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TR ve AB Yönetmeli ği tarafından tarafından talep edilen organik ürünle r için 
alım prosedürü hakkında kısa bilgi (diğer standartlar için de uygulanabilir)  

1. Yasal arkaplan: 
� Yön. 889/08 Madde 33 (“diğer birimlerden ya da operatörlerden gelen ürünlerin alımı)  

“Bir organik ürün alımında, operatör, gerekliyse ve Madde 31’de belirtilen koşullar mevcutsa konteynır ya 
da paketin nasıl kapatıldığını kontrol etmelidir. Operatör etiket üzerindeki Madde 31’e dair bilgileri eşlik 
eden dökümanlar ile çapraz kontrol etmelidir. Bu doğrulamalar Madde 66’da belirtilen doküman/kayıtlar 
üzerinde açıkça belirtilmelidir.” 

� Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Madde 31 (1) ç) 
Ürünlerin diğer işletmeler ya da birimlerden kabulü sırasında ürünü kabul eden kişi gerek gördüğü 
durumlarda paketin kapanışı ya da ambalajının, ayrıca etiketin bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesine 
uygunluğunu inceler. Etiket bilgileri ile ürünün beraberinde gelen diğer dokümanların birbirine uyumunu 
kontrol ettikten sonra karşılaştırmanın sonucunu kayıtlarına ekler. 

Madde 32 (1) a) Bu yönetmelik hükümlerince üretilmiş ve bu Yönetmeliğin Ek 11’inin ikinci bölümünde 
yer alan ürün sertifikasına sahip olan organik hammadde ve/veya işlenmiş organik ürünler organik ürün 
olarak pazarlanır. 

2. Bu ne anlama geliyor? 
� Her organik müteşebbis aldığı her ürünün standarda uygunluğundan sorumludur.  
� Bunu sağlamak için operatör asgari olarak bazı formal gereklilikleri doğrulamak zorundadır. 

Şöyle ki; 
o Tedarikçinin bir organik sertifikası  var mı? Kontrol edilmesi gereken detaylar şöyledir: 

� Sertifika geçerli mi? (yoksa süresi mi dolmuş)? 
� Belirli ürünü  kapsıyor mu? 
� Akredite bir sertifikasyon kuruluşu tarafından mı sertifikalandırılmış? 
� İlgili yönetmeliğe (TR Yönetmeli ği-(EC) 834/08 ) uygunluğu hakkında açıkça 

atıfta bulunmuş mu? 
Şüpheler olması durumunda ilgili sertifikasyon kuruluşuna başvurunuz! 

o Ürün nakliye için paketli ya da mühürlü  mü? Eğer değilse, tedarikçinin Yön. EC 
889/08 Mad. 30.2’ye göre açık nakliye için sertifikasyon kuruluşundan açıkça aldığı bir 
izin var mı? 

o Ürün uygun olarak etiketlenmiş mi? Eğer paketlenmemiş ürünler ise, ilgili lota açıkça 
atıfta bulunan eşlik dökümanları (teslim notları) mevcut mu? 

o Etiket ve teslim notu, asgari olarak şu bilgileri içeriyor mu? Üretici (ya da tedarikçi), 
organik durum, miktar, organik sertifikasyon kuruluşu (ya da AB içindeyse sertifikasyon 
kuruluşu kod numarası)? (İlave olarak, bir lot numara sistemi tercih edilir!) 

� Eğer bu detaylardan biri eksikse, operatör ya ürünü organik olarak almayı reddetmeli, ya da 
tedarikçiden hatasını düzeltmesini istemelidir. 

� Eğer her şey doğru ise, operatör bu doğrulamanın sonuçlarını dökümante etmelidir. Bu 
basitçe teslim notuna tarih yazıp imzalayarak yapılabilir, ya da operatör tarafından bu 
amaçla geliştirilmiş bir check list ya da form üzerine de yapılabilir. Prosedür operasyonun 
büyüklüğü ve kompleksliği ile uyumlu olmalıdır. 

3. Kim ve neyle ilgili? 

� Böyle bir alım prosedürü, diğer sertifikalı işletmelerden herhangi bir organik mal satın alan 
tüm operasyonlar için geçerlidir: İşleyiciler, tüccarlar, çiftçiler, arıcılar 

� Örnekler: 

o Bir işleyici bir çiftlikten ya da diğer işleyicilerden ya da tüccarlardan organik 
hammadde alıyorsa  

o Bir çiftçi,  diğer çiftçilerden ya da tüccarlardan organik hayvan ya da hayvan yemi 
satın alıyorsa (Ticari karma yem  tedarikçileri dahil!)  

o Bir arıcı organik balmumu ya da koloni satın alıyorsa 
� Ayrıca bu gibi maddeleri sertifika sahibi aracılığıyla değil de doğrudan alan fason birimlerin 

de bir alım prosedürü olmalıdır. 
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� Tohumlar, gübreler, izin verilen pestisitler, ya da işlenmiş gıdalar için tarımsal olmayan 
girdiler ile ilgili değildir. Bu materyaller için “yalnızca” standartlarda belirlenmiş bazı şartlar 
kontrol edilir. 

4. Diğer standartlara uygulanabilirlik 

� Bu gerekliliği diğer standartlar TR Yönetmeliği ve AB Yönetmeliğinde belirtildiği kadar 
açıkça belirtmemişlerdir. Bununla birlikte NOP ve JAS için de benzer prosedürler 
oluşturulması önemle tavsiye edilir. JAS için, küçük bir prosedür “Grading Sisteminin” bir 
parçası olmalıdır. 


