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CERES Politikası 

Organik Geçi ş Dönemi Politikası 

1 Amaçlar Bu politika, ilk kontrol öncesinde organik yönetimin onaylanması için gereken 
kuralları ve TR Yönetmeliği, (EC) 834/07*, NOP ve JAS altında minimum 
geçiş dönemini açıklar. 

2 Temel Her ne kadar organik yönetmeliklerde geçiş dönemleri açıkça tanımlanmış 
olsa da, bu yönetmelikler ilk kontrol öncesinde organik yönetimin 
onaylanması için detaylı kriterler sunmazlar. Bazı durumlarda, sertifikasyon 
kuruluşları arasındaki rekabet, standartların bu anlamda aşağı çekilmesine 
sebep olabilir. CERES’de bundan kaçınmak için, sertifikasyon görevlileri ve 
kontrolörler için açık kurallar koymuştur. 

3 Yasal Çerçeve TR Yönetmeli ği’ne göre Geçi ş Dönemi:  
Madde 8 – (1) b) Organik olarak değerlendirilecek bitkisel ürünler için, tek yılık 
bitkilerde ekim tarihinden itibaren en az iki yıl, mera ve yem bitkilerinde yem olarak 
kullanılmasından önce en az iki yıl, yem bitkisi dışındaki çok yıllık bitkilerde ise ilk 
organik ürün hasadından önce üç yıllık geçiş sürecinin uygulanması gerekir. 
 
Yönetmelik (EC) 889/08: 
Bölüm 5: Geçiş Kuralları;  Mad. 36: Bitki ve bitki ürünleri  
“1. Bitki ve bitki ürünlerinin organik olarak değerlendirilebilmesi için, (EC) 834/2007 
Yönetmeliği’nin 9, 10, 11 ve 12. Maddelerinde ve bu yönetmeliğin 1. Bölümünde 
açıklanan üretim kuralları ve bu yönetmeliğin 6. Bölümünde değinilen istisnai üretim 
kurallarının ekimden önceki en az iki yıllık geçiş döneminde parsellerde uygulanmış 
olması gerekir, ya da, çayır alanı ya da çok yıllık yem bitkisi olması durumunda, 
organik yem bitkisi olarak değerlendirilmesinden önceki en az iki yıl, ya da, yem 
bitkisi haricindeki çok yıllık bitkiler olması durumunda, organik ürünlerin ilk 
hasadından önce en az üç yıl olmalıdır. 
2. Yetkili otorite aşağıdaki şartların sağlanması durumunda, geriye dönük herhangi 
bir dönemi, geçiş döneminin bir parçası olarak değerlendirebilir; 
a) Arazi parsellerinde organik üretim için izin verilmeyen ürünlerin kullanılmamasını 
sağlayacak şekilde Yönetmelik (EC) No 1257/99, (EC) No 1698/2005 ya da farklı bir 
resmi programa uygun önlemler alınmış ise, 
b) Parsellerin organik üretim için izin verilmeyen ürünlerle işlem görmemiş doğal ya 
da tarım alanları olması durumunda, 
c) İlk alt paragrafta atıfta bulunulan periyod, geriye dönük olarak yalnızca yetkili 
otoriteye en az üç yıl boyunca gerekliliklerin karşılandığına dair tatmin edici kanıtlar 
sunulması durumunda dikkate alınır.” 
 
NOP: 
§ 205.202 Arazi gereklilikleri. 
Hasat edilen ürünleri “%100 organik” ya da “organik” ya da “organik ürünlerden 
üretilmiştir (içerikler belirtilir)” olarak etiketlenen, satılan ya da tanıtılan her arazi ya 
da çiftlik parseli; 

(b) Ürünün hasadından hemen önceki üç yıl boyunca §205.600’de listelenen 
yasaklı maddelerin uygulanmamış olması gerekir. 

