İyi tarım uygulamaları
Yazan: h. Zafer can
Bu sayfa; "iyi tarım uygulamaları" dersi alan öğrencilere yardımcı olması amacıyla
hazırlanmıştır. Farklı kuruluşların sayfalarından metin alıntıları yapılmış ancak
firmaların reklamı niteliğinde olmaması için, hiç bir kuruluşun sayfasına bağlantı
verilmemiştir. Sürekli güncellenen tüm yetkili kuruluşlara, aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabilir. Herhangi bir içeriğin kaldırılması talep edilirse; derhal
kaldırılacaklardır...
Yetkili kuruluşlar (ksk)
önemli not: iyi tarım uygulamaları dersi; bir çok farklı disiplini ve konuyu kapsadığı
için, bu sayfada verilen konular oldukça yüzeyseldir. Derste ilgili tüm konular hakkında
genel ve özet bilgiler verilerek, her konuya oldukça yüzeysel bir şekilde
değinilmektedir. İlgili fotoğraflar özel işletmelere ait oldukları için, bu sayfada
fotoğraflı paylaşım yapılması mümkün olmamaktadır. Bu sebeple; dersin sınıfta
takip edilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Ders esnasında kullanılan sunumların,
dersi alan öğrenciler dışında herhangi birine verilmesi kesinlikle mümkün
değildir. Lütfen sunumları istemeyiniz.

İyi tarım nedir?
Gelecek kuşakların refah içinde yaşama haklarını tehlikeye atmadan; toksin, kalıntı ve
mikrop içermeyen, insana ve çevreye zarar vermeyen ürünler yetiştirilmesi amacıyla
önerilerde bulunup; tüm üretim zincirini tüketici adına kontrol edip izleyen ve
belgelendiren bir sistemler bütünü olan iyi tarım uygulamaları fao tarafından "tarımsal
üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan
sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için
uygulanması gereken işlemler" olarak tanımlanmaktadır.
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İyi tarım uygulamaları tehlike önleme, tehlike analizi (haccp), zararlılarla entegre
mücadele (ıpm) ve entegre ürün yetiştiriciliği (ıcm) ilkelerini baz alarak, çiftçilikle ilgili
metotların ve teknolojilerin sürekli gelişmesini destekler. İyi tarım uygulamaları;
işlenmemiş ürünün yetiştiriciliğinden, işlenmiş nihai ürün sürecine kadar
sertifikalandırılmış tarımsal ürünün tam üretim sürecini ve ek olarak gıda güvenliği,
hayvan refahı, çevre koruma ve iş güvenliği, işçi sağlığı ve refahı, iş güvenliği
konularını da kapsar. İyi tarım uygulamaları; çevre, insan ve havyan sağlığına zarar
vermeyen bir üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenelebilirlik
ve sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal bir üretim
şeklidir. İyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip bir ürünün; kimyasal, fiziksel,
mikrobiyolojik kalıntılar içermediği, çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar
vermeden üretildiği, üretimi sırasında insan, işçi ve diğer canlıların olumsuz yönde
etkilenmediği, üretildiği ve tüketildiği ülkelerin tarımsal mevzuatına uygun olarak
üretildiği anlaşılmaktadır.
İyi tarıma neden ihtiyaç duyulmuştur?
Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ve gıdaların üretilmesi sürecinde yaşanan
olumsuzlukların bilinçli tüketicilerce fark edilmesi sonucunda, önemli kafa karışıklıkları
yaşanmış ve tüketicilerde yaşanan bu kafa karışıklıkları, tüketici anketleri yoluyla;
yetiştiricilik-üretim-pazarlama-satış sürecine ciddi biçimde yansımıştır. İnsan sağlığı ve
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çevre üzerinde ciddi olumsuzluklara sebep olan bir çok hatalı uygulamanın gizlenmesi
ve örtbas edilmesi artık zorlaşmaya başlayınca; üretim-pazarlama sürecindeki büyük
zincirler, mecburen; insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından zararlı olmayan bir
üretime geçme ihtiyacı duymuşlardır.
Hızla artan dünya nüfusu, değişen beslenme alışkanlıkları ve besin ihtiyaçları, ekolojik
dengedeki olumsuz değişiklikler, yeni tarımsal teknikler ve tarım ürünlerinin işlenerek
tüketime hazır hale getirilmesinde artarak çeşitlenen yöntemler, insan sağlığına zararsız
gıdaların temininde bazı sorunları da birlikte getirmiştir. Bununla birlikte, özellikle son
yıllarda tüketici bilincinin giderek artmasıyla gıda pazarında güvenli olduğu garanti
edilebilen ürünler daha çok tercih edilmeye başlanmıştır.
Çevre ve insan sağlığı açısından yaşanan bir çok olumsuzluk ortaya çıkmamış olsaydı,
iyi tarım uygulamalarına ihtiyaç da duyulmayacaktı. İyi tarım uygulamaları,
tüketicilerin bir kısmının eğitimli ve bilinçli olması sebebiyle ortaya çıkmış olan
alternatif bir tarım sistemi olarak kabul edilebilir.
Öncelikle yaş meyve ve sebzelerin avrupa birliği ülkelerine ihracatında bir ön şart halini
alan globalgap belgesi, avrupa birliği (ab) perakendecilerinin tüketicisine sağladığı bir
ürün izleme güvencesidir.
Tüketici raftan aldığı herhangi bir gıdanın gıda hijyeni açısından güvenlik riski
taşımadığı ve çevre ile dost uygulamalar yoluyla üretildiği konusunda taahhüt
verilmesini istemektedir.
Ab'ye ihracat yapmak isteyen üretici ve/veya ihracatçı, ürününün bu taahhütleri yerine
getirdiğini perakendeci aracılığı ile tüketiciye ispat etmek durumunda kalmaktadır.
Bunun sonucu olarak ilgili taahhütlerin karşılandığını gösteren ve üçüncü taraf bağımsız
kuruluşlarca verilen globalgap belgesi kavramı ortaya çıkmıştır. Globalgap belgesi
üretici ve/veya ihracatçının ürününü ab pazarına ulaştırmasında bir pasaport görevi
görmektedir.
Ülkemizde de hızla yerleşmeye başlayan bu anlayıştan ötürü bazı büyük perakendeciler,
müşterilerine sundukları ürünlerin güvenilirliğinin bir kanıtı olarak
üreticilerden/tedarikçilerinden globalgap belgeli ürün talep etmeye başlamışlardır.
Globalgap standartları, tüketicinin talep ettiği asgari güvenlik şartlarını tanımlayan
standartlardır. Tüketiciler, satın aldıkları gıdaların; mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal
açıdan zararlı olmadığından, üretimleri esnasında çevreye ve doğal dengeye zarar
verilmediğinden, yasal şartlara uygun olarak üretildiğinden ve üretimde görev alan
kişilerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığından
emin olmak istemektedirler.
Bu duruma nasıl gelindi?
Hızlı sanayileşmenin başlangıcı ilk adım olmuştur... 2. Önemli konu ise; iki büyük
dünya savaşını atlatan ve nüfus kaybına uğrayan dünya insanı, savaş sonrası dönemde
büyük bir rahatlama yaşamış, savaş öncesi ve esnasındaki hızlı sanayileşme ve
teknolojik gelişmeler paralelinde hızla üremeye başlamıştır... En hızlı nüfus artışı 1960
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lı yıllarda yaşanmış, dünya nüfusunun ikiye katlanma oranı tahminlere göre 23 yıla
kadar düşmüştür.

Nüfus patlaması sonucunda, artan nüfusun beslenmesi ve giyim vb ihtiyaçlarının
karşılanması için dünya kaynaklarının hızla tüketilme dönemi başlamıştır... Artan gıda
ve lif ihtiyacının karşılanmasında fosil yakıt kullanımı kat kat artmıştır...
Gıda ve lif üretimi konusunda yapılan tüm atılımlar yeşil devrim olarak tanımlanmıştır...
