
‘‘ 1999’dan beri Bilgilendiriyoruz,
Belgelendiriyoruz ’’



İyi Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Nedir?

İyi Tarım

Tarım üretiminin insan, çevre ve hayvan sağlığına
yararlı olacak, kontrollünün gerçekleşmesi ve
üretiminde bulunulan ürünlerin belge temin
edilmesin ile tüketici nezdine ulaştırılmasına denir.

İyi Tarım Uygulamaları

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin mikrobiyolojik
besin zararlarını minimize edecek biçimde
üretiminin gerçekleşmesi işletmede işlenmesi adına
takip edilmesi gereken yönteme denir.

İyi Tarım Uygulamaları Belgesi

‘‘ İyi Tarım
Uygulamaları belgesi,
Çevre, insan, havyan sağlığına
zarar teşkil etmeden bir
üretimin gerçekleşmesi, doğal
kaynakların koruma altına
alınması, tarımda
izlenebilirlik ve devam

ettirilebilirlik ile gıda güvenliğinin temin edilmesi için
uygulanan tarımsal üretim biçiminin belgelendirilmesidir.
İnsanların tüketebileceği ürünlerin tümü
belgelendirilebilir. ’’

Dünya Ticaret Örgütü, tarım ürünleri dış
ticaretinde Hayvan ve Bitki Sağlığı hususunda
ülkeler arası standartların koruma altına alınması
için gıda güvenliğine yönelik düzenlemelerin
bulunduğu bir anlaşma hazırlanmıştır. Sağlık ve
Bitki Sağlığı tedbirleri Anlaşması'nın birincisi

gıdada Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları
diğeri ise tarımsal üretimde uygulanmak adına İyi
Tarım Uygulamaları (İTU) anlamına gelen GAP tir.
İnsan sağlığına zarar teşkil etmeyen maddelerin,
fiziksel kalıntılar taşımayan, çevreye karşı olumsuz
etkisi bulunmayan, çevreyi kirletmeden temin
edilen, üretimi esnasında üretim ile alakası olan
insanların yada diğer canlıların sağlıklarını olumsuz
şekilde etkilemeyen, tüketicinin yaşadığı ülkenin
tarım yönetmeliklerini ve ürünün elde edilen
ülkenin tarımsal yasalarına uygun şekilde
gerçekleştirilen ve tüm bu uygulamaları kaydederek
inceleyen ve belgelendirme işlemi gerçekleşen
üretim biçimidir. İyi tarım uygulamaları, temel
alınarak gerçekleştirilmiş, milletler arası tarım
ticaretinde bütün ülkelerin kendi legal yasalara
uygun gelecek minimum mecburiyetleri ortaya
çıkaran ve gönüllü olma ilkelerine dayanan bir
standarttır.

İyi Tarım Uygulamaları Şartları

İyi Tarım Uygulamaları Şartları ile alt kısımda
maddeler halindedir.

 Üretim esnasında uygulanan tüm işlemler
çiftçiler nezdinde kayıt altına alınmalı ve
ardından gerçekleşecek kontroller adına saklı
tutulmalıdır.

 Toprağın işlenmesinde, erozyonu minimize
edecek ve toprağın fiziksel yapısını koruma
altına alacak yöntemler kullanılmalıdır.

 Belirlen türler virüsten, hastalık ve zarar teşkil
edenlere karşı dayanıklı bir yapıya sahip olmalı,
tohum, fide yada fidan uygulanmalıdır.

 Uygun zamanda ve oranlarda gübre
kullanımın belirleme adına senede minimum
bir kez toprak ve yaprak incelemelerinde
bulunulmalıdır.



 Gübre işlemleri, analiz neticeleri ve toprak
yapısında tespit edilen gereksinime uygun ve
doğru zamanda gerçekleşmelidir.

 Su kaynaklarını en verimli biçimde
değerlendirilebilecek ve bitkinin gereksinim
duyacağı oranlarda suyu sağlayabilecek sulama
mekanizmaları uygulanmalıdır.