JAS: 
Notification 59, Mad:4: Gübreleme, ekim ve dikimin ilgili kriterleri, zararlı hayvan ve 
bitki kontrolünün, çok yıllık bitkilerin (çayır otu hariç) ilk hasadından en az 3 yıl önce, 
çok yıllıklar hariç diğer bitkiler için ise ekim dikimden en az iki yıl önce toprağın 
işlenmesi temeline dayanmalıdır. Yeni düzenlenmiş araziler ya da ekim-dikim için 
kullanılmamış araziler olması durumunda, yasaklı maddelerin en az 2 yıl 
kullanılmamış olması gerekir ve bu kriterlerin en az bir yıllık ekim-dikime dayalı 
olması gerekir. 
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Codex Alimentarius:  
Ek 1.A (1): “Bu ekte belirtilen prensiplerin ekimden önceki en az iki yıllık bir geçiş 
dönemi boyunca parsellere, çiftliğe ya da çiftlik birimlerine ya da çayır haricindeki çok 
yıllık bitkiler olması durumunda bu kılavuzun 1.1 (a) paragrafında değinildiği gibi 
ürünlerin ilk hasadından önceki en az 3 yıl boyunca uygulanmış olması gerekir. 
Parselin geçmiş kullanımına dayanarak bu periyodun kısaltılması ya da uzatılması 
için yetkili otorite, ya da delege edilen yerlerde resmi ya da resmi olarak tanınmış 
sertifikasyon kuruluşu ya da otoritesi bazı durumlarda (örneğin 2 yıl ve daha fazla 
boş kullanım gibi) karar verebilir ancak bu periyod en az 12 ay ya da daha fazla 
olmalıdır.” 

4 Terimler • Geçiş Dönemi: Organik tarımın uygulandığı ancak ürünlerin henüz 
organik olarak değerlendirilmediği dönemdir. Sertifikasyon amaçları 
gereği, genelde yasaklı maddelerin son kez uygulanmasından ürünlerin 
ekim/hasadının sertifikalandırılabileceği zamana kadarki periyottur (ürüne 
ve kurala bağlı olarak 24-36 ay arasında biter). 

• T1, T2, T3: Geçiş döneminin birinci ikinci ve üçüncü yılı. 
5 Politika  
5.1 NOP’a göre geçi ş dönemi ba şlangıcı:  

NOP “geçiş” teriminden bahsetmiyor olsa da, yukarıda bahsedilen §205.202 organik ürünlerin 
hasadından önceki en az üç yıl boyunca ilgili alanlara yasaklı maddelerin (özellikle kimyasal 
gübreler ve atık çamura atıfta bulunulur) uygulanmaması gerekir. §205.202(b) maddesine 
uygunluğun kabul edilebilmesi için gerekli kanıtlar: 

• “Yasaklı girdilerin” kullanılmadığını gösteren çiftlik iç kayıtları (kimyasal gübreler, insektisit, 
fungisit, herbisit, işlem görmüş tohumlar) 

• En az üç yıllık parsel bazında detaylı arazi geçmişi, bitkiler, ilgili yönetimleri, ve kullanılan 
girdiler (işlem görmemiş tohumlar dahil!) dahil olmak üzere, üç yıl boyunca arazi 
yönetiminden sorumlu kişi tarafından tamamlanmış ve imzalanmış olmalıdır. 4.3.1.8 
numaralı form bu amaçla kullanılabilir. 

• Üç yıl boyunca çiftlik ile yakın ilişkisi bulunan güvenilir bir üçüncü taraftan, yazılı bir 
konfirmasyon 

• Arazinin, terk edilmiş, ayrılmış ya da bakir arazi olduğuna dair kanıtlar 
5.2 

 

TR Yönetmeli ği, AB Yönetmeli ği ve JAS’a  göre geçi ş dönemi ba şlangıcı: 
Normal durumlarda (geçiş döneminin geriye dönük tanınmaması durumunda – bknz 5.3), TR ve 
EU yönetmeliğine göre geçiş dönemi CERES ile sözleşme imzalanması ile başlar. 
 

