketi ve içeriğine dair bütün bilgilerin aslı veya noter onaylı

tercüm

gerçekleşeceğini ve ihlal durumunda alınacak ihtiyati tedbirleri içeren

belge

kullanılacak herhangi bir deponun diğer ülkede bulunması durumunda, karşı

5) İlgili partinin miktarı,

orijini ve yapısı, kontrol mekanizmasının detayları, üretim, işleme,

Yetkilendirilmiş kuruluş

tarafından gerek duyulması halinde yukarıdaki bilgi ve belgelere ek olarak

f) İthalat veya ihracat yapmak

g) Organik ürünlerin ihracatı,

isteyen müteşebbis, yetkilendirilmiş kuruluştan aldığı Ürün Sertifikası v

Dış Ticaret Müsteşarlığının İhracatı Kayda Bağlı Ürünler Listesinde yer

MADDE 18 –

Aynı Yönetmeliğin 31 inc

“Kontrol işlemi sırasında kontrolör, bağlı

MADDE 19 –

“b) Sertifikasyon Kuruluşu,

MADDE 20 –

ambalajl

bulunduğu kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya kontrol kur

Aynı Yönetmeliğin 35 inc

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu EN 45011 veya ISO Rehber 65

stand

Aynı Yönetmeliğin 38 inc
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“a) Müteşebbis, bütün organik

tarım faaliyetlerinin izlenebilirliği ile ilgili her türlü kayıtları tutmak

MADDE 21 –

“Bu Yönetmeliğin 6 ncı

ve

Aynı Yönetmeliğin 39 unc

maddesinin (f) bendinde verilen kod numarasını, sözleşme yaptığı

MADDE 22 –

“4) Yetkilendirilmiş kuruluşların

müteşe

Aynı Yönetmeliğin 45 inc

büro denetimini yapmak ve bu denetimlerle Yetkilendirilmiş kuruluşun

MADDE 23 –

Aynı Yönetmeliğin 49 unc

“MADDE 49 –

Organik tarım faaliyetlerin

MADDE 24 –

Aynı Yönetmeliğin Ek-1’in

"

Kompostlaştırılmış veya fermente edilmiş ev

atıkları

-Kompost veya biogaz için anaerobik fermantasyona

bırakılarak ayrıştırılmış evsel atıklardır.

-Yalnızca bitkisel ve hayvansal ev atıklarıdır.
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-Yalnızca kapalı ve denetlenen toplama sisteminde

-Kuru maddede en fazla konsantrasyonları;

-Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına

üretilmelidir.

kadmiyum: 0.7, bakır:70, nikel:25, kurşun:45, çinko:200

onay verilmelidir.

"

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 inde yer alan B. Bitki koruma maddeleri başlığı
altındaki B.2. tablosu başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“B.2. Biyolojik zararlı ve

hastalık kontrolü için kullanılan mikroorganizmalar

"

İsim

Tanımlama, bileşime ait ve

kullanım koşulları

Mikroorganizmalar (bakteri, virüs ve fungus)
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Sadece genetik olarak

modifîye edilmemiş ürünleri kapsar.

"

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 inde yer alan B. Bitki koruma maddeleri başlığı
altındaki B.2.tablosundan sonra gelmek üzere aşağıdaki B.2a. Mikroorganizmalarla üretilen
maddeler başlıklı tablo eklenmiştir.

“B.2a Mikroorganizmalarla

üretilen maddeler

"

İsim

Tanımlama, bileşime ait ve kullanım

koşulları

Spinosad

İnsektisit

Genetik olarak modifîye edilmemiş olmalıdır.

Sadece parasitoid riskini ve dayanıklılığın gelişme riskini

minimize etmek için önlem alındığında kulla
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Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kullanımına onay verilmelidir.

"

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1 inde yer alan B. Bitki koruma maddeleri başlığı
altındaki B.4. Organik tarımda geleneksel olarak kullanılan maddeler tablosu aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
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