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Yönetmelik

 Madde 1 — Bu  Yönetmeliğin amacı;   ekolojik dengenin korunması, organik tarımsal 
faaliyetlerin yürütülmesi,   organik tarımsal üretimin ve pazarlamanın  düzenlenmesi,
geliştirilmesi,   yaygınlaştırılmasına ilişkin usul ve  esasları belirlemektir.

  

 Kapsam

  

 Madde 2 — Bu  Yönetmelik; her türlü   bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile  kullanılacak
girdilerin   organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi  veya temini, orman ve doğal  
alanlardan organik tarım ilkelerine uygun  olarak ürün toplanması, bu   ürünlerin işlenmesi,
ambalajlanması,  etiketlenmesi, depolanması, taşınması, pazarlanması,   kontrolü, 
sertifikalandırılması, denetimi ile cezai hükümlere ilişkin teknik   ve  idari hususları kapsar.

  

 Dayanak

  

 Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1/12/2004   tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanununa
dayanılarak hazırlanmıştır.

  

 Tanımlar

  

 Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

  

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

  

İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl   Müdürlüğünü,

  

Komite: Organik Tarım Komitesini,
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Kanun: Organik Tarım Kanununu,

  

Organik  tarım faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan   ve doğal kaynaklar  kullanılarak organik
ürün veya girdi üretilmesi ya da   yetiştirilmesi,  doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması,
hasat, kesim,   işleme,  tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma,   
pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya    kadar olan diğer
işlemlerini,

  

Organik tarım metodu: Organik tarımın uygulanması   esnasındaki faaliyetlerin tümünü belirten
metodu,

  

Konvansiyonel tarım metodu: Organik tarım metodu   dışındaki tüm metotları,

  

Kontrol  ve sertifikasyon kuruluşu: Organik ürünün veya   girdinin, üretiminden  tüketiciye
ulaşıncaya kadar olan tüm aşamalarını   kontrol etmek ve  sertifikalandırmak üzere Bakanlık
tarafından yetki verilmiş   gerçek  veya tüzel kişileri,

  

Kontrol  kuruluşu: Organik ürünün veya girdinin,   üretiminden tüketiciye  ulaşıncaya kadar olan
tüm aşamalarını kontrol etmek   üzere, Bakanlık  tarafından yetki verilmiş gerçek veya tüzel
kişileri,

  

Sertifikasyon  kuruluşu: Tüm kontrolleri tamamlanmış   organik ürün veya girdiyi,  kontrol
kuruluşunun yaptığı kontrol ve bu kontrole   ilişkin bilgi ve  belgeler ile gerek duyulan hallerde
yaptıracağı analizlere   dayanarak  sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş
gerçek    veya tüzel kişileri,

  

Yetkilendirilmiş  kuruluş: Kontrol ve sertifikasyon   kuruluşu, kontrol kuruluşu veya  sertifikasyon
kuruluşu olarak Bakanlık   tarafından yetki verilmiş  gerçek veya tüzel kişileri,

  

Kontrol:  Organik tarım faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe   uygun olarak yapılıp  yapılmadığının
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belirlenmesi, düzenli kayıtların   tutulması, sonuçların  rapor edilmesi, gerek görülmesi halinde
ürünün organik   niteliğinin  laboratuvar analizleri ile test edilmesini,

  

Kontrolör:  Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu adına   veya kontrol kuruluşu adına,  organik tarım
faaliyetlerinin her aşamasının   ilgili mevzuata göre  uygulanmasını kontrol etmek üzere,
Bakanlık tarafından   yetki verilmiş  gerçek kişiyi,

  

Sertifiker:  Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya   sertifikasyon kuruluşu adına,  kontrolü
tamamlanmış ürünün veya girdinin   organik olduğunu onaylamak  üzere, Bakanlık tarafından
yetki verilmiş gerçek   kişiyi,

  

Denetim:  Organik tarım faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğe   uygun olarak yapılıp  yapılmadığını
tespit etmek amacıyla, yetkilendirilmiş   kuruluşlar,  işletmeler ve müteşebbisler ile kontrolör ve
sertifikerlerin,   Bakanlık  veya Bakanlık tarafından denetim yetkisi verilen kuruluşlarca   yapılan 
her türlü denetimini,

  

İşletme:  Yetkilendirilmiş kuruluşun kontrolü altında,   söz konusu kuruluşlarla  sözleşme
yapılmak suretiyle organik ürün üretilen,   işlenen, depolanan  ve pazarlanan yerleri,

  

Müteşebbis: Organik tarım faaliyeti yapan gerçek veya   tüzel kişiyi,

  

Organik  bitkisel üretim: İnsan gıdası, hayvan yemi,   bitki besleme, çoğaltım  materyali elde
edilmesi, hammaddesini tarımdan alan   sanayilere organik  hammadde temini, tıbbi ve bilimsel
amaçlarla her aşaması   bu  Yönetmeliğe göre üretilen, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından
kontrol    edilen ve sertifikalandırılan üretim faaliyetini,

  

Organik  hayvansal üretim: Damızlık hayvan veya sperma   kullanılarak hayvan  üretilmesi,
hayvansal ürünlerden insan gıdası ile hayvan   ve bitki  besleme ürünleri üretilmesi,
hammaddesini tarımdan alan sanayilere   ve  bilimsel çalışmalara organik hammadde temini,
her aşaması bu Yönetmeliğe    göre yetkilendirilmiş kuruluş tarafından kontrol edilen ve 
sertifikalandırılan   üretim faaliyetini,
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Organik  su ürünleri üretimi: Denizler, iç sular,   havuz, ağ kafes, baraj, göl,  gölet, dalyan ve
çiftliklerde organik tarım   metoduyla yetiştirilen  balık, su bitkisi, sünger, yumuşakça, kabuklu,  
memeliler gibi  canlılarla bunlardan imal edilen ürünlerden, insan gıdası,   stok  takviyesi,
hammaddesini tarımdan alan sanayilere organik hammadde    temini, sportif, tıbbi ve bilimsel
amaçlarla, her aşaması bu Yönetmeliğe  göre   yetkilendirilmiş kuruluşun denetiminde kontrol
edilen ve  sertifikalandırılan   üretim faaliyetlerini,

