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Organik Tarım Yasası 
(20/2018 Sayılı Yasa) 

Madde 40 Altında Yapılan Tüzük 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Organik Tarım Yasası'nın 
40'ıncı maddesinin (l)'inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak 
aşağıdaki Tüzüğü yapar: 

1. Bu Tüzük, Organik Üretimde, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına 
İlişkin Tüzük olarak isimlendirilir. 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurallar 

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe: 
"Apismellifera", Batı bal arısı veya Avrupa bal arısı, dünya genelinde 7-12 tür bal 
arısı türünden en yaygın olanı anlatır .. 
"Bakanlık", Tarım işleriyle görevli Bakanlığı anlatır. 
"Birim", Organik Tarım Yasası'nın 35'inci maddesi uyarınca oluşturulan Organik 
Tarım Birimi 'ni anlatır. 
"Bitki Yeniden Üretim Malzemeleri", Bitkinin üretimi için kullanılabilen veya bu 
doğrultuda kullanılması amaçlanan, büyümenin herhangi bir aşamasında bulunan 
tohumlar dahil, bitki ve bitki parçalarını anlatır. 
''Denetim Dosyası", Denetim sisteminin amaçları için Organik Tarım Yasası'nın 
27'nci maddesinde düzenlenen müteşebbis ile ilgili bilgi ve belgeleri veya 
Bakanlık ve yetkili kurumlar tarafından desteklenen faaliyetler ile ilgili tüm 
bilgileri ve bir müteşebbis tarafından Bakanlığa ve kontrol kurumlarına iletilen 
bilgileri anlatır. 

Ancak denetim sistemlerinin işletilmesi ile ilgili bilgi ve belgeler bu tanımın 
dışındadır. 

"Denetim Sisteıni" ,Organik tanın faaliyetlerinin, bu Yasa ve bu Yasa uyarınca 
çıkarılan tüzük kurallarına uygunluğun Kontrol Kuruluşları, tarafınan 

denetlenirken uyması gereken kuralları anlatır . 

"Dönüştürülmekte Olan Ürün veya Hayvan Yemleri", Organik üretimin dönüşüm 
sürecinde üretilen ürün veya hayvan yemlerini anlatır. 
"Dönüşümdeki Üretim Birimi", Organik Tarım Yasası'nın l3'üncü maddesinde 
belirtilen kuralları yerine getiren ve yürürlükteki organik üretim gerekliliklerine 
uygun olarak yönetilen üretim birimlerini anlatır. Bu aynı zamanda Organik Tarım 
Yasası 'nın 13 'üncü maddesinde belirtilen dönüşüm için arazi parselleri veya diğer 
varlıkları ile oluşturulabileceğini anlatır. 

"Fitoterapötik", bitkilerden hazırlanan çeşitli ekstrelerle hazırlanmış bitkisel 
kaynaklı ilaçlardır. 

"Hidrofonik Üretim", Doğal suda yetişmesi mümkün olmayan bitkileri, sadece 
kökleri mineral besleyici bir solüsyonda veya içerisinde besleyici solüsyon 
eklenmiş perlit, çakıl veya mineral yünü gibi maddelerin bulunduğu hareketsiz bir 
ortamda tutarak büyütme yöntemini anlatır . 

"Homeopatik", bir hastalığın, hastalık belirtilerini sağlam bir insanda ortaya 
çıkarabilecek maddelerin çok düşük dozlarda hastaya verilmesiyle tedavi 
edilebileceği inancına dayanan bir alternatif tıp yöntemidir 
"İlk Alıcı", İthal edilen gönderilerin teslim edildiği ve daha sonraki hazırlık 
ve/veya pazarlama işlemlerini yapacak olan gerçek veya tüzel kişileri anlatır. 
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Amaç 

Kapsam 

"İşleme", İlk ürünü ciddi anlamda değişikliğe uğratan, ısıtma, tütsüleme, kürleme, 
olgunlaştırma, kurutma, marine etme, özünü çıkarma, sıkma veya bu işlemlerin 
karışımı şeklindeki işlemler ile Organik Tarım Yasası'nın lS'inci maddesinin 
(2)'nci fıkrasında belirtilen maddelerin kullanıldığı işlemleri anlatır. 

"İthalatçı", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde serbest dolaşım için bizzat veya bir 
aracıyla bir gönderiyi piyasaya süren, toplum içinde bulunan gerçek veya tüzel 
kişiyi anlatır. 

"Müteşebbis Grubu", Çiftçi grubunu veya bu Tüzüğün 52'nci maddesinde 
öngörülen kurallara uygun olarak yosun ve akuakültür hayvanlarını üreten 
müteşebbis grubunu anlatır. Şartlara uygunluk halinde "müteşebbis grubu", 
Organik Tarım Yasasının 2'nci maddesinde tefsiri yapılan "Müteşebbis" tanımıyla 
aynı şekilde değerlendirilir. 

"Organik Olmayan Üretim Birimi", Organik üretim için yürürlükteki gerekliliklere 
uygun olarak üretim yapmayan bir üretim birimini anlatır. 
"Organik Üretim Birimi", bir üretim kısmı için kullanılan üretim tesisleri , arazi 
parselleri, çayırlık alanları, açık alanları, canlı hayvan barınakları, balık göletleri, 
denizde yetiştirilen veya su ürünleri için çevreleme sistemleri, kıyı ve deniz tabanı 
kullanım hakları, hasatların depolanma tesisleri, mahsul ürünleri, denizde 
yetiştirilen ürünler, hayvan ürünleri, ham maddeler ve belirli bir üretim sektörü için 
her türlü başka girdileri anlatır. 
"Parti" , İşlenmiş gıda ürünlerindeki sayılar ve/veya harfler kullanarak, belirli 
üretim özellikleri (üretim saati, üretim tarihi, tanım kodu vb.) aynı olan bir dizi 
özdeş ürürıün birbirinden ayrılmasını ve izlenebilmesini sağlayan ifadeyi anlatır. 
"Silaj", Silaj, sığır, koyun ve keçi gibi gevişgetiren memeli hayvanların yem 
ihtiyacını karşılayan ve silolarda saklanan yüksek nem içeren fermente edilmiş 

yemlerdir 
' 'Terapötik' ', ilacın etki eden minimum düzeyiyle yan etki görülmeyen maksimum 
değeri arasında kalan dozlarını anlatır. 
nı anlatır. 

"Varrora İstilası", varrora kendi ailesi olan Varroidae'ye yerleştirilen bal arılarıyla 
ilişkili bir parazitik akar cinsidir. Cinsi, Roman bir alim ve arıcı olan Marcus 
Terentius Varro için seçildi. Bir bal arısı kolonisinin Varroa akarları tarafından 
istila edilmesini anlatır 
3. Bu Tüzüğün amacı organik ürünlerin üretimi, işlenmesi, paketlenmesi, 
taşmması, depolanması ve denetimlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

4. Bu Tüzük, organik ürünlerin üretimi, işlenmesi, paketlenmesi, taşınması ve 
saklanması ile ilgili kuralları kapsar. 

Ancak, bu Tüzüğün lS'inci maddesinde belirtilenlerin dışındaki canlı türlerini 

kapsamaz. 
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Bitkisel Üretimin 
Genel Gereklilikleri 

Paralel Üretim 
Kuralları 

20/2018 

İKİNCİ KlSlM 
Organik Ürünlerin Üretimi, İşlenmesi, Paketlenmesi, Taşınması ve Depolanmasına 

İlişkin Kurallar 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bitkisel Üretim Kuralları 

5. (1) Organik Tarım Yasası'nın 8'inci maddesinde belirtilen üretim 
kurallarına ek olarak, bu Tüzüğün 6'ncı, 7'nci, 8'inci, 9'uncu, 
l0'uncu, ll'inci, 12'nci, 13'üncü ve 14'üncü maddelerinde belirtilen 
kurallar da organik üretimde uygulanacaktır. 

6. 

(2) Bitkisel üretim aşağıdaki kurallara uygun olarak yapılır: 
(A)Doğal olarak suda yetişenler hariç olmak üzere, organik 

bitkisel ürünler toprak veya kaya yatağı üzeri ile ilişkili olarak 
toprağın organik üretime imkan veren malzeme ve ürünlerle 
karıştırılmış veya gübrelenmiş topraklarda üretilir. 

(B) Hidrofonik üretim yasaktır. 
(C) Yukarıdaki (1 )'inci fıkra kuralları saklı kalmak koşuluyla 

tohumların nemlendirilmesi yoluyla çimlendirme işlemine ve 
hindiba başlarının elde edilmesi amacıyla temiz suya daldırma 
işlemine izin verilir. 

(D)Yukarıdaki (1 )'inci fıkra kuralları saklı kalmak koşuluyla: 
(a)Süs bitkilerinin ve otların nihai alıcıya saksıyla birlikte 

satılmak üzere saksılarda üretimine, 
(b)Başka bir yere nakledilmek veya ekimini yapmak 

amacıyla fidelerin taşıyıcı kaplarda üretilmesine yönelik 
uygulamalara izin verilir. 

(E)Organik tarımda kullanılan tüm bitki üretim teknikleri çevre 
kirliliğinin önlerırnesine veya en aza indirgenmesine katkıda 
bulunmalıdır. 

(1) Organik Tarım Yasası'nın 5'inci maddesinin (4)'üncü fıkrası saklı 
kalmak koşuluyla, söz konusu üretimin azami beş yıl (5) içerisinde 
tamamlanması durumunda, en az üç (3) yıllık yetiştirme dönemi olan 
çok yıllık bitkilerde, birbirinden kolayca ayırt edilemeyen farklı 

çeşitler veya aynı çeşitler ekilebilir. Bu durumda: 
(A) Çiftçi, birimi ve/veya yetkilendirilmiş kontrol kuruluşunu 

ilgili her bir ürünün hasadından en az kırk sekiz ( 48) saat 
öncesinde bilgilendirir. 

(B) Hasatm tamamlanmasından sonra çiftçi, birimi ve/veya 
yetkilendirilmiş kontrol kuruluşunu elde edilen ürünlerin 
kesin miktarı ve ürünleri ayırt etmek için alınan önlemler 
hakkında bilgilendirir. 

(C) Her yıl dönüşüm planının başlamasından itibaren birim 
ve/veya yetkilendirilmiş kontrol kuruluşu tarafından ürünlerin 
ayrımının denetimi yapılır. 

(2) Organik Tarım Yasası'nın 5'inci maddesinin (4)'üncü fıkrasında 

belirtilen farklı türlere ilişkin gereklilikler; araştırma ve eğitim 

merkezleri, bitki üretim çiftlikleri, tohum çoğaltıcıları ve ıslah 

işlemleri için ararırnaz. 
(3) Organik Tarım Yasası'nın 5'inci maddesinin (5)'inci fıkrasında atıfta 
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Dönüşüm Süreci 
20/2018 

7. 

bulunulan hallerde ve bu maddenin yukarıdaki (l)'inci ve (2)'nci 

fıkralarında, bir işletmenin tüın üretim birimleri organik üretim 

kurallarına göre yönetilmez ise müteşebbis: 
(A) Organik üretim birimleri ve dönüşüm sürecindeki üretim 

birimleri için kullanılan ürünleri, organik olmayan üretim 

birimleri için kullanılanlardan ayrı tutar, 
(B) Organik, dönüşüm sürecindeki ve organik olmayan üretim 

birimleri tarafından üretilen ürünleri birbirinden ayrı tutar, 
(C) Üretim birimlerinin ve ürünlerin etkin bir şekilde ayrıldığını 

göstermek için yeterli kayıtları saklar. 

(1) Organik ürün olarak değerlendirilen bitki ve bitki ürünleri için, 

Organik Tarım Yasası'nın 13'üncü, 14'üncü, lS'inci ve 16'ıncı 

maddelerinde ve bu Tüzüğün S'inci, 6'ncı, 7'nci, 8'inci, 9'uncu, 

l0'uncu, 11 'inci, 12'nci, 13 'üncü ve 14'üncü maddelerinde belirtilen 

üretim kuralları aşağıdaki hallerde uygulanır: 

(A) Ekimden en az iki (2) yıl önceki dönüştürme sürecinde, 
(B) Çayırlık alanlarda veya uzun ömürlü bitkilerde organik 

yetiştirme için kullanılmadan en az iki (2) yıllık dönüşüm 

sürecinde, 
(C) Meyve ağaçlan gibi uzun ömürlü bitkilerde organik ürünlerin 

ilk hasatından en az üç (3) yıl önceki süre boyunca. 

(2) Burada belirtilen arazinin veya bir veya daha fazla parselin organik 

üretimde kullanimına izin verilmeyen maddelerin kullanılması 

nedeniyle kirletilmesi durumunda, Bakanlık arazi veya ilgili 

parsellerin dönüştürme süresının yukarıdaki ( 1 )' inci fıkrada 

belirtilenlerden daha ileri bir tarihe uzatılmasına karar verebilir. 

(3) Organik üretim için sertifikalandırılmamış bir ürün veya madde ile 

ıslah çalışmalarının yapıldığı durumlarda, Bakanlığın yukarıdaki 

(l)'inci fıkraya göre yeni bir dönüşüm süresi oluşturması gerekir. 

Bu süre aşağıdaki iki durumda kısaltılır: 
(A) Birimin değerlendirmesi sonucu, yapılan uygulamalar 

neticesinde karantina organizmaları veya istilacı türler dahil 
olınak üzere; böcek veya yabani bitkiler için zorunlu kontrol 

önlemi olarak organik üretim için sertifikalandırılmamış bir 

ürün veya madde ile ıslah yapılması durumunda, 
(B) Bilimsel testleri neticesinde onaylanmış olan fakat organik 

üretim için sertifikalandırılmamış bir ürürı veya maddenin 

kullanılması yoluyla ıslah işleminin gerçekleştirilmesi 

durumunda süre kısaltılır. 
( 4) Yukarıdaki (2)'nci ve (3)'üncü fıkralarda belirtilen durumlar söz 

konusu olduğunda, dönüşüm süresının uzunluğu aşağıdaki 

gereklilikler dikkate alınarak belirlenir: 
(A) Dönüşüm süresinin sonunda ilgili urun veya maddenin 

azaltılma işlemi, uzun ömürlü bitkilerin söz konusu olduğu 

durumda toprakta çok az seviyede kalıntı kalacağını garanti 

etmelidir, 
(B) Islah sonrası hasat edilen mallar piyasaya organik veya 

dönüşümdeki ürün olarak sunulmaz, 
(C) Organik üretim için sertifikalandırılmamış bir ürün veya 

madde ile ıslah yapılması durumunda aşağıdaki (S)'inci 

maddenin (B) bendi uygulanır. 
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Bitkilerin Yeniden 
Üretimiyle Elde 

Edilen Malzemeler 
Dahil Olmak Üzere 
Bitkilerin Menşei 

Toprak Yönetimi ve 
Gübreleme 

8. 

(5) Organik canlı hayvan üretimi ile ilgili bir toprak söz konusu 

olduğunda aşağıdaki kurallar uygulanır: 
(A) Dönüştürme kuralları hayvan besinlerinin yetiştirildiği tüm 

üretim birimi alanlarına uygulanır, 
(B) Yukarıdaki (A) bendinden bağımsız olarak dönüşüm süresi, 

otobur hayvan türleri tarafından kullanılan çayırlık ve açık 

alanlar için bir (1) yıl düşürülür. 

(1) Organik ürün için üretim malzemesini seçerken, müteşebbis organik 

tarım için uygun olan organik bitki yeniden üretim malzemelerini 

tercih etmeleri gerekir. 
(2) Organik üretime uygun olan türlerin üretimi için, organik 

tohumlandırma faaliyetlerinin organik koşullar altında yapılması ve 

genetik çeşitlilik, doğal yeniden üretilebilirlik, tarımsal performans, 

hastalığa direnç ve farklı yerel toprak ve iklim koşullarına uyurnu 

gibi hususların dikkate alınması gerekir. 
Tüm çoğaltım işlemleri 'sürgün doku kültürleri' hariç sertifikalı 

organik üretim altında gerçekleştirilir. 
(3) Dönüşüm süresindeki veya organik olmayan bitki yeniden üretim 

malzemelerinin kullanımı aşağıdaki koşullara bağlıdır: 

(A) Eğer organik bitki yeniden üretim malzemelerinin ortaya 

koyulmuş mevcut bir durumu yok ise, fideler hariç olmak 

kaydıyla, Bakanlık dönüşüm süresindeki veya organik 

olmayan bitkileıin yeniden üretim malzemeleıi 
nin aşağıdaki (B), (C) ve (Ç) bentlerinde belirtilen koşullarda 

kullanımına izin verebilir. 
(B) Organik olmayan bitki yeniden üretim malzemeleri, bu 

Tüzüğün I0'uncu maddesine göre tohum ıslahı için 

sertifikalandırılmış olanlar dışında kalan diğer bitki koruma 

ürünleri ile ıslah edilmez. 
Ancak Bakanlığın bitkinin yeniden üretim malzemelerinin 

kullanılacağı alanda belirlediği tüm türlerin bitki sağlığı için 

kimyasal ıslahın önerildiği durumlar istisnadır. 

(C) Dönüşüm süresindeki malzemelerin veya organik olmayan 

bitki yeniden üretim malzemelerinin kullanım yetkisi mahsul 

ekilmeden önce alınır. 
(Ç) Dönüşüm süresindeki malzemelerin veya organik olmayan 

bitki yeniden üretim malzemelerinin kullanım izni sadece 

bireysel kullanıcılara ve bir sezonluk olarak verilir. Bakanlık 

bu sertifikalandırmalardan sorumlu olup sertifikalandırılmış 

bitki yeniden üretim malzemelerinin miktarlarını listeler. 

9. Organik bitki üretiminde topraktaki organik maddeleri korumak veya arttırmak, 

toprak istikrarım ve toprak biyolojik çeşitliliğini sağlamak ve toprak sıkışmasını ve 
erozyonunu önlemek için toprak sürme ve toprağı işleme uygulamaları 

gerçekleştirilir. 

(1) Toprağın verimliliği ve biyolojik aktivitesi aşağıdakiler aracılığıyla 

korunur ve arttırılır: 
(A) Çayırlık ve sürekli bitkilerin yetiştiği otlaklar hariç olmak 

kaydıyla, ana veya kapsayıcı ürün olarak baklagil ürünleri 

dahil olmak üzere çok yıllık ürün rotasyonu kullanımı ve 

diğer yeşil gübre ürünlerinin kullanımı ile, 
(B) Seraların veya otlaklar dışındaki uzun ömürlü bitkilerin söz 

5 
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Böcek, Hastalık ve 
Ot Yönetimi 

10. 

konusu olduğu durumlarda, bitki çeşitliliğinin kullanımının 

yanı sıra kısa süreli gübre bitkilerinin ve baklagillerin 
kullanımı ile, 

(C) Her türlü durumda, organik üretimden elde edilen canlı 

hayvan gübresinin veya organik maddelerinin her ikisinin de 
tercihen kompost halinde kullanımı ile toprak verimliliği ve 
biyolojik aktivitesi arttırılır. 

(2) Bitkilerin besin ihtiyacının Organik Tarım Yasası'nın 8'inci 
maddesinin (l)'inci fıkrasının (A), (B) ve (C) bentlerinde belirtilen 
koşullarına göre karşılanmadığı durumda, sadece bu Tüzüğe ekli Ek-
1 'de belirtilen gübreler ve toprak düzenleyiciler organik üretim 
amacıyla ve gerekli olduğu kadar kullanılır. İşletmeciler bu ürünlerin 
kullanım kayıtlarını tutmakla yükümlüdürler. 

(3) Suların tarım kaynaklı nitratların neden olduğu kirliliğe karşı 

korunması ile ilgili dönüşüm sürecindeki birimlerde ve organik 
üretim birimlerinde kullanılan toplam hayvan gübresinin miktarı, 
kullanılan tarımsal alanda hektar başına yıllık yüz yetmiş (170) kg'ı 
geçmeyecektir. Bu sınır sadece kanatlı gübreleri, kompost edilmiş 
çiftlik alanı gübreleri ve sıvı hayvan dışkılarını da içeren çiftlik 
alanındaki gübre, kuru çiftlik alanı gübresi ve dehidrasyonu yapılmış 
kanatlı gübresi, kompost edilmiş hayvan dışkılarının kullanımına 

uygulanır. 

(4) Tarımsal işletme sahipleri diğer tarımsal işletme sahipleri ile 
münhasır olarak fazlalık gübreyi organik üretim birimlerinden 
yaymak amacıyla, organik üretim kurallarına uyan yazılı işbirliği 

sözleşmeleri ve taahhütler oluşturabilirler. 
Yukarıdaki (3)'üncü fıkrada belirtilen maksimum limitler, söz 
konusu işbirliğine dahil olan tüm organik üretim birimleıinirı tamamı 
esas alınarak hesaplanır. 

(5) Mikroorganizma preparatları, toprağın verimliliğini ve besin değerini 
arttırmak için kullanılır. 

(6) Kompostların aktive edilmesi amacıyla uygun olan bitki bazlı 

preparat ve mikroorganizma preparatı kullanılabilir. 

(1) Böceklerin ve otların neden olduğu zararları önleme işlemleri 

öncelikli olarak şunlara karşı korunmayı içerir: 
(A) Doğal düşmanlar, 

(B) Türlerin, çeşitliliklerin ve heterojen malzemelerin seçimi, 
(C) Ürün rotasyonu, 
(Ç) Biyolojik fumigasyon, mekanik ve fiziksel yöntemler gibi 

yetiştirme teknikleri, 
(D) Solarizasyon gibi ısıl işlemler ve muhafazalı ürünlerin söz 

konusu olduğu durumlarda toprağın sığ buhar ıslahı (azami 
derinlik on (10) santimetre) gibi yöntemler. 

(2) Bitkilerin, Organik Tarım Yasası 'nın 8'inci maddesinin (l)'inci 
fıkrasının (A) ve (B) bentleri gerekliliklerine uygun olarak 
böceklerden korunamadığı veya mahsulün ıslah edilemediği 

durumda sadece bu Tüzüğe ekli Ek-2 kısmında bahsedilen ürünler ve 
maddeler organik üretim amacıyla ve sadece gerekli olduğu 

kadarıyla kullanılabilir. İşletmeciler ihtiyaç duyulan söz konusu 
ürünlerin kullanımı ile ilgili kayıtları tutarlar. 

(3) Tuzaklarda veya ürün dağıtıcılarında kullanılan ürünler ve 
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Temizlik ve 
Dezenfeksiyon için 
Kullanılan Ürünler 

Kayıt Tutma 
Sorumluluğu 

İşlenmemiş 
Ürünlerin 
Hazırlanması 

maddelerle ve feromon dışındaki maddelerle ilgili olarak, tuzakların 
ve dağıtıcıların ürünlerin ve maddelerin doğaya salınmasına engel 
olması ve ürünlerle maddelerin ve hasat edilen ürünlerin temasını 
engelleyecek şekilde olması gerekir. Feromon tuzağı içeren · tüm 
tuzakların kullanıldıktan sonra toplanması ve güvenli bir şekilde 
imha edilmesi gerekir. 

11. Organik bitki üretiminde temizlik ve dezenfeksiyon için sadece bu Tüzüğe ekli 
Ek-7 kısmında belirtilen sertifıkalandmlmış olan ürünler kullanılır. 

12. Müteşebbis, ilgili parseller ve hasat miktan ile ilgili kayıtları tutmakla 
yükümlüdür. 

13.Bitkiler üzerinde işleme dışındaki hazırlık faaliyetleri uygulanıyorsailerde 

gereğinin yapılması şartıyla bu Tüzüğün 26'ncı maddesinin (l)'inci, (2)'nci, 
(3)'üncü ve (4)'üncü fıkraları ile bu Tüzüğün 28'inci maddesinin (3)'üncü 
fıkrasındaki kurallar uygulanır. 

Belirli Bitkiler ve 14. Organik mantarlann üretimi ıçın substratlar sadece aşağıdaki bileşenlerden 
Bitkisel Ürünler için oluşmuş olmaları koşuluyla kullanılabilirler: 
Ayrıntılı Kurallar 

Hayvan Üretimi için 15. 
Genel Gereklilikler 
20/2018 

(1) (A) Bu Tüzüğe ekli Ek-l'de yer alan ve organik tarımda 

kullanımına izin verilen çiftlik gübresi ve hayvan dışkılan, 
organik üretim birimlerinden veya dönüşüm sürecindeki 
birimlerden dönüşümün ikinci yılından itibaren elde edilmiş 
olanları, 

(B) Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen ürünlerin bulunmadığı 
durumlarda, çiftlik gübresi ve hayvan dışkısı miktarının, 

kaplama malzemesi ve kompostlama öncesi eklenen her türlü 
su miktarı hariç olmak kaydıyla, toplam substrat miktarının 
%25 ' ini aşmamış olması. 

