
İYİ TARIM UYGULAMALARI  

GAP-TEYAP 

KEREM AKDOĞAN 



İyi Tarım Uygulamaları (GAP) 

 

 İyi Tarım Uygulamaları (GAP- Good Agricultural 

Practices); bitkisel ve hayvansal ürünlerin 

mikrobiyolojik gıda zararlarını en aza indirecek 

şekilde üretilmesi ve çiftlikte işlenmesi için 

izlenmesi gereken prosedür ve uygulamalardır. 

 



İyi Tarım Uygulamaları (GAP) 

 GAP; 1990’lı yılların sonunda, yaşanan gıda 

kaynaklı salgın hastalıklar ve kamunun 

güvenli gıda, çevresel sorunlar ve 

sürdürülebilir tarım konusundaki yoğun 

ilgisinin bir sonucu olarak şekillenmiştir.  

 



İyi Tarım Uygulamaları (GAP) 

  
2 ana başlık ve 6 alt bölüme ayrılmıştır; 

 

I. Yetiştiricilik  II. Hasat, Kurutma, Ayıklama 

1.Arazi kullanımı   1. İşçilik 

2. Kompost ve gübre 2. Hasat Ekipmanları 

3. Su 

4. Pestisitler 



İyi Tarım Uygulamaları (GAP) 

 FAO; “ İyi tarım uygulamalarını, sürdürülebilir tarım ve kırsal 

kalkınmanın başarılabilmesine yönelik olarak uygulanması 

gereken bir mekanizma” olarak tanımlamaktadır. 

 

 BM ; “Tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, 

ekonomik açıdan karlı, verimli, insan sağlığını ve varlığını 

koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir 

hale getirmek olarak” tanımlamaktadır. 



İyi Tarım Uygulamaları (GAP) 

 FAO tarafından ortaya konan GAP uygulamaları dokümanı 
11 ana başlık altında toplanmıştır.  

 

1. Toprak 

2. Su 

3. Bitkisel üretim ve yem bitkileri üretimi 

4. Bitki Koruma 

5. Hayvansal üretim 

6. Hayvan sağlığı 

7. Hayvan refahı 

8. Hasat, çiftlik içi işleme ve depolama 

9. Enerji ve atık yönetimi 

10. İnsan sağlığı, refahı ve güvenliği 

11. Yaban hayatı ve çevre 



İyi Tarım Uygulamaları (GAP)  

Neden Önemlidir-1 

• Artan nüfusa yeterli gıdanın sağlar 

• Kırsal alanda istihdamın teşviki için 

tarımsal büyüme önemlidir 

• Tarımsal ihracatların ticaret dengesine 

olumlu etkisi vardır 

• Çevresel bozulmaları önler 

• Tarımsal işçileri korur 



İYI TARıM UYGULAMALARı (GAP) NEDEN 

ÖNEMLIDIR-2 

• Tarımsal büyüme istihdam yaratır 

• Kırsal alandaki iş olanakları şehir 

nüfusunun azalmasını sağlar 

• Ekili alanların kaybını azaltır 

• Tarımsal ürünlerin işlenmesini teşvik 

eder 



İYI TARıM UYGULAMALARı (GAP) 

NEDEN ÖNEMLIDIR -3 

• Tarımsal ürünlerin ihracatı 

ticarette olumlu bir etki yaratır 

 

• Birinci kalitede ürünlerin 

ihracatını sağlar 

 

• Paketleme ve işleme ile katma 

değer yaratır 

 



İYI TARıM UYGULAMALARı (GAP) 

NEDEN ÖNEMLIDIR - 4 

•Çevresel bozulmanın önler 

•Biyolojik çeşitliliğin teşvik edilmesini  sağlar 

•Arazi ıslah projelerini kolaylaştırır 

 



İYI TARıM UYGULAMALARı (GAP) 

NEDEN ÖNEMLIDIR- 5 

•Tarımsal işçileri korur 

•Gıda işletmecilerini korur 

•Gıda tüketicilerini korur 

 



ÜRÜN SEÇIMI  

•Tahıllar 

•Baklagiller 

•Lif bitkileri 

•Şeker pancarı 

 