Yeşil devrim 1940'lar ile 70'ler arasında dünya genelinde gözlenen tarımsal üretim
artışını ifade eden bir terimdir. Gelişmekte olan ülkelerde daha yoğun biçimde gözlenen
bu değişim 1960'ların sonlarında hızlanmıştır. "yeşil devrim'in babası" olarak anılan
norman borlaug'ın öncülük ettiği hareket, bir milyonun üzerinde insanı açlıktan
kurtarmış, verimli tahıl türlerinin geliştirilmesine yardımcı olmuş, sulama olanaklarının
iyileştirilmesini sağlamış, koruma tekniklerini geliştirmiş, çiftçilere melez tohum, yapay
gübre ve pestisit gibi girdilerin sağlanmasını kolaylaştırmıştır.
Örnek:
dünya pamuk üretimi 1945-90 yılları arasında alan artışı olmaksızın 3 katına çıkmıştır.
Başlıca etkenler: sulama, çeşit, gübreleme ve artan pestisit kullanımı
sonuç olarak;
pamuk en yoğun girdi kullanılan ürün haline geldi
bebek giysisi, iç çamaşırı vb. Tekstil ürünleri standartlarında istenen minimum koşullar
yerine getirilemez oldu
üretim bölgelerinde yüksek oranda zehirlenmeler ve hastalık tabloları görüldü
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Yukarıdaki grafikten de izlenebileceği gibi, nüfus artışına paralel olarak dünyanın
ortalama sıcaklığında artışlar gözlenmiştir.

60 lı yıllarda hızlanan yeşil devrimden 20 sene sonra ozon tabakasının önemli oranda
inceldiği belirlenmiştir
Varlığı yüz yıl öncesinden bilim insanlarınca ortaya konmuş olan ancak halktan
gizlenen küresel değişimin, özellikle ortalama sıcaklık artışının artık gizlenemez
boyutlara ulaşmasına ek olarak; 80 li yıllarda dünyayı uv (ultraviyole) ışınlardan
koruyan ozon tabakasının incelmeye başladığı da açıklanmıştır. Bu iki olayın bir arada
aniden gündeme gelmesi, bilinçli halklar üzerinde "korku filmi" etkisi yaratmıştır...
Tabii bu arada; gözle görülebilir çevre kirliliğini de bu korku filmine ilave etmek
gerekir...
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Tarımsal ürün ve gıda üretiminin sebep olduğu bazı önemli sorunlar
küresel iklim değişimi
ozon tabakasında incelme
çevre kirliliği
atık sorunu
erozyon
monokültür
biyolojik çeşitliliğin kaybı
aşırı ve gereksiz kaynak ve girdi kullanımı (su, gübre, fosil yakıt vs...)
Toprak yorgunluğu
su kıtlığı
tuzluluk ve çoraklaşma
ağır metaller
hijyenik sorunlar
bulaşma
hormon ve antibiyotik
pestisit kalıntısı
mikotoksinler
gıda katkı maddeleri
hayvan hakları
iş güvenliği
sosyal güvenlik
etik sorunlar
ekonomik ve sosyal sorunlar
iyi tarım uygulamalarının doğuşunda etken olan en önemli sebep, hijyen konusudur...
1980 li yılların başlarından itibaren özellikle avrupa ve amerikadaki bir çok tanınmış
market ve gıda devinin ürünlerinde öldürücü olabilecek mikropların bulunduğu
konusunda korku yaratan haberler yayılmaya başlamış, konu ünlü time dergisine de
kapak olmuştur... Hijyen yanında; insan ve çevre sağlığı açısından yaşanabilecek tüm
olası riskler de iyi tarım sisteminin doğuşunda etkin rol oynamıştır... Çözüm;
yetiştiricilik, hasat, depolama, taşıma ve gıda üretimi aşamalarında bulaşmanın
engellenmesidir...
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yaygın gıda kaynaklı patojenler detaylı bilgi için tıklayınız
guide to minimize microbial food safety hazards for fresh fruits and vegetables
(pdf)
günümüzde sağlıklı beslenme ve uzun yaşam konusu oldukça gündemde olan bir
konudur... Fonksiyonel gıda tüketimi konusunda halk sürekli bilgilendirilmektedir ve bu
konu ayrı bir endüstri konumuna gelmiştir... Örneğin; hamilelik döneminde folik asitçe
zengin gıdaların tüketimi önerilmektedir ancak;
"sağlıklı olmak için tüketilen bu gıdaların güvenliği konusunda ciddi şüpheler de
mevcuttur"
günümüzde, en güvenilir gıdalar bebek mamalarıdır... Özel beslenme amacıyla
yaşamlarının ilk ayları boyunca bebeklerin beslenmesinde kullanımı uygun olan bebek
formülleri ve bebek sütleri ile altı aydan itibaren bebeklerin giderek çeşitlenen
diyetlerindeki başlıca sıvı alımını oluşturan devam formüllerinin, tekniğine uygun ve
hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve
pazarlamasını sağlamak üzere iki önemli tebliğ bakanlıkça hazırlanmış ve yürürlüğe
konmuştur... Örneğin; bu ürünlerin üretiminde kullanılacak tarımsal ürünlerde
disulfoton, fensulfothion, fentin, haloxyfob, heptachlor, hexachlorobenzene, nitrofen,
omethoate, terbufos, aldrin ve dieldrin ile endrin adlı pestisitlerin kullanımı
yasaklanmıştır...
Ancak; bebeklik dönemi sonrasında, özellikle çocukların tükettiği gıdalar konusunda net
bir koruma henüz yoktur ve vücut ağırlıkları düşük olduğu için, özellikle çocuklar bu
konuda ciddi risk altındadırlar...
Bugün için 8000`den fazla gıda katkı maddesi bulunmaktadır. Bunlardan sadece 350–
400 tanesi "e" numarasına sahiptir. Bir gıda katkı maddesinin avrupa birliği (ab, eu)
ülkelerinde kullanımına izin verilmesi durumu o maddeye "e" numarası verilmesiyle
ifade edilmiştir. Numaranın başındaki "e", eu (avrupa birliği)’ni simgelemektedir. Gıda
katkı maddeleri gıda etiketlerinde farklı şekillerde ifade edilebilirler. Örneğin; titanium
dioxid’in numarası e171’dir. Şayet bir yiyecek titanium dioxid içeriyorsa, bu,
"renklendirici olarak titanyum dioksid (e171) kullanıldı","renklendirici olarak titanyum
dioksid kullanıldı" veya "renklendirici olarak e171 kullanıldı" ifadelerin biri ile
belirtilebilir. E numarası alan gıda katkı maddelerinin sayısı sürekli değişmektedir.
Halen kullanılmakta iken zararlı etkileri ortaya çıkmış olanlar iptal edilirken yeni gıda
katkı maddeleri ilavesi de olabilmektedir...
Günümüzde gıda katkı maddelerinin kullanımı kaçınılmaz bir gereksinimdir. Çok çeşitli
olan ve değişik amaçlarla gıdalara katılan bu maddeler kimyasal bileşiklerdir ve
önerilenden daha fazla miktarda tüketildiklerinde tümü insan ve hayvan organizması
üzerinde sağlığı bozucu etkiler gösterebilmektedirler. Doğal katkı maddeleri de fazla
tüketildiklerinde aynı derecede olumsuz etkiler gösterebilmektedir. Bu nedenle herhangi
bir maddenin sağlık üzerindeki etkileri çok iyi planlanan ve uzun süreli hayvan
deneyleri ile tespit edilmelidir.
Dünyanın en saygın kurumlarından harvard üniversitesi hamburger, patates kızartması,
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gofret ve cips gibi gıda ürünlerinde kullanılan doymuş yağ ve trans yağlar (hidrojenize)
hakkında “obezite, kanser ve kalp rahatsızlıklarını tetikliyorlar. Sigara kadar zararlılar”
uyarısını yaptı. Mcdonald’s, frito-lay, starbucks, kentucky fried chicken ve kraft gibi
gıda devleri teker teker geri adım atıp ürünlerinde doymuş ve trans yağ
kullanmayacaklarını açıklamıştır...
The ınternational agency for research on cancer (ıarc); üzerinde kanser yapma şüphesi
olan her kimyasal veya faaliyet için monograf formatında bir rapor hazırlar. Bu
monograf sonuçta incelenen kimyasal veya faaliyet için sınıflandırmaya yönelik kesin
bir sonuca ulaşır. İnsan sağlığını ilgilendiren her uluslararası kurumsal değerlendirme
gibi bu değerlendirmeler de şeffaf olmak zorundadır. Bu yöntem özetle; şüphelenilen
kimyasal veya faaliyetin gündeme alınması, konu hakkındaki tüm bilimsel araştırma ve
verilerin toplanması, dünyada konunun tartışmasız olarak uzmanı olan bilim
insanlarından oluşan bir çalışma grubunun kurulması, bilimsel veriye dayalı monograf
hazırlanması, sınıflandırma ve sonuçların yayınlanması sürecini kapsar.