  

Sertifikasyon:  Bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması   sonucu işletmenin, organik  ürünün ve
girdinin mevzuata uygun olarak   belgelendirilmesini,

  

Sertifika:  Bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması   sonucu işletmenin, organik  ürünün ve
organik girdinin mevzuata uygun olduğunu   gösteren belgeyi,

  

Çalışma  izni: Bu Yönetmeliğe göre çalışacak kontrolör,   sertifiker ile  yetkilendirilmiş
kuruluşlara, Bakanlık tarafından verilen   izni,

  

Organik  ürün: Organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun   olarak üretilmiş  ham, yarı mamul
veya mamul haldeki sertifikalı ürünü,

  

Konvansiyonel ürün: Konvansiyonel tarım metotları ile   üretilmiş ürünü,

  

Geçiş  süreci: Bu Yönetmelik hükümlerine göre faaliyete   başlanmasından,  ürünün organik
olarak sertifikalandırılmasına kadar geçen   dönemi,

  

Organik girdi: Organik tarım faaliyetlerinde   kullanılan materyali,

  

Organik  ürün etiketi: Organik ürün veya ambalajı   üzerinde yer alan, ürünü  tanıtan veya
içindekini belirten herhangi bir   kelime, detay, ticari  marka, tescilli marka, paket üzerinde yer
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alan resim,   sembol, doküman,  ilan, tabela veya tasma gibi her türlü yazılı ve basılı   bilgi ve 
materyali,

  

Organik ürün logosu: Bu Yönetmeliğin Ek- 3 (C)   bölümünde yer alan basılı işaretleri,

  

Biyolojik  mücadele: Zararlı, hastalık, yabancı ot ve   diğer canlıların  kullanılmasıyla, zararlı
etmenin ekonomik zarar seviyesinin   altında  tutulabilmesi için yapılan mücadele stratejisini,

  

Biyoteknik  yöntemler: Hedeflenen zararlı türlere   karşı, tuzak ve tuzak  sistemleri, feromonlar,
cezbediciler, uzaklaştırıcılar,   beslenmeyi ve  yumurtlamayı engelleyiciler kullanılarak yapılan
mücadeleyi,

  

Genetik  yapısı değiştirilmiş organizmalar (GDO):   Çiftleşme ve/veya doğal  melezlemelerle
yani türlerin kendi içindeki gen   alışverişleriyle  meydana gelmeyen, biyoteknolojik yöntemler
kullanılarak   farklı  türlerden ve mikroorganizmalardan alınan genlerle yeni bir genetik   
materyal kombinasyonu yaratılmış olan herhangi bir canlı organizmayı,

  

GDO ürünleri: GDO   içeren, GDO’lardan oluşan veya GDO’lardan elde edilen ürünleri,

  

ifade eder.

  

İKİNCİ KISIM

  

Organik Tarımın Esasları

  

BİRİNCİ BÖLÜM
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Organik Tarım   Faaliyetlerine Göre Genel Üretim

  

 Organik tarımın   genel kuralları

  

 Madde 5 — Organik tarımın genel   kuralları aşağıda belirtilmiştir.

  

a)  Bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymak kaydıyla   tüm ülke sathında  organik tarım
metodu uygulanabilir. Çevre kirliliğinden   şüphe duyulan  alanlarda organik tarım yapılıp
yapılmayacağına, kontrol ve    sertifikasyon kuruluşu veya kontrol kuruluşu tarafından karar
verilir.

  

b)  Organik tarım, müteşebbis ile yetkilendirilmiş   kuruluş arasında  imzalanan sözleşme
esasına dayanır. Bu sözleşme; tarımsal   faaliyetin  bu Yönetmelik hükümlerine göre
yapılacağını belirleyen yazılı    anlaşmayı ifade eder.

  

c) Organik tarım, yetkilendirilmiş kuruluşun kontrolünde   yapılır.

  

d)  Konvansiyonel üretimde kullanılan binalar, alet ve   ekipmanlar, bu  Yönetmeliğin Ek-8’inde
verilen maddeler ile yıkanıp   temizlendikten  sonra organik üretimde kullanılır.

  

 Organik tarıma   başlama

  

 Madde 6 — Organik tarıma başlama   kuralları aşağıda belirtilmiştir.

  

a)  Organik tarım faaliyetinde bulunmak isteyen   müteşebbis, kontrol ve  sertifikasyon
kuruluşuna veya kontrol kuruluşuna   başvurur. Aşağıda yer  alan bilgi ve belgelerin
tamamlanmasını müteakip   sözleşme imzalanır.  Bu bilgi ve belgeler;
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1) Müteşebbisin adı, adresi, T.C. kimlik numarası ve   vergi numarasını içeren kimlik bilgi ve
belgeleri,

  

2) İşletmenin yeri ve konumu,

  

3) Kadastro çalışması tamamlanmış alanlarda tapu   kaydı, tamamlanmamış alanlarda ise
araziye ait kroki,

  

4) Müracaat edilen   arazinin veya arazinin kullanım hakkının kendine ait olduğuna dair   bilgi ve
belgeleri,

  

5) Gıda işleyen işyeri ise "Çalışma İzni ve Gıda   Sicili Belgesi", "Üretim İzin Belgesi".

  

Bu  Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce sözleşme   imzalamış olan  müteşebbisler en geç altı
ay içerisinde yukarıda belirtilen   bilgi ve  belgeleri tamamlamak zorundadır.

  

b)  Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya kontrol   kuruluşu, başvuruda  bulunan müteşebbisin
organik tarım metoduyla üretime   başlayıp  başlayamayacağına karar verir.