•Yağ bitkileri 

•Yem bitkileri 

•Bahçe bitkileri 

ürünleri 



TOPRAK VERIMLILIĞI  

•Toprak özelliklerini dönüştürmek için organik 

maddelerin eklenmesi 

 

•Besin maddelerinin özel formlarında kullanılması 

 

•Mikro besin maddelerinin yağmurlama gübreleme 

şeklinde uygulanması 

 

•Özellikle nitrojen gibi gübrelerin kaybının 

önlenmesi 



KÜLTÜREL UYGULAMALAR  

• Tohum yataklarının hazırlanması 
 
• Yabancı ot kontrolü 
 
• Kök derinliği 
 
• Bitki populasyonu 
 
• Uygun drenaj sistemleri 
 
• Tuzlu tabakanın yok edilmesi 

 



SU KULLANıMı  

•Sulama 

•Yüksek verim için  sulama 

•Sudaki büyümenin    kontrolü 

•Su kalitesi 

•Su bulaşıklığı 



PESTISIT UYGULAMASı  

•Pestisitlerle ilgili bilgi edinilmesi 

•Etiket ve etiketleme 

•İnsanların pestisitlere karşı korunması 

•Çevrenin pestisitlere karşı korunması 

•Uygulama ekipmanları 

 

 



Bitkisel Ürünlerde Mikrobiyal 
Güvenlik  

•Su 

•Ahır gübresi ve belediyeye ait biyolojik 

katılar 

•İşçi sağlığı ve hijyeni 

•Arazi sanitasyonu 

•Paketleme olanaklarının sanitasyonu 

•Nakliye 

•Geriye dönük izleme 



Tarımın Sürdürülebilirliği 

Sürdürülebilir tarımın amaçları; 

– Yeterli ve yüksek kaliteli gıda ve 
lif üretimini sağlamak, 

– Tarımın ekonomik 
yaşayabilirliğini güvence altına 
almak, 

– Çevreyi korumak 

– Doğal kaynaklar kullanımını 
optimize etmek, 

– Yerel koşullar da dikkate 
alınarak, geleneksel tarım 
uygulamalarına en uygun yeni 
teknolojileri adapte etmek, 

– Çiftçilerin ve kırsal kesimde 
yaşayanların yaşam kalitesini 
iyileştirmek. 



GıDA ÜRETIMINDE YAPıLMASı 

GEREKENLER 
•Standartların Harmonizasyonu 
 
•Aşağıdaki hususların belirgin hale getirilmesi; 

• Gıda maddesi nasıl yetiştirildi? 
• Gıda maddesi nerede yetiştirildi? 
• Gıda maddesinin üretiminde neler kullanıldı? 
 
• Prosesin Açık bir hale getirilmesi 

• Kayıt Tutma 
• İzlenebilirlik 
• Sertifikasyon 



İTU’YA İLIŞKIN YASAL 

DÜZENLEMELER  
Yönetmelikler: 

 
1. İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik  

2.  Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulamasına İlişkin Yönetmelik  

3.  Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik  

4.  Zirai Mücadele İlaçlarının Toptan ve Perakende Satılması İle 

Depolanması Hakkında Yönetmelik. 

5.  Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği  

6.  Gıda ve Gıda ile Temas eden Madde ve Malzemeleri Üreten 

İşyerlerinin çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile 

Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik  

7.  Gıdaların Üretimi; Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik  

8.  Gıda Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik  

 



YASAL DAYANAKLAR 

Bu Yönetmelik,  
 
5488 sayılı Tarım Kanununa, 
  
639 Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK’ ye 
 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa 

 
1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa 
 dayanılarak hazırlanmıştır. 

 



  İZLEME 

 KONTROLLÜ ÜRETİM 

 KONTROL VE DENETİM  

 EĞİTİM VE YAYIM 

 



ürün PAZAR 

İHRACATÇI 

HAL ürün 

PAKETLEME  

TESİSİ ürün MARKET 

ÜRETİCİ 

   DENETİM 

VE          

İZLENEBİLİRLİK 

izlenebilirlik 

izlenebilirlik 



1. BIREYSEL SERTIFIKASYON 

Tek bir üretici adına gerçekleşen üretim için geçerlidir. 

