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AB Üyesi Olmayan Ülkelerdeki İşletmeler İçin CERES Eşdeğerlik Standardı 

Giriş 

Yön. (EC) 834/07 ve (EC) 889/08 temel olarak AB üyesi ülkeler için hazırlanmıştır. Teknik konular 
genelde Avrupalı deneyimlerine dayanır ve çoğu prosedür AB şartları için tanımlanmıştır. CERES 
AB Yönetmeliğine gore AB dışında sertifikasyon hizmeti verdiğinden, farklı yorumlamaların 
tanımlanması gerekmektedir. 
 
Bu standart CERES Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’nin AB Yönetmelikleri (EC) 
834/2007 ve (EC) 889/2008’in üçüncü ülkelerde eşdeğer kontrol ve sertifikasyonun uygulaması için 
hazırlanmıştır. AB yönetmeliklerinin kurallarına eşdeğer organik üretim ve sertifikasyonu için gerekli 
kuralları belirler. 
 
CERES Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Organik Standardı organik ürünlerin 

sertifikasyonu için AB yönetmeliklerinin koşullarını ve hükümleri toplayarak, onları AB üyesi olmayan 

ülkelerdeki uygulamalar/başvurular için uyarlar. 

 
CERES Eşdeğerlik Standardı Avrupa Birliği Yönetmelik (EC) 834/2007 ve Yönetmelik (EC)  
889/2008’in Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde uygulanması için kullanılır. CERES Eşdeğerlik 
Standardı ile AB organik yönetmeliklerinin çoğu hükümlerine uygun olarak kontrol ve sertifikasyon 
yapmaktadır. Bazı durumlarda Yönetmelik (EC) 834/2007 Madde 33 uyarınca uygulanabileceği  ifade 
edilen, eşdeğer hükümleri tanımlar. Bu hükümler bu standardın her bir sayfasının sağ sütununda “ E” 
harfi ile tanımlanmıştır. Standartta “U” ile tanımlanmış kısımlar ise AB yönetmeliği ile bire bir 
uygundur. Eşdeğerlilik söz konusu olduğunda CERES Eşdeğerlik Standardı ile AB organik 
yönetmeliklerinin tam olarak uyumlu olmayan noktalarda hangi durumların kabul edilebilir olduğu ve 
hangi gerekliliklerin yerine getirilmesi durumunda eşdeğerliliğin sağlanacağına ilişkin kuralları 
politikalarla belirlenmiştir. CERES yalnızca uygun ürünlerin değil aynı zamanda eşdeğer ürünlerin de 
organik üretimin tüm amaçlarını karşılaması gerektiğini düşünür. 
 
“AB Ref.” Sütunu CERES Eşdeğerlik Standardındaki maddeler için; AB Yönetmeliklerindeki ilgili 
maddelere atıf yapmaktadır. Bu sütunda 834 olarak belirtilen atıflar Yönetmelik (EC) 834/2007’yi, 889 
olarak belirtilen atıflar Yönetmelik (EC)  889/2008’i belirtmektedir. 
 

Bu standarta eşlik  eden ekler   aşağıdaki gibidir; 
 
Ek 1 Organik Tarımda Kullanılacak Gübreler, Toprak İyileştiriciler ve Besin Maddeleri 
Ek 2 Pestisitler — Bitki Koruma Ürünleri; 
Ek 3 Hayvancılıkta İç ve Dış Asgari Yüzey Alanları ve Diğer Barınak Özellikleri 
Ek 4 İşletmede Stoklanabilecek Gübre Miktarına Eşdeğer Hayvan Sayısı  

Ek 5 
Organik Hayvancılıkta ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılacak Yem ve Yem 
Maddeleri 

Ek 6 Hayvan Beslenmesinde Kullanılan yem Katkıları ve Belirli Maddeler  
Ek 7 Temizlik ve Dezenfeksiyonda Kullanılacak Ürünler  

Ek 8 
İşlenmiş Organik Gıdaların, Mayaların ve Maya Ürünlerinin Üretiminde Kullanılacak 
Maddeler ve Ürünler 

Ek 8a 
Şarapçılık Sektörü Ürünlerinin İçinde veya Bunlara İlave Edilerek Kullanılmalarına 
İzin Verilen Ürünler ve Maddeler 

Ek 9 Organik Olarak Üretilmeyen Tarımsal Kaynaklı Bileşenler 
Ek 10 Logo ve kod numarası 

Ek 11 
AB Yön. 889/2008 Madde 68’de refere edilmiş, operatör için AB Yön. 834/2007, 
Madde 29(1)’e göre düzenlenen müteşebbis sertifikası 

Ek 12 Örnek Satıcı beyanı 
Ek 13 Avrupa Birliği’ne Organik ürün İhracatında Kontrol Sertifikası (CoI) 
Ek 14 Üretimde ve tarımda kullanılan ürünler ve onların onaylanması ile ilgili kriterler 

Tanımlar  

Bu standardın uygulanmasında aşağıdaki tanımlar geçerli olacaktır. 

“organik üretim”, bu Yönetmeliklerde belirlenen kurallara uygun üretim yönteminin, üretim, hazırlık 
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ve dağıtımın tüm aşamalarında kullanılması anlamına gelir. 

“üretim, hazırlık ve dağıtım aşamaları”, bir organik ürünün, birincil bir üretimden başlayıp nihai 

tüketiciye kadar olan depolama, işleme, nakliye, satış veya tedarik de dahil olmak üzere ve buna 

bağlı olarak etiketleme, reklam, ihracat ve taşeronluk faaliyetleri dahil herhangi bir aşama anlamına 

gelir; 

“organik” organik üretimden gelmek veya organik üretimle ilgili olmak demektir; 

“operatör/müteşebbis”, bu Yönetmeliğin gerekliliklerinin kendi kontrolü altındaki organik işletmelerde 

yerine getirilmesini sağlamaktan sorumlu gerçek veya tüzel kişileri ifade eder; 

“bitkisel üretim”  ticari amaçlarla yabani/doğadan toplanan ürünlerin hasat edilmesi de dahil olmak 

üzere tarımsal ürünlerinin üretilmesi anlamına gelir; 

“hayvansal üretim”  yerli veya evcil karasal hayvanların üretimi anlamına gelir. (böcekler dahil); 

“ geçiş  dönemi” ,  organik  üretim  ile  ilgili  hükümlerin  uygulandığı  belirli  bir  süre  içinde organik 

olmayan üretimden organik tarıma geçişi ifade eder; 

"hazırlama", organik hayvancılık ürünleri için kesim, ve aynı zamanda paketleme, etiketleme ve/veya 

etikette yapılan değişiklikler dahil olmak üzere organik üretim metoduna göre organik ürünlerin 

korunması ve / veya işlenmesi anlamına gelir; 

“gıda”, “yem” ve “piyasaya arz” kavramlarının tanımı, gıda mevzuatının genel ilke ve şartlarının yer 

aldığı, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin kurduğu ve gıda güvenliği konularında prosedürlerin 

belirlendiği Avrupa Parlamentosu ve 28 Ocak 2002 tarihli ve (EC) 178/2002 sayılı Konsey 

Yönetmeliğinde verilmiştir; 

"etiketleme", bir ürüne eşlik eden veya ürüne atıfta bulunan ambalaj, belge, tebliğ, etiket, pano, halka 

veya yaka ile ilgili olan ve bunlarla ilgili herhangi bir terim, sözcük, özellik, ticari marka, marka adı, 

resimsel madde veya sembol anlamına gelir 

“önceden paketlenmiş gıda maddesinin” tanımı, gıda maddelerinin etiketlenmesi, tanıtımı ve 

reklamıyla ilgili Üye Devletlerin yasalarının uyumuna ilişkin 20 Mart 2000 tarihli ve (EC)2000/13 / EC 

sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Talimatının 1 (3) (b) Maddesinde verilmiştir; 

“reklam”, doğrudan veya dolaylı olarak organik ürünlerin satışını teşvik etmek amacıyla tutum, inanç 

ve davranışları etkilemek ve şekillendirmek için tasarlanan, bir etiket dışındaki herhangi bir yolla, 

halka herhangi bir şekilde sunum anlamına gelir; 

”Yetkili otorite”, üçüncü bir ülkede, organik üretim alanında resmi kontrollerin organizasyonu için 

yetkili üçüncü bir ülkenin merkezi otoritesi anlamına gelir. 

“Sertifikasyon kuruluşu”, bu Standart kapsamında belirtilen hükümlere uygun olarak organik üretim 

alanında denetim ve belgelendirme yapan bağımsız özel üçüncü taraf anlamına gelir; 

“uygunluk işareti”, belirli bir standart veya diğer normatif belgelere uygunluk bildirimini bir marka 

şeklinde ifade eder. 

“bileşenler”in tanımı, 2000/13 / EC sayılı Talimatın 6 (4) Maddesinde verilmiştir. 

”bitki koruma ürünleri” tanımı, bitki koruma ürünlerinin piyasaya sürülmesi ile ilgili 15 Temmuz 1991 

tarih ve 91/414 / EEC sayılı Konsey Talimatında verilmiştir. 

