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Organ�k Tarım Ned�r?

Organ �k  Tar ım,  k �myasa l  g � rd � l e r �n 

kullanılmadığı, üret�mden tüket�me kadar her 

aşaması kontrollü ve sert�fikalı tarımsal üret�m 

b�ç�m�d�r. Organ�k Tarımın amacı; toprak ve su 

kaynakları �le havayı k�rletmeden, çevre, b�tk�, 

hayvan ve �nsan sağlığını korumaktır.

Neden Organ�k Ürün?

Gıda güvenl�ğ�n� tehd�t eden fiz�ksel, 
b�yoloj�k ve k�myasal tehl�keler toplum sağlığını 
c�dd� b�ç�mde etk�l�yor.

Günümüzde, �nsan sağlığını korumak 
amacıyla "ç�ftl�kten sofraya gıda güvenl�ğ�" 
yaklaşımı ben�msen�yor ve tüket�c�ler bu 
anlayış �le korunuyor.

Bugün, tüm dünyada çevreye ve gıdalara 
karşı daha b�l�nçl� b�r tüket�m anlayışı g�derek 
yaygınlaşıyor.

Tüket�c�ler her geçen gün çevreye dost, 
�nsan sağlığına uygun olan gıdaları terc�h 
ed�yor.

Bu b�l�nçlenme, her aşaması kontrol altında 
olan organ�k ürünlere olan taleb� arttırıyor.

Organ�k Tarım, gıdanın soframıza gelme-
s�ne kadar, her aşamada, �nsan sağlığını ve 
hayvan refahını korumayı hedefleyen alternat�f 
üret�m yöntem�d�r.

Organ�k tarımda ana hedef, doğada 
devamlılığı sağlayan toprak ve su kaynak-
larının ver�ml�l�ğ�n� koruyarak b�r�m alandan en 
fazla ver�m� almaktır.

Organ�k tarımla üret�len ürünler�n �ç ve dış 
pazarlara sunulmasında gerekl� temel 
şartlardan olan kontrol ve sert�fikasyon, 
organ�k tarımın en öneml� basamaklarından 
b�r�d�r.

 Organ�k ürünler üzer�nde yer alan logolar, 
tüket�c�ler�n bu ürünlere olan güven�n� arttırır.

Tüket�c�lere Öner�ler�m�z:
Günlük gıdalarımızı seçerken mümkün 

o lduğu kadar  yaşadığınız  yörede ve 
bulunduğunuz mevs�mde yet�şen taze 
bes�nler� terc�h ed�n�z. Bu hem s�z�n sağlığınız 
hem de çevre sağlığı açısından en doğru 
yaklaşımdır. Doğal koşullan zorlamadan ve 
değ �ş t � rmeden e lde  ed � len  ü rün le r le 
beslenerek hem kend�n�ze, hem de çevreye 
ver�len zararın azalmasına katkıda bulununuz.

İşlenm�ş ve ambalajlanmış gıda alırken ya 
da tüket�rken mutlaka üret�m tüket�m tar�hler�n� 
ve �ç�ndek�ler bölümünü okuyunuz. Ürünün 
�ç�nde b�lmed�ğ�n�z maddeler varsa ne 
olduklarını araştırınız.

Organ�k tarım �le elde ed�len ürünler� terc�h 
ed�n�z. Bu ürünler d�ğerler�ne göre daha fazla 
yararlı maddeler �çer�r.

Uluslararası sert�fikası olan organ�k tarım 
ve hayvancılık ürünler�n� tüketerek 
sürdürüleb�l�r üret�mler� destekley�n�z ve 
organ�k tarımın yaygınlaşmasına katkıda 
bulununuz.

N�ha� ürünün et�ket� üzer�nde;

Ürünün adı ve sert�fika statüsü bel�rt�lme-
l�d�r.

Ürünün hasat yılı, üret�m tar�h�, k�me a�t 
olduğu ve Organ�k Tarımın Esaslarına �l�şk�n 
Yönetmel�ğe uygun olarak üret�lm�ş olduğu 
bel�rt�lmel�d�r.

Yurt �ç�nde pazarlanan organ�k ürünler�n 
üzer�nde, organ�k ürün logosu kullanılma-
lıdır.

Yetk�lend�r�lm�ş kuruluşun adı, kod 
numarası, sert�fika numarası ve logosu 
bulunmalıdır.

Ürün �ç�nde maddeler, ağırlıklarının azalış 
düzen�ne göre l�ste hal�nde sıralanmalıdır.

Ürünün menşe� bel�rt�lmel�d�r.
Ürünün üret�m yer�, üret�m ve son 

kullanma tar�h� bel�rt�lmel�d�r.
İthal ed�lm�ş olan ürünlerde Türkçe et�ket 

b�lg�ler� yer almalıdır.
Ürün et�ket�nde organ�k kel�mes�n�n 

kullanılması, ekoloj�k, b�yoloj�k kel�meler�n�n 

İl�m�zde yet�şt�r�lm�ş organ�k üzüm
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