İç denetim sistemine sahip çiftçi grupları olması durumunda, ilk iç denetim ziyareti – iç 
kontrolörlerin durumu doğru olarak değerlendirebilecek yeterlilikte olması şartıyla, bireysel üretici 
için geçiş dönemi başlangıcı olarak değerlendirilebilir. 
 

JAS’a göre ilk kontrol geçiş sürecinin ancak ikinci yılında yapılır. İlk yıl için 5.1’de NOP için 
anlatılan kurallar geçerlidir. 
 

5.3 
 

AB Yönetmeli ği’nin uygun ve denk uygulamaları 
• “Uygun” ürünler için (AB üyesi ülkelerde), 2 seçenek vardır; 

o Çiftçinin, kimyasal kullanımını yasaklayan bir hükümet programına katılmış olması 
durumunda, programa katılımın kayıtlı olduğu ilgili zaman geçiş döneminin bir 
parçası sayılabilir. 

o Başka kanıtlar bulunması durumunda (bknz; aşağıda 5.4), yalnızca en az 3 yıl 
boyunca tarımsal kimyasallar kullanılmadı ğına dair kanıtlar bulunması 
durumunda  (örn; uzun süreli nadas alanı, ya da ilgili ürüne bölgede genel olarak 
kimyasal kullanılmaması) bu şekilde değerlendirilebilir. 

• Üçüncü ülkelerdeki “denk” ürünler için, CERES çiftçi tarafından sunulan kanıtların 
güvenilirliğini kontrol eder ve ilgili dönem için geçmiş yönetimin tanınması kararı verebilir. 
Eğer örn; son bir yılda tarım kimyasallarının kullanılmadığına dair yeterli kanıt var ancak bu 
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tarihten öncesi için kanıtlar yetersiz ise geçiş dönemi ancak 1 yıl kısaltılabilir. 
 (Ayrıca lütfen bakınız, Üçüncü Ülkeler için CERES Politikası) 

5.4 TR Yönetmeli ği’ne göre yasaklı girdilerin kullanılmadı ğına dair geriye yönelik tanınma için 
gerekli kanıtlar 
Madde 8 – (1) c) …”Müteşebbis tarafından organik tarım yapılacak alan bu yönetmeliğin Ek-1 ve 
Ek-2 bölümlerinde yer alan girdiler dışındaki girdilerin geriye dönük olarak en az üç yıl 
kullanılmadığının resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile belgelendirilmesi halinde 
yetkilendirilmiş kuruluş tarafından geçiş süreci maksimum bir yıl kısaltılabilir. Geçiş süreci, tek yılık 
bitkilerde 12 ay, çok yıllık bitkilerde 24 aydan daha az uygulanamaz.” 

5.5 AB Yönetmeli ği, NOP ve JAS’a göre yasaklı girdilerin kullanılmad ığına dair geriye yönelik 
tanınma için gerekli kanıtlar 
Kontrolör çiftliğin ya da çiftçi grubunun geçmişte kimyasal kullanmamış olduğuna dair sunduğu 
kanıtların güvenilirliğini, akla yakınlığını ve uygunluğunu doğrular. Kontrolörlerin bu amaç için 
yeterince eğitilmiş olması gerekir. Aşağıdaki kanıtlar şöyle değerlendirilebilir; 

 Kanıtlar  
 

Detaylar  

a Bir organik tarım programına katılım 
 

Program yetkili ve güvenilir bir organizasyon 
tarafından düzenlenmişse, oldukça geçerli bir 
kanıt sayılabilir. 

b Nadas arazisi 
 

Kontrolör nadas bitki örtüsünün yaşını 
değerlendirir. 