Iarc sınıflandırması ve bu sınıflandırmaya giren başlıca gruplar:
aşağıdaki gruplandırma ve gruplandırmada yer alan maddeler bu dersin konusu
değildir ancak kabaca bilinmesi yararlıdır...
Grup 1:
aflatoksinler ( b1, b2, g1,g2 ), arsenik ve inorganik arsenik bileşikleri, benzen, tütün
kullanımı, ve pasif içicilik, alkollü içecekler, benzo(a)piren (polisiklik aromatik
hidrokarbonların en önemli üyesi), asbest, hepatit b ve c enfeksiyonu, çin usulü
tuzlanmış balık (diğer tuzlu balık hazırlama şekilleri grup 3), radyonüklidler, uv
radyasyonu
grup 2a:
akrilamid, nitrat ve nitrit ( vücut içi nitrozolanmaya bağlı olarak), poliklorlobifeniller,
gece vardiyasında çalışma (sirkadiyen ritmin bozulmasına bağlı olarak)
grup 2b:
asetaldehid, aflatoksin m1, ddt, fusarium moniliforn (fumonisin b1 , b2 ve fusarin c
toksinlerinden dolayı), butillenmiş hidroksi anisol (bha), furan, ponceau 3r, ponceau
mx, safrol, titanium dioksit
grup 3:
akrolein, amarant, orange ı, sodyum siklamat, , sakarin ve tuzları, yellow ab, yellow ob,
klorlanmış içme suyu, kafein, fenol, panceau sx, parasetamol, kükürt dioksid,
metabisülfid, sudan ı, ıı, ıı, patulin…
ıarc sınıflamasının tümüne ulaşmak için tıklayınız.
Türk toksikoloji derneği
okuyun: gıda kontaminantları (gıdalardaki kimyasal kirlilikler)
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mikotoksinler
bazı küflerin insan ve hayvan sağlığını açısından zehirli ikincil metabolizma ürünleridir.
Farklı çevre koşullarında oluşan çok sayıda mikotoksin vardır. Bitkinin gelişimi
sırasında, hasat sırasında ve/veya hasat sonrası depolarda oluşabilir. Kuru incir, fındık,
kırmızı biber vb ürünlerde aflatoksin, okratoksin ve fumonisin oluşabilmektedir. Bugün
için dünyada ve ülkemizde tarımsal ürün ve gıdalar konusunda süregelen tüm bu
tartışmalar doğal olarak, tüketicilerin zihinlerinin sürekli bulanık kalmasına yol
açmıştır...
Her üretici aynı zamanda "tüketicidir!"
hatalı uygulamalar yapan bir üreticinin en çok zarar verdiği ilk kişi; çocukları, eşi ve
kendisidir...
Çocuklarda görülen kanser hastalıklarının kırsal kesimde en üst seviyeye ulaştığı
bilinmelidir...
Arada sırada hastanelerin onkoloji ve lösemi servisleri ziyaret edilmelidir...
Üreticiler aynı zamanda tüketici de olduklarını unutmamalıdırlar...
Hiç kimse başkasından görmek istemediği kötü bir davranışı başkalarına yapma
ahlaksızlığını gösterme hakkına sahip değildir...
Domates üreticisi; aynı zamanda süt tüketicisidir...
Sağlıklı süt içmek istiyorsa; sağlıklı domates üretmelidir...
Aynı durum; domates tüketicisi olan süt üreticisi için de geçerlidir...
Özetle; tüketmek istemediğini, üretmeyeceksin...
Global anlamda yaşanan büyük sorunların önemli sebeplerinden biri tarım mı?
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Küresel değişim, ozon tabakası incelmesi, çevre kirliği vb gibi büyük global sorunlar
düşünüldüğünde, çoğu zaman sanayi, ulaşım, enerji gibi sektörlerin çok daha etkili
oldukları, tarımın çok daha masum olduğu savunulabilmektedir ancak durum daha
detaylı incelendiğinde, tarımın rolünün düşünülenden çok daha büyük olduğu
görülücektir çünkü diğer sektörler de değişen oranlarda tarıma yönelik sektörlerdir.
Örneğin; çoğu zaman tarıma dayalı sanayi dendiğinde, gıda sanayii akla gelmektedir
ancak tarıma dayalı asıl sanayi, tarıma girdi üreten sanayidir. Bunun yanında, tarımsal
ürünleri üretildikleri yerlerden özellikle büyük şehirlere taşınması, depolama ve
pazarlama zincirleri gibi sektörler de çevreye etkilerde bulunmakta, üstelik tarım ve
gıda sektöründe enerji kullanımı da bu etkiyi artırmaktadır. Özetle; sadece ülkemizde
değil, tüm dünyada, tarımın etkileri oldukça yüksektir.
Açlık önlendi mi?
Yukarıda çok kabaca özetlenen tüm gelişmeler "açlığı önleme" sloganı ile
gerçekleştirilmiştir ancak açlık daha da artmıştır!!! Günümüzde gdo kullanımı da "açlığı
önleme" sloganı ile hızla, kontrolsüz bir biçimde yaygınlaşmaktadır... Moleküler
biyoloji çalışmaları sürdürülmeli ancak gelişimi ve yaygınlaşması kontrollü olmalıdır...

tüm bu gelişmeler yaşanırken, aslında dünyada organik tarım hareketi de gelişmekte
idi…
organik tarım ile iyi tarım uygulamaları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır...
Organik tarımda esneklik kesinlikle yoktur... Her türlü yapay girdi kullanımı kesinlikle
yasaktır... Yönetmelikleri vardır ve yasal güvence altındadır... İyi tarım uygulamaları
çok daha esnektir, belli oranda zorunluluklar yanında daha çok önerilerde bulunur ve
gerektiğinde uygun yöntemlerle ve bilinçli olarak kimyasal girdi kullanımına izin
verir... Her iki tarım sisteminin de ortak yanları, kontrol, sertifikasyon, akreditasyon gibi
izlenebilirlik kurumlarının işliyor olması, standartlara bağlı uygulamalar olmaları ve ana
çıkış noktalarının tüketici ve çevre sağlığının korunması olmasıdır... Organik tarım,
biyodinamik ve permakültür gibi alt kolları ile birlikte insan ve çevre konusunda iyi
tarıma oranla çok daha rijit bir konumdayken, iyi tarım uygulamaları özellikle tüketici
sağlığı üzerine yoğunlaşmaktadır... Her iki tarım sistemi de "gelişme ve değişimler"
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konusunda oldukça elastiktirler ve güncel koşullara göre sürekli değişim ve gelişme
içindedirler... İhtiyaç duyulan her konu sürekli yenilenmekte yada değişmektedir...
Örneğin; bugün için tarımda gdo kullanımı organik tarımda yasaktır ancak gelecekte
gdo konusunda olumlu yönde tatmin olunduğu taktirde organik tarım gdo kullanımına
izin verebilecektir ama bugün için bu pek olası görünmemektedir...
Her iki tarım sisteminde de sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik esastır...
İyi tarım uygulamalarının gelişimi
gıda güvenliği, gıda maddelerindeki doğal olmayan bileşenlerin olmaması, zararsız veya
kabul edilebilir seviyelerde bulunması ve gıda hijyeninin sağlanması anlamına geldiği
gibi, gıdaların üretimi aşamasında işletmelerin çevre ile ilişkisi, toplum sağlığı ve refahı
ile de doğrudan ilintilidir.
Perakendeciler müşterilerine sundukları ürünün güvenli olduğunu ve sürdürülebilirlik
prensibine bağlı kalınarak üretildiğini garanti etmek amacıyla bir araya gelerek gap
(good agricultural practices - iyi tarım uygulamaları) kavramını ortaya sürmüşlerdir.
1997 yılında avrupa perakendeciler ürün çalışma grubu (eurep - euro-retailer
produce working group)'nun kar amacı gütmeyen bir girişimi olarak başlatılan
eurepgap (yeni adıyla globalgap), eurepgap teknik ve standartlar komitesi tarafından
gap'nin geliştirilen şartlarına göre tarladan sofraya tarımsal ürünlerin güvenliğini
sağlama, gıda kalitesini yükseltme amacı gütmektedir.
