
ORGANİK TARIM NEDİR? 
 

• Doğanın dengesini bozmayan 
• Üretimde yapay kimyasal girdi kullanmayan 
• Sadece kültürel önlemler 
• Sadece organik kökenli girdiiler kullanılarak yapılan bir tarım şeklidir. 

 
Organik tarım 

 
• Sürdürülebilir bir üretim modelidir. 
• Eski üretim sistemlerine dönüş değildir. 
• Modern yetiştiricilik sistemlerinden yararlanır. 

 
Organik tarım 

• Plânlı,  
• Sözleşmeli,  
• Her aşaması kayıt altına alınmış, 
• Tarladan tüketiciye ulaşıncaya kadar kontrollü, 
• Sertifikalı, 
• Karşılıklı güven esasına dayanan bir üretim sistemidir. 

 
ORGANİK ÜRÜN NEDİR? 

 
• Organik tarım kurallarına göre üretilmiş veya işlenmiş 
• Üretiminin her aşaması kontrol edilmiş 
• Üzerinde organik olduğunu belirten onaylanmış etiket taşıyan ürünlerdir. 

 
ORGANİK ÜRÜN YELPAZESİNDE NELER VAR? 

 
• Gıdalar (taze, işlenmiş) 
• Tekstil 
• Ayakkabı 
• Mefruşat 
• Mobilya 

 
NEDEN ORGANİK ÜRÜNLERİ TÜKETMEMİZ GEREKLİ? 

 
1. Tatları daha güzeldir.  

 
NEDEN? 

Üretim sırasında doğal tat maddelerinin yapısı korunuyor. 
 

 
 
2. Daha sağlıklıdır. 



  
NEDEN? 
 

• Yapay kimyasallar (İlaç, gübre, büyümeyi düzenleyici (Hormon)) kullanılmıyor. 
• Kimyasal kalıntı taşıma riski yok. 
• Daha fazla vitamin, besin maddesi ve hastalıklara karşı korunmayı sağlayan antioksidan maddeler 

bulunduruyor. 
 

3. Etiket garantisi vardır.  
 
NASIL? 

Ürünlerin üzerindeki etiket size tükettiğiniz ürünün kontrol edilmiş olduğunun garantisini verir.  
 
4. Organik ürünler doğayla dosttur.  
 
NEDEN? 

Üretim sırasında çevre için toksik ve kalıcı kalıntı etkisi olan maddeler kullanılmadığından hava, su ve toprak 
kirliliğine neden olmazlar.  
 

 
5. Fiyat garantisi vardır. 

NASIL? 
Ödediğiniz para içinde, su ve toprak kirliliği, tarımsal ilaç zararı, aşırı hormon ve antibiyotik kullanımı gibi 

masraflar yoktur. Oysa geleneksel yöntemlerle üretilen ürünlere ödediğiniz para ile çevreye verilen zarar için de 
para ödemiş olursunuz. ORGANİK ürünlere ne ödüyorsanız onun karşılığını alırsınız. 
 
6. Huzur duyarsınız. 
 
NASIL?  

Organik ürünleri tüketirken yediğiniz veya kullandığınız ürünlerin sağlıklı olduğundan ve doğaya zarar 
vermeden üretildiğinden emin olmanın verdiği huzuru duyarsınız. 
 

ORGANİK ÜRÜNLERİ NASIL TANIYACAĞIZ? 
 
• Organik ürünler çoğunlukla ambalajlanmış veya paketlenmiş haldedir. 
• Üzerinde ORGANİK ÜRÜNDÜR etiketi bulundurur. 
• Etiket üzerinde denetleyen kuruluşun logosu bulunmalıdır. 
• Paket üzerinde üretim ve tüketim tarihleri verilmiştir.  
• Organik ürünler ya sadece organik ürün satan marketlerde veya normal market ve mağazalarda ayrı reyonlarda 

satılırlar. 
• Organik ürünün üzerindeki etiket, o ürünün organik tarım prensiplerine göre üretilmiş, işlenmiş, etiketlenmiş ve 

taşınmış olduğunu garanti atına alır. 
• Organik ürünlerin fiyatı diğer ürünlerden yüksektir. 
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ORGANİK ÜRÜNLERLE İLGİLİ YANLIŞ BİLDİKLERİMİZ!!! 
 

• Üretimi ve işlenmesi sırasında yapay kimyasalların kullanılmadığı her ürün organik ürün değildir. 
• Bir ürünün organik kabul edilebilmesi için mutlaka organik tarım kurallarına göre üretilmiş ve işlenmiş olması 

gerekir. 
• Şekli bozuk veya üzerinde yara bere bulunan ürünler, organik demek değildir. 
• Organik ürünlerde albeninin önemli olmadığı fikri yanlıştır. 
• Sadece birkaç ürünü organik olarak tüketmek, organik ve sağlıklı beslenildiği anlamına gelmez.  
• Organik beslenen insan daha sağlıklı beslenir, ancak bu tüm hastalıklardan korunacağı anlamına gelmez. 
• Organik ürün yelpazesi geniştir. Sadece gıda maddelerini değil, tekstil, döşeme, giyim vb sektörlerini de kapsar. 
 

ORGANİK ÜRÜNLER NEDEN PAHALIDIR? 
 

• Yetiştiriciliğin geleneksel sistemden farklılığı 
 
• Üretimde işçilik giderlerinin fazla olması 

 
• Denetleme kuruluşuna ödenen paranın yüksekliği 

 
• Pazarlama zorluğu 

 
• Her türlü organik ürünün istenildiği zaman istenildiği miktarda bulunamaması 
• Dayanım sürelerinin azlığı 
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ORGANİK TARIMIN İLKELERİ NELERDİR? 
 
• Doğa ile uyumlu üretim 
• Toprak verimliliğini korumak 
• Çevreye ve insana en az düzeyde zarar vermeyi hedeflemek 
• Yenilenemeyen kaynakların tüketimini azaltmak 
• İşletmenin kendi girdileri ile üretim yapmasını sağlamak 
 

ORGANİK TARIMLA GELENEKSEL TARIM ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR? 
 
 Organik Tarım Geleneksel Tarım 

Tarım şekli Ekstansif Entansif 

İşletme şekli Bitkisel üretim+ Hayvansal 
üretim 

Bitkisel üretim veya Hayvansal üretim

Yetiştiricilik modeli Çeşitlilik var Tek çeşitlilik var 

Kaynak kullanımı Doğal kaynaklar ve organik 
materyal 

Kimyasal girdi yoğun 

Enerji dönüşümü Var Önemli değil 

Kontrol mekanizması  Var Yok 

Tescil mekanizması Var Yok 

Verim Düşük (2.planda) Yüksek (1.planda) 

Kalite Düşük (1. planda) Yüksek (1. planda) 

Sağlık değeri Önemli (1. planda) Düşük (2. planda) 

Fiyat Yüksek (% 10-20) Düşük 

 
ORGANİK TARIMA NASIL BAŞLAYABİLİRİZ? 

 
• Organik tarıma başlamadan önce organik tarımın ilkelerini bilmek ve kabul etmek gerekir. 
• Organik tarım yapmaya karar verildikten sonra en az 2-3 sene süreyle düşünülen alanda geleneksel 
tarımdan vazgeçmek gerekir.  

• Organik tarıma geçen bir işletmenin çevresinde (3-5 km) geleneksel tarımla uğraşan işletme 
bulunmamalıdır. 

• Eğer organik tarım ticari anlamda yapılmak ve ürünleri pazarlanmak isteniyorsa işletmenin 
denetiminin yapılabilmesi için bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile anlaşma yapılması 
gerekir. 

• Organik tarım yapacak kişilerin üretimin her aşamasında denetlenmeyi kabul etmesi gerekir. 
• Organik tarım kayıt sistemini gerektiren bir yetiştiricilik sistemidir. Bu nedenle üretici kayıt 

tutmayı ve kayıtlarını denetleyicilere göstermeyi kabul etmelidir. 
• Organik tarım sertifikalı bir üretim şeklidir. Sertifikası olmayan ürün organik olarak 

yetiştirilse de organik ürün olarak pazarlanamaz. 
 



 
 
 

KONTROL VE SERTİFİKASYON KURULUŞU İLE NASIL BAĞLANTI KURULUR? 
 

Ülkemizde organik tarım sertifikası veren kurumların nasıl kurulacağı ve denetleneceği 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın kontrolü altındadır. Bağlantı kurulabilecek sertifikasyon ve 
kontrol kuruluşlarının listesi bakanlıktan öğrenilebilir. Şu anda ülkemizde 2’si yerli 7 firma 
bulunmaktadır. 

Kuruluş seçiminde 3 önemli faktör dikkate alınmalıdır. 
 

1. Ürün ülke içinde pazarlanacaksa o zaman yerli kuruluşları tercih etmek gerekir. 
2. Ürün yurt dışına pazarlanacaksa, ithalatçının anlaşmalı olduğu kuruluşlar tercih edilmelidir. 
3. Kontrol belli bir ücret karşılığında yapılmaktadır. Ücret arazi veya işletme denetimi, 

yanlışlıkların düzeltilmesi ve danışmanlık ücretini kapsamalıdır. 
 

NE KADAR ÜCRET ÖDEMEK GEREKİR? 
 
Kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının ücretleri: 

• İşletme büyüklüğü 
• İşletmenin kontrol kuruluşu merkezine uzaklığı 
• Ürün çeşitliliği 
• İşletme ziyaret sayısı 
• Üreticinin gerekli kuralları yerine getirme becerisi  
• İşletmenin organik tarıma geçtikten sonraki yıl sayısı 
• Kontrol ve sertifika kuruluşu ile anlaşma koşullarına bağlı olarak değişir. 
 
Günümüzde fiyatlar 200-1000 Euro arasındadır. 

 



DÜNYA’DA	  VE	  TÜRKİYE’DE	  ORGANİK	  TARIM	  
	  
DÜNYA’DA	  ve	  TÜRKİYE’DE	  ORGANİK	  TARIM	  
Prof.Dr.Ruhsar	  YANMAZ	  
Ankara	  Üniversitesi	  
Ziraat	  Fakültesi	  
Bahçe	  Bitkileri	  Bölümü,	  06110/ANKARA	  
	  
DOĞA	  ve	  TARIM	  İNSANLAR	  İÇİN	  TARİHLER	  BOYUNCA	  VAZGEÇİLMEZ	  OLMUŞTUR.	  AMA	  
DOĞRU	  YAPILMADĞI	  İÇİN	  DE	  DOĞAYA	  ZARAR	  VERMİŞTİR.	  	  
Toplumların	  beslenme	  anlayışı	  son	  60	  yılda	  değişim	  göstermiştir.	  	  
1950’li	  yıllar:	  Yemek	  için	  ye	  
1960’lı	  yıllar:	  Ye	  ama	  ince	  kal	  
1970’li	  yıllar:	  Zevk	  için	  ye	  
1980’li	  yıllar:	  Zevk	  için	  ye	  
1990’lı	  yıllar:	  Çevreyle	  dost	  gıdalar	  ye	  
2000’li	  yıllar	  ve	  bugün:	  Hem	  zevkime	  uygun	  	  hem	  de	  sağlıklı	  
	  
Hem	  zevkime	  uygun	  	  hem	  de	  sağlıklı	  ürünü	  nasıl	  elde	  edebilirim?	  
Üretimi	  kontrol	  altında	  yapılmış,	  	  
Denetlenmiş,	  	  
Etiketlenmiş	  ürünleri	  kullanarak	  
	  
DÜNYA’DA	  ORGANİK	  TARIM	  
	  
ORGANİK	  TARIMIN	  DÜNYA’DAKİ	  GEÇMİŞİ	  
	  
21.	  yy’ın	  başlarında	  alternatif	  tarım	  teknikleri	  aranmaya	  başlanmıştır.	  
İngiltere:	  1910	  
1924:	  Biyodinamik	  tarım	  Enstitüsünün	  kuruluşu	  
1930:	  İsviçre’de	  kapalı	  sistem	  tarım	  çalışmaları	  
	  1950-‐1970:	  Yeşil	  devrimle	  çalışmalarda	  duraklama	  
	  1972:	  Uluslararası	  Organik	  Tarım	  Hareketleri	  Federasyonu	  (IFOAM,	  FIBL)	  
	  
Üretim	  alanı:	  Doğal+Organik	  (ha)	  ÖĞRENCİ	  BULACAK	  
Üretim	  alanlarının	  kıtalara	  dağılımı:	  ÖĞRENCİ	  BULACAK	  
En	  fazla	  organik	  üretim	  alanına	  sahip	  olan	  10	  ülke:	  ÖĞRENCİ	  BULACAK	  
Organik	  üretim	  alanlarının	  toplam	  tarım	  alanına	  dağılımı:	  ÖĞRENCİ	  BULACAK	  
Organik	  üreticilerinin	  kıtalara	  göre	  dağılımı	  :	  ÖĞRENCİ	  BULACAK	  
Organik	  Üretim	  alanlarının	  toplam	  tarım	  alanına	  dağılımı:	  ÖĞRENCİ	  BULACAK	  
Organik	  tarım	  yapılan	  alanların	  tüm	  ekili	  tarım	  alanına	  oranı:	  ÖĞRENCİ	  BULACAK	  
	  
DÜNYA	  ORGANİK	  TARIM	  PAZARI	  
45-‐50	  MİLYON	  DOLAR	  
HER	  YIL	  5	  MİLYAR	  DOLAR	  ARTTIĞI	  BELİRTİLİYOR.	  	  
	  



Dünya’da	  en	  büyük	  organik	  pazara	  sahip	  10	  ülke	  (Toplam	  45	  miyon	  Euro):	  
ÖĞRENCİ	  BULACAK	  
Organik	  Pazarının	  ülkelere	  dağılımı:	  ÖĞRENCİ	  BULACAK	  
	  
Pazarın	  yapısı	  
	  
KITALARA	  GÖRE	  PAZAR	  ÖZELLİKLERİ	  
AFRİKA:	  İHRACAT	  AĞIRLIKLI-‐İÇ	  PAZAR	  KÜÇÜK.	  
ASYA:	  SU	  ÜRÜNLERİ	  ve	  TEKSTİL	  ürünleri	  ön	  planda	  
AVRUPA:	  ÜRETİM	  ALANLARININ	  %	  25’i	  organik	  ürünlere	  ayrılmış	  durumda,	  
İTHALATÇI	  ve	  İHRACATÇI	  KONUMUNDA.	  
AMERİKA:	  Organik	  ürünlerin	  Pazarı	  büyüyor.	  	  
OKYANUSYA:	  Hayvancılık	  ağırlıklı	  ürün	  ihracatı	  var.	  	  
	  
KITALARA	  GÖRE	  PAZAR	  ÖZELLİKLERİ	  
	  
GÜNEY	  AMERİKA:	  Dünya	  organik	  üretim	  alanının	  %	  20’sine	  sahip	  	  
Tropik	  meyveler,	  tahıl,	  baklagiller,	  kahve,	  kakao,	  şeker,	  et	  ürünleri.	  	  
Organik	  pazarlar	  büyük	  şehirlerde	  yayılmış.	  	  
	  