(2) Organik üretim birimlerinde elde edilen ve yukarıdaki (l)'inci 
fıkrada belirtilenler dışındaki tarımsal kaynaklı ürünler, 

(3) Kimyasal ürünlerle ıslah edilmemiş olan torf, 
(4) Kesildikten sonra hiçbir kimyasal ürünle işlem görmemiş odunlar, 
(5) Bu Tüzüğe ekli Ek-1 'de belirtilen ve kullanımına izin verilen 

mineral maddeler, 
(6) Doğal yapısındaki toprak ve sulama suyu özelliğindeki su. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hayvansal Üretim Kuralları 

(1) Organik canlı hayvan üretiminde, özellikle büyük baş ve küçükbaş, 
domuz, kümes hayvanları (kanatlılar), tavşanlar, atlar ve arılar gibi 
canlıların üretiminde Organik Tarım Yasası'nın l0'uncu maddesinde 
belirtilen kurallar ile Tüzükte belirtilen kurallar uygulanır. 

(2) Arıcılık hariç olmak üzere arazisiz hayvan üretimi, organik hayvan 
üretmek isteyen çiftçilerin tarım arazilerini yönetmek istemediği 
uygulamalar ve bu canlılar için organik veya dönüşüm sürecindeki 

7 
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Dönüşüm 16. 

üretim birimlerinin kullanımı ile ilgili olarak bir çiftçi ile yazılı bir 
işbirliği anlaşması olmadığı uygulamalar yasaklanmıştır. 

(3) Organik Tarım Yasası'nın 5'inci maddesinin (2)'nci fıkrasında 

belirtilen farklı türlere ilişkin gereklilikler, araştırma ve eğitim 

merkezleri için aranmaz. 
(4) Bir tarımsal işletmenin tüm üretim birimleri organik üretim 

kurallarına göre yönetilmezse, müteşebbis: 
(A) Organik ve dönüşüm sürecindeki üretim birimleri için 

kullanılan ürünleri organik olınayan üretim birimleri ıçın 

kullanılanlardan ayrı tutar, 

(B) Organik dönüşüm sürecindeki ve organik olmayan üretim 
birimleri tarafından üretilen ürünleri birbirinden ayrı tutar, 

(C) Üretim birimlerinin ve ürünlerin etkin bir şekilde ayrıldığını 
göstermek için yeterli kayıtları saklar. 

(5) Organik Tarım Yasası ' nın l8'inci maddesinin (l)'inci fıkrasında 

belirtilen koşulların uygulandığı hallerde, tozlaşma eylemleri 
amacıyla müteşebbis, organik ve organik olmayan arıcılık birimlerini 
aynı işletmede çalıştırabilir. Organik üretim kurallarının 

gereklilikleri, arı kovanlarının konumlandırılınası ile ilgili hükümler 
dışında yerine getirilmelidir. Böyle bir durumda, ürün organik olarak 
satılamaz . Müteşebbis, ·bu kuralın kullanımının belgesel kanıtını 

muhafaza etmelidir. 

(1) Çayırlık alanlar veya hayvanların beslenmesi için kullanılan 

herhangi bir arazının dönüşümü ile bu dönüşüm sürecinin 
başlangıcında bu üretim biriminde bulunan hayvanların 

dönüşümünün eş zamanlı olarak başlatıldığı durumlarda, bu 
Tüzüğün 7'nci maddesinin (!)'inci fıkrası ile (5)'inci fıkrasının (B) 
bendi tahtında üretim biriminin dönüşüm sürecinin sonunda, 
aşağıdaki (2) 'nci fıkrada belirtildiği şekilde üretim biriminin 
dönüşümü için daha uzun süreye ihtiyaç duyan hayvan türleri söz 
konusu olsa dahi, bu hayvanlar ve hayvan ürünleri organik olarak 
kabul edilirler. 
Bu Tüzüğün 19 'uncu maddesinin ( 1)' inci fıkrası saklı kalınak koşulu 
ile, eş zamanlı dönüşüm durumunda veya üretim biriminin dönüşüm 
sürecinde; başından itibaren üretim biriminde bulunan hayvanlar 
aşağıdaki gibi beslenir: 

(A) Dönüşümün ilk yılında dönüşüm sürecindeki üretim 
birimindeki dönüşüm süreci yemleriyle, 

(B) Bu Tüzüğün 19'uncu maddesinin (l)'inci fıkrasında belirtilen 
yemlerle, 

(C) Organik yemlerle organik olınayan hayvanlar, dönüşüm 

süreci başladıktan sonra bu Tüzüğün 17'nci maddesine uygun 
olarak dönüşüm sürecindeki üretim birimine dahil olabilir. 

(2) Üretilen hayvan türlerine özgü dönüşüm süreçleri aşağıda belirtildiği 
şekildedir: 

(A) Atlar ve et üretimi için büyükbaş hayvanlar söz konusu 
olduğıında on iki (12) ay ve her türlü durumda bu canlıların 
ömürlerinin üçte birinden az olmayan bir süreliğine, 

küçükbaş hayvanlar ve domuzlar için altı (6) ay, 
(B) Süt üretimi için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için altı (6) 
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Hayvanların Menşei 17. 

Organik Olmayan 18. 
Hayvanların 

ay, 
(C) Pekin ördekleri dışında kanatlıların et üretimi için kullanıldığı 

durumda üç (3) günlükten önce üretim birimine getirilmeleri 
durumda on (1 O) hafta, 

(Ç) Pekin ördeklerinin üretim birimine üç (3) günlükten 
küçükken getirilmeleri durumunda yedi (7) hafta, 

(D) Kanatlıların yumurta üretimi için üç (3) günlükten küçükken 
üretim birimine getirilmeleri durumunda altı ( 6) hafta, 

(E) Arılar için on iki (12) ay. 
(F) Tavşanlar için üç (3) ay. 

(3) Dönüşüm sürecindeki mevcut balmumları organik arıcılıktan gelen 
balmumu ürünleri ile değiştirilir. Fakat organik olmayan balmumları 
aşağıdaki koşullarda kullanılabilir: 

(A) Piyasada organik arı balmumu bulmak mümkün değil ise, 
(B) Organik üretimde kullanım ıçın sertifikalandırılmamış 

ürünlerin yan ürünler ve maddeler ile kirlenmediği kanıtlanır 
ise, 

(C) Kovandan elde edilirse. 

(1) Dönüşüm kurallarına halel getirmeksizin, organik canlı hayvanların 
organik üretim birimlerinde doğmuş veya yumurtadan çıkmış ve 
yetiştirilmiş olmaları gerekir. 

(2) Organik hayvanların üremesi ile ilgili olarak: 
(A) Üreme doğal yöntemlerle olmalıdır; fakat yapay döllenmeye 

izin verilebilir, 
(B) Üremenin honnon tedavisi veya benzer etkilere sahip diğer 

maddelerle tetiklenınemesi veya engellenmemesi 
gerekmektedir. Ancak, tek bir hayvanın söz konusu olduğu 
durumda hayvan sağlığı için iyileştirici tedavi şeklindeki 

uygulamalar istisnai olarak gerçekleştirilebilir, 
(C) Klonlama ve embriyo transferi gibi diğer yapay döllenme 

yöntemleri kullanılmaz, 

(Ç) Irk seçimi organik üretim ilkelerine uygun olmalı, hayvan 
refahının üst seviyede olmasını sağlamalı ve hayvanların 

sakat olmasını ve her türlü acı çekmelerini engellemeye katkı 
sağlayacak şekilde yapılmalıdır. 

(3) (A) Irkların ve türlerin seçiminde müteşebbisler hayvan refahı 

gözetmek suretiyle, yüksek genetik çeşitliliğe sahip türlerin 
ve ırkların seçiminde, hayvanların yerel koşullara adapte 
olma kapasitesi, ırk değerleri, uzun ömürlülüğü, diriliği ve 
hastalıklara veya sağlık sorunlarına dayanıklılıkları 

gözönünde bulundurulur. 
(B) Yoğun üretimde kullanılan bazı ırklara ve türlere özgü domuz 

türünde görülen stres sendromu gibi hastalıkların neden 
olduğu soluk yumuşak eksüdatif (PSE) et, ani ölüm, doğal 
düşük ve sezaryen gerektiren zor doğum gibi sorunların 

önlenmesi amacıyla ırk ve tür seçimi yapılmalıdır. Seçimler 
yapılırken yerel ırk ve türlere öncelik verilmesi gerekir. 

(1) Bu Tüzüğün 16'ncı maddesi kuralları saklı kalmak koşuluyla yapılan 
değişiklik, üreme amacıyla organik olmayan şekilde yetiştirilmiş 
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Kullanımı hayvanlar, çiftlikteki organik hayvanların kaybedilmesi söz konusu 
olan durumlarda bu Tüzüğe ekli Ek-12'de belirtildiği üzere organik 
üretim birimine getirilebilirler. Bu halde söz konusu hayvanların hiç 
doğum yapmamış olması zorunlu değildir. 

(2) Bu Tüzüğün 16'ncı maddesinin (l)'inci fıkrası saklı kalmak 
koşuluyla; kovanların yenilenmesinde kraliçe arıların ve oğulların 
her yıl %20'si organik üretim işletmelerinde organik olmayan arılar 
ve oğullarla değiştirilebilir. Bunun gerçekleşmesi için kraliçe arı ve 
oğullarının organik üretim birimlerinden gelen petek ve petek 
çıtalarına yerleştirilmesi gerekir. 
Her koşulda, yılda sadece bir (1) oğul veya kraliçe arı organik 
olmayan oğul veya kraliçe arı ile değiştirilebilir. 

(3) Bu Tüzüğün 16'ncı maddesinin (!)'inci fıkrası saklı kalmak 
koşuluyla yapılan değişikliklerle sürü ilk kez yerleştirildiğinde veya 
yenilendiğinde veya yeniden yerleştirildiğinde ve çiftçilerin nitelik 
ve nicelik olarak ihtiyaçları karşılanmadığında, Bakanlık organik 
olarak üretilmeyen kümes hayvanlarının organik üretim yerine 
getirilmesine karar verebilir. Bunun için gerekli koşul yumurta 
üretimi için piliçlerin ve et üretimi için getirilen kümes hayvanlarının 
üç (3) günden daha yaşlı olmamalarıdır. 

(4) Üreme amacıyla, organik olmayan genç memelilerin ilk kez 
oluşturulan bir sürüye dahil edilmesi mümkündür. Bunlar sütten 
kesilir kesilmez organik üretim kurallarına göre yetiştirilirler. Bunun 
yanı sıra bu hayvanların sürüye katıldıkları tarihten itibaren aşağıda 
belirtilen sınırlamalar uygulamaya koyulur: 

(A) Manda ve bizonlarda dahil olmak üzere büyükbaş hayvanlar, 
at türünden hayvanlar ve geyik türünden hayvanlar altı (6) 
aydan daha yaşlı olmamalıdırlar, 

(B) Koyun ve keçi türünden hayvanlar altmış (60) günden daha 
yaşlı olmamalıdırlar, 

(C) Domuz türünden hayvanların otuz beş kilogramdan (35 kg) 
daha hafif olması gerekir, 

(Ç) Tavşanların üç (3) aydan daha yaşlı olmaması gerekir. 
(5) Üreme amacıyla, organik olmayan yetişkin erkeklerin ve organik 

olmayan, hiç doğum yapmamış memelilerin yeni sürüye katılmaları 
mümkündür. Bunların sırasıyla organik kurallara uygun olarak 
yetiştirilmeleri gerekir. Ayrıca dişi memelilerin sayısı her yıl için 
aşağıda belirtilen sınırlamalara tabidir: 

(A) At türünden hayvanların veya manda ve bizonlar da dahil 
olmak üzere büyükbaş hayvanların %10'una ve domuz, 
koyıın ve keçi türünden hayvanların, tavşan veya geyik 
türünden hayvanların %20'sine kadar sürüye eklemeleri 
yapılabilir, 

(B) At türünden veya büyük baş türünden, geyik türünden veya 
tavşan türünden hayvanların ondan az olduğu birimler için 
yapılan her türlü yenileme yıllık bir (1) hayvan ile 
sınırlandırılmıştır. 

(6) Yukarıdaki (5)'inci fıkrada belirtilen rakamlar aşağıdaki koşulların 
karşılanması şartıyla Bakanlık tarafından %40 oranında arttırılabilir: 

(A) Çiftliğin ciddi oranda genişletilmesi taahhüdünde bulunulmuş 
ise, 

(B) Bir tür diğer bir tür ile değiştirilmiş ise, 
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Beslenme 
Gereklilikleri 

20/2018 

19. 

(C) Yeni bir tür başlatılması durumunda. 
(7) Yukarıdaki (4)'üncü, (5)'inci ve (6)'ncı fıkralardaki durumlar söz 

konusu olduğunda organik olmayan hayvanlar sadece bu Tüzüğün 
16'ncı maddesinde tanımlanan dönüşüm süreci içerisinde organik 
olarak kabul edilir. Bu Tüzüğün 16'ncı maddesinin (2)'nci fıkrasında 
belirtilen dönüşüm süreleri en erken, dönüşüm sürecindeki üretim 
birimine yeni hayvanların katılması ile başlar. 

(8) Yukarıdaki (4)'üncü, (5)'inci, (6)'ncı ve (7)'nci fıkralarda belirtilen 
durumlar söz konusu olduğunda organik olmayan hayvanlar 
ynkandaki (7)'nci fıkrada belirtilen dönüşüm süreci sona erene kadar 
diğer canlı hayvanlardan ayrı ve tanımlanabilir şekilde tutulur. 

(1) Beslenme ile ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallar uygulanır: 
(A) Hayvanlar anemiyi tetikleyecek şekilde tutulmamalı ve böyle 

bir diyete tabi tutulmamalıdırlar, 
(B) Her tür için kilo aldırıcı uygulamaların, her zaman normal 

beslenme özelliklerini ve yetiştirme sürecinin her bir 
safhasında hayvan refahını dikkate alması gerekir. Zorla 
besleme uygulamaları yasaktır, 

(C) Domuz türünden hayvanlar, kanatlı hayvanlar ve arılar hariç 
olmak kaydıyla, canlı hayvanların sürekli olarak koşulların 
elverdiği zamanlarda çayırlık alanlara veya ekin artıklarının 
bulunduğu alanlara erişimlerinin bulurıması gerekir; 

(Ç) Süt kuzusu hayvanlar tercihen, büyük baş hayvanlar ve at 
türünden hayvanlar için asgari olarak üç (3) ay, koynn ve keçi 
türünden hayvanlar için asgari olarak kırkbeş ( 45) gün, 
domuz türünden hayvanlar için asgari olarak kırk (40) gün 
boyunca anne sütüyle beslenmelidirler. Kimyasal olarak 
sentezlenmiş bileşenler ve bitki menşeili bileşenler içeren süt 
ikame maddeleri bu süreçte kullanılamaz; 

(D) Bitkisel, deniz yosunu, hayvansal veya maya menşeili 

yemlerin organik olması gerekir, 
(E) Bitkisel, deniz yosunu, hayvansal veya maya menşeili 

organik olmayan yem malzemeleri, mikrobiyal veya mineral 
besin maddeler, ek besinler ve işlenmiş yardımcı maddeler 
sadece Organik Tarım Yasası'nın 12'nci maddesinin (!)'inci 
fıkrasına uygun olarak izinlendirildikleri organik üretimde 
kullanılabilirler . 

(2) Organik arazide otlatma aşağıdaki 3 'üncü fıkrada belirtilen hususlara 
halel getirmeksizin, hayvanlar organik arazilerde otlatılabilirler. 

Fakat organik olmayan hayvanlar organik üretim için izin 
verilmeyen işlemlere tabi tutulmamış çevre dostu bir alanda 
yetiştirilmiş olmaları şartıyla her yıl sadece belirli bir süreliğine 

organik çayırları kullanabilirler ve bu hayvanların organik hayvanlar 
ile birlikte organik araziye salınmaması gerekir. 

(3) Organik hayvanlar aşağıda belirtilen şartlarla ortak arazilerde 
otlatılabilirler: 

(A) Ortak arazinin son üç (3) yıl içerisinde, organik üretimde 
kullanım için izinlendirilmemiş ürünlerle ıslah edilmemiş 

olması , 

(B) Ortak arazileri kullanan herhangi bir organik olmayan 
hayvanın çevre dostu bir alanda yetiştirilmiş olması şartıyla, 
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Dönüşüm 

Sürecindeki Yem 

Sağlık Bakımı 

(C) Ortak arazilerde otlatıldıkları süre içerisinde organik 
hayvanlardan elde edilen her türlü canlı hayvan ürünü 
organik olmayan hayvanlardan ayrı tutuldukJarı 

kanıtlanmadığı sürece organik ürün olarak değerlendirilemez. 

20. Organik hayvan üreten tarımsal işletmeler için: 

21. 

(1) Dönüşüm sürecindeki yemler besin formülündeki oranların %25'i 
kadar olabilir. Bu yüzdelik eğer dönüşüm sürecindeki yemler canlı 
hayvanların tutulduğu işletmelerden geliyor ise ¾lO0'e kadar 
arttırılabilir. 

(2) Hayvanlara verilen toplam ortalama yem miktarının %20'sine kadar 
olan kısmı otlaklardan veya işletmenin kendisine ait olması şartıyla 
dönüşümün ilk yılındaki organik yönetim kapsamındaki arazilere 
ekilmiş kalıcı çayırlar, uzun ömürlü yem parselleri veya protein 
mahsullerinden elde edilmiş yemlerden karşılanabilir. 

(3) Yukarıdaki (l)'inci ve (2)'nci fıkralarda belirtilen dönüşüm 

sürecindeki yemler aynı anda besleme için kullanıldığında söz 
konusu yemlerle kombine edilmeleri durumunda yukarıdaki (l)'inci 
fıkrada belirtilen yüzdeleri aşamazlar. 

(4) Yukarıdaki (l)'nci ve (2)'nci fıkralardaki rakamlar bitki kökenli 
yemlerdeki kuru maddenin yüzdesi olarak yıllık bazda hesaplanır. 

(1) Hastalıkların önlenmesiyle ilgili olarak aşağıdaki kurallar uygulanır: 
(A) Antibiyotikler ve sentezlenmiş alopatik kimyasal 

moleküllerin kapsülleri de dahil olmak üzere kimyasal olarak 
sentezlenmiş alopatik veteriner tıp ürünlerinin kullanılması 
yasaktır, 

(B) Büyüme veya üremeyi destekleyici maddeler (antibiyotikler, 
koksidiyostatikler ve diğer yapay büyümeyi destekleyici ek 
maddeler de dahil) ve üreme ve diğer amaçlarla kontrol 
sağlamak için hormonlar kullanılamaz, 

(C) Canlı hayvanların organik olmayan birimlerden alındığı 

durumlarda, görüntüleme testleri veya karantina süreçleri gibi 
özel önlemler duruma göre alınmalıdır, 

(Ç) Sadece canlı hayvanların bulunduğu, organik üretim için 
kullanılan bu Tüzüğe ekli Ek-7'de belirtilen binaların ve 
tesislerin içerisinde temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri 
kullanılabilir, 

(D) Barınaklar, kümesler, ekipmanlar ve aletlerin çapraz
enfeksiyon ve organizmaların taşındığı hastalıkların 

gelişimini önlemek amacıyla uygun şekilde temizlenir ve 
dezenfekte edilir Dışkılar, idrarlar ve yenilmemiş veya 
dökülınüş yemler kokuyu en az seviyede tutmak ve böcekleri 
veya kemirgenleri çekınesini engellemek amacıyla 

olabildiğince sık temizlenmelidir. 
(E) Kemirgen öldürücü ilaçlar, tuzaklarda kullanılmak üzere ve 

bu Tüzüğe ekli Ek-2'de sıralanmış ürünler ve maddeler canlı 
hayvanların tutulduğu binalardaki ve diğer tesislerdeki 
böceklerin ve diğer haşeratların giderilmesi için 
kullanılabilirler. 

(2) Veteriner tedavisinde aşağıdaki kurallar uygulanır: 
(A) Hayvanların önleyici tedbirlere rağmen hasta olduğu veya 
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yaralandığı durumlarda, bunların derhal tedavi edilmeleri 
gerekir, 

(B) Hayvanın acı çekmesini engellemek için hastalığın derhal 
tedavi edilmesi gerekir. Fitoterapötik, homeopatik ve diğer 
ürünlerin kullanımının uygun olmadığı durumda; gerekli 
olduğunda sıkı koşullar ve veteriner sorumluluğu altında 

antibiyotikler dahil olmak üzere kimyasal olarak 
sentezlenmiş alopatik hayvan sağlığı tıbbi ürünleri 
kullanılabilir. Özellikle de tedavi kürleri ve etki süreleri 
tanımlanmalıdır. 

(C) Organik Tarım Yasası'nın 12'nci maddesinin (l)'inci 
fıkrasına göre organik üretim için sertifikalandırılmış mineral 
menşeili yem maddeleri, organik üretim ıçın 

sertifikalandmlmış bu Tüzüğe ekli Ek-5'de ve 6'da listelenen 
gıda ekleri ve fıtoterapötik ve homeopatik ürünler tedavide 
tercihli olarak antibiyotikler de dahil olmak üzere kimyasal 
olarak sentezlenmiş alopatik hayvan sağlığı tıbbi ürünleri ile 
kullanılabilir. Ancak bunlar terapötik etkilerinin bu hayvan 
türlerine yönelik olması ve istenilen tedavinin koşullarının 
oluşmuş olması gerekir. 

(Ç) Aşılar, parazit tedavileri ve zorunlu eradiksiyon takvimleri 
hariç olmak üzere, antibiyotikler dahil olmak üzere kimyasal 
olarak sentezlenmiş alopatik hayvan sağlığı tıbbi ürünlerini 
on iki (12) ay içerisinde üçten fazla kür alan veya yaşam 
süreleri bir (1) yıldan az olup bu tedavileri bir kereden fazla 
alan hayvanların veya hayvan gruplarının, kendisi ve bu canlı 
hayvanlardan elde edilen ürünler organik ürün olarak 
satılamazlar. Bu canlı hayvanlar bu Tüzüğün 16'ncı 

maddesinin (2)'nci fıkrasında belirtilen dönüşüm süreçlerine 
tabidirler. 

(D) Son alopatik hayvan sağlığı tıbbi ürünlerinin normal kullanım 
koşulları altında bir hayvana en son uygulandığı süre ile söz 
konusu hayvandan elde edilen organik olarak üretilmiş gıda 
malzemelerinin üretimi arasında en az kırk sekiz ( 48) saatlik 
bir süre olması gerekir. 

(1) Binaların izolasyonunun, ısınmasının ve havalandırmasının, toz 
seviyesinin, ısısının, bağıl nem oranının ve gaz yoğunluklarının 
sağlanması gerekir. Binaların bol miktarda doğal hava dolaşımını 
sağlayarak ve ışığın içeri girmesine izin verecek şekilde olması 
gerekir. 

(2) Canlı hayvanların barınaklarının, hayvanların dış hava koşullarında 
yaşamalarına imkan verecek iklim koşullarının olduğu bölgelerde 
olması gibi bir zorunluluk yoktur. Bu tür durumlarda hayvanları 
olumsuz hava koşullarından korumak için hayvanların barınaklara 
erişimine veya gölgelik alanlara girmelerine izin verilmesi gerekir. 

(3) Binalardaki stok yoğunluğunun hayvanların konforuna ve rahatına 
uygun olması ve türe özgü ihtiyaçlarını giderecek nitelikte olması 
gerekir. Bu hayvanın cins, tür ve yaşları dikkate alınarak 

belirlenmesi gerekir. Stok yoğunluğu belirlenirken ayrıca grubun 
büyüklüğüne ve hayvanların cinsiyetine göre belirlenen hayvanların 
davranışsa! ihtiyaçları da dikkate alınmalıdır. Yoğunluğun 
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hayvanların bekledikleri alanda; doğal bir şekilde durabilecekleri, 
hareket edebilecekleri, yere kolayca uzanabilecekleri, çevrelerinde 
dönebilecekleri, tımarlayabilecekleri, esneme ve kanat çırpma 

hareketleri gibi tüm doğal hareketlerini ve duruşlarını 

gerçekleştirebilecekleri şekilde belirlenmelidir. 
(4) Kapalı ve açık alanların asgari yüzey genişliği ile farklı türler veya 

kategorideki hayvanlar için barınak ile ilgili teknik ayrıntılar bu 
Tüzüğe ekli Ek- 3 'de belirlenmiştir. 

(5) Açık alanların belirli kısımları kapatılabilir. Veranda alanları açık 
alan olarak değerlendirilemezler. 