“kontrol dosyası”, kontrol sisteminin amaçları doğrultusunda, tüm ilgili bilgi ve belgeleri de kapsayan, 

bölüm 5.2, madde 1 ve 2'de belirtilen kontrol sistemine tabi bir operatör tarafından, bu operatörün 

CERES tarafından tutulan faaliyetleriyle ilgili olarak, CERES'e iletilen tüm bilgi ve belgeleri ifade eder 

(kontrol sisteminin işleyişi konusunda herhangi bir dayanağı olmayan bilgi veya belgeler hariç); 

“Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO)”'nun tanımı, genetik olarak değiştirilmiş organizmaların 

çevreye kasıtlı salınımı ve bu Direktifin Ek IB'sinde listelenen genetik değişikliklerin teknikleri ile elde 

edilmemesi ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 12 Mart 2001 tarihli ve 2001/18 sayılı 

Talimatında verilmiştir; 

“GDO'lardan üretilen”, GDO'lardan tamamen veya kısmen türetilmiş, ancak GDO'ları içermeyen 

veya GDO’lardan oluşmayan anlamına gelir; 

“GDO'lar tarafından üretilen”, üretim sürecinde son canlı organizma olarak bir GDO kullanarak 
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türetilen, fakat GDO'ları içermeyen veya GDO’lardan oluşmayan ve GDO'lardan üretilmeyen 

anlamına gelir; 

“yem katkı maddeleri” tanımı, hayvan beslenmesinde kullanılacak katkı maddeleri ile ilgili olarak, 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 22 Eylül 2003 tarihli ve (EC)1831/2003 sayılı Yönetmeliğinde 

verilmiştir; 

“eşdeğer”,farklı sistemleri veya önlemleri tanımlarken, aynı uygunluk güvencesini sağlayan kurallar 

uygulayarak aynı hedefleri ve ilkeleri karşılayabildikleri anlamına gelir; 

“işleme yardımcıları”, kendisi bir gıda bileşeni olarak kullanılmayan, hammaddelerin, gıdaların veya 

bileşenlerinin işlenmesinde kullanılan, özellikle bir muamele veya işleme sırasında belirli bir teknolojik 

amacı yerine getirmede ve  final ürün içinde bulunan bu madde veya türevlerinin kalıntılarının 

herhangi bir  sağlık  riski  içermemesi  ve final  ürün  üzerinde  herhangi  bir  teknolojik  etkiye  sahip  

olmaması koşuluyla kullanılan herhangi bir maddeyi ifade eder; 

“iyonize radyasyon” tanımı, işçilerin ve genel halkın iyonize radyasyondan kaynaklanan tehlikelere 

karşı korunması için temel güvenlik standartlarını ortaya koyan bir yönetmelik olan 13 Mayıs 1996 

tarihli ve 96/29 / Euratom sayılı Konsey Talimatında verilmiştir ve iyonize radyasyonla muamele 

edilen gıdalar  ve  gıda  bileşenleri  ile  ilgili  Üye  Devletlerin  yasalarının  uyumu  üzerine  olan  

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 22 Şubat 1999 tarih ve 1999/2 /EC sayılı Talimatının 1(2) 

maddesinde kısıtlanmıştır; 

“toplu yemek işletmeleri”, lokantaların, hastanelerin, kantinlerin ve diğer benzer gıda işlerinde, 

nihai tüketiciye satış veya teslimat noktasında organik ürünlerin hazırlanması anlamına gelir; 

'veterinerlik tıbbi ürünleri': 2001/82/EC nolu Avrupa Parlamentosu ve Konsey Talimatı’nın 1(2) 

maddesinde tanımlanan ürünler anlamına gelir; (OJ L 311, 28.11.2001, sf. 1.) (veterinerlik tıbbi 

ürünleri ile ilgili Topluluk koduna ilişkin); 

‘Ithalatçı’: Topluluk içinde, şahsen ya da bir temsilci aracılığıyla,  Topluluğa serbest dolaşım 

için tahliye edilen bir mal sunan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir; 

“Ilk alıcı”, ithal edilen sevkiyatın teslim edildiği ve daha sonraki hazırlama ve/veya pazarlama 

aşamaları için ürünü teslim alan, gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir; 

‘holding’,  tarım  ürünleri  üretmek  amacıyla  tek  bir  yönetim  altında  işletilen  tüm  üretim  birimleri 

anlamına gelir; 

“üretim ünitesi”, üretim tesisleri,  arazi  parselleri,  otlaklar,  açık  hava  alanları,  hayvancılık  

binaları, ekinlerin depolanması için tesisler, bitkisel ürünler, hayvansal ürünler, hammaddeler ve bu 

spesifik üretim sektörü için diğer herhangi bir girdi ile ilgili, üretim sektörü için kullanılacak tüm 

varlıkları ifade eder; 

"hidroponik üretim", sadece bir mineral besin çözeltisinde kökleri olan bitkileri veya bir besin 

çözeltisinin eklendiği perlit, çakıl veya mineral yünü gibi bir inert ortam içinde bitkileri büyütme 

metodu anlamına gelir; 

"veteriner tedavisi", belirli bir hastalığın oluşumuna karşı iyileştirici veya önleyici tedavinin tüm 

aşamaları anlamına gelir; 

'geçiş dönemi yemleri',  (EC) 834/2007 Yönetmeliğinin 17(1)(a) maddesinde belirtilen geçiş süresi 

boyunca üretilen yem maddeleri anlamına gelir; (dönüşümün başlangıcından sonraki 12 ay 

içinde hasat edilenler hariç tutulur) 

“koruma”, ürünlere uygulanan, tarımdan ve hasattan farklı, ancak Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyinin (*) 852/2004 sayılı Yönetmeliğinin Madde 2'nin (1) maddesinin (n) bendinde belirtilen tüm 

eylemler de dahil  olmak  üzere,  (u)  noktasında  tanımlandığı  şekilde işleme olarak 

nitelendirilmeyen ve  ürünün ambalajlanması ve etiketlenmesi haricindeki herhangi bir eylem 

anlamına gelir; 

“işleme”, Bölüm 7.4b'de belirtilen maddelerin kullanımı da dahil olmak üzere (EC)852/2004 sayılı 

Yönetmeliğin 2 (1) Maddesinin (m) bendinde belirtilen herhangi bir eylem anlamına gelir. 

Ambalajlama veya etiketleme işlemleri işleme olarak kabul edilmez. 
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“organik olmayan/konvansiyonel” bu yönetmeliğe ve 834/2007 numaralı (AB) yönetmeliğe uygun 
olarak üretilen ürünlerden elde edilmeyen ya da bu yönetmelikle ilgili olmayan anlamındadır; 
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CERES 
Ref. 

Kriter Codex AB Ref. 

Uyumlu 
(U) / 
Eşdeğer 
(E) 

1 Amaç 

 Bu standart pazarın etkili bir şekilde çalışmasını, adil 
rekabeti, tüketici güvenini sağlarken ve tüketici çıkarlarını 
korurken bir yandan da organik üretimin sürdürülebilir 
gelişimi için sağlam bir taban sunmaktadır.  
Bu standart aşağıdaki konularla ilgili olarak belirlenen 
kuralları destekleyecek ortak hedefler ve ilkeler 
belirlemektedir: 
a. Organik ürünlerin tüm üretim, hazırlanma ve dağıtım 

aşamaları ve kontrolleri; 
b. Etiketleme ve reklamlarda organik üretime atıfta 

bulunulması 

önsöz 834 
Mad.1 

U 

2 Kapsam 

2.1 Bu standart tarım ile elde edilen ve piyasaya sürülen ya da 
sürülmesi planlanan aşağıdaki ürünleri kapsamaktadır:  
1. Canlı ya da işlenmemiş tarım ürünleri; 
2. Gıda olarak kullanılmak üzere işlenmiş tarım ürünleri; 
3. Yem; 
4. Sebze yetiştirme yardımcı malzemeleri ve ekim için 

tohum 

Vahşi hayvanların avcılık ve balıkçılık ürünleri organik 
üretim olarak kabul edilmez. 

Mad. 
1.1 

834 
Mad.1 

U 

2.2 Bu standart ayrıca mad. 2.1’de bulunan ürünlerin üretimi, 
hazırlanması ve dağıtımının herhangi bir aşamasında 
faaliyette bulunan tüm operatörleri de kapsamaktadır.  
Ancak  toplu yemek işletmeleri bu standart kapsamında 
değildir. 

Mad. 
1.4 

834 
Mad.1 

U 

2.3 Bu standart diğer ulusal ve uluslararası hukuk 
çerçevesinde bu maddede belirtilen ürünlerle ilgili, gıda 
maddelerinin üretimi, hazırlanması, pazarlanması, 
etiketlenmesi ve kontrolüne yönelik kanunlarıyla paralel 
şekilde uygulanmalıdır. 

Önsöz 
3 

834 Mad. 
1 

U 

3 Organik Üretim için Hedefler 

3.1 Madde  3  ve  4’de  yer  alan  amaçların  ve  ilkelerin / 
prensiplerin kendileri standart olmayıp, tüm sonraki 
şartların uygulanması için bir çerçeve oluşturur ve 
yorumlama soruları ortaya çıktığında bir referans noktası 
olarak kullanılabilecektir. 
Organik üretim aşağıdaki genel amaçları gözetir: 
1. Tarım için sürdürülebilir bir yönetim sistemi kurmalı ve 

bu: 
a. Doğanın sistemlerine ve devinimlerine saygı 

göstermeli, toprak, su, bitkiler, hayvanlar ve 
aralarındaki dengenin sağlığını korumalı ve 
katkıda bulunmalı;  

b. Biyolojik çeşitliliğe yüksek seviyede katkıda 
bulunmalı;  

c. Su, toprak, organik madde ve hava gibi doğal 
kaynaklar ve enerjiyi sorumlu şekilde 
kullanmalıdır;  

d. Hayvanların refah standardında saygı göstermeli 
ve özellikle havan türlerinin kendilerine özel 

Önsöz 
7 

834 
Mad. 3 

U 
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CERES 
Ref. 