Kontrol	  sistemi	  
Gelişmiş	  ülkeler:	  Ulusal	  sertifikasyon	  kuruluşları	  aracılığı	  ile	  
	  	  
Gelişmekte	  olan	  ülkeler:	  İhracatçı	  ülkenin	  sertifikasyon	  kuruluşu	  aracılığı	  ile	  
	  
ULUSLARARASI	  SERTİFİKASYON	  SİSTEMLERİ	  
	  
AVRUPA	  	  
ABD-‐KANADA	  
JAPONYA	  
	  
TÜRKİYE’DE	  ORGANİK	  TARIM	  
	  
Türkiye’nin	  yüzölçümü:	  
790.200	  km2	  Asya	  
24.378	  km2	  Avrupa	  
TOPLAM:	  834.578	  km2	  
	  
TÜRKİYE’DE	  ORGANİK	  TARIM	  
	  
NE	  ZAMAN	  FARKETTİK?	  
AVRUPA	  ÜLKELERİNİN	  ORGANİK	  ÜRÜN	  TALEBİ	  İLE	  1984-‐85’li	  yıllarda	  
TARİHİ	  GELİŞİM	  
1992:	  ETO	  (Ekolojik	  Tarım	  Organizasyonu	  Derneği)-‐E.Ü.Z.F.	  Bahçe	  Bitkileri	  	  Bölümü-‐
İZMİR	  
1994	  ve	  2002:	  Organik	  tarım	  yönetmeliği	  
2002:	  AB’ye	  organik	  ürün	  ihraç	  eden	  3.	  ülkeler	  listesine	  dahil	  edilme	  talebi	  



2005:	  Organik	  Tarım	  Kanunu	  
2008	  ve	  sonrası:	  Organik	  Tarım	  Eylem	  Plânı	  
	  
Türkiye’nin	  organik	  tarım	  açısından	  avantajlı	  yönleri	  
J 	  Biyoçeşitlilik	  

J Ekoloji	  
J Henüz	  kirlenmemiş	  topraklar	  

J	  Gelişmiş	  ulaşım	  sistemi	  
J	  Organik	  pazarlara	  yakınlık	  
J	  Sertifikasyon	  sistemi	  
J	  Organik	  ürün	  kullanmaya	  istekli	  tüketici	  
Türkiye’nin	  organik	  üretimdeki	  zayıf	  yönleri	  

J 	  Organik	  tarım	  konusundaki	  bilgi	  yetersizliği	  
J 	  Üretimin	  dış	  pazarı	  hedef	  alması	  
J 	  Ülkesel	  standartların	  oluşturulamaması	  
J 	  Kayıt	  sisteminin	  yetersizliği	  	  
J 	  Organizasyonluk	  

Organik	  bitkisel	  üretim:	  Üretici	  sayısı,	  Bitkisel	  ve	  hayvansal	  Üretim,	  Organik	  ürün	  
üretiminin	  ürün	  türlerine	  göre	  dağılımı	  ÖĞRENCİ	  BULACAK	  
)	  
TÜRKİYE’NİN	  ORANİK	  ÜRÜN	  İHRACATI	  
Türkiye	  organik	  ürün	  ihracatı,	  üretiminin	  %	  0.4’ü	  kadardır.	  ÖĞRENCİ	  BULACAK	  
Ne	  satıyoruz?	  Hangi	  Ülkelere	  Satıyoruz?	  Dış	  Pazarda	  Fiyatlar	  ($/kg)	  ÖĞRENCİ	  BULACAK	  
	  
Türkiye’de	  Organik	  Tarım	  Eğitimi	  
	  
Organik	  tarım	  üreticisine	  verilen	  destekler	  ÖĞRENCİ	  BULACAK	  
Pazarlama	  
	  
	  



ORGANİK TARIMDA TOPRAK VERİMLİLİĞİ NASIL KORUNUR? 
 

Organik tarımın en önemli hedefi toprak verimliliğini korumaktır. Bunu da topraktaki 
organik madde miktarını artıracak uygulamalarla sağlar.  
 

Organik maddenin faydası nedir? 
 

• Organik madde toprakta mevcut besin maddelerinin alınmasını sağlar. 
• Toprağın biyolojik olarak aktif hale geçmesini sağlar. 
• Toprağın havalanmasını sağlar. 
• Topraktaki drenajı sağlar (fazla suyun tutulması ve uzaklaştırılması) 
• Toprağın su tutma kapasitesini artırır. 
• Üzerinde gelişen bitki için besin deposu görevi görür. 
• Toprağa besin maddesi kazandırır. 

 
Toprağa organik madde nasıl kazandırılır? 

 
Toprağa organik madde 3 yolla kazandırılır. 
 

1. Yeşil gübre 
2. Ürün atıkları (bitki ve hayvan, organik ev atıkları, endüstri atıkları) 
3. Kompost 
 

Yeşil gübre nedir? 
 

• Toprağa organik madde ve besin maddesi kazandırmak amacıyla toprağa karıştırılmak üzere 
yetiştirilen bitkilere yeşil gübre denir. 

• Yeşil gübre olarak kullanılabilecek bitkiler havanın serbest azotunu köklerindeki bakteriler 
yoluyla depolarlar. 

• Azot depolanması çiçeklenme döneminde en yüksek düzeye ulaşır. 
• Çiçeklenme döneminden sonra köklerde depolanan azot bitki tarafından kullanılır. 
•  Yeşil gübre olarak kullanılan bitkiler çiçeklenme döneminden önce toprağa karıştırılır. 

 
 

Yeşil gübrelerin faydaları nelerdir? 
 

• Toprağa organik madde ve besin maddesi sağlamak 
• Besin maddelerini bünyesinde toplar ve toprağa karıştırıldığında bitkinin yararlanmasını 

sağlamak 
• İz elementlerin dönüşümünü sağlamak ve diğer besin maddelerini yarayışlı hale getirmek. 
• Toprak yüzeyini kuvvetli yağışlardan korumak 
• Farklı derinliklerde köklenerek toprak yapısını iyileştirmek 
• Yabancı ot gelişimini engellemek 

 
Yeşil gübre olarak hangi bitkileri kullanabiliriz? 

 



• Yeşil gübre olarak kullanılabilecek çok sayıda bitki vardır. 
• Yeşil gübre olarak kullanılacak bitkilerin baklagil bitkisi olma zorunluluğu yoktur. 
• Her ekolojide bulunabilecek bitkilerin tercih edilmesi gerekir. 

 
 
 
 
 
Ülkemiz için kullanılabilecek yeşil gübre bitkileri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organik madde olarak kullanılabilecek kaynaklar nelerdir? 

 
• Saman ağırlıklı çiftlik gübresi 
• Kompost materyali ve gübreler 
• Hasat sonrası bitki artıkları 
• Torf 
• Hümik asit ve türevleri (Humat) 
• Hayvan atıkları (kan, kemik, tırnak, boynuz, balık, et vb. unu) 
• Deniz yosunu ve ürünleri 

 
Organik tarımda kullanabilecek organik gübrelerde aranan özellikler nelerdir? 

 
• Kesinlikle organik işletmelerden alınmalı 
• Saman ağırlıklı olmalı (Bitki sapları) 
• Yoğun girdi kullanan işletmelerden alınmamalı (Ör: tavuk gübresi ) 
• Kullanılmadan önce birkaç ay bekletilmelidir. 
 

Baklagil bitkisi Baklagil olmayan 

Yonca (çayır ve taş) Çavdar 
Soya fasulyesi Yulaf (kışlık ve yazlık) 

Yem bezelyesi Arpa (Kışlık ve yazlık 

Yem börülcesi Darı 

Üçgül Karabuğday 

Fiğ Çim 

 Sudan otu 

 Hardal 

 Kolza 



 
                                                                         Fotoğraf:R. YANMAZ 

 
Çiftlik gübresi kullanarak toprağa ne kadar besin maddesi kazandırabiliriz? 

 
Çiftlik 
gübreleri ile 
1 yılda 
sağlanacak 
besin 
maddesi 
miktarı (1 

t/da) 
 
Not:  

*: Tavuk gübresi ve diğer gübreler fabrikasyon ürünü olmamalıdır. 

*: Saman atıklarına bağlı gübrelerin birkaç yıl bekletilmeleri sırasında azot kaybının engellenmesi 

gerekir. 

 
Ne kadar organik gübre vermeliyiz? 

 
1 dekar alana 2,5-4,0 t çiftlik gübresi verilmelidir. 

Organik gübre verirken nelere dikkat edilmeli? 
 

• Yüksek dozlar tercih edilmelidir. 
• Çiftlik gübresi bir kerede verilmelidir. 
• N kaybını önlemek amacıyla hemen toprağa karıştırılmalıdır. 

 

Gübre tipi N (%) P2O5 (%) K2O (%) 

Hayvan 2.0 1.5 3.0 

Tavuk (et) 10.0 10.0 10.0 

Tavuk  
(yumurta) 

15.0 12.0 12.0 



 
                                                                                       Fotoğraf: Ruhsar YANMAZ 

 
 



KOMPOST NEDİR? 
 

Kısmen ayrışmış, ıslah edilmiş, besin değeri artırılmış bitki veya hayvansal kaynaklı 
maddedir. 
 

Kompost yapımında hangi maddelerden yararlanabiliriz? 
 

• Dökülmüş yapraklar 
• Kesilen çimler 
• Hayvan gübreleri 
• Sebze ve meyve kabukları 
• Sap saman artıkları 

 
Organik tarımda kompostu neden kullanmalıyız? 

 
Ekolojik nedenler: 
• İçindeki organik maddeler biyolojik dönüşüme uygundur, yani yenilenebilirdir. 
•  Üretim sonrası atıkların yeniden kullanılmasına olanak sağlar. 
• Toprak üzerinde bırakılan atık miktarını azaltır. 
• Bitkisel atıkların yakılması önlenmiş olur. 
• Kompost işlemi sırasında N katı organik bileşiklere dönüştürülmüş olur. Bu da su kirliliğini 

önler. 
• Turba kaynaklarının tüketimini önler. 
• Toprağa besin maddesi kazandırır. 

 
Ekonomik nedenler: 

 
• Toprak ıslahında ve bitki beslenmesi olarak ekonomik bir materyaldir. 
• Kompost yapımı bitkisel atıkların elden çıkarılmasını kolaylaştırır. 
• Kompost yapım şirketlerinin kurulması atık depolama alanlarının açılmasını sağlar. 
•  Kompost üretim-satış zincirinin kurulması yeni iş alanlarının açılmasını sağlar. 

 
KOMPOST NASIL YAPILIR? 
 
Önce kompostu hazırlayabilmek için bahçe içinde bir yer bulunmalıdır. 

 
Kompost hazırlama yeri nasıl olmalıdır? 

 
• Üstü örtülü 
• Yanları duvarla çevrili 
• Tavana yakın yerinde aydınlatma pencereleri olan bir yerdir. 
• Kompost hazırlama yeri sıcak bölgelerde açık bir alan olabilir. Ancak çatısı kapalı olmalıdır. 

 
Kompost hazırlamanın aşamaları nelerdir? 

 
Ön hazırlık ve yığın yapımı: 



 
• Materyal parçalanır ve karıştırılır. 
• Islatılır (1 t materyale 200 l su) 
• Nemin % 70’e çıkması sağlanır (Avuca alıp sıkıldığında su akmamalıdır) 
• Yığın yapılır 
• Yığının üzeri PE örtü ile örtülür 
• 2 hafta sonra açılır ve yığın havalandırılır. 
• Gerekliyse yeniden yığın yapılır, üzeri örtülür ve yeniden aktarılır. 
 

 
Kompost hazırlama yeri ve kompost materyalinin yığın haline getirilmesi  
 

 
Kompostun aktarılması ve yığın haline getirilmesi 

 



 
Kullanıma hazır kompost ve kompostun olgunlaşma durumunun elle kontrolü 

 
İyi bir kompost nasıl olmalıdır? 

 
• Materyal karışımı iyi ve parçalanabilir özellikte olmalı  
• Hafif nemli (% 50-60) 
• C/N 25 -30 olmalı 
• pH’sı 5.5-7,0 arasında olmalıdır. 

 
 
 

Kompostlaşma sırasında kompostta ne gibi değişimler olur? 
 

1.Hızlı ısınma dönemi: Yığın içinde sıcaklık 700C’ye kadar çıkar. 
2.Sıcaklığın sabitleştiği dönem: Çözünebilir maddelerde parçalanma meydana gelir. 
3.Soğuma dönemi: Yığın içindeki sıcaklığın düşmeye başlaması ile kompleks yapılı materyal 

parçalanmaya devam eder. 
4. Sıcaklığın hava sıcaklığına ulaşma dönemi: Kompost kullanıma hazır hale gelir. 
 

Kompostta ısınma nasıl sağlanır? 
 

Yığının ıslatılması ve sıkıştırılması ile kompostta ısınma başlar. Bu arada yığın içinde sıcaklıkta 
görev yapan mikroorganizmaların faaliyeti başlar ve parçalanmayı sağlarlar. 

 
Kompost yapımında kullanılan bazı materyallerin bileşimi (%) 

 
Materyal cinsi Su OM N P2O5 K2O C/N 

Karışık yabani otlar 88 9.8 0.40 0.14 0.29 14/1 

Tütün sapları 18 75.0 1.63 0.92 3.82 27/1 

Tahıl sapları (buğday, arpa) 14 81.0 0.40 0.20 0.90 117/1 

Mısır sapı 15 80.0 0.80 0.30 1.64 58/1 

Mısır koçanı 15 85.0 0.24 0.02 0.25 205/1  



Meşe-kayın yaprağı 15 81.0 1.00 0.20 0.35 47/1 

Çam ibreleri 13 73.0 0.89 0.20 0.12 46/1 

Testere talaşı 12 83.0 1.00 0.30 0.75 48/1 

Torf tozu 25 73.0 0.64 0.15 0.11 66/1 

Patates yaprağı 76 21.5 0.40 0.16 0.83 31/1 

Keten sapı 12 74.9 1.63 0ç92 3.82 27/1 

Bakla sapı 16 79.5 1.25 0.30 1.94 37/1 

Isırgan otu 83 14.7 0.56 0.18 0.74 15/1 

 
 

Kompost yapımı sırasında ne gibi sorunlarla karşılaşılabilir ve nasıl çözülür? 
 

Yığında kompost sıcaklığının artırılması ile ilgili sorunlar yaşanabilir. Bu da kompostun 
olgunlaşmasını geciktirir. Bunun için: 

• Yığın iyice ıslatılmalı ve sıkıştırılmalı 
• Yığın genişliği ve yüksekliği materyal miktarına göre ayarlanmalı 
• Yığının üzeri örtülmeli 
• Nemin fazla olduğu durumlarda aktarma aralıkları artırılmalı 
• Sıcaklığın yeterli olmadığı durumda ortama alçı katılmalı 

 
 
 

Kompost yapım süresi ne kadardır? 
 
