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Kısa Bilgi GB/T 19630 
 

1 Giri ş 
 
GB/T19630 Organik Standardı Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan organik üretim için yasal temeldir. 
Güncel versiyonu 2011 Aralık’tır. Çin’de “organik” referansı ya da Çince’deki aynı anlama gelen diğer 
kelimelerle satılan her gıda ürünü bu standart ile uyumlu olmalıdır. 
Ek olarak, < Organik Ürün Sertifikasyonu Yönetimi İçin Önlemler>, <Organik Ürün Sertifikasyonu 
Uygulama Kuralları> gereklilikleri, organik üreticiler, işleyiciler ve operatörler tarafından uyulmalıdır. 
 
2 İthal organik ürünler için? 

 
(2014-04-01’de yürürlüğe giren) “Organik Ürün Sertifikasyonu Yönetimi İçin Önlemler”e göre, Organik 
ürünlerin ithalatı ilgili Çin kanunları, yönetim yönetmelikleri ve birim kurallarına ve organik ürünlerin 
ulusal standartlarına uyumlu olmalıdır. Buna göre ithal organik ürünlerin “organik” olarak satılabilmesi 
için, yalnızca yetkili otorite CNCA (Çin H.C. Sertifikasyon ve Akreditasyon Yönetimi) tarafından 
onaylanan sertifikasyon kuruluşları tarafından sertifikalandırılmış olması gerekmektedir. 
GB/T19630 ile uyumlu olarak ithal ürünler için tüm ilgili taraflar sertifikalandırılmalıdır:  Üretim, işleme 
ya da yeniden paketleme yapan ve satış, ithalat ya da aracılık yapan operatörler 
 
3 Çin ulusal organik standartı (GB/T19630-2011) 4 b ölüme ayrılır: 

 
- Bölüm 1: Üretim; 
- Bölüm 2: İşleme; 
- Bölüm 3: Etiketleme ve Pazarlama; 
- Bölüm 4: Yönetim Sistemi 
Çoğu gereklilik AB, NOP ve JAS Organik standartları il e aynıdır, AB Yönetmeli ği, NOP ve JAS 
ile ana farklılıklar a şağıda kar şılaştırılacaktır. 
 
3.1 Sertifikasyon Kapsamı 

Başvurudaki ürünler CNCA tarafından yayınlanan <Organik Ürünler Kataloğu>nda listelenmiş 

olmalıdır ya da aşağıdaki linkte bulunabilir; 

http://www.cnca.gov.cn/cnca/zwxx/ggxx/551732.shtml Bazı ürünler, tütün, goji berry/kurt üzümü, 

bal ve kakao gibi listelenmemiştir. Şarap, tekstil ya da su ürünleri listelenmiştir ve 

sertifikalandırılabilir. 

3.2 Üretim 

Üretim için Çevresel gereklilikler 
“Organik üretimin çevresel kalitesi aşağıdaki gereklilikleri sağlamalıdır: 
a) Toprak çevre kalitesi GB 15618’in Grade II standardı ile uyumlu olmalıdır; 
b) Sulama suyu kalitesi GB 5084 gereklilikleri ile uyumlu olmalıdır; ve, 
c) Ortam havası kalitesi GB 3095 standardının Grade II’si ve GB 9137 gereklilikleri ile uyumlu 

olmalıdır.” 
Çin ülke sınırları haricindeki faaliyetler için açık talimatlar bulunmamaktadır. Sertifikasyon kuruluşu 
olarak menşei ülkeden alınan çevre analizi raporunu kabul edeceğiz. 
 
3.3 İşleme 

İşlenmiş ürünler için, GB/T 19630.2’ye göre işlenmiş ürünler yalnızca, organik içeriği %95’ten az 
olmadığı sürece sertifikalandırılabilir. 
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3.4 Paketleme Gereklilikleri 

Paketleme materyalleri ulusal hijyen gereklilikleri ve ilgili diğer yönetmelikler ile uyumlu olmalıdır. 
Yeniden kullanılabilir, yeniden kazanılabilir ya da biyolojik olarak çözünebilir paketleme 
materyalleri desteklenmelidir. Paketleme basit ve pratik olmalıdır. 
 