  

c)  Organik tarıma başlaması uygun bulunan müteşebbis,   başvurduğu kontrol  ve sertifikasyon
kuruluşu veya kontrol kuruluşu ile   sözleşme yapar.  Müteşebbis, organik tarım faaliyetini
bireysel olarak   yapabildiği  gibi, üretici grubu ile de yapabilir. Bu durumda, müteşebbis   üretici 
grubu adına kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya kontrol kuruluşu    ile sözleşme yapar.
Müteşebbis; aracı tüccar, depolama, işleme ve  benzeri   fason hizmetleri yaptırdığı gerçek ve
tüzel kişi ile de  sözleşme yapar.

  

d)  Yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme imzalamış   olan, orman ve doğal  alanlardan ürün
toplayacak müteşebbis, ürün toplamadan   önce, bu  alanların mülkiyetinin veya kullanma
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hakkının ait olduğu makamdan    yazılı izin alır. Söz konusu alanlardan toplanan ürünler için
geçiş  süreci, alanın   özelliğine göre, yetkilendirilmiş kuruluş tarafından  belirlenir.

  

e)  Su ürünleri üretimi yapacak müteşebbis, kamuya ait   alanda üretim  yapacaksa, ilgili
kurumdan alınacak yazılı izin ile   yetkilendirilmiş  kuruluşa başvurarak sözleşme imzalar. Su
ürünleri için geçiş   sürecini,  tür özelliğine göre, yetkilendirilmiş kuruluş belirler.

  

f)  Yetkilendirilmiş kuruluş, her bir üretim aşaması   için, ayrı ayrı  sözleşme yapabileceği gibi,
her faaliyeti ayrı ayrı belirtmek   kaydıyla  tek bir sözleşme de yapabilir. Yetkilendirilmiş kuruluş,
müteşebbise    ister bağımsız, ister üretici grubu dahilinde olsun, Komitece  hazırlanacak ve  
yetkilendirilmiş kuruluşlara bildirilecek kodlama  sistemine göre, bir kod   numarası verir.

  

 Geçiş süreci ile   ilgili işlemler

  

 Madde 7 — Yetkilendirilmiş  kuruluş   sözleşme yaptığı; organik bitkisel, hayvansal ve su
ürünleri  üretimi yapan,   orman ve doğal alanlardan ürün toplayan müteşebbisi  geçiş sürecine
alır.   Bitkisel üretimde organik tarıma başlanmasından  oniki ay sonra elde edilen   ürünler
geçiş süreci ürünü olarak  değerlendirilir. Geçiş süreci ürünü,   "Organik tarım geçiş süreci 
ürünüdür" etiketiyle pazarlanır.

  

İKİNCİ BÖLÜM

  

Organik Tarım Metoduyla   Bitkisel Üretim

  

 Organik bitkisel   üretim kuralları

  

 Madde 8 — Organik bitkisel üretim   kuralları aşağıda belirtilmiştir.
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a) Organik bitkisel üretim, yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme   yapılarak onun kontrolünde
yapılır.

  

b)  Organik bitkisel ürün yetiştiriciliği yapacak   müteşebbis geçiş  sürecine alınır. Geçiş süreci,
tek yıllık bitkiler ile mera   ve yem  bitkilerinde iki yıl, çok yıllık bitkilerde üç yıldır. Tek yıllık   
bitkiler ekim tarihi, çok yıllık bitkilerde hasat tarihi göz önüne  alınır.

  

c)  Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya kontrol   kuruluşu; arazinin  önceki yıllardaki kullanım
durumu, yapılan uygulamalar,   bölgedeki  genel durum ve yetiştirilen ürünler, risk durumları,
konu ile   ilgili  müteşebbis kayıtları ve raporlarının incelenmesi neticesinde geçiş    sürecini
uzatabilir ya da kısaltabilir.

  

d)  Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından, aşağıdaki   kriterlere göre daha  önceki faaliyetlerin yer
aldığı sürenin geçiş döneminin   bir parçası  olarak kabul edilmesine karar verilir.

  

1)  Ek-1 (A) ve (B) bölümlerinde bulunan girdilerin   dışındaki girdilerin  geriye dönük olarak en
az üç yıl kullanılmadığının   belgelenmesi  halinde, bu süreç, geçiş sürecinin bir parçası olarak
kabul   edilir,

  

2)  Üretim parsellerinin zorunlu çevre koruma ve kırsal   alanların  korunmasına ilişkin alanlar
içerisinde yer aldığının resmi bir   belge  ile belgelendirilmesi neticesinde bu süreç, geçiş
sürecinin bir parçası    olarak kabul edilir.

  

e)  Organik tarıma geçmiş veya geçiş dönemi içerisinde   bulunan ve Ek-1  (A) ve (B)
bölümlerinde yer almayan girdilerin hastalık veya   zararlı  kontrolünde kullanılmasının devletçe
zorunlu kılındığı hallerde    yeniden belirlenecek geçiş süreci kontrol ve sertifikasyon veya
kontrol    kuruluşunun teklifi ile komite tarafından azaltılabilir.

  

f)  Bir işletmede, organik tarım metodu ile üretilen   ürün ile aynı tür ve  çeşitten olan yada bu
ürünlerden kolaylıkla ayırt   edilemeyen  konvansiyonel ürünler bir arada üretilemez. Ancak, çok
yıllık   bitkisel  ürünlerin üretiminde,
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1) Müteşebbisin, işletmenin tamamını engeç beş yıllık   plan dahilinde organik üretime
geçireceğini taahhütte bulunması halinde,

  

2) Her birimden hasat edilen ürünlerin ayrı ayrı   yerlerde tutulmasını sağlayacak önlemlerin
alınması halinde,

  

3)Yetkilendirilmiş kuruluşun, ürünlerden her birinin   hasadından en az 48 saat önce haberdar
edilmesi halinde,

  

4)  Müteşebbisin, hasadın tamamlanmasından hemen sonra,   elde edilen  ürünlerin kesin
miktarı ile ayırt edici özellikleri konusunda    yetkilendirilmiş kuruluşu bilgilendirmesi ve bu
ürünlerin diğerlerinden  ayrı   tutulması için gerekli önlemlerin alındığını teyit etmesi  halinde,

  

aynı ürünün organik ve konvansiyonel üretiminin aynı işletmede   yapılmasına yetkilendirilmiş
kuruluş tarafından izin verilir.

