
Organik tar›m ya da di¤er ad›yla

ekolojik tar›m, yapay gübrelerin, za-

rarl›larla mücadelede kullan›lan kim-

yasal ilaçlar›n (pestisitlerin), genetik

olarak müdahale edilmifl ›rklar›n ve

tohumlar›n, koruyucu kimyasallar›n,

katk› maddelerinin ve bunlar gibi "do-

¤al olmayan" herfleyin kullan›m›n› kal-

d›rarak, hem do¤al ürünler elde etme-

yi hem de çevreye yabanc› maddelerin

girmesini engellemeyi hedefleyen bir

sistem. Çevrebilimciler, geleneksel ta-

r›mda kullan›lan kimyasal girdilerin,

canl›lar ve çevre üzerinde uzun vade-

de b›rakabilece¤i olumsuz etkilerin al-

t›n› çiziyorlar. Organik tar›msa, bir

yandan besin üretimi yaparken, bir

yandan da topra¤›n verimlili¤ini koru-

yarak art›ran ve zararl› canl›lar›n ya-

ratt›¤› etkileri azaltan bir ekolojik

denge kurulmas›na olanak tan›-

yor.

Organik tar›mda toprak veri-

mini art›rmak için, yapay gübre

yerine, kompostlama iflleminden geçi-

rilmifl do¤al gübre kullan›m› ve azot

ba¤lay›c› bitkilerin ekimi gibi biyolojik

ifllemlere baflvuruluyor. Bilimadamlar›

taraf›ndan 20 y›l› aflk›n süredir yürü-

tülen çal›flmalar, do¤al hayvan gübre-

siyle beslenen topraklar›n daha verim-

li oldu¤unu ve birim azot miktar› bafl›-

na daha yüksek miktarda ürün verdi-

¤ini gösteriyor. Organik sistemlere d›-

flar›dan azot eklenmesi, geleneksel sis-

temlerden %30-50 oran›nda daha az-

ken, genel verimde düflüfl oran› yaln›z-

ca %20. Do¤al gübrelerin kullan›m›y-

la, bitkilerin gereksinim duyaca¤› tüm

besin maddeleri topra-

¤a verilmifl

oluyor. Bu sayede, topra¤›n besin de-

¤eri ve verimlili¤i yükseldi¤i gibi, top-

raktaki bitki örtüsü de çeflitleniyor ve

dolayl› olarak erozyon önleniyor. An-

cak, yine de, belirli zaman aral›klar›y-

la topra¤a fosfor, kalsiyum, magnez-

yum ve potasyum gibi, bitki yaflam›

için önemli elementlerin eklenmesi ge-

rekebiliyor.

Organik sistemlerde, zararl› canl›-

larla mücadele için kullan›lan teknik-

ler de, tamamen biyolojik kökenli. Ki-

mi zaman tarlan›n kenarlar›na, kimi

zaman da arazinin içine da¤›n›k ola-

rak ekilen çeflitli bitki türleri, zararl›la-

r›n ilk hedefi haline gele-

rek, hasat edilecek ürünü

koruyor. Baz›lar›n›n yap›flkan özel-

lik tafl›mas› da, bu ifllemde yard›mc›

oluyor. Özellikle zararl› bitkiler için

kullan›lanlar, bu bitkileri öldüre-

cek fitotoksinlere (bitkisel ze-

hirlere) de sahip. Bu uygula-

malar›n en güzel örneklerin-

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte,
biyoteknologlar ve gen mühendisleri,

artan nüfusun gereksinimlerini karfl›layabilmek
amac›yla, ürün verimini art›rmaya

yönelik çal›flmalara a¤›rl›k verdiler. Bu
geliflmelerin yan›nda, çevrebilimciler ve

sa¤l›klar› konusunda endifle duyan
kesimler de, birtak›m alternatif
çözümler aramaya girifltiler. Çok genel
bir tan›mla "do¤al olmayan hiçbir

fleyin kullan›m›na izin vermeyen" organik
tar›m, 1930’lu y›llarda bafllayan ve

günümüzde dünyan›n ço¤u yerinde,
ülkelerin kendi olanaklar› ölçüsünde
uygulad›¤› bir sistem.
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den biri, Do¤u Afrika’da görülüyor.