 Sulama adına kesinlikle atık su verilmemelidir.

 Hastalık ve zarar teşkil edenlerle yapılan
mücadele entegre mücadele teknik uyarılara
paralel olarak ilk önce kültürel önlemler,
mekanik, biyolojik yada biyoteknik metotlar
uygulanmalı. Son umut olarak kimyasal
mücadele gerçekleşmelidir.

 Tüm pestisit işlemler ile alakalı kayıtlar
tutulmalı, kalıntı değerlerinin sıklığı, risk
analizlerine uygun gerçekleşmelidir.

 En çok kalıntı limitlerinin geçilmesi halinde
bir acil eylem koordinasyonu bulunmalıdır.

 Ürünün toplama, hijyenik şartlarda
uygulanmalıdır.

 Tarım işletmesinde yer alan tüm muhtemel
atık ürünler ile olası kirlilik kaynakları ifade
edilmelidir.

 Tarımsal kimyasal maddeler uygulayan,
bulunduran ve işleten işçilere bu hususta
eğitim hizmeti verilmelidir; kuruluşta ilk
yardım eğitimi gören bireyler yer almalıdır.

İyi Tarım Uygulamaları Üreticiye Faydaları Nelerdir?

Üretimde Bulananlara Yararları

 İç ve dış pazarda seçilme nedenidir.
 Eşit rekabet koşullarında bir adıma önde

olmayı temin eder.
 Perakendeci kuruluşlar ile özellikli anlaşma

olanağı verir.
 Kaliteli ürün yetiştiriciliğine imkan verir.
 Uzun süreli üretim masraflarında azalma, ve

kar oranın artış olanağı elde edilir.
 Üretimde çalışan şahısların güvenliğini ve

refahını temin eder.
 İyi Tarım Uygulamalarına göre üretimde

bulunan üretici, alacağı kredilere %60′ lı orana
kadar daha düşük faiz ödeme fırsatı
bulunmaktadır.

 İyi Tarım Uygulamalarında, üretici kuruluşlar
ve üretici birlikleri tarımsal teşviklerinde
öncelikli şekilde yararlanırlar.

 İyi Tarım Uygulamalarına göre üretimde
bulanan üreticinin ürettiği besinler sağlık
bakımından güvenilir olduğundan dolayı, daha
kolay müşteri bulması ile birlikte ve daha
yüksek ücretle satışa sunulabilir.

 İyi Tarım Uygulamalarına göre üretimde
bulunan üretici, toprağını erozyon ve
tuzlanma gibi risklere karşı koruma altına alır
ve yalnızca birkaç seneliğine değil devamlı
olarak bol ürün elde etme şansı elde eder.

Tüketici Kesime Yararları

 Gıda güvenliği ve insan sağlığı ile alakalı olan
riskleri indirger.

 Ürünün kaynağı bakımından yeterli düzeyde
bilgiyi alınır.

 Üründe kalite ve güvenilirliği temin edilir.
 Tüketici kesimin gıda kalitesi ve güvenliği ile

alakalı olan istekleri başarı şekilde tedarik
edilir.



Perakendeci Kuruluşlara Yararları

 Üretici kuruluş ile özellikli anlaşma imkanı
verir

 Toplum sağlığı ve ürünün güvenilirliği ile
alakalı olan şüpheleri bertaraf eder.

 Tüketici kesimin ürüne karşı güveni ile alınan
talepte artış görülür.

 Hukuki düzenlemelere uygun olma durumu
ile engellerin ortadan kalkmasına imkanı
bulunur.

Doğaya Karşı Yararları

 Sürdürülebilir, çevreye karşı yetkinlik alan bir
üretim, doğal yaşamı ve biyolojik çeşitliliğin
koruma Altına alınması.

 Tarımın çevreye karşı zarar teşkil eden
etkilerinin indirgenmesi.

 Korumacı bir yönetim koordinasyonunun
uygulanması.