  

Tarımsal  araştırma yapılması düşünülen alanlar ile   tohum, vegetatif üretim  materyalleri ve
transplantasyon materyallerinin   üretileceği durumlarda  (f) bendinin (2), (3) ve (4) numaralı alt
bentlerinde   yer alan  şartlar aranır.

  

 Toprak koruma,   hazırlama ve gübreleme

  

 Madde 9 — Organik bitkisel üretimde   toprak koruma, hazırlama ve gübreleme kuralları
aşağıda belirtilmiştir.

  

a)  Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılan   kontrollerde arazide  toprak koruma tedbirleri
alınıp alınmayacağına karar   verilir.
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b) Organik bitkisel üretimde, gereksiz ve toprakta   erozyona neden olacak şekilde toprak işleme
yapılamaz.

  

c) Toprağın verimliliği ve biyolojik aktivitesi   aşağıda belirtilen yöntemlerle sağlanır.

  

1)  Çok yıllık ekim rotasyon programı içerisinde   baklagil ve derin köklü  bitkilerin yetiştirilmesi
veya yeşil gübreleme   yapılmalıdır.

  

2)  Tek ürün için, yılda hektar başına 170 kg saf azotu   geçmeyecek  şekilde organik hayvansal
üretimden elde edilen gübre   kullanılmalıdır.

  

3) Bu Yönetmelik   hükümlerine göre üretim yapılan arazilerden elde edilen karışık veya   karışık
olmayan organik materyallerin kullanılması gerekmektedir.

  

d) Organik bitkisel   üretim yapılacak alanlarda, (c) bendindeki önlemlere rağmen  yeterli  
toprak verimliliği ve biyolojik aktivitenin sağlanamaması  halinde, bu   Yönetmeliğin Ek-1 (A)
bölümünde yer alan gübre ve toprak  iyileştiriciler   kullanılabilir.

  

e)  Kompost aktivitasyonu için, genetiği   değiştirilmemiş uygun bitkisel  kaynaklı karışım veya
mikroorganizma   karışımları kullanılabilir.

  

f)  Toprak koşulları ile topraktaki veya bitkideki   besin maddelerinin  yararlılığının artırılması için
Ülkemiz tarımsal   üretiminde genel  olarak kullanımına izin verilmiş olan mikroorganizma  
preparatları  yetkilendirilmiş kuruluşun onayı ile kullanılabilir.

  

g) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Ek-1 (A) bölümünde   yer almayan gübreleme veya toprak
iyileştirme ürünleri; bu  Yönetmelikte bahsedilen uygulamalarla   karşılanamayan ürünün özel 
besin ihtiyacı veya özel toprak iyileştirme   amaçları için gerekli ve  kullanımları çevre üzerinde
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bulaşma veya kabul   edilemez etkiler  oluşturmuyorsa veya teşvik etmiyorsa, komitenin onayı
ile   kullanımına  izin verilir.

  

h)  Organik gübre ve toprak iyileştiricilerin üretimi,   ithalatı ve  ihracatı için Bakanlıktan izin
alınır. Bu izinlerden sonra,   organik  tarımda kullanılacak organik gübre ve toprak iyileştiricileri
için    yetkilendirilmiş kuruluş tarafından uygunluk belgesi veya sertifika  verilir.

  

 Ekim ve dikim

  

 Madde 10 — Organik bitkisel üretim   ekim ve dikim kuralları aşağıda belirtilmiştir.

  

a) Organik tarımsal çoğaltım materyallerinin   özellikleri aşağıdaki şekilde olmalıdır.

  

1)  Tohum; genetik olarak yapısı değiştirilmemiş,   döllenmiş hücre  çekirdeği içindeki DNA
dizilimine dışarıdan müdahale   edilmemiş,  sentetik pestisitler, radyasyon veya mikrodalga ile
muamele   görmemiş  biyolojik özellikte ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak    üretilmiş
olmalıdır.

  

2)  Fide; organik tohum veya ana bitkiden elde edilmiş,   bu Yönetmelik  hükümlerine uygun
olarak üretimi sırasında sentetik besleme ve   büyütme  maddeleri ile hormonların
kullanılmadığı, toprak ve iklim koşullarına    uygun olmalıdır.

  

3)  Fidan ve anaç; organik materyallerden elde edilmiş,   bu Yönetmelik  hükümlerine uygun
olarak üretilmiş, üretimi sırasında sentetik   bitki  besleme ve büyütme maddeleri ile hormonlar
kullanılmamış, toprak ve    iklim koşullarına uygun olmalıdır.

  

b)  Kullanılacak tohum, fide, fidan, anaç, misel,   çelik, yumru gibi  çoğaltım materyali organik
tarım metoduyla üretilmiş   olmalıdır. Ancak  fide dışındaki çoğaltım materyallerinin, organik
olarak elde    edilememesi durumunda konvansiyonel üretimden gelen, Ek-1 (A) ve (B)   
bölümlerinde yer alan maddelerin dışındaki herhangi bir sentetik  kimyasal   madde ile muamele
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görmemiş çoğaltım materyali kullanılabilir.

  

c) Organik tarımda GDO’lu çoğaltım materyalleri   kullanılmaz.

  

 Bitki koruma

  

 Madde 11 — Organik üretimde bitki   koruma kuralları aşağıda belirtilmiştir.

  

a) Hastalık, zararlı ve yabancı otların mücadelesinde   aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

  

1) Hastalık ve zararlılara dayanıklı tür ve çeşit   seçimi yapılmalıdır.