6 ay-24  ay arasında değişir. 
 
Süre: 
• materyalin cinsine,  
• ortamın nemine,  
• oksijen varlığına  
• sıcaklığa  
• yığın büyüklüğüne göre değişir. 

 
Kompost kullanıma nasıl hazırlanır? 

 
• Parçalanan kompost elekten geçirilir. 

Taze kompostta parça büyüklüğü 40-50 mm arasında olmalıdır. 
• Olgunlaştırılmış kompostta ise parça büyüklüğü 15-20 mm olmalıdır. 

• Elek altı kısım atılır. 
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Organik tarımda toprak işleme nasıl olmalıdır? 
 

• Su ve toprak erozyonunu önleyici                                                       
 

• Mikroorganizmalar için uygun ortam sağlayıcı 
 

• Besin kayıplarını önleyici 
 

• Bitkinin kök gelişmesine yardımcı 
 

Organik tarımda toprak işleme hangi aşamalarda yapılır? 
 

1. Temel toprak işleme (sonbahar ) 
2. Tohum yatağı hazırlama 
3. Vejetasyon süresince 

 
Organik tarımda hangi toprak işleme teknikleri kullanılır? 

 
• Geleneksel toprak işleme (Devirerek toprak işleme – pullukla) 
• Koruyucu toprak işleme  (Toprağı kabartarak işleme 
• Toprak işlemeden ekim  

 
Koruyucu toprak işleme ne demektir? 

 
Ön bitki veya 2. ürün artıklarının tarla yüzeyine veya yüzeye yakın katmanlara serilmesi 

şeklinde uygulanır. Böylece hem erozyon ve kaymak tabakası oluşumu önlenmiş olur, hem de toprak 
işleme sayısı azaltılarak toprak sıkışması önlenmiş olur. 

 

 
 

Koruyucu toprak işleme (Bir önceki ürünün atıkları toprağa karıştırılmadan bırakılmış 
 

 
 



 
 
 
Koruyucu toprak işleme teknikleri nelerdir? 

 
• Minimum toprak işleme: Bu sistemde pulluk yerine kuyruk milinden kuvvet alarak 

çalışan kültivatör, rototiller, dişli merdane kullanılabilir. Tek bir aletle hem toprak işleme 
hem de tohum ekimi yapılabilir. 

• Malçlı toprak işleme: Toprak yüzeyinin işleme sonrası malç materyali ile örtülmesidir. 
Bu amaçla Kültivatör+telli döner tırmık, diskaro ve kuyruk miline bağlanarak çalışabilen 
aletler kullanılabilir. 

• Şeritvari toprak işleme: Toprağın freze ile 30 cm genişlikte ve 4-5 cm derinlikteki 
kısmının işlenmesidir. Böylece topraktaki suyun muhafazası, toprak tavının korunması ve 
rüzgâr erozyonunun engellenmesi sağlanmış olur. 

 

 
 

Toprak yüzeyinin plastik ve saman malçla örtülmesi 
 

Neden malç kullanmak gerekir? 
 

• Toprak neminin muhafazası 
• Toprak sıcaklığının korunması 



• Toprak ve su erozyonunun azaltılması 
• Yabancı ot gelişmesinin engellenmesi 

 
 
 

Malç malzemesi olarak neler kullanılır? 
 

• Sap saman 
• Bitki atıkları 
*: Organik tarımda plastik maçla izin verilmemektedir. 

 
Bitkisel malçları hangi şekillerde kullanabiliriz? 

 
• Bitki artıklarının tarlada bırakılması şeklinde 
• Bitki atıklarının parçalanarak toprak yüzeyine serilmesi (Ayçiçeği, pamuk sapları) 

 
Malçlamanın olumsuz yönleri nelerdir? 

 
Otlanma ve otlar arasında yaşayan zararlı ve hastalıkların artışına neden olabilir. 
 

Ne yapacağız? 
 
Yukarıdaki sorunlara çözüm bulacağız. 
 

Bulamazsak ne yapacağız? 
 
Kullanmayacağız 
 

Malça ne zaman başvuracağız? 
 

• Yeşil gübreleme yapılmamışsa 

• Yer örtücü bir bitki yoksa 
 

Toprak ne zaman işlenmelidir? 
 

• Toprak kesinlikle tavındayken işlenecek, toprak ıslakken işleme yapılmayacak 
• Toprak yapısına zarar verilmeyecek 
• Toprağın üst tabakası alt tabakayla karışmayacak 
• Organik tarımda esas toprağa organik madde katmak yanında onun korunmasıdır. 

 
Topraktaki organik maddeyi nasıl koruyacağız? 

 
• Bitki materyali topraktaki organizmalar tarafından bir organik bileşikten diğerine 

dönüştürülür. 
• Organizmanın biri tarafından atık olarak çıkarılan maddeler diğeri için besin maddesi niteliği 

taşır. 



• Belli bir aşamadan sonra organik bileşikler mikroorganizmalar tarafından parçalanamaz hale 
gelir. Bu durumda organik bileşikler bir sünger gibi hareket eder ve ağırlığının 6 katı su 
emebilme özelliğine sahip olur. 

 
 
 
 
 

Toprakta mevcut organik maddeyi artıran faktörler nelerdir? 
 
• Toprak işlemesi organik maddenin parçalanmasını hızlandırır. Bu nedenle yüzeysel işleme 

yapılmalıdır. Yüzeysel olarak işlenmiş bir tarlada 10 yıl sonra biriken organik madde miktarı 
% 4-5 iken işlenmemiş bir tarlada % 2-2.5 olarak bulunmuştur. 

• Topraktaki organik maddeyi artıran N’dur. Bu nedenle toprağa azot kazandıran baklagillerin 
yeşil gübre olarak kullanılması gerekir. 

• Bitkisel kökenli atıklar toprağa kazandırılmalıdır. 
• Organik maddenin düşük olduğu durumlarda organik maddenin kökeni olan diğer besin 

maddelerinin de ilavesi gerekir. 
• Ürün sonrası bitkisel atıklar topraktan uzaklaştırılmamalıdır. 
• Ekim nöbetinde sürekli çapa bitkileri kullanılmamalı,  çapa istemeyen tahıllara da yer 

verilmelidir. 
• Organik maddenin kök bölgesi derinliğine verilmesine çalışılmalıdır. 

 
 

ORGANİK TARIMDA BİTKİ BESLEME 
 

Geleneksel tarımda bitki beslemenin hedefi nedir? 
 
Geleneksel tarımda verimi ve kaliteyi artırmak için toprağa besin maddesi vermektir. 

 
Organik tarımda bitki beslemenin hedefi  

nedir? 
 

Organik tarımda bitki beslemenin amacı bitkide kabul edilebilir bir büyüme için gerekli besin 
maddelerini toprağa kazandırmaktır. 

 
Organik tarımda bitki beslemede uyulacak kurallar nelerdir? 

 
• Bitki besleme programları toprak analizine göre hazırlanmalı 
• Organik tarımda izin verilen bitki besin maddeleri kullanılmalı 
• Kontrol ve sertifikasyon hizmeti alınan firmanın istekleri dikkate alınmalı 

 
Organik tarımda toprağa ne kadar gübre vermeliyiz? 

 
*:Öncelikle toprak analizi yaptırmalıyız. Daha sonra aşağıdaki değerlerden yararlanabiliriz. 
 



Ürün tipi N P K 

Yapraklı bitkiler 2 1 1 

Köklü bitkiler 1 2 1 

Baklagiller 0 1 2 

Genel 1 1 1 

 
 
 
 
 
Organik tarımda gübre ve toprak düzenleyicisi olarak hangi kaynaklardan yararlanabiliriz? 

 
Organik azot kaynakları nelerdir? 

 
• Organik gübreler ve atıklar (kümes, kanalizasyon, bitki vb) 
• Toprak düzenleyicileri (Tarımsal kireç, leonardit (hümik asit ve türevleri), perlit, 

*: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca izinli olanlar kullanılmalıdır. 
 

Değişik organik materyallerin NPK değerleri 
 

.         Ürün tipi N P K 

Yapraklı bitkiler 2 1 1 

Köklü bitkiler 1 2 1 

Baklagiller 0 1 2 

Genel 1 1 1 

 
 

Organik fosfor kaynakları nelerdir? 
 

• Balık atıkları 
• Mezbaha atıkları 
• Omurgalı hayvan kemikleri 
• Demir ve çimento fabrikası atıkları 
• Çiftlik gübresi+triple süper fosfat 
• Fosforik asit 

*: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca izinli olanlar kullanılmalıdır. 

 
Organik potas kaynakları nelerdir? 

 
• Çiftlik gübresi 
• Potas kayaçları 
• Meyve endüstrisi atıkları 
• Arıtma çamurları 



• Şeker endüstrisi atıkları (Melas ve şilempe) 
*: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca izinli olanlar kullanılmalıdır. 

 
Organik kalsiyum kaynakları 

 
• Kalsit (CaCO3), Marn (CaCO3+Kil), Dolomit (Ca-Mg CO3), Kireç (CaO, Ca(OH)2), tebeşir 

(Ca CO3), Jips 
• Hayvan kabukları 
• Odun külü 
• Kâğıt, deri ve şeker endüstrisi atıkları 
• Su arıtma tesisi atıkları 
 

*: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca izinli olanlar kullanılmalıdır. 

 
Ne kadar gübre vereceğiz? 

 
• Yetiştiriciliğe başlarken ve daha sonra 2-3 yılda bir toprak analizi yapılarak belirlenmelidir. 
İleriki yıllarda analiz 5 yılda bir yapılsa yeterlidir. 

 
Bir toprak analizi raporunda neler bulunmalıdır? 

 
• Organik madde (%)  
• pH                            
• Fosfor 
• Potasyum 
• Magnezyum 
• Kalsiyum 
• Tuzluluk (Özellikle az yağışlı yörelerde) 

 
Toprak pH’sını nasıl ayarlayacağız? 

 
Toprak pH’sını 6.5’e düşürmek için gerekli S (kg/da) 

 
 Serpme Bant halinde 
pH Kumlu Killi Kumlu Killi 
7,5 4000-600 800-1000 200-250 300-500 
8,0 1000-1500 1500--2000 300-500 600-800 
8,5 1500-2000 1500-2000 600-800 800-+ 
9,0 2000-3000 - 800-+ - 

 
pH’yı 6.5’e yükseltmek için gerekli kireç miktarı (t/ha) 

 
pH Kumlu Tınlı Killi Turba 
6,0 2,5 4,0 5,0 0 
5,5 5,0 8,0 10,0 6,0 
5,0 7,0 12,0 15,0 12,0 



4,5 10,0 16,0 20,0 19,0 
Not: Bir seferde 7t/ha’dan fazla kireç kullanmayınız. Birkaç ay aralıkla parçalara bölerek veriniz. 

 
Toprak analizi ile hangi faydaları sağlarız? 

 
• Toprağın verimliliği ve verimlilik değişimi hakkında bilgi verir. 

 
• Kireçlemenin gerekip gerekmediğini gösterir. 
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Toprak yorulur mu? 
 

EVET 
 

Toprak yorgunluğu nedir? 
 
Uzun yıllar aynı tarlada aynı veya benzer bitki türlerinin yetiştirilmesi sonucu, bitkisel üretimde 
ortaya çıkan verim ve kalite düşüklüğüne denir. 
 

Toprak yorgunluğunun  
sebepleri nelerdir? 

 
• Hastalık ve zararlılar:  
• Yabancı otlar 
• Kök salgıları 
• Mikroorganizmalar 

 
Toprak yorgunluğu nasıl önlenebilir? 

 
• Ekim nöbeti yapılarak 
• Tarla boş bırakılarak 
 
*: ORGANİK TARIMDA TARLANIN BOŞ BIRAKILMASINA İZİN VERİLMEZ 

 
Neden? 

 
Toprak yüzeyinin boş bırakılması TOPRAK ve SU EROZYONUNA neden olur. 
 

Ekim Nöbeti Nedir? 
 
Aynı tarlaya arka arkaya aynı ürünü getirmemektir. 
  

Neden ekim nöbeti yapılmalıdır? 
 

• Besin dengesini sağlama: Topraktaki besin maddelerinin bitkiler tarafından eşit kullanımını 
sağlamak için gereklidir. 

• Zararlı faaliyetini azaltma: Aynı ürünün yetiştirilmesi ile o ürüne özgü zararlı, hastalık ve 
yabancı ot yoğunluğu artar. 

 
 

Toprakta besin dengesi nasıl sağlanır? 
 

Farklı bitkilerin yetiştirilmesi sağlanarak başka bitkilere de şans verilerek 
 

Topraktaki zararlı faaliyeti nasıl azaltılır? 
 

• Hastalık ve zararlılar konukçu seçer. Konukçu olmayan türler arka arkaya getirilerek 



 
• Her hastalık ve zararlı tüm bitkilerde zarar yapmaz. Benzer hastalık ve zararlılardan 

etkilenmeyen türleri arka arkaya getirerek 
Ekim nöbeti plânı nasıl hazırlanır, nelere dikkat edilir? 

 
• Bitkilerin kök yapısı ve derinliği 
• Yetişme süreleri 
• Bitkilerin besin istekleri 
• Bitkilerin hastalık zararlılara duyarlılığı 
• Bitkilerin uyuşumu 

 
Birbiriyle uyuşan veya uyuşmayan bitkiler nasıl seçilir? 

 
• Arka arkaya yetiştirildiğinde verimleri azalmayan bitkiler birbirleriyle uyuşan bitkilerdir. 

 
• Arka arkaya yetiştirildiklerinde verimleri azalan bitkiler birbirleriyle uyuşmayan bitkilerdir. 

 
*: Birbiriyle uyuşan bitkiler arka arkaya getirilmelidir. 

 
Sebzeler için uygulanabilecek farklı ekim nöbeti plânları 

 
• Organik tarımda öncelikle adaptasyon yetenekleri daha yüksek olduğu için bölgede yetişen 

bitkiler ele alınmalıdır. 
Familya Tür Ekim nöbeti ilişkisi 
Lahanagiller Brokoli, lahanalar, 

karnabahar, şalgam, 
turp 

!Kök derinliğinde toprak verimliliği korunmalı 
!Besin maddesi tüketimi fazla 
!Baklagillerden önce gelmeli 
!Dikim öncesinde organik gübre verilmeli 

Kabakgiller Hıyar, kavun, karpuz, 
kabak 

!Etkili bir yabancı ot ve böcek kontrolü için ön 
bitki çavdar veya buğday olabilir. 
!Arkasından baklagiller gelebilir. 

Baklagiller Fasulye, bezelye, 
bakla, yonca, 
 

!Toprak için yararlı ve çok az hastalık problemi 
var.  
!Uygun olduğunda tüm bitkilerle ekim nöbetine 
girebilir. 

Tahıllar Buğday, arpa, çavdar, 
mısır 

!Domates veya kabakgil familyası bitkilerinden 
önce ekildiğinde yabancı ot kontrolünde etkilidir.  
!Toprağın su tutma kapasitesini artırır. 

