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ORGANİK GÜBRE MEVZUATININ 

TARİHÇESİ 
        Organik ürün yetiştiriciliğinin tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de önem 

kazanması, konvansiyonel ve organik tarımda 

kullanılan organik gübrelerin ithalatı ve 

üretimine ait bir mevzuatın olmaması, 

mevzuat boşluğuna neden olmuştur.  

       Bu boşluğun giderilmesi ve organik gübre 

piyasasının düzene sokulması amacıyla 

Organik Gübre mevzuat çalışmaları 2002 

yılında Genel Müdürlüğümüzce başlatılmıştır. 

 



o Bu amaçla, tarımda ileri gitmiş Avrupa 
Ülkelerinden; Ispanya, Hollanda ve İtalya 
Mevzuatları Türkçeye çevrilerek, Bakanlığımızca 
Organik Gübre Komisyonu oluşturulması 
çalışmaları başlatılmıştır.  

o Komisyona Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ile 
Bitki Besleme Bölümü, Üniversitelerimizin 
Biyoloji ve Kimya Bölümlerinden, Toprak, Gübre 
ve Su Kaynakları Merkez Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü 
(TSE)’nden birer uzman davet edilmiştir. 

o Adı geçen Komisyon’un çalışmaları sonucu 
ülkemizin ilk Organik Gübre Mevzuatı 
yayınlanmıştır. 

 



 

   İlk Organik Gübre Yönetmeliğimiz  

  “Tarımda Kullanılan Organik,  

Organomineral, Toprak  Düzenleyiciler ve 

Mikrobiyal Gübrelerin Üretimi, İthalatı, 

İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair 

Yönetmelik” adı altında 22.04.2003 tarih 

ve 25087 sayılı Resmi Gazete’de  

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 



YÖNETMELİGİN YAYIMIYLA BİRLİKTE  

 Üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen 

organik gübrelerin kayıt altına alınması 

sağlanmiştır.  

 

 Bu amaçla firmalara lisans belgesi, piyasaya arz 

ettikleri her bir ürün için tescil belgesi 

düzenlenmeye başlanmıştır.  

 

 Bugüne kadar 1425 fırmaya Organik Gübre 

Lisans Belgesi, bu firmaların piyasa arz etmiş 

olduğu 9782 adet ürüne Organik Gübre Tescil 

Belgesi düzenlenmiştir.. 



          Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 

ithalat ve ihracat izinleri de verilerek, ülkemizin 

bu konuda eksikliğini hissettiği bir mevzuat 

açığıda kapatılmıştır. 

 

          Organik Gübre ithali Ekonomi Bakanlığınca 

her yıl mükerrer olarak yayımlanan «Gübre 

İthaline İlişkin Tebliğ», ihracatı ise 96/31 Sayılı 

“İhracatı Yasak veya Ön İzne Tabii Mallar” 

Tebliği esasları doğrultusunda 

gerçekleştirilmektedir. 



YÖNETMELİKLE; 

 Ürünlerin, içerik açısından belirli bir standardı 

oluşturulmuş, 

 Ürün güvenilirliği artmış, 

 Üretim, tüketim, ithalat ve ihracat artmış, 

 Organik gübre konusunda farkındalık çok hızlı 

gelişmiştir,  

 Yönetmelik mevzuat görevinin yanında rehberlik 

görevinide başarıyla yerine getirmiştir.  

 Yönetmeliğin yayımıyla birlikte ülkemiz organik 

gübre sektörü çok hızlı bir gelişim katederek tüm 

Dünyadan gübre ithal ederken ihraç eder duruma 

gelmiştir. 

 



MEVZUAT REVİZELERİ  

o  Mevzuatın yayımından bugüne kadar, 
gelişen teknoloji, dünyada organik gübre 
çeşitliliğinin artması ve sektörün ihtiyaçları 
göz önüne alınarak ülkemizde yürürlükte 
olan mevzuatların revize edilmesi 
ihtiyaçları doğmuştur.  

 

o Bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla 
yönetmelik, 2004, 2006, 2007, 2010 ve 2014 
yıllarında güncellenmiştir.  

 



YÖNETMELİKTE YER ALAN ÜRÜNLER 

  Organik Gübreler 

Organomineral Gübreler 

Organik Kaynaklı Diğer Ürünler 

Toprak Düzenleyiciler 

Mikrobiyal Gübreler 

Enzim Katkılı Ürünler 

 

olmak üzere 6 ana başlıktan oluşmaktadır. 

 



 

 ORGANİK GÜBRELER; bitkinin kendisinin ya da hayvanların veya 
bitkilerin artık ve/veya atıklarından hazırlanan ürünlerdir. 

 

 ORGANOMİNERAL GÜBRELER;  organik gübreler ile kimyevi 
gübrelerin bir araya gelmesiyle meydana gelen ürünler. 

 

 ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER;  kaynağı organik olan 
ve çeşitli amaçlarla kullanılan bir çok ürün, 

 

 TOPRAK DÜZENLEYİCİLER;  toprak yapısını düzenlemek 
amacıyla kullanılan organik veya mineral ürünler. 

 

 MİKROBİYAL GÜBRELER; canlı mikroorganizmaların 
ticari  formülasyonlarını  içeren ürünler. 

 

 ENZİM KATKILI ÜRÜNLER:  bulundukları ortamda çeşitli 
şekillerde görev yapan biyokatalizörler. 

 

kapsamaktadır.  



 

 

 

TEŞEKKÜRLER 