c Tüm bölgede ilgili ürün için genel olarak 
kimyasal kullanılmaması 
 

Bunu değerlendirmek için yerel tarım 
uygulamaları hakkında detaylı ve derin bir bilgiye 
sahip olmak gerekmektedir. Eğer kontrolörün bu 
konuda yeterli bilgisi yok ise, tam resmi 
görebilmek için ve taraflı görüşlerin etkisinden 
kaçınmak için bir kişiyle değil daha fazla yetkili 
kişiyle görüşmesi gerekir. “Genel” olarak tarımsal 
kimyasalların kullanılmaması yalnızca gerçekten 
“genel” ise, yani çiftçilerin %100’ü için geçerliyse 
tek başına bir kanıt olarak değerlendirilebilir. 
Eğer çiftçilerin %95’ü kimyasal kullanmıyor ise, 
kalan %5’in arasında geriye dönük olarak hala 
uygulayanların olması mümkündür. 

d Arazide kimyasal kullanılmadığına dair 
kanıtlar varsa, örn; verimli otlar, zararlılar 
ve/veya hastalıklar, yararlı verimli böceklerin 
varlığı 
 

Çoğu zaman bu kanıtlar yalnızca o yıl için 
geçerlidir. Yalnızca, örneğin, çok yıllık bitkilerin 
sıra aralarında üç yıllık çalılar bulunması durumu, 
herbisitlerin birkaç yıl boyunca kullanılmadığına 
dair kanıt olarak değerlendirilebilir. Tek başına 
örneğin, yararlı böceklerin varlığı, popülasyonları 
aynı şartlardaki konvansiyonel alanlar ile 
karşılaştırma yapılabilecek kadar olmadığı 
sürece, bir kanıt olarak yeterli değildir. 

e Komşulardan ya da arazi çalışanlarından 
alınan konfirmasyonlar 
 

Bu konfirmasyonların doğruluğu görecelidir. Çiftçi 
ile, bilgiyi yanlı kılabilecek bir dayanışma vardır. 
 

f Devlet otoritelerinden alınan konfirmasyonlar 
 

Bu bilgilerin geçerliliği şunlara bağlıdır; 
• Bu otoriteler bölgeyi ne kadar iyi tanıyor? 
• Geçmiş yıllarda çiftlikle iletişim kurmuşlar 

mı? 
• Bu otoritelerin organik tarım hakkında 

bilgisi var mı? 
• Belge ne kadar güvenilir? 
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g Organik tarım danışmanları, birlikleri ya da 
NGO’larından alınan konfirmasyonlar 
 

Geçerlilik temelde yukarıda listelenenler gibi 
görüşlere dayanır. 
 

h Yerel tarımsal kimyasal satıcılarından alınan 
konfirmasyonlar 
 

Çiftçiyi gerçekten tanıyorlar mı? Bölgeye 
kimyasal sağlayan tek kaynak onlar mı? 
 

İ Pestisit kalıntılarının laboratuvar analizleri Ne test edildi? Numuneyi kim aldı? Numune 
alımı ne zaman yapıldı? Laboratuvar akredite 
mi? Çoğu durumda, uygulama numune 
alımından kısa bir süre önce yapılmışsa ancak 
kalıntı bulunur. 
 

k Organik girdilerin kullanımı ve/veya satın 
alımını gösteren kendi kayıtları 
 

Yalnızca geçmiş yıllardan gerçek kanıtlar kabul 
edilir. 

L Geçiş döneminden organiğe geçerken düşen 
verimlere dair kendi kayıtları 

Bazı ürünler için, çiftçiler kimyasal kullanmayı 
bıraktıktan sonra, verimlerdeki düşme tipiktir. Bu 
durum gerçeğe uygun bir şekilde hasat 
kayıtlarına yansıtılmalıdır. 
 