(6) Toplam stok yoğunluğu yıllık tarımsal alan hektar başına yüz yetmiş 
kilogram (170 kg) nitrojeni geçemez. 

(7) Yukarıda bahsedilen uygun olan canlı hayvan yoğunluğuna karar 
vermek için, Bakanlık yukarıdaki sınırlara eşdeğer canlı hayvan 
birimlerini, her bir hayvan üretimi için bu Tüzüğe ekli Ek-4'de 
belirtilen rakamları rehber alarak belirler. 

(8) Canlı hayvanları yetiştirmek için hangi canlı türü olursa olsun 
kafesler, kutular ve yatay paletler kullanılamaz. 

(9) Canlı hayvanlara hayvan sağlığı ile ilgili nedenlerden dolayı tek tek 
bakım sunulduğunda, bu hayvan düz zemini olan yerlerde tutulmalı 
ve saman veya uygun olan zemin malzemesi sunulmalıdır. 

Hayvanların kendi etraflarında kolayca dönmeleri ve boylu boyunca 
yere rahatça uzanabilmeleri gerekir. 

(10) Organik canlı hayvanlar çok ıslak veya çok çamurlu zeminde 
yetiştirilemezler. 

(1) Hayvanların nakliyesi veya kesimi sırasında yakalanması ve 
taşınması ile ilgilenen tüm kişilerin, hayvanların sağlık ve refah 
ihtiyaçları ile ilgili temel bilgi ve beceriye sahip olması ve uygun 
olan eğitimleri almış olması gerekir. 

(2) Bakanlık büyükbaş hayvanların çiftlik için elli (50) hayvana kadar 
olmak üzere, küçük işletmelerin (genç hayvanlar hariç) büyük baş 
hayvan gruplarının davranış özelliklerine uygun olarak 
yakalanmalarının mümkün olmadığı durumlarda, otlama sürecinde 
çayırlıklara erişimlerinin olması ve otlanmanın mümkün olmadığı 
durumlarda açık alanlara haftada iki (2) kez erişimlerinin olması 

şartıyla izin verilebilir. 
(3) Koyıınlann kuyruklarını kesilmesine, hayvanların yaşamlarının ilk 

üç (3) gününde gerçekleştirilen gaga kesme işlemine ve boynuz 
kesme işlemine istisnai durumlarda izin verilir. Buna sadece vakaya 
özgü ve bu uygulamaların canlı hayvanların sağlığını, refahını, 

hijyenini arttıracağı veya işçilerin güvenliğinin tehlikeye girdiği 

durumlarda izin verilir. Filiz alma işlemine sadece canlı hayvanların 
sağlığına, refahına, hijyenine katkı sağladığı durumlarda veya 
işçilerin güvenliğinin tehlikeye girdiği durumlarda izin verilir. 
Bakanlık, bu tür işlemlerle ilgili olarak sadece usulüne uygun olarak 
ihbarda bulunmaları, yetkili kurumda faaliyeti doğrulamaları ve bu 
faaliyetlerin nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmesi koşuluyla 
müteşebbisleri yetkilendirir. 

( 4) Uygun olarak anestezi ve/veya analjeziklerin kullanılması ve her bir 
operasyonun uygun olan yaşta nitelikli personel tarafından 

gerçekleştirilmesi koşuluyla hayvanların acı çekmesi en az seviyeye 

1A 
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indirilmelidir. 
(5) Ürünlerin kalitesini ve geleneksel üretim uygulamalarını korumak 

için fiziksel kısırlaştırma işlemine sadece yukarıdaki ( 4)'üncü 
fıkrada belirtilen koşullar altında izin verilir. 

(6) Hayvanların yükleme ve indirilmeleri hayvanları zorlamak için 
kullanılan herhangi bir elektrikli veya diğer acı verici yöntemler 
kullanılmadan gerçekleştirilir. Taşıma öncesinde alopatik yatıştırıcı 
ilaçların kullanımı yasaktır. 

24. İşleme dışındaki hazırlık faaliyetleri canlı hayvan üzerinde uygulanıyorsa, söz 
konusu faaliyetler için bu Tüzüğün 16'ncı, 17'nci, 19'uncu, 21 'inci maddeleri ile 
28'inci maddesinin (3)'üncü fıkrasında belirtilen temizleme ve dezenfekte ürünleri 

kullanılabilir . 

25. (1) Büyükbaş hayvanlar, küçükbaş türünden hayvanlar ve at türünden 
hayvanlar için aşağıdaki kurallar uygulanır: 

(A) Beslenme ile ilgili olarak aşağıdaki kurallar uygulanır: 
(a) Yemlerin en az %60 ' ı çiftliğin kendisi tarafından 

karşılanır. Eğer bu mümkün değilse veya uygulanabilir 
değilse, bu yemin diğer organik veya dönüşüm 

sürecindeki üretim birimleri ve aynı bölgeden yem ve 
yem malzemesi kullanan yem müteşebbisleri ile işbirliği 
içerisinde üretilmesi gerekir; 

(b) Açık alanların kısmen kapatılması mümkün olabilir; 
(c) Durumlar el verdiği sürece hayvanların çayırlık alanlara 

erişimleri olmalıdır; 

(ç) Yukarıdaki (c) alt bendinde belirtilen hususlardan 
bağımsız olarak bir (1) yaşından büyük erkek büyükbaş 
hayvanların otlaklara ve açık alanlara erişimi olmalıdır; 

( d) Hayvanların otlama süresince otlaklara erişimleri olduğu 
yerlerde ve kış barınak sistemlerinin hayvanların daha 
özgür bir şekilde hareket etmelerine imkan verdiği 

yerlerde, açık hava alanlarının sunulması 

zorunluluğundan kış ayları boyunca feragat edilebilir; 
( e) Yetiştirme sistemleri yılın farklı dönemlerinde çayırlık 

alanlarının durumuna bağlı olarak otlatma çayırlarının 
azami şekilde kullanımı üzerine inşa edilmelidir; 

(f) Kuru maddenin en az %60'ı gürılük olarak kaba yemden, 
yeşil yem veya samandan veya sılajdan oluşmalıdır. Bu 
yüzdelik oran süt üretiminde erken emzirme süresinde 
azami üç (3) aylık bir süre için %50'ye düşürülebilir. 

(B) Barınak ve yetiştiricilik uygulamaları ile ilgili olarak 
aşağıdaki kurallar uygulanır: 
(a) Barınakların düz ve kaygan olmayan zeminleri olmalıdır. 

Kapalı alan yüzeylerinin en az yarısı bu Tüzüğe ekli Ek-
3'de belirtilen şekilde düz olmalıdır; sunta veya kafes 
yapı uygun değildir. 

(b) Barınağın yeterli büyüklükte konforlu, temiz ve kuru bir 
uzanma/dinlenme alanı olmalıdır. Bu alan sunta olmayan 
düz yapıdan oluşmalıdır. Yeterli miktarda kuru yatak 
sistemlerinin ot yatağı malzemesi ile birlikte dinlenme 
alanında hazırlanması gerekir. Ot yatağı saman veya 
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diğer uygun doğal malzemelerden oluşabilir. Ot yatağı 
bu Tüzüğe ekli Ek-1 'de belirtilen her türlü mineral ürün 
ile geliştirilebilir ve zenginleştirilebilir; 

( c) Bireysel bölme şeklindeki barınaklarının kullanılması bir 
haftadan büyük buzağılar için yasaktır. Fakat bireysel 
hayvanlar için belirli bir süreliğine hayvan sağlığı ile 
ilgili nedenlerle haklılığı kanıtlandığı sürece bu 
uygulamaya izin verilebilir; 

(ç) Bir buzağı, hayvan sağlığı ile ilgili nedenlerle tedavi 
gördüğünde buzağının düz bir zemini ve samandan yatak 
olan bir alanda üzerinde tutulması gerekir. Buzağı kendi 
etrafında kolayca dönebilmeli ve zemine boylu boyunca 
uzanabilmelidir; 

(d) Organik Tarım Yasası'nın 18'inci maddesinin (4)'üncü 
fıkrasındaki koşullar uygulandığında, et üretimi için 
yetişkin büyükbaş hayvanların son besi aşaması, yaşam 
sürelerinin l/5'ini geçmeyecek şekilde ve her durumda 
azami üç (3) ay boyunca iç mekanda yapılabilir. 

(2) Domuz türündeki hayvanlar için aşağıdaki kurallar uygulanır: 
(A) Beslenme ile ilgili olarak aşağıdaki kurallar uygulanır: 

(a) Yemlerin en az %30'u çiftliğin kendisi tarafından 

karşılanır. Eğer bu mümkün değilse veya uygulanabilir 
değilse, bu yemin diğer organik veya dönüşüm 

sürecindeki üretim birimleri ve aynı bölgeden yem ve 
yem malzemesi kullanan yem müteşebbisleri ile işbirliği 
içerisinde üretilmesi gerekir, 

(b) Kaba yem, kuru veya taze ot veya silaj günlük oranlarda 
eklenir. 

(B) Barınak ve yetiştiricilik uygulamaları ile ilgili olarak 
aşağıdaki kurallar uygulanır: 
(a) Barınakların düz ve kaygan olmayan zeminleri olmalıdır. 

Kapalı alan yüzeylerinin en az yarısı bu Tüzüğe ekli Ek-
3 'de belirtilen şekilde düz olmalıdır. Sunta veya kafes 
yapı olmamalıdır, 

(b) Barınağın yeterli büyüklükte konforlu, temiz ve kuru bir 
uzanma/dinlenme alanı olmalıdır. Bu alan sunta olmayan 
düz yapıdan oluşmalıdır. Yeterli miktarda kuru yatak 
sistemlerinin ot yatağı malzemesi ile birlikte dinlenme 
alanında hazırlanması gerekmektedir. Ot yatağı saman 
veya diğer uygun doğal malzemelerden oluşabilir. Ot 
yatağı bu Tüzüğe ekli Ek-l'de gübre olarak ve/veya 
toprak iyileştirici olarak organik üretimde kullanılmak 
için belirtilen her türlü mineral ürün ile geliştirilebilir ve 
zenginleştirilebilir; 

(c) Tüm domuzların aynı anda en çok alan harcayarak 
uzanabilmelerini sağlayacak büyüklükte ve samandan 
veya başka uygun malzemeden yapılmış bir yatağı 

olacaktır; 

(ç) Dişi domuzların grup halinde tutulması ve sadece 
hamileliklerinin son aşaması ve emzirme dönemi hariç 
olmak üzere, ağıllarında serbestçe hareket edebilmeleri 
gerekir; 
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( d) Domuz yavrularının yatay paletlerde veya domuz 
yavrusu kafeslerinde tutulmaları yasaktır; 

(e) Hareket alanlarının domuz türündeki hayvanların 

ayakları veya burunlarıyla toprağı eşme faaliyetlerini 
gerçekleştirmelerine uygun olması gerekir. Burunla 
eşme faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla farklı 
substratlar kullanılabilir. 

(3) Kanatlı kümes hayvanları için aşağıdaki kurallar uygulanır: 
(A) Hayvanların menşei : Yoğun yetiştirme yöntemlerinin 

önlenmesi amacıyla, kanatlı kümes hayvanlarının belirlenmiş 
asgari yaşa kadar yetiştirilmeleri veya yavaş büyüyen kanatlı 
kümes hayvanlarının açık alan yetiştiriciliğine adapte edilmiş 
olan ırklardan gelmesi gerekir. 
Bakanlık yavaş büyüyen ırkları tanımlar veya bu ırkların 

listesini çıkarır ve müteşebbislere bildirir. 
Yavaş büyüyen kanatlı kümes hayvanı ırklarının yetiştiriciler 
tarafından kullanılmadığı durumda kesim için asgari yaş şu 
şekilde olacaktır : 

(a) Tavuklar için seksen bir (81) gün, 
(b) Kısırlaştırılmış horozlar için yüz elli (150) gün, 
(c) Pekin ördekleri için kırk dokuz (49) gün, 
(ç) Dişi Moskof ördekleri için yetmiş (70) gün, 
( d) Erkek Moskofördekleri için seksen dört (84) gün, 
(e) Yabani ördekler için doksan iki (92) gün, 
(f) Afrika tavuğu için doksan döıt (94) gün, 
(g) Erkek hindiler ve pişirmelik kazlar için yüz kırk (140) 

gün ve 
(h) Dişi hindiler için yüz (100) gün 

(B) Beslenme ile ilgili olarak aşağıdaki kurallar uygulanır: 
(a) Yemlerin en az %30'u çiftliğin kendisi tarafından 

karşılanmalıdır. Eğer bu mümkün değilse veya 
uygulanabilir değilse, bu yemin diğer organik veya 
dönüşüm sürecindeki üretim birimleri ve aynı bölgeden 
yem ve yem malzemesi kullanan yem müteşebbisleri ile 
işbirliği içerisinde üretilmesi gerekir; 

(b) Kaba yem, kuru veya taze ot, veya sılaj günlük oranlarda 
eklenir. 

(C) Hayvan refahı: Kanatlı kümes hayvanlarının, ördeklerin ve 
hindilerin canlı canlı yolunması yasaktır. 

(D) Barınak ve yetiştiricilik uygulamaları ile ilgili aşağıdaki 

kurallar uygulanır: 
(a) Kanatlı kümes hayvanları kafeslerde tutulamaz; 
(b) Açık hava alanları kısmen kapalı olabilir; 
( c) Zemin alanının en az 1/3 'ü düz olmalı ve sunta veya 

mazgal yapılı olmamalıdır. Saman, talaş, kum veya çim 
ile yapılmış yataklar ile kaplanmalıdır; 

( ç) Kanatlı kümes hayvanlarının yuvalarında yumurta 
tavuklarının uzanması için mevcut zemin alanının büyük 
kısmı tavuklara tahsis edilir ve dışkısının 

temizlenebileceği bir yapıda olmalıdır; 
(d) Grubun ve kanatlıların büyüklüğüne göre Tüzüğe ekli 
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Ek-3'e göre belirlenecek boyut ve sayıda tüneklerin 
bulunması gerekir; 

( e) Kanatlıların boyutlarına göre giriş çıkış deliklerinin 
olması ve bu deliklerin her yüz metre kare (100 m2) yuva 
için en az dört metre (4m) olacak şekilde birleştirilmesi 
gerekir; 

(f) Binalar; yetiştirilen her bir kanatlı kümes hayvanı grubu 
arasındaki süreçte canlı hayvanlardan arındırılır, bu 
süreçte temizlenir ve dezenfekte edilirler. Ayrıca, her bir 
kanatlı kümes hayvanı grubu yetiştirme süreci sona 
erdiğinde, otlaklarda yeniden bitkilerin yetişmesi için 
gerekli zaman verilerek otlakların boş kalması sağlanır. 
Bakanlık otlakların boş kalacağı süreyi belirler. İşletmeci 
bu sürece dair belgelendirilmiş kanıtları saklar. Bu 
gereklilikler kanatlı kümes hayvanlarının bütün gün 
sürüler halinde yetiştirilmediği, otlaklarda tutulmadığı ve 

serbest gezdikleri durumda uygulanmaz; 
(g) Kanatlı kümes hayvanlarının yaşamlarının en az 1/3 'ü 

boyunca açık alana erişimlerinin olması gerekir. Fakat 
yumurta tavukları ve kesim çağına gelmiş kümes 
hayvanları, yasalar temelinde geçici sınırlamaların 

oluşturduğu istisnai duıumlar haricinde yaşamlarının en 
az 1/3 'ü boyunca açık alana erişimlerinin olması gerekir; 

(h) Mümkün olan en erken yaştan itibaren ve fizyolojik ve 
fiziksel koşulların el verdiği sürece, yasalar temelinde 
geçici sınırlamaların oluşturduğu istinai durumlar hariç 
olmak üzere gün içinde açık alana erişim imkanı 

sunulınalıdır; 

(ı) Bu Tüzüğün 22'nci maddesinin (5)'inci fıkrası saklı 

kalması koşuluyla, beslenen damızlık kümes hayvanları 
ve piliçler on sekiz (18) haftalıktan küçük ise, Organik 
Tarım Yasası'nın lO'uncu maddesinin (!)'inci fıkrasının 

(B) bendinin (c) alt bendinde belirtilen insan ve hayvan 
sağlığının korunması ile ilgili yasalar temelinde 
uygulanan sınırlandırmalar ve sorumluluklarla ilgili 
koşullar yerine getirildiğinde ve on sekiz (18) haftalıktan 
küçük olan, beslenen damızlık kümes hayvanları ile 
piliçlerin açık alanlara erişimlerinin olmadığı 

durumlarda, verandalar açık alan olarak kabul edilir ve 
böyle durumlarda diğer kuşları dışarıda tutmak için tel 
çit kullanılır; 

(i) Kanatlı kümes hayvanları için açık hava alanları uygun 
sayıda su yalaklarına erişim inıkanı sunar; 

G) Kanatlı kümes hayvanları için açık alanların bitki örtüsü 
ile çevrili olması gerekir; 

(k) Kanatlı kümes hayvanlarının tüzükler çerçevesinde 
uygulanan sınırlandırmalar ve sorunıluluklar nedeniyle 
kapalı alanlarda tutulduğu durumlarda, bu hayvanların 
yeterli miktarda kaba yeme ve etolojik ihtiyaçlarını 

karşılayacak uygun besine erişimlerinin olması gerekir; 
(1) Ördek türlerinin söz konusu olduğu durumlarda bu 

türlere özgü ihtiyaçları karşılamak ve hayvan refahını 
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sağlamak amacıyla akarsu, gölet, göl veya su ve hijyen 
koşullarının el verdiği durumlarda havuzlara 
erişimlerinin sağlanması gerekir. Hava koşullarının söz 
konusu erışıme imkan vermediği durumlarda 
hayvanların tüylerini temizlemeleri için kafalarını 

daldırabilecekleri sulara erişimlerinin olması gerekir; 
(m) Doğal ışık yapay yollarla günde on altı saat (16 sa) ışık 

sağlamak için desteklenebilir.Yapay ışık olmadan gece 
dinlenmesi için gerekli süre en az sekiz (8) saat 
olmalıdır; 

(n) Besicilik amacıyla her türlü kanatlı kümes hayvanı 

üretim biriminde yetiştirilen kanatlı kümes hayvanlarının 
toplam kullanılabilir yüzey alanının bin altı yüz metre 
kareyi (1.600 m2'yi) geçmemesi gerekir; 

(o) Tek bir kanatlı kümes hayvanı barınağında üç binden 
(3000'den) fazla yumurtalık tavuğun bulundurulmasına 
izin verilmez. 

( 4) Tavşanlar için aşağıdaki kurallar uygulanır: 
(A) Beslenme ile ilgili olarak aşağıdaki kurallar uygulanır: 

(a) Yemlerin en az %70'i çiftliğin kendisi tarafından 

karşılanır. Eğer bu mümkün değilse veya uygulanabilir 
değilse, bu yemin diğer organik veya dönüşüm 

sürecindeki üretim birimleri ve aynı bölgeden yem ve 
yem malzemesi kullanan yem müteşebbisleri ile işbirliği 
içerisinde üretilmesi gerekir; 

(b) Tavşanların koşullar el verdiği sürece otlanma amacıyla 
otlaklara erişimleri olmalıdır; · 

(c) Yetiştirme sistemleri yılın farklı dönemlerinde çayırlık 
alanlarının mevcudiyetine bağlı olarak otlama 
çayırlarının azami şekilde kullanımı üzerine 
belirlenmelidir; 

(ç) Saman veya kuru ot gibi lifli yemler otların yetersiz 
olması durumunda verilebilir. Beslenmenin en az% 60'ı 
yemden oluşmalıdır. 

(B) Barınak ve yetiştiricilik uygulamaları ile ilgili olarak 
aşağıdaki kurallar uygulanır: 
(a) Barınak, yeterli büyüklükte konforlu, temiz ve kuru bir 

uzanma/dinlenme alanı olmalıdır ve bu alan sunta 
olmayan düz yapıdan oluşmalıdır. Yeterli miktarda kuru 
yatak sistemlerinin ot yatağı malzemesi ile birlikte 
dinlenme alanında hazırlanması gerekir. Ot yatağı saman 
veya diğer uygun doğal malzemelerden oluşabilir. Ot 
yatağı bu Tüzüğe ekli Ek-! 'de gübre olarak ve/veya 
toprak iyileştirici olarak organik üretimde kullanılmak 
için belirtilen her türlü mineral ürün ile geliştirilebilir ve 
zenginleştirilebilir; 

(b) Tavşanlar gruplar halinde tutulacaktır; 
(c) Tavşan çiftlikleri, açık hava koşullarına uyum sağlamış 

sağlam ırkları kullanırlar; 

(ç) Tavşanların aşağıda belirtilen alanlara erişimlerinin 

olması gerekir: 
(i) Karanlık saklanma yerlerini içeren kapalı 
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barınaklara; 

(ii) Tercihen çayır olmak üzere bitkilerin bulunduğu 
açık alan otlaklarına; 

(iii) İçinde veya dışında oturabilecekleri yüksek bir 

platforma; 
(iv) Doğum yapmak için yuva yapma malzemelerine. 

(5) Arılar için aşağıdaki kurallar uygulanacaktır: 
(A) Hayvanların menşei: Ancılık için tercihen Apis mellifera ve 

bunların yerel eko türleri seçilir. 
(B) Beslenme ile ilgili olarak aşağıdaki kurallar uygulanır: 

(a) Üretim sezonunun sonunda kovanlarda arıların kış 

aylarında yaşamalarına imkan verecek miktarda bal ve 
polen ile bırakılması gerekir; 

(b) Arı kolonileri sadece hayatta kalan arıların iklim 

koşulları nedeniyle hayati tehlike altında olması 

durumunda beslenebilirler. Böyle bir durumda arı 

kolonilerinin organik bal, organik şeker şurubu veya 

organik şeker ile beslenmeleri gerekmektedir. 
(C) Sağlık işlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki kurallar uygulanır: 

(a) Çerçevelerin, kovanların ve peteklerin korunması 

amacıyla, özellikle de zararlı böceklerden, sadece 

rodentisitler (sadece tuzak içinde kullanılır) ve bu 

Tüzüğe ekli Ek-2'de izin verilen uygun ürün ve 

maddeler kullanılabilir; 
(b) Arı kovanlarının dezenfekte edilmesi için duman ve 

doğrudan uygulanan alev kullanılmasına izin verilir; 

(c) Erkek gözlerinin yok edilmesi uygulamasına sadece 

V arroa istilası durumunda izin verilir; 
(ç) Eğer tüm önleyici tedbirlere rağmen koloni hastalanır 

veya enfeksiyon kapar ise, bunların derhal tedavi 

edilmesi gerekir ve eğer gerekli ise koloniler izolasyon 

kovanlarına alınır; 

(d) Mentol, timol, ökaliptol veya kafur gibi aynı zamanda 

karınca asidi, süt asidi, sirke asidi ve kuzu kulağı asidi 

Varroa istilası durumunda kullanılabilir; 
(e) Eğer tedavi süresince organik üretimde kullanılmak 

üzere izinlendirilmiş ürünler ve maddelerden başka 

Organik Tarım Yasası'nın 12'nci maddesinin (l)'inci 

fıkrasında belirtilen maddelerin yanında, antibiyotikler 

dahil olmak üzere kimyasal olarak sentezlenmiş bir 

alopatik ürün ile bir tedavi uygulandıysa, tedavi edilen 

koloniler ayrı bir kovanda tutulur ve organik arıcılıktan 

elde edilmiş balmumu ile bu balmumları değiştirilir. 

Daha sonrasında ise bu Tüzüğün 16'ncı maddesinin 

(2)'nci fıkrasında belirtilen on iki (12) aylık dönüşüm 

süresi bu kolonilere uygulanır. 
(Ç) Hayvan refahı ile ilgili olarak aşağıda belirtilen genel ek 

kurallar uygulanır: 
(a) Petek içindeki arıların arıcılık ürünlerinin hasadı ile ilgili 

bir yöntem olarak imha edilmesi yasaktır; 
(b) Kraliçe arının kanatlarının kesilmesi gibi uygulamalar 

yasaktır. 
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İşlenmiş Gıda 
Ürünleri ile İlgili 
Genel 
Gereklilikler 
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(D) Barınak ve yetiştiricilik uygulamaları ile ilgili olarak 
aşağıdaki kurallar uygulanır: 
(a) Kovan alanlarının . konumlandırılmasında, kovan 

yerleşim alanları organik olarak üretilen ürünlerden 
oluşan nektar ve polen kaynakJarının bulunduğıı veya eş 
zamanlı olarak veya organik olarak yönetilmeyen orman 
veya üıünlerin organik üretim için izin verilmeyen 
işlemlere tabi tutulmamış bölgelerin üç kilometre (3 km) 
yarıçapı içinde bulunan alanlarda bulunmasına dikkat 
edilmelidir. Yukarıda belirtilen gereklilikler 
çiçeklenmenin olmadığı veya kovanların uykuda olduğıı 
durumlarda geçerli değildir; 

(b) Arıcılıkta kullanılan kovanlar ve malzemelerin temel 
olarak çevreyi veya ancılık ürünlerini kirletme riski 
olmayan doğal malzemelerden yapılmış olması gerekir; 

( c) Yeni peteklerdeki balmumlarının organik üretim 
birimlerinden elde edilmiş olması gerekir; 

(ç) Sadece propolis, mum ve bitki yağları gibi doğal 

ürünlerin kovanlarda kullanılmasına izin verilir; 
( d) Sentetik kimyasal kovucu maddeler bal çıkarım 

işlemlerinde kullanılmaz; 

( e) Kuluçka petekleri bal çıkarma işleminde kullanılmaz; 
(f) Arıcılık faaliyetleri Bakanlığın organik ancılık yapılması 

için uygun görmediği bölge veya alanlarda yapılamaz. 