Soğangiller Soğan, sarımsak, 
pırasa 

!Baklagillerle ekim nöbetine girebilir, ancak 
topraktaki organik madde iyice parçalanmış 
olmalıdır. 

Patlıcangiler Domates, biber, 
patlıcan, patates 

!Hastalıkları çoktur.  
!Ön bitki taneli tahıllar olabilir. Arkadan 
baklagiller gelmelidir. 

Şemsiyegiller Havuç, kereviz, 
maydanoz, dereotu 

!Toprağı orta derecede besler. 
!Her bitki ön bitki olabilir, ancak ekim öncesi 
organik gübre verilmelidir.  



!Arkadan baklagiller gelebilir veya iyi bir malç 
yapılmalıdır. 

 
*: Çalışma konum nedeniyle listede sadece sebze türleri ile seçenekler sunulmuştur.  

 
 
EKİM NÖBETİNDE ÖN VE ARKA BİTKİ SEÇENEKLERİ 
 

*: Çalışma konum nedeniyle listede sadece sebze türleri ile seçenekler sunulmuştur.  

 
 

 
 
 
 

 

Tür Ön Bitki  Art Bitki 
Ispanak Patates, Bezelye, Fasulye, Havuç, K.bahar, 

Lahana ve Salatalar 
Bezelye, Fasulye, Hıyar, Domates, 
Patates, Lahana ve Soğan 

Lahana Lahanalar dışındaki tüm sebze türleri Domates, Fasulye, Salata, Hıyar, Turp, 
Pırasa, Bezelye 

Fasulye 
 

Patates, Domates, Kırmızı pancar, Maydanoz
Havuç, Ispanak, Lahana, Soğan 

Bütün sebze türleri 
En şanslı grup lahanagiller 

Hıyar, Kavu
Karpuz 

Domates, Patates, Lahana, Şalgam, Soğan, 
Ispanak, Turp, Salatalar 

Salatalar, Ispanak, Lahana, Soğan 

Domates, PatlıcanHıyar, Lahana, Kereviz, Şalgam, BaklagilleIspanak, Havuç, Bezelye, Fasulye, 
Bakla, Kereviz 

Biber Kabakgiller, Baklagiller, Salatalar, Ispanak, 
Turp 

Ispanak, Havuç, Bezelye, Fasulye, 
Bakla, Kereviz 
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Organik tarımda sulama prensipleri nelerdir? 

 

• Sağlıklı bitki yetiştirmek için bitkiye uygun bir sulama sistemi oluşturulmalı ve drenaj 
sorunu çözülmelidir.  

• Organik tarımda esas bitkiye istediği ve gereği kadar su vermek olmalıdır. 
• Yetiştiricilik sırasında su sıkıntısı (kuraklık) böcek zararını artırır. Su fazlalığı hastalıklara 

duyarlılığı artırır. 
• Sulama zamanı ve miktarı ayarlanarak hastalık ve zararlılar kontrol altına alınabilir. 

Örneğin aşırı ıslak topraklarda tarlanın drenajının (Topraktaki fazla suyun uzaklaştırılması) 
yapılması ile fazla nem koşullarında zarar yapan böceklerin faaliyeti önlenebilir. 

• Sulama (yağmurlama) yoluyla yaprak yüzeyinde zarar yapan afit gibi küçük böcekler 
yıkanarak ortamdan uzaklaştırılabilir.  

• Sulama ve malç yoluyla da topraktaki ve bitki çevresindeki nem kontrol altında tutulabilir. 
 

Aşırı sulama yapmanın zararlar nelerdir? 

• Bitki köklerinin boğulmasına neden olur. 
• Sulama için harcanan su kaynağı ve enerji boşa harcanmış olur. 
• Topraktaki yararlı mikroorganizmalar ölür. 
• Besin maddeleri yıkanır. 
• Hastalık yoğunluğu artar. 

 

 

Ne kadar su vermeliyiz? 

 

Bitkiye verilecek su miktarı 

• Toprağın su geçirme kapasitesi (Düşükse az, çoksa daha fazla) 
• Bitki türünün su isteği (Türlere göre değişir). 
• İklim koşullarına göre değişir. 
 

Organik tarımda sulama yaparken nelere dikkat edilmeli? 

 

• Temiz sulama suyu kullanılmalı (*KSK tarafından analizi yapılacak ve izin verilirse 
kullanılacak) 

•  Sulama sistemi olarak kök bölgesine suyu ileten teknikler kullanılmalı. 
• Damla sulama sistemi veya yağmurlama sulama sistemi tercih edilmelidir. 
• Salma sulama organik tarımda kullanılmaz. 
• Sızdırma sulama (karık sulama) sistemi ise KSK kuruluşunun iznine bağlı olarak 

kullanılabilir. 
 
 



ORGANİK TARIMDA MEKANİZASYON NASIL OLMALIDIR 

 

• Makine kullanımı azaltılmalıdır. 
• Makineler 

• Ödünç alınabilir. 
• Paylaşılabilir 
• Kiralanabilir olmalıdır.  

 

ORGANİK TARIMDA MEKANİZASYON AZALTILMIŞSA DA ORGANİK TARIMA 

UYGUN ALET VE EKİPMANLAR GELENEKSEL TARIMDA KULLANILAN AMAÇLAR 

DOĞRULTUSUNDA KULLANILABİLİR. 

 

Ekipmanları nerelerde kullanabiliriz? 

 

• Gübre ve kompost aktarma 
• Sürme, çizi açma 
• Yastık hazırlama (rotovatör) 
• Masura hazırlama 
• Ekim 
• Dikim 
• Yabancı ot kontrolü 
• İlaçlama 
• Hasat 
• Taşıma 

 



ORGANİK TARIMDA TARIMSAL SAVAŞ NASIL OLMALIDIR? 
 
Bilinçsiz kullanılan tarım ilaçlarının zararları nelerdir? 
 

• Zehirlenmeler, ölümle sonuçlanan vakalar (İlacı yapan ve ilaçlı ürünleri tüketenlerde) 
• İlaç kalıntıları insan sağlığına zararlıdır. 
• Doğal dengenin bozulmasına ve çevre kirliliğine neden olur.  
• Hastalık, zararlı ve yabancı otlar ilaçlara karşı dayanıklılık mekanizması oluşturur ve ilaç 

etkili olmaz. 
• İlaca ödenen para üretim maliyetini artırır. 
• Ürün dış satımında kalıntı nedeniyle sorunlar yaşanır. 
• İlaçların çoğunluğunun dışarıdan ithal edilmesi nedeniyle dışa bağımlılığa dolayısıyla döviz 

kaybı söz konusudur. 
 

Organik tarımda tarımsal savaşın ilkeleri nelerdir? 
 

• Bitkileri öncelikle sağlıklı yetiştirmek 
• Kültürel önlemleri öncelikle uygulamak 
• Doğadaki faydalı zararlı organizmalar arasındaki dengeyi korumak 
• Zararlı yoğunluğunu ekonomik zarar eşiğinin altında tutmak 
• Çok zorda kalınca organik kökenli ilaçları kullanmak 

 
Organik tarımda hangi savaş yöntemlerini kullanabiliriz? 

 
• Kültürel önlemler  
• Mekanik savaş 
• Biyoteknik savaş 
• Biyolojik mücadele 
• Kimyasal savaş 

 
** ORGANİK TARIM KÜLTÜREL ÖNLEMLER VE BİYOLOJİK MÜCADELE 

OLMADAN YAPILAMAZ! 
 
Kültürel Önlemler deyince neleri anlıyoruz? 
 

• Temiz toprak: Bitki yetiştirilecek toprak hastalıklardan arınmış bir toprak olmalıdır. Bitki 
türünün isteklerine uygun toprak seçilmelidir (Toprak yapısı, tuzluluk, asitlik, geçirgenlik, 
kireç miktarı vb).  

• Temiz tohum, fide, fidan: Temiz çoğaltma materyalinden kastedilen sağlam, ve hastalık ve 
zararlılardan arınmış materyaldir. Bu materyal, temiz alanlarda üretilmiş olmalıdır.  

• Dayanıklı veya toleranslı çeşitler kullanmak: Yetiştiricilik yapılan bölgede belirli bir 
hastalık ve zararlı yaygınsa, ona dayanıklı çeşitler kullanmak, ileride yapılacak tarımsal 
savaşın daha kolaylaşmasına yardımcı olur.  

• Ekim nöbeti: Bitkilerin artarda yetiştirilmesinin önlenmesiyle, o türe özgü zararlı ve hastalık 
yoğunluğunun azalmasını sağlar. Ekim nöbeti özellikle toprakta yaşayan zararlı 
yoğunluğunun azaltılmasında etkili olmaktadır. Ekim nöbetine alınacak bitki türünü 



belirlemede, zararlı veya hastalığın konukçusu olmayan türler seçilmelidir. Özellikle yılda 
bir kez döl veren türler için ekim nöbeti etkili olurken, göç edebilen veya yer değiştirebilen, 
yayılma gücü yüksek olan zararlılar için uygun değildir. 

• Ekim-dikim zamanını ayarlama: Bitki hastalık veya zararlının yoğun olarak görülebildiği 
zamanlardan önce veya sonra ekilerek veya dikilerek mücadele yapılabilir. Bu amaçla 
erkenci veya geççi çeşit tercihi de yapılabilir. 

• Birlikte yetiştirme: Bazı zararlı ve hastalıklar bitki tercihi yapar. Bu durumda bitki sıra 
aralarına hastalık veya zararlının tercih ettiği bitkiler ekilerek hastalık ve zararlı yoğunluğu 
azaltılabilir.  

• Sık dikim yapmamak: Bitkiler arasında bırakılan mesafelerin dar olması, hem mücadeleyi 
zorlaştırır hem de bitkilerin havalanmasını, güneş ışığından yararlanmasını zorlaştırır. Bunun 
sonucu olarak ortam neminin artması ile yüksek nemden hoşlanan yaprak bitleri, unlu ve 
kabuklu bitler ile beyaz sinek gibi zararlıların gelişmesine neden olur. Ayrıca birim alanda 
bulunması gereken bitki sayılarına dikkat edildiğinde topaktaki besin maddelerinden rahatça 
yararlanabilen bitkiler daha sağlıklı olur ve hastalık ve zararlılara karşı direnci artar. 

• Dengeli sulama yapmak: Sulama bitkisel üretimde yağışların yeterli olmadığı durumlarda 
ve bitkinin ihtiyacı olan dönemde uygulanması gereken bir kültürel önlemdir. Ancak 
gerektiğinden fazla verilen su hem toprağın hem de bitkinin havalanmasını azaltacağından 
hastalık ve zararlı yoğunluğunu artırır. Yine sulamanın günün sıcak saatlerinde yapılması, 
sulamada dinlendirilmiş su kullanılması da bitkinin gelişmesini olumlu yönde teşvik eder ve 
dayanıklı olan bitkiler de hastalık ve zararlılarla daha iyi mücadele ederler. 

• Dengeli gübreleme yapmak: Bitki ne kadar istiyorsa o kadar gübreleme yapmak gerekir. 
Toprakta besin maddesi eksikliği varsa o madde gereken kadar verilmelidir. Özellikle fazla 
verilen azot, aşırı vejetatif gelişmeye neden olarak bitkinin hastalık ve zararlılara 
dayanıklılığını azaltır. Buna karşılık potaslı gübreler bitkilerdeki dayanıklılığı artırır. Ancak 
toprakta potas varsa vermeye gerek yoktur. 

• Yabancı ot mücadelesi: Yabancı otlar bitkinin besinlerine ortak olduğu gibi, hastalık ve 
zararlılara da konukçuluk yaparak bitkilerin zararlanmasına neden olur. Bu nedenle yabancı 
otlarla yapılan mücadele bitki sağlığını koruyacaktır. Tek yıllık bitkilerde zarar yapan 
nematodlar, yaprak bitleri, yaprak pireleri gibi böcekler yumurtalarını yabancı otların yaprak 
ve köklerine bırakırlar. Bunlar uzaklaştırılmadığı takdirde sayıları ve dolayısıyla zararları 
giderek artacaktır. Mücadele mekanik olarak yapılır. El veya çapa kullanılır. Yine yer örtücü 
bitkiler kullanılarak, yabancı otların gelişmesi baskı altında tutulabilir. Toplanan atıkların 
yakılması önerilmez. Çünkü yakma sırasında zararlı organizmaların yanında faydalılar da 
yok olur. 

• Hastalıklı bitki ve bitki artıklarını uzaklaştırmak: Bitkilerde zarar yapan zararlı ve 
hastalıkların yumurtaları larvaları hasat sonrası atıklar üzerine yerleşir ve kışı burada geçirir. 
Hasadın hemen arkasından bitki atıklarının, meyve bahçelerinde budama atıklarının 
bahçeden uzaklaştırılması ile bu etmenler uzaklaştırılmış olur. Atıkların bahçeden 
uzaklaştırılması, yol kenarlarına ve su kanalına yakın yerlere atılmamaına özen gösterilmeli, 
derin bir çukura gömülmesi veya çok darda kalınırsa yakılması önerilir. Çünkü organik 
tarımda esas bitkisel atıkların organik madde kaynağı olarak değerlendirilmesini sağlamaktır. 
Çukura gömülerek ileride bu atıklar kullanılabilir. 

• Kullanılan aletleri temiz tutmak: Toprak işleme ve bakım amacıyla kullanılan aletlerin 
kullanım sonrası temizlenmesi ve dezenfektanla muamele edilmesi gerekir. Sodyum 
hipokloritli su ile yıkamak bunun için bir çözüm olabilir. 

 



Mekanik savaş nedir? 
 
Hastalık ve zararlılarla elle veya alet yardımıyla mücadele etmektir.  
 
 
 

Mekanik savaş nasıl yapılır? 
• Elle toplama: Özellikle biyolojik veya organik preparatla mücadele edilemeyen zararlılarla 

savaşta bazı böceklerin elle toplanması ve daha sonra imha edilmesi etkili olmaktadır. Yine 
grup halinde yaşayan zararlıların yaşadıkları bitki organlarıyla birlikte koparılıp 
uzaklaştırılması da faydalı olmaktadır. Aynı şey hastalıklı bitki parçaları ve yabancı otlar için 
de geçerlidir. 

• Tuzaklar: Zararlıların toplanması veya zararlı yoğunluğunun belirlenmesinde kullanılır. 
Ancak her türe özgü zararlıların biyolojisi bilinmeli ve buna uygun mekanik mücadele 
yöntemi kullanılmalıdır.  

 
Biyoteknik Şavaşım Yöntemi (Tuzak Kullanımı) ne demektir? 

 
Bitki zararlılarının her birinin kendi aralarındaki iletişim yollarından yararlanarak hareket halindeki 
erginlerini tuzaklar yardımıyla çekmeyi, toplamayı, yakalamayı ve imha etmeyi hedefleyen bir 
yöntemdir. 
 
