
yapılması planlanmıştır. 2010 yılında bu köylerdeki 535 
üretici organik tarıma başlatılmış ve sertifikasyon ücretleri 
Özel İdarece ödenmiştir. 

Organik tarım desteklemeleri kapsamında 2012 yılında 2807 
üreticimiz müracaat etmiştir. Bu üreticilere ait 148.905 dekar 
alan karş ı l ığ ında 3.722.640 TL destek leme ödemesi 
yapılmıştır. 

2013 yılı destekleme miktarı dekar başına 35 TL olup bu 
miktar 2014 yılı için dekar başına meyve ve sebze alanlarında 
70 TL olarak açıklanmıştır. 

OrganikTarıma Nasıl Başlanır? 

Organik Tarım Sertifikasyon hizmetleri Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığımızın yetki verdiği Sertifikasyon 
kuruluşlarınca yapılmaktadır. 

Organik Tarıma başlayacak üreticilerimizin "Çiftçi Kayıt 
Sistemi Belgesi" ile bu kuruluşlara müracaat etmeleri 
gerekmektedir. 

Organik Tarıma müracaat edildiğinden itibaren ilk üç yıl 
geçiş süresi olarak tanımlanmaktadır. 

Bu süre içerisinde üretilen ürünler geçiş ürünü olarak 
değerlendirilmekte ve dördüncü yıldan itibaren üretilen 
ürünler, organik ürün olarak değerlendirilmektedir. 
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Hızla artan dünya nüfusunun beslenebilmesi için sanayi 
devrimi ile birlikte tarımda, birim alandan daha fazla verim 
almak amaçlanmış ve bu kapsamda yoğun girdi kullanımına 
başlanmıştır. Bunun sonucunda; 

-Biyolojik çeşitliliğin yok olması 
-Toprakların çoraklaşması, üretimin marjinal topraklara 

kayması 
-Yüzey ve yeraltı su kaynaklarının kıtlaşması ve kirlenmesi 
-İklimsel değişiklikler, küresel ısınma gibi problemlerle 

karşı karşıya kalınmıştır. Bu problemlerin çevreye, insan, bitki 
ve hayvan sağlığına olumsuzluklarını önlemek ve daha 
yaşanılabilir dünya için organik tarım devreye girmiştir. 

Organik Tarımda Amaç 

-Daha sağlıklı bir yaşam sürmek 
-Daha sağlıklı gıda tüketmek 
-İnsan sağlığına zararlı girdileri kullanmamak 
-Daha sağlıklı bir çevre oluşturmak 
-İnsan, hayvan ve bitki sağlığını korumaktır. 

Bu kapsamda organik tarım faaliyetlerini düzenlemek için 
2004 yılında 5262 sayılı "Organik Tarım Kanunu" ve 2005 
yılında "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin 
Yönetmelik" çıkartılmış, 2010 yılında da bu Yönetmeliğin 
yenisi yürürlüğe girmiştir. 

OrganikTarımın Özellikleri 
-Sözleşmeli 
-Planlı' 
-Her aşaması kayıt altına alınmış 
-Tarladan tüketiciye ulaşıncaya kadar kontrollü 
-Sertifikalı 
-Karşılıklı güven esasına dayanan bir üretim şeklidir. 

Aydın İlinde OrganikTarım 

İlimizde organik tarıma ilk olarak 1980'li yıllarda incir 
tarımıyla başlanmış olup, günümüzde ilimizde üretilen organik 
ürün sayısı yaklaşık olarak 100'e ulaşmıştır. 

İlimizde 2013 yılı Nisan Ayı itibariyle 5.880 üreticimiz 339.330 
dekar alanda organik tarım yapmaktadır. Ayrıca organik ürünleri 
işleyip pazarlayan 12 işletme bulunmaktadır. 

ilimizde organik tarımda zeytin, incir ve kestane başta olmak 
üzere 100'ü aşkın ürünün organik olarak üretimi gerçekleş
mektedir. 

İlimizin organik tarım açısından önemli bir potansiyele 
sahiptir. Zira ilimiz kültür arazisi varlığının (3.954.940'da) 
yaklaşık %50 's i (1.961.353 da) zeytin, incir ve kestane 
alanlarından oluşmaktadır. 

2012 yılı verilerine göre ilimiz yağlık zeytin alanı 1.198.375 
da, sofralık zeytin alanı 334.310 da, incir alanı 361.415 da ve 
kestane alanı da 67.253 da'dır. Bu ürünlerin yetiştiriciliğinin 
yapıldığı alanlar genelde dağlık alanlardır. Bu alanlarda 
üreticilerimizin çoğu, yıllardır zirai ilaç ve kimyasal gübre 
kullanmamaktadır. 

ilimizde organik tarım konusunda faaliyet gösteren 
kooperatifler şu ana kadar sadece ortaklarının organik ürün 
üretmesi konusunda faaliyette bulunmuşlardır. 

Bu koope ra t i f l e r i n o r gan i k ü rün l e r i n i ş l e n m e s i , 
ambalajlanması ve pazarlanması konularında faaliyete 
geçmeleri durumunda İlimiz organik tarımında olumlu 
gelişmeler olacaktır. 

Ayrıca üreticilerimizin organik tarımdan beklentileri de bu 
sayede sağlanmış olunacaktır. İl Müdürlüğümüz organik 
t a r ı m ı n g e l i ş m e s i k o n u s u n d a d e ğ i ş i k ç a l ı ş m a l a r 
yürütmektedir. 

İl Müdürlüğümüz ve Özel İdare Genel Sekreterliği işbirliği 
ile 2010 ve 2011 yıllarında 1228 üreticimiz organik tarıma 
başlatılarak sertifikasyon ücretleri Özel idarece ödenmiştir. 

Bakanlığımız ile Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü arasında 
yapılan protokole göre içme suyu amaçlı yapılan barajlarda 
tarımsal faaliyetlerden doğan kirliliği (gübre, ilaç vb.) 
önlemek için baraj koruma alanlarında organik tarım 
yapılması öngörülmüştür. 

Bu kapsamda İlimiz incirliova İlçesinde, içme suyu amaçlı 
olarak yapılan İkizdere Baraj havzası köylerinde organik tarım 


