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Organik gıda üretiminde kullanılan girdilerin serti fikasyonu için 
gerekliliklere kısa giri ş  

 

1. Organik gıda üretimi için kullanılan çe şitli girdiler vardır; örne ğin; 

� Organik ve mineral gübreler, mikrobesinler, bitki gelişim düzenleyiciler 
� Insektisitler, fungisitler, bakterisitler, bitki ekstraktları bazlı nematisitler (ve herbisitler), mineral 

maddeler, mikroorganizmalar ve diğer materyaller  
� Hayvan yemi için katkı maddeleri 
� Organik gıda işleme için katkı maddeleri ve işleme yardımcıları. 
 

2. Girdi sertifikasyonu neden gereklidir? 

� Organik tarımda adı geçen hiçbir yönetmelik girdi sertifikasyonunu zorunlu kılmaz. Bu 
gönüllü bir harekettir.  

� Girdilerinizin CERES tarafından sertifikasyonu, potansiyel müşterilerinize ürününüzün 
organik tarımda kullanılabilir olduğunu göstereceğinden, size bir rekabet avantajı sağlar. 

� Sizin girdilerinizi kullanan her organik üreticinin üretiminin kontrolünde aynı konuları farklı 
sertifikasyon firmalarına açıklamak ve yazılı olarak bildirmek zorunda kalmazsınız. 

 

3. Genel Prensipler: 

� Girdi üreticileri çevre ve insan sağlığına negatif etkileri azaltmak zorundadır. Bu inert 
içerikler için olduğu kadar, kasıtlı olmayan kontaminasyonlar ve üretim prosesiniz için de 
geçerlidir. 

� Hayvan dışkısından üretilen gübrelerde hayvan refahına da dikkat edilmek zorundadır. 
� GDO’ların kullanımı yasaktır. 
� Üretici, ürünlerinin sertifikasyon statüsü hakkında karışıklığa neden olmamalıdır; yani ürün 

etiketlerinde ve tanıtım materyallerinde, sertifikalı ve sertifikasız ürünler arasında açık bir 
ayrım olmalıdır. 

� Bu etiketler, ürünün kullanımı ile ilgili kısıtlamalar hakkında bilgi de dahil, satış yapılan 
ülkenin genel kanunlarının gerektirdiği tüm bilgileri içermelidir. 

 

4. İzlenecek yol: 

� CERES´in girdi sertifikasyon programı, üretim alanının fiziksel kontrolü ve laboratuar 
analizinin bir kombinasyonuna dayalıdır.  

5. Sertifikasyon a şamaları: 

a) Üretici CERES’ ten bilgi alır ve girdi sertifikasyonu için bir teklif ister. Bu amaçla size girdi 
sertifikasyonu için başvuru formumuzu kullanmanızı öneririz. 

b) CERES, bir teklif ve kontratla birlikte, temel bir bilgi paketi gönderir. 
c) Üretici kontratı imzalar, “Girdi Sertifikasyonu için Yönetim Planı”nı doldurur ve dokümanları 

CERES’ e geri gönderir. 
d) CERES, dokümanların ilk değerlendirmesini yapar. Eğer ilk değerlendirmeler, ürünün 

sertifikalandırılamaz olduğunu gösterirse, ürün için üreticiden herhangi bir ücret talep 
edilmez. 

e) Eğer ilk değerlendirme sonucu olumlu ise, üretici sertifikasyon ücretinin yarısını öder. 
f) CERES daha önce doldurulan Yönetim Planı’nı inceler ve teftiş yapar ve/veya numune alır 

(madde 4’e bakınız); kontrolör kontrol raporunu CERES merkeze gönderir. 
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g) CERES merkez kontrol raporunu ve/veya laboratuar analiz sonucunu gözden geçirir. Bir 
sertifikasyon kararı alınır ve final fatura üreticiye verilir. 

h) Final ödeme alındıktan sonra, CERES değerlendirmenin final sonucunu bildirir. Burada 3 
farklı olasılık vardır: 

• Eğer ürün ve Yönetim Planı bir sertifikanın verilmesi için gereklilikleri karşılıyorsa, 
bazen minör düzeltici faaliyetlerin bir listesini de içeren sertifika verilir. 

• Bazı durumlarda üretici sertifika verilmeden önce düzeltici faaliyetleri uygulamaya 
koymak zorundadır. 

• Bazı durumlarda değerlendirme ürünün sertifikalandırılamaz olduğunu gösterebilir. 
Onaylamama için nedenler ilgili mektupta açıklanacaktır. 

 
  