Tuzaklar 2 şekilde yarar sağlar: 

• Üretim yerinde hangi zararlıların olduğunu ve yoğunluğunu belirlemek 
• Mücadele amaçlı kullanmak 

 
                                                              Değişik tuzaklar 

Kaç tip tuzak vardır? 
 

Koku (Feromon) Tuzakları: Bu tuzaklar böceklerin kendi aralarındaki haberleşmede 
kullandıkları kokulardan yararlanma esasına dayanır. Özellikle çiftleşme döneminde dişiler erkekleri 
cezbetmek amacıyla koku salgılarlar. Bu kokuları verebilen tuzaklar yardımıyla erkekler avlanarak 
dişilerin yumurta bırakması önlenmiş olur. Ancak her böcek türünün salgıladığı koku farklıdır. 
Bu nedenle her bir zararlı grubu için etkili olan tuzak tipini seçmek gerekir. Ülkemizde değişik 
zararlılara karşı geliştirilmiş koku tuzakları bulunmaktadır. Organik tarımda izin verilenlerin 
kullanılması gerekir.  

Işık tuzakları: Böcekleri ışığa yönelterek yok etmeyi hedefleyen sistemlerdir. 
Besin tuzakları: Böceklerin tercih ettiği koku ve besin maddeleri arazinin değişik yerlerine 

kaplar içinde konarak böceklerin toplanması ve imhasına yönelik hazırlanır. Şarap, sirke, şeker ve 
meyve suyu, pekmez, melas, şarap tortuları, su en fazla kullanılan materyallerdir.  

Görsel Tuzaklar: Meyve sinekleri, galeri sinekleri için elverişlidir. Sarı renklileri en 
etkilisidir. Levhalara böcek öldürücü ilaçlar da sürülerek etkinliği artırılabilir. Zeytin sineğine karşı 
yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Tuzak kombinasyonları: Zararlıların özelliğine göre yukarıda belirtilen tuzakların bir veya 
ikisi bir arada kullanılabilir. 



Tuzak Bitki: Böceklerin daha fazla tercih ettiği bitkiler tarla ve bahçe kenarlarına dikilebilir. 
Mısır kenarlarına şeker sorgum, lahanagillerin etrafına kolza ve hardal türleri dikilerek başarı 
sağlanabilir. 

Uzaklaştırıcı Bitki: Bazı sap ve yaprak kurtlarının ergin kelebekleri bazı bitkilerin 
kokusundan hoşlanmamaktadır (kekik ve nane). Bu bitkilerin parsel kenarlarına dikilmesi ile 
mücadele yapılabilir. 
 

Biyolojik Mücadele nedir? 
 
Zararlıların doğal düşmanlarının aktif olarak kullanılmasını sağlayarak zararlılarla mücadele 
edilmesidir.  
 

Biyolojik mücadeleye başlamadan önce nelerin bilinmesi gerekir? 
 

• Zararlı veya hastalığın doğal düşmanların tanınması,  
• Doğal düşmanların yaşam koşullarının bilinmesi (Ekolojik istekler, yer) 
• Zararlı-doğal düşmanBirbirleri ile ilişkilerinin, doğal düşmanların yaşayabileceği bitkilerin 

iyi bilinmesi gerekir. Yapılan çalışmalar sonucunda pek çok biyolojik preparat 
geliştirilmiştir. Ancak Tarım Bakanlığı’nın ve KSK kuruluşunun onayladığı preparatların 
kullanılması gerekir. 

Biyolojik savaşta kullanılan preparatların 2 ana hedefi vardır. 
• Avcı Böceklerin Artırılması: Avcı böceklere konukçuluk edecek bitki türlerine ekim 

nöbetinde yer verilmesi gerekmektedir.   
• Doğal düşmanların çoğaltılıp salınması: Kontrollü koşullarda pek çok avcı böcek türü 

üretilerek bahçelere salınabilmektedir.  
 

 
Kimyasal Savaş nedir? 

 
Organik tarımda kültürel önlemlerin veya diğer savaş yöntemlerinin etkili olmadığı durumlarda baş 
vurulan ve sadece Tarım Bakanlığı tarafından izin almış ve ‘organik tarımda kullanılabilir’ etiketi 
taşıyan inorganik ve organik kökenli ilaçların kullanılabildiği bir savaş yöntemidir. 
 
Aşağıda izinli kimyasal ilaçların isimleri ve etkili olduğu türler verilmiştir. 
 
İzinli inorganik ilaçlar 

• Bakırlı Bileşikler: Mantari ve bakteriyel hastalıklara karşı etkilidir.  
• Kükürt. Küllemeye karşı etkindir.  
• Kalsiyum Polisülfit: Karaleke ve şeftalide yaprak kıvırcıklığına etkilidir. 
• Potasyum Permanganat: Mantari ve bakteriyel etmenlere karşı kullanılır. 
• Lesitin. Soya fasulyesinden elde edilir ve küllemeye karşı etkilidir. 

 
İzinli Organik İlaçlar 

• Azadirachtin: Tesbih ağacının yaprak, kabuk ve tohumlarından elde edilmektedir. 200 
civarında böcek türüne etkili olduğu bilinmektedir. Ticari üretimi yapılmaktadır. Öldürücü, 
kısırlaştırıcı, beslenmeyi engelleyici etkileri vardır.  



• Pyrethrum: Krizantem bitkisinin çiçeklerinden elde edilmektedir. Ambar zararlılarına karşı 
son derece etkilidir. Isırıcı ve emici böceklere uygulanmaktadır.  

• Mineral Yağlar:. Bitki yüzeylerini kaplamada kullanılır. 
• Balmumu: Budamada kesilen yerlerden hastalık girişini önlemek için kullanılabilir. 
• Gül Yağı: Yaprak leke hastalıklarına karşı, 
• Kekik Yağı: Toprak kökenli hastalıklara karşı, 
• At kuyruğu, Sarımsak, Soğan ve Yaban turpu, domates yaprağı, acı kırmızı biber 

tohumu ve meyvesi, nikotin , ısırgan otu vb bitki ekstraktları: domates, hıyar, gül, çilek, 
meyve ağaçları ve üzümsü meyvelerde mantari hastalıklar ile bazı zararlılara karşı etkili 
olmaktadır.  

• Arap Sabunu: Yaprak bitlerine karşı etkilidir. Etki süresi kısadır. 
• Parafin Yağları: Zararlıların yumurtalarına karşı kullanılmaktadır. 
• Kaya Unu: Toz halinde verilmekte ve böceklerin solunum sistemlerine zarar verilmektedir.  
• Bacillus thurigiensis: Biyolojik mücadelede en fazla kullanılan bakteridir. Böcek 

yumurtalarına karşı uygulanmaktadır.  
 
 



ORGANİK TARIMDA TARIMSAL SAVAŞ NASIL OLMALIDIR? 
 
Bilinçsiz kullanılan tarım ilaçlarının zararları nelerdir? 
 

• Zehirlenmeler, ölümle sonuçlanan vakalar (İlacı yapan ve ilaçlı ürünleri tüketenlerde) 
• İlaç kalıntıları insan sağlığına zararlıdır. 
• Doğal dengenin bozulmasına ve çevre kirliliğine neden olur.  
• Hastalık, zararlı ve yabancı otlar ilaçlara karşı dayanıklılık mekanizması oluşturur ve ilaç 

etkili olmaz. 
• İlaca ödenen para üretim maliyetini artırır. 
• Ürün dış satımında kalıntı nedeniyle sorunlar yaşanır. 
• İlaçların çoğunluğunun dışarıdan ithal edilmesi nedeniyle dışa bağımlılığa dolayısıyla döviz 

kaybı söz konusudur. 
 

Organik tarımda tarımsal savaşın ilkeleri nelerdir? 
 

• Bitkileri öncelikle sağlıklı yetiştirmek 
• Kültürel önlemleri öncelikle uygulamak 
• Doğadaki faydalı zararlı organizmalar arasındaki dengeyi korumak 
• Zararlı yoğunluğunu ekonomik zarar eşiğinin altında tutmak 
• Çok zorda kalınca organik kökenli ilaçları kullanmak 

 
Organik tarımda hangi savaş yöntemlerini kullanabiliriz? 

 
• Kültürel önlemler  
• Mekanik savaş 
• Biyoteknik savaş 
• Biyolojik mücadele 
• Kimyasal savaş 

 
** ORGANİK TARIM KÜLTÜREL ÖNLEMLER VE BİYOLOJİK MÜCADELE 

OLMADAN YAPILAMAZ! 
 
Kültürel Önlemler deyince neleri anlıyoruz? 
 

• Temiz toprak: Bitki yetiştirilecek toprak hastalıklardan arınmış bir toprak olmalıdır. Bitki 
türünün isteklerine uygun toprak seçilmelidir (Toprak yapısı, tuzluluk, asitlik, geçirgenlik, 
kireç miktarı vb).  

• Temiz tohum, fide, fidan: Temiz çoğaltma materyalinden kastedilen sağlam, ve hastalık ve 
zararlılardan arınmış materyaldir. Bu materyal, temiz alanlarda üretilmiş olmalıdır.  

• Dayanıklı veya toleranslı çeşitler kullanmak: Yetiştiricilik yapılan bölgede belirli bir 
hastalık ve zararlı yaygınsa, ona dayanıklı çeşitler kullanmak, ileride yapılacak tarımsal 
savaşın daha kolaylaşmasına yardımcı olur.  

• Ekim nöbeti: Bitkilerin artarda yetiştirilmesinin önlenmesiyle, o türe özgü zararlı ve hastalık 
yoğunluğunun azalmasını sağlar. Ekim nöbeti özellikle toprakta yaşayan zararlı 
yoğunluğunun azaltılmasında etkili olmaktadır. Ekim nöbetine alınacak bitki türünü 



belirlemede, zararlı veya hastalığın konukçusu olmayan türler seçilmelidir. Özellikle yılda 
bir kez döl veren türler için ekim nöbeti etkili olurken, göç edebilen veya yer değiştirebilen, 
yayılma gücü yüksek olan zararlılar için uygun değildir. 

• Ekim-dikim zamanını ayarlama: Bitki hastalık veya zararlının yoğun olarak görülebildiği 
zamanlardan önce veya sonra ekilerek veya dikilerek mücadele yapılabilir. Bu amaçla 
erkenci veya geççi çeşit tercihi de yapılabilir. 

• Birlikte yetiştirme: Bazı zararlı ve hastalıklar bitki tercihi yapar. Bu durumda bitki sıra 
aralarına hastalık veya zararlının tercih ettiği bitkiler ekilerek hastalık ve zararlı yoğunluğu 
azaltılabilir.  

• Sık dikim yapmamak: Bitkiler arasında bırakılan mesafelerin dar olması, hem mücadeleyi 
zorlaştırır hem de bitkilerin havalanmasını, güneş ışığından yararlanmasını zorlaştırır. Bunun 
sonucu olarak ortam neminin artması ile yüksek nemden hoşlanan yaprak bitleri, unlu ve 
kabuklu bitler ile beyaz sinek gibi zararlıların gelişmesine neden olur. Ayrıca birim alanda 
bulunması gereken bitki sayılarına dikkat edildiğinde topaktaki besin maddelerinden rahatça 
yararlanabilen bitkiler daha sağlıklı olur ve hastalık ve zararlılara karşı direnci artar. 

• Dengeli sulama yapmak: Sulama bitkisel üretimde yağışların yeterli olmadığı durumlarda 
ve bitkinin ihtiyacı olan dönemde uygulanması gereken bir kültürel önlemdir. Ancak 
gerektiğinden fazla verilen su hem toprağın hem de bitkinin havalanmasını azaltacağından 
hastalık ve zararlı yoğunluğunu artırır. Yine sulamanın günün sıcak saatlerinde yapılması, 
sulamada dinlendirilmiş su kullanılması da bitkinin gelişmesini olumlu yönde teşvik eder ve 
dayanıklı olan bitkiler de hastalık ve zararlılarla daha iyi mücadele ederler. 

• Dengeli gübreleme yapmak: Bitki ne kadar istiyorsa o kadar gübreleme yapmak gerekir. 
Toprakta besin maddesi eksikliği varsa o madde gereken kadar verilmelidir. Özellikle fazla 
verilen azot, aşırı vejetatif gelişmeye neden olarak bitkinin hastalık ve zararlılara 
dayanıklılığını azaltır. Buna karşılık potaslı gübreler bitkilerdeki dayanıklılığı artırır. Ancak 
toprakta potas varsa vermeye gerek yoktur. 

• Yabancı ot mücadelesi: Yabancı otlar bitkinin besinlerine ortak olduğu gibi, hastalık ve 
zararlılara da konukçuluk yaparak bitkilerin zararlanmasına neden olur. Bu nedenle yabancı 
otlarla yapılan mücadele bitki sağlığını koruyacaktır. Tek yıllık bitkilerde zarar yapan 
nematodlar, yaprak bitleri, yaprak pireleri gibi böcekler yumurtalarını yabancı otların yaprak 
ve köklerine bırakırlar. Bunlar uzaklaştırılmadığı takdirde sayıları ve dolayısıyla zararları 
giderek artacaktır. Mücadele mekanik olarak yapılır. El veya çapa kullanılır. Yine yer örtücü 
bitkiler kullanılarak, yabancı otların gelişmesi baskı altında tutulabilir. Toplanan atıkların 
yakılması önerilmez. Çünkü yakma sırasında zararlı organizmaların yanında faydalılar da 
yok olur. 

• Hastalıklı bitki ve bitki artıklarını uzaklaştırmak: Bitkilerde zarar yapan zararlı ve 
hastalıkların yumurtaları larvaları hasat sonrası atıklar üzerine yerleşir ve kışı burada geçirir. 
Hasadın hemen arkasından bitki atıklarının, meyve bahçelerinde budama atıklarının 
bahçeden uzaklaştırılması ile bu etmenler uzaklaştırılmış olur. Atıkların bahçeden 
uzaklaştırılması, yol kenarlarına ve su kanalına yakın yerlere atılmamaına özen gösterilmeli, 
derin bir çukura gömülmesi veya çok darda kalınırsa yakılması önerilir. Çünkü organik 
tarımda esas bitkisel atıkların organik madde kaynağı olarak değerlendirilmesini sağlamaktır. 
Çukura gömülerek ileride bu atıklar kullanılabilir. 

• Kullanılan aletleri temiz tutmak: Toprak işleme ve bakım amacıyla kullanılan aletlerin 
kullanım sonrası temizlenmesi ve dezenfektanla muamele edilmesi gerekir. Sodyum 
hipokloritli su ile yıkamak bunun için bir çözüm olabilir. 

 



Mekanik savaş nedir? 
 
Hastalık ve zararlılarla elle veya alet yardımıyla mücadele etmektir.  
 
 
 

Mekanik savaş nasıl yapılır? 
• Elle toplama: Özellikle biyolojik veya organik preparatla mücadele edilemeyen zararlılarla 

savaşta bazı böceklerin elle toplanması ve daha sonra imha edilmesi etkili olmaktadır. Yine 
grup halinde yaşayan zararlıların yaşadıkları bitki organlarıyla birlikte koparılıp 
uzaklaştırılması da faydalı olmaktadır. Aynı şey hastalıklı bitki parçaları ve yabancı otlar için 
de geçerlidir. 