Buradaki organik tar›mc›lar, bafll›ca

iki zararl› canl›yla savafl›yorlar: Bitki-

lerin gövdelerini delici bir böcek türü

olan Afrika m›s›rdeleni (Busseola

spp.) ve parazit bir bitki olan ayr›kotu

(Striga spp.). Bu zararl›larla bafla ç›k-

mak için gelifltirdikleri tekniklerse çok

ak›lc›l. Tarlalar›n en uç kenarlar›na,

boydan boya ektikleri Hintdar›s› (Pen-

nisetum) bitkisi, salg›lad›¤› yap›flkan

madde sayesinde, m›s›rdeleni böcekle-

rini kendine çekiyor ve üzerinde üre-

yen bu böceklerin larvalar›n› öldürü-

yor. Tarlan›n hemen her yerine, ekin-

lerin aras›na ektikleri bir tür yulaf da,

hem m›s›rdelen hem de ayr›kotu için

"kovucu" özellik tafl›yor. Ayr›ca, tarla-

lar›na ektikleri baklagil türleri, azot

ba¤lanmas›n› sa¤layarak, topra¤› zen-

ginlefltiriyor. Benzer teknikler, Çin’de-

ki pirinç tarlalar›nda da kullan›l›yor.

Çinliler, tarlalar›nda birden fazla pi-

rinç ›rk› yetifltirerek, zararl›larla mü-

cadelede büyük bir yol ald›lar ve tarla-

lar›ndaki verimi yaklafl›k 2 kat›na ç›-

karmay› baflard›lar.

Organik tarlalarda zararl›larla mü-

cadele ilaçlar›n›n kullan›lm›yor olma-

s›n›n, ürün kayb›n› yükseltece¤i düflü-

nülüyordu. Ancak, yap›lan çal›flmalar-

da, özellikle domates, patates ve m›s›r

tarlalar›nda organik üretime ait y›ll›k

verimin, geleneksel üretimle neredey-

se ayn› oldu¤u ortaya ç›kar›ld›. Gelifl-

mekte olan ülkelerden gelen sonuçlar-

sa daha flafl›rt›c›. Yapay gübre ve pes-

tisit kullan›lmamas› nedeniyle ürün

veriminde beklenen düflüflün aksine,

Peru, Etiyopya, Nepal ve Brezilya gibi

ülkelerde, organik üretim alanlar›nda

%50 ile %250 aras›nda verim art›fl› ra-

por edildi. Organik tarlalarda gerçek-

ten de daha fazla zararl› organizma

bulunuyordu; ancak bu zararl›lar›n

avc›lar› da tarlalarda kendilerine yer

buluyorlar ve tarladaki ürünler bu fle-

kilde korunuyordu.

Topra¤›n "canl› tabaka-

s›" olarak bilinen en üst

tabakas›, tar›mc›lar için

birinci derecede önem ta-

fl›yor. Geleneksel tar›mda,

kimyasal girdilerin hatal›

ya da gere¤inden fazla

kullan›lmas›, topra¤›n

canl› tabakas›na zarar ve-

riyor ve erozyona daveti-

ye ç›kar›yor. Organik ta-

r›mdaysa, böyle bir tehlike yok. Çevre-

bilimciler, organik topraklarda yafla-

yan toprak solucanlar›n›n biyokütlesi-

nin (canl› kütlesi toplam›) ve bollu¤u-

nun 3 kat daha fazla oldu¤unu, yine

bu topraklarda, toprak verimlili¤inin

göstergesi olarak kabul edilen eklem-

bacakl›lar›n %50 oran›nda, bitki kökle-

rinin topraktan su ve besin maddeleri-

ni almas›nda önemli rol oynayan man-

tar türlerininse %40 oran›nda daha

fazla bulundu¤unu belirtiyorlar. Orga-

nik topraklarda verim kayb›n›n az ve

topra¤›n daha kaliteli oluflunuysa,

canl›l›¤›n bu denli çeflitli ve bol olu-

fluyla aç›kl›yorlar.

1930’lu y›llarda uygulanmaya bafl-

layan organik tar›m modelinin Avru-

pa’daki öncüleri, Danimarka, ‹sviçre

ve ‹ngiltere gibi ülkeler oldu. Özellik-

le Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerin, son 5

y›l içerisinde h›zl› bir "organik yanl›s›"