  

2) Uygun ekim nöbeti hazırlanmalıdır.

  

3) Uygun toprak işleme yöntemleri uygulanmalıdır.

  

4) Kültürel, biyolojik ve biyoteknik mücadele   metotları uygulanmalıdır.

  

b)  Bitki hastalık ve zararlıları ile yabancı otlara   karşı yukarıda  belirtilen hususların
uygulanamaması veya yetersiz kalması   halinde bu  Yönetmeliğin Ek-1 (B) bölümünde belirtilen
girdiler kullanılır.

  

c)  Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Ek-1 (B) bölümünde   yer almayan  ürünler, zararlı, hastalık
ve yabancıot mücadelesi veya hayvan   bina ve  barınaklarının temizlenme ve
dezenfeksiyonunda kullanılacak ise    aşağıdaki koşulları sağlaması halinde komitenin onayı ile
Ek-1 (B)  bölümüne   ilave edilebilir.
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1)  Zararlı, hastalık ve yabancıotların mücadelesi için   gerekli, diğer  kültürel, biyolojik mücadele
metotları veya yetiştirme   alternatifleri  mevcut değilse,

  

2)  Bitki koruma ürünleri; tohum, bitki, bitkisel ürün   veya hayvan ve  hayvansal ürünler ile
doğrudan temas etmiyor ve çok yıllık bitkilerde    uygulandığı dönem itibarıyla üründe kalıntı
bırakmıyorsa,

  

3) Bu ürünlerin kullanımı çevre üzerinde olumsuz etki   yaratmıyorsa,

  

bu bentte yer alan hükümler bu Yönetmeliğin yayımı   tarihinden önce ortak kullanımda olan
ürünlere uygulanmaz.

  

d)  Organik tarımda kullanılmasına izin verilen   pestisit ve benzeri  maddelerin
ruhsatlandırılmasında 15/5/1957 tarihli ve   6968 sayılı  Zirai Mücadele ve Zirai Karantina
Kanunu ve ilgili mevzuat   hükümleri  geçerlidir.

  

e)  Organik tarımda hastalık, zararlı ve yabancı ot   mücadelesinde  kullanılacak girdilerin
üretimi ve ithalatı için Bakanlıktan   izin  alındıktan sonra bu girdilere, yetkilendirilmiş kuruluş
tarafından    organik tarımda kullanılacağına dair uygunluk belgesi veya sertifika  verilir.

  

 Sulama

  

 Madde 12 — Organik bitkisel üretim   sulama kuralları aşağıda belirtilmiştir.

  

a)  Sanayi ve şehir atık suları ile drenaj sisteminden   elde edilen drenaj  suları organik tarımda
kullanılamaz, gerekli hallerde   suyun  uygunluğuna yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılacak
kontrollerde    karar verilir.
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b) Sulama suyu çevre kirliliğine yol açmamalıdır.

  

c) Sulama, toprak yapısında bozulmaya ve erozyona yol   açmamalıdır.

  

 Hasat

  

 Madde 13 — Organik bitkisel üretim   hasat kuralları aşağıda belirtilmiştir.

  

a) Organik ürünlerin hasadında kullanılan teknik araç   ve gereçlerin ekolojik tahribat ve kirlilik
oluşturmaması gerekir.

  

b) Elle toplama materyalleri ürünün organikliğini   bozmayacak yapıda olmalıdır. Toplama
materyalleri hijyenik olmalıdır.

  

c)  Ormanlar, doğal alanlar ve tarımsal alanlarda doğal   olarak yetişen  yenilebilir bitki ve
kısımlarının toplanmasında aşağıdaki   hususlara  uyulur.

  

1)  Toplama alanı, toplama işleminin 3 yıl öncesine   kadar bu Yönetmeliğin  Ek-1’inde yer alan
ürünler dışındaki ürünlerle muamele   edilmemiş  olmalıdır.

  

2) Toplama alanı son iki yıl içinde yangın geçirmiş   olmamalıdır.

  

3) Toplama alanında anız yakılmamalıdır.
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4) Toplama alanındaki doğal yaşam dengesinin ve   türlerin korunması sağlanmalıdır.

  

 Organik mantar   üretimi

  

 Madde 14 — Organik  mantar üretiminde;   bu Yönetmeliğin Ek-1 (A) bölümünün ilk dört 
satırında yer alan çiftlik   gübreleri, organik üretim metoduna göre  üretim yapılan arazilerden
elde   edilen saman benzeri tarımsal kaynaklı  ürünler, kimyasal olarak muamele   görmemiş
torf, kesimden sonra  kimyasal muamele görmemiş odun, doğal   yapısındaki toprak, sulama
suyu  özelliğindeki su ve kullanımına izin verilen   toprak iyileştiriciler ve  mineral gübreler
kullanılır. Bu Yönetmeliğin Ek-1   (A) bölümünde ilk  dört satırında yer alan çiftlik gübreleri
bulunmadığı   takdirde % 25  oranında bu kısımdaki ihtiyaçları karşılayan çiftlik gübresi   
kullanılır.

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  

Organik Tarım Metoduyla   Hayvansal Üretim

  

 Organik hayvansal   üretim kuralları

  

 Madde 15 — Organik hayvansal üretim   kuralları aşağıda belirtilmiştir.

  

a)  Organik hayvancılıkta, tür ve ırk seçiminde yerel   koşullar göz önüne  alınır, hastalığa
dayanıklı tür ve ırk seçimine dikkat   edilir. Burada  açıklanmayan hususlarda; 28/2/2001 tarihli
ve 4631 sayılı   Hayvan  Islahı Kanunu hükümleri uygulanır.