1997'de avrupa'da lider perakendecilerin oluşturduğu bir grup, iyi tarım uygulamaları
(itu) ve bu uygulamaların belgelendirilmesi konusunda çalışmalar başlatmıştır. Eurep
(euro-retailer produce working group) olarak adlandırılan ve başta avrupa'nın lider
perakendeci şirketleri olmak üzere, yaş meyve-sebze sektörünün bütün aşamalarında yer
alan kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir grup, meyve ve sebzelerin güvenli ve
sürdürülebilir bir şekilde üretimine yol göstermek amacıyla bir dizi doküman
hazırlamışlardır. Bu doküman ile gıda güvenliği sisteminin temel prensiplerinden yola
çıkılarak, tüm üretim aşamaları için kontrol noktaları belirlenmiş ve belirlenen kontrol
noktalarına uyum kriterleri geliştirilmiştir. İyi tarım uygulamaları'nın (itu) esaslarının
ortaya konulduğu bu dokümanda, iyi tarım ile gıda güvenliği sistemi (haccp)
prensipleri birleştirilmiştir.
Eurepgap tarımsal üretim için sertifikasyon kurallarını ortaya koyan dokümanlarını
2001'de yayımlamış ve bu dokümanlar zaman içerisinde bir dizi yenileme ve
güncelleme geçirmiştir. Son yenilemesi mart 2007'de onaylanarak yürürlüğe girmiş,
temmuz 2007'de bazı revizyonlar yapıldıktan sonra eylül 2007'de bangkok 'da yapılan
yıllık olağan toplantıda, eurepgap'in logosunun ve isminin değiştirilmesiyle son halini
almıştır. Globalgap olarak yapılan isim değişikliğinin sebebi, bu uygulamanın sadece
avrupa birliği ülkeleri ile sınırlı kalmayıp, dünyanın birçok ülkesinde kabul görüyor ve
halen yaygınlaşıyor olmasıdır.
Ülkemizde iyi tarım uygulamaları 08.09.2004'te "iyi tarım uygulamalarına ilişkin
yönetmelik" ile başlatılmış ise de temelleri çok daha eskilere dayanmaktadır.
Cumhuriyet dönemi öncesinde bir kısım üretim parselleri ve ürünlerin (zeytin vb.) Kayıt
altına alınarak, izlenebilirlik ve kayıt sistemlerinin oluşturulması, iyi tarım
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uygulamaları'nın türkiye'deki kökleri olarak kabul edilebilir. Buna ek olarak 1957
yılında yürürlüğe giren 6968 sayılı "zirai mücadele ve zirai karantina kanunu" ve
bunlara ilişkin çıkarılan mevzuat itu'nun ülkemizdeki temellerini oluşturmuştur.
İyi tarım uygulamaları logosu

Konu ile ilgili temel bazı kavramlar
Sürdürülebilirlik
Kelime anlamı olarak; üretkenlik ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken, daimi olabilme
yeteneğini korumak olarak tanımlanır. Kamuoyu küresel anlamda sürdürülebilirlik
kavramıyla, birleşmiş milletler bünyesinde çalışan dünya çevre ve kalkınma
komisyonu’nun 1987 yılında yayımlamış olduğu “ortak geleceğimiz” adlı rapor ile
tanışmıştır. Rapor sürdürülebilirlik kavramını: “insanlık; doğanın gelecek kuşakların
gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin
ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir” şeklinde tanımlamıştır.
İzlenebirlirlik
Tüketim amacıyla üretilen gıda, yem ve gıda üretiminde kullanılan hayvanların üretimi,
işlenme ve dağıtım aşamalarında takip edilebilmesine denir. Kısacası yem ve gıdanın
hareketinin izlenebilmesidir. Gıdayla ilgili bir olay yaşanması halinde, güvenli olmayan
gıdanın belirlenmesini ve ardından piyasadan çekilmesini veya geri çağrılmasını sağlar.
Gıda tüketiciye ulaşmadıysa, satıştan çekilmesi yoluna gidilir. Gıda tüketiciye
ulaşmışsa, tüketicinin mağaza içi uyarılar ve basın bültenleri aracılığıyla
bilgilendirilmesini içeren bir ürün geri çağırma işlemi gerçekleştirilir.
İzlenebilirlik ve ürün geri çağırma, gıda işletmelerinin, gıda güvenliği/kalitesiyle ilgili
olaylara hızla cevap vermesini ve böylece tüketicinin etkilenen ürüne maruz kalmasının
önlenmesini veya bu ihtimalin en aza indirgenmesini sağladığı için önemlidir. İyi bir
izlenebilirlik sistemi, ürün çekme/geri çağırmanın, bahsi geçen ürünlerle
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sınırlandırılmasını sağlayarak, ticaret ve şirket finansıyla ilgili sorunları en aza indirir.
Konvansiyonel tarım
Sentetik kimyasal gübrelerin, pestisitlerin, herbisitlerin ve diğer yapay girdilerin,
genetik olarak değiştirilmiş organizmaların, ağır sulama uygulamalarının, yoğun toprak
işlemenin ve monokültür yetiştiricilik sisteminin kullanımını içeren çiftçilik sistemlerini
ifade eder. Konvansiyonel tarım, genellikle yüksek derecede kaynak ve yoğun enerji
kullanımını gerektiren bir sistemdir ve hem çevreye hem de canlılığa zarar vermektedir.
Konvansiyonel tarım yöntemleri 19. Yüzyılın sonlarından beri gelişmiştir ve 2. Dünya
savaşından sonra yeşil devrim ile yaygınlaşmamıştır. Çok hatalı bir şekilde "geleneksel
tarım" olarak da ifade edilmektedir ancak bu ifade sanki konvansiyonel tarım insanlığın
ilk dönemlerinden beri uygulanıyormuş ama organik tarım ve diğer sürdürülebilir tarım
sistemleri sonradan ortaya çıkmış gibi bir izlenim yaratmaktadır. Gerçekte; tarımın
başlangıcından itibaren uygulanan tarım sistemi organik yada sürdürülebilir tarım olarak
kabul edilmelidir. Yani gerçek geleneksel tarım, organik tarımdır.
İyi tarım ve organik tarım arasındaki temel fark nedir?
İyi tarım uygulamaları ile organik tarım birbirinden farklı üretim yöntemlerini uygular.
Gdo kullanımının yasak olması, izlenebilirlik, hayvan refahı ile kontrol ve sertifikasyon
aşamaları gibi pek çok ortak yönleri olmakla birlikte; organik tarımdan farklı olarak, iyi
tarım uygulamalarında sentetik kimyasal girdiler (hormonlar, pestisidler dahil tüm bitki
koruma ürünleri ve sentetik gübreler) kullanılabilmektedir ancak bu kullanım
kontrollüdür ve iyi tarım sisteminde kabul edilen sistem entegre zararlı yönetim (ıpm)
sistemidir.
Entegre zararlı yönetimi (IPM)
Biyolojik kontrol, kültürel uygulamalar ve dirençli tür ve çeşitlerin kullanımı gibi
tekniklerin bir kombinasyonu yoluyla zararlıların önlenmesine odaklanan ekosistem
temelli bir stratejidir. Pestisitler sadece zorunlu durum belirlendiğinde, ölçüme dayalı
olarak kullanılırlar ve sadece hedef organizmaya yönelik uygulama yapılır. Entegre
zararlı yönetimi, maksimum etkinlik ve minimum çevresel etki ile zararlı, yabancı ot ve
hastalıklardan korunmak için gereken bir dizi karar alma mekanizmasını içerir.
Üreticiler ilk olarak zararlı, hastalık veya yabancı otları teşhis etmelidir. Sonrasında
fiziksel, kimyasal, biyolojik ve yönetmeliklere uygun mücadele opsiyonları seçilmelidir.