Kriter Codex AB Ref. 

Uyumlu 
(U) / 
Eşdeğer 
(E) 

davranışsal ihtiyaçlarını karşılamalıdır. 
2. Yüksek kalite ürünler üretmeyi amaçlamalı 
3. Tüketicilerin, çevreye, insan sağlığına, bitki, hayvan 

sağlığı ve refahına zarar vermeyen süreçlerin 
kullanılmasıyla üretilmiş mallara yönelik talebini 
karşılayan çeşitli gıda ve diğer tarımsal ürünlerin 
üretimini amaçlamalıdır. 

4 Organik Üretimin İlkeleri 

4.1 Genel İlkeler 

 Organik üretimde aşağıdaki ilkeler esas alınır: 
1. Doğal kaynaklardan, kendi kaynaklarından 

yararlanarak, organik süreçlerin uygun tasarımı ve 
yönetimini sağlamak: 
a. Canlı organizmalar (predatörler, biyolojik 

mücadele gibi) ve mekanik üretim yöntemlerinin 
kullanımı; 

b. Araziye uygun ürün ekimi ve hayvancılık veya 
balıkçılığın sürdürülebilir kullanımı ilkesi ile 
uyumlu su ürünleri yetiştiriciliği yapmak; 

c. Veteriner tipi ilaçları dışındaki GDO kullanımına 
izin verilmemesi; 

d. Önleyici ve koruyucu tedbirlerin alındığı risk 
değerlendirmesi yapılır; 

2. Dışarıdan girdi kullanımı kısıtlıdır. Dışarıdan girdiye 
ihtiyaç olduğunda veya paragraf (1)’e ilişkin uygun 
yönetim uygulamaları ve metotları mevcut 
olmadığında, bunlar aşağıdakilerle sınırlandırılır: 
a. Organik üretimden gelen girdiler; 
b. Doğal veya doğal kaynaklı maddeler; 
c. Düşük çözünürlüklü mineral gübreler; 

3. Aşağıdakilere benzer istisnai durumlarda, kimyasal 
olarak sentezlenmiş girdilerin çok sınırlı kullanımı: 
a. Uygun yönetim uygulamalarının mevcut olmadığı 

yerlerde ve 
b. Paragraf (2)’de belirtilen dışarıdan alınan girdiler 

pazarda mevcut olmaması durumunda veya 
c. Paragraf (2)’de belirtilen dışarıdan girdilerin 

kullanımının kabul edilmeyen çevresel etkilere 
sebebiyet vermesi durumunda; 

4. Bu standart çerçevesinde, hijyen durumu, iklim ve 
yerel koşullarda bölgesel farklılıklar ve özel hayvancılık 
uygulamaları dikkate alınarak, adaptasyonun 
sağlanması. 

Mad. 
2.1 

834 
Mad. 4 

U 

4.2 Tarımda Uygulanan Özel İlkeler 

 Madde 4.1’de yer alan bütün ilkelere ilave olarak, organik 
tarımda aşağıdaki özel ilkeler esas alınır: 
a. Toprak canlılarının, doğal toprak verimliliğinin 

korunması ve geliştirilmesi, toprak stabilitesi ve toprak 
biyo-çeşitliliğini sağlama, toprak sıkışmasını ve toprak 
erozyonunu önleme ve mücadele ile öncelikle toprak 
ekosistemi yoluyla bitkilerin beslenmesi; 

b. Yenilenebilir olmayan kaynakların ve çiftlik dışı 
girdilerin kullanımının en aza indirilmesi; 

Ek 1 834 
Mad. 5 

U 
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c. Bitki ve hayvan kökenli atıkların ve yan ürünlerin, 
bitkisel ve hayvansal üretimde, girdi olarak geri 
dönüşümü; 

d. Üretim kararları alırken, yerel veya bölgesel ekolojik 

dengenin dikkate alınması 

e. Uygun ırkların ve çiftçilik uygulamalarının 

seçilmesinin yanı sıra,  hayvanın  doğal  immün  

(bağışıklık)  sistemini  teşvik ederek hayvan sağlığının 

korunması; 

f. Uygun türlerin, zararlı ve hastalıklara dayanıklı 

çeşitlerin seçimi, uygun ürün rotasyonu, mekanik ve 

fiziksel metotlar ve zararlıların doğal düşmanlarının 

korunması gibi önleyici tedbirler alarak bitki sağlığının 

korunması; 

g. Bölge ve araziye bağlı hayvan beslemenin yapılması; 

h. Türe  özgü   ihtiyaçlara  ilişkin  hayvan  refahının  

yüksek düzeyde gözetilmesi; 

i. Doğumundan veya kuluçka döneminden beri  veya 

bütün hayatı boyunca organik işletmelerde büyümüş 

olan hayvanlardan gelen organik hayvancılık 

ürünlerinin üretimi; 

j. Irkların  seçiminde,  yerel  koşullara  uyumlu,  hastalık  

veya sağlık problemlerine dayanıklılık, bağışıklık 

sistemi güçlü hayvan yetiştiriciliğinin dikkate alınması; 

k. Çiftlik hayvanlarının organik tarımdan gelen tarımsal 

bileşenler ve tarımsal olmayan doğal maddelerden 

oluşan organik yem ile beslenmesi; 

l. Özellikle düzenli egzersiz ve uygun olduğunda açık 

hava alanları ve meraya erişim dahil olmak üzere 

bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklara karşı 

doğal savunmayı güçlendiren hayvancılık 

uygulamalarının yapılması; 

m. Yapay olarak indüklenmiş poliploidi hayvanların 

yetiştirilmemesi; 

n. Doğal sucul ekosistemlerin biyoçeşitliliğinin 

korunması, sucul çevrenin sağlığının ve sucul ve 

karasal ekosistemleri çevreleyen kalitenin devam 

ettirilmesi 

4.3 Organik Gıdanın İşlemesinde Uygulanan Özel İlkeler 

 Madde 4.1’ de belirtilen genel ilkelere ek olarak organik 
işlenmiş gıdanın üretimi ayrıca aşağıdaki spesifik ilkelere 
de dayanır:  
a. Piyasada organik formda bulunmayan içerikler hariç, 

organik gıdaların tarımsal organik bileşenlerden 
üretimi; 

b. Başta işlemeye yardımcı maddeler ve mikro besinlerin 
teknolojik ve duyusal işlevleri olan organik olmayan 
bileşenleri olmak üzere, gıda katkı maddelerinin 
kullanımı kısıtlanmıştır. Böylece bunlar sadece temel 
teknolojik ihtiyaç halinde veya özel beslenme amaçlı 

Ek 1 834 
Mad. 6 

U 
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olarak minimum düzeyde kullanılır; 
c. Ürünün gerçek doğasıyla ilgili yanılgıya yol açabilecek 

maddeler ve işleme yöntemlerinin hariç tutulması; 
d. Tercihen biyolojik, mekanik ve fiziksel metotların 

kullanımı ile gıdanın özenle işlenmesi. 

4.4 Organik Yemin İşlemesinde Uygulanan Özel İlkeler 

 Madde 4.1’ de belirtilen genel ilkelere ek olarak organik 
işlenmiş yemin üretimi aşağıdaki spesifik ilkelere de 
dayanır.  
a. Bir yem maddesinin pazarda organik formda mevcut 

olmadığı durumlar haricinde, organik yem 
maddelerinden organik yem üretimi  

b. Yem katkı maddeleri ve işleme maddelerinin kullanımı 
minimum ölçüde kısıtlanmıştır. Sadece gerekli 
teknolojik ve zootekni ihtiyaç veya özel beslenme 
amaçlı olması durumunda kullanılabilir; 

c. Ürünün gerçek doğasıyla ilgili yanılgıya yol açabilecek 
maddeler ve işleme yöntemlerinin hariç tutulması; 

d. Tercihen biyolojik, mekanik ve fiziksel metotların 
kullanımı ile yemin özenle işlenmesi, 

Ek 1 834 
Mad. 7 

U 

5 Genel Üretim Kuralları 

5.1 Müteşebbisler Bölüm 5-8 arasında yer alan uygulama 
kurallarına uymak zorundadır. Uygunluğu göstermek 
amacıyla Bölüm 9’da açıklanan ilgili kayıtları tutmak 
zorundadır. 

Ek 1 834 
Mad. 8 

U 

5.2 Kontrol Sistemine Uygunluk 

 1 .  Üçüncü bir ülkeden ürün üreten, hazırlayan, 
depolayan ya da ithal eden ya da piyasaya bu tarz 
ürünler sunan operatörlerin, organik ya da geçiş 
ürünü olarak etiketli ürünleri piyasaya sunmadan 
kontrol sistemi kapsamında kontrol edilir. 

Ek 3 834-
Mad.28 

U 

 2. Bir operatörün faaliyetlerini üçüncü bir şahsa 
yaptırması durumunda, operatör yine de 1.paragrafda 
belirtilen gerekliliklerden sorumlu olur ve üçüncü şahsa 
devredilen faaliyetler de kontrol sistemi kapsamında 
kontrol edilir. 

   

 3.   Bir işletmenin aynı bölgede birkaç üretim ünitesi 
mevcutsa, organik olmayan ürünlerin üretildiği üniteler 
de aynı zamanda çiftlik ürünlerinin depolama 
tesisleriyle birlikte bu standarda ve kontrol sistemine 
tabi olacaktır. 

