
Bitkisel Üretimde

İYİ TARIM 

UYGULAMALARI

2.Üret�mde kullanılacak tohum, fide ve fidan
g�b� üret�m materyaller� Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığından üret�m �z�nl�, tesc�ll�
ve sert�fikalı materyallerden seç�lmel�d�r.

3.Uygun zaman ve m�ktarda gübreleme �ç�n 
yılda en az b�r defa toprak anal�z�, �ht�yaç 
duyulduğunda �se yaprak anal�zler� yaptırıl-
malıdır.

4.B�tk� hastalık ve zararlılarıyla mücadelede 
bütün mücadele yöntemler� d�kkate alınmalı, 
en uygun yöntemler seç�lerek entegre 
mücadele uygulanmalıdır.

5.Entegre Mücadele Tekn�k tal�matları 
doğrultusunda yapılacak z�ra� mücadelede; 
öncel�kle kültürel önlemler, b�yoloj�k mücadele, 
mekan�k mücadele, b�yotekn�k yöntemler 
uygulanmalı, son çare olarak k�myasal 
mücadeleye baş vurulmalıdır.

6.K�myasal mücadelede kullanılacak �laçlar 
�se, kalıntı r�sk� düşük çevre dostu seç�c� 
�laçlardan seç�lmel� ve bütün �laç uygulamaları 
�le �lg�l� kayıtlar tutulmalıdır.

7.Yet�şt�r�len ürünlerde z�ra� �laç kalıntı 
anal�zler�n�n sıklığı r�sk değerlend�rmeler�ne 
göre yapılmalı, Maks�mum Kalıntı L�m�tler�n�n 
aşılması durumunda �se b�r ac�l eylem planı 
mevcut olmalıdır.

8.Tarımsal k�myasalları kullanan, taşıyan ve 
uygulayan k�ş�ler bu konuda eğ�t�lmel�d�r.

9.Su kaynaklarında, b�tk�n�n �ht�yaç duyacağı 
suyu tem�n edeb�lecek uygun sulama s�stem-
ler� kurulmalıdır.

10.Hasat h�jyen�k şartlarda yapılmalıdır.

11.İşletmedek�   bütün   atık  ürünler tanım-
lanmalıdır.
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Neden İy� Tarım Uygulamaları ?

İy� Tarım Uygulamaları; çevre, �nsan ve hayvan 

sağlığına zarar vermeyen b�r tarımsal üret�m�n 

yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda 

�zleneb�l�rl�k ve sürdürüleb�l�rl�k �le gıda güvenl�ğ�n�n 

sağlanması amacıyla yapılan b�r tarımsal üret�m 

b�ç�m�d�r.

Neden İy� Tarım Uygulamaları ?

Tarım, beslenme odaklı b�r sektör olması 

neden�yle tüm dünya ülkeler� �ç�n büyük önem 

taşımaktadır.

Son yıllarda dünyanın her yer�nde p�yasaya 

sürülen ürünlerde, tüket�c� artık sağlıklı ve güvenl� 

ürünler� ben�msemekte ve satın alacağı ürünün 

çevreye dost, �nsan sağlığına uygun ve güvenl� b�r 

şek�lde üret�ld�ğ�nden em�n olmak �stemekted�r.

Bu durum �se günümüz toplumlarında �nsanların 

güvenl� gıdalarla beslenmeler�n� tem�n �ç�n üret�c�ler� 

ve perakendec�ler� tarımsal üret�mde “İy� Tarım 

Uygulamaları" adında b�r standart get�rme 

konusunda ortak b�r noktada b�rleşt�rm�şt�r.

İy� Tarım Uygulamalarının Amacı ?

İy� Tarım Uygulamaları kapsamında yapılacak 

kontrollü üret�mle;

Ø Z�ra� �laç kullanımını en aza �nd�rerek, çevre ve 

�nsan sağlığına zarar vermeyen b�r tarımsal 

üret�m�n yapılması,

Ø Gıda Güvenl�ğ�n�n sağlanarak, tüket�c�n�n satın 

alacağı ürünlere karşı güven�n�n artırılması,

Ø Üret�mde tutulacak kayıtlarla, Tarımda İzlene-

b�l�rl�k ve sürdürüleb�l�rl�ğ�n sağlanması,

Ø Doğal kaynakların korunması amaçlanmıştır. 

İy� Tarım Uygulamalarının Faydaları ?