• Tuzaklar: Zararlıların toplanması veya zararlı yoğunluğunun belirlenmesinde kullanılır. 
Ancak her türe özgü zararlıların biyolojisi bilinmeli ve buna uygun mekanik mücadele 
yöntemi kullanılmalıdır.  

 
Biyoteknik Şavaşım Yöntemi (Tuzak Kullanımı) ne demektir? 

 
Bitki zararlılarının her birinin kendi aralarındaki iletişim yollarından yararlanarak hareket halindeki 
erginlerini tuzaklar yardımıyla çekmeyi, toplamayı, yakalamayı ve imha etmeyi hedefleyen bir 
yöntemdir. 
 
Tuzaklar 2 şekilde yarar sağlar: 

• Üretim yerinde hangi zararlıların olduğunu ve yoğunluğunu belirlemek 
• Mücadele amaçlı kullanmak 

 
                                                              Değişik tuzaklar 

Kaç tip tuzak vardır? 
 

Koku (Feromon) Tuzakları: Bu tuzaklar böceklerin kendi aralarındaki haberleşmede 
kullandıkları kokulardan yararlanma esasına dayanır. Özellikle çiftleşme döneminde dişiler erkekleri 
cezbetmek amacıyla koku salgılarlar. Bu kokuları verebilen tuzaklar yardımıyla erkekler avlanarak 
dişilerin yumurta bırakması önlenmiş olur. Ancak her böcek türünün salgıladığı koku farklıdır. 
Bu nedenle her bir zararlı grubu için etkili olan tuzak tipini seçmek gerekir. Ülkemizde değişik 
zararlılara karşı geliştirilmiş koku tuzakları bulunmaktadır. Organik tarımda izin verilenlerin 
kullanılması gerekir.  

Işık tuzakları: Böcekleri ışığa yönelterek yok etmeyi hedefleyen sistemlerdir. 
Besin tuzakları: Böceklerin tercih ettiği koku ve besin maddeleri arazinin değişik yerlerine 

kaplar içinde konarak böceklerin toplanması ve imhasına yönelik hazırlanır. Şarap, sirke, şeker ve 
meyve suyu, pekmez, melas, şarap tortuları, su en fazla kullanılan materyallerdir.  

Görsel Tuzaklar: Meyve sinekleri, galeri sinekleri için elverişlidir. Sarı renklileri en 
etkilisidir. Levhalara böcek öldürücü ilaçlar da sürülerek etkinliği artırılabilir. Zeytin sineğine karşı 
yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Tuzak kombinasyonları: Zararlıların özelliğine göre yukarıda belirtilen tuzakların bir veya 
ikisi bir arada kullanılabilir. 



Tuzak Bitki: Böceklerin daha fazla tercih ettiği bitkiler tarla ve bahçe kenarlarına dikilebilir. 
Mısır kenarlarına şeker sorgum, lahanagillerin etrafına kolza ve hardal türleri dikilerek başarı 
sağlanabilir. 

Uzaklaştırıcı Bitki: Bazı sap ve yaprak kurtlarının ergin kelebekleri bazı bitkilerin 
kokusundan hoşlanmamaktadır (kekik ve nane). Bu bitkilerin parsel kenarlarına dikilmesi ile 
mücadele yapılabilir. 
 

Biyolojik Mücadele nedir? 
 
Zararlıların doğal düşmanlarının aktif olarak kullanılmasını sağlayarak zararlılarla mücadele 
edilmesidir.  
 

Biyolojik mücadeleye başlamadan önce nelerin bilinmesi gerekir? 
 

• Zararlı veya hastalığın doğal düşmanların tanınması,  
• Doğal düşmanların yaşam koşullarının bilinmesi (Ekolojik istekler, yer) 
• Zararlı-doğal düşmanBirbirleri ile ilişkilerinin, doğal düşmanların yaşayabileceği bitkilerin 

iyi bilinmesi gerekir. Yapılan çalışmalar sonucunda pek çok biyolojik preparat 
geliştirilmiştir. Ancak Tarım Bakanlığı’nın ve KSK kuruluşunun onayladığı preparatların 
kullanılması gerekir. 

Biyolojik savaşta kullanılan preparatların 2 ana hedefi vardır. 
• Avcı Böceklerin Artırılması: Avcı böceklere konukçuluk edecek bitki türlerine ekim 

nöbetinde yer verilmesi gerekmektedir.   
• Doğal düşmanların çoğaltılıp salınması: Kontrollü koşullarda pek çok avcı böcek türü 

üretilerek bahçelere salınabilmektedir.  
 

 
Kimyasal Savaş nedir? 

 
Organik tarımda kültürel önlemlerin veya diğer savaş yöntemlerinin etkili olmadığı durumlarda baş 
vurulan ve sadece Tarım Bakanlığı tarafından izin almış ve ‘organik tarımda kullanılabilir’ etiketi 
taşıyan inorganik ve organik kökenli ilaçların kullanılabildiği bir savaş yöntemidir. 
 
Aşağıda izinli kimyasal ilaçların isimleri ve etkili olduğu türler verilmiştir. 
 
İzinli inorganik ilaçlar 

• Bakırlı Bileşikler: Mantari ve bakteriyel hastalıklara karşı etkilidir.  
• Kükürt. Küllemeye karşı etkindir.  
• Kalsiyum Polisülfit: Karaleke ve şeftalide yaprak kıvırcıklığına etkilidir. 
• Potasyum Permanganat: Mantari ve bakteriyel etmenlere karşı kullanılır. 
• Lesitin. Soya fasulyesinden elde edilir ve küllemeye karşı etkilidir. 

 
İzinli Organik İlaçlar 

• Azadirachtin: Tesbih ağacının yaprak, kabuk ve tohumlarından elde edilmektedir. 200 
civarında böcek türüne etkili olduğu bilinmektedir. Ticari üretimi yapılmaktadır. Öldürücü, 
kısırlaştırıcı, beslenmeyi engelleyici etkileri vardır.  



• Pyrethrum: Krizantem bitkisinin çiçeklerinden elde edilmektedir. Ambar zararlılarına karşı 
son derece etkilidir. Isırıcı ve emici böceklere uygulanmaktadır.  

• Mineral Yağlar:. Bitki yüzeylerini kaplamada kullanılır. 
• Balmumu: Budamada kesilen yerlerden hastalık girişini önlemek için kullanılabilir. 
• Gül Yağı: Yaprak leke hastalıklarına karşı, 
• Kekik Yağı: Toprak kökenli hastalıklara karşı, 
• At kuyruğu, Sarımsak, Soğan ve Yaban turpu, domates yaprağı, acı kırmızı biber 

tohumu ve meyvesi, nikotin , ısırgan otu vb bitki ekstraktları: domates, hıyar, gül, çilek, 
meyve ağaçları ve üzümsü meyvelerde mantari hastalıklar ile bazı zararlılara karşı etkili 
olmaktadır.  

• Arap Sabunu: Yaprak bitlerine karşı etkilidir. Etki süresi kısadır. 
• Parafin Yağları: Zararlıların yumurtalarına karşı kullanılmaktadır. 
• Kaya Unu: Toz halinde verilmekte ve böceklerin solunum sistemlerine zarar verilmektedir.  
• Bacillus thurigiensis: Biyolojik mücadelede en fazla kullanılan bakteridir. Böcek 

yumurtalarına karşı uygulanmaktadır.  
 
 



Organik	  Tarımda	  İşletme	  Planlaması	  
	  

• Tarımsal	  ve	  doğal	  ekosistemler	  
	  	  	  	  DOĞAL	  

• Kontrol:	  İçsel	  
• Enerji:	  	  Güneş	  veya	  kimyasal	  enerji	  
• Çeşitlilik:	  Zengin	  
• Atık:	  Çok	  miktarda	  
• Besin	  döngüsü:	  Etkin	  
• Toprak	  organik	  maddesi:	  Zengin	  

	  	  	  	  TARIMSAL	  
• İnsanlar	  yönlendirir	  
• Fosil	  yakıtlar	  ve	  yüksek	  enerji	  tüketimi	  
• Çeşitlilik	  kaybı	  
• Az	  atık	  
• Besin	  maddelerinin	  uzaklaştırılması	  
• Toprak	  işlemeye	  bağlı	  kayıplar	  
Geçiş	  süreci	  planlaması	  
• 1.	  Topoğrafya,	  yöney,	  	  
• 2.	  Toprak	  özellikleri,	  
• 3.	  Erozyon	  riski,	  	  
• 4.	  Sulama	  olanakları,	  	  
• 5.	  İklim	  özellikleri,	  	  
• 6.	  Bitki	  gelişmesi	  (kök	  ve	  vegetatif),	  	  
• 7.	  Zararlı	  ve	  hastalık	  riskleri,	  	  
• 8.	  Maliyetler,	  	  
• 9.	  İşgücü	  	  
• 10.	  Pazar	  olanağı	  	  önemli	  kriterlerdir	  

	  
• HEDEF!!	  

Ø İşletmede	  	  
Ø verimi	  arttırmak,	  
Ø maliyeti	  azaltmak	  
Ø pazarı	  olan	  üretim	  yapmak	  
Ø Yenilenemeyen	  girdi	  kullanımını	  azaltmak	  
Ø Toprak	  verimliliğini	  arttırmak	  
Ø Ürün,	  çevre,	  ve	  çiftçinin	  yaşam	  standardını	  yükseltmek	  	  

• Geçiş	  sürecindeki	  önemli	  hatalar!	  
• Geçiş,	  aşamalı	  ve	  esnek	  olmalıdır.	  
• Aşırı	  parçalanma	  veya	  çeşitlilik	  (çabaların	  etkinliğini	  azaltır!)	  
• Aşırı	  basite	  indirgeme!	  “Nasılsa	  doğa	  herşeyin	  çaresine	  bakar”	  düşüncesi	  
• Yerel	  koşullara	  uygun	  ve	  sürekli	  teknik	  bilgi	  akışının	  bulunmaması	  	  	  
• Organik	  tarımın	  moda	  veya	  çok	  yüksek	  getirisi	  olduğunu	  düşünme	  
• Üretimin	  ticari	  boyutunu,	  pazarı,	  iyi	  irdelememe	  	  

	  
İşletmenin	  analizi	  

• Arazinin	  analizi	  



– Toprak	  tipi,	  derinliği	  
– Besin	  maddeleri	  
– pH	  	  
– Toprak	  strüktürü	  
– Su	  tutma	  kapasitesi	  
– Toprak	  işleme	  (zaman/alet)	  
– Drenaj	  
– Önceki	  ürünler	  
– Ekim	  nöbeti	  
– Toprak	  kökenli	  hastalık	  ve	  zararlılar	  
– Muhtemel	  yabancı	  otlar	  
– İklim	  özellikleri	  
– Gün	  uzunluğu	  
– Işık	  yoğunluğu	  
– Donlar	  
– Sıcaklık	  (toprak	  ve	  hava/	  min,	  maksimum	  ve	  ort.)	  
– Yağış	  (miktar,	  zaman	  ve	  dağılım)	  

• Altyapı	  
– Binalar	  
– Alet-‐ekipman	  
– Tohum	  temizleme	  
– Paketleme	  tesisi	  vb.	  

• Hayvan	  varlığı	  
– Barınak	  kapasitesi	  ve	  koşulları	  
– Cins	  ve	  ırklar	  (sayı,	  yaş	  vb.)	  
– Mera	  alanı	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gelişme	  koşulları	  
– Uygulamalar	  
– Tohum	  ekimi,	  çıkış	  
– Yabancı	  ot	  (türler	  ve	  yoğunluğu)	  
– Hastalık/zararlılar	  
– Ekim	  nöbeti	  
– Toprak	  azotu	  
– Kuru	  madde	  üretimi	  
– Verim	  
– Su	  kullanım	  etkinliği	  

• Pazarlama	  
– Pazara	  uzaklık	  
– Pazara	  hazırlama	  (işleme,	  paketleme	  vb.uygulamalar	  )	  
– Dağıtım	  olanakları	  
– Anlaşmalı	  üretim	  

• İşletme	  alanının	  planlanmasında	  
• Hayvan	  varlığı	  	  
• Yem	  bitkileri	  üretimi	  
• Pazar	  istekleri	  
• İşgücü	  olanakları	  
• Ekim	  nöbeti	  



• Ürünün	  pazara	  hazırlanması	  ve	  işlenmesi	  
• İşletme	  atıkları	  dikkate	  alınmalıdır!	  
Ekim	  nöbeti:	  
• Toprak	  verimliliği:	  Organik	  madde	  düzeyi,	  yapısı,	  yeterli	  besin	  maddesi,	  

kayıpların	  en	  aza	  indirilmesi	  
• Verimin	  düzenli	  hale	  getirilmesi	  
• Biyolojik	  çeşitliliğin	  artışı	  
• Hastalık	  ve	  zararlı	  kontrolü	  
• Yabancı	  ot	  yönetimi	  
• İşgücü	  (işçi,	  alet-‐ekipman	  vb.)	  gereksiniminin	  dengelenmesi	  
• Enerji	  düzenlenmesi	  
• Pazar	  istekleri	  	  
• Belirli	  bir	  ekim	  nöbeti	  öngörmek	  genellikle	  mümkün	  değildir,	  öneriler	  

yapılabilir!	  
• Verimliliği	  arttıran	  	  	  	  	  	  	  	  aşırı	  tüketen	  işbirliği	  almak	  
• Farklı	  kök	  sistemlerine	  sahip	  türlere	  yer	  vermek	  	  
• Benzer	  hastalık	  ve	  zararlılardan	  etkilenen	  türlerin	  arasında	  yeterli	  zaman	  aralığı	  

bırakmak	  
• Baklagil	  bitkilerine	  yer	  verme	  ve	  azot	  bağlama	  	  
• Mümkünse	  yeşil	  gübreleme	  yapmak	  
• Yabancı	  otlara	  hassas	  ve	  baskı	  altına	  alan	  türleri	  ardarda	  yetiştirmek	  
Öneriler:	  
• Mümkün	  olan	  koşullarda	  yonca	  vb.	  çok	  yıllık	  alanlar	  tesis	  etmek	  
• Örtü	  altı	  	  
• Meyve	  bahçeleri	  
• Bağ	  	  
• Küçük	  parsellerde	  (<10	  da)	  	  

– Çoklu	  üretim	  (6	  veya	  daha	  fazla	  ürün),	  	  
– Ara	  tarımı	  
– Birlikte	  ekim	  	  

*	  Sadece	  tahıllarla	  yapılan	  uzun	  süreli	  rotasyon	  	   programları	  önerilmemektedir.	  	  	  
	  	  