 889 
Mad. 73 

U 

 4.   Kontrol kuruluşu, kontrolünü yaptığı müteşebbislere 
dair güncel bir liste tutar. Bu listede müteşebbislerin 
adres ve adları bulunur. Bu liste ilgilenen kişilerin 
talebine açık olur. 

 834 
Mad. 28 

U 

 5.   Bir işletme  aynı bölgede birkaç hayvancılık üretim  
ünitesini çalıştırıyorsa, organik olmayan ürünlerin 
üretildiği üniteler de aynı zamanda   çiftlik   ürünlerinin   
depolama   tesisleriyle   birlikte   bu standarda ve 
kontrol sistemine tabi olacaktır. 

 834 
Mad. 73 

U 

5.2.1 Dokümantasyonun Uygunluğu 

 1. Yetkili kontrol kuruluşu, kendi kontrolü altındaki bu 
standartın gereklerini yerine getiren her müteşebbis 

 834 U 
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için bir “sertifika “ düzenler. Bu sertifika müteşebbisin 
kimliğini, üretim alanı, üretimini yaptığı ürünler ve 
belgenin geçerlilik süresini içermelidir. 

2. Her müteşebbis, tedarikçisinin sertifikasını kontrol 
etmelidir. 

3. Madde 1 de bahsedilen belgenin formu Ek-11 de 
gösterilen tüm ayrıntıları içermelidir. 
 

Mad.29 

5.2.2 Kontrol Ziyaretleri 

 1. Kontrol kuruluşu bütün operatörlerin yılda en az bir 
kez fiziksel bir denetimini gerçekleştirecektir. 
 
 

Ek 3 889 
Mad. 65 

U 

 2. Üretici gruplarının belgelendirilmesinde istisna olarak 
AB üyesi olmayan ve dahili kontrol sistemine izin 
verilen ülkelerde CERES Grup Sertifikasyonu (Pol 
4.1.3) politikası geçerli olacaktır. 

889 
Mad. 65 

E 

 3. Kontrol    kuruluşu,    organik    üretimde    izin    
verilmeyen ürünlerin/maddelerin kullanılma riskini 
dikkate alarak veya organik üretim kurallarına uygun 
olmayan üretim tekniklerinin kullanılma riskini 
değerlendirebilmek amaçlı numuneler alır. Kontrol 
kuruluşu, her  yıl,  kontrol  ettiği  operatör/  
müteşebbis  sayısının  en  az %5’inden numune 
almak zorundadır. Hangi operatörden / müteşebbisten  
numune  alınacağına  yapılan  genel risk analizi 
değerlendirmesine göre karar verilir.  Bu 
değerlendirme de üretimin tüm aşamaları tarımsal 
üretim, depolama, işleme vb. dikkate alınır. 

Ek 3 889 
Mad. 65 

U 

 4. Kontrol kuruluşu herhangi bir organik üretime aykırı 
bir madde kullanımı veya yöntem uygulanmasına dair 
bir şüphe duyması durumunda da müteşebbisten 
numune alır. Bu durumda yüzde kaçından numune 
aldığı önemli değildir. 

   

 5. Her ziyaret sonrası hazırlanan kontrol raporu 
müteşebbis ya da onun temsilcisi tarafından imzalanır. 

 889 
Mad. 65 

U 

 6. Sertifikasyon kuruluşu;  
a. organik tarım faliyetinin risk analizine göre bulunan 

kiritik kontrol noktalarını dikkate alarak bir kontrol 
planı hazırlar.  

b. Tüm müteşebbislere yılda en az bir defa kontrol 
ziyaretinde bulunur. Kontrol ziyaretlerinin en az 
%10’u habersiz yapılır.  

c. Risk kategorisi ile uyumlu şekilde sözleşme 
altındaki tüm müteşebbislerin en az %10 una 
önceki kontrollerin sonuçlarını, ilgili ürünlerin 
miktarları ve ürünlerin değiştirilmesi riskinide 
hesaba katarak organik üretim kurallarına karşı 
uygunsuzlukların bulunma riskini ölçmeyi temel 
alan ek habersiz kontrol ziyaretleri düzenler. 

Ek 3 889 
Mad. 92c 

U 

 7. Bu standart bağlamında kontrollerin doğası ve sıklığı, 
düzensizlik gerçekleşme riskinin ve ihlallerin 
değerlendirilmesi bazında yapılmalı ve bu standardın 

Ek 3 834 
Mad. 27 / 
3 

U 
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gerekliliklerine uyumu incelemelidir. Her durumda, 
sadece ön paketli ürünlerin ticaretini yapan toptancılar 
ve nihai satıcıya satış yapan operatörler ya da 5.2 
maddesinde tanımlanan kullanıcılar dışında, tüm 
müteşebbisler her sene en az bir kere doğrulama 
işlemine tabi tutulmalıdır. 

5.2.3 Tesislere Erişim 

 Müteşebbis: 
a) Sertifikasyon kuruluşunun, kontrol amaçlı olarak 

ünitenin tüm bölümlerine, hesaplara ve ilgili diğer 
destekleyici dokümanlara erişimini sağlamalıdır; 

b) Kontrol amacına yönelik gerekli her türlü bilgi ve 
belge sağlanacak ve verilecektir; 

c) Sertifikasyon kuruluşu tarafından talep edildiğinde, 
kendi kalite güvence programlarının sonuçlarını 
kontrol kuruluşuna sunar. 

 
Ek 3 

889 
Mad. 67 

U 

5.2.4 Minimum Kontrol Gereklilikleri 

 1. İlk kontrol ayarlamaları yapıldığında müteşebbis şu 

tanımlamaları hazır bulundurmalı ve sürdürmelidir: 

a. İşletmenin tam bir tanımı ve/veya organik birimin tam 

tanımı ve yapılan işlemlerin belirtilmesi 
b. Bu standartta belirtilen, organik kurallara uymak için 

işletmenin ve/veya işletme biriminin aldığı tüm 
tedbirlerin belirtilmesi; 

c. Tüm üretim ağını, işletmeyi, depolarını 

herhangi bir kontaminasyondan korumak için 

alınacak temizlik önlemlerini belirtmek: 

Uygun olduğu durumlarda, ilk alt paragrafta verilen 
tanımlama ve önlemler müteşebbis tarafından kurulan 
kalite sisteminin bir parçası olabilir. 
2. Madde (1) de belirtilen önlemlerin alındığının 

belirtildiği tanımlama formu, sorumlu bir kişi veya 

operatör tarafından imzalanır. Operatör imzalarken 

kabul ettiği veya belirttiği hususlara da uymak 

zorundadır; 

a. Organik üretimde yaptığı tüm operasyonları 

organik standartta uygun yapmak; 

b. Organik tarıma uygun olmayan bir 

durumun tespit edilmesi halinde, 

standartsıların gerektirdiği yaptırımları 

kabul etmeyi 

c. (b) şıkkındaki gibi bir durumun olması halinde 

alıcıyı uyarmalı ve ürünün, organik ürünlerden 

ayrımının yapıldığından emin olmalı. 

d. Operatör veya onun fason operatörü başka 

kontrol kuruluşu/ları, resmi makamlar tarafından 

da kontrol ediliyorsa, bu durumda operatör, 

kontrol kuruluşları arasındaki bilgi paylaşımını 

kabul etmek zorundadır. 

Ek 3 889 
Mad. 63 

U 
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e. Operatör ve/veya onun fason üreticisi kendi 

kontrol kuruluşunun veya ilgili devlet kurumunun 

değiştirirse, kontrol dosyasının geçtiği diğer 

kontrol kuruluşuna veya devlet kurumuna 

verilmesini onaylar. 

f. Operatör kontrol sisteminden çıkarsa, ilgili resmi 
devlet kurumu veya kontrol kuruluşunu 
bilgilendirmek zorundadır. 

g. Operatör kontrol sisteminden çıkarsa, kontrol 
dosyasının yine de 5 yıl saklanması gerektiğini 
onaylamak zorundadır. 

h. Operatör ilgili devlet kurumunu veya kontrol 
kuruluşunu, kendi ürünü, satın aldığı ürünü veya 
fason üreticisinin, organik ürün statüsünü 
değiştirecek uygunsuzlukları, usulsüzlükleri 
hakkında derhal bilgilendirmek zorundadır. 

İlk alt paragrafta verilen deklarasyon, olası 
organik üretim kurallarına göre eksiklikleri ve 
uygunsuzlukları belirleyerek raporlayan kontrol 
kuruluşu ya da kontrol otoritesi tarafından 
doğrulanmalıdır. Müteşebbis de bu raporu 
imzalamalı gerekli düzeltici önlemleri almalıdır. 