ÜÇÜNCÜ KlSIM 
İşlenmiş Gıda Ürünleri İle İlgili Kurallar 

26. Organik Tarım Yasası'nın 5'inci maddesinde belirtilen genel üretim kurallarına 
ek olarak, bu Tüzüğün 26'ncı , 27'nci, 28'inci, 29'uncu, 30'uncu maddelerinde 
belirtilen kurallar da işlenmiş gıdaların organik üretimine uygulanır. 

(1) Gıdaların işlenmesi ve uygulanan herhangi bir işlem için kullanılan 
gıda katkıları , işleme yardımcı maddeleri ve diğer maddeler ile 
içerikJerinin, iyi üretim uygulamalarına uygun olması gerekir. 

(2) Gıda işleme tesisleri kritik işleme adımlarının sistematik 
tanımlanmasına dayalı olarak prosedürlerini belirler ve günceller. 

(3) Yukarıdaki (2)'nci fıkrada belirtilen prosedürlerin uygulanması ile 
üretilen ürünlerin organik üretim kullarına her zaman uygun olarak 
gerçekleştirilmesini sağlar. 

( 4) Müteşebbisler yukarıdaki (2) 'nci fıkrada belirtilen prosedürlere uyar 
ve uygulamalarını buna göre gerçekleştirir. Müteşebbisler: 

(A) Sertifikalandırılmamış madde ve ürünlerin kullanılması ile 
kirlilik riskini önleyecek tedbirleri alırlar; 

(B) Uygun olan temizlik önlemlerini uygularlar, bunların 

etkililiğini gözlemler ve bu işlemleri kayıt altına alır; 
(C) Organik olmayan ürünleri organik ibaresi ile piyasaya 

sürmeyeceğini taahhüt eder. 
(5) İşlenmiş organik, dönüşüm sürecindeki ve organik olmayan 

ürünlerin hazırlanması her biri için ayrı zaman ve yerlerde 
gerçekleştirilir. Organik, dönüşüm sürecindeki ve organik olmayan 
ürünlerin ilgili hazırlık biriminde her türlü hazırlama veya saklama 
kombinasyonu söz konusu olduğıı durumda müteşebbis: 
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(A) Bakanlık veya uygunsa yetkilendirilmiş kontrol kuruluşunu 
duruma göre bilgilendirir; 

(B) Üretim süreci tamamlanana kadar faaliyetlerini diğer türdeki 
(organik, dönüşüm sürecince veya organik olmayan) ürünler 
üzerinde gerçekleştirilen benzer faaliyetlerden ayrı bir yerde 
veya ayrı zamanda gerçekleştirir; 

(C) Organik, dönüşüm sürecindeki ve organik olmayan ürünleri 
faaliyetlerden önce ve sonra birbirlerinden ayrı yerlerde veya 
ayrı zamanda saklar; 

(Ç) Tüm faaliyetlerinin ve işlenen miktarların güncel kayıtlarını 
kullanıma hazır bir şekilde tutar; 

(D) Partilerin tanımlanması ve organik, dönüşüm sürecindeki ve 
organik olmayan ürünlerin birbirine karışmasını engellemek 
için gerekli önlemleri alır; 

(E) Organik ve dönüşüm sürecindeki ürünlerin faaliyetlerini 
sadece üretim ekipmanları uygun bir şekilde temizlendikten 
sonra gerçekleştirir. 

İşlenmiş 
Gıdaların Üretimi 
için Ayrıntılı 
Gereklilikler 

27. Aşağıda belirtilen koşullar işlenmiş organik gıdaların bileşiminde uygulanır : 

Gıdaların 28. 
İşlenmesinde Belirli 
Ürünlerin 
ve Maddelerin 
Kullanımı 

20/2018 

(1) Ürünler temel olarak tarımsal içerikli veya bu Tüzüğe ekli Ek-9 
kısmında belirtilen gıda olarak kullanılabilen ürünler kullanılarak 
üretilir. Bir ürünün bu ürünlerden üretilip üretilmediğine karar 
verirken eklenen su ve tuz dikkate alınmaz; 

(2) Bir organik bileşen, organik olmayan formdaki aynı bileşen ile 
birlikte uygulanamaz; 

(3) Dönüşüm sürecindeki bir bileşen, organik veya organik olmayan 
formdaki aynı bileşen ile birlikte uygulanamaz. 

(1) Organik Tarım Yasası'nın 15'inci maddesi doğrultusunda, sadece 
aşağıda belirtilen maddeler organik gıdaların şarap hariç olmak 
kaydıyla işlenmesinde kullanılırlar: 

(A) Bu Tüzüğe ekli EK-8'de belirtilen maddeler; 
(B) Söz konusu gıda katkı maddelerinin bu Tüzüğe ekli EK-8'de 

belirtilen gıda enzimleri olması şartıyla, gıda işlemede 

kullanılan mikroorganizma ve gıda enzimi prepartları; 
(C) Aşağıda tanımlanan madde ve ürünler: 

(a) 'tatlandırıcı maddeler' , uygun olan fiziksel işlemlerle 

(damıtma ve özüt çıkarımı da dahil) veya bitkisel veya 
hayvansal malzemeden ister ham durumda ister 
geleneksel gıda hazırlama işlemleri ile (kurutma, 
kavurma ve fermantasyon da dahil olmak üzere) insan 
tüketimi ıçın işlendikten sonra . enzimatik veya 
mikrobiyolojik işlemlerle elde edilmiş olan tatlandırıcı 
özellikteki kimyasal maddeleri anlatır. 

(b) 'tatlandırıcı preparatlar' konsantre olsun veya olmasın 
yukarıdaki (C) bendinin (a) alt bendinde belirtilenler 
dışında, (damıtma ve özüt çıkarımı da dahil) uygun olan 
fiziksel işlemlerle (kurutma, kavurma ve fermantasyon 
da dahil olmak üzere) insan tüketimi için işlendikten 
sonra enzimatik veya mikrobiyolojik işlemlerle elde 
edilmiş olan tatlandırıcı özellikteki ürünleri anlatır. 

(c) Tatlandırıcılar pazarlandığında veya organik ürün 
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içerisinde kullanıldığında ve bu kullanımın etikette 
gösterildiği durumlarda, 'doğal' kelimesi veya büyük 
ölçüde aynı anlama gelen başka kelimeler sadece 
yukarıdaki (C) bendinin (b) alt bendinde belirtilen 
tatlandırıcı preparatını içeren tatlandırıcı bileşenleri için 
kullanılabilir. 

(ç) Eğer tatlandırıcının satış tanımı yiyecek maddesine veya 
tatlandırıcı kaynağına bir atıfta bulunuyor ise, tatlandırıcı 
bileşen uygun olan fiziksel işlemlerle, enzimatik veya 
mikrobiyolojik işlemler veya geleneksel gıda hazırlama 
süreçleri ile veya belirtilen yiyecek maddeleri veya 
tatlandırıcı kaynağı kullanılarak elde edilmediği sürece 
'doğal' kelimesi veya büyük ölçüde benzer anlama sahip 
başka bir kelime kullanılamaz. 

(Ç) Etlerin ve yumurta kabuklarının üzerindeki damganın 

renkleri sırasıyla aşağıda belirtilen kurallara uygun olmalıdır: 
Et ürünlerinde sağlık ve diğer gerekli işaretlemelerin 

amaçları doğrultusunda, sadece E 155 Kahverengi HT, E 
133 Parlak Mavi FCF veya E 129 allına kırınızısı AC 
veya E 133 Parlak Mavi FCF ile E 129 Allura Kırmızısı 
AC'nin uygun karışımı kullanılabilir. 

(D) Yılın belirli bir döneminde piyasaya sürmek için haşlaıımış 
yumurtaların geleneksel olarak dekoratif amaçlı 

boyanmasında doğal renkler ve doğal kaplama malzemeleri 
kullanılacaktır; 

(E) İçme suyu ve organik veya organik olmayan tuz (sodyum 
klorür veya potasyum klorürü temel bileşen olarak içeren) 
gıdaların işlerımesinde genel olarak kullanılır. 

(F) Mineraller (takip elementleri de dahil), vitaminler, amino 
asitler ve mikro besinler şu koşullarla kullanılır: 
(a) Normal tüketim için gıdalarda kullanımı 'doğrudan yasal 

olarak gerekli olan' ibaresi Organik Tarım Yasasına ve 
bu Tüzüğe göre kullanılması gerekli olan ve bu 
mineraller, vitaminler, amino asitler veya mikro besinler 
olmazsa bu ürünlerin normal tüketim için piyasaya 
sürülmeleri mümkün değilse; veya 

(b) Piyasaya sürülen gıdanın belirli tüketici guruplarının 

ihtiyaçları veya besin veya sağlıkları ile ilgili olarak 
belirli özelliklerinin veya etkilerinin olması durumunda. 

(2) Sadece bu Tüzüğe ekli EK-7' de belirtilen işleme ve depolama 
faaliyetlerinde kullanımına izin verilen temizleme ve dezenfekte 
ürünleri kullanılabilir. 

(3) Organik Tarım Yasası'nın 19'uncu maddesinin (8)'inci fıkrasının 
(A) bendinde belirtilen yüzdelik doğrultusunda şu kurallar uygulanır: 

(A) Bu Tüzüğe ekli EK-8'de listelenmiş olan ve katkı maddeleri 
kod numarasının kolonda işaretlenmiş olduğu gıda katkı 

maddeleri tarımsal içerik olarak hesaplanır. 
(B) Yukarıdaki (l)'nci fıkranın (B), (Ç), (D), (E) ve (F) 

bendlerinde bahsedilen preparatlar ve maddeler ve katkı 

maddesi kod numarası kolonu işaretlerımemiş olan maddeler 
tarımsal içerik olarak değerlendirilmez. 

(C) Maya ve maya ürünleri tarımsal içerik olarak hesaplanır. 
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Tarım Menşeili 

Belirli Organik 
İçeriklerin Gıdaların 
İşlenmesinde 
Kullanımı 

Tarım Menşeili 

Organik Olmayan 
İçeriklerin 
İzinlendirilmesi 

İşlenmiş Yemlerin 
Üretimi İçin Genel 

Gereklilikler 
20/2018 

29. Bu Tüzüğe ekli EK- 9'da listelenmiş olan organik olmayan tarımsal içeriklerin 

organik gıdaların işlenmesinde kullanılmasına izin verilir. 

30. (1) Tarım menşeili içeriklerin bu Tüzüğe ekli Ek-9 'da dahil edilmediği 
durumlarda bu içerik sadece şu koşullarda kullanılabilir: 

(A) İşletmecinin ilgili içeriğin ülkede organik üretim kurallarına 
göre yeterli miktarda üretilemediğini veya üçüncü ülkelerden 

ithal edilemediğini gösteren kanıtları Bakanlığa sunması 

durumunda; 
(B) Söz konusu kalite gerekliliği kapsamında gerekli olan 

içeriklerin diğer ülkelerden tedarik edilmediğini gösteren 
yazışmaların müteşebbis tarafından sunularak 
doğrulanmasından sonra en fazla on iki (12) aylığına olmak 
üzere Bakanlık koşullu olarak müteşebbisyi bu maddelerin 
kullanımı konusunda izinlendirebilir. 
Bakanlık bu bentde belirtilen izinlendirme süresini en fazla 
üç (3) kez her defasında on iki (12) aylığına olmak üzere 
uzatabilir. 

(2) Yukarıdaki (l)'inci fıkradaki gibi bir izinlendirmenin yapıldığı 

durumlarda Bakanlık aşağıdaki bilgileri kaydeder: 
(A) İzinlendirme tarihi ve iznin uzatılması durumunda ise ilk izin 

tarihi; 
(B) İzinlendirilen kişinin adı, adresi, telefonu ve ilgili olduğu 

durumda faks ve e-posta adresi; izinlendirmeyi yapan 
kurumdaki ilgili kişinin adı ve adresi; 

(C) Tarım menşeili içerikler adı ve gerekli olduğunda kesin 
tamını ve kalite gereklilikleri; 

(Ç) İstenilen içeriğin kullanılarak hazırlanacak olan ürünlerin 
türü; 

(D) Gerekli olan miktarlar ve bu miktarların gerekçeleri; 
(E) Kıtlığın nedeni ve tahmini süresi. 

DÖRDÜNCÜ KlSIM 
İşlenmiş Yem Üretim Kuralları 

31. Organik Tarım Yasası'nın 5'inci, 6'ncı ve 14'üncü maddelerinde belirtilen 

genel üretim kurallarına ek olarak 3l'inci ve 32'nci maddelerinde belirtilmekte 

olan kurallar işlenmiş yemlerin organik üretimi için uygulanır. 
(1) İşlenmiş yem için kullanılan yem katkıları, yemin işlenmesine 

yardımcı ve diğer maddeler ve içerikler ve tütsüleme gibi kullanılan 
her türlü başka işleme yönteminin iyi üretim uygulamalarına uygun 

olması gerekir. 
(2) İşlenmiş yem üreten müteşebbisler kritik işleme adımlarının 

sistematik tanımlamalarına dayalı olan uygun prosedürleri belirler ve 
günceller. 

(3) Yukarıdaki (!)'inci ve (2)'nci fıkralarda belirtilen uygulama 
prosedürleri üretilen işlenmiş ürünlerin bu Tüzüğe her zaman uygun 
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32. 

olmasını sağlar. 

( 4) İşletmecilerin, yukarıdaki (1 )'inci fıkrada belirtilen prosedürlere, 

özellikle de aşağıda belirtilenlere, uygun davranması ve bunları 

uygulaması gerekir: 
(A) Önleyici tedbirleri almalıdırlar; 
(B) Uygun olan temizleme tedbirlerini uygulamalı, bunların 

etkinliğini gözlemlemeli ve bu faaliyetlerin kayıtlarını 

tutmalıdırlar. 

(C) Organik olmayan ürünlerin piyasada organik olarak 
üretildiklerini gösteren işaretlerle pazarlanmayacağını taahhüt 

etmelidirler. 
(5) İşlenmiş organik, dönüşüm sürecindeki ve organik olmayan 

ürünlerin preparatları ayrı yerde veya ayrı zamanda tutulur. Organik, 

dönüşüm sürecindeki ve organik olmayan ürünlerin ilgili hazırlık 

biriminde her türlü hazırlama veya saklama kombinasyonu söz 

konusu olduğu durumda müteşebbis: 
(A) Yetkilendirilmiş kontrol kuruluşunu veya Birimi bilgilendirir; 

(B) Üretim süreci tamamlanana kadar faaliyetlerini diğer türdeki 

(organik, dönüşüm süresince veya organik olmayan) ürünler 
üzerinde gerçekleştirilen benzer faaliyetlerden ayrı bir yerde 
veya ayn zamanda tamamlar; 

(C) Organik, dönüşüm sürecindeki ve organik olmayan ürünleri 
faaliyetlerden önce ve soma birbirlerinden ayrı yerlerde veya 
ayrı zamanda saklar; 

(Ç) Tüm faaliyetlerinin ve işlenen miktarların güncel kayıtlarını 
kullanıma hazır bir şekilde tutar; 

(D) Partilerin tanımlanınası ve organik, dönüşüm sürecindeki ve 
organik olmayan ürünlerin birbirine karışmasını engellemek 
için gerekli önlemleri alır; 

(E) Organik ve dönüşüm sürecindeki ürünlerin faaliyetlerini 
sadece üretim ekipmanları uygun bir şekilde temizlendikten 

soma gerçekleştirir. 

(1) Organik yem malzemeleri veya dönüşüm sürecindeki yem 

malzemeleri, organik olmayan yollarla üretilmiş malzemeler ile 

birlikte aynı yem içerisine birleştirilemez. 
(2) Organik üretimde kullanılan veya işlenen her türlü yem malzemesi 

kimyasal olarak sentezlenmiş çözeltiler yardımıyla işlenmemelidir. 

(3) Sadece bitki, deniz yosunu, hayvan veya maya menşeili organik 

olınayan yem malzemeleri, mineral menşeili yem malzemeleri ve 
yem katkılan ve işlemeye yardımcı maddeler Organik Tarırn 

Yasası'nın 12'nci maddesine göre organik üretim için 

izinlendirildiklerinde yemlerin işlenmesi için kullanılır. 
(4) Sadece bu Tüzüğe ekli EK-7'de organik üretim için izinlendirilmiş 

temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri işleme sürecinde kullanılır. 
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Ürünlerin 
Toplanması ve 
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Birimlerine 
Ulaştırılması 

Ürünlerin diğer 
İşletmecilere veya 
Birimlere 
Paketlenmesi ve 
Ulaştırılması 

BEŞİNCİ KISIM 
Gıda veya Yem Olarak Maya Kullanımı 

33. Organik Tarım Yasası'nın 5'inci, 6'ncı, 14'üncü, 15'inci ve 16'ncı 

maddelerinde belirtilen genel üretim kurallarına ek olarak, mayanın gıda veya yem 

olarak kullanıldığı organik üretimler için aşağıdaki kurallar da uygulanır. 

(1) Organik mayanın üretimi için sadece organik olarak üretilmiş 

substratlar kullanılır. 
(2) Organik olmayan mayalar organik gıda ve yemde organik maya ile 

birlikte yer alamaz. 
(3) Aşağıda belirtilen ürünler ve maddeler organik mayanın üretiminde, 

hazırlamasında ve formüle edilmesinde kullanılabilir: 
(A) Organik üretim için Organik Tarım Yasası'nın 12'nci 

maddesine göre izinlendirilmiş işleme yardımcı maddeler, 
(B) Bu Tüzüğün 28'inci maddesinin (l)'inci fıkrasının (B), (C) 

ve (E) bendlerinde belirtilen ürünler ve maddeler. 

(4) Sadece temizleme ve dezenfeksiyon amacıyla bu Tüzüğe ekli EK-

7'de organik üretim için izinlendirilmiş olan temizlik ve dezenfekte 
ürünleri işletmede kullanılabilir. 

ALTINCI KISIM 
Ürünlerin Toplanması, Paketlenmesi, Taşınması ve Saklanması 

34. İşletmeciler aynı anda organik, dönüşüm sürecindeki ve organik olmayan 

ürünlerin toplanması işlemlerini ve organik ve dönüşüm sürecindeki ürünlerin 

tanımlanmasını sağlayabilmesi koşulların sağlanması ile gerçekleştirebilir. 

İşletmeci toplama günü, saati, ürünlerin alış, döngü, tarih ve saat bilgilerini mevcut 

denetim kurumunun kullanımına hazır bir şekilde tutar. 

35. (1) İşletmeciler organik ve dönüşüm sürecindeki ürünlerin toptancılar ve 

perakendeciler de dahil olmak üzere diğer müteşebbislere veya 
birimlere ulaştırılmasının sadece uygun olan paketleme, taşıyıcı veya 

taşıtlar ile kapalı bir şekilde ve içindekilerin karışmasının, 

mühürlerin kurcalanması veya hasar görmesi ile mümkün 

olmayacağı şekilde ve gerekli ifadeleri içeren etiketlerle birlikte 
taşınmasını sağlar. Bu etiketde aşağıdaki bilgiler yer alır: 

(A) İşletmecinin adı ve adresi, bunların farklı olduğu durumlarda 
ürünün sahibinin veya satıcısının bilgileri; 

(B) Organik üretim olduğunu da gösterecek şekilde ürünün adı 
veya hayvan yeminin bileşenlerinin tanımı; 

(C) Sertifıkasyon kuruluşu müteşebbisnin tabi olduğu denetim 
organının kod numarası veya adı; 

(Ç) İlgili durumlarda hem yetkilendirilmiş kontrol kuruluşu ile 

hem de Birim ile anlaşıldığı üzere onaylanmış işaretleme 
sistemine uygun olan partiyi tanımJayıcı ve partilerin 

müteşebbislerin, müteşebbis gruplarının ve taşeronlarının 

tuttuğu kayıtlar ile ilişkilendirilmesine imkan veren işaretler 
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Birimlerinde 
Alınması 

(D) Eğer bir belge karşı gelinemez bir şekilde ürünün paketleme, 
taşıyıcı veya nakliye aracı ile taşınması ile ilişkili ise 
yukarıdaki (A), (B), (C) ve (Ç) bendlerine kadar olan bilgiler 
aynı zamanda bu belgelerde de bulundurulur. Eşlik eden bu 
belgelerin tedarikçinin veya nakliyecinin bilgilerini içermesi 
gerekir. 

(2) Paketlerin, taşıyıcıların veya araçların kapatılmasına aşağıdaki 

durumlarda gerek yoktur: 
(A) Taşıma işleminin doğrudan her ikisi de organik denetim 

sistemine tabi olan iki müteşebbis arasında gerçekleştirilmesi 
durumunda; 

(B) Nakliyenin sadece organik veya sadece dönüşüm sürecindeki 
ürünleri içermesi durumunda; 

(C) Ürünlerin yukarıdaki (1 )'inci fıkrada gerekli olan bilgileri 
veren belgeler eşliğinde gönderilmesi durumunda; 

(Ç) Hem gönderen hem de alan müteşebbislerin söz konusu 
taşıma faaliyeti ile ilgili kayıt belgelerini denetim kurumunun 
veya denetim organının kullanımına hazır tutması 

durumunda. 

36. Yemleri diğer üretim veya hazırlık birimlerine veya saklama tesislerine 

taşırken müteşebbislerin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir: 
(1) Taşıma sırasında, organik olarak üretilmiş yemler, dönüşüm 

sürecindeki yemler ve organik olmayan yemler fiziksel olarak 
birbirinden aynlınalıdırlar; 

(2) Organik olmayan ürünlerin taşındığı taşıtlar veya konteynırlar sadece 
aşağıdaki durumlarda organik veya dönüşüm sürecindeki ürünlerin 
taşınmasında kullanılabilirler: 

(A) Etkinliği kontrol edilmiş uygun olan temizleme tedbirlerinin 
organik veya dönüşüm sürecindeki ürünler taşınmadan önce 
gerçekleştirilmiş olması ve müteşebbislerin bu faaliyetlerin 
kayıtlarını tutmuş olmaları şartıyla; 

(B) Kontrol düzenlemelerine uygun olarak değerlendirilmiş 

risklere dayalı olarak uygun olan tüm tedbirlerin uygulanması 

ve gerekli ise müteşebbislerin organik olmayan ürünlerin 
piyasada organik olduğunu belirten ibarelerle satışa 

sunulmayacağının taahhüt edilmesi şartıyla; 

(C) İşletmeci söz konusu taşıma faaliyetlerinin kayıtlarını 
denetim kurumu veya denetim organının kullanımına sunar; 

(3) Tamamlanmış organik veya dönüşüm sürecindeki yemlerin 
taşınması fiziksel olarak ayn bir şekilde veya diğer bitmiş ürünlerden 
ayrı zamanlarda gerçekleştirilir; 

( 4) Taşıma sırasında, ürünlerin başlangıçtaki miktarı ve her bir teslim 
edilen miktar bu teslimat döngüsünde kaydedilir. 

37. İşletmeci, organik veya dönüşüm sürecindeki ürünlerin alınmasında paketlerin, 

konteynırların veya taşıtın kapanması gerekliyse bu Tüzüğün 35'inci maddesinde 

bahsedilen ibareleri kontrol eder. İşletmeci bu Tüzüğün 35'inci maddesinde 

belirtilen etiketlerdeki bilgilerin eşlik eden belgelerdeki bilgiler ile çapraz 

kontrolünü gerçekleştirir. Bu doğrulamaların sonuçlan müteşebbisnin tutmak 

zorunda olduğu kayıtlarda açık bir şekilde belirtilir. 
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38. 

39. 