sürece girmesi de, dünya çap›nda or-

ganik üretim yap›lan alanlar›n say›s›n›

oldukça art›rd›. Bu süre içinde ço¤u

ülkedeki organik üretim ve sat›fllar

%100 ile %200 aras›nda ola¤anüstü

bir art›fl gösterdi. Bu geliflim bilincinin

uyanmas›na, yeralt› su kaynaklar›nda-

ki kirlili¤e karfl› önlemler al›nmas› ve

biyolojik çeflitlili¤in art›-

r›lmas› gibi hareketler

önayak oldu. Fransa ve

Almanya gibi baz› ülke-

ler, yeralt› su kaynaklar›

kirlili¤inin ciddi bir sorun

haline gelmeye bafllad›¤›

bölgelerde, tar›m arazile-

rinde organik üretime ge-

çilmesi konusunda üreti-

cilere yard›m ediyor. Ne

var ki, organik üreticile-

rin tüm dünya nüfusunu doyurmaya

yetiflmeleri pek olas› de¤il. Organik ta-

r›m, asl›nda daha çok kaynak s›k›nt›s›

çeken bölgelerde yayg›n. Çünkü, bu

bölgelerdeki tar›mc›lar, topra¤›n veri-

mini art›rmak ve zararl›larla mücadele

edebilmek için, mevcut do¤al kaynak-

lara bel ba¤lam›fl durumdalar. 

Geleneksel tar›m yap›lan bir alanda

organik üretime geçifl, san›ld›¤› kadar

kolay de¤il. Öncelikle, denetim alt›nda

tutulan 2-3 y›ll›k bir geçifl dönemi ya-

flan›yor ve bu, bol emek ve para gerek-

tiren bir süreç. Avrupa Birli¤i üyesi ül-

keler ve ABD gibi baz› kuzey ülkeleri,

organik tar›ma dönüflüm çal›flmalar›n-

da, tar›mc›lara maddi destek sa¤l›yor.

Bu ödemeler, s›kl›kla hektar bafl›na

belirli bir ücret belirlenerek yap›l›yor.

Ancak, baz› durumlarda vergi kesinti-

lerini de içerebiliyor.

Üretim, saklama, paketleme, tafl›n-

ma gibi süreçlerinde belirli ölçütler

uygulanan organik ürünlere, her ülke-

nin kendi standard›n› belirleyen bir

kurulufl taraf›ndan sertifika veriliyor.

Ürünler, ancak bu sertifikan›n al›nma-

s›ndan sonra, üzerlerinde "organik"

etiketi tafl›yabiliyor. Marketlerde sat›-

lan sertifikal› organik ürünlerin üze-

rinde yer alan etiketler, ürünün serti-

fikas›n› veren kurumu ve ürünün tüm

üretim aflamalar›nda uyulan standart-

lar› belirten harfler ve rakamlar tafl›-

yor. Sertifikal› ürünlerin etiketlerinde,

ürün içeri¤inde bulunan organik mad-

de oran› da yaz›lmak zorunda. Bir

ürünün "organik" etiketi tafl›yabilmesi

için, daha önceden en az %50 olarak

belirlenmifl organik içerik miktar›,

ABD’nin birçok eyaletinde en az

%70’e ç›kart›lm›fl durumda.
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Organik üretimde, Birleflmifl Millet-

ler G›da ve Tar›m Örgütü (FAO) ve

Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün (WHO) be-

lirledi¤i uluslararas› standartlar kulla-

n›l›yor. Özel sektörse, 1972 y›l›nda ku-

rulan ve merkezi Almanya’da bulunan

Uluslararas› Organik Tar›m Hareketle-

ri Federasyonu’nun (IFOAM) haz›rla-

d›¤› temel standartlar› uyguluyor. Bu

temel ölçütlere dayal› olarak, her ül-

ke, kendi gereksinimlerini ve çevre

koflullar›n› da göz önüne alarak, ulu-

sal ölçütler belirliyor ve organik üre-

timde bunlar› uyguluyor. Avrupa Birli-

¤i üyesi olan ülkelerdeyse, organik

üretimini AB’nin 1991 y›l›nda ortak

standart olarak yay›nlad›¤› düzenle-

meye göre yap›land›rmam›fl olan ülke-

lerden organik ürün al›m› yap›lm›yor.

Geliflmekte olan ço¤u ülkede, organik

üretim için öne sürülen koflullar› yeri-

ne getiren, ancak henüz sertifika al-

mam›fl olan tar›m sistemleri de bulu-

nuyor. Bu sistemlerin ürünleri, ya

do¤rudan tüketicilerin adreslerine

gönderiliyor ya da yerel marketlerde,

normal ürünlerle ayn› fiyata sat›l›yor.