3. Bu standardın 5.2.4 nolu bölümünün 
uygulanması için operatör aşağıdaki bilgileri 
sertifikasyon firmasına bildirecektir: 
a. İşletmenin adı ve adresi; 
b. Tesislerin konumu ve eğer söz konusu ise aynı 

zamanda üretimin yapılacak parsellerin 
kadastrosu (tapu) planı; 

c. Operasyonların ve ürünlerin tanımı; 
d. Bu  standartta  yer  alan  hükümlere  göre  

yürütülen operasyonun işletme tarafından 
üstlenilmesi; 

e. Tarımsal işletme söz konusu ise o zaman; ilgili 
parsellerde organik   üretime   uygun   olmayan   
işlemlerin   yapıldığı/girdilerin kullanıldığı son 
tarihin yazılması 

5.2.4.1 Çiftlik üretiminden elde edilen ya da doğadan toplanan bitki ve bitkisel ürünler için 
spesifik kontrol gereklilikleri 

 1. Madde  5.2.4  (1)’de  bahsedildiği  üzere  ünitenin  
tam  olarak tanımlanması aşağıdaki hususları 
içermeli: 
a. İşletmenin    faaliyeti    yabani    bitkilerin/ 

doğadan   toplama bitkilerin toplanması ile sınırlı 
olsa dahi tanımlanmalıdır; 

b. Depoları,  üretim  tesislerini,  üretim  ünitelerini  
arazi  parselleri ve/veya toplama alanları ve 
organik üretim uygulamalarının yapıldığı her yer 
ve ayrıca  işleme, paketleme yapılan yerler 
tanımlanacaktır. 

c. Organik    üretim    yapılan    parsellerde ve/veya    
toplama alanlarında,   organik   üretim   

Ek 3,  
Böl. A 

889 
Mad. 70 

U 
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kurallarına   uygun   olmayan   son uygulamanın 
yapıldığı tarih belirtilmelidir. 

2. Yabani bitkilerin/doğadan toplama kültürlerin 
toplanması durumunda, Madde 5.2.4 (2) de 
tanımlanan önlemler, ilgili müteşebbisçe sağlanan ve 
CERES doğadan toplama politikasına (Pol 4.1.4) 
uygunluğu teyit eder nitelikteki üçüncü şahıslarca 
verilen her türlü garantiyi içermelidir. 

5.2.4.2 Hayvan ve Hayvan Ürünlerinin Kontrol Gereklilikleri 

 1. Özellikle Hayvansal üretim için geçerli bir kontrol 
sistemi ilk uygulanmaya konulduğunda Madde 5.2.4 
(1) de tanımlanan ünitenin tam tanımı:  

a) hayvancılık binalarının tam tanımı, otlaklar, açık 
alanlar vb. ve eğer varsa hayvan ve hayvan 
ürünleri depolama, işleme ve paketleme üniteleri, 
hammaddeler ve girdileri;  

b) Hayvan gübresinin depolanması için kullanılan 
tesislerin tam tanımını içermelidir. 

2. Madde 5.2.4(2) de tanımlanan önlemler:  
a) Sertifikasyon kuruluşu ile anlaşıldığı şekilde bir 

gübre kullanım planı ile bitkisel üretime ayrılan 
alanların tam tanımını;  

b) Geçerliyse gübre kullanımı hakkında diğer 
işletmelerle Madde 6.4.3 uygun olarak organik 
üretim kuralları uyarınca yapılan yazılı 
anlaşmaları; 

c) Hayvansal üretim biriminin organik üretimiyle ilgili 
yönetimi planını içermelidir. 

Ek 3,  
Böl. A 

889 
Mad. 74 

U 

5.2.4.3 Bitki ve hayvan ürünlerinin ve bitki ve hayvansal ürünlerden oluşan gıdaların 
hazırlandığı ünitelerin kontrol gereklilikleri 

 Kendi  adına  veya  başkaları  için  paketleme  ve/veya  
yeniden paketleme,  etiketleme ve/veya  yeniden  
etiketleme  yapılması durumunda ve tüm işlem 
aşamalarında yer alan tüm üretim üniteleri dahil  olmak  
üzere,  tam  tanımlanması.   Madde  5.2.4  (1)  (a)’de 
belirtilen tanımlama, ünitenin tam  tanımlaması; organik 
ürünlerin nakliye prosedürlerinin yansıra onların 
işlenmeden önce ve sonraki kabul, işleme, paketleme ve 
depolama için kullanılan tesisleri de içerecektir. 

Ek 3,  
Böl. B 

889 
Mad.80 

U 

5.2.4.4 Organik ürünlerin üretimine, hazırlanmasına ya da ithalatına dahil olan ve 
faaliyetlerini üçüncü taraflarla kısmen ya da tamamen fason sözleşme ile yürüten 
birimlerin kontrol gereklilikleri 

 Üçüncü taraflara fason yürütülen operasyonlarla ilgili 
olarak, Madde 5.2.4   (1)   (a)’da   belirtilen   ünitenin   
tam   olarak   tanımlanması aşağıdakileri  içermelidir; 
a. Faaliyetlerin   tanımı ile   çalışmakta oldukları 

sertifikasyon kuruluşlarını gösteren fasoncuların   
listesi 

b. Fason işletmenin denetim ve sertifikasyona tabi 
olacağını gösteren bir yazılı belge/sözleşme 

c. Müteşebbisçe pazara sunulacak ürünlerin 
tedarikçilerine, satıcılarına ve alıcılarına kadar yeterli 
izlenebilirliğini sağlayacak ünite düzeyinde alınan 

Ek 3 889 
Mad. 86 

U 
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gerekli tüm önlemlerin yanı sıra uygun doküman kayıt 
sistemini 

5.2.4.5 Yem Üreten İşletmeler için Kontrol Gereklilikleri 

 1. Madde 5.2.4(1) de tanımlanan ünite tanımlamada 
aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:  
a) Hayvan yemi olarak kullanılacak ürünlerin, kabulü, 

hazırlanması ve depolanması için kullanılan 
tesisler ve bu ürünlerle ilgili olan önceki ve sonraki 
işlemler; 

b) Yemlerin hazırlanması için kullanılan diğer 
ürünlerin depolama tesisleri; 

c) temizlik ve dezenfektan ürünlerinin depolama 
yerleri;  

d) gerekli olduğunda 79/373/EEC talimatı madde 
4.1.(1) ya uygun olarak müteşebbisin üreteceği 
besin maddesi bileşiminin tanımı ve bu besin 
maddesi bileşimin verilmesi düşünülen hayvan tür 
veya cinsi;  

e) gerektiğinde müteşebbisin üretmeyi planladığı 
yem maddelerinin isimleri. 

2. Madde 5.2.4(2) de belirtildiği gibi organik üretim 
metotlarına uygunluğu garanti etmek için müteşebbis 
tarafından alınacak önlemler Madde 7.1.1 de belirtilen 
hususları içermelidir. 

3. Sertifikasyon kuruluşu bu önlemleri her üretim 
ünitesinin genel risk değerlendirmesini yaparak kontrol 
planını hazırlamak için kullanacaktır. Hazırlanacak 
kontrol planı potansiyel risk kaynaklarını göz önüne 
alarak minimum rastgele örnek alımını sağlayacaktır. 

Ek 3,  
Böl. B 

889 
Mad. 88 

U 

 4. Madde 5.2.2 de değinilmiş olan kontrol ziyaretleri tüm 
ünitelerin fiziksel olarak denetimini kapsamaktadır. 
Buna ek olarak, sertifikasyon kuruluşu organik üretim 
kurallarına olabilecek potansiyel ihlallerin genel 
değerlendirmesini yaparak hedef kontroller yapmalıdır.  

Sertifikasyon kuruluşu müteşebbis için belirlenen kritik 
kontrol noktalarına özellikle dikkat ederek 
operasyonlardaki denetim ve gözetim noktalarının düzgün 
bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini tespit eder.  
Müteşebbisçe faaliyetlerini yürütmek için kullanılan tüm 
üniteler mevcut risk değerlendirmelerinin gerektirdiği 
sıklıkta denetlenir. 

Ek 3 889 
Mad. 90 

U 

5.2.5 Kontrol Düzenlemelerinde Modifikasyon 

 Sorumlu işletme/operatör, tüm değişiklikleri, Madde 

5.2.4’e göre  ve Madde 5.2.4.1, 5.2.4.2, 5.2.4.3, 5.2.4.4, 

5.2.4.5 de söz konusu olan tüm değişiklikleri kontrol 

kuruluşuna zamanında bildirmekle yükümlüdür. 

 889 
Mad. 64 

U 

5.2.6 İhlal ve Uygunsuzluk Şüphesi Durumunda Alınacak Önlemler 

 1. Müteşebbis ürettiği, hazırladığı, ithal ettiği veya başka 
bir müteşebbisten aldığı bir ürünün organik üretim 
kurallarına uygun olmadığını fark eder veya 
şüphelenirse bu üründen organikle ilgili her türlü ibareyi 
uzaklaştırmak veya bu ürünü ayırıp tanımlamak için 

Ek 3,  
Böl. B 

889 
Mad. 91 

U 
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prosedürler başlatmalıdır. Bu ürün üzerindeki organik 
üretim metodu hakkındaki tüm referansları 
kaldırmadığı sürece ürünü satamaz veya ürün 
üzerindeki şüphe ortadan kalkmadan bu ürünü 
işlemeye veya paketlemeye veya satışa alamaz. Böyle 
bir şüphe olması durumunda müteşebbis hemen 
sertifikasyon kuruluşuna bilgi vermelidir. Sertifikasyon 
kuruluşu müteşebbisten veya başka kaynaklardan bu 
ürünle ilgili şüpheyi ortadan kaldıracak bilgi gelmeden 
bu ürünün organik olarak satılmasına izin vermez.  

2. Sertifikasyon kuruluşu bir müteşebbisin organik 
kurallara uygun olmayan bir ürünü organik olarak 
pazara sunmaya niyet ettiği hususunda gerekçeli 
şüpheleri varsa kendi belirleyeceği bir süre için geçici 
olarak ilgili müteşebbisin bu ürünü organik referansı ile 
satmamasını talep edebilir. Sertifikasyon kuruluşu 
böyle bir karar almadan önce müteşebbisin açıklama 
yapmasına izin vermelidir. Bu karara, eğer 
sertifikasyon kuruluşu ilgili ürünün organik üretim 
koşullarına uygun olmadığından emin ise, üründe 
bulunan organik ile ilgili her türlü referansın çıkarılması 
zorunluluğu da eklenmelidir.  