(1) Ürünlerin saklanması için tahsis edilmiş alanların partilerin 
tanımlanmasını ve herhangi bir karışma durumunun veya organik 
ürün kurallarına uygun olmayan ürünlerle kirlenmesini önleyici 
şekilde yönetilmesi gerekir. Organik ve dönüşüm sürecindeki ürünler 
her zaman açık bir şekilde tanımlanabilir olmalıdırlar. 

(2) Organik Tarım Yasası'nın S'inci maddesinde belirtilen ürün veya 

maddelerden ve bu Tüzüğe ekli EK-1 ve EK-2'sinde organik üretim 
için dahil edilenlerden başka ürünler veya maddeler organik veya 
dönüşüm sürecindeki tesislerde ve canlı hayvan üretim birimlerinde 
saklanamaz. 

(3) Antibiyotikler de dahil olmak üzere alopatik hayvan sağlığı tıbbi 
ürünleri, bunların bir veteriner tarafından bu Tüzüğün 21 'inci 

maddesinin (2)'nci fıkrasının (B) bendi ile Bakanlık tarafından 

hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete' de 
yayımlanacak su kültürüne ilişkin tüzükle belirlenir. 

(4) İşletmecilerin organik veya dönüşüm sürecindeki veya organik 
olmayan ürünleri herhangi bir kombinasyon için tuttukları ve 
organik veya dönüşüm sürecindeki ürünlerin diğer tarımsal ürünler 
veya gıda maddelerinin saklandığı yerde tuttukları durumlarda: 

(A) Organik ve dönüşüm sürecindeki ürünler diğer tarımsal 

ürünlerden veya gıda maddelerinden ayn tutulur; 
(B) Sevkiyatın tanımlanmasını sağlamak için ve organik, 

dönüşüm sürecindeki ve organik olmayan ürünlerin 
karışmasını veya değişimini önlemek için her türlü tedbir 
alınır; 

(C) Etkinliği kontrol edilmiş olan uygun olan temizleme 
önlemleri, organik veya dönüşüm sürecindeki ürünler 
saklanmadan önce alınır ve müteşebbisler bu faaliyetlerin 
kaydını tutar. 

(5) Sadece bu Tüzüğe ekli EK-7'de organik üretim için izinlendirilmiş 
temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri depolama alanlarında bu amaçlar 
için kullanılır. 

(1) Organik Tarım Yasası'nın 18'inci maddesine göre afet durumlarında 
Bakanlık geçici olarak şu şekilde yetkilendirmede bulunur: 

(A) Organik olarak yetiştirilen hayvanların bulunmadığı 

koşullarda ve ilgili dönüşüm dönemi organik olmayan 
hayvanlara uygulanması koşulu ile sağlık veya afet 
durumlarından kaynaklanan yüksek sayıda hayvan ölümleri, 
sürülerin organik olmayan hayvanlarla yenilenmesi; 

(B) Sağlık veya afet durumlarından, kovanlıkların organik 
kovanlık bulunmadığında organik olmayan arılarla yeniden 
teşkil edilmesinden kaynaklı yüksek oranda arı ölümleri 
halinde; 

(C) Özellikle istisnai meteorolojik koşullar, salgın hastalıklar, 
toksik maddelerle kirlenme veya yangın afetlerinin bir 
sonucu olarak otlak üretimi sona erdiğinde sınırlı bir süre için 
bireysel müteşebbisler tarafından özel bir alanda organik 
olmayan yemlerin kullanılması; 

(Ç) Bal özü veya basura üretimini engelleyen uzun süreli istisnai 
hava koşulları veya felaket hadiselerinde arıların organik bal, 
organik şeker veya organik şeker şurubu ile beslenmesi. 
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40. 

41. 

42. 

43. 

(E) Bakanlığın onayı ile müteşebbisler yukarıdaki istisnaların 

kullanımları hakkında belgesel kanıtları saklarlar. 

YEDİNCİ KISIM 
Bitkisel Üretim Materyali Veri Tabanı 

(1) Bakanlık, organik üretim metoduyla elde edilen bitki üreme 

materyalinin kendi topraklarında mevcut olduğu çeşitlerin 

listelenmesi için bilgisayarlı veri tabanını tutar. 
(2) Veri tabanı, Birimde yer alan "veri tabanı yöneticisi" tarafından 

yönetilir. 

(1) Organik üretim metoduyla üretilen bitkisel üretim materyalinin 

temin edilebileceği çeşitler, tedarikçinin talebi üzerine bu Tüzüğün 

40'ıncı maddede belirtilen veri tabanına kaydedilir. 

(2) Veri tabanında kayıtlı olmayan çeşitler kullanılamaz olarak kabul 

edilir. 
(3) Bakanlık, yılın hangi döneminde, her bir tür veya kendi 

topraklarında yetiştirilen türler için veri tabanının düzenli olarak 

güncellenmesi gerektiğine karar verecektir. Veri tabanı o kararla 

ilgili bilgileri saklar. 

(1) Kayıt için tedarikçinin yapması gereken işlemler aşağıdaki gibidir: 

(A) Tedarikçinin sadece önceden ambalajlanmış bitkisel üretim 

materyali ile ilgilendiği durumlarda, kendisinin veya son 

müteşebbisin, Organik Tarım Yasası'run 22'nci maddesinde 

belirtilen kontrol sistemine tabi olduğunu göstermek; 

(B) Piyasaya sürülecek olan bitkisel üretim materyalinin, bu tür 

ürünler için öngörülen genel şartlara uygun olduğunu 

göstermek; 
(C) Bu Tüzüğün 40'ıncı maddesi uyarınca gerekli olan tüm 

bilgileri temin etmek ve bu bilgileri, veri tabanı yöneticisinin 

talebi üzerine güncellemeyi veya bilgilerin güvenilir 

kalmasını sağlamak için bu güncellemeleri gerekli olduğu 

hallerde yapmayı taahhüt etmek. 
(2) Veri tabanı yöneticisi, Birim tarafından onaylanması ve tedarikçinin 

yukarıdaki (1 )' inci fıkrada belirtilen şartlara uymaması kaydıyla, bir 

tedarikçinin kayıt için başvurusunu reddedebilir veya önceden kabul 

edilmiş bir kaydı silebilir. 

(1) Her bir tescilli çeşit ve tedarikçiler için, bu Tüzüğün 40'ıncı 

maddesinde atıfta bulunulan veri tabanı aşağıdaki bilgileri içerir: 

(A) Türlerin bilimsel adı ve çeşit adlandırması; 
(B) Tedarikçinin veya temsilcisinin adı ve iletişim bilgileri; 

(C) Tedarikçinin bitkisel üretim materyalini, teslimat için gereken 

normal zaman içerisinde kullanıcıya sağlayabileceği alan; 

(Ç) Çeşitliliğin test edildiği ve onaylandığı ülke veya bölge; 

(D) Bitkisel üretim materyalinin kullanıma hazır olacağı tarih; 

(E) Organik Tarım Yasası'nın 22'nci maddesinde belirtildiği 

gibi, müteşebbisin kontrolünden sorumlu yetkilendirilmiş 

kontrol kuruluşunun adı ve / veya kod numarası. 
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44. 

(2) Kayıtlı çeşitlerden herhangi biri artık mevcut değilse tedarikçi veri 
tabanı yöneticisine bunu bildirmekle yükümlüdür. Değişiklikler veri 
tabanına kaydedilir. 

(1) Bu Tüzüğün 40'ıncı maddesinde atıfta bulunulan veri tabanındaki 
bilgiler, intemet üzerinden, ücretsiz olarak, bitkisel üretim 
materyalleri kullanıcılarına ve kamuya açık olacaktır. Bakanlık, 

Organik Tarım Yasası'nın 27'nci maddesinin (3)'üncü fıkrası 

uyarınca faaliyetini bildiren herhangi bir kullanıcının, talebi üzerine, 
bir veya birkaç tür gruba ilişkin bir veri özetini veri tabanı 

yöneticisinden almasına karar verebilir. 
(2) Birim, yukarıdaki (!)'inci fıkraya atıfta bulunulan tüm kullanıcıları, 

yılda en az bir kez olmak kaydıyla sistem hakkında bilgilendirip veri 
tabanındaki bilgilere nasıl ulaşılacağını gösterir. 

45. Her bir kayıt işlemi, bu Tüzüğün 40'ıncı maddesinde sözü edilen veri tabanına 
bilgi eklenmesi ve muhafaza edilmesi karşılığında bir ücrete tabi olabilir. Veri 
tabanı yöneticisi tarafından talep edilen ücretin miktarını veri tabanı yöneticisi 
onaylar. 

46. Bu Tüzüğün 8'inci maddesinin (3)'üncü fıkrasının (Ç) bendine uygun olarak 
yetkilendirme konusunda kendisine yetki verilen merci, tüm yetkileri kaydeder ve 
bu bilgileri bir raporda Bakanlığa ve veri tabam yöneticisine sunar. Rapor, Bu 
Tüzüğün 8'inci maddesinin (3)'üncü fıkrasının (Ç) bendine göre tevdi edilmiş 
yetki için her bir türle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri içerir: 

(1) Türlerin bilimsel adı ; 

(2) Yetkilendirmenin gerekçesi; 
(3) Toplam yetkilendirme sayısı; 
( 4) Toplam bitkisel üretim meteryali sayısı; 
(5) Bu Tüzüğün 8'inci maddesinin (3)'üncü fıkrasının (B) bendi 

kapsamında bitki sağlığı amaçlan için kullanılan kimyasal işlem . 

SEKİZİNCİ KISIM 
Kontroller 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Asgari Kontrol Koşullan 

Müteşebbis veya 47. (1) Kontrol düzenlemeleri ilk uygulandığında, müteşebbis veya 
müteşebbis grubu aşağıdakileri hazırlar ve sonradan takip eder: Müteşebbis Grupları 

Tarafından 

Kontrol 
Düzenlemeleri ve 
Taahhütler 

(A) Birim ve/veya tesislerin ve/veya faaliyetin tam tanımı; 
(B) Organik üretim kurallarına uygunluğu sağlamak için birim ve 

/ veya tesis düzeyinde ve / veya faaliyet düzeyinde alınacak 
tüm pratik önlemler; 

(C) Yetkisiz ürün veya maddeler tarafından kirlenme riskinin 
azaltılması için alınacak önlemler ve depolama yerlerinde ve 
müteşebbis veya müteşebbis gıubunun üretim zinciri boyunca 
alınacak temizlik önlemleri. 
Uygun olduğunda, yukarıdaki (!)'inci fıkrada sunulan 
açıklama ve önlemler, müteşebbis veya müteşebbis grubu 
tarafından belirlenen bir kalite sisteminin bir parçası olabilir. 
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(2) Yukarıdaki (1 )'inci fıkrada atıfta bulunulan açıklama ve önlemler, 
sorumlu müteşebbis veya müteşebbis grubu tarafından imzalanmış 
bir beyanda yer almalıdır. Ayrıca, bu beyan, müteşebbis veya 
müteşebbis grubu tarafından aşağıdaki gibi bir taahhüt içerir: 
(A) İşletınenin organik üretim kurallarına göre yürütülmesi. 
(B) İhlal veya uygunsuzluk durumunda, organik üretim kuralları 

tedbirlerinin yürütülmesinin kabul edilmesi. 
(C) Organik üretim metoduna atıfta bulunan endikasyonların bu 

üretimden kaldırılmasını sağlamak için ürünün alıcılarını 

yazılı olarak bilgilendirmenin taahhüt edilmesi. 
(Ç) Müteşebbisin ve/veya taşeron firmanın farklı kontrol 

kuruluşları tarafından kontrol edilmesi durumunda kontrol 
kuruluşlarının kontroller sırasında edindikleri bilgileri 
birbirleri ile paylaşmasının kabul edilmesi. 

(D) Müteşşebbisin ve/veya taşeron firmanın kontrol kuruluşunu 
değiştirdikleri hallerde müteşşebbise ait kontrol dosyasının 
bir sonraki kuruluşa teslim edilmesinin kabul edilmesi. 

(E) Müteşebbisin kontrol sisteminden çekildiği durumlarda bu 
müteşşebbisin birime ve kontrol kuruluşuna derhal bilgi 
vermesinin kabul edilmesi. 

(F) Müteşşebbisin kontrol sisteminden çekildiği durumlarda 
kontrol dosyasının en az beş (5) yıllık süre boyunca muhafaza 
edilmesinin kabul edilmesi. 

(G) Kendi organik ürünleıini veya diğer müteşşebbis veya taşeron 
firmalardan alınan organik ürünleri etkileyen düzensizlik 
veya ihlal tespit ettiğinde derhal ilgili Birime ve 
yetkilendirilmiş kontrol kuruluşunu bilgilendirmenin kabul 
edilmesi. 
Yukarıdaki (2)'nci fıkrada sunulan beyan, Birime ve 
yetkilendirilmiş kontrol kuruluşuna, olası eksiklikleri ve 
organik üretim kurallarına uyulmadığını belirten bir rapor 
yayını ile doğrulanır. Müteşebbis veya müteşebbis grubu bu 
raporu imzalamalı ve gerekli düzeltici önlemleri almalıdır. 

(3) Organik Tarım Yasası 'nın 27'nci maddesinin (3)'üncü fıkrasının 

uygulanması için, müteşebbis veya müteşebbis grubu aşağıdaki 

bilgileri Birime bildirir: 
(A) Müteşebbis veya müteşebbis grubunun adı ve adresi; 
(B) Faaliyetlerin yapıldığı yerlerin yeri ve gerektiğinde, üretimin 

yapıldığı parseller (tapu verileri); 
(C) Üretim ve ürünlerin yapısı; 
(Ç) Organik Tarım Yasası'nın ve bu yasa çerçevesinde sağlanan 

hükümlere göre müteşebbis veya müteşebbis grubu 
tarafından işletmenin üstlenilmesi yönünde taahhüt; 

(D) Tarımsal arazisi olması durumunda, üreticinin ilgili parseller 
üzerinde organik üretim için yetkilendirilmemiş ürünleri 
uygulamaya son verme tarihi; 

(E) Müteşebbis veya müteşebbis grubunun denetimlerini yapmak 
için seçtiği ve Bakanlığın onayladığı kuruluşun adı. 
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48. Sorumlu müteşebbis veya operatörler, Organik Tarım Yasası 'nın 51 'inci, 
58'inci, 68'inci, 70'inci, 74'üncü ve 76'ncı maddelerinde yer alan ve bu Tüzüğün 
44'üncü maddesinde ve başlangıç kontrol düzenlemelerinde yer alan açıklamada 
veya önlemlerdeki herhangi bir değişikliği yetkilendirilmiş kontrol kuruluşuna 
zamanında bildirir. 

49. 

50. 

51. 

(1) Yetkilendirilmiş kontrol kuruluşu, yılda en az bir (1) kez tüm 
müteşebbis veya müteşebbis gruplarının denetimlerini gerçekleştirir. 

(2) Kontrol raporu, her ziyaretten sonra, müteşebbis veya müteşebbis 
grubu tarafından imzalanır. 

(3) Ayrıca, yetkilendirilmiş kontrol kuruluşu tarımsal işletmeyi, organik 
üretim kuralları ile uygun hareket etmeme riskinin 
değerlendirilmesine dayalı olarak en azından önceki kontrollerin 
sonuçlarını, ilgili ürün miktarını ve ürün değişim risklerini dikkate 
alarak habersiz ve rastgele kontrol ziyaretleri gerçekleştirir. 

(1) Stok ve mali kayıtlar, Birimde ve tesiste saklanır. İçinde bulunacak 
bilgiler aşağıdaki gibidir. 
(A) Tedarikçi ve satıcı bilgileri, 
(B) Ürünlerin ihracat/ithalat bilgileri veya yerli üretimde üretim 

bilgileri, 
(C) Organik ürünlerin niteliği ve miktarları, 
(Ç) Hayvan yemlerinin bileşimi, 
(D) Tesiste, depoda tutulan organik ürünlerin niteliği ve 

miktarları, 

(E) Müteşebbisin tesislerinden veya depolama tesislerinden çıkan 
herhangi bir ürünün içeriği, miktarı ve alıcıları, 

(F) Son kullanıcı tedarikçisinin ürün kayıtlan, miktarları ve stok 
bilgileri, 
Müteşebbisler, ithalatçı firmalar, toptancılar, son kullanıcı 

tedarikçileri, Birime yukarıda belirtilenlerin bildirimini 
yapmak ve doğruluğunun kontrolüne ızm vermekle 
yükümlüdürler. Yetkilendirilmiş kontrol kuruluşu ihtiyaç 
duyulduğu takdirde söz konusu evrakları Birime başvuru 
yaparak tedarik edebilir. 

(2) Belge hesapları, ayrıca, organik ürünlerin kabul edilmesindeki 
doğrulamanın sonuçlarını ve yetkilendirilmiş kontrol kuruluşu 

tarafından kontrol amacıyla gerekli olan diğer bilgileri de kapsar. 
Hesaplardaki veriler uygun gerekçe belgeleri ile belgelenmelidir. 
Hesaplar giriş ve çıkış arasındaki dengeyi ortaya koymalıdır. 

(3) Bir müteşebbisin aynı alanda birkaç üretim birimi işletmesi 

durumunda, organik olmayan ürünler için üniteler, depolama alanı 
giriş-çıkış ürünleri ile birlikte, asgari kontrol gereksinimlerine de tabi 
olmalıdır. 

(1) Müteşebbis veya müteşebbis grubu aşağıdaki kurallara uyar: 
(A) Birime ve yetkilendirilmiş kontrol kuruluşuna, kontrol 

amacıyla, ünitenin tüm bölümlerine ve tüm binalara, 
hesaplara ve ilgili destekleyici belgelere erişim ıznı 

vermelidir, 
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(B) Birime ve yetkilendirilmiş kontrol kuruluşuna kontrol 
amaçları için makul olarak gerekli olan her türlü bilgiyi 
sağlamalıdır, 

(C) Birime ve yetkilendirilmiş kontrol kuruluşu tarafından talep 
edildiğinde, kendi kalite güvence programlarının sonuçlarını 
sunmalıdır. 

(2) Yukarıdaki (l)'inci fıkrada belirtilen şartlara ek olarak, ithalatçılar 
ve ilk alıcılar bu Tüzüğün 73 'üncü maddesinde belirtilen ithal 
gönderilerle ilgili bilgileri sunacaktır. 

(1) Her müteşebbis grubu: 
(A) Sadece, çiftçi veya deniz yosunu veya su ürünleri 

yetiştiriciliği yapan hayvan üreten ve ayrıca gıda veya yem 
piyasasına işleme, hazırlama veya sunma süreçlerine katılan 
müteşebbis üyelerden oluşmalıdır. 

(B) Üyeler aşağıdaki özelliklerden en az birine sahip olmalıdır. 
(a) Bireysel sertifikasyon maliyetinin her üyenin cirosunun 

% 2'sinden fazlasını veya organik üretimin standart 
çıktısını temsil ettiği ve yıllık organik üretim cirosu 
50000-TL'den fazla olmayan veya standart organik 
üretim miktarı 10000-TL' den fazla olmayan veya 

(b) Azami aşağıdaki arazilere sahip olanlar: 
(i) 10 dönüm, 
(ii) Sera olması halinde 500 ın2 veya 
(iii) Özellikle kalıcı mera olması durumunda 50 dönüm; 

(C) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde kurulmuş olması; 
(Ç) Tüzel kişiliğe sahip olması; 
(D) Sadece, üretim faaliyetleri birbirleri ile aynı belediye sınırları 

içerisinde ve/veya aşağıda belirlenen sınırlar açısından yakın 
yerlerde olan üyelerden oluşması; 

ı. Güzelyurt-Lefke Bölgesi 
ii. Gime Bölgesi 
iii. Lefkoşa-Mağusa Bölgesi 
iv. İskele Bölgesi 

(E) Grup tarafından üretilen ürünler ıçın ortak bir pazarlama 
sistemi oluşturması; 

(F) Grubun her bir üyesinin Organik Tarım Yasası'na 

uygunluğunu doğrulamaktan sorumlu kişi veya tarımsal 

işletmeden sorumlu olduğu, ·belgelenmiş kontrol faaliyetleri 
ve prosedürlerini içeren iç kontroller için bir sistem kurınası. 

(2) Birim veya yetkilendirilmiş kontrol kuruluşu, müteşebbis grubunun 
bireysel üyeleri tarafından organik veya dönüşüm sürecindeki 
ürünlerin bütünlüğünü etkileyecek uygunsuzluğu tespit etmesi veya 
kusurları ile ilintili olarak yukarıdaki (l)'inci fıkrada atıfta bulunulan 
iç denetimler için sistem kurulumu veya işlevleri ile ilgili kusurların 
alınası durumunda Organik Tarım Yasası'nın 24'üncü maddesinin 
(2)'nci fıkrası kapsamında yer alan sertifikayı geri çekecektir. 

(3) Komite; aşağıdakilerle ilgili özel kuralları belirler: 
(A) Grup müteşebbislerinin teşkili ve boyutu; 
(B) Belgeler ve kayıt tutma sistemleri, iç izlenebilirlik sistemi ve 

müteşebbis listesi; 
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(C) Müteşşebbisler ile Bakanlık ve yetkilendirilmiş kontrol 
kuruluşu arasındaki bilgi alışverişi. 

53. Organik Tarım Yasası'nın 24'üncü maddesinin (2)'nci fıkrasının uygulanması 

amacıyla, yetkilendirilmiş kontrol kuruluşu müteşebbislere, bu Tüzüğe ekli EK-

1 0'da belirtilen yazılı belge modelini kullanır. 

54. Organik Tarım Yasası'nın 6'ncı maddesinin (])'inci fıkrasına atıfta bulunulan 

ve bu Tüzüğe ekli EK- 11 'de şekli belirlenen, yasağın amacına yönelik olarak, 
satıcı, tedarik edilen ürünlerin GDO veya GDO'lardan üretilen ürünler 

içermediğine dair bir bildiri yayımlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Çiftlik Üretimi veya Toplaması ile Bitki ve Bitkisel Ürünlerin Özel Kontrol 

Koşulları 

55. (]) Bu Tüzüğün 47'nci maddesinin (])'inci fıkrasının (A) bendinde 
belirtilen birimin tam açıklaması: 

(A) Müteşebbis veya müteşebbis grubu; etkinliğini doğadan 

toplanan bitkilerin toplanmasının sınırlandırdığı yerlerde bile 
oluşturulmalı; 

(B) Depolama ve üretim tesislerini ve arazi parsellerini ve / veya 
toplama alanlarını ve varsa, belirli işlem ve / veya paketleme 
işlemlerinin yapıldığı binaları belirtmeli ve 

(C) Son üretim tarihini, ürünlerin kullanımı ile ilgili organik 
üretim kurallarına uygun olmayan parseller ve/ veya toplama 
alanlarını belirtmeli. 

(2) Yabani bitkilerin toplanması durumunda, bu Tüzüğün 47'nci 
maddesinin (1 )'inci fıkrasının (B) bendinde atıfta bulunulan pratik 
önlemler, Organik Tarım Yasası'nın 8'inci maddesinin (2)'nci 
fıkrasının (A) ve (B) bendlerine uyulduğunu güvence altına almak 
için müteşebbis veya müteşebbis grubunun sağlayabileceği üçüncü 
taraflarca verilecek her türlü teminatı içerir. 

56. Her yıl, yetkilendirilmiş kontrol kuruluşu tarafından belirtilen tarihten önce, 
müteşebbis veya müteşebbis grupları yetkilendirilmiş kontrol kuruluşuna parsel 

dökümü sunmak sureti ile mahsullerin üretim programını bildirir. 

57. Bitkisel üretim kayıtları, bir sicil formunda derlenir ve her zaman işletmenin 

arazilerindeki tesislerde tutulur. Bu Tüzüğün 55'inci maddesine ek olarak, bu 
kayıtlar aşağıdaki bilgileri sağlar: 

(1) Bitki koruma ürünlerinin kullanımı ile ilgili olarak nedeni ve işlem 
tarihi, ürün tipi, işlem yöntemi; 

(2) Çiftlik girdilerinin satın alınması ile ilgili olarak satın alınan ürünün 
tarilıi, türü ve miktarı; 

(3) Hasat ile ilgili olarak: organik üretim veya dönüşüm süreci ürünün 
tarilıi, türü ve miktarı. 
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58. Bir müteşebbis veya müteşebbis grubu aynı alanda birkaç üretim birimi 

işletmesi durumunda, organik olmayan ürünler üreten üniteler, çiftlik girdi ürünleri 

için depolama tesisleri ile birlikte, bu Tüzüğün 47'nci, 48'inci, 49'uncu, 50'nci, 

51 'inci, 52'nci, 53 'üncü, 54'üncü, 55'inci, 56'ncı, 57'nci ve 58'inci maddelerinde 

anlatıldığı şekilde genel ve özel kontrol koşullarına tabi olur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Deniz Yosunu İçin Özel Kontrol Koşulları 

59. Özellikle deniz yosunlarına uygulanan kontrol sistemi ilk kez uygulandığında, 

bu Tüzüğün 47'nci maddesinin (l)'inci fıkrasının (A) bendinde beliıtilen alanın 

tam açıklaması aşağıdakileri içerir: 

60. 