  

b)  Organik işletmelerden getirilen ve tamamen organik   yemlerle  beslenilen, genetik yapısı
değiştirilmemiş, çevreye, iklim   koşullarına  ve hastalıklara dayanıklı hayvanlar damızlık olarak
kullanılır.
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c)  Organik hayvan yetiştiriciliğinde tabii tohumlama   esastır. Embriyo  transferi yapılamaz.
Damızlık hayvanlardan tamamen doğal   yöntemlerle  elde edilen, saklanan ve kullanılan
sperma ile suni tohumlama    yapılabilir.

  

d)  Organik hayvancılık yapacak işletmelerdeki   hayvanlar, meralara veya  açık hava gezinti
alanlarına veya açık alanlara   erişebilmeli ve birim  alan başına düşen hayvan sayısı, üretim
birimindeki   bitkisel üretime  yeterli hayvan gübresi sağlayabilecek şekilde sınırlı   olmalıdır. 
Organik gübre stoklama kapasitesi ya da yayılan nitrojen miktarı,    kullanılan tarımsal alanda
tek ürün için 170 Kg/N/Ha/Yıl’ı aşamaz. Bu  miktar   aşıldığında, müteşebbisin aynı bölgede
başka bir alan edinmesi  veya   yetkilendirilmiş kuruluşun onayı ile komşu işletmelerde bu 
olanağı sağlaması   gereklidir. Yetkilendirilmiş kuruluş çevre koruma  maksadıyla stoklama
kapasitesini   azaltabilir.

  

e)  Organik hayvancılıkta aynı üretim biriminde bulunan   tüm hayvanlar, bu  Yönetmelik
hükümlerine göre yetiştirilmelidir. Ancak, bu   Yönetmelik  hükümlerine uygun olarak
yetiştirilmeyen hayvanlar,   yetiştirildikleri  binaların ve arazilerin bu Yönetmelik kurallarına
uygun   olarak  yetiştirme yapılan birimlerden açıkça ayrı olması ve ayrı türlerin    bulunması
şartıyla aynı işletmede bulunabilirler.

  

f)  Bu Yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilmeyen aynı   tür hayvanlar, bu  Yönetmelik
hükümlerine göre yetiştirilen hayvanlar ile aynı   anda  merada olmamalıdır.

  

g)  Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yetiştirilen   hayvanlar  aşağıdaki hususların
bulunması şartıyla konvansiyonel yetiştirilen    hayvanlarla farklı zamanlarda ortak arazilerde
otlatılabilirler.

  

1) Araziler geçiş sürecini tamamlamış olmalıdır.

  

2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilmemiş   hayvanlar, ekstansif üretimden gelmiş
olmalıdır.

  

3)  Bu Yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilen   hayvanlardan elde edilen  ürünler; ortak
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arazileri kullanan ve bu Yönetmelik   hükümlerine göre  yetiştirilmeyen hayvanlarla aynı anda
otlatılmadıkları, bir   kontrol ve  sertifikasyon kuruluşu veya kontrol kuruluşunca onaylanmadıkça
   organik olarak kabul edilemez.

  

h) Organik yem bitkileri üretimi yapılacak arazi,   aşağıdaki hükümlere göre geçiş sürecine
alınır;

  

1) Organik hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretim   yapılacak arazi ve otlaklar 2 yıllık geçiş
sürecine alınır.

  

2)  Otobur olmayan hayvanlar tarafından kullanılan   otlaklar, açık  barınaklar ve gezinti alanları
için geçiş süresi bir yıla   indirilir.  Söz konusu araziler bu Yönetmelik ekinde izin verilen
ürünlerden   başka  ürünlerle işlem görmediyse geçiş süresi yetkilendirilmiş kuruluşlarca 6    aya
indirilir.

  

ı ) Hayvan ve hayvansal ürünlerin geçiş süreci;

  

1)  Et üretiminde büyükbaş hayvanlarda 12 ay, küçükbaş   hayvanlar ve  domuzlar için 6 ay
olmalıdır. Ancak organik süt sığırcılığı    işletmelerinde sürüden et amaçlı ayrılacak hayvanlar
için bu süre yaşam    süresinin 3/4’ dür.

  

2) Süt üretimi için yetiştirilen hayvanlar için 6 ay   olmalıdır.

  

3)  Et üretimine yönelik kanatlılarda, üç günlük yaştan   büyük olmamak  kaydıyla 10 hafta,
yumurta üretimine yönelik kanatlılarda ise 6    haftadır.

  

j)  Damızlık tür veya ırk seçiminde, hayvanların yerel   koşullara  adaptasyonu, hastalıklara olan
dirençleri göz önünde    bulundurulmalıdır. Bununla birlikte, yoğun üretimde kullanılan bazı 
damızlık   veya ırklara ilişkin özel hastalık ve sağlık problemleri  olmayanlar damızlık   olarak
kullanılır. Öncelik yerli tür ve ırklara  verilir.
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k)  Bir sürü ilk kez tesis edilirken organik olarak   yetiştirilmiş  hayvanlar yeterli sayıda
olmadığında, konvansiyonel   yetiştirilmiş  hayvanlar aşağıdaki hususlara uyulmak şartıyla
organik   hayvancılıkta  kullanılabilir;

  

1) Yumurta üretimi için piliçler 18 haftadan büyük   olamaz.

  

2) Etlik piliçler geldikleri çiftlikten   ayrıldıklarında üç günlük yaştan büyük olamaz.

  

3)  Buzağılar ve taylar sütten kesilir kesilmez bu   Yönetmelik hükümlerine  göre yetiştirilmelidir
ve her koşulda 6 aylıktan küçük   olmalıdır.

  

4)  Kuzular ve oğlaklar sütten kesilir kesilmez bu   Yönetmelik hükümlerine  göre
yetiştirilmelidirler ve 60 günden büyük   olmamalıdır.

  

5)  Domuz yavruları sütten kesildikleri andan itibaren   bu Yönetmelik  hükümlerine göre
yetiştirilmiş olmalı ve 35 kg’dan az   olmalıdır.