İyi Tarım Uygulamalarının Amaçları

‘‘ İyi Tarım Uygulamaları belgesi, Çevre, insan,
havyan sağlığına zarar teşkil etmeden bir üretimin
gerçekleşmesi, doğal kaynakların koruma altına alınması,
tarımda izlenebilirlik ve devam ettirilebilirlik ile gıda
güvenliğinin temin edilmesi için uygulanan tarımsal üretim
biçiminin belgelendirilmesidir. İnsanların tüketebileceği
ürünlerin tümü belgelendirilebilir. ’’

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir
tarımsal üretimin gerçekleşmesi, Bu üretim
yapılırken doğal kaynakların koruma altına alınması,
tarımda izlenebilirlik ve devam ettirebilirlik ve gıda
güvenliğinin temin edilmesidir.

İyi Tarım Uygulamaları Neleri Kapsar?

İyi Tarım Uygulamaları tarımsal üretimin insan,
çevre ve hayvan sağlığına zarar teşkil etmeyecek
biçimde kontrollü bir şekilde gerçekleştiği, bu

yapılan üretimin anında elde edilen ürünün belge
verilecek tüketici kesime ulaştırıldığı uygulamalar
zinciri akla gelmektedir.

Kapsadığı hususlar
 Gıda güvenliğine ilişkin önlemler
 Çevreyi ve toprağı koruma altına almaya ilişkin

önlemler
 Üretici kuruluşların ve tarım ile uğraşan

işçilerin sağlık, güvenlik ve refahına ilişkin
önlemler

İyi Tarım Uygulamalarının Önemi Nedir?



Çevre, insan, havyan sağlığına zarar teşkil etmeden bir
üretimin gerçekleşmesi, doğal kaynakların koruma altına
alınması, tarımda izlenebilirlik ve devam ettirilebilirlik ile
gıda güvenliğinin temin edilmesi için uygulanan tarımsal
üretim biçiminin belgelendirilmesi olan İyi Üretim
Uygulamalarının önemini sıralacak olursak;

 İyi Tarım uygulamaları ile yaşadığımız doğayı
koruma altına alırız

 İTU uygulanması üreticinin sağlıklı yaşamının
dostudur.

 Gerek kendisinin ve personellerin gerekse
verdiği güvenilir tarım ürünleri ile

 tüketici kesimin sağlığını koruma altına alır.
 İyi tarım ürünleri, toplumun sağlıklı yaşam ve

sağlıklı tüketimde bulunması bilincini ilerletir
 Ürünün güvenilir olması ve kalitesini

yükseltmesi adına dış pazarlara daha kolay
satışta bulunma olanağı verir.

 İTU tarımda işleyen personellerin sosyal
haklarında da iyileşme temin eder.

İyi Tarım Uygulamaları Belgelendirme Sistemi

Tarımsal ürünlerin belgelendirilmesi, kişisel
belgelendirme ve grup belgelendirme olmak üzere
2 biçimde gerçekleşir.

 Kişisel Belgelendirme: Gerçek yada tüzel
şahıslar ev sahibi yada kiracılık unvanı ile
elinde yer alan üretim alanlarda üretimde
bulunmaları durumda kişisel Belgelendirme
gerçekleşir. Belgelendirme çerçevesinde
ürünün üretiminin gerçekleştiği alanların tümü
Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlığı kuruluşumuzun denetçilerimiz
nezdinde denetimi yapılır.

 Grup Belgelendirme: Üretimde bulunan
grup veya yada üretici şemsiye altında anlaşma
ile bir araya toplanan gerçek şahıslar ev sahibi
yada kiracı olarak elinde bulunan üretim
alanlarında üretimde bulunması durumunda
grup belgelendirmesi uygulanarak üretici
kuruluş yada üretici adına kontrol işlemini
gerçekleştiririz ve belge temin ederiz. Bu
alternatif olarak kontrol kuruluşu olarak
Sistem Kalite belgelendirme ve test
danışmanlığı kuruluşumuz ile üretici arasında
anlaşma imzalanacaktır.

İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Noktaları ve Kriterleri

 İzlenebilirlik ve Kayıtlar
Üretim sırasında yapılan bütün işlemler çiftçiler
tarafından kayıt altına alınmalı ve kontroller adına
saklı tutulmalıdır. Bu kayıtlarda; ürün türü, ürünün
yer aldığı coğrafi alan, gübresi, ilacın kullanılma
vakti, kullanım sebebi, teknik izin, uygulanan

kimyasal maddenin ticari adı ve oranı, uygulama
cihazı, operatörün ismi ve uygulama vaktinden kaç
gün ardından ürün toplamanın yapılması gerektiği,
sulamanın yapıldığı zamanı, şekli ve oranı gibi
bilgileri bulunmalıdır. Belgeli ürünlerin pazardan
toplatılması halinde geri çekilmeye nedeni işlemin
belirleme izlenebilirlik ile tespiti
gerçekleşebilecektir. Üretici ürünlerin pazardan geri
çekimini sağlayacak prosedürlere sahip olmalıdır.

 İç Kontrol
Üretici kişi veya kuruluş üretim ile alakalı olan
kayıtların ve işleyişin tümünün direktife uygunluk
durumunun değerlendirilmesi adına yapılacak
denetimden evvel senede minimum bir defa iç
denetim yaptırmalıdır.



 Üretim Materyalleri
Tarım alanında ekim ve dikimi uygulanan materyal
olarak adlandırılan tohum, fide, fidan gibi ürünlerin
belgeleri, kalite belgeleri dokümante edilmelidir.

 Alan, Arazi Geçmişi ve Yönetimi
Alan ve arazilerin tümünün tanımı yapılmalı.
Geçmişte yapılan ve güncel kayıtlar kontrol
işlemlerine açık şekilde tutulmalı.

 Toprak Yönetimi
Toprağın işletilmesinde, erozyonu indirgeyecek ve
toprağın fiziksel şeklini koruma altına alacak
teknikler uygulanmalıdır.

 Sulama
Su kaynaklarını en verimli şekilde kullanılmalı ve
bitkinin gereksinim duyacağı suyu sağlayacak
sulama mekanizmaları oluşturulmalıdır. Sulama
adına kesinlik kanalizasyon suyu uygulanmamalıdır.
Risk analiz esasları gözetilerek, suyun kaynağı
senede asgari bir sefer kimyasal, mikrobiyal ve
mineral kirletici unsurlar açısından inletilmelidir.

 Gübreleme
Uygun vakitte ve oradan gübre uygulanması adına
senede minimum bir sefer toprak incelemeler
yapılmalıdır. Gübreleme; toprak şekline uygun
olarak hangi gübrenin doğru olduğu tespit
edilmesinin ardından, bitkinin gereksinim duyduğu
oranda ve vakitte uygulanmalıdır. Uygulanan
gübrenin türü, içeriği, markası, uygulanan tarım
alanı, tarihi ve oranı gibi bilgiler kesin bir suret ile
kaydedilmelidir.

 Bitki Koruma Maddeleri
Bitki koruma maddelerinin tümünün uygulamaları
ile alakalı kayıt altına alınmalıdır. Pestisit kalıntı
değerlendirmelerinin sıklığı, risk analizlerine uygun
olarak gerçekleşmelidir. En fazla kalıntı limitlerinin
(MRL) geçilmesi halinde ise bir acil eylem
koordinasyonu bulunmalıdır. Bitki koruma
maddelerinin ruhsatları, türü, etkili olan maddesi,
içeriği, markası, kullanılan ürün, kullanılma nedeni,
tarihi ve oranı gibi bilgiler kaydedilmeli ve bu
maddelerin temin edilmesine yönelik fatura ve
reçetelerinin saklanması gerekmektedir.