Zararlı türler belirlendikten sonra üreme hızlarının not edilmesi, mücadele metotlarının
etkilerinin belirlenmesi ve hangi eşikten sonra bitki koruma ürünlerinin kullanılacağı
önem taşımaktadır. Zararlı türlerin yoğunluğu konulan eşiğe ulaştığında, bir çok
mücadele opsiyonu devreye girer. Diğer mücadele yöntemleri ile birlikte, çevreye en az
zararı veren pestisitlerin kullanımı zararlı türlerle mücadelede en etkin yöntemdir. Buna
ek olarak, erken hasat veya diğer fiziksel mücadele yöntemleri ürün zararını en aza
indirmeye yardımcı olabilir. Yararlı türlerin varlığının da kontrol edilmesi
unutulmamalıdır çünkü hiçbir müdahale olmadan, sadece yararlı türler sayesinde zararlı
türlerle mücadele de mümkün olabilmektedir.
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Entegre ürün yönetimi (ICM)
Sürdürülebilir tarıma yönelik bütünsel bir yaklaşımdır. Sosyo-ekonomik ve çevresel
faktörler de dahil olmak üzere tüm çiftlikte, uzun vadeli fayda için en uygun ve güvenli
yaklaşımı sunma durumunu ele alır. Yerel şartlara ve iklime uyan saha seçimi, toprak
yönetimi, tohum ve dikim materyali, ürün rotasyonu, bitki besleme, zararlı yönetimi, su
yönetimi ve çevre yönetimi göz önünde bulundurulmaktadır. Katı kuralları olmayan,
esnek bir sistemdir ve yerel değerleri yeni araştırma ve teknolojilerle birleştirerek
değişen koşullara uyum sağlamayı hedefleyen dinamik bir sistemdir. Entegre ürün
yönetimi, şimdi ve gelecekte bir çiftliğin veya bölgenin doğal varlıklarını korumayı ve
sürdürülebilir bir tarımsal ve kırsal kalkınmayı hedefler.
Monokültür
Belirli bir bitki türünün bir bölgede çok yaygın olarak uzun yıllar boyunca
yetiştirilmesine dayanan bir tarımsal yöntemdir. Endüstriyel tarımda sıklıkla kullanılan
bu yöntem, kısıtlı iş gücü olanaklarına sahip bölgelerde yüksek hasat oranlarına
ulaşılmasına yardımcı olmaktadır.
İç denetim
Kurum ve kuruluşun her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve
kuruma değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık
hizmeti vermektir. İç denetçiler; risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin
etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar
geliştirerek kurumun hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olurlar.
İç denetimde amaç; hatalı iş ve işlemlere sebep olan personeli bulup cezalandırmak
değil, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek riskleri tespit ederek,
bu riskleri ortadan kaldıracak veya kontrol altına alabilecek önlemlerin alınması
konusunda önerilerde bulunarak, yönetime yardımcı olmaktır.
Akreditasyon
Bir firmanın yada bireyin belirli uygulamaları devam ettirmek için kabiliyetinin yetkili
bir kuruluş tarafından, uluslar arası standartlara uygun bir şekilde analiz edilerek resmi
şekilde tanınması işlemidir. Bir kurumun hizmet kalitesini ilerletmek için önceden
belirlenmiş ve yayınlanmış standartlara uygunluğunun, tüm taraflarca kabul edilen bir
tüzel kişilik tarafından analiz edilip teyit edildiği resmi bir süreçtir.
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İyi Tarım Uygulamaları Kapsamı ve İşleyişi
Yazan: H. Zafer Can

İyi Tarım Uygulamaları - GlobalGAP
Gıda zincirleri; tüketici anketlerine yansıyan tedirginliği önemsemek zorunda kalmışlardır ve
avrupa’ daki hipermarket ve süpermarketler bir araya gelerek, uluslararası alanda kabul
edilen, “iyi tarım uygulamaları” ile, özellikle meyve ve sebze yetiştiriciliği faaliyetinde
standart uygulamaları ve disiplinleri belirten bir protokolü kabul edip, uygulamaya
sokmuşlardır...
Eurep – “euro retailer produce working group” avrupa perakendeciler ürün çalışma grubu;
gap - “good agricultural practices” iyi tarımsal uygulamalar... Açılımları birleştirilerek
eurepgap protokolü oluşturulmuş, daha sonra globalgap olarak değiştirilmiştir...
Sonraki yıllarda; eurepgap protokolü yaygınlaştırılarak globalgap adını almıştır
bugün belli başlı süper ve hipermarketler bu genel kuralların uygulanmasını istemektedir.
Globalgap (eurepgap) (tarım uygulamaları standardı) sertifikası, ürünün;
İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediğini, çevreyi
kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiğini, üretim sırasında üretimle ilgili
insanların ve diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediğini, üretimi sırasında
tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal
mevzuatına uygun işlemler yapıldığını gösterir.
Standardın temel konuları; gıda güvenliği, çevre koruma, mesleki sağlık, güvenlik, etik ve
hayvan refahı’dır.
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Globalgap, üreticinin ürününün güvenilirliğini, kalitesini ve değerini artırır.
Globalgap sertifikalandırmasının yürürlüğe sokulmasıyla ürünlerin her bir müşteri tarafından
ayrı ayrı birden fazla kez kontrol edilmesine artık gerek yoktur. Bu da üreticilerin pazara daha
kolay girebilmesi için tek bir sözleşmesel baz sağlar. Globalgap (eurepgap) sertifikalı ürün iç
pazarda da hipermarketler tarafından öncelikli olarak tercih edilecektir...
İyi tarım uygulamalarında çözülmesi gereken 2 temel sorun ön plana çıkmaktadır
1-) Üretim-tüketim zincirinde hijyen sorunu
2-) İnsan sağlığına zararlı olmayan, çevre ile dost, sürdürülebilir üretim yapma konusunda
olası sorunlar
bu 2 temel sorunun çözümü oldukça karmaşıktır ve her tarımsal ürünün, gıda hammaddesinin
ve gıdanın sahip olduğu karakteristik özelliklere göre karşılaşılabilecek sorunlar değişmekte
ve çeşitlenmektedir... Örneğin zeytin yetiştiriciliğinde, salamuracılıkta yada zeytinyağı
üretiminde karşılaşılacak sorunlar ile fındık ve fındık hammaddeli gıdaların üretiminde
karşılaşılacak sorunlar genel olarak çok farklıdırlar ve farklı çözümler getirilerek sorunlarla
başedilebilmektedir...
Diğer yandan, bazı ürünlerin yetiştiriciliğinde yoğun pestisit kullanılırken, bazı ürünlerde
göreceli olarak çok daha az pestisit kullanılmakta yada bazı ürünler daha fazla kaynak
kullanımına ihtiyaç gösterirken, bazı ürünlerin yetiştiriciliğinde çok daha düşük oranda doğal
kaynak kullanımı gerçekleşmektedir...
Bu örnekler neredeyse sonsuz sayıda artırılabilir ve sonuçta sonsuz denebilecek sayıda
kombinasyon karşımıza çıkar... Bu sebeple, iyi tarım uygulamalarında, üretimin tüm
aşamalarında farklı standartlardan yararlanılması zorunludur ve bu yönde standartlar ve
izlenebilirlik işlemleri oluşturulmuştur...
İTU programını takip eden üreticilerden ne bekleniyor?
Kontrollü ve izlenebilir bir üretim programı izleyen üreticiler, öncelikle üretim alanında daha
önce yetiştirilen ürünleri araştırmalı, insan sağlığı ve çevreye etkilerini analiz etmeliler.
İTU, aslında genel yetiştirme yöntemlerinden çok;
Üretim alanı ve çevresi
Yetiştirme teknikleri
Tarımsal girdilerin uygulanması
Hasat ve hasat sonrası yönetimi
Depolama, taşıma ve dağıtım süreçleri
gibi tarımsal ürünlerin güvenliğini teminat altına alan aşamalarda yoğunlaşır.
Bu nedenle programa başlarken öncelikle kapsamlı bir risk analizi yaptırmak gerekir.
GLOBALGAP'ın Temel Prensipleri
Yüksek gıda kalitesi sağlamak.
Üretim verimini yükseltmek.
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Çevreyi korumak.
Doğal kaynakların kullanımını optimize etmek.
Geleneksel tarım yöntemleri ile mevcut en iyi teknolojiyi kombine etmek.
Üreticilerin, yerel halkın ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek.
İyi tarım uygulamaları kapsamı
İyi tarım uygulamaları;
kritik kontrol noktalarında tehlike önleme analizi (HACCP)
zaralılarla entegre mücadele (IPM)
entegre ürün yetiştiriciliği (ICM)
ilkelerini baz alarak, tarım ile ilgili metotların ve teknolojilerin sürekli gelişmesini destekler.