  

6)  Yetkilendirilmiş kuruluşun onayına tabi olarak,   hayvansal üretim  biriminde varolan bu
Yönetmeliğin kuralları ile uyuşmayan   hayvanlar  organik üretime geçiş yapabilirler.

  

l)  Organik sığır besisi yapılan işletmede yeniden sürü   tesis edilirken;  öncelikle organik
hayvancılık yapılan işletmelerden,   bulunamaması  halinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun
şartlardaki besi   danaları  konvansiyonel hayvancılık yapılan işletmelerden getirilebilir.

  

m)  Sürünün büyütülmesi ve/veya sürünün yenilenmesi   için organik olarak  üretilen hayvanların
bulunamaması halinde her yıl   yetişkin büyük baş  hayvanların maksimum % 10’u, domuz ve
küçük baş   hayvanların maksimum %  20’si dişi olarak, yetkilendirilmiş kuruluşun onayı   ile
organik  olmayan üretim yerlerinden getirilebilir.
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Bu oranlar aşağıdaki durumlarda yetkilendirilmiş   kuruluşun onayı ile sürünün % 40’ı oranında
artırılabilir;

  

1) Müteşebbisin yazılı taahhüdü ile sürü büyüklüğünün   artırılması garanti edilmesi halinde,

  

2) Irk değiştirildiğinde,

  

3) Yeni bir hayvansal üretim geliştirildiğinde,

  

4) Çiftlikteki hayvan ırkı yok olma tehlikesi   altındaysa,

  

n)  (m) bendinde belirtilen yüzdeler 10 adetten az   büyükbaş hayvan veya 5  adetten az
küçükbaş ve domuz bulunan üretim   birimlerinde uygulanamaz.  Bu birimlerde yukarıda
belirtilen yenileme   işlemleri yılda azami 1  hayvan ile sınırlıdır.

  

o)  Damızlık erkekler, sonradan bu Yönetmelik   hükümlerine göre  yetiştirilmesi ve beslenmesi
şartı ile organik olmayan   işletmelerden  getirilebilir.

  

p)  Hayvanların organik hayvansal üretim yapmayan   çiftliklerden  sağlanması durumunda
hayvan sağlığı kurallarına dikkat edilir.   Özel  koşullar ve karantina dönemine bağlı olarak
kontrol testleri yapılır.

  

r)  Organik hayvan yetiştiriciliği ve hayvansal üretim   yapan işletmeler,  hayvanların giriş ve
çıkışı ile tüm tedavi uygulamalarıyla   ilgili  düzenli kayıtları tutar.

  

 Organik hayvansal   üretimde yem temini ve hayvan besleme
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 Madde 16 — Organik hayvansal üretimde   yem temini ve hayvan besleme kuralları aşağıda
belirtilmiştir.

  

a)  Kürk hayvanı, pet hayvanı dışında, organik hayvan   yetiştiriciliğinde,  hayvanlar organik
olarak üretilmiş kaba ve kesif yemlerle    beslenmelidir.

  

b) Besleme ile hayvanların farklı gelişim   evrelerindeki beslenme ihtiyaçları karşılanırken,
üretimi yükseltmekten   ziyade, kaliteli üretim sağlanmalıdır.   Hayvanların zorlama ile
beslenmesi yasaktır.

  

c)  Hayvanlar, öncelikle yetiştirildikleri işletmeden   sağlanan organik  yemlerle, mümkün
olmaması halinde bu Yönetmelik hükümlerine   uygun  hareket eden diğer işletmelerden
sağlanan ve bu Yönetmeliğin Ek-7’sinde    verilen yemlerle beslenir.

  

d)  Ortalama olarak rasyon formüllerinin kuru   maddesinin % 30’una kadarı,  geçiş sürecindeki
maddeleri içerebilir. Geçiş   sürecindeki yem  maddeleri hayvanların yetiştirildiği işletmeden
temin   ediliyorsa bu  oran % 60’a kadar çıkarılabilir.

  

e)  Yavruların beslenmesi öncelikle ana sütüyle   sağlanmalıdır. Mümkün  olmaması halinde
aynı sürüden elde edilen sütlerle   beslenilmelidir.  Türlere bağlı olarak yavruların süt ile
beslenmeleri gereken   asgari  süre; büyükbaş hayvanlarda ve taylarda 90 gün, küçükbaş
hayvanlarda 60    gün ve domuzlarda 40 gündür.

  

f)  Yetiştirme sistemi; yılın değişik dönemlerinde   hayvanların otlaklara  ulaşabilmelerine
mümkün olduğunca olanak sağlamalıdır.   Rasyonda;  silaj, taze veya kuru ottan oluşan günlük
kaba yemin kuru madde    içeriği en az % 60 olmalıdır. Bununla birlikte, Yetkilendirilmiş  kuruluş,
süt   üretimine yönelik hayvanlarda laktasyonun başlarında  azami 3 aylık bir süre   için bu
oranın % 50’   ye indirilmesine izin  verebilir.

  

g)  Çiftçinin yemlerini yalnızca organik üretimden   sağlayamaması  durumunda, konvansiyonel
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yem maddelerinin sınırlı oranda    kullanılmasına izin verilir. Her yıl için izin verilen
konvansiyonel yem maddeleri oranı, geviş getiren hayvanlarda % 10   ve diğerlerinde  % 20’dir.
Bu oranlar tarımsal kaynaklı yem   maddelerinin kuru maddesi  üzerinden yıllık olarak
hesaplanır. Nakil dönemleri   hariç olmak üzere  günlük rasyonda izin verilen konvansiyonel
yem oranı, kuru   madde  üzerinden % 25 düzeyindedir. Bu uygulamalar yetkilendirilmiş
kuruluşun    izniyle yapılır.

  

h)  Doğal afetler nedeniyle yem üretiminin azalması   halinde, afet  bölgesinde kısa bir süre için
Komitenin belirleyeceği oranda    konvansiyonel yem maddelerinin hayvan beslenmesinde
kullanımına izin    verilebilir.