Ancak söz konusu şüphe belirlenen zaman içinde teyit 
edilmez ise ilk paragrafta anlatılan karar belirlenen sürenin 
bitim tarihinde gecikilmeksizin iptal edilmelidir. Müteşebbis 
şüphenin giderilmesi için sertifikasyon kuruluşuyla 
bütünüyle işbirliği içinde olmalıdır.  

 3.  Bu standarttaki gereklilikler ile ilgili olarak bir 
düzensizlik tespit edilmesi durumunda sertifikasyon 
kuruluşu, organik üretim metoduna işaret eden terim, 
ifade ve logonun bu düzensizlikten etkilenen tüm grup 
ya da üretim hattında kullanılmamasını sağlar ve bu 
tedbir ihlal edilen gerekliliğin kapsamı oranında 
uygular.  

Uzun süreli etkiye sahip bir ihlal ya da ciddi bir ihlal olması 
durumunda, sertifikasyon kuruluşu belirlenecek bir süre 
boyunca organik üretim metoduna işaret eden terim, ifade 
ya da logo ile pazarlamasını yasaklar.  
4.  Bir ürünün organik durumunu etkileyen düzensizlik ya 

da ihlal durumunda, ilgili sertifikasyon kuruluşu ile 
yetkili makamlar arasında bilgi alışverişi 
gerçekleşmelidir.  

İletişim seviyesi ciddiyet derecesine ve ihlal ya da 
düzensizliğin kapsamına bağlı olmalıdır.  

Böl. 6, 
Ek 3 

834 
Mad. 30 

U 

5.2.7 Bilgi Alışverişi 

 1. Müteşebbis ve/yada müteşebbisin taşeronları , farklı 
kontrol yetkilileri ya da kontrol kurumları tarafından 
kontrol edildiğinde, kontrol yetkilileri ya da kontrol 
kurumları kendi kontrolleri altındaki işlemler 
konusunda ilgili bilgiyi paylaşır.  

2. Müteşebbis ve/ya da taşeronları, kendi kontrol yetkilisi 
ya da kontrol kurumunu değiştirdiğinde, değişim, ilgili 
kontrol yetkillileri ya da kontrol kurumları tarafından 

6.8, 
6.10 

889 
Mad. 92 

U 
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gecikmeden ilgili yetkiliye bildirilir. 
Önceki kontrol kuruluşu ilgili operatörün kontrol 
dosyasının ilgili elementlerini ve sonraki kontrol 
kuruluşu için Madde 5.2.4 de bahsi geçen raporları 
denetler. Yeni kontrol kuruluşu önceki kontrol 
kuruluşunun  raporlarında belirtilen uyumsuzlukların 
müteşebbis tarafından ele alındığından emin olur. 

3. Eğer operatör kontrol sisteminden çıkmaya karar 
verirse bunu hemen kontrol kuruluşuna veya resmi 
otoriteye bildirir. 

4. Kontrol kuruluşu ürünlerin organik statüsünü etkileyen 
ihlal ve usulsüzlük tespit ettiğinde yetkili otoriteleri 
gecikmeden bilgilendirir.İlgili resmi otorite başka 
yapılan aykırılıkların bildirilmesini de talep edebilir. 

5.3 GDO’ların Kullanımının Yasaklanması 

 1. GDO’lar ve GDO’lar tarafından üretilmiş ürünler gıda, 
yem, işleme yardımcısı, bitki koruma ürünleri, gübre, 
toprak bakım ürünü, tohumlar, bitkisel çoğaltım 
materyalleri yem, mikroorganizma olarak 
kullanılmamalıdır.  

2. Birinci maddede belirtilen yasaklamayla ilgili olarak, 
gıda ya da yem olmayan ürünler, ya da GDO lu 
ürünler için üçüncü şahıslardan satın alınmış bu 
organik-dışı ürünleri kullanan operatörler, satıcının 
tedarik edilen ürünlerin GDO’lardan ya da GDO’lar 
tarafından üretilmediğini teyit etmesini istemelidirler. 

Mad. 
1.5 

834 
Mad. 9 

U 

 3.   Böyle bir satıcı beyanı için isteğe bağlı bir örnek Ek 
12’de ortaya konmuştur. 

 889 
Mad.69 

U 

5.4 İyonize Radyasyon Kullanımının Yasaklanması 

 Organik  gıda  veya  yem  için  veya  organik  gıda  veya  
yemde kullanılan   hammaddelerin   işlenmesi   için   
iyonize   radyasyon kullanımı yasaktır. 

Mad. 
3.3 

834 
Mad.10 

U 

6 Tarımsal Üretim 

6.1 Genel Tarımsal Üretim Kuralları 

 1. Tüm  tarımsal  işletme  organik  üretimin  
gerekliliklerine  uygun olarak yönetilecektir. 

2. Eğer bir tarımsal işletmenin tümünde organik 
üretim mevcut değilse açıkça birbirinden ayrılmış 
birimlere   bölünebilir. Bu durumda hayvancılıkta, 
farklı türler söz konusu olmalıdır. Bitkisel üretimde de 
farklı çeşitler söz konusu olmalıdır. 

3. Çiftliğin tüm birimlerinin organik üretim için 
kullanılmaması durumunda çiftçi organik birimler için 
kullanılan ya da organik birimler tarafından üretilen 
toprağı, ürünleri organik dışı birimler için kullanılan ya 
da bunlar tarafından üretilenlerden ayrılmalı ve bu 
ayırımı gösterecek yeterli kayıtlar tutmalıdır. 

Ek 1, 
Böl. A 
Ek 3, 
Böl. A 

834 
Mad. 11 

U 

6.2 Geçiş Dönemi 

6.2.1 Geçiş Dönemi Genel Kuralları 

 1. Organik üretime geçecek olan bir işletmede aşağıdaki 
kurallar uygulanmalıdır: 

a. Geçiş dönemi en erken, işletmenin kendi 

Önsöz 

Mad. 7 
h, 

834 
Mad.17 

U 
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faaliyetlerini kontrol kuruluşuna bildirdiği, kontrol 
sistemine dahil olduğu zaman başlar. 

b. Geçiş süreci boyunca bu standardın tüm kuralları 
uygulanır. 

c. Bitkisel üretime özel geçiş süreleri Mad 6.2.2 de 
tanımlanmıştır. 

d. Kısmen organik tarım yapılan, kısmen organik 
tarıma geçiş yaşayan bir çiftlik ya da birimde üretici 
organik olarak üretilen ve geçiş süreci ürünlerini 
ayrı tutmalı ya da rahatça ayrılabilir şekilde tutmalı 
ve bu ayrımı gösterecek kayıtlara sahip olmalıdır. 

e. Geçiş sürecinin süresini belirlemek için geçiş 
sürecinin başlangıç tarihinden önceki süre dikkate 
alınabilir. 

Mad 
3.7,  

Ek 1-A 

6.2.2 Geçiş Dönemi-Bitkisel Üretim 

 1. Organik olarak değerlendirilecek bir bitki ve bitkisel 
ürün için belirtilen kuralların dikimden önce en az 2 
yıllık, otlak veya çok yıllık yem bitkisi olması 
durumunda yem olarak kullanım öncesi en az 2 yıllık, 
yem bitkisi dışındaki çok yıllık bitkilerde ilk organik 
ürününün hasadından önce en az 3 yıllık geçiş dönemi 
boyunca uygulanması gerekir. 

Ek 1-A 889 
Mad.36 / 
1 

U 

 2. Sertifikasyon kuruluşu aşağıdaki durumlarda ve geçiş 
süreci CERES politikası (Pol 4.1.2) dikkate alarak 
geriye dönük olarak önceki dönemleri geçiş döneminin 
bir parçası olarak tanıma kararı alabilir:   
a. Resmi çevre koruma veya benzer programlara 

tabi olmalı ve bu önlemler ilgili parsellerde organik 
üretimde izin verilmeyen ürünlerin 
kullanılmamasını sağlamış olmalıdır veya 

b. Parseller organik üretimde izin verilmeyen 
ürünlerle muamele görmemiş doğal alanlar veya 
tarımsal alanlar olmalıdır. 

c. Madde 6.2.2 Paragraf 1’de belirtilen periyodun 
geriye dönük olarak dikkate alınabilmesi için en az 
3 yıllık dönem boyunca koşulların karşılandığına 
dair yeterli kanıtların sertifikasyon kuruluşuna 
sunulması gerekir. 

Sertifikasyon kuruluşu bazı durumlarda arazinin organik 
üretimde izin verilmeyen ürünlerle bulaşık olması halinde 
geçiş dönemini 1. Paragrafta belirtilen süreyi artırabilir. 

Ek 1-A 889 
Mad.36 / 
2 

E 

6.2.3 Geçiş Dönemi-Organik Hayvancılıkta Kullanılan Araziler 

 1. Bu Standardın Madde 6.2.2 ’de belirtilen geçiş dönemi 
kuralları hayvan yemi üretilen üretim birimlerinde 
uygulanacaktır. 

2. Paragraf 1’de belirtilen hükümlere karşın, otçul 
olmayan türler tarafından kullanılan otlaklar ve açık 
alanlarda geçiş dönemi bir yıla indirilebilir. Bu süre ilgili 
arazinin geçmiş yıl boyunca organik üretimde izin 
verilmeyen ürünlerle muamele edilmemiş olması 
durumunda 6 aya kadar indirilebilir. 