 
 

3.5 Yönetim Sistemi 
EU/NOP/JAS’tan farklı olarak, yönetim sistemi gerekliliği Bölüm 4’te ayrılmıştır. “Organik 
üreticiler, işlemciler ve işleyiciler, GB/T 19630.1, GB/T 19630.2 ve GB/T 19630.3’de belirtilen 
gerekliliklere göre organik üretim, işlem ve işleme faaliyetleri için bir yönetim sistemi geliştirmeli 
ve sürdürmelidir. Yönetim sistemleri, bölüm 4.2’de belirtilen, uygulanması ve sürdürülmesi 
gereken dökümanları geliştirmelidir.” 
Yönetim sistemi doküman yönetimi, (insan) kaynak yönetimi, iç denet im, izlenebilirlik 
sistemi ve ürün geri ça ğırma, şikayetler ve sürekli geli şim  konularını içermelidir. 

 
      4. Sertifikasyon Prosedürü 

• Başvuru sahibi GB/T19630 hakkında bir ilk bilgilendirme alır ve başvuru formumuzu 
doldurması istenir. 

• Sonrasında biz sertifikasyon masrafları için bir teklif  sunarız. Teklif AB organik standartları ile 
aynıdır, yalnızca denizaşırı projeleri için kontrolörün seyahat ücreti , ziyaret edecek 
kontrolörün Çinli olması durumunda değişecektir. 

• Teklifin kabulünden sonra, sertifikasyon kontratı imzalarız. 
• Başvuru sahibinden, sertifikasyon ücretinin %50’sini  transfer etmesini talep ederiz. 
• Başvuru sahibinden, faaliyetlerini “Organik Yönetim Planı” mızda (CERES QMS 4.3 OYP’yi 

temel olarak kullanın, GB/T19630 için ekstra bir OMP daha vardır) açıklamasını ve ilgili 
gereken dökümanları talep ederiz. 

• CERES dökümanları inceler ve başvuranı doküman gözden geçirmesi konusunda 10 gün 
içinde bilgilendirir. 

• Standart ile uygunluğu denetlemek için bir yerinde denetim  yapılır. Sertifikada listelenmesi 
istenen her ürün için kontrolör numune alır. 

• Sertifikasyon kararı alınmadan önce tüm düzeltici faaliyetler uygulanmalıdır. 
• Başvuru sahibinden, sertifikasyon ücretinin kalan %50’sini ödemesi talep edilir. 
Sertifikasyon ile ilgili tüm bilgiler Çin online resmi sertifikasyon sistemine yüklenecektir. 

 
      5. Perakendeciler için etiketleme kuralları 

       
Çin ulusal organik mührü ve “organik ürün kodu” (food.cnca.cn web sitesinden takip edilebilir) ve 
sertifikasyon kuruluşunun logosu ya da ismi ürün ya da en azından satış paketi üzerinde bulunmalıdır. 
*Sertifikanın başarıyla alınmasından sonra, lütfen CERES GB/T 19630 etiketleme başvurusu 
prosedürüne göre kendi organik etiketiniz ile başvurunuz. 
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       6. Toptancılar için Dola şım Sertifikası 
GB/T19630 tüm satışlar/satın alımlar için dolaşım sertifikaları (TCler) talep eder. TCler ürün 
tedarikçisinden sorumlu sertifikasyon kuruluşu tarafından, faturalar, packing listler ve nakliye 

dökümanlarının kopyaları baz alınarak düzenlenir. 
 
Lütfen bu bilgilerin yalnızca Çin ulusal organik standardının önemli gereklilikleri için bir giriş 
olduğunu unutmayınız.  Müteşebbis standardın tüm gerekliliklerini öğrenmek zorundadır. ! 


