Organik Tarım ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Organik tarım ile ilgili faaliyetler 1980’li yıllara kadar dayanmakla birlikte 2003 yılında bir
kurumsal yapıya ve 2004 yılında bir kanuna kavuşmuştur. Her aşaması kontrollü ve
sertifikalandırılan bir sistem olan organik tarım AB mevzuatına tam uyum sağlayarak uluslar
arası standartlarda yürütülmektedir. Bakanlık organik tarımı yaygınlaştırma ve geliştirmek
amacıyla eğitim, yayım ve destekleme faaliyetlerinde bulunmakta, destekleme politikaları ve
projeler geliştirerek uygulamaktadır.
Đnsanlığın beklentileri ve talepleri doğrultusunda günümüz tarımsal faaliyetlerinde gidilen
değişiklik, tarımın aslı olan organik tarıma kuvvetli bir yöneliş arzusu yaratmıştır. Çağımızda
yaşanan insanlık dramları ve çevre algılaması da bu olguya itici güç oluşturmuştur. Ekonomik
kalkınmanın bir unsuru olarak da kabul edilen verimlilik artırıcı gibi tek amaca hizmet eden
girişimler, bazı bölgeler ve milletler açısından kısa sayılabilecek bir dönem için rahatlatma
yaratmışsa da, ne insanlık için ne de yer küre için sürdürülebilir olmadıkları kabul edilir
olmuş. Kalkınma sağlanmış ama paylaşım sorunu hiç bir dönemde bir çözüm bulamamış.
Şimdi hem yetersiz gıda, ya da paylaşım sorunu, hem çevrenin ölümü, hem de insan sağlığı
olmak üzere, daha önceleri yetersiz gıda olarak bilinen sorun artık çatallanmış durumda. Bu
değişimin bir sonucu olarak çevreye zarar vermeden güvenilir gıdaların üretimini
sürdürülebilir bir şekilde sağlayan tarımsal üretim sistemleri gündeme gelmiştir.
Dünyada yaşanan bu değişimin bir sonucu olarak ortaya çıkan organik tarım, geçmişte
insanlığın yaptığı yanlış uygulamalar sonucunda bozulan doğal dengenin yeniden tesisini
öngören ve bu amaçla bitki, hayvan ve insan ile birlikte toprak, su ve diğer faktörleri bütünsel
bir yaklaşımla ele alarak planlayan, doğal girdileri kullanan bir üretim sistemidir. Bu sistem
sadece organik ürünlerin üretimi ve tüketiciye ulaştırılmasından ibaret değildir. Günümüzde
bu sistem, sürdürülebilir bir ekosistem, tüm canlılar için hakkaniyet, sosyal adalet ve beşeri
ilişkiler anlayışı ile birlikte organik yaşam olarak algılanmaktadır. Dünyada yaşanan bu
gelişim ve değişimler, ülkemizi de büyük ölçüde etkilemektedir. Türkiye’de de organik
ürünlerin üretimi ve tüketiminde önemli değişimler yaşanmaktadır.
Ülkemizde organik tarım, 198O’li yıllardan itibaren ihracat talebi doğrultusunda gelişmeye
başlamıştır. Bu talepler üzüm ve incir gibi geleneksel ürünler ile başlamış daha sonra kuru
kaysı ve fındık başta olmak üzere birçok üründe devam etmiştir. Üretim öncelikle ithalatçı
ülkelerin mevzuatlarına uygun olarak yapılmaya başlamış, bu gelişmeye kamu reaksiyonu 10
yıl kadar gecikmiş, 1991 yılından itibaren ise 2092/91 sayılı Avrupa Birliği Organik Tarım
Yönetmeliği esas alınarak yürütülmüştür. Son 20 yılda Türkiye organik tarım sektörü tüm
dünyada yaşanan gelişmelerin gerisinde kalmamış, önemli gelişmeler göstermiştir. Üreticiden
tüketiciye kadar sektörün tüm paydaşları ile kamu otoritesi bu gelişime önemli katkılar
sağlamıştır.
Bakanlık organik tarım için temelde bir amaç belirlemiştir. Tüm faaliyetler bu amaca ulaşmak
için yürütülmektedir. Söz konusu amaç organik tarımı geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır. Bu
sayede de sürdürülebilir tarımı sağlamak ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşımını da
kolaylaştırmaktır. Bunu da nitelikli çoğunluk sağlayarak kalıcı hale getirmek amacını
gütmektedir. Politikalar ve faaliyetler bu temel amaca yönelik olarak geliştirilmekte ve
uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra, üreticinin gelir düzeyinin yükseltilmesi, tüketici talebine
olumlu cevap verilebilmesi, çevrenin korunması, eko-turizm, hizmet sektörü ve organik tarım
sanayinin gelişiminin sağlanması ve dış pazardan pay edinebilme alt amaçları da
güdülmektedir.