• Birlikte	  yetişen	  veya	  antagonist	  olan	  sebzeler	  
• Birlikte	  yetişen	  veya	  antagonist	  olan	  sebzeler	  
Ekolojik	  üretimde;	  
• Temel	  bilgiler	  
• Geçerli	  yönetmelikler,	  
• İşletme	  koşulları	  
• Yetiştirme	  koşulları	  
• Pazar	  gereksinmesi	  	  	  	  	  

BİR	  ARADA	  DEĞERLENDİRİLMELİ.	  
• İşletmeden	  çıkan	  ana	  ve/veya	  yan	  ürünlere	  işletmede	  değer	  kazandırılmalıdır	  

(atık	  değerlendirme)	  
	  
	  
	  
	  



Birlikte	  yetişen	  veya	  antagonist	  olan	  sebzeler	  

	  

	  



Organik	  Tarımda	  	  
Kontrol	  ve	  Sertifikasyon	  

	  
AŞAMALARI:	  	  

• Kontrol	  	  	  
– Başvuru	  

» Üretici,	  işletmeci	  veya	  pazarlamacı	  olan	  kişi	  veya	  
kuruluş	  tüm	  bilgi	  ve	  belgelerle	  bir	  kontrol	  ve	  
sertifikasyon	  kuruluşuna	  başvurur.	  

• Teklif	  ve	  Anlaşma	  
– Hizmet	  olarak	  belirlenmiş	  kontrol	  ve	  sertifikasyon	  için	  teklif	  ve	  uygun	  

görülmesi	  durumunda	  anlaşma	  sunulur.	  
• Arazi	  Kontrolleri	  

– En	  az	  bir	  kez;	  ürün,	  yöre,	  mücadele	  takvimi,	  çiftçi	  eğilimi	  gibi	  risk	  
faktörlerine	  göre	  arazi	  kontrölünün	  yapılması	  (çiftçi	  görüşmesi,	  arazi	  ve	  
depo	  ziyareti,	  numune	  alımı	  vb.)	  

• Dokümantasyon	  
– Tüm	  zirai	  işlemler	  ve	  alım	  satımların	  kayıtlı	  olması	  

• İşletme	  Kontrolleri	  
– Ürün	  alımı,	  nakliye,	  depolama,	  ürün	  işleme	  gibi	  faktörlerin	  kontrolü,	  

numune	  alımı	  
• Muhasebe	  
• İhracat	  
• Kontrol	  

İlk	  Ziyaret	  
Gözetim	  Ziyaretleri	  

• Haberli	  (sadece	  belli	  (3-‐4)	  gün	  önce)	  
• Habersiz	  (	  Toplamın	  %	  10’u)	  

Ürün	  Kontrolü	  	  
ANALİZ	  (Gıda	  ürünlerinde	  %	  15,	  hayvancılıkta	  %25)	  

• ÇİFTLİK	  
Başlangıç	  Ziyareti	  

Tüm	  Parsellerin	  kontrol	  edilmesi	  
• Başvuru	  formundaki	  verilerin	  doğruluğunun	  kontrol	  edilmesi	  
• Parsel	  sınırlarının	  kontaminasyon	  riskine	  karşı	  kontrol	  edilmesi	  
• Ürünler	  ilgili	  ve	  diğer	  teknik	  bilgiler	  
• Son	  uygulama	  ile	  ilgili	  bilgilerin	  doğruluğunun	  kontrolü	  

Eldeki	  veriler	  
• Kalan	  ürünler	  (gübre,	  pestisid	  vb.)	  

Prosedür	  ve	  yasal	  (kanun,	  yönetmelikler)	  hakkında	  gerekli	  bilgilendirme	  
• Zorunlu	  Kayıtlar	  
• Satın	  alınan	  ürün	  bilgileri	  
• Eldeki	  ürün	  bilgileri	  
• Satılan	  ürün	  bilgileri	  

(işlemenin	  çiftlik	  dahilinde	  olması	  durumunda)	  
• İşleme	  bilgileri	  
• HAYVANCILIK	  Başlangıç	  Ziyareti	  



Uygunluk	  Denetimi:	  
• Hayvanlarla	  otlak	  alanları	  arasındaki	  ilişki	  (oran)	  
• Açık	  ve	  kapalı	  alan	  miktarı	  özeliklerinin	  kontrolü	  
• Besleme	  
• Veteriner	  uygulamaları	  
• Sütten	  kesme	  
• Diğer	  standartlarla	  reçete	  uygunluğu	  

Kayıtlar	  
• Açık	  ve	  kapalı	  alan	  
• Veteriner	  uygulamaları	  
• İŞLETME	  	  

	  Başlangıç	  Ziyareti	  
	   	  Ürün	  Bilgileri	  

• İşlenen	  üründeki	  toplam	  %	  organik	  madde	  miktarı	  ve	  özelliği	  
• İşleme	  esnasında	  kullanılan	  katkı	  maddeleri	  (positif	  liste)	  
• GMO	  ürünler	  ve	  türevlerinin	  kullanımı	  yasak	  
• İŞLETME	  	  

	  Başlangıç	  Ziyareti	  
Teknolojik	  talepler	  

• İşleme	  döngüsünde	  ayrım:	  
YER:	  farklı	  ünite	  birimi	  
ZAMAN:	  Farklı	  zamanlama:	  Tek	  bir	  hattın	  temizleme	  sonrası	  kullanımı	  

• Iyonize	  radyasyon	  yasak	  
• Geçerli	  olan	  diğer	  standartların	  taleplerine	  uygunluğunun	  takibi	  
• İŞLETME	  	  

	  Başlangıç	  Ziyareti	  
İşletme	  

• Stok	  alanlarının	  ayrımı	  
• Hammadde,	  son	  ürün	  ve	  işleme	  esnasındaki	  ürünlerin	  detaylı	  tanımı.	  
• İzlenebilirlik	  kontrolü	  

Muhasebe	  (Kayıt	  kontrolü)	  
• SATIN	  ALIM	  (miktar)	  
• SATIŞ	  (miktary)	  
• İşleme	  kayıtları	  
• Hammadde	  sertifikalarının	  kontrolü	  

Reçete	  (Katkı	  listesi)	  
Yıllık	  işleme	  programı	  
Tedarikçi	  listesi	  
Tedarikçi	  klasifikasyonu	  
-‐	  sertifika	  uygunluğu	  
-‐	  analiz	  
-‐	  diğer	  belgeler	  (alım,	  rapor	  vb.)	  
Hammadde	  Klasifikasyonu	  
-‐	  sertifika	  ve	  etiket	  
-‐	  giriş	  kayıtları	  
-‐	  yetiştiricilik	  raporu	  
İşleme	  Bilgileri	  



Son	  ürün	  işlemesinde	  giren	  ve	  çıkan	  hammadde	  kayıtları	  
• Sertifikasyon	  Komitesinin	  Değerlendirmesi	  

Sertifikasyon	  Komitesi	  değerlendirmesi	  sonrası:	  
• Çiftlik/firma	  dosyası	  
• Kontrol	  raporu	  
• Çiftlik/firmaya	  ait	  bütünleştirici	  diğer	  dokumanlar	  
• Değerlendirme	  analizi	  sonucu	  

	   Çiftlik/firma’nın	  uygunluğu	  kararının	  onayı,	  geçiş	  periyodu,	  kullanılan	  
madde	  değerlendirmesi	  

• Pozitif	  Karar	  
Pozitif	  Karar	  çıkması	  durumunda:	  
Çiftlik	  /	  firma	  için	  Uygunluk	  (Master)	  Sertifikasının	  düzenlenmesi	  
içeriği:	  

• 	  pozitif	  değerlendirme	  açıklaması	  
• 	  Çiftlik/firma,	  tipi,	  ilgili	  durumu	  
• 	  İlgili	  firma	  (müşteri)	  kodu	  ve	  kayıt	  numarası	  
• 	  uygunluğu	  onaylanan	  standarttın	  belirtilmesi	  
• 	  çiftlik	  /	  firma	  aktivitesindeki	  ürünün	  klasifikasyonu	  (miktar	  vb)	  
• 	  geçerlilik	  tarihi	  
• Negatif	  Karar	  

NEGATİF	  Karar	  çıkması	  durumunda:	  
Değerlendirme	  (karar)	  raporu:	  

• 	  İlgili	  yönetmeliğe	  göre	  negatif	  karar	  çıkmasının	  sebebi	  
• 	  Olumlu	  karar	  için	  gerekli	  düzeltici	  önlemlerin	  açıklanması	  ve	  zaman	  limitinin	  

belirlenmesi	  
	   Yıllık	  ziyaretin	  tamamlanması	  

• Tüm	  parsellerin	  ziyareti	  
• Depo	  kontrolü	  
• Hasat	  verileri	  
• Muhasebe	  

	   Üretimin	  farklı	  fenolojik	  zamanlarında	  ve	  uygulamalarında	  kontrol	  amaçlı	  
ziyaret	  (risk	  faktörüne)	  
	   	  
	   Ürün	  kontrolü	  (analiz)	  

• Yıllık	  analiz	  planına	  göre	  (toprak,	  yaprak,	  hammadde	  pestisid	  analizi	  )	  
	   Yıllık	  ziyaretin	  tamamlanması	  

• Birimin	  ziyareti	  
• Depo	  
• İşleme	  kayıtları	  
• Muhasebe	  (giriş	  –	  çıkış)	  
• Hammadde	  sertifikaları	  
• Diğer	  belgeler	  (alım,	  rapor	  vb.)	  

	   Özel	  (belirgin)	  işleme	  zamanlarında	  kontrol	  amaçlı	  ziyaret	  
	   Ürün	  kontrolü	  (analiz)	  

• Yıllık	  analiz	  planına	  göre	  (hammadde,	  nihai	  ürün	  vb.)	  
• 	  Olumlu	  durumda…	  

	   Satış	  (lot)	  sertifikasyonu	  



• Satılan	  ürün	  için	  geçerli	  sertifikasyonun	  düzenlenmesi.(TR	  25814	  sayılı	  
yönetmeliğe	  göre	  dahili	  veya	  ihraç	  sertifikası)	  

• AB	  İthalat	  sertifikası	  
• AB	  dışı	  ülkelere	  ait	  ithalat	  sertifikası	  
• Diğer	  ülkelere	  ait	  (JAS,	  NOP	  vb.)	  belgeleri	  

• Kontrol	  ve	  Sertifikasyon	  
• Etiketleme	  
• Etiketleme	  
• Uygunsuzluk	  durumunda	  

	  tipi	  önemlidir	  
	   	   Uygunsuzluk	  
	   Hafif	  uygunsuzluk,	  genellikle	  dokümanlardaki	  eksiklik	  veya	  hata	  olup	  firma	  ve	  
ürün	  zararlı	  olmayabilir,	  verilen	  süreçte	  eksikliklerin	  giderilmesi	  ile.	  

• Teknik	  Konular	  -‐	  1	  
• Ekolojik	  Tarıma	  Geçiş:	  Geçiş	  Periyodu,	  topraktaki	  kimyasalların	  azaltılması,	  

organik	  maddelerin	  ve	  toprak	  yapısının	  gelişme	  şansının,	  bitki	  besin	  madde	  
miktarlarının	  ve	  elde	  edilebilirliğinin	  artırılması	  için	  gerekli	  minimum	  süredir.	  
Süre;	  tek	  yıllık	  bitkilerde	  en	  az	  24	  ay	  çok	  yıllık	  bitkilerde	  ise	  en	  az	  36	  ay’dır.	  Geçiş	  
periyodu	  daha	  önce	  yapılan	  uygulamaların	  belgelenmesi	  ile	  kısaltılabildiği	  gibi	  
yanlış	  uygulamalar	  ile	  uzatılabilirde.	  Yabani	  toplama	  ürünü	  ise	  süre	  sıfırlanır.	  

• Tohum	  ve	  üretim	  materyalleri:	  Tohumlar,	  üretim	  materyalleri	  ve	  fideler	  ekolojik	  
orijinli	  olmalıdır.	  Elde	  edilmesi	  mümkün	  değilse	  konvensiyonel	  orijinli	  olanlar	  
kullanılabilir.	  	  

• Organik	  Tarım	  Girdileri:	  Organik	  metodlarla	  yapılacak	  üretim	  ve	  işlemelerde	  
kullanılacak	  tüm	  girdiler	  (ilaç,	  gübre,	  katkı	  maddesi)	  yönetmelik	  eklerinde	  
belirtilmiştir	  (AB	  ve	  TR	  Yönetmelikleri	  Ek	  I	  ve	  II).	  	  Listede	  yazılı	  olmayanlar	  
uygulanması	  konvensiyonel	  uygulama	  anlamına	  gelmektedir.	  

• Teknik	  Konular	  -‐	  2	  
• Paralel	  Üretim	  ve	  işleme:	  Yönetmeliklere	  göre	  organik	  üretimde	  kesin	  olarak	  

ayrılmış	  birimlerin	  kullanıllması	  ve	  organik	  ve	  konvensiyonel	  işlemlerin	  ayrı	  
olması	  gerekir.	  Yetiştiricilikte	  çok	  yıllık	  bitkilerde	  geçiş	  periyodu	  hariç	  paralel	  
üretime	  izin	  verilmemiştir.	  

• Depolama:	  Organik	  orijinli	  ürünlerin	  depolanmasında	  ürünün	  mevcut	  kalitesinin	  
korunması	  istenir.	  Diğer	  (konvensiyonel)	  ürünlerden	  ayrı	  depolanmalıdır.	  
Temizleme	  ve	  dezenfeksiyonda	  yönetmelik	  dahilinde	  izin	  verilmiş	  maddeler	  
kullanılmalıdır.	  

• Paketleme:	  Paketleme	  materyali	  ekolojik	  görüşlere	  uygun	  seçilmiş	  olmalıdır.	  
Paket	  üzerinde	  üretici	  ve	  işlemeciye	  ait	  tüm	  kademeleri	  ve	  isimleri	  
belirtilmelidir.	  Bileşik	  ürün	  ise	  (pasta,	  kek,	  peynir	  vb)	  organik	  ürün	  ve	  olmayan	  
ürün	  oranları	  belirtilmelidir.	  (Organik	  ürün,	  %95	  organik	  ürün	  ve	  %	  70	  Organik	  
girdilerden	  oluşan	  ürün)	  

	  



	  	  	  ORGANİK	  SEBZE	  YETİŞTİRİCİLİĞİ	  
	  
YETİŞTİRİCİLİK	  PRENSİPLERİ	  
Sebzecilikte	  Organik	  tarım	  genel	  olarak	  aşağıdaki	  faaliyetleri	  içerir:	  	  

! Toprak	  işleme	  
! Toprak	  verimliliğinin	  korunmasına	  ve	  artırılması	  
! Organik	  gübre	  kullanımı	  
! Dayanıklı,	  sağlıklı	  tohum	  ve	  bitki	  çeşitlerinin	  seçimi	  
! Uygun	  ekim-‐dikim	  yöntemi	  
! kültürel	  önlemler	  ve	  biyolojik	  mücadele	  	  
! Hasat,	  depolama,	  işleme	  ve	  paketleme	  

Fide	  üretimi	  
Fide	  Organik	  tarım	  kurallarına	  uygun	  olarak	  yetiştirilmiş	  olması	  gerekir.	  	  
Fideler	  hazır	  fide	  firmasından	  temin	  edilir	  yada	  üretici	  kendi	  fidesini	  üretebilir.	  	  
	  