Sertifikal› organik ürünler, s›kl›kla

geleneksel tekniklerle üretilmifl ürün-

lerden daha pahal›ya sat›l›yor. Bunun

nedenleri aras›nda, organik üretimin,

talep miktar›n› karfl›layabilecek düzey-

de olmamas›yla, daha fazla ifl gücüne

ve eme¤e gerek duymas› say›labilir.

Organik üretimde verim art›rmak ve

zararl›larla mücadele edebilmek için

kimyasallar›n kullan›lmamas›, üretim-

de daha fazla emek, zaman ve para

harcanmas› anlam›na geliyor. 

Türkiye’de 

Organik Tar›m

Yurdumuzda organik üretim, 80’li

y›llar›n ortalar›nda Ege Bölgesi’nde

bafllad›. Organik üretimimizin ilk y›lla-

r›nda, yurtd›fl› flirketler taraf›ndan ta-

lep edilen ürünler, anlaflmal› çiftçiler-

ce yetifltiriliyordu. Üretimi yap›lan ilk

organik ürünler, kuru incir ve kuru

üzüm oldu. Daha sonra bu ürünlere

kuru kay›s› ve f›nd›k gibi ürünlerin de

kat›lmas›yla, organik üretim yurt ça-

p›nda yay›lmaya bafllad›. 1992 y›l›nda

kurulan Ekolojik Tar›m Organizasyo-

nu (ETO) Derne¤i’nin de katk›lar›yla,

AB standartlar›na uyularak haz›rla-

nan "Bitkisel ve Hayvansal Tar›m

Ürünlerinin Ekolojik Metotlarla Üre-

tilmesine ‹liflkin Yönetmelik", Tar›m

ve Köyiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan

1994 y›l›n›n sonunda yay›mland›.

1996 y›l› bafl›ndaysa, bu yönetmeli¤e

ek olarak yay›mlanan ‹hracat Yönet-

meli¤i, ekolojik ürünlerin yurtd›fl›na

sat›lmas›n› kay›tl› hale getirdi ve Ege

‹hracatç› Birlikleri Genel Sekreterli¤i

de, bu ifllemlerde koordinatör birlik

olarak atand›. Ekolojik tar›m›n ilk te-
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Organik besinlerin tüketiminin, vücuda daha
fazla mikroorganizma girmesine neden olaca¤›
konusundaki endifleler, henüz bilimsel çal›flmalar-
la desteklenmifl de¤il. Bitki zararl›lar› aras›nda
say›lan çeflitli mantar türleri, zehirli metabolizma
ürünleri nedeniyle, organik tar›m konusunda bel-
ki de en önemli endifle kayna¤›yd›. Bu endiflele-
rin temeli, organik tar›m yap›lan arazilerde, za-
rarl›lara karfl› kimyasal mücadele ilaçlar›n›n kul-
lan›m›n›n yasak olmas›na dayan›yordu. Ancak,
yap›lan araflt›rmalar, al›fl›lagelmifl tekniklerle üre-
tilen ve organik olarak üretilen besinler aras›nda,
mikroorganizma yo¤unlu¤u bak›m›ndan büyük
bir fark olmad›¤›n› ve organik ürünlerin tüketimi
sonucunda daha yüksek miktarda mantar zehiriy-
le karfl› karfl›ya kal›nmad›¤›n› gösterdi. 

Organik tar›m yap›lan arazilerde, yapay güb-
reler de kullan›lm›yor. Bunun
yerine, hayvanlardan ya da bit-
kilerden elde edilen do¤al
gübreler tercih ediliyor. Do¤al
hayvan gübresinin insan sa¤l›-
¤›na karfl› olumsuz etkileri ko-
nusunda çok fazla fley yaz›l›p

çizilmesi, organik tar›mc›lar› bafllarda çok zor du-
rumda b›rakt›. Do¤al gübrenin, bu arazilerde olu-
flabilecek kirlili¤in en önemli nedenlerinden biri
say›lmas›n›n nedeni, gübre içeri¤inde, normalde
ba¤›rsaklarda yaflayan ve a¤›z yoluyla al›nd›¤›nda
hastal›k yap›c› (patojen) özellik gösteren mikro-
organizmalar›n bulunmas›yd›. Ancak, gözden ka-
çan nokta, do¤al gübrenin, belirli ifllemlerden ge-
çirildikten sonra kullan›lmas›yd›. "Kompostlama"
ad› verilen bu teknik, hem organik gübreleri gü-
venli bir hale getiriyor hem de ürünler için daha
zengin bir besin kayna¤› oluflturuyor. Zahmetli ve
pahal› bir teknik olan kompostlaman›n uygulana-
bilmesi için, çeflitli katmanlardan oluflan ve çevre-
sinden yal›t›lm›fl bir düzenek kurulmas› gereki-
yor. Geliflmifl ülkelerdeyse, büyük kompost tesis-
leri kurulabiliyor ve üretim ifllemleri buralarda

yürütülüyor. Kullan›lacak
olan gübreler, standartlara
uygunluk aç›s›ndan mutla-
ka kontrol ediliyor. 