Bireysel üretici gerçek veya tüzel kişi olabilir. Bireysel 

sertifikasyonda İyi Tarım Uygulamaları'na yönelik bir 

kalite yönetim sistemi kurulması ve işletilmesi gerekli 

değildir. 

 



SERTİFİKASYON 

 

 

 





GRUP SERTİFİKASYONU 

• 2. Grup Sertifikasyonu (Seçenek II): Üretici birlikleri, 

kooperatifler, müteşebbisler ve grup oluşturan tüm 

üreticiler bu sertifikasyona tabidir. Grup üreticisinin 

kendisini tanımladığı bir tüzel kişiliğe sahip olması 

gerekmektedir. Grubun İyi Tarım Uygulamaları'na yönelik 

olarak geliştirilmiş bir kalite yönetim sistemini kurmuş ve 

uyguluyor olması gerekmektedir. 

 





GLOBALGAP 

• 3. Eşdeğerlilik (Benchmarking): Eşdeğerlik 

(Benchmarking), ülkelerin kendi şartlarına uygun 

olarak geliştirdikleri GLOBALGAP'e benzer veya 

denk standartların, Eurep'in kabul etmesi 

durumunda GLOBALGAP sertifikasıymış gibi işlem 

görmesini sağlamak üzere tanınmasıdır. 



ÜRETİCİNİN TANIMLANMASI 
 



ÜRETİM ALANININ VE ÜRÜNÜN 
TANIMLANMASI 



ÜRÜN KORUMADA KULLANILAN 
KİMYASAL MÜCADELE KAYITLARI 



GÜBRE KAYITLARI 



HASAT KAYITLARI 
 



PAKETLEME,İŞLEME,DEPOLAMA 
KAYITLARI 

 



ANALİZLER 



KONTROLLÜ ÜRETIM    

 Eurepgap Protokolü ve Haccp Uygulaması 

 Kontrollü Örtüaltı Üretimi 

 Tarımsal Ürünlerde  İlaç Kalıntılarının    Önlenmesi 

 Zirai İlaçlarda Barkod Uygulaması  

 Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi    Sistemleri’nin 

Tarımda Kullanımı  

 Örtüaltı Sebze Üretiminde Biyolojik  Mücadele  

Yapılması  

 Organik Tarım   

 Metil Bromür Kullanılmaması  

 Danışmanlık Sistemine Geçilmesi 



KONTROL VE DENETIM   

 Toptancı Halinde Denetim  

 Paketleme Tesisinde Denetim  

  Marketlerde Satışın Kontrolü 

  İhracatçı Bazında  Kontroller 

  Zirai İlaç Toptancı ve Bayi Denetimi 

  Fideliklerde Kontrol ve Denetim 



EĞITIM   

 Üreticilerin eğitimi 

 Zirai İlaç Bayilerinin  eğitimi 



İTU’NUN KONTROL, DENETIM VE IZLENMESI 

AMACıYLA YÜRÜTÜLMESI GEREKEN 

ÇALıŞMALAR:   

 Seraların kayıt altına alınması 

 Riskli ilaçların reçete ile satılması 

 Zirai ilaçlarda barkod uygulamasına  

geçilmesi 

 Zirai mücadelede Entegre Zararlı Yönetimi 

ve Biyolojik Mücadeleye geçiş 



İYI TARıM UYGULAMALARıNıN 

FAYDALARı  

•Çiftçiler 

•Çevre 

•Tüketiciler 

•Toplumlar 

•Uluslar 



İyi tarım uygulamalarında aşağıdaki genel kurallara 

uyulur. 

 

a) İyi tarım uygulamaları, Bakanlıkça belirlenen 

uygunluk kriterleri ve kontrol noktaları  

 doğrultusunda gerçekleştirilir.  