  

ı) Domuz ve kanatlı rasyonlarına kaba yem, taze veya   kuru ot veya silaj eklenmelidir.

  

j) Yalnızca bu Yönetmeliğin Ek-7’sindeki ürünler,   silaj yapımında katkı ve işleme maddesi
olarak kullanılabilir.

  

k)  Bu Yönetmeliğin Ek-7 (A) bölümünde yer alan   tarımsal kaynaklı,  kimyasal solvent
kullanılmadan üretilmiş ve hazırlanmış   konvansiyonel  yem maddeleri hayvan beslemede
kullanılabilir.

  

l) Hayvansal kaynaklı yem maddeleri, yalnızca bu   Yönetmeliğin Ek-7 (B) bölümünde yer
alıyorsa kullanılabilir.

  

m)  Bu Yönetmeliğin Ek-7 (C) bölümünde yer alan mineral   kaynaklı yem  maddeleri ve bu
Yönetmeliğin Ek- 7 (D) bölümünde yer alan eser    maddeler, vitaminler, provitaminler ve benzer
etkisi olan kimyasal  açıdan tam   tanımlı maddeler yer alıyorsa kullanılır.

  

n)  Enzimler, koruyucular, mikroorganizmalar,   bağlayıcılar, topaklanma  önleyiciler,
antioksidanlar, silaj katkı maddeleri,   hayvan beslemede  kullanılan ürünler ve yem işlemede
yardımcı maddeler, bu   Yönetmeliğin  Ek-7 (D) bölümünde yer alıyorsa kullanılabilir.
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o)  Antibiyotikler, koksidiyostatikler, tıbbi maddeler   ile büyümeyi veya  üretimi artırıcı diğer
maddeler hayvan beslenmesinde   kullanılamaz.

  

p)  Yem maddeleri, yem katkı maddeleri, yem işlemeye   mahsus yardımcı  maddeler ve hayvan
beslenmesinde kullanılan ürünler; genetiği    değiştirilmiş organizmalar veya bunlardan elde
edilmiş ürünler  kullanılarak   üretilmiş olamaz.

  

r) Organik olarak üretilmiş veya işlenmiş yemlerde   aranan şartlar:

  

1) Konvansiyonel yem ile organik yem aynı fabrikada   aynı anda işlenemez.

  

2)  Ürünlerin bileşiminde yer alan maddeler ya da bu   ürünlerin  hazırlanmasında kullanılan
başka herhangi bir madde iyonlaştırıcı    radyasyon-ışınlama içeren uygulamalardan geçmemiş
olmalıdır.

  

3) Organik yemler mutlaka etiketlenmelidir. Etiket   üzerinde;

  

Yemin organik miktarı kuru madde üzerinden   belirtilmelidir.

  

Organik üretim metoduyla elde edilen yem materyalinin   yüzdesi yazılmalıdır.

  

Geçiş dönemi ürünlerinden elde edilen yem   materyallerinin yüzdesi yazılmalıdır.

  

Tarımsal kökenli yem maddelerinin toplam yüzdesi   etiket üzerinde belirtilmelidir.

  

Yetkilendirilmiş kuruluşun ismi etiket üzerinde bulunmalıdır.
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4)  Organik olarak üretilen yemler ile konvansiyonel   olarak üretilen  yemlerin fiziksel olarak ayrı
yerlerde tutulması ve   depolanması  gerekmektedir.

  

5)  Organik yem hazırlamada kullanılan her türlü   donanımın, konvansiyonel  yem hazırlamada
kullanılan her türlü donanımdan   bütünüyle ayrılması  gerekmektedir.

  

6) Konvansiyonel yem hazırlama ünitelerinde aşağıdaki   şartlara uymak koşulu ile organik yem
hazırlanabilir.

  

Yem hazırlama ünitesinde aynı zamanda hem   konvansiyonel hem de organik yem
hazırlanamaz.

  

Yem  hazırlamaya başlamadan önce bu Yönetmeliğin   Ek-8’inde verilen  maddelerle yem
hazırlama ünitesinin temizliğinin yapılması    gerekmektedir.

  

s)  Organik olarak üretilmiş yemler ya da bunlardan   elde edilmiş ürünler  konvansiyonel
üretilmiş yemlerle karışmaya ve bulaşmaya   meydan  vermeyecek biçimde birarada
nakledilebilir. Yemlerin nakledileceği    araçların bu Yönetmeliğin 8 No’lu ekinde verilen
maddelerle temizlenir.  Nakil   esnasındaki ürün miktarı ile teslimattaki ürün miktarının kayıt 
altına   alınması gerekmektedir.

  

t)  29/5/1973 tarihli ve 1734 sayılı Yem Kanunu ve   diğer ilgili mevzuata  göre, yem
fabrikalarında organik olarak üretilecek   yemler öncelikle  yetkilendirilmiş kuruluşca organik
olduğuna dair uygunluk   belgesi  verildikten sonra rasyon formülleri Bakanlıkça tescil edilir.
Ancak   bu  işlemden sonra yetkilendirilmiş kuruluş kontrolünde yem fabrikalarında    organik
yem üretimine geçilir.

  

 Hayvan sağlığı ve   veteriner müdahalesi

  

 25 / 26



Yönetmelik

 Madde 17 — Organik hayvan   yetiştiriciliğinde hayvan sağlığı ve veteriner hekim müdahalesi
kuralları   aşağıda belirtilmiştir.

  

a) Organik hayvan yetiştiriciliğinde hastalık önleyici   tedbirler;

  

1) Uygun damızlık ırkların seçilmesi,

  

2)  Hayvanların doğal bağışıklıklarını artırıcı düzenli   egzersiz için  gezinti alanlarına veya
otlaklara ulaşımı ve kaliteli yem   kullanımının  sağlanması,

  

3) Aşırı kalabalık nedeni ile hayvanlarda sağlık   problemlerini önlemek için uygun yerleşim
sıklığı sağlanmasıdır.
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