İyi tarım uygulamaları;
genel yetiştirme yöntemlerinden çok;
üretim alanı ve çevresi
yetiştirme teknikleri
tarımsal girdilerin uygulanması
hasat ve hasat sonrası yönetimi
depolama, taşıma ve dağıtım süreçleri
gibi tarımsal ürünlerin güvenliğini teminat altına alan aşamalarda yoğunlaşır.
Bu nedenle programa başlarken öncelikle kapsamlı bir risk analizi yaptırmak gerekir
iyi tarım uygulamaları standardının temel konuları şöyle özetlenebilir;
gıda güvenliği
çevre koruma
mesleki sağlık
güvenlik
hayvan refahı
sosyal sorumluluk
tarım sektöründe bir kalite sistemi olarak da değerlendirilen globalgap, üretime odaklanan,
entegre tarım prensiplerini benimseyen, gıda güvenliği ve kalite açısından haccp ve ıso 9001;
çevre yönetimi açısından ıso 14001 ve iş sağlığı ve güvenliği açısından ohsas 18001
standartları ile de paralellik gösteren bir sistemdir. Bununla birlikte, zararlılarla entegre
mücadele (ıntegrated pest management) ve entegre ürün yetiştiriciliği (ıntegrated crop
management) yöntemlerinin izlenmesini öngörmektedir.
İyi tarım uygulamalarının faydaları
1. Üreticilere faydaları
iç ve dış pazarda tercih edilme sebebidir.
Eşit rekabet şartlarında önde olmayı sağlar.
Perakendecilerle nitelikli anlaşma sağlar.
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Kaliteli ürün yetiştiriciliğine olanak sağlar.
Uzun vadede üretim maliyetlerinde düşüş, dolayısıyla karda artış imkanı sağlar.
Üretimde çalışan kişilerin güvenliğini ve refahını sağlar.
2. Tüketicilere faydaları
gıda güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili riskleri azaltır.
Ürünün kaynağı hakkında yeterli bilgiyi sağlar (izlenebilirlik).
Üründe kalite ve güvenilirliği sağlar.
Tüketicilerin gıda kalitesi ve güvenliği ile ilgili talepleri başarı ile karşılanır.
3. Perakendecilere faydaları
üretici ile nitelikli anlaşma olanağı sağlar.
Halk sağlığı ve ürünün güvenilirliği ile ilgili endişeleri ortadan kaldırır.
Tüketicinin ürüne olan güveniyle talepte artış sağlanır.
Yasal düzenlemelere uygunluk göstermesi nedeniyle engellerin ortadan kalkmasına olanak
sağlar.
4. Çevreye faydaları
sürdürülebilir, çevreye karşı sorumluluk alan bir üretim, doğal hayatın ve biyolojik çeşitliliğin
korunması.
Tarımın çevreye olan zararlı etkilerinin azaltılması.
Korumacı bir yönetim planının uygulanması.
Globalgap'ın temel prensipleri
Yüksek gıda kalitesi sağlamak.
Üretim verimini yükseltmek.
Çevreyi korumak.
Doğal kaynakların kullanımını optimize etmek.
Geleneksel tarım yöntemleri ile mevcut en iyi teknolojiyi kombine etmek.
Üreticilerin, yerel halkın ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek.
Belgelendirme
Esas olarak, kimyasal girdilerin kullanımını azaltarak ve hayvan sağlığına olduğu kadar insan
sağlığı ve güvenliğine yönelik de sorumluluk sahibi bir yaklaşım benimseyerek, çiftlik
işlerinin çevreye zararlı etkilerini en aza indirgeme yoluyla çiftlikte besin maddelerinin nasıl
üretildiği konusunda tüketicilerin endişelerini gidermek için tasarlanmıştır. Dünyanın her
yerinde iyi tarım uygulamaları (itu) için uygulamalı bir elkitabı görevini görmektedir. Temel
prensibi, etkin sertifikasyon standartları ve prosedürleri oluşturmak isteyen tarım üreticileri ve
perakendecilerin eşit ortaklığını sağlamaktır.
Globalgap standardında 49 majör ve 99 minör kontrol noktası bulunmaktadır. Bireysel üretici
veya üretici grubu denetimden başarılı bir şekilde geçmesi için majör kontrol noktalarına
%100 ve minör kontrol noktalarına % 95 uyum göstermelidir.
Major musts ( mutlak zorunlu): % 100 uygunluk zorunludur.
Minor musts (zorunlu):% 95 uygunluk zorunludur.
Sertifikanın verilmesi genel kurallar dokümanında belirtilen tüm gereksinimlerin
üretici/üretici grubu tarafından uygulanmasına bağlıdır. Globalgap sertifikası tanımlanan
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faaliyet alanına bağlı olarak bir yıl (12 ay) süre ile verilir.
Sistemin kapsamlı dokümantasyonu, her biri bir dizi tamamlayıcı öğelerden oluşan 5 temel
birime ayrılmıştır. Kullanıcılar, en uygun ve kullanımı kolay elkitabını oluşturmak için her
birimin uygulanabilir öğelerini seçebilmektedirler.
Bu seçim işlemi, kullanıcıları globalgap sertifikasyon sürecinin tüm ilgili aşamaları boyunca
yönlendirmektedir ki bunlar şöyledir:
genel yönetmelikler’e tekabül eden sistem kuralları
kontrol noktaları ve uygunluk kriterleri’ne tekabül eden küresel iyi tarım uygulamaları
koşulları
kontrol listeleri’ne tekabül eden denetim dokümanları
onaylanmış ulusal yorumlama rehberleri’ne tekabül eden ulusal iyi tarım uygulamaları
koşulları
kılavuzlar ve destekleyici dokümanlar
çapraz referans benchmarking kontrol listesi’ne (bmcl) tekabül eden uyumlaştırma araçları
Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO
(International Organization for Standardization)
ISO 9000
En basit olarak, ıso 9000 imalat ve hizmet endüstrilerinde kalite güvencesi için kurulmuş,
kapsamlı bir standartlar kümesidir. Iso 9000 serileri, bir firmanın kalite sistemini
geliştirmesini, belgelemesini ve çalıştırılmasını ister, yani firma içinde yönetiminin kalite
tetkik uygulamaları için sahip olduğu sorumluluktan, satın alma politikalarından, eğitime
kadar uzanan kalite yönetim sistemleri uygulamalarının tümünü kapsar. Standartlar firmadan
firmaya değişiklikler göstermektedir.
Örneğin; imalat sürecinin, tasarım da dahil olmak üzere toplamı ile uğraşan bir firmada,
sadece muayene ve test süreçleriyle uğraşan bir firmaya nazaran, ele alınması gereken çok
sayıda husus bulunmaktadır. Her iki firma da, kendi kalite sistemlerini ıso yoluyla
belgeleyebilir.
Standardın amaçları:
1. Kalite yönetimi için genel bir çerçeve sağlaması,
2. Kuruluşlar arasında güven ortamı yaratması,
3. Proseslerin yönetilmesiyle ürün/hizmet kalitesinin sağlanması, devam ettirilmesi ve
iyileştirilmesi,
4. Müşteriye ürün ve hizmetlerin tutarlılığının güveninin verilmesidir.
ISO 9000 in sağladığı yararlar:
1. Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması
2. İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)
3. Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması
4. İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari
avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
5. Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
6. Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması
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7. Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi
8. Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması
9. İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması
10. İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (alt yapının)
oluşturulması
11. Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının
oluşturulması
12. Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve
geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
13. Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması
ISO 9001
Ürüne veya hizmete verilen bir belge dersek yanlış olur. Şirketlerin veya kurumların
sistemlerine verilen bir belgedir. Buradan anlamamız gereken sadece ürün veya hizmetle
ilgilenmez şirketin bütün faaliyetlerini satış, satın alma, insan kaynakları, iletişim,
dokümantasyon, sevkiyat, üst yönetimin değerlendirmeleri, müşteri memnuniyeti, tasarım ve
geliştirme, vb bütün faaliyetleri ilgilendiren bir sistem kalite belgesidir. Bütün bu faaliyetlerde
kalite ve iyileştirme istemektedir... Ürünün geliştirilmesi ve tasarımından, üretim, ürünün
kurulup çalıştırılması ve servis işlemlerine kadar imalatın tüm hususları ile ilgili firmalar için
kalite güvencesi standartlarıdır. Bilgisayar, otomobil, çeşitli aletler yapan firmalar ve bu
firmaların ürün tasarımı da yapan satıcı firmaları bu çeşit firmalara örnektir. Örneğin; sadece
90 işçi çalıştıran bir firmada yukarıdaki fonksiyonlara sahipse ıso 9001'e başvurabilir.