 

 

42 

İyi tarım uygulamalarının genel kuralları  



 

b) Kontrol ve sertifikasyon işlemleri Bakanlıkça veya 

Bakanlığın yetkilendirdiği kontrol ve sertifikasyon 

kuruluşlarınca yapılır. Bu kuruluşlar, TS EN 45011 

veya eşdeğeri uluslararası standartlara göre kontrol ve 

sertifikasyon faaliyetinde bulunur. Kontrol  

 işlemleri kontrolör, sertifikasyon işlemleri  

 sertifiker tarafından gerçekleştirilir. 
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İyi tarım uygulamalarının genel kuralları  



 

c) Üretilen tarımsal ürünler, kontrol 

edilerek sertifikalandırılır.  

 

ç) İyi tarım uygulamaları; üretici, üretici 

örgütü veya müteşebbis ile KSK 

arasında tarafların sorumlulukları, 

hakları ve anlaşmazlıklarını düzenleyen 

sözleşme doğrultusunda yürütülür.  
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İyi tarım uygulamalarının genel kuralları  



KOMITENIN OLUŞUMU 

Komite;    

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 1 Gen.Md.Yrd 

     1 Dai. Başk. 

     1 Üye 

Balıkçılık ve Su Ürn. Gen. Müd. 1 üye 

Hayvancılık Gen. Müd.  1 üye 

Gıda ve Kontrol Gen. Müd.   1 üye 

Hukuk Müşavirliğinden   1 hukuk müşaviri 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından  1 müfettiş olmak 
üzere  

          TOPLAM 8 üyeden oluşur. 
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KOMITENIN ÇALıŞMA USUL VE ESASLARı 

a) Komite, Bakan onayı ile oluşturulur.  

b) Komite sekreteryası, BÜGEM ilgili daire 
başkanlığı tarafından yürütülür.  

c) Komite, yılda en az iki kez olağan, komite 
başkanının gerekli gördüğü hallerde ise 
olağanüstü olarak toplanır. 

ç) Komite, üye tam sayısının çoğunluğu ile 
toplanır ve üye tam sayısının çoğunluğu ile 
karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın 
oyu iki oy sayılır. 

d) Kararlar, toplantı tarihinden itibaren en geç 
bir ay içinde toplantıya katılan üyeler 
tarafından imzalanarak Müsteşarlık onayına 
sunulur ve onay tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer. 



ç) KSK’ların, kontrolörlerin, sertifikerlerin, iç 
kontrolörlerin, üreticilerin, üretici örgütlerinin ve 
müteşebbislerin ilgili mevzuata uymadığı tespit 
edildiğinde, gerekli işlemleri uygulamak veya 
uygulatmak,  

d) KSK’lardan; üreticiye, üretici örgütüne, 
müteşebbise, ürüne, üretime, kontrol işlemine, 
sertifikasyon işlemine, kuruluşun kendisine, 
çalışanına ve menşeine dair her türlü bilgi ve 
belgeleri gerektiğinde istemek, 

e) Bu Yönetmeliğe aykırı düzenlendiği tespit edilen 
sertifikaları iptal etmek veya ettirmek. 

Komitenin görevleri 



İL MÜDÜRLÜKLERININ GÖREV VE 

SORUMLULUKLARı 

a) Üreticilere, üretici örgütlerine, 
müteşebbislere ve tüketicilere iyi tarım 
uygulamaları konusunda eğitim ve yayım 
hizmeti vermek, 

 

b) KSK tarafından iyi tarım uygulamalarına 
başladığı bildirilen üretici, üretici örgütleri 
veya müteşebbislerin entegre mücadele ve 
entegre ürün yönetimi prensiplerinde üretim 
yapmasını sağlamak üzere ürün veya ürün 
grubu bazında entegre mücadele ve entegre 
ürün yönetimi programları hazırlamak, bu 
programlar çerçevesinde eğitimler 
düzenlemek ve eğitime katılanları kayıt 
altına almak,  

 



c) İyi tarım uygulamalarına başlayan veya 
devam eden üretici, üretici örgütleri ve 
müteşebbislere ait KSK tarafından 
gönderilen her türlü bilgiyi kayıt altına 
alarak istenildiğinde Bakanlığa 
bildirmek, 

 

ç) Bakanlıkça iyi tarım uygulamalarına 
ilişkin verilecek diğer görevleri yerine 
getirmek. 

İl müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları 



 



 

      

            TEŞEKKÜRLER 

                  GAP TEYAP  

 

                                              