Önsöz 

Mad. 7 
h, 
Ek 1-B 

889 
Mad.37 

U 

6.2.4 Geçiş Dönemi-Organik Hayvancılık ve Hayvansal Ürünler 

 1. Organik olmayan hayvanların işletmeye getirilmesinde Ek 1-B 889 U 
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ve hayvancılık ürünlerinin organik olarak satılacak 
olması durumunda bu standardın paragraf 6.7.6 
uyarınca belirtilen üretim kurallarının en az uygulanma 
süreleri: 
a. Bufalo ve bizon türleri dahil olmak üzere et üretimi 

için olan atgiller ve sığırlar için 12 ay, her durumda 
yaşam sürelerinin minimum dörtte üçü; 

b. Küçük geviş getirenler ve domuzlar ve süt üretimi 
için olan hayvanlarda 6 ay; 

c. Et üretimi için 3 günlükten önce getirilen 
kanatlılarda 10 hafta; 

d. Yumurta tavukçuluğunda 6 hafta; 
2. Geçiş döneminin başında ünitede organik olmayan 

hayvanların olması durumunda bunlardan elde edilen 
ürünler hayvancılık, otlaklar ve/veya hayvanların 
beslenmesinde kullanılan araziler dahil tüm üretim 
biriminin aynı zamanda geçiş dönemine alınmasıyla 
organik olabilirler. Hem mevcut hayvanlar ve bunların 
yavruları, hem de otlaklar ve/veya hayvanların 
beslenmesi için kullanılan araziler için toplu olarak 
geçiş dönemi süresi hayvanların beslenmesinin 
temelde üretim biriminden sağlanması halinde 24 aya 
indirilebilir.  

Mad. 38 

6.2.5 Geçiş Süreci-Arıcılık 

6.2.5.1 Arıcılık ürünlerinin organik olarak satılması için organik 
üretim kurallarına en az bir yıl uyulması gerekir. 
Bu standartın Madde 6.8.2.(1)’in uygulanması durumunda 
kovanlarda geçiş dönemi uygulanmaz. 

Ek 1-
B, 
Mad. 
67 

889 
Mad.38 

U 

6.2.5.2 1. Geçiş dönemi süresince mevcut mumlar organik 
arıcılıktan gelen mumlarla değiştirilecektir. 

Ek 1-
B, 
Mad. 
67 

889 
Mad.38 

U 

 2. Geçiş dönemi boyunca, konvansiyonel balmumu 
kullanımına sadece yeni tesis kurulumu söz konusu 
olduğunda ve aşağıdaki koşullar sağladığında izin 
verilir. 

- Organik arıcılıktan elde edilen balmumu piyasada 
bulunamıyor ise 

- Organik üretimde izin verilmeyen maddelerce 
bulaşma olmadığı ispatlanmış ise, 

- Kovanın tepe/ ballık  kısmından gelmesi şartıyla 

 889 
Mad.44 

U 

6.3 Paralel Üretim 

6.3.1 Paralel Üretim-Bitkisel Üretim 

 Organik üretimin başlatılması ya da iklimsel, coğrafi ya da 
yapısal sınırlamalarla karış karşıya kalan bir üretici aynı 
arazide organik ve konvansiyonel ünitelerin üretim 
faaliyetlerini sürdürmek için, aşağıdaki koşullar dâhilinde 
sertifikasyon kuruluşuna başvuru yapabilir: 
a. En az üç yıllık yetişme süreci gerektiren çok yıllık 

ürünlerin üretimi durumunda eğer çeşitler kolaylıkla 
ayırt edilemiyorsa aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır: 
(i) Söz konusu üretimle ilgili arazinin son parçasının 

Ek 3-
A.12 

889 
Mad.40 / 
1 

U 
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5 yılı aşmayan mümkün olan en kısa içinde geçiş 
dönemine alınmalı ve bir plan dahilinde geçiş 
dönemine alındığı üretici tarafından taahhüt 
edilmeli; 

(ii) Söz konusu her üniteden ürünlerin daimi ayrımını 
sağlayacak uygun önlemler alınmalı 

(iii) Sertifikasyon kuruluşu söz konusu her ürünün 
hasadından en az 48 saat önce bilgilendirilmelidir 

(iv) Hasadın tamamlanması üzerine kontrol otoritesi 
ya da kontrol kuruluşuna bilgi verilmeli; söz 
konusu ünitelerden hasat edilen kesin miktarlar ve 
ünitelerin ayrılması için alınan önlemler 
bildirilmelidir. 

(v) Geçiş planı kontrol önlemleri sertifikasyon 
kuruluşu tarafından onaylanmıştır, bu onay geçiş 
planın başlamasından itibaren her yıl 
doğrulanmalıdır. 

b. Zirai araştırmalara veya resmi eğitime yönelik 
kullanılan araziler sertifikasyon kuruluşunun 
denetiminde  , (a) paragrafı (ii), (iii), (iv)’de ve (v)’in 
ilgili kısmında yer alan şartlar yerine getirilmelidir. 

c. Tohum, vejetatif üretim materyali ve aşılama 
materyalleri üretimi söz konusu olduğunda  

d. Otlatma için meraların kullanıldığı durumlarda. 

6.3.2 Paralel Üretim-Hayvancılık  

 1. Organik olmayan hayvanlar, yetiştirildikleri binaların 
ve arazilerin organik üretim kurallarına uygun olarak 
yetiştirme yapılan birimlerden açıkça ayrı olması ve 
ayrı türlerin bulunması şartıyla aynı işletmede 
bulunabilirler. 

2. Paragraf 3 (b) de tanımlanan tarım sistemlerinden 
gelen hayvanlar gibi organik olmayan hayvanlar 
organik meraları yılın belirli bir döneminde organik 
hayvanların aynı zamanda aynı merada olmaması 
şartıyla kullanabilirler.  

3. Aşağıdaki koşullarla organik hayvanlar ve 
konvansiyonel hayvanlar ortak alanlarda otlayabilirler; 

a) Alan en az üç yıl organik tarımda izinli olmayan 
ürünlerle muamele görmemiş olmalıdır; 

b) Konvansiyonel hayvanların organik hayvanların 
otladığı alanda otlayabilmesi için ekstansif 
hayvancılık sisteminden gelmelidir. 

Organik hayvanların aynı anda bir arada otlatılması 
engellenmelidir. Otlatma yapan müteşebbislerin organik 
olmayan hayvanlarının ekstansif bir tarım sisteminden 
geldiklerine dair tahhütleri alınmalıdır. 
Birlikte otlatma yapılan alanda tüm hayvan yoğunluğu göz 
önünde bulundurularak 170 kg/ha/yıl saf azot miktarını 
aşmayacak bir otlatma yoğunluğu belirlenmelidir. 

c) Organik hayvanlardan elde edilen herhangi bir 
ürün, bu alan kullanıldığı zaman, organik olmayan 
hayvanlarla belirgin bir ayırım olduğu 
kanıtlanmadığı sürece organik üretimden olduğu 

Ek 3-
A.13, 
14 

889 
Mad. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 
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düşünülmemelidir. 
4. Yaylacılık yapılan dönemde, hayvanlar yürüyerek bir 

otlama alanından başkasına ilerlerken organik 
olmayan alanlarda otlayabilirler. Hayvanların otladığı 
çimen formu ve diğer bitki örtüsü organik olmayan 
yem olarak kavrandığında, bu dönem boyunca yılda 
toplam yem rasyonunun % 10 unu geçemez. Bu sayı, 
tarımsal kaynaklı hayvan yeminin kuru maddesini 
yüzdesi olarak hesaplanmalıdır.  

5. Müteşebbis, madde 6.3.2 de geçen malzemelerin 
kullanımını kanıtlayan dokümanları saklamalıdır. 

6. Sertifikasyon kuruluşu tarımsal araştırma yürütmeleri 
veya aynı türdeki organik ve organik olmayan 
hayvanların üretimiyle ilgili resmi bir eğitim 
yürütmeleri halinde aşağıdaki koşullarda işletmelere 
izin verebilir: 

a) Her ünitede hayvanlar, hayvansal ürünler, 
gübreler ve yemler arasındaki daimi ayrımın iyi 
yapıldığını garanti edecek şekilde uygun önlemler 
alınmalı, bunlar önceden sertifikasyon kuruluşuna 
bildirilmiş olmalıdır. 

b) Üretici hayvanların ve hayvansal ürünlerin devri 
veya satışı söz konusu olduğunda sertifikasyon 
kuruluşunu önceden bilgilendirir. 

Müteşebbis, ünitelerde üretilen ürünlerin kesin miktarlarını, 
ürünlerin ayrımını sağlayacak karakteristikleriyle birlikte 
sertifikasyon kuruluşuna bildirir, ürünlerin ayırt edilmesi 
için alınan önlemleri doğrular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
889 
Mad.40 / 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U 

6.3.3 Paralel Üretim-Arıcılık 

 Polinasyon amaçlı aktiviteler için bir müteşebbis organik 
üretim kurallarının tam anlamıyla yerine getirilmesini 
sağlamak koşuluyla organik ve konvansiyonel arıcılık 
ünitelerini aynı işletmede yürütebilir, arı kovanlarının 
yerleşimiyle ilgili kanun hükümleri hariç tutulmalıdır. Bu 
durumda ürünler organik olarak satılamazlar.  
Müteşebbis bu hükümlerle ilgili dokümante edilmiş 
kanıtları saklamalıdır. 