ISO 9002
bir ürünün üretimi ve kurulması ile ilgilenen ve özellikle uzun tek bir prosesi veya çok sayıda
prosesi olan firmaların kalite güvencesi standartlarıdır. Örneğin; çubuklar halindeki metal
malzemeyi, boru veya tüp haline getirilen bir tüp imalatçısı, ar-ge fonksiyonu olmayan
kimyasal ürün imalatçısı veya nakliye, paketleme, dağıtım ve taşıma gibi işler yapan hizmet
firmaları bu standart için başvurabilirler.
ISO 14001
Bir kurumun yaptığı faaliyetlerde çevreye verdiği zararı bir yönetim sistemi prensibiyle yani
sistematik bir şeklide minimize etmeye veya yok etmeye çalışan bir sistemdir. ISO 14001
çevre belgesi alan bir kurum yasal olarak konulan mevzuatlara uyum gösterdiği ve yaptığı
faaliyetleri çevreye zarar vermemesi için sistematik ve kontrollü bir şeklide yaptığını gösterir
bir belgedir.
ISO 22000
Üreticiden tüketiciye kadarki zincirde her kesimi tümüyle etkileyen gıda kökenli salgın,
zehirlenme, bozulma vb. Olumsuzluklar, endüstriyel kalite sistemindeki hijyen sorunlarından
kaynaklanmaktadır. Üretimden-tüketime risk oluşturabilen her bir parametrenin ürünler
bazında ayrı ayrı belirlenip, bu noktaların incelenmesiyle sorunların giderilmesi yolunda
görüş birliğine varılmıştır. ‘‘kritik kontrol noktaları’’nın belirlenmesi riskin azaltılması,
dolayısıyla da riskin engellenmesini sağlayacaktır. Böylece olayların teknik ve sosyoekonomik boyutlarıyla ele alındığı yeni bir bakış açısı geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. ISO
22000 belgesi, gıda endüstrisi uzmanları tarafından geliştirilmiş olan uluslar arası kabul
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görmüş bir standarttır. Bu standardın amacı, gıda güvenliği yönetiminin ihtiyaçlarını gıda
tedarik zinciri ile uyumlu hale getirmektir.
HACCP; "Hazard Analysis Critical Control Points (Tehlike Analizi Ve Kritik Kontrol
Noktaları)" kavramının kısaltılmış halidir... HACCP, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik
olarak uygulanan bir sistemdir. Gıda işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için gerekli olan
hijyen şartlarının (personel hijyeni, donanım hijyeni, hammadde hijyeni, ortam hijyeni, vb.)
Belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık
riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenebilmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması
temeline dayanan bir sistemdir.
Gıda güvenliğine yönelik olarak yapılan çalışmaların basında, 1960 yıllarda NASA'nın
güvenilir astrinit yiyeceği üretme çalışmaları gelmektedir. Amerika'da başlayan gıda
güvenilirliği çalışmaları 1980'li yıllarda Avrupa Birliği tarafından da hayata geçirilmiş ve
1993 yılında HACCP uygulaması Avrupa Birliği tarafından zorunlu hale getirilmiştir.
Türkiye'de ise, 09.06.1998 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Gıdaların Üretimi Tüketimi ve
Denetlenmesine Dair Yönetmelik" de HACCP sisteminin uygulama gerekliliği belirtilmiştir.
Yine ayni yönetmelikte 15.11.2002 tarihinden geçerli olmak üzere; başta et, süt ve su ürünleri
isleyen işletmeler olmak üzere, gıda üreten diğer işletmelerin de kademeli olarak HACCP
sistemini uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir.
HACCP sisteminin sağladığı yararlar şunlardır:
1. Üretim giderlerinde azalma ( ~%30)
2. Yönetime kritik bilgilerin sunulması suretiyle kolay karar verebilme olanağının sağlanması
3. Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamının karşılanması
4. Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı
5. Ürün geri toplama riskinin azaltılması
6. Çalışanların iş veriminin ve memnuniyetinin artırılması
7. Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi
8. Proses kontrolü ile hatalı ürün üretme riskinin azaltılması
9. Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesi
10. Kanunlara uyumluluğun sağlanması
11. Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi
12. Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) Ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza
indirilmesi
13. Çalışma ortamının iyileşmesi
14. Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması
15. Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi
16. Kullanılması ve anlaşılmasının kolay olması,
17. Ürün güvenlik problemlerini önlemesi,
18. Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden
haber vermesi,
19. Gıda işletmelerine güvenli gıda üretmek için kanuni zorlukları karşılamada güvenirlik
sağlaması,
20. Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması,
21. Gıda zincirinin her aşamasında kullanılabilmesi,
22. ISO 9000 gibi kalite yönetim sistemlerinin tanımlayıcısı olması,
23. Geleneksel muayene ve kontrol sistemlerinden daha etkili olması
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HACCP genel olarak kabul görmüş aşağıdaki 7 temel ilkeden oluşmaktadır:
1. Tehlike analizinin yapılması
2. Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
3. Kritik limitlerin oluşturulması
4. Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması
5. Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması
6. Sistemin etkili bir şekilde islemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin
oluşturulması
7. Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dokümantasyon sisteminin
oluşturulması
BRC (British Retail Consortium)
İlk olarak 1998 yılında İngiliz Perkandeciler Birliği (BRC) tarafından BRC Gıda Teknik
Standardı olarak yayınlanmıştır. Standard, dünya çapında gıda tedarikçileri tarafından
özellikle de İngiltere perakendecilerine ürün sağlayan kuruluşlar tarafından
benimsenmektedir...
BRC Global Gıda Standardı ürüne veya menşei ülkesine bakmaksızın İngiliz perakendecilere
gıda ürünü tedarik eden satıcılar için tasarlanmıştır. Standarda göre belgelendirme üreticilerin,
marka sahiplerinin ve perakendecilerin kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine
yardımcı olurken nihai olarak da tüketicinin koruyucusu olur. Standart özellikle; işletmede
HACCP sisteminin kurulumunu ve devamlılığının sağlanmasını, dokümante edilmiş ve etkin
bir kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve fabrika çevre standartlarının,ürünlerin,
proseslerin ve personelin etkin bir şekilde kontrol edilmesini şart koşmaktadır.
OHSAS 18001
Kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine
yönelik bir standarttır.
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi nin sağladığı yararlar şunlardır:
çalışanları iş yerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir
ortamda çalışmalarını sağlamak.
Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırmak.
İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza
indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesini sağlamak.
Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama,
makine arızaları vb. Durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin
sağlanmak.
Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlamak.
İş performansını arttırmak,
diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratmak.
Rakiplere karşı üstünlük sağlamak.
Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesini
sağlamak
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SA 8000
Sivil toplum kuruluşları (stk’lar) ve yatırım analistleri iş yerinde asgari standartlara
uyulmasını ve işçilere adil davranılmasını sağlamak için kuruluşları incelerler.
Çalışanlar da dahil olmak üzere bu ve diğer hissedarlar kuruluşunuzun adil ve eşitlikçi bir
çalışma ortamı kurma ve iş uygulamalarında şeffaf olma konusunda gösterdiği özeni dikkatli
bir biçimde değerlendirmektedir.
Bu da kuruluşunuzun sosyal sorumluluğunu üstlendiğini gittikçe daha çok göstermesi
gerekeceğinin işaretidir.
İş yerinde insan hakları yönetimi konusunda en çok kabul gören uluslararası standart
uluslararası sosyal sorumluluk sistemi’nin sa 8000:2001 standardıdır. Bu standart dünyanın
her yerinden ve her boyuttaki kuruluşa uygun, denetlenebilir ilk standarttır ve tüm
hissedarlarınız için yönetim olarak sosyal sorumluluğunuzu yerine getirdiğinizin
güvencesidir.