 Entegre Mücadele
Hastalık ve zarar teşkil edenler ile mücadele
entegre mücadele teknik uyguları kapsamında ilk
önce kültürel önlemler, mekanik ve biyolojik
mücadele yada biyoteknik metotlar yapılmalıdır.
Son umut olarak kimyasal mücadele
gerçekleşmelidir.

 İşçi Sağlığı Güvenliği ve Refahı
Çiftlikte güvenli ve sağlıklı çalışma şartları yazılı
şekilde temin edilmeli ve uygulamaya konmalıdır.

 Atık ve Kirlilik Yönetimi, Geri
Dönüşüm ve Yeniden kullanım

Tarım işletmesindeki tüm ihtimali bulunan atık
ürünler ile olası kirlilik kaynakları ifade edilmelidir.
Tarımsal kimyasal madde uygulayan, bulunduran
işçilere bu hususta eğitim verilmeli; kuruluşta ilk
yardım eğitimi alan şahıs yer almalıdır.

 Hasat
Hijyen şartlarına önem verilmeli, bitki koruma
maddelerinin uygulandığı ürünlerde hasat aralığı
zamanlarına uyulmalıdır ve kayıt edilmelidir.

 Ürün İşleme
Hasadın arından ürünlerin işlenmesi ve paketleme
sürecinde; bireysel hijyenin temin edilmesi, işçilerin
kullandığı merkezlerin uygunluk durumu,
ambalajlama şekli ve maddelerinin uygunluk
durumu, depo ve ambalajlama sahalarının uygunluk
durumu, nem ve ısı şartları hijyen risk analiz
neticeleri ve kalite ihtiyaçlarına uygun şekilde temin
edilmelidir.

 Analizler
Senede asgari olarak bir defa toprak, su ve ürün
analizlerinde bulunulmalıdır. Su analizlerinde
kimyasal mikrobiyal, mineral kirletici unsurlar
dikkate alınmalı, ürün analizlerinde, pestisit
kalıntısına dikkat edilmelidir. Analizler Sistem
Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuzu akreditasyon onaylı
laboratuvarlarımızda uygulanmalıdır.

 Şikayetler
Üretici belge temin edilen ürünler ile alakalı
kendisine iletilen şikâyetleri ele alabilecek



prosedürleri olmalı ve denetimlere açık şekilde
korumalıdır.

İyi Tarım Uygulamaları Belgelendirme Aşaması

Bireysel Belgelendirme: Gerçek yada tüzel
kişilerin şahısların elinde bulunan tarım alanlarda
üretimde bulundukları ürünlerin, kendi adlarına
belge almasıdır. Üretici İTU standardını baz alınan
iç değerlendirmeyi uygularlar ve bir belgelendirme
kuruluşumuz tarafından senelik olarak denetlenir.
Daha sonra, uygunluk durumunu onaylamamızın
ardından kendi adına kayıtlı ürünler ile alakalı 1 yıl
geçerliliği bulunan İTU belgesini alır.

Grup Belgelendirme: Üretici kuruluş yada
girişimci çatısında sözleşme ile bir araya gelen
gerçek şahısların üretimde bulunduğu ürünlerin,
üretici kuruluş yada girişimci adına
belgelendirilmesidir.

 Müracaat İşlemleri

Ürünlerini İTU yada GLOBALGAP'e uygun
olarak belgelendirmeyi talep eden üretici ve
üreticiler, ilk etapta Teklif İstek Formu'nu ile
birlikte bilgilerini Sistem Kalite belgelendirme ve
test danışmanlığı kuruşumuz iletmelidir. Bilgiler
Ürün Belgelendirme birimimiz tarafından
alınmasının ardından müracaat sahibi adına bir
teklif oluşturacağız ve müracaat sahibine onayına
vermesi için ileteceğiz.