Organik ürün tüketicile-
rinin akl›na tak›lan bir di-
¤er noktaysa paketleme.
Paketleme ifllemlerinin te-
mel mant›¤›, besinlerin be-
lirli bir süre boyunca bozul-
madan kalabilmesini sa¤la-

mak. Geleneksel yöntemlerle yetifltirilen ürünle-
rin paketlenmelerinde, koruyucu katk› maddele-
ri kullan›m›, ›fl›nlama ya da kükürtleme gibi ifl-
lemlere baflvuruluyor. Organik üretimdeyse, ta-
r›m kökenli olmayan maddelere ve ›fl›nlama yön-
temine, do¤al olmamalar› nedeniyle izin verilmi-
yor. Ancak, tüm bunlar, organik ürünlerin daha
az güvenli olduklar› anlam›na gelmiyor.

Organik Besinler Güvenli mi?
.



mellerinin ‹zmir’de at›lm›fl olmas› ne-

deniyle, organizasyon, kontrol ve ser-

tifika firmalar›n›n ço¤unun merkez

bürolar› halen ‹zmir’de bulunuyor.

Yurtd›fl›na sat›lan ifllenmifl ürünlere

ait istatistikler de, Ege ‹hracatç› Bir-

likleri taraf›ndan tutuluyor ve izleni-

yor. Ülkemizdeki organik hareket kap-

sam›nda, 1990 y›l›nda yaln›zca 8 ürün

yetifltirilirken, günümüzde 100’ün

üzerinde ürünü dünya pazar›na kat-

m›fl durumday›z.

Yurdumuzda bugün organik üreti-

mi yap›lan ürünlerin bafl›nda pamuk,

bakliyat ve hububat, tah›llar, kurutul-

mufl meyveler, çeflitli baharatlar ve zey-

tinya¤› geliyor. Yaklafl›k %95’ini ihraç

etti¤imiz organik ürünler aras›nda, ilk

s›ray› kurutulmufl ürünler ve f›nd›k al›-

yor. fiu anda 20’nin üzerinde ülkeye

organik ürün ihracat› yapan Türki-

ye’nin müflterilerinin bafl›nda AB ülke-

leri geliyor. Bunlar›, Japonya, ABD, Ka-

nada ve Kuzey Avrupa ülkeleri izliyor.

Organik sebze ve meyve üretimi-

nin yan›nda, organik gübre üretimi

yapan flirketlerin de kurulmas›yla,

Türkiye, dünya çap›ndaki organik pa-

zarda h›zl› bir yükselifle geçti. 2000

y›l› verilerine göre, organik tar›mda

en h›zl› pazar art›fl› ‹ngiltere, Belçika

ve Hollanda’ya ait. Bat› Avrupa paza-

r›nda en büyük yeri tutan organik

ürünler, yafl ve kurutulmufl meyve-

sebzeler. Bu sektörlerde yapt›¤› bü-

yük at›l›mla, Türkiye’ye, Avrupa’n›n
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Do¤al topraklar, yüksek oranda mikroorga-
nizma ve inorganik madde içermeleri nedeniyle,
bitki yaflam› için ideal ortam sa¤l›yor. Yapay güb-
reler ve pestisitler gere¤inden fazla kullan›ld›¤›n-
daysa, toprakta do¤al olarak yaflayan mikroorga-
nizmalar›n tümü ya zarar görüyor ya da yok olu-
yor. Toprak bu hale geldi¤indeyse, bitkinin çevre-
sinden alabilecekleri, hava-su ve günefl ›fl›¤›yla k›-
s›tl› kal›yor. Bunlar›n d›fl›ndaki her fleyin, üretici-
ler taraf›ndan bitkiye yapay olarak d›flar›dan ve-
rilmesi gerekiyor. Organik topraklardaysa, top-
raktaki mineraller, mikroorganizmalar›n etkinli¤i
sonucunda sürekli olarak y›k›larak, bitkinin ya-
rarlanabilece¤i besin maddeleri haline getiriliyor.
Bitkinin yaflam› boyunca gereksinim duyaca¤› her
fleyin tam ve do¤al olarak sa¤lanmas›, ürünün be-
sin de¤erinin yüksek, tad›n›n ve kokusunun da
daha fazla ve güzel olmas› dikkate al›nd›¤›nday-
sa, pahal› restoranlarda çal›flan aflç›lar›n, organik
ürünleri tercih etmesine flafl›rmamak laz›m.