Dünya iş ortamında itibarınıza yönelik riskleri yönetmek, iyi iş uygulamalarınızı ve etik
yaklaşımınızı sergilemek için iyi bir fırsattır.
Sağlam bir sosyal yükümlülük yönetim sistemi:
marka imajınızı ve itibarınızı iyileştirerek
rakiplerinizden farklı kılarak
yeni müşteriler çekerek
çalışan moralini ve etkinliğini artırarak
yeni pazarlar açarak
etik yatırımlar çekerek
hissedarlarınıza şeffaflığınızı göstererek
yarar sağlamaktadır...
Karma Yem Üreticisi Standardı (CFM)
Hayvana uygun beslenme, besin zincirinin ayrılmaz bir parçasıdır. Nitelikli karma yem,
güvenceli hayvansal üretiminin temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, karma yem
üreticilerinin gereksinimlerini tam olarak belirlemek şarttır.
GlobalGAP, karma yem üreticileri’nin (cfm’ler) kurulmuş bir güvence sistemini kabul etmesi
için kurallar ve yönetmelikler ortaya koymuştur. Bu, çiftlik hayvanları üreticilerinin, karma
yem tedarikçileri için uygun ve güvenceli kaynakları seçmelerine yardımcı olmaktadır.
Globalg.a.p. Modülü, globalg.a.p. Koşullarını takip ettiklerini göstermek için, karma yem
üreticileri ve karma yem üreticileri güvence tasarılarının kullanımı için bir referans standardı
görevini görmektedir. Globalg.a.p., mevcut karma yem üreticileri cfm-standartlarını ve karma
yem üreticilerinin kalite güvence sistemlerini kabul etmektedir.
Eti – etik iş değerleri
Ticari faaliyetlerimizde doğruluk, dürüstlük, adalet ve genel kabul görmüş ahlak ilkelerine
uymak,
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vergi kaçırmamak,
rüşvet teklif etmemek,
firmanın finansal raporlarında devleti yanıltmamak,
ticari faaliyetlerimiz esnasında çevreye zarar vermemek, zorunlu durumlarda en az zararın
verilmesine gayret etmek,
ortakların hakkını korumak ve onlara karşı dürüst davranmak,
işe eleman alırken ve çalışanların yükseltilmesinde ayrımcılık yapmamak (dil, din, bölge, ırk,
cins, yaş vb),
çalışanlar arasında ücret, yükselme ve atamalarda hakkaniyet ilkesine uymak,
çalışanlara karşı insan haysiyetine ve kişilik haklarına aykırı davranmamak davranılmasına
göz yummamak,
çalışanlara vaat edilen özlük haklarını ve yasal tüm haklarını eksiksiz vermek,
mal ve hizmet satışında kaliteden taviz vermemek,
mal ve hizmet satışından müşteri memnuniyetinin ve ihtiyaçlarının tatminini amaç edinmek,
hileli ve kusurlu mal satmamak, satılması halinde geri almak,
mal ve hizmetlerin satışında ve reklamında gerçeğe aykırı vaatlerde bulunmamak,
müşterilerle yaptığımız sözleşmelere sadık kalmak,
mal ve hizmet aldığımız ve sattığımız diğer firmalara karşı doğruluk ve dürüstlük ilkesinden
taviz vermemek ve sözleşmelere sadık kalmak,
haksız rekabete girmemek.
Toplam Kalite Yönetimi
Bir kuruluşta üretilen mal ve hizmetlerin işletme süreçlerinin ve personelin sürekli iyileştirme
ve geliştirme yolu ile en düşük toplam maliyet düzeyinde önceden belirlenmiş olan müşteri
istek ve beklentilerinin tüm çalışanların katılımı ve kendilerinden beklenen yükümlülükleri
yerine getirmeleri yolu ile karşılanarak işletme performansının iyileştirilmesi stratejisidir.
http://www.toplamkaliteyonetimi.org/
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Standartların temel ihtiyaçları karşılama durumları

İyi tarım uygulamalarının genel işleyişi şu şekildedir:
Ürün akış şemaları (kritik noktaların belirlenmesi)
standart uygulamalar (zorunluluklar ve öneriler)
işletme haritaları (arazinin incelemesi)
işçi ve eleman eğitimi (başarıda kilit nokta)
işletme içi denetim (başarı oranının belirlenmesi)
kayıt tutma (izlenebilirlik ve şeffaflık)
tüm bu sorunların aşılması, etkin ve bilinçli bir risk analizi ve yönetimi ile mümkün
olmaktadır...
Risk analizi ve yönetimi
İşletmelerin işlevleri sırasında ürüne ve üretim yöntemine bağlı olarak ortaya çıkabilecek olası
risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu
riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin önceden
alınmasıdır...
Risk; kurumun stratejik, mali ve operasyonel hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyecek, her
türlü olayın gerçekleşme olasılığıdır. Riskler gerçekleşme olasılığı ve risklerin gerçekleşmesi
durumunda ortaya çıkacak sonuçların etkileri göz önünde bulundurularak ölçülür ve analiz
edilir... Tehdit ise, kurumu muhtemel riske sokabilecek eylem veya olaydır.
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Risklerin tanımlanmasında aşağıda verilen soru örnekleri yardımcı olabilir:
Amaca ulaşma yolunda neler yanlış gidebilir?
Sorun nedir?
Hangi tür işlemler başarısız olmamıza neden olabilir?
Zayıf olduğumuz alanlar neler?
Hangi varlıkları daha çok korumalıyız?
Hırsızlık ya da yolsuzluk alanları neler olabilir?
Faaliyetlerimiz hangi durum ya da olaylar karşısında aksayabilir?
En kritik bilgi kaynaklarımız neler?
En fazla harcama yaptığımız alanlar hangileri?
Takdire dayanan kritik kararlar hangileri?
Hangi faaliyet ya da süreçler daha karmaşık?
Cezai yaptırımlara maruz kaldığımız alanlar hangileri?
Risk yönetimi; kurumun hedeflerini gerçekleştirebilmesi için güvence sağlamak üzere, olası
olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesinden oluşan
bir süreçtir... Risk yönetimi, potansiyel risklerin sistematik olarak değerlendirilerek, olası
zararların etkisini azaltıcı yönde, verilere dayalı karar vermeyi sağlayan yönetimi ifade eder...
Risk yönetimi; risklerin tespiti ve çeşitli yöntemler ile yönetilmesidir. İç kontrol sistemi (iç
denetim) ve kontrol faaliyetleri ise risk yönetimi sürecinde riskin azaltılmasına (kontrol
edilmesi) yarayan araçlardır... İç kontrolün amacı genellikle kayıt ve raporlamaların
doğruluğu, operasyonların etkinliği ve verimliliği, varlıkların korunması ve yönetmelik,
düzenleme ve standartlara uyumun sağlanması gibi hedeflere ulaşıldığına ilişkin güvence
sağlamak olsa da, bu amacı yerine getirirken, kurumun karşı karşıya olduğu risklerin
yönetilmesi aşamasında önemli bir risk yönetim aracı rolünü de oynamaktadır. Risk yönetimi
de iç kontrolün önemli unsurlarından olan risk değerlendirmesi aşamasında iç kontrol
sistemine destek vermekte, iç kontrol sisteminin önemli bir parçası olmaktadır.
Sistemin işleyişi (örneklerle basit anlatım
Sistemin kapsamlı dokümantasyonu, her biri bir dizi tamamlayıcı öğelerden oluşan 5 temel
birime ayrılmıştır. Kullanıcılar, en uygun ve kullanımı kolay elkitabını oluşturmak için her
birimin uygulanabilir öğelerini seçebilmektedirler. Bu seçim işlemi, kullanıcıları globalg.a.p.
Sertifikasyon sürecinin tüm ilgili aşamaları boyunca yönlendirmektedir ki bunlar şöyledir:
Genel yönetmelikler
Kontrol noktaları ve uygunluk kriterleri
Kontrol listeleri
Onaylanmış ulusal yorumlama rehberleri
Kılavuzlar ve destekleyici dokümanlar
Çapraz referans benchmarking kontrol listesi
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Denetimler

https://www.hzafercan.com/

28

Zorunluluklar ve Gereklilikler
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örnek: tüm çiftlik tabanlı modül/saha geçmişi ve yönetimi
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örnek: ürün tabanı modülü
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