5.6 Yasaklı maddelerin kullanılmamasının yanında, AB Yö netmeli ği ve JAS’a göre geçi ş 
döneminin geriye dönük tanınması için minimum gerek lilikler: 

Kimyasalların kullanılmaması bir çiftliği “organik” olarak tanımlamak için yeterli değildir. Organik 
çiftçilerin standartlar ve teknikler, toprak verimliliği yönetimi ve kayıt tutma konusunda iyi bir bilgi 
seviyesinde olması gerekmektedir. Bahsedilen konulardaki risk durumuna ve üreticinin 
performansına göre, prosedür şöyle olacaktır; 

Dur
um 

Geçmiş 
yönetime 
dair kanıtlar 

Toprak verimliliği, 
ürün rotasyonu, 
kayıt tutma, vs. 
hakkında bilgi, 
performans 

Risk (örn; 
kimyasal 
kullanımı) 

Sertifika Organik 
satışlar 

İkinci kontrol 

A Yeterli Uygunsuzluk yok Çok düşük 
ya da 
mevcut 
değil 

Düzenlenebilir Başlayabilir Normal yıllık ritimde 

B Yeterli Uygunsuzluk yok Orta ya da 
yüksek 

Düzenlenebilir Başlayabilir Organik satışların 
hemen başlaması 
durumunda, ikinci 
kontrol ilk kontrolden 
sonraki 6 ay içinde 
yapılmalıdır. Diğer 
durumda (A) gibi 

C Yeterli Minör 
uygunsuzluklar 

 CERES 
sertifikasyonun 
işlemde 
olduğuna dair 
bir 
konfirmasyon 
ya da geçerlilik 
tarihi hasattan 
önce biten bir 
sertifika 
hazırlar 

Yalnızca 
ikinci 
kontrolden 
sonra 
mümkündür 

“organik sertifikalı” 
olarak yapılacak ilk ürün 
satışından önce 

D Yeterli Ciddi 
uygunsuzluklar 

 Yalnızca yeni 
bir kontrolden 

Yalnızca 
ikinci 

Genelde yeni sezonda, 
aynı sezon içinde ancak 
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sonra kontrolden 
sonra 
mümkündür 

istisnai durumlarda 

5.7 Daha önceden sertifikalandırılmı ş çiftliklere ait yeni arazilerin geriye dönük tanın ması  
Daha önceden sertifikalandırılmış çiftliklere ait yeni arazilerin olması durumunda, 5.3’ün altında 
belirtilen kimyasal kullanılmamasına dair kanıtlar yeterlidir. 5.4 altında açıklanan prosedürlerin 
izlenmesi gerekmez. 

5.8 TR Yönetmeli ği, AB Yönetmeli ği ve JAS’a göre, geçi ş dönemi ba şladıktan sonra dikilen çok 
yıllık bitkiler 
Çok yıllık bitkiler için geçiş döneminin tek yıllıklardan uzun olduğunu anlıyoruz, çünkü bitkiler 
kendileri kimyasallarla kirlenmiş olabilirler. Bu durum geçiş dönemi başladıktan sonra  dikilen çok 
yıllık bitkiler için, özellikle organik dikim stoğunun kullanıldığı durumlarda, geçerli değildir. Bu 
nedenle, böyle durumlarda, CERES çok yıllıklar için geçiş dönemini tek yıllık ürünlere olduğu gibi 
ele alacaktır: 24 ay, artı 4 aylık bir orta büyüme süresi, yani hasada kadar toplam 28 ay (36 ay 
yerine) 

6 İlgili 
dökümanlar 

3.2.1 Kısa Bilgi Bitkisel Üretim (Inf) 
4.2.3.1.1 Arazi yönetiminin geriye dönük tanınması (WI) 
4.3.1 Bitkisel üretim Organik Yönetim Planı (F) 
4.3.1.8 Arazi geçmişi deklarasyonu (F) 
4.5.1.3 Geçmiş yönetim kanıtları (T) 

 

*Not:  Şu anda Avrupa Birliği dışındaki üçüncü ülkelerdeki ürünler, Yön. (EC) 834/07’ye 
“uygun” değil, sadece “denk” olarak sertifikalandırılabilir. Daha fazla detay için bakınız, 
Üçüncü Ülke Sertifikasyonu Hakkında CERES Politikası. 
 