Organik tar›m›n bir di¤er önemli avantaj› da,
karbon elementinin toprakta tutulmas›n› sa¤la-
mas›. Bu sayede, karbonun topra¤a geri dönü-
flüm oran› art›yor ve dolayl› olarak, küresel ›s›n-
ma ve sera etkisi geciktirilmifl oluyor.

Geçti¤imiz y›llarda yap›lan çal›flmalar, orga-

nik besinlerin tüketiminin, kalp rahats›zl›klar›yla
savafl›mda olumlu etkisi olabilece¤ini de ortaya
ç›kard›. Aspirinin hammaddesi olan ve atefl düflü-
rücü etkisiyle tan›nan salisilik asit, damar sertli¤i
ve kanser gibi hastal›klarla mücadelede önem ta-
fl›yor. ‹smini sö¤üt a¤ac›ndan (Salix) alan bu
madde, bitkilerin stres ve hastal›k gibi koflullarla
bafla ç›kabilmek için do¤al olarak üretti¤i bir sa-
vunma kimyasal›. Zararl›lara karfl› yapay kimya-
sallar›n kullan›lmad›¤› organik üretim alanlar›n-
da, bitkiler, zararl› canl›larla kendi bafllar›na sa-
vaflabilmek için bol miktarda salisilik asit üreti-
yorlar. Vejeteryanlar›n ve yaln›zca bitkisel kay-
nakl› g›dalarla beslenen Buda rahiplerinin kan›n-
da, et yiyenlere oranla çok daha yüksek oranda
salisilik asit oldu¤unu bulan bilim adamlar›, yap-
t›klar› testler sonucunda, organik sebzeler kulla-
n›larak yap›lan ticari çorbalarda, normalden 6
kat fazla salisilik asit bulundu¤unu ortaya ç›kar-
d›lar. Bu sonuç, organik besin tüketiminin, da-
mar sertli¤i baflta olmak üzere, birçok kalp ve da-
mar hastal›¤›n› önlemede pay› olabilece¤inin bir
göstergesi say›l›yor. Organik ürünlerin, gelenek-
sel tekniklerle üretilmifl ürünlerden %50 oran›n-
da daha fazla vitamin ve enzim içerdikleriyse, bi-
limsel olarak kan›tlanm›fl durumda.

Neden Organik Üretim?
.

yeni organik bahçesi gözüyle bak›l-

maya baflland› bile.

Organik ürünlerin üretim ve ticare-

ti, özel düzenlemeler ve s›k› bir dene-

tim gerektirdi¤i için, uluslararas› kabul

görmüfl kurulufllara ifl düflüyor. Ülke-

mizde de, Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›-

¤›’nca yetkilendirilen, 6’s› yabanc› ve

2’si de yerli olmak üzere 8 adet kontrol

ve sertifikasyon firmas›, organik üretim

aflamalar›n› takip ediyor. Yetifltirilen or-

ganik ürünlerin kal›nt› analizleriyse,

TÜB‹TAK-Marmara Araflt›rma Merke-

zi’nin de içinde bulundu¤u bir dizi la-

boratuvar taraf›ndan yap›l›yor.

Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›’n›n bu

konudaki yeni hedefleri aras›nda, ülke

çap›nda belirlenen pilot bölgelerden

bafllamak kofluluyla, "ekolojik tar›m

bölgeleri" oluflturmak var. Bu sayede,

denetim kolayl›¤› sa¤lanan bu bölgeler-

de, kontrol, sertifikasyon ve analiz ifl-

lemleri daha ucuz bir hale getirilecek. 
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Düzeltme: Haziran say›ndaki “Minyatür Mimarlar” bafll›kl› yaz›da,
H.M.S. Challenger isimli araflt›rma gemisinin “Alexander von Humbolt”
yönetiminde oldu¤u yaz›lm›flt›r. Do¤rusu, Sir Charles Wyville Thomson
olacakt›r. Düzeltir, özür dileriz.