1 - Üret�c�lere Faydaları :

ü Kal�tel� ve güvenl� ürünlerle, pazara kolay ve 
etk�n katılım sağlar.

ü Tüccar ve perakendec�lerle daha net anlaşma 
yapılmasını sağlar.

ü Rekabet gücünü artırır.
ü Uzun dönemde üret�m masraflarını düşürür.

2 - Tüket�c�lere Faydaları :

ü Gıda güvenl�ğ� ve �nsan sağlığı �le �lg�l� r�skler� 
azaltır.

ü Bes�n�n kaynağı konusunda aydınlatıcı b�lg�, 
kaynağa kadar tak�p ed�leb�l�rl�k sağlar.

ü Bes�n tüket�m�nde güven� artırır.
ü Bes�n�n kal�te, çeş�t ve güvenl�ğ� konusunda 

tatm�n olur.

3 - Tüccar ve Perakendec�lere Faydaları :

ü Gıda güvenl�ğ� ve kal�tes�ne güveneb�l�rler.
ü Üret�c�lerle daha �y� ve net anlaşma yapab�l�rler.
ü Tüket�c�ler�n sağlığı ve ürün güvenl�ğ� �le taşımış 

oldukları r�skler� azaltırlar.
ü Tüket�c� güven�n� kazanırlar.

 

4 - Tarıma Faydaları :

ü Tüket�c� sağlığı, gıda güvenl�ğ� ve çevre �le �lg�l� 
r�skler�n� azaltır, doğal denge korunur.

ü Tarım �şç�ler�n�n sağlık r�sk�n� düşürür.
ü Modern tarımsal uygulamaların devreye 

sokulmasıyla planlı ve güvenl� üret�m yapılır.
ü Tarımsal konulardak� yasal düzenlemelere daha 

rahat uyum sağlanır.
ü Tarımda güven�n canlandırılmasına �mkân 

sağlanır.

İy� Tarım Uygulamalarına Göre Üret�m 
Nasıl Yapılır ?

Ø İy� Tarım Uygulamaları kontrol altında yapılan b�r 
üret�m b�ç�m�d�r.

Ø İy� Tarım Uygulamaları standardında b�r üret�m 
yapmak �steyen k�ş� ve kuruluşlar öncel�kle Gıda 
Ta r ı m  v e  H a y v a n c ı l ı k  B a k a n l ı ğ ı n c a 
yetk�lend�r�lm�ş Sert�fikasyon kuruluşları �le 
�rt�bata geçerek anlaşma yapmalıdır.

Ø B u kuru luş la r la  yap ı lacak  an laşma la r 
çerçeves�nde yapılacak üret�m faal�yet�ne, 
öncel�kle üret�m sürec�n�n kayıt altına alınmasıyla 
başlanmalıdır.

Ø Ürünün sert�fikalandırılması �ç�n kayıt tutma ve 
�zleneb�l�rl�k şarttır. Bu nedenle; üret�m�n 
başlangıcından �t�baren yapılan bütün �şlemler 
üret�c�ler tarafından kayıt altına alınarak saklanır.

Ø Kontrol kuruluşları tarafından üret�m yer�nde ve 
kayıtlarda yapılan denet�mler sonucun da, �y� 
Tarım Uygulamaları kr�terler�ne uygun olarak 
üret�ld�ğ� anlaşılan ürünler �ç�n sert�fikasyon 
kuruluşlarınca  "İy� Tarım Ürünü Sert�fikası"
düzenlenerek üret�c�ye ver�l�r.

Ø Üret�c� �se bu sert�fika sayes�nde ürününü daha 
yüksek fiyatla ve daha kolay pazarlama �mkânına 
kavuşmuş olur.

İy� Tarım Uygulamaları Sert�fikasını 
K�mler Alab�l�r ?

İy� Tarım Uygulamaları sert�fikasını b�tk�sel üret�m 
yapan üret�c�ler �le bu ürünler� paketleyen firmalar 
alab�lmekted�r.

Üret�c�ler tek tek sert�fika alab�lecekler� g�b�, üye 
oldukları üret�c� b�rl�kler� veya kooperat�fler kanalıyla, 
grup hal�nde de alab�l�rler.

Üret�mde D�kkat Ed�lecek Temel Hususlar ?

1.Toprak �şlemede, toprağın fiz�ksel yapısını 
koruyacak ve erozyonu azaltacak tekn�kler 
uygulanmalıdır.
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