Üretici teklifimize onay vermesinin ardından,
belgelendirilmesini talep ettiği ürün veya üretim
sahası, ürün toplamanın ardından ürün işleme
gerçekleşiyorsa ürün işleme alanları ve ürünün
ticaretinin yapıldığı ticari markalar ve ülkelere
yönelik ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü ve sistem
ile alakalı hazırladığı dokümanları
değerlendirilmemiz için belgelendirme
kuruluşumuza iletir.

İTU veya GLOBALGAP belgelendirmesi birbirine
paralel şekilde yapılabilmektedir. Bu nedenden
doyalı üretici, bu belgelendirme çeşitlerinden her
ikisine de müracaat edebileceği gibi sadece biri
tanesi için de müracaat edebilir.

GLOBALGAP adına, GLOBALGAP'in bir
koşulu alt lisans sözleşmesi, üretici ve
belgelendirme kuruluşu ile imzalanmalıdır.
Ardından üretici kuruluşa bir GLOBALGAP Kayıt
Numarası temin edeceğiz. Bu kayıt numarası üretici
kişinin ürününün izlenebilirliğini temin etmek için
GLOBALGAP veri tabanına üretici bilgileri ile
beraber girilir.

Bilgi ve dokümanların tümü müracaat sahibinden
tam olarak almamızın ardından Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuzun
belgelendirme birimimizin nezdinden analiz edilir
ve belge verilecek ürünlerin hasat vakti göz önüne
alarak bir denetim planı oluştururuz.

 Denetim Aşaması
Denetimlerimiz, GLOBALGAP Kriterlerine
uygun şekilde kontrol noktalarının tümünü
denetleyerek üreticinin uygun olma seviyesini tespit
etmemiz şeklinde yapılacaktır. Yeterli uygunluk
seviyesine gelmiş üretici, analiz neticelerinde
ürünün pazarlanacağı devletlerde geçerliliği
bulunan en fazla bitki koruma ürünü kalıntı
sınırlarını geçen oranda kalıntı bulunmaz ise İTU
veya GLOBALGAP belgesi alabilir.

Yeterli uygunluk seviyesinde bulunmadığı
belirlenen üreticilere, uygunsuz durumlarını
çözmeleri adına 1 ayı geçmemek koşulu ile süre
tanınır. Belgelendirmenin gerçekleşmesi adına,
üreticinin bu sürenin tamamlanması kadar
uygunsuz durumları kapattığını ispatlamalıdır.

 Belgenin Verilmesi

Belgelendirme kuruluşumuzun yaptığı denetim
neticeleri tek tek değerlendirmemizin ardından
belgenin verilmesine herhangi bir engel
görülmemesi durumunda, belgelendirme tarihi
itibari ile 1 sene geçerli olan alakalı ürünler adına
İTU veya GLOBALGAP belgesi hazırlarız.
Belgelerin geçerliliklerini devamı adına üreticinin
her sene tekrardan denetlenmelidir.



İyi Tarım Uygulamaları Belgesini Kimler Alabilir?

İyi Tarım Uygulamaları belgesinin tarımsal
üretimde bulunan üreticiler ile bu ürünleri
paketleyen kuruluşlar alabilmektedir. Üreticiler tek
tek belgeye sahip olabilecekleri gibi, Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuzdan, grup şeklinde de alabilirler.

Belgelendirme Kapsamına Giren
Ürünler
 Çay
 Hayvancılık
 Su ürünleri
 Yaş Meyve ve Sebze
 Tarla Bitkileri
 Fidancılık ve Fide
 Süs Bitkileri ve Kesme Çiçek

İyi Tarım Uygulamaları Belgesini Hangi Kuruluşlar Verir?

İyi Tarım Uygulamaları hususunda Sistem Kalite
belgelendirme ve test danışmanlığı
kuruluşumuzdan hizmet almayı talep ediyorsanız
lütfen Müracaat formumuzu doldurarak

kuruluşumuz ile iletişime geçmelisin yeterlidir.
Kuruluşumuz, tarla bitkileri ve yaş sebze ve meyve
bakımdan kontrol ve belgelendirme kuruluşu
olarak yetkili olmaktadır.
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