(1) Karadaki ve denizdeki tesislerin tam bir tanımı; 

(2) Uygulanabilir olduğunda Su kültürü tüzüğünde belirtildiği gibi 

çevresel değerlendirme; 
(3) Yabani yosunlar için tam bir tanım ve kıyı ve deniz toplama alanları 

ile toplama sonrası faaliyetlerinin yer aldığı arazi alanlan 

çizilecektir. 

(1) Deniz yosunu üretim kayıtları, müteşebbis veya müteşebbis grubu 

tarafından bir kayıt formunda derlenir ve Birim ve yetkilendirilmiş 

kontrol kuruluşu için her zaman, arazideki tesislerinde tutulur. Bu 

kayıtlar en azından aşağıdaki bilgileri sağlamalıdır: 

(A) Hasat edilen tür, tarih ve miktar listesi; 

(B) Uygulama tarihi, kullanılan gübre türü ve miktarı . 

(2) Yabani deniz yosunları toplanması için kayıt ayrıca aşağıdakileri de 

içermelidir: 
(A) Adı geçen yataklarda her tür için hasat etkinliği geçmişi; 

(B) Sezon başı hasat tahmini (hacim); 

(C) Hasat yataklarında olası kirlilik kaynakları; 

(Ç) Her yatak için yıllık sürdürülebilir rekolte. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Besi Hayvanları ve Hayvan Yetiştiricileri Tarafından Üretilen Ürünler için Kontrol 

Koşulları 

61. (1) Özellikle hayvan üretimine uygulanan kontrol sistemi ilk kez 

uygulandığında, bu Tüzüğün 47'nci maddesinin (l)'inci fıkrasının 

(A) bendinde belirtilen birimin tam açıklaması aşağıdakileri içerir: 

(A) Hayvancılık yapılarının, otlak alanların, açık hava alanlarının, 

vb. ve hayvancılık, hayvancılık ürünleri, hammadde ve 

girdilerin depolanması, paketlenmesi ve işlenmesi için 

tesislerin tam bir tanımı; 
(B) Besi hayvan gübresi için hazırlanan tesislerin tam açıklaması. 

(2) Bu Tüzüğün 47'nci maddesinin (!)'inci fıkrasının (B) bendinde 

belirtilen pratik önlemler şunları içerir: 

(A) Gıda üretimine verilen alanların tam bir açıklaması ile 

birlikte yetkilendirilmiş kontrol kuruluşu ile anlaşılan 

gübrenin serilmesi hakkında bir plan; 

(B) Uygun yerlerde, gübrenin serilmesi ile ilgili olarak, organik 

üretim kurallarının hükümleri ile uygun biçimde bu Tüzüğün 

9'uncu maddesinin (4)'üncü fıkrasına atıfta bulunulan diğer 
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tarımsal işletmelerle yazılı düzenlemeler; 
(C) Organik üretim hayvancılık ünitesi için bir yönetim planı. 

62. Canlı hayvanlar, her bir türe adapte edilmiş teknikler kullanılarak, büyük 
memeli hayvanlarda bireysel olarak veya kanatlı kümes hayvanı ve küçük memeli 
hayvanlarda toplu olarak tanımlanmalıdır. 

63. Hayvancılık kayıtları bir sicil şeklinde derlenir ve Birime ve 
yetkilendirilmiş kontrol kuruluşu için her zaman arazilerindeki 
tesislerinde bulundurulur. Bu kayıtlar, en azından aşağıdaki bilgileri 
içeren sürü veya sürü yönetim sisteminin tanı bir tanımını sağlar: 

(1) Araziye gelen hayvanlarla ilgili olarak: Menşei ve varış 

tarihi, dönüşüm süresi, kimlik işareti ve veteriner kaydı; 

(2) Araziden ayrılan hayvanlarla ilgili olarak: Yaş, baş sayısı, 

kesim durumunda ağırlık, kimlik işareti ve varış yeri; 
(3) Kaybedilen hayvanların detayları ve kayıp nedenleri; 
( 4) Yemlerle ilgili olarak Yem takviyeleri, rasyonların çeşitli 

bileşenlerinin oranları ve serbest alanlara erişim süreleri, 
kısıtlamaların uygulandığı yerlerde yaylacılık süreleri dahil 
olmak üzere; 

(5) Hastalık önleme ve tedavisi ve veteriner bakımı ile ilgili 
olarak: Tedavi tarihi, tanı detayları, posoloji; Tedavi 
ürününün türü, aktif farmakolojik maddelerin endikasyonu, 
veteriner bakımı için veteriner reçetesi ve ilaçlama usulü ile 
hayvancılık ürünlerinden önce uygulanan nedenler ve geri 
çekilme süreleri organik olarak etiketlenir. 

64. Veteriner tıbbi ürünleri kullanıldığında, bu Tüzüğün 63'üncü maddesinin 
(5)'inci fıkrası kapsamındaki bilgiler, canlı hayvan veya hayvan ürünleri organik 
olarak üretilmeden önce Birime ve yetkilendirilmiş kontrol kuruluşuna bildirilir. 
Tedavi uygulanan bireysel olarak büyükbaş hayvanlar veya ahır veya kovan veya 
kümes havyaları olması durumunda küçükbaş hayvanlar ve arılar net bir biçimde 
tanımlanır. 

65. (1) Arıcı tarafından Birime ve yetkilendirilmiş kontrol kuruluşuna 

kovanların yerini gösteren uygun ölçekte bir harita sağlanır. Bu 
Tüzüğün 25'inci maddesinin (5)'inci fıkrasının (D) bendinin (d) alt 
bendine uygun olarak tanımlanan bir alan olmadığında; Arıcı, Birime 
ve yetkilendirilmiş kontrol kuruluşuna, kolonileri tarafından erişilen 
alanların bu Tüzük kapsamında talep edilen koşulları karşılamakta 
olduğu ve gerekmesi halinde uygun analizler de dahil olmak üzere 
uygun belge ve kanıtları verir. 

(2) Besleme ile ilgili olarak, arı kovanının kaydında aşağıdaki bilgiler 
bulunur: 

(A) Kullanıldığı yerdeki besin türü 
(B) Tarihleri 
(C) Miktarları 

(Ç) Hangi kovanlarda kullanıldığı 
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Aynı Müteşebbis 

veya Müteşebbis 
Grubu Tarafından 
İşletilen Bazı 
Üretim Birimleri 

Su Ürünleri 
Yetiştiriciliği için 
Kontrol 
Düzenlemeleri 

13.11.2001 
RG.116 
EKIII 
A.E.693 

26.02.2016 
R.G.27 
EKIII 
A.E.145 

Su Ürünleri 
Yetiştiriciliği 

Kayıtları 

(3) Veteriner tıbbi ürünler kullanıldığında, aktif farmakolojik maddenin 
belirtilmesi de dahil olmak üzere ürün tipi, teşhis detayları, posoloji, 
uygulama yöntemi, tedavi süresi ve yasal geri çekme süresi ile 
birlikte ürünler organik olarak üretilmeden önce açıkça kaydedilmeli 
ve kontrol birimine bildirilmelidir. . 

(4) Arı kovanının bulunduğu bölge, kovanların tanımlamalarıyla birlikte 
tescil edilir ve yetkilendirilmiş kontrol kuruluşu tarafından belirlenen 
son tarihe kadar müteşebbisler Birime ve kontrol kuruluşuna bilgi 
verir. 

(5) Arıcılık ürünlerinin uygun şekilde çıkartım (kovandan çıkartma), 

işlenmesi ve depolanmasını sağlamak ıçın özel dikkat 
gösterilmelidir. Bu gerekliliğe uyulması için gereken tüm önlemler 
kayıt altına alınır. 

(6) Süper arıların kaldırılması ve bal çıkartım işlemleri, arı kovanının 
kaydına girer. 

66. Bir müteşebbis veya müteşşebbis grubunun çeşitli üretim ünitelerini yönetmesi 
durumunda, organik olmayan hayvancılık ünitelerinde organik olmayan 
hayvancılık ürünleri üreten birimler de, bu Tüzüğün 47'nci, 48 ' inci, 49'uncu, 
S0'nci, 51 'inci, 52'nci, 53 'üncü, 54'üncü, 55'inci, 56'ncı, 57'nci ve 58'inci 
maddelerinde belirtilen kontrol sistemine tabi olur. 

67. 

68 . 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Su Ürürıleri Yetiştiriciliği için Özel Kontrol Koşullan 

(1) Özellikle su ürünleri yetiştiriciliğine uygulanan kontrol sistemi ilk 
kez uygulandığında,oluşturulacak birim aşağıdakileri içerir: 

(A) 
(B) 

(C) 

Karadaki ve denizdeki tesislerin tam bir tanımı; 

Uygulanabilir olduğunda Su Ürünleri Yetiştiricilik 
(Akuakültür) Tüzüğürıde belirtildiği gibi çevresel 
değerlendirme; 

Yumuşakçalar konusunda, Su 
(Akuakültür) Tüzüğü uyarınca, 

planının özel bölümünün bir özeti. 

Ürünleri Yetiştiricilik 
sürdürülebilir yönetim 

(1) Aşağıdaki bilgiler, müteşebbis veya müteşebbis grubu tarafından, 
güncel tutulmaya devam edilir ve Birim ve yetkilendirilmiş kontrol 
kuruluşuna her zaman, arazideki tesislerde kullanıma sunulacak bir 
kayıt formunda sağlanır . 

(A) Tarımsal işletmeye gelen hayvanların başlangıç tarihleri, 
varış tarihleri ve dönüşüm süreleri : 

(B) Tarımsal işl etmeden ayrılan hayvanların sayısı, yaşı, ağırlığı 

ve varış noktası; 

(C) Balık kaçış kayıtları; 

(Ç) Balıklar için yem türü ve miktarı ve sazan ve ilgili türler için 
ek yem kullanımı belgesel kaydı; 

(D) Amaç, başvuru tarihi, başvuru şekli , ürün türü ve geri çekme 
dönemi detayları veren veteriner tedavileri; 



412

Çift Kabuklu 
Yumuşakçalar için 
Özel Kontrol 
Ziyaretleri 

Aynı Müteşebbis 

veya Müteşebbis 
Grubu Tarafından 
İşletilen Bazı 
Üretim Birimleri 

Kontrol 
Düzenlemeleri 

Kapsam 

Kontrol 
Düzenlemeleri 

(E) Nadas, temizlik ve su arıtma detaylarını veren hastalık 
önleme tedbirleri. 

69. Çift kabuklu yumuşakça üretimi ıçın denetleme ziyaretleri, maksimum 
biyokütle üretimi öncesinde ve sırasında gerçekleştirilir. 

70. Bir müteşebbis veya müteşebbis grubunun çeşitli üretim birimlerini yönetmesi 
durumunda, organik olmayan yetiştiricilik hayvanlarını üreten birimler, bu 
Tüzüğün 47'nci, 48'inci, 49'uncu, 50 ' inci, 5l'inci, 52'nci, 53'üncü, 54'üncü, 
67'nci, 68 ' inci, 69'uncu ve 70 ' inci maddelerinde belirtilen kontrol sistemine de 
tabi olurlar. 

ALTJNCI BÖLÜM 
Bitki, Deniz Yosunu, Besi Hayvanları ve Su Ürünleri ve Bunlardan Oluşan 

Gıdaların Hazırlanması için Ünite Kontrol Koşulları 

71. Kendi için veya üçüncü bir taraf adına ürünlerin hazırlık sürecine bağlı işlemler 
için bu Tüzüğün 47'nci maddesinin (l)'inci fıkrasının (A) bendine atıfta bulunulan 
birimin tam tanımı tarımsal üıünlerin işlenmesi, alımı, ambalajlanması, 

etiketlenmesi, depolanması, öncesi ve sonrası işlemlerine ilişkin ve ayrıca bu 
ürünlerin taşınmasına dair prosedürleri gösterir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Organik Ürünlerin Üçüncü Ülkelerden İthali için Kontrol Koşulları . 

72. Bu Bölüm, ithalatçı ve / veya alıcı olarak kendi hesabına veya başka bir 
müteşebbis veya müteşebbis grubunun, organik ürünlere yönelik hesaplarına dahil 
olan herhangi bir müteşebbis veya müteşebbis grubuna uygulanır. 

73. (1) İthalatçı olması durumunda, bu Tüzüğün 47'nci maddesinin (l)'inci 
fıkrasının (A) bendi kapsamında atıfta bulunulan birimin tam 
açıklaması, itlıalatçının faaliyetlerini ve tesislerini ürünlerin Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'ne giriş noktalarını ve ürünlerin ilk alıcıya 
iletilmeden önce depolanması için kullanılan tesisleri içerir. 
Ayrıca, bu Tüzüğün 47'nci maddesinin (2)'nci fıkrasında bahsi 
geçen beyan, ithalatçının, kendisi tarafından ürünlerin depolanması 
için kullanacağı herhangi bir tesisin, Birimi ve yetkilendirilmiş 

kontrol kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamak için itlıalatçı 
tarafından bir taahhüdü içerir. 

(2) İlk alıcıda, bu Tüzüğün 47'nci maddesinin (l)'inci fıkrasının (A) 
bendi, atıfta bulunulan ünitenin tam açıklaması, mal kabul ve 
depolama için kullanılan tesisleri içerir. 

(3) İthalatçının ve ilk alıcının aynı tüzel kişi olduğu ve tek bir birimde 
faaliyet gösterdiği durumlarda, bu Tüzüğün 4 7'nci maddesinin 
(2)'nci fıkrasında belirtilen raporlar tek bir rapor halinde 
resmileştirilebilir. 
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Dökümanlar 

İthal Edilen Ürünler 
Hakkında Bilgi 

Kontrol Ziyaretleri 
20/2018 

Kontrol 
Düzenlemeleri 
20/2018 

Kapsam 

Kontrol 
Düzenlemeleri 

74. İthalatçı ve ilk alıcı, tek bir birimde faaliyet göstermedikçe, ayrı stok ve 
finansal kayıt tutmalıdır. Birim ve yetkilendirilmiş kontrol kuruluşunun talebi 
üzerine, üçüncü ülkedeki ihracatçıdan ilk alıcıya ve ilk müşterinin tesislerinden 
veya depolama tesislerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içindeki alıcılara 
taşıma düzenlemeleri hakkında her türlü bilgi sağlanır. 

75. İthalatçı, zamanında Birime ve yetkilendirilmiş kontrol kuruluşuna Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' ne ithal edilen her bir teslimatı şunları da sağlamak 
sureti ile bildirir: 

(1) İlk alıcının adı ve adresi; 
(2) Denetim belgesinin bir sureti; 
(3) Birim ve yetkilendirilmiş kontrol kuruluşunun talebi üzerine 

İthalatçı, ilk alıcıya ait yukarıdaki (l)'inci fıkradaki bilgileri taraflara 
iletir. 

76. Birim ve yetkilendirilmiş kontrol kuruluşu bu Tüzüğün 74'üncü maddesinde 
belirtilen belgesel hesaplan ve Organik Tarım Yasası'nın 3l'inci maddesinin 
(l)'inci fıkrasının (C) bendinde belirtilen belgeyi kontrol eder. 
İthalatçının ithalat işlemlerini farklı birimler veya tesisler tarafından 
gerçekleştirmesi halinde, bu tesislerin her biri için bu Tüzüğün 47'nci maddesinin 
(2)'nci fıkrasında belirtilen raporları talep üzerine sunar. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Organik Ürünlerin Üretimi, Hazırlanması veya İthali Eylemlerinin Tümünü veya Bir 

Kısmını Taşeron Firmalara 
Yaptıran Birimler için Kontrol Gereklilikleri 

77. Taşeron firmalara yapılan sözleşmelerle ilgili olarak, bu tüzüğün 47'nci 
maddesinin (l)'inci fıkrasının (A) bendinde atıfta bulunulan birimin tam 
açıklaması aşağıdakileri içerir: 

(1) Alt yüklenicilerin faaliyetlerinin bir tanımını içeren bir listesi ve tabi 
oldukları kontrol organlarının veya yetkililerinin bir göstergesi; 

(2) Alt-yükleniciler tarafından, kendi tarımsal işletmeleri Organik Tarım 
Yasası'nın 11 'inci maddesinin kontrol rejimine tabi olacağına dair 
yazılı anlaşma; 

(3) Diğerleri arasında, müteşebbis veya müteşebbis grubunun piyasaya 
sürdüğü ürünlerin, bunların tedarikçileri, sayıcıları, teslim alanları ve 
alıcıları uygun bir belgesel hesap sistemi ile takip edilmesini 
güvence altına alacak ünite seviyesindeki tüm tatbiki tedbirler. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Yem Hazırlayan Birimler için Kontrol Koşulları 

78. Bu bölüm kendi hesabına veya taşeron firma hesabına yem hazırlama sürecine 
dahil olan herhangi bir birime uygulanır. 

79. (1) Bu Tüzüğün 47'nci maddesinin (!)'inci fıkrasının (A) bendinde 
atıfta bulunulan birimib tam açıklaması aşağıdakileri belirtir: 

(A) Kendileri ile ilgili işlemler öncesinde hayvan besi amaçlı 
ürünlerin alımı, hazırlanması ve depolanması için kullanılan 
tesisler; 
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(B) Yem karışımlarını hazırlamak için kullanılan diğer ürünlerin 

depolanması için kullanılan tesisler; 
(C) Temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerini depolamak için 

kullanılan tesisler; 
(Ç) Gerektiğinde, müteşebbis veya müteşebbis grubunun 

üretmeyi amaçladığı bileşik besleme maddesinin tarifi ve 

yem karışımını amaçlandığı çiftlik hayvanları veya sınıfı; 

(D) Gerektiğinde, müteşebbisin hazırladığı yem karışımı adı. 

(2) Organik üretim kurallarına uyulmasını garanti altına almak için bu 

Tüzüğün 47'nci maddesinin (1 )'inci fıkrasının (B) bendinde 

bahsedildiği gibi, müteşebbisler tarafından alınacak önlemler, bu 

Tüzüğün 24'üncü maddesinde belirtilen önlemlerin göstergelerini 

içerir. 
(3) Birim ve yetkilendirilmiş kontrol kuruluşu, bu önlemleri, her bir 

hazırlık biriminde risk unsurlarının genel bir değerlendirmesini 

yapmak ve bir kontrol planı hazırlamak için kullanır. Bu kontrol 

planı, potansiyel risklere bağlı olarak minimum sayıda rastgele örnek 

sağlar. 

Dökümanlar 80. Faaliyetlerin düzgün bir şekilde kontrol edilmesi amacıyla, bu Tüzüğün 50'nci 

maddesinde belirtilen belgesel hesaplar, yem materyalleri, katkı maddeleri, satılan 

ve bitmiş ürünlerin menşeileri, nitelikleri ve miktarları ile ilgili bilgileri içerir. 

Kontrol Ziyaretleri 81. Bu Tüzüğün 49'uncu maddesinde belirtilen kontrol ziyareti, tüm tesislerin tam 

bir fiziksel denetimini içerir. Ayrıca, Birim ve yetkilendirilmiş kontrol kuruluşu, 

organik üretim kurallarına uyulmamasının potansiyel risklerinin genel bir 

değerlendirmesine dayalı olarak hedefli ziyaretler gerçekleştirir. Birim ve 

yetkilendirilmiş kontrol kııruluşu, gözetim ve kontrol işlemlerinin doğru bir şekilde 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirlemek amacıyla, müteşebbis için işaret 

edilen kritik kontrol noktalarına özellikle dikkat etmelidir. İşletmelerin 

faaliyetlerinin yürütülmesi için kullandığı tüm tesisler, risk görevlisi gözetiminde 

düzenli aralıklarla kontrol edilebilir. 

İhlal ve 82. 
Uygunsuzluk 
Şüphesi Durumunda 
Alınacak Tedbirler 
20/2018 

ONUNCU BÖLÜM 
İhlaller ve Bilgi Paylaşımı 

(1) Bir müteşebbis veya müteşebbis grubunun ürettiği, hazırladığı , ithal 

ettiği veya başka bir müteşebbis veya müteşebbis grubundan aldığı 

ürünün organik üretim kurallarına uygun olmadığını düşündüğü veya 

şüphelendiği durumlarda, organik üretim metotlarına yapılan 

herhangi bir atıfı çekmek veya ürünü ayırmak ve tanımlamak üzere 

müteşebbis veya müteşebbis grubu prosedürü başlatır. 

Organik üretim metoduna atıfta bulunmadan piyasaya sürülmedikçe, 

bu şüphenin giderilmesinin ardından ürün işlem ve paketleme 

sürecine konulabilir veya piyasaya sürülebilir. Bu tür bir şüphe 

durumunda, müteşebbis veya müteşebbis grubu Birime ve 

yetkilendirilmiş kontrol kuruluşuna derhal bilgi verir. 

Birim ve yetkilendirilmiş kontrol kuruluşu müteşebbis veya 

müteşebbis grubundan ve diğer kaynaklardan şüphenin giderildiğine 

dair bilgiyi alıncaya kadar organik üretim metoduna atıfta bulunarak 

ürünün piyasaya sürülmesini engelleyebilir. 
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Bilginin 
Yayımlanması 

20/2018 

Organik Tarım 
Birimi ve Kontrol 
Kuruluşu 

Arasında Bilgi 
Paylaşımı 

(2) Birim ve yetkilendirilmiş kontrol kuruluşu, bir müteşebbis veya 
müteşebbis grubunun, organik üretim kurallarına uygun olmayan 
fakat organik üretim metoduna atıfta bulunan bir ürünü piyasaya 
sürme niyetinde olduğuna dair şüphe duyduğu takdirde, Birim ve 
yetkilendirilmiş kontrol kuruluşu belirleyeceği bir süre boyunca 
ürünün bu atıfla piyasaya sürülmemesine karar verebilir. 
Bu karar alınmadan önce; söz konusu müteşebbis ve müteşebbis 
grubu yorum yapma hakkına sahiptir. 
Birim ve yetkilendirilmiş kontrol kuruluşu ürünün organik üretim 
gerekliliklerini karşılamadığından emin olması durumunda ürün 
üzerinde bulunan atıfların kaldırılmasını zorunlu kılabilir. Fakat 
belirlenen süre içerisinde söz konusu şüphe doğrulanmaz ise sürenin 
geçmeyeceği şekilde yukarıdaki (!)'inci fıkrada belirtilen karar iptal 
edilir. Şüphenin giderilmesine ilişkin taraflar işbirliği yapmakla 
yükümlüdürler. 

(3) Bakanlık, Organik Tarım Yasası'nın 19'uncu maddesinde belirtilen 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulusal Organik Logosunun hileli 
kullanımın önlenmesi için alınan tedbirler ve yaptırımları uygular. 

83. Bakanlık, kamuoyuna, internette yayımlanması da dahil olmak üzere, Organik 
Tarım Yasası'nın 24'üncü maddesinin (2)'nci fıkrası kapsamında sağlanan şekilde 
her bir müteşebbis veya müteşebbis grubu ile ilintili güncel belgesel kanıtları 
içeren Organik Tarım Yasası'nın 29'uncu maddesinin (!)'inci fıkrasına atıfta 

bulunulan güncel listeleri sunar. Kişisel verilerin korunması koşullan gözetilir. 

84. (1) Müteşebbis veya müteşebbis grubu ve / veya o müteşebbisin çalıştığı 
taşeron firmalar yetkilendirilmiş farklı kontrol kuruluşları tarafından 
denetlendiğinde, kuruluşlar denetim bilgilerini birbirlerine 
aktarmakla yükümlüdürler. 

(2) Müteşebbis veya müteşebbis grubu ve / veya o müteşebbisin çalıştığı 
taşeron firmalar kontrol kuruluşunu değiştirdikleri hallerde, 
değişiklik Birime kontrol kuruluşları tarafından bildirilir. Önceki 
kontrol kuruluşu ilgili müteşebbisi kontrol kuruluşunu bu Tüzüğün 
47'nci maddenin (2)'nci fıkrasının (B) bendinde atıfta bulunan 
bilgilere uygun olarak iletir. 
Yeni kontrol kuruluşu bir önceki kontrol kuruluşunun raporunda 
sunduğu uygunsuzlukların müteşebbis ve müteşebbis grubu 
tarafından düzeltilmiş veya düzeltiliyor olduğunu güvence altına alır. 