Üretici	  koşullarında	  fide	  üretimi	  

! Harç	  organik	  tarım	  kurallarına	  göre	  hazırlanmalıdır.	  	  
! Ortam	  olarak	  katkısız	  torf	  veya	  yaprak,	  saman,	  bitkisel	  

atıktan	  hazırlanmış	  organik	  gübre	  karışımı	  	  	  
! 	  Torf	  veya	  diğer	  organik	  gübreler	  organik	  etiketi	  

taşımalıdır.	  
! İzinli	  sıvı	  gübrelerden	  karıştırılabilir.	  
! 	  Fide	  yetiştirme	  kabı	  olarak	  çok	  gözlü	  geri	  dönüşümü	  olan	  

viyoller	  veya	  saksılar.	  
! Aşırı	  sulamadan	  kaçınmalı,	  	  
! 	  Fidelikte	  havalandırma	  açıklıkları,	  	  
! Açıklıklar	  zararlı	  girişi	  engellenmeli	  

Toprak	  Hazırlığı:	  	  
 	  Erken	  işleme	  
Seralarda	  solarizasyon	  	  nematotlara	  karşı	  etkilidir.	  

	  Tavında	  işleme	  
Yetiştiricilik	  Alanının	  Mümkün	  Olduğunca	  Hastalıklardan	  Ari	  Tutmak:	  	  
 	  Yabancı	  otların	  temizlenmesi	  	  
Örneğin	  domates	  solgunluk	  leke	  virüsü	  yeşil	  kurtlarla	  yayılmaktadır.	  	  
Afitler	  de	  virüsleri	  yaymaktadır.	  	  
 	  Hastalıklı	  bitkileri	  uzaklaştırma	  
Uygun	  Dikim	  Zamanı	  ve	  Dikim:	  	  
 	  Böcek	  populasyonları	  ilkbahar	  aylarının	  başından	  itibaren	  mevsim	  ilerledikçe	  artar.	  
Erken	  dikim	  (böcek	  çoğalmasının	  az	  olduğu	  zamanlarda)	  bir	  çok	  böcek	  problemini	  
ortadan	  kaldırır	  
 	  Ekim	  sıklığı	  önemli:	  Havalanma	  ve	  fazla	  suyun	  uzaklaştırılması	  
Dikim	  
Bitki	  Besleme:	  	  	  
 	  Yaprak	  gübrelemesi	  en	  etkili	  ve	  en	  kolay	  yoldur.	  	  



 	  Dikim	  öncesinde	  toprağa	  hayvan	  gübresi	  ve/veya	  kompost	  ilave	  edilmeli,	  mümkünse	  
yeşil	  gübreleme	  yapılmalıdır.	  
	  Fosfor:	  kaya	  fosfatı	  
	   	  kalsiyum	  :	  kalsit	  (CaCO3),	  marn	  (CaCO3+kil);	  	  
	   kalsiyum	  ve	  magnezyum:	  dolomit	  (CaCO3+MgCO3)	  Potasyum:	  kompost,	  odun	  
külü,	  zorunlu	  ise	  K2SO4	  kullanılabilir.	  
	  Gerek	  olur	  ise,	  üretim	  döneminde	  sıvı	  hayvan	  gübresi	  (şerbet)	  kullanılabilir	  	  

	  Gerek	  görülür	  ise	  izinli	  sıvı	  gübreler	  (alg,	  bakteri	  veya	  humik	  asit	  içerikli)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Uygun	  Zamanda	  ve	  Yeterli	  Sulama:	  	  
 	  Nematotlara	  karşı	  göllendirme	  
	  Sabah	  saatlerinde	  sulama	  

	  Kök	  bölgesinin	  çok	  nemli	  olması	  hastalık	  baskısını	  artırıyor.	  

	  Islak	  yapraklar	  böcekleri	  ve	  mantari	  hastalıkları	  davet	  eder.	  
Malç	  Kullanmak:	  	  Organik	  materyal,	  ambalaj	  kâğıdı,	  sap	  saman,	  çuval	  
Bitki	  koruma	  –	  Hastalıkların	  kontrolü	  

Ø Hastalıklara	  dayanıklı	  veya	  toleranslı	  çeşitlerin	  kullanması,	  
Ø Sağlıklı	  üretim	  materyali	  kullanmak,	  
Ø Aşılı	  fide	  kullanmak,	  	  
Ø Birim	  alandaki	  bitki	  sayısının	  	   azaltılması,	  
Ø Bakım	  işlemlerinin	  dikkatli	  yapılması,	  
Ø Drenaj	  
Ø Aşırı	  sulama	  ve	  azotlu	  gübrelemeden	  kaçınmak,	  
Ø Üretimde	  kullanılan	  aletlerin	  uygun	  bir	  yöntemle	  (kaynar	  suya,	  klorlu	  	  	  	  

	   suya	  daldırmak	  gibi)	  temizlenmesi,	  
Ø 	  Hastalıklı	  bitkilerin	  ve	  bitki	  artıklarının	  yok	  edilmesi,	  
Ø 	  Her	  türlü	  bitki	  artığının	  araziden	  uzaklaştırılması	  

	  
Geleneksel,	  Entegre	  ve	  Organik	  Domates’te	  Verim	  Karşılaştırması	  (Açıkta)	  
(ÖDEV)	  



EKOLOJİK	  MEYVECİLİK	  
� Ekolojik	  meyvecilikte	  çeşit	  seçiminde	  dikkate	  alınacak	  hususlar	  
� 	  Ekoloji	  	  
� Toprak	  isteği	  	  
� Hastalık	  ve	  zararlılara	  dayanıklılık	  	  
� Verim	  	  
� Pazar	  talebi	  	  
Ekolojik	  meyvecilikte	  yer	  seçiminde	  dikkate	  alınacak	  hususlar:	  	  
� Seçilen	  çeşide	  uygun	  toprak	  yapısı	  	  
� 	  Meterolojik	  veriler	  (Sıcaklık,	  rüzgâr,	  yağış	  ölçümleri)	  	  
Uygun	  toprak	  	  
� pH	  5.5	  7.2	  5.5-‐	  	  
� Taban	  suyu	  yüksek	  	  
� Besin	  maddelerince	  zengin	  	  
� Yapay	  kimyasal	  gübreleme	  yapılmamış	  	  
� Zararlılardan	  ari	  (Nematodlar,	  mantari	  hastalıklar)	  	  
� Mikrobiyal	  yapısı	  iyi	  	  
Toprak	  hazırlığı	  
� Toprak	  analizi	  	  
� Yeşil	  gübreleme	  	  
� Lime	  sülfür	  uygulaması	  	  
� Toprak	  solarizasyonu	  	  
� Mineral	  gübreleme	  	  
� Kompost	  gübrelemesi	  	  
� Mikrobiyal	  gübreleme	  	  
� Uygun	  (en	  az)	  toprak	  işleme	  	  
Yeşil	  gübreleme:	  	  
� Baklagil	  yem	  bitkisi	  	  
� Yabancı	  ot	  	  
� Diğer	  yem	  bitkileri	  	  
� Toprak	  pH’sını	  düzenleme	  
� Toprağın	  pH’sını	  düzenleme,	  nematod	  ve	  mantarlarla	  mücadele	  için	  yapılır	  	  
Kireç-‐kükürt	  karışımı	  hazırlama:	  	  
� 100	  Kg	  klorsuz	  su	  
� 25	  Kg	  toz	  alçı	  taşı	  (Jips),	  	  
� 2	  Kg.	  Bezir	  yağı	  karışımı	  hazırla	  
� 1	  hafta	  beklet.	  
� 1ton	  suyla	  karıştır,	  toprağa	  püskürt	  	  
Toprak	  solarizasyonu	  	  
� Pahalı	  bir	  teknik	  olmakla	  birlikte	  çok	  etkilidir	  	  
� Yaş	  veya	  nemli	  toprak	  üstüne,	  sıcak	  yaz	  aylarında,	  transparan	  polietilen	  naylon	  

serilerek	  uygulanır	  	  
� 8	  hafta	  bekletilir	  	  
� Yabancı	  ot,	  nematodlar	  başta	  olmak	  üzere,	  zaralılarla	  mücadelede	  etkilidir.	  
Mineral	  gübreleme	  
� Toprağın	  nem	  tutma	  kapasitesini	  yükseltmek	  ve	  humus	  oluşturmasını	  

güçlendirmek	  ve	  eksik	  mineral	  maddenin	  toprağa	  verilebilmesi	  için	  yapılır	  	  



� Analiz	  sonuçlarına	  göre	  her	  bir	  fidan	  için	  0.5	  Kg	  uygulanır.	  	  
� Kullanılabilecek	  mineral	  gübreler	  
� İzinli	  ilaçlar:	  www.tarim.gov.tr	  
� Kontrol	  ve	  sertifikasyon	  kuruluşunun	  izni	  alınmalıdır.	  	  
� Mikrobiyal	  gübreleme	  
� Toprağın	  mikrobiyolojik	  aktivitesini	  artırmak	  	  
� Minerallerin	  kolay	  alınmasını	  sağlamakmek,	  azot	  ve	  fosfor	  vb	  elementleri	  fikse	  

etmek	  için	  kullanılır	  	  
� Kullanılabilen	  mikrobiyal	  gübreler:	  Rhizobium	  bakterileri,	  Azoto	  bakteriler,	  

Azospirillum	  ,	  Clostridium	  ,	  Mavi	  yeşil	  algler,	  Mikorizalar	  Azospirillum,	  
Clostridium,	  	  

� Bitki	  koruma:	  	  
� Kullanılabilecek	  insektisitler	  	  
� sütleğen,	  sığırkuyruğu,	  yalancı	  safran	  vb.	  bitkilerin	  çiçeklerinden	  elde	  edilen	  

ekstraktlar	  .)	  piretrinler)	  .)	  	  
� Yağ	  asiti	  potasyum	  tuzu	  (yumuşak	  sabun,	  arap	  sabunu),	  	  
� Potasyum	  alum	  kainit	  ),	  Lime	  kükürt	  (kalsiyum	  polisülfit	  Aynı	  zamanda	  fungusit	  

ve	  akarist	  ),	  (kainit),	  polisülfit-‐	  akarist	  
� Parafin	  yağları	  (Aynı	  zamanda	  akarisit	  ),	  akarisit	  
� Mineral	  yağlar	  (Aynı	  zamanda	  fungusit	  ),	  etilakol	  (İspirto)	  (100	  Kg	  suya,	  300	  gr.	  

Arap	  sabunu,	  150	  gr	  mavi	  ispirto	  solüsyonu),	  fungusit),	  –	  	  
� Sarımsak	  ektraktı	  (	  100	  Kg	  suya	  300	  gr.	  sarımsak	  ekstraktı	  karıştırılarak	  elde	  

edilen	  solüsyon)	  ),	  ),	  	  
� Biyolojik	  zararlı	  kontrolü	  için	  kullanılacak	  mikroorganizmalar	  (Bakteri,	  virüs	  ve	  

mantar	  gibi	  mikroorganizmalar)	  	  
� Tuzak,	  Dağıtıcı,	  uzaklaştırıcı	  ve	  çekicilerde	  kullanılan	  maddeler	  (	  Diamonyum	  

fosfat,	  Hidrolize	  proteinler,	  Methaldehyde	  ,	  Feromon	  ,	  Deltamethrin	  veya	  lambda	  
cyhalothrin	  ,	  Kuartz	  tuzu),	  Hint	  keneviri	  Methaldehyde,	  Feromon,	  cyhalothrin,	  	  

� Faydalı	  böcekler	  	  
� Preditörler	  	  
� Toprak	  hazırlığı	  
� Toprak	  hazırlığında	  (İlk	  yıl)	  pulluk	  kullanılabilir	  .	  
� Daha	  sonraki	  yıllarda	  tırmık,	  kültüvatör	  ,	  diskaro	  vb	  kullanımı	  tercih	  edilmelidir	  	  
� Eğimli	  yerlerde	  varsa,	  kontürvari	  işleme	  yapılmalıdır	  	  
� El	  aletleriyle	  işleme	  olanağı	  varsa	  tercih	  edilmelidir	  	  
� Uygun	  sulama	  
� ”Damla	  Sulama”	  tercih	  edilmelidir.	  	  
� Meyve	  Bahçesinin	  bakımı	  	  
� Her	  yıl	  yeşil	  gübreleme	  tekrar	  edilir	  	  
� En	  az	  5	  senede	  bir	  toprak	  analizi	  yapılarak,	  eksik	  maddenin	  tamamlanması	  için	  

uygun	  gübreleme	  yapılır	  	  
� Az	  sayıda	  toprak	  işleme	  	  
� Her	  yıl	  (En	  az	  1	  kez)	  budama	  yapılır	  	  
� Düzenli	  hastalık	  ve	  zararlı	  kontrolü	  yapılarak,	  uygun	  bitki	  koruma	  materyali	  

kullanılır	  	  
� Geleneksel	  ihraç	  meyvelerimiz	  
� Elma	  (Halka	  veya	  dilim	  kesimli	  kurutulmuş	  meyve	  olarak)	  	  



� Kayısı	  (Kuru	  ve	  çok	  az	  miktarda	  konsantre	  olarak)	  	  
� Üzüm	  ve	  incir	  (Kuru	  olarak)	  	  
� Zeytin	  (Sofralık	  ve	  zeytinyağı)	  	  
� Fındık,	  çamfıstığı,	  antepfıstığı	  (Kuruyemiş,	  ezme,	  çikolata	  vb.	  yapımında	  

kullanılıyor	  	  
� Pazarı	  büyüyen	  ve	  Pazar	  değeri	  yüksek	  meyveler:	  	  
� Kiraz	  (Özellikle	  beyaz	  kiraz	  likör	  yapımında	  kullanılıyor,	  pembe	  ve	  kırmızı	  hem	  

soralık	  ,	  hem	  de	  likör	  ve	  şarap	  yapımında	  kullanılıyor)	  kiraz-‐	  kırmızı-‐	  sofralık,	  	  
� Böğürtlen,	  ahududu,	  frenk	  ve	  bektaşi	  üzümü	  (Yaş	  olarak;	  sofralık	  olarak,	  

likör,	  şarap	  ve	  meyvesuyu	  yapımında,	  dondurulmuş	  olarak;	  pasta,	  dondurma	  ve	  
meyveli	  yoğurt	  yapımında	  kullanılıyor)	  	  

� Vişne	  (Yaş	  olarak;	  sofralık	  olarak,	  likör,	  şarap	  ve	  meyve	  suyu	  yapımında,	  
dondurulmuş	  olarak;	  pasta,	  dondurma	  ve	  meyveli	  yoğurt	  yapımında,	  kurutulmuş	  
olarak;	  kek	  ve	  bisküvit	  yapımında	  )	  	  

	  