(3) Müteşebbis veya müteşebbis grubu kontrol kuruluşundan çekildiği 
durumlarda, halihazırda çalıştığı kontrol kuruluşu, gecikmeden, 
yetkili makama bilgi verir. 

( 4) Kontrol kuruluşu, ürünlerin organik durumunu etkileyen 
düzensizlikler veya ihlaller bulunduğunu tespit ettiği hallerde yetkili 
makamı geciktirmeden bilgilendirir. 

(5) Bakanlık, Organik Tarım Yasası'nın 22'nci maddesinin (!)'inci 
fıkrasına uygun olarak yetkilendirdiği kontrol kuruluşları arasında, 

bu Tüzüğün 25'inci maddesinin (2)'nci fıkrasında atıfta bulunulan 
belgesel kanıtların doğrulanması amacı ile bilgi paylaşımı 

prosedürleri dahil olmak üzere her türlü bilgi paylaşımının 

sağlanması için uygun önlemleri alır ve yazılı prosedürleri hazırlar. 
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İstatistiki Bilgi 
20/2018 

85. Organik Tarım Yasası'nın 29'uncu maddesinde belirtilen istatistiki bilgiler 

özellikle aşağıdaki verileri içerir: 

Geçici Madde 1. 
Domuz 
Yetiştiriciliğinde 

Protein İçerikli Yem 
Kullanımı 

Geçici Madde 2. 
Kanatlı 

Yetiştiriciliğinde 

Protein İçerikli Yem 
Kullanımı 

(1) Organik üreticiler, müteşebbisler, ithalatçılar ve ihracatçıların sayısı; 

(2) Dönüşüm süreci ve organik üretim uygulanan organik ürün üretimi 
ve üretim alanı; 

(3) Organik hayvan sayısı ve organik hayvansal ürünler; 
(4) Etkinlik tiplerine göre organik endüstriyel üretim verisi; 
( 5) Organik su ürünleri üretim birimleri sayısı; 
(6) Organik su ürünleri üretim hacmi; 
(7) Opsiyonel olarak, organik deniz yosunu birimlerinin sayısı ve 

organik deniz yosunu üretim hacmi. 

DOKUZUNCU KISIM 
Geçici ve Son Kurallar 

(1) Bu Tüzüğün 25'inci maddesinin (2)'nci fıkrasının (A) bendi kuralına 

istisna olarak domuz yetiştiricilerin organik üretimden özellikle 
protein içerikli yem elde edemedikleri durumda ve Bakanlığın yeterli 

miktarda protein içerikli yemin olmadığını onayladığı durumlarda, 

aşağıdaki koşulların sağlanması şartıyla 31 Aralık 2025 tarihine 
kadar organik olmayan protein yemleri kullanılabilir. 

(A) Organik olarak mevcut olmadığı; 
(B) Kimyasal çözelti kullanılmadan üretildiği veya hazırlandığı; 
(C) Belirli protein içeriklerinin otuz beş kilograma (35 kg'a) 

kadar olan yavru domuzlarda kullanımı sınırlandırılmıştır. Bu 
hayvanlar için her bir on iki (12) aylık dönemde izin verilen 
yüzdelik oran yüzde beş (%5) olarak belirlenmiştir. Yemin 
içindeki tarımsal menşeili kuru maddenin yüzdelik oranı 

hesaplanacaktır. 

(Ç) Bu hayvanlar için her bir on iki (12) aylık dönemde izin 
verilen yüzdelik oran yüzde beş (%5) olarak belirlenmiştir. 
Yemin içindeki tarımsal menşeili kuru maddenin yüzdelik 

oranı hesaplanacaktır. 

(2) Müteşebbis, organik olmayan yemin kullanımı ile ilgili olan 

belgeleri muhafaza eder. 

(1) Bu Tüzüğün 25'inci maddesinin (3)'üncü fıkrasının (B) bendi 

kuralına istisna olarak kanatlı yetiştiricilerin organik üretimden 

özellikle protein içerikli yem elde edemedikleri durumlarda ve 

Bakanlığın yeterli miktarda protein içerikli yeminin olmadığını 

onayladığı durumlarda, aşağıdaki koşulların sağlanması şartıyla 31 

Aralık 2025 tarihine kadar organik olmayan protein yemleri 
kullanılabilir: 

(A) Organik olarak mevcut olmadığı; 
(B) Kimyasal çözelti kullanılmadan üretildiği veya hazırlandığı; 
(C) Belirli protein içeriklerinin yavru kanatlı kümes 

hayvanlarının beslenmesinde kullanımı sınırlandırılmıştır; 

(Ç) Bu hayvanlar için her bir on iki (12) aylık dönemde izin 
verilen yüzdelik oranı yüzde beş (%5) olarak belirlenmiştir. 
Yemin içindeki tarımsal menşeili kuru maddenin yüzdelik 
oranı hesaplanır. 
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Geçici Madde 
Organik Maya 
Üretimi İçin 
Organik Olmayan 
Maya Özütü veya 
Otolizat Kulanımı 

Yürütme Yetkisi 

Yürürlüğe Giriş 

(2) Müteşebbis, organik olmayan yemin kullanımı ile ilgili olan 
belgeleri muhafaza eder. 

3.Bu Tüzüğün 33'üncü maddesinin (l)'inci fıkra kuralına istisna olarak 31 Aralık 

2025 tarihine kadar, müteşebbislerin organik maya üretiminden maya özütü veya 
otolizat tedarik edemedikleri durumlarda, organik maya üretimi için substrata 
yüzde beş (%5) oranına kadar (kuru maddenin ağırlığı olarak) organik olmayan 
maya özütü veya otolizat ilave edilmesine müsaade edilir. 

86. Bu Tüzük, Bakanlık tarafından yürütülür. 

87. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. 
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EK-1 
(Madde 9(2), (14(1), (25(1), (25(2), (25(4), (38(2) ve (83(1)) 

ORGANİK TARIMDA KULLANIMINA İZİN VERİLEN GÜBRELER, TOPRAK 

İYİLEŞTİRİCİLERVEY A DÜZENLEYİCİLERİ VE BESİN MADDELERİ 
(DENİZ YOSUNLARI ÜRETİMİ DAHİL) 

İsim Açıklama 

Bileşik ürünler veya sadece aşağıda belirtilen Bileşen gereksinimleri, kullanım şartlan 

materyalleri kapsayan ürünler 
Çiftlik gübresi • Hayvan dışkısı ve bitkisel materyal 

karışımı bulunduran ürünler (hayvan 

Kurutulmuş çiftlik gübresi ve suyu alınmış yatakları) 

kümes hayvanları (kanatlı hayvan)gübresi • Organik ve dönüşüm sürecindeki 
işletmelerden alınan gübreler öncelikli 

Kümes hayvanları (kanatlı hayvan)gübresi ve olarak kullanılmak koşuluyla 
kompostlanmış çiftlik gübresi, • Entansif yetiştiricilikten elde edilenler 

Kompostlanmış hayvan dışkısı 
yasaktır. Ancak organik gübreye ulaşılması 
mümkün değilse konvansiyonel üretimden 
gelen küçükbaş ve büyükbaş hayvan 
gübrelerinin 1 yıl bekletilmiş olması 
koşulları aranmak kaydıyla kullanılmasına 
izin verilir. 

• Bu kural 2025'ye kadar geçerli olacaktır . 

Sıvı hayvan dışkısı • Kontrollü fermantasyon ve/veya uygun 
seyreltmeden geçirilmiş olmalıdır. 

• Organik ve konvansiyonel işletmelerden 
alınan gübreler öncelikli olarak 
kullanılmak koşuluyla 

• Entansif yetiştiricilikten elde edilenler 
yasaktır. Ancak organik gübreye ulaşılması 
mümkün değilse konvansiyonel üretimden 
gelen küçükbaş ve büyük baş hayvan 
gübrelerinin 1 yıl bekletilmiş olması koşulu 
aranmak kaydıyla kullanılınasına izin 
verilir. 

• Bu kural 2025'ye kadar geçerli olacaktır. 

Kompost veya fermente edilmiş • Kompost veya biyogaz için anaerobik 

Evsel atık karışımları fermentasyona tabi olan ayrıştırılmış evsel 
atık kaynaklı ürünlerdir. 

• Yalnızca bitkisel ve hayvansal ev 
atıklarıdır. 

• Yalnızca kapalı ve denetlenen toplama 
sisteminde üretilmelidir. 

• Kuru maddede bulunmasına izin verilen 
maksimum konsantrasyonları mg/kg olarak 
sırasıyla şöyle olmalıdır: kadmiyum: 0,7; 
bakır: 70; nikel: 25; kurşun: 45; çinko: 200; 
civa: 0,4 krom(toplam): 70; krom(VI):0 

Turba kömürü • Sadece bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde 
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kullanılacaktır. (Sebzecilik:,meyvecilik:, 
çiçekçilik,fıdancılık) 

Kültür mantarı üretim atıkları • Organik mantar üretimi (Substratın 
başlangıç bileşenleri) bu Tüzüğe ekli Ek- 1 
ile sınırlandırılmıştır. 

Ancak her koşulda üretilen mantara ait atıkların 
organik tarımda kullanımı uygundur 

Böceklerin ve solucanların dejektesi 
(böcek dışkıları) 

Guano 
Bitkisel materyallerin kompost veya fermente • Kompost veya biyogaz için anaerobik 

karışımları fermentasyona tabi olan bitkisel materyal 
karışımlarından elde edilen ürünler 

Ekte belirtilen bitkisel ve hayvansal kökenli • Hayvansal yan ürünler(yaban hayvanları 

materyallerle parçalanan hayvansal ürünleri yan ürünleri dahil) ve sindirim sistemi 

içeren katı biyogaz ürünü içeriğinin konvansiyonel çiftliklerden 
gelmesi yasaktır. 

Gübreler için bitkisel kaynaklı ürün veya yan • Yağlı tohum küspesi, kakao kabukları , 

ürünler ıskarta malt ve benzeri elde edilen gübreler 

Bitki menşeili hidrolize proteinler 
Deniz yosunu ve deniz yosunu ürünleri • Doğrudan aşağıdaki yöntemler ile elde 

edildiği sürece: 
(1) Dehidrasyon (suyu alınmış), dondurma ve 
öğütme gibi fiziksel aktiviteler 
(2) Su veya sulu asit ve/veya alkali çözeltileriyle 

ekstraksiyon 
(3) Fermantasyon 

Talaş ve odun yongası • Kesim sonrası kimyasal işlem görmeyen 
ağaçlardan elde edilen 

Ağaç kabuğu kompostu • Kesim sonrası kimyasal işlem görmeyen 
ağaçlardan elde edilen 

Ağaç külü • Kesim sonrası kimyasal işlem görmeyen 
ağaçlardan elde edilen 

Yumuşak zemin kaya fosfatı • Temel içerik olarak kalsiyum karbonat ve 
trikalsiyum fosfat içeren ve yumuşak 
mineral fosfatların öğütülmesinden elde 
edilen ürün 

• Yumuşak zemin kaya fostatı içerisinde 90 
mg/kg P205'e eşit veya daha az kadmiyum 
içeriği varsa kullanılır. 

Alüminyum-kalsiyum fosfat • Temel içerik olarak alüminyum ve 
kalsiyum fosfat içeren öğütme ve ısı 
yoluyla şekilsiz olarak elde edilen ürün 
Aleminyum içinde 90 mg/kg P205'e eşit 
veya daha az kadmiyum içeriği varsa 
kullanılır. 

• Bazik toprağa sınırlı kullanılır (ph > 7,5) 

Bazik cüruf • Temel içerik olarak kalsiyumsilikofosfat 
içeren ve fosfat eriyiğinin ısıl 
özütlemesinden elde edilen ürün 

45 
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Ham potasyum tuzlan veya kainit • Ham potasyum tuzlarından elde edilmiş 
ürün 

Magnezyum tuzu içeren potasyum sülfat • Ham potasyum tuzlarından fiziksel 
ekstraksiyon işlemi ile elde edilen ve aynca 
magnezyum tuzlan içerebilen üründür 

Stillage ve stillage ekstraktı • Amonyum stillage hariç 

Kalsiyum karbonat • Sadece doğal orjininden elde edilen 
(tebeşir, kireçli toprak, kalker, 
Breton ameliorant, (maerl), 
Fosfat tebeşir) 
Magnezyum ve kalsiyum karbonat • Sadece doğal orjinden elde edilen E.g . 

Manyezit tebeşir,yer magnezyumu , 

• Kalker 
Magnezyum sülfat (kieserite) • Çeşitli hidrasyon derecelerinde 

kalsiyumsülfat içeren doğal veya 
endüstriyel ürünler 

• Sadece doğal orjininden elde edilen 

Kalsiyum klorür çözeltisi • Kalsiyum eksikliğinin belirlenmesinden 
sonra, elma ağaçlarında yapraklara 
uygulanır. 

Kalsiyum sülfat (jips =alçı taşı) • Hidrasyonun çeşitli derecelerinde kalsiyum 
sülfat içeren doğal veya endüstri kaynaklı 
ürün 

• Sadece doğal orjininden elde edilen 

Şeker üretiminden elde edilen endüstriyel kireç • Şeker pancarından şeker üretiminde kalan 
yan ürün 

Vakumlu tuz üretiminden elde edilen • Dağlarda bulunan tuzlu sudan vakumlu tuz 
endüstriyel kireç üretimi sırasında elde edilen yan ürün 

Elemente[ sülfür • Karşılaştırmalı rafine edilmiş doğal veya 
endüstriyel ürün 

İz elementler • Aşağıdaki organik olmayan mikro besinler: 
Baron (B) 
Kobalt (Co) 
Bakır (Cu) 
Demir (Fe) 
Manganez (Mn) 
Mobilden (Mo) 
Çinko (Zn) 

Sodyum klorit • Sadece işlenmiş tuz 

Taş unu ve kil 
Leonardit (hümik asit bakımından zengin olan • Sadece madencilik faaliyetlerinden elde 
ham organik tortu) edilen yan ürün olması durumunda 

Xylite • Sadece madencilik faaliyetlerinden elde 
edilen yan ürün olması durumunda 

(örneğin linyit kömürünün yan ürünü) 

Kitin (kabuklu hayvanların kabuklarından elde • Sadece sürdürülebilir balıkçılık ve organik 

edilen polisakkarit) su ürünleri yetiştiriciliğinden elde edilenler 

Tatlı sularda ve oksijensiz koşullarda derin • Tatlı su alanlarından veya önceden tatlı su 

sularda oluşan çökelti katmanı (sapropel) olan yerlerde oluşmuş organik sedimentler. 

• Uygun olduğu yerlerde ekstrasyon işlemi 
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aquatic sistem üzerinde minumum etki 
yaratacak şekilde yapılmalıdır. 

• Sadece pestisit, sistematik organik 
kirleticiler ve petrol gibi maddelerden 
arınmış kaynaklardan elde edilen 
çökeltiler. 

• Kuru maddede bulunmasına izin verilen 
maksimum konsantrasyon (mg/kg): 

• cadmiyum:0,7; bakır:70; nikel:25; kurşun : 

2,45; çinko: 200; civa:2,04; krom (toplam): 
2,70; krom (VI): tespit edilemeyecek 



422

EK-2 
(Madde 10(2), 21(1), 25(5) ve 38(2)) 

BİTKİ KORUYUCU MADDELER 

1. BİTKİSEL VEYA HAYVANSAL ORJİNLİ MADDELER 
İsim Açıklama 

Bileşen gereksinimleri, kullanım şartları 

Allium sativum (sarımsak ekstraktı) 
Azadirachta indica (Maun)'dan eksaktre 
edilmiş Azadiraktin 
Temel maddeler (lesitin, sakkaroz, früktoz, • Sadece bitki veya hayvan menşeli temel 
sirke, peynir altı suyu, kitosan, hidroklorit, maddeler. 
(tilki kuyruğu vb) • Herbisit olarak kullanılmayacak, sadece 

böcek ve hastalık kontrolünde 
kullanılabilecek maddeler. 

Balmumu • Sadece budama materyali ve aşılamada 
yara koruyucu olarak kullanılan malzeme 

Jelatin dışındaki hidrolize edilmiş proteinler 
Feromonlar • Sadece tuzaklarda ve yayıcılarda kullanılır. 

Laminarin • Esmer su yosunları sadece bu Tüzüğün 
8' inci madde kurallarına uygun olarak 
organik olarak yetiştirilmeli veya 
sürdürülebilir bir şekilde hasat edilmelidir. 

Bitki yağları (nane yağı, çam yağı, kimyon • İnsektisit, akar öldürücü, mantar ilacı ve 
yağı) filiz inhibitörü 
Chrysanthemum cinerariaefolium' dan elde 
edilen piretrinler 
Pretiroidler (sadece deltamethrin ve • Sadece belirli cezbedici tuzaklarda 
lam bdacyhalothrin) kullanılmak içim ve sadece zeytin sineği 

(Bactrocera aleae) ve Akdeniz meyve 
sineğine (Ceratitis capitata) karşı 
kullanılır. 

Acıağaç'tan (Quassia amara) elde edilen • Sadece insektisit, böcek kovucu olarak 
akasya (quassia) kullanılır. 

Söirut kabuğu ekstratı (Salix svv.) 
2.MİKROROGANİZMALAR VE MİKROORGANİZMALAR TARAFINDAN ÜRETİLEN 

MADDELER 
İsim Açıklama 

Bileşen gereksinimleri, kullanım şartları 

Mikroorganizmalar (bakteri, virüs ve • GDO içermeyen (Genetik yapısı 
mantarlar) değiştirilmemiş organizmaları kapsar) 

Spinosad 
3. YUKARIDAKİ 1 'İNCİ VE 2'NCİ KISIMLAR DIŞINDA KALAN MADDELER 
İsim Açıklama 

Bileşen gereksinimleri, kullanım şartları 

Aleminvum silikat (kaolin) 

48 
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Karbondioksit 
Bakır hidroksit, bakır oksiklorit, bakıroksit, • Hektar başına yılda dört (4) kg bakır 
bordo bulamacı, üç bazlı bakır sülfat formunda kullanılabilir . 

bakır bileşikleri • Çok yıllık bitkiler için yedi (7) yıllık 
toplam süre sonucunda kullanılan ortalama 
bakır miktarının 4 kg ı geçmemesi 
koşuluyla o yıl içerisinde 4 kg/ha sınırını 
aşabilir. 

Diaomonyum fosfat • Sadece tuzaklarda cezbedici olarak 

Demir fosfat ( demir (III) ortofosfat) • Kültüre alınmış bitkiler arasında yüzeye 
yayılarak 

Etilen • Bitki büyüme düzenleyicileri olarak kapalı 
alanlarda kullanılır. Kullanımı sadece 
profosyonel kullanıcılara izin verilmelidir. 

Yağ asit Herbisit dışında tüm kullanımlara izin verilir 

Limon sülfürü (kalsiyum polisülfür) 
Parafın yağı 

Potasyum ve sodyum hidrojen karbonat 
(potasyum-sodyum bikarbonat) 
Kuvars kumu 
Sülfür (kükürt) 
Kalsiyum hidroksit • Mantar ilacı 

• Fidanlıklar dahil Nectria galligena 
mücadelesinde sadece meyve ağaçlarında 
kullanılır. 

Potasyum bikarbonat • Mantar ilacı 
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EK-3 
(22(4), 25(1), 25(2) ve 25(3)) 

FARKLI HAYVAN TÜRLERİ VE YETİŞTİRİCİLİK SİSTEMLERİNE ÖZGÜ MİNİMUM 
KAP ALI VE AÇIK ALAN GEREKLİLİKLERİ 

1. BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR, TEK TIRNAKLILAR, KÜÇÜKBAŞ VE DOMUZLAR 
İç alan Dış alan 

(hayvanların kullanımına açık net alan) (otlama alanı hariç 
serbest dolaşım alanı) 

Minimum Canlı ağırlık (kg) m2/baş m2/baş 

Damızlık olarak l00'e kadar 1,5 1,1 
yetiştirilen veya 200' kadar 2,5 1.9 
besiye alınmış sığırlar 350'ye kadar 4 3 
ve tek tırnaklılar 350'den fazla Minimum Minimum 

1 m2/100 kg 5 ile 0,75 m2/100 kg 3,7 ile 
Süt sığırları 6 4,5 
Damızlık boğalar 10 30 
Koyun ve keçiler 1,5 koyun/keçi 2,5 

0,35 kuzu/buzağı 0,5 
40 güne kadar olan 7,5 domuz 2,5 
yavrular ve 
domuzların 

yavrulaması 

Domuz besiciliği 50'ye kadar 0,8 0,6 
85 ' e kadar 1,1 0,8 
II0'akadar 1,3 1 
1 I0'dan fazla 

Domuz yavruları 40 günden ve 30 kg dan 0,6 0,4 
büyük 

Yavru domuzlar 2,5 dişi 1,9 
6 erkek eğer doğal 8,0 
servisler için 
kalemler 
kullamldıysa : 10 
m2/erkek domuz 

2. KÜMES HAYVANLARI 
İç alan Dış alan 

(hayvanların kullanımına açık net alan) (rotasyon alanı 
Sayı Cm Kümes m2/hayvan) 
Hayvan/m2 Tünek/hay 

van 
Yumurta tavukları 6 18 Her kümeste 7 N/ha/yıl bazında 170 

yumurta kg sınırı 
tavuğu veya geçilmediğinde, 4 
ortak kümes 
olması 

durumunda 
120 cm2 

/tavuk 



425

Besicilik yapılan Maksimum 21 kg 20(sadece 4 et tavuğu ve beç 
kümes hayvanları canlı ağırlık/m2'de beç tavuğu 

( sabit bir yerde) 10 adet tavuğu 4,5 ördek 
için) 10 hindi 

15 kaz 
Yukarıda belirtilen 
türler için üst limit 
N/ha/yıl geçilmeden 
170 kg'dır. 

Sabit olmayan bir Maksimum 30 kg 2.5, üst limit N/ha/yıl 
yerde besicilik canlı ağırlık/m2 ' de geçilmeden 170 

16 (I) adet kg'dır. 

(I ) Sadece hareketli kümeslerin 150 m2 'yi geçmediği durumlarda. 
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EK-4 
(Madde 22(7)) 

HEKTAR BAŞINA YETİŞTİRİLECEK MAKSİMUM HAYVAN SAYISI 

Irkların türleri 170 kg N/ha/yıl'a eşit olacak şekilde 
maksimum havvan sayısı 

Altı avdan büyük atlar 2 
Besiye alınan buzağılar 5 
1 yaşından küçük diğer büyükbaşlar 5 
Bir yaşından büyük iki yaşından küçük erkek büyük başlar 3,3 
Bir yaşından büyük iki yaşından küçük dişi büyük başlar 3,3 
İki yaşından büyük erkek büyük başlar 2 
Besiye alınan yavru inekler 2,5 
Besiye alınan yavru inekler 2,5 
Sağmal inekler 2 
Diğer sağmal inekler 2 
Diğer inekler 2,5 
Dişi doğurgan tavşanlar 100 
Dişi koyunlar 13,3 
Keçiler 13,3 
Yavru domuzlar 74 
Doğurgan domuzlar 6,5 
Besiye alınan domuzlar 14 
Diğer domuzlar 14 
Et tavukları 580 
Yumurta tavuğu 230 
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1. MİNERAL BESİN MADDELERİ 
Kalker deniz kabuğu 
Maerl 
Litotam 
Kalsiyum glukonat 
Kalsiyum karbonat 

EK-5 
(Madde 21(2) (C)) 

BESİN MATERYALLERİ 

Magnezyum oksit (Anhydrous magnesia) 
Magnezyum sülfat 
Magnezyum klorit 
Magnezyum karbonat 
Deflorin fosfat 
Kalsiyum magnezyum fosfat 
Magnezyum fosfat 
Monosodyum fosfat 
Kalsiyum sodyum fosfat 
Sodyum klorit 
Sodyum bikarbonat 
Sodyum karbonat 
Sodyum sülfat 
Potasyum klorit 
2. DİĞER YEM MATERYALLERİ 
Hücreleri etlcisizleştirilen veya öldürülen mikroorganizmlardan elde edilen fermentasyon yan ürünler 
Saccharomyces cerevisiae 
Saccharomvces carlsber,ziensis 
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EK-6 
(Madde 21(2)) 

HAYVAN BESLENMESİNDE VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN YEM 
KATKI MADDELERİ 

1. TEKNOLOJİK KATKILAR 
(A) KORUYUCULAR 

ID numarası Madde 

1 a E200 Sorbik asit 
1 a E236 Fonnik asid 
1 a E237 Sodyum format 

1 a E260 Asetik asid 
1 a E270 Laktik asid 
1 a E 280 Propiyonik asid 

1 a E 330 Sitrik asid. 
(B) ANTİOKSİDAN MADDELER 

ID numarası Madde 

1 b E 306(i) sebze orijinli(delta 
yönünden zengin) 

1 b E 306(ii) Doğal orijinli Tokoferol 
zengini madde özleri 

Tanım , kullanım koşullan 

Açıklama, kullanım koşullan 

(C) BAĞLAYICI VE STABİLİZE EDİCİ KALINLAŞTIRICI VE JELLEŞTİRİCİLER 

ID numarası Madde Açıklama, kullanım koşulları 

1 E 322 Lesitin Sadece organik ham 
maddelerden elde edilip, 
kullanımı sadece su kültürü 
hayvan yemiyle 
sınırlandırılmıştır 

(Ç) BAĞLAYICILAR, TOP AKLANMAYI ÖNLEYİCİ MADDELER VE PIHTILAŞTIRICILAR 

ID numarası Madde Tanım, kullanım koşullan 

1 E 535 Sodyum demir siyanür 20 mg/kg NaCl maksimum doz 
oranına sahip (demir siyanür 
anyon olarak hesaplanır) 

1 E 551 b Koloidal silika 

1 E 551 c Kizelgur (arıtılmış 
diatomaceous toprağı) 

1 lm E 558i Bentonit- Montmorilonit 

1 E 559 Asbest içermeyen Kaolinit 
killer 

1 E 560 Stereatların ve klorit doğal 
karışımları 

1 E 561 V erıniküli t 

1 E 562 Sepiolit 

1 E 566 Natrolit-fonolit 

1 E 568 Sedimanter kökenli 
klinoptilolit (büyükbaş 
hayvan ve somon 
yetiştiriciliği ile besicilik 
için yetiştirilen domuz,tavuk 
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ve hindi) 

1 E 599 Perlit 
(D) SİLAJ KATKI MADDELERİ 

1D numarası Madde Açıklama, kullanım koşulları 

1 k Enzim ve Kullanımı, hava koşullan 

mikrooorganizmalar uygun fermentasyon 
yapılmasına elverişli olmadığı 

durumlarda sadece silaj 
üretimiyle kısıtlandırılmıştır. 

2. DUYUSAL KATKI MADDELERİ 

1D numarası Tatlandıncı bileşenler Açıklama,kullanım koşulları 

2b Tatlandıncı bileşenler Sadece tarımsal ürürılerden 
elde edilen özler 

3. YEM KATKI MADDELERİ 
(A) Vitamin, provitaminler ve benzer etkiye sahip iyi tanımlanmış kimyasal maddeler 

IDnumarası Madde Açıklama, kullanım koşulları 

3a Vitamin ve provitaminler -tarımsal ürünlerden elde 
edilen 
-Eğer sentetik olarak elde 
edilmişse, sadece tarımsal 
ürünlerden elde edilen 
vitaminlerle aynı olan 
maddeler, monogastrik 
hayvanlar ve su kültürü 
hayvanları için kullanılabilir. 
- Eğer sentetik olarak elde 
edilmişse, sadece tarımsal 
ürünlerden elde edilen 
vitaminlerle aynı olan A, D ve 
E vitaminleri gevişgetiren 
hayvanlar için kullanılabilir. 
Bu maddelerin kullanılabilmesi 
için Bakanlık'tan, organik 
geviş getiren hayvanlardan 
gerekli miktarda yukarıda 
bahsedilen vitaminlerin elde 
edilmesiyle ilgili olasılık 
değerlendinnesine dayanarak 
ön izin alınır. 

(B) İz Elementler 
1D numarası Madde Açıklama, kullanım koşullan 

El Iron Demir-oksit 20 mg/kg NaCI maksimum doz 

Demir-karbonat . oranına sahip ( demir siyanür 

Demir-sülfat, heptahidrat anyon olarak hesaplanır) 

Demir-sülfat, monohidrat 

3b 201 Potasyum iyot 
3b202 Kalsiyum iyot 
3b 203 anhidrit 

kaplıgranüler kalsiyum iodit 
anhidrit 

3b 301 Kobalt(II)Asetat tetrahidrat 

3b 302 Kobalt(II) karbonat 
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3b 303 Kobalt(II) karbonat 
3b 304 hidroksit(2:3) monohidrat 
3b 305 Kablı granule Kobalt(II) 

karbonat 
Kabolt (II) sülfat 
hektahidrat 

E4 Bakır Temel bakır karbonat, 
monohidrat 
Bakır oksit 

3b 409 
Bakır sülfat, pentahidrat 
Dibakır klörit trihidroksit 
(TBCC) 

ES Mangan Mangan karbonat 
Mangan oksit 
Mangan sülfat, monohidrat 

E6 Çinko oksit 
Çinko sülfat monohidrat 
Çinko sülfat heptahidrat 

3b 609 Çinko klörit hidroksit 
monohidrat(TBZC) 

E7 Molibden Sodyum molibdat 
E8 Selenyum Sodyum selenat 

Sodyum selenit 

3b8.10 Selenize maya 
3b8.ll inaktivasyonu 
3b8.12 
3b8.13 
3b8.17 

4. ZOOTEKNİK KATKI MADDELERİ 
ID numarası Madde Açıklama, kullanım koşullan 

4a,4b,4c,4d 
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EK-7 
(Madde (11), 21(1), 28(3) ve 38(5)) 

TEMİZLEME VE DEZENFEKSİYON İÇİN KULLANILACAK ÜRÜNLER 

l. Çiftlik Hayvanı Üretim Binalarının ve Kurulumların Temizlenmesi ve Dezenfeksiyonu İçin 

Kullanımına İzin Verilen Ürünler: 
Potasyum ve sodyum sabun 
Su ve buhar 
Kireç sütü 
Kireç 
Kalsiyum oksit 
Sodyum hipoklorit ( Sıvı çamaşır suyu gibi) 
Kostik soda 
Kostik potas 
Hidrojen peroksit 
Bitkilerin doğal özleri 
Sitrik, perasetik asit, formik, laktik, oksalik ve asetik asit acid 
Alkol 
Nitrik asit (süt ürünleri donanımı) 
Fosforik asit (süt ürünleri donanımı) 
Formaldehit 
Emzikler ve sağım makineleri için temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri 
Sodyum karbonat 
2. Su Ürünleri Yetiştiricilik Hayvanları ve Deniz Yosunu Üretimi İçin Kullanımına İzin Verilen 

Temizlik ve. Dezenfeksiyon Ürünleri. 
2.1. Su Ürünleri Yetiştiricilik Hayvanlarının Mevcut Olmadığı Durumlarda, Donanım ve İşletmelerin 

Temizlenmesi ve Dezenfeksiyonu İçin Kullanımına İzin Verilen Maddeler: 

Ozon 
Sodyum klorid 
Sodyum hipoklorit 
Kalsiyum hipoklorit 
Kireç (cao, kalsiyum oksit) 
Kostik soda 
Alkol 
Hidrojen peroksit 
Organik asitler (asetik asit, laktik asit, sitrik asit) 
Hümik asit 
Peroksiasetik asitler 
İodoforlar 
Potasyumpermanganat 
Perasetik ve peroktanik asitler 
Doğal kamelya tohumundan elde edilen çay tohum keki (Karides üretiminde kullanımı 
sınırlandırılmış) 

2.2. Su Ürünleri Kültüre Alındıktan Sonra ve Mevcudiyetinde Kullanımına İzin Verilen Maddeler: 

Kireçtaşı (kalsiyum karbonat) ph kontrolü için 
Dolomit ph düzeltilmesi için (karides üretiminde kullanımı sınırlandırılmış) 
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EK-8 
(Madde 18(1), 28(1)), 28(2) ve 28(4)) 

İŞLENMİŞ ORGANİK BESİN, MAYA VE MAYA ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE KULLANIM İÇİN 
BELİRLİ ÜRÜNLER VE MADDELER 

KISIMA 
BESİN KATKILARI, TAŞNICILAR DA DAHİL 

Organik Tarım Yasası'nın 19'uncu maddesinin (8)'inci fıkrasının (A) bendi uyarınca "tarımsal orijinli 
bileşenlerin ağırlık açısından en az %95'inin organik olması koşuluyla." aşağıda kod numarası verilen 
kolonunda yıldız (*) ile işaretlenmiş besin maddeleri, tarımsal orijinli katkılar olarak hesaplanmalıdır. 

Kod İsim Besin maddesinin Özel koşullar 
hazırlanması 

E 153 

E 160b* 

E 170 

E220 

veya 

E224 

E223 

Bitkisel Hayvansal 
orijinli orijinli 

Sebze karbon X Küllü keçi peyniri 

Morbier peyniri 
Annatto, Biksin, X 

Kalsiyum karbonat X X 

Sülfür dioksit X X 

Potasyum 
metabisülfıt X X 

Sodyum metabisülfıt X 

Kırmızı Leicester peyniri 

Çift Gloucester peyniri 

Çedar 

Mimoletpeyniri 
Ürünlerin renklendirilınesi 
veya kalsiyumca 
zenginleştirilmesi için 
kullanılınamalıdır 

Ekli şekeri olınayan meyve 
şaraplarında(*) (elma şırası 
ve armut şırası da dahil) 
veya bal liköründe: 50 mg 
(**) 

Fermantasyondan sonra 
şeker veya özsu konstantresi 
eklenmesiyle hazırlanmış 
elma ve armut şırası için: 
100 mg (**) 
(*)Bu kapsamda, 'meyve 
şarabı' üzüm dışındaki 
meyvelerden yapılan şarap 
olarak tanımlanır . 

(**) mg/1 de SO2 olarak 
tanımlanan tüm 
kaynaklardan uygun 
maksimum seviyeler. 
Kabuklular (2) 
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E250 Sodyum nitrit X Et ürünleri için (1) 

veya 
E252 Potasyum nitrat X E 250 için X: nano2 olarak 

tanımlanan belirteç içeri 
giren miktar: 
80 mg/kg 

E 252 için: nano3 olarak 
tanımlanan belirteç içeri 
giren miktar: 
80 mg/kg 

E 250 için: nano2 olarak 
tanımlanan belirteç artık 
miktar: 
50 mg/kg 

E 252 için: nano3 olarak 
tanımlanan belirteç artık 
miktar: 
50 mg/kg 

E270 Laktik asit X X 
E290 Karbon dioksit X X 
E296 Malik asit X 
E300 Askorbik asit X X Et ürünleri (2) 

E 301 Sodyum askorbat X Nitrat ve nitritlerle bağlantılı 
et ürünleri (2) 

E 306* Tokoferolce zengin X X Katı sıvı yağlar için anti 
özüt oksidan 

E 322* Lesi tinler X X Süt ürünleri (2) 

E 325 Sodyum laktat X Süt bazlı ve et ürünleri 

E 330 Sitrik asit X X Ayrıca Kabuklular ve 
yumuşakçalar (2) 

E 331 Sodyum sitratlar X 
E 333 Kalsiyum sitratlar X 
E334 Tartarik asit (L(+H X 
E 335 Sodyumtartaratlar X 
E336 Ptasyumtartaratlar X 
E341 (i) Monokalsiyumfosfat Kendinden kabaran un için 

kabarma ajanı 

E392 Biberiye özü* X X Sadece organik üretimden 
elde edilmiş 

E400 Aljenik asit X X Süt bazlı ürünler (2) 

E 401 Sodyum alienat X X Süt bazlı ürünler (2) 

E402 Potasyum a!ienat X X Süt bazlı ürünler (2) 

E406 Agar X X Süt bazlı ve et ürünleri (2) 

E407 Karragenan X X Süt bazlı ürünler (2) 

E410* Keçiboynuzu sakızı X X 
E412* Guar sakızı X X 
E 414* Arap sakızı X X 
E415 Ksantan sakızı X X 
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E422 Gliserol X Bitki özütleri için 

E 440 (i)* Pektin X X Süt bazlı ürünler (2) 

E464 Hidroksipropil metil X X Kapsüller için kapsülleme 

selüloz materyali 

E 500 Soydum karbonatlar X X 'Dulce de leche' (3) ve 
ekşiletilıniş krem tereyağ ve 
ekşi süt peyniri (2) 

E 501 Potasyum X 
karbonatlar 

E 503 Amonyum X 
karbonatlar 

E 504 Magnezyum X 
karbonatlar 

E 509 Kalsiyum klorit X Süt koagülasyonu 

E 516 Kalsiyum sülfat X Taşıyıcı 

E524 Sodyum hidroksit X 'Laugengebiick"in yüzey 
tedavisi 

E 551 Silikon dioksit X Nebat ve baharatlar için anti-
katılaşma ajanı 

E 553b Talk X X Et ürünleri için kaplama 
ajanı 

E 938 Argon X X 
E 939 Helyum X X 
E 941 Nitrojen X X 
E948 Oksijen X X 
(1) Bu katkı maddesi aynı garantileri veren ve/veya ürünün belirli özelliklerini korumasını sağlayan 

başka hiçbir teknolojik alternatifin olmadığı Bakanlık tarafından onaylanmışsa kullanılabilir. 

(2) Kısıtlama yalnızca hayvan ürünleri için geçerlidir. 
(3) 'Dulce de leche' veya 'Confıture de lait', tatlandırılmış, koyulaştırılmış sütten yapılan yumuşak, 

lezzetli, kahverengi kremadır. 
KISlMB 

ORGANİK ÜRETİMDEN ORTA YA ÇIKAN BİTKİSEL ORİJİNLİ GIDA BİLEŞENLERİNİN 

İŞLENMESİ İÇİN KULLANILABİLECEK İŞLEM DESTEKÇİLERİ VE DİĞER ÜRÜNLER 

Ad Bitkisel orijinli besin Hayvansal orijinli Özel koşullar 

maddesinin besin maddesinin 
hazırlanması hazırlanması 

Su X X İçme suyu 
(a)orijinine ve dağıtım 
şebekesi, tanker, şişe veya 
konteyner şeklindeki 
kaynağına bakılınaksızın ; 

içme, yemek pişirme, gıda 
hazırlanması ve diğer ev içi 
amaçlar için kullanılan, 
gerçek veya arıtmadan sonra 
elde edilen su 
(b )bir gıda üretim 
işletmesinde imalat, işleme, 
koruma veya insan tüketimi 
için olan ürünlerin veya 
maddelerin pazarlanmasında 
kullanılan su 
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Kalsiyum klorit X Koagülasyon ajanı 

Kalsiyum karbonat X 
Kalsiyum hidroksit X 
Kalsiyum sülfat X Koagülasyon ajanı 

Magnezyumklorit X Koagülasyon ajanı 

(veya 
Nigari) 
Potasyum karbonat X Üzümlerin kurutulması 

Sodyum karbonat X Şeker(ler) üretimi 

Laktik asit X Peynir üretiminde tuzlusu 
banyosunun ph düzenlemesi 
için (1) 

Sitrikasit X X Peynir üretiminde tuzlusu 
banyosunun ph düzenlemesi 
için (1) 

Yağ üretimi ve nişastanın 
hidrolizi (2) 

Sodyumhidroksit X Kolza tohumundan (Brassica 
spp) üretilen yağ, 

Şeker üretimi 

Sülfürik asit X X J elatinüretimi (1) 
Şeker(ler) üretimi (2) 

Hidroklorik asit X Jelatin üretimi 

Gouda-, Edam ve 
Maasdammer peynirleri, 
Boerenkaas, Friese ve Leidse 
Nagelkaas işlenmesinde tuzlu 
su banyosunun ph 
düzenlemesi için 

Amonyumhidroksit X Jelatin üretimi 

Hidroien peroksit X Jelatin üretimi 

Karbon dioksit X X 
Nitroien X X 
Etanol X X Çözücü 

Tanenliasit X Filtrasyon yardımcısı 

Yumurta beyazı X 
albumin 
Kazein X 
Jelatin X 
Mika X 
Sebze yağları X X Yağlama, serbestleştirici veya 

köpüklenmeyi önleyici ajan 

Silikon dioksit jel X 
veya koloidal 
solüsyon 
Aktifleştirilmiş X 
karbon 
Talk X Gıda katkısı E553b için özel 

saflık kriterleri ile uyumlu 
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Bentonit X X Bal likörü için kıvamlandırma 
ajanı (1) 

Gıda katkısı E558b için özel 
saflık kriterleri ile uyumlu 

Arikıl X X Kara mum (1) 

Gıda katkısı E559 için özel 
saflık kriterleri ile uyumlu 

Selüloz X X Jelatin üretimi(!) 

Diyatomlu toprak X X Jelatin üretimi(!) 

Perlit X X Jelatin üretimi(] 

Fındık kabukları X 
Pirinç unu X 
Balmumu X Ayırıcı ajan 

Carnauba mumu X Ayırıcı ajan 

(1) Kısıtlamalar yalnızca hayvan ürünleri içindir. 
(2) Kısıtlamalar yalnızca havvan ürünleri içindir. 

KlSIMC 
MAYA VE MAYA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ İÇİN İŞLEM YARDIMCILARI 

İsim Birincil maya Maya Özel koşullar 
konfeksiyonları/-

Formülasyonları 

Kalsiyurnklorid X 
Karbondioksit X X 
Sitrikasit X Maya üretiminde ph 

düzenlenmesi içirı 

Laktik asit X Maya üretiminde ph 
düzenlenmesi içirı 

Nitrojen X X 
Oksiien X X 
Patates nişastası X X Filtreleme için 

Sodyum karbonat X X Ph düzenlenmesi için 

Sebze yağları X X Yağlama, serbestleştirici veya 
köpüklenmeyi önleyici ajan 
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EK-9 
(Madde 27(1), 29(1) ve 30(1)) 

ORGANİK OLARAK ÜRETİLMEMİŞ TARIMSAL ORİJİNLİ İÇERİKLER 

1. İşlenmemiş Bitkisel Ürünler ve Bunların Yan İşlemlerle Türetilmiş Ürünleri 

A) Yenilebilir meyveler, kabuklu yemişler ve tohumlar: 

-Meşe palamutları (Quercus spp.) 

-Kola cevizleri (Cola acuminata) 
-Bektaşi üzümleri (Ribes uva-crispa) 

-Tropikal meyveler (passion meyve) (Passiflora edulis) 

-Ahududu (kurutulmuş) (Rubus idaeus) 
-Kırmızı frenk üzümü (kurutulmuş)(Ribes rubrum) 

B) Yenilebilir baharatlar ve tıbbi bitkiler: 
-Kara biber (Peruya özgü) (Schinus molle L.) 

- Yabanturpu tohumlan (Armoracia rusticana) 

-Lesser galanga (Alpinia ojficinarum) 

- Yalancı safran çiçekleri ( Carthamus tinctorius) 

-Su teresi bitkisi (Nasturtium officinale) 

l(C) Diğer çeşitler : 

-Organik olmayan gıda maddelerinin hazırlanmasında 
.. 

verilen deniz yosunu dahil ızın 

algler 
2. Bitkisel Ürünler 

(A) Rafine edilmiş veya edilmemiş, kimyasal olarak işlem görmemiş aşağıdaki bitkilerden elde 

edilen katı ve sıvı yağlar: 
-Kakao (Theobroma cacao) 
-Hindistan cevizi (Cocos nucifera) 
-Zeytin (Olea europaea) 
-Ayçiçeği (Helianthus annuus) 
-Palın (Elaeis guineensis) 
-Kolza (Brassica napus, rapa) 
-Yalancı safran çiçekleri (Carthamus tinctorius) 

-Susam(Sesamum indicum) 
-Sova (Glvcine max) 

B) Tahıllar ve yumru köklerden elde edilen aşağıdaki şekerler, nişastalar ve diğer ürünler: 

-Fruktoz 
-Pirinç yufkası 
-Mayalanmamış ekmek (ekmek yufkası) 
-Pirinç ve mumlu mısırdan elde edilen nişasta, kimyasal olarak modifiye görmemiş 

C) Diğerleri 

-Bezelye proteini(Pisum spp.) 
-Rom, yalnızca şeker kamışı suyundan elde edilmiş 

-Kirsch bu Tüzükte yer alan 27'nci maddenin (I )'inci fıkrası 

3. Hayvansal Ürünleri 
-Su ürünleri yetiştiricilik kaynaklı olmayan ve organik olmayan yem maddeleri 

hazırlanmasında izin verilen Sucul organizmalar 

-Jelatin 
-Peynir altı suyu pudrası (herasuola) 
-Bumbarlar (casings) 
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EK-10 
(Madde 53(1)) 

MÜTEŞEBBİS BEY ANININ MODELİ 

l.Belge no: 
2. Müteşebbisin adı- soyadı: 3. Kontrol kuruluşunun 
Faaliyeti (üretici, ithalatçı, taşeron firma) İsmi: 

Adresi: 
Kod numarası: 

4. Ürün grupları/faaliyeti : 5. Aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 
- Bitki ve bitki ürünleri Organik TarımYasası'nın S'inci. Maddesine göre 
-Denizyosunu ve denizyosunu ürünleri organik üretim dönüşüm süreci ürünleri ve paralel 

- Hayvan ve hayvan ürünleri üretim olduğunda organik olmayan üretim 
- Akuakültür hayvanları ve ürünleri 
-Işlenmiş ürünler 
6. Geçerlilik süresi 7. Kontrol tarihi 
Bitkisel ürünleri için .... . . tarihleri arasında 
Deniz yosunu ve ürünleri için .. . . . . tarihleri arasında 
Hayvan ve hayvansal ürünleri için .. .... tarihleri arasında 
Akuakültür hayvanları ve ürünleri . . . . .. tarihleri arasında 
İşlenmiş ürünler . .... . tarihleri arasında 
8. Bu belge Organik Tarım Yasası'nın 24'üncü maddesine uygun olarak hazırlanmıştır. Beyanda 
bulunan müteşebbis faaliyetlerinin kontrolünü sağlamış ve bu Tüzükte belirlenen gereklilikleri yerine 
getirmiştir. 

Tarih ve yer 

Kontrol kuruluşu Adına İmza 
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EK-11 
(Madde 54) 

SATICI BEYAN MODELİ 
(Organik Tanın Yasası'nın 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca satıcı beyanı) 

Satıcının ismi ve adresi 1 

Tanımlama 1 Ürün ismi 
Bileşenler: (ürün içerisinde mevcut bulunan veya üretim sürecinde en son kullanılan tüm bileşenleri 
belirtiniz.) 

···· ··· ····· ··· ··· 
.... . .. . ..... .. ... 
.. ....... .. .... .. . 
. ... . ............. 

- Bu ürünün Organik Tarım Yasası'nın 2'nci ve 19'uncu maddesinde kullanılan koşullar ile 
GDO'lardan veya GDO'lar tarafından imal edilmediğini beyan ederim. Bu açıklamanın doğru 
olmadığını öne sürebilicek hiç bir bilgim yoktur. Dolayısıyla yukarıda ismi olan ürünün Organik 
Tarım Yasası'nın GDO'ların kullanımının yasaklanmasına ilişkin kuralları ile uyumlu olduğunu kabul 
ve beyan ederim. 
-Eğer bu beyanname geri çekilir veya değiştirilir ise, veya eğer bu beyanın doğruluğuna zarar veren 
herhangi bir bilgi açığa çıkarsa derhal müşterimizi ve Bakanlığı ve yetkilendirilmiş kontrol 
kuruluşunu bilgilendirmeyi üstleniyorum. 
- Kontrol kuruluşu veya Bakanlığı, Organik Tarım Yasanın 2'nci maddesinde belirtildiği şekilde 

tanımlanmış olan, müşterimizi yöneterek bu beyanın doğruluğunu test etmek ve gerekirse analitik 
kanıt için örnekler almak üzere yetkilendiriyorum. Ayrıca, bu görevin Bakanlık tarafından yazılı 

olarak atanmış bir bağımsız kuruluş tarafından yürütülebileceğini de kabul ediyorum. 
-Aşağıda imzası olan bu beyanın doğruluğunun sorumluluğunu üstlenir. 
Satıcının ülkesi, yeri, tarihi, imzası: 1 Satıcı şirketin kaşesi (varsa): 
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EK-12 
(Madde 18 (1 )) 

TEHLİKEDE OLAN TÜRLER İÇİN EŞİKLER 

Geçerli çiftlik hayvanı türleri Bir yerel türün çiftçilikte kaybolması tehlikesinde 
olduim varsayılan eşikler (üreyen dişi sayısı (*)) 

Sığır 7,500 

Koyun 10,000 

Keçi 10,000 

Tek tırnaklılar 5,000 

Domuz 15,000 

Kanatlılar 25,000 

Arı 5,000 
(*)Hayvancılık alanında uygulanan kurallara göre Bakanlık tarafından onaylanmış (bir damızlık 

işletmesine ait soy kütüğüne kayıt edilmiş saf ırk üretimi için kullanılacak hesaplanmış aynı soydan 

gelen damızlık dişi hayvan sayısı 
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