 889 
Mad.41 

U 

6.4 Bitkisel Üretim Kuralları 

 Madde 6.1 de yer alan genel çiftlik üretim kurallarına 
ek olarak, aşağıdaki kurallar organik bitki üretimi için 
uygulanacaktır. 

Ek 1.A 834 
Mad. 
12.1 § 1 

U 

6.4.1 Tohumlar 

 Tohum ve vejetatif çoğaltım materyali kullanımında 
üretiminde sadece organik olarak üretilmiş tohum ve 
çoğaltım materyali kullanılacaktır.  Bu amaçla, tohumun 
ana bitki (mother), vejetatif çoğaltım materyalinin 
ebeveyn bitki (parent) olması durumunda, en  az  bir  
kuşak, ya da çok yıllık bitki olması durumunda 2 
yetiştirme sezonu, bu standartta yer alan kurallara 
uygun olarak üretilmiş olmalıdır. 

Ek 1- 
A.8. 

834 
Mad. 
12.1 / i 

U 

6.4.2 Organik Üretim Metodlarıyla Elde Edilmeyen Tohum ve Vejetatif Çoğaltım 
Materyallerinin Kullanımı 

 1. Organik  tohum  veya  vejetatif  çoğaltım  Ek 1- 889 E 



 CERES Eşdeğerlik Standardı 

 Revizyon No 03 

Revizyon Tarihi 04.04.2021 

4.1.1 Std Sayfa No 20 / 77 

 
 

 

CERES 
Ref. 

Kriter Codex AB Ref. 

Uyumlu 
(U) / 
Eşdeğer 
(E) 

materyalinin  piyasada mevcut olmadığı durumlarda 
organik tohumlar CERES politikası (Pol 4.1.17) da 
dikkate alınarak aşağıdaki kurallar uygulanır.; 
a. geçiş döneminde olan bir üretim ünitesinden 

gelen tohum ve vejetatif çoğaltım materyali 
kullanılabilir, 

b. (a) maddesinin geçerli olmadığı durumlarda, 
eğer organik olarak mevcut değilse, sertifikasyon 
kuruluşu organik olmayan tohum veya vejetatif 
çoğaltım materyalinin kullanımı için yetki verebilir. 
Bununla birlikte, organik olmayan tohum ve 
tohumluk patates kullanımı için aşağıda yer alan 
maddelerde belirtilen hususların yerine  (2-9 
arası) getirilmesi gerekir; 

2. Organik olmayan tohum veya tohumluk patateslere, 
madde 6.4.3'e uygun bitki koruma ilaçları, tohumlar   
için izin verilmiş uygulamaların dışındaki bitki koruma  
ürünleri uygulanmaması koşuluyla, organik olmayan 
tohum ve tohumluk patates kullanılabilir. Kullanılan 
tohum ve tohumluk patateslerde bölgedeki bir türün 
bütün çeşitleri için bitki sağlığı amaçlı ulusal 
gerekliliklere uygun olarak kimyasal uygulama 
istenmedikçe böyle bir istisnai duruma   başvurmak   
için   işletme,   yetkili   makama   aşağıdaki maddeleri 
içeren resmi bir açıklama verecektir: 

- uygulamanın nedeni 
- kullanılan etken maddenin ismi 
- uygulama yapılan tür ve çeşitler 
- uygulamanın yapıldığı alan/bölge (uygulanabilir 

ise) 

- uygulamanın zamanı ve süresi. 
3. Yeterli miktarlarda, organik olarak yetiştirilmiş tohum 

veya tohumluk patates belirlenen çeşitlerde olmadığı, 
aşağıdaki 5(c) maddesinde doğrulanmadıkça 
yukarıdaki 1(b) maddesine göre yetkilendirme 
konusu olmayacaktır. 

4. Madde 1(b) ile ilgili yetki vermek için sorumluluk 
sertifikasyon kuruluşuna aittir. 

5. Organik üretim metotları ile elde edilmeyen tohum veya 
tohumluk, patates tohumu/tohumluk kullanmak için izin 
sadece aşağıdaki durumlarda verilebilir: 
a. tohum veya tohumluk ve patatesi ekiminden veya 

dikimden önce zamanında sipariş verdiği halde 
depoda veya sipariş verende bulunmaması 
halinde, 

b. istenilen çeşidin ve aynı türün organik olarak 
tedarikinin mümkün olmaması halinde ve bu 
çeşidi ekmenin kendisi için çok önemli 
olduğunun, başka bir çeşitle ikame 
edemeyeceğini açıkça belirtebilmesi durumunda; 

c. Araştırma,  arazi  çalışmalarında,  çeşit  
çalışmalarında kontrol kuruluşunu bilgilendirerek 
kullanılacaksa 

A.8. Mad.45 
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6. Yetkilendirme  her  sezon  için  ve  ürünün  
ekiminden  önce yapılmalıdır. 

7. Yetkilendirme sadece bireysel kullanıcılara her sezon 
için bir kez verilebilir ve yetki verilen tohum veya 
tohumluk patatesin miktarlarının kayıt altına 
alınmasından kontrol kuruluşu sorumludur. 

8. Madde 7'den yola çıkarak, kontrol kuruluşu bütün 
kullanıcılara genel bir izin verebilir: 
a. izin verilen türler için madde 5(a)'da yer alan 

koşulun şimdiye kadar yerine getirilmesi 
durumunda, 

b. izin  verilen  çeşitler  için  madde  5(b)'da  yer  
alan  koşulların şimdiye kadar yerine getirilmesi 
durumunda. 

Bu madde ile ilgili izinler kontrol kuruluşu tarafından tutulan 
kayıtlarda açıkça gösterilecektir. 
Bütün izinler aşağıdaki maddeleri içeren bilgileri içeren 
belgelerle verilecektir; 

- türlerin, çeşidin, sınıfların bilimsel adı 

- izin için gerekçe, 
- izin verileni verilen tohumun veya tohumluk 

patatesin miktarı, 
- bitki sağlığı amaçlı kimyasal uygulama 

6.4.3 Toprak Yönetimi ve İyileştirmeler 

 a. Organik bitki üretiminde, toprağın organik maddesini 
koruyacak veya artıracak, toprak istikrarını ve 
biyoçeşitliliğini geliştirecek ve toprak sıkışması ve 
toprak erozyonunu önleyecek toprak işleme ve 
yetiştirme uygulamaları yapılır. 

b. Toprağın verimliliği ve biyolojik aktivitesi, baklagil ve 
diğer yeşil gübre bitkileri ile yapılan çok yıllık rotasyon, 
tercihen organik üretimden gelen hayvan gübresi veya 
kompost ve organik materyallerle korunur. 

c. Biyodinamik preparatların kullanımına izin verilir. 
d. Buna ek olarak, sadece Ek 1’de yer alan organik 

üretim için kullanımına izin verilmiş olan gübreler ve 
toprak düzenleyiciler kullanılabilir. 

e. Mineral azotlu gübreler kullanılmamalıdır. 

Ek 1-
A.5., 
Mad. 
4.1, 
5.1 

834 
Mad. 
12.1 – a, 
b, c, d, e 

U 

 f. Madde (d)’de belirtilen şarta istisna olarak, kanıtlanmış 
kalsiyum eksikliği durumunda (yaprak testleri ile) her 
meyve bitkisi için kullanılabilir. Elma haricindeki diğer 
bitkiler için, yalnızca madencilik kaynaklarından elde 
edilen CaCl2 kullanılabilir. 

Ek 1-
A.5., 
Mad. 
4.1, 
5.1 

834 
Mad. 
12.1 

E 

6.4.4 Gübreler ve toprak düzenleyiciler 

 1. Yapılan uygulamalarının, ürün rotasyonunun ve 
organik materyal (madde 6.4.3) uygulamasının 
bitkilerin besin ihtiyaçlarını karşılayamadığı durumda, 
sadece bu standardın Ek I ve Ek Ia bölümünde 
bulunan gübreler ve toprak düzenleyicilerini organik 
üretimde sadece ihtiyaç kadar kullanır. İşletme, neden 
ihtiyaç duyduğunu gösteren, miktarının belirtildiği, 
kullanımı ile ilgili kayıtları tutar 

2. İşletmede uygulanan hayvan gübresinin saf azot 

Mad. 
4.1, 
5.1 

889 
Mad.3 

U 
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miktarı toplamda yılda hektar başına 170 kg azotu 
geçemez.   Bu limit sadece  çiftlik  gübresi,  yanmış  
çiftlik  gübresi,  yanmış  tavuk gübresi,   tavuk   
gübresi,   hayvan   çiftlik   gübresi   ile   yapılmış 
kompost, ve sıvı hayvan dışkıları da dahil olmak 
üzere kompost için geçerlidir. 

3. Organik üretim yapan tarımsal işletmeler, organik 
üretimden gelen gübre fazlasını kullanma amaçlı, 
organik üretim kurallarına uygun üretim yapan diğer 
işletmelerle yazılı işbirliği anlaşmaları yapabilirler. 
Madde 2'de belirtildiği gibi maksimum arazi 
büyüklüğü, böyle bir işbirliğinde katılan organik 
üretim ünitelerinin tümü baz alınarak yapılır. 

4. Uygun   mikroorganizmalar,   uygun   preparatları   
vasıtasıyla toprağın genel durumunu veya toprak ya 
da ürünlerin besinlerin varlığını iyileştirmek için 
kullanılabilir. 

5. Kompostun aktivasyonu için, uygun bitki kökenli 
preparatlar veya mikroorganizma preparatları 
kullanılabilir. 

 6. Topraksız tarım yasaktır.  889 
Mad. 4 

U 

6.4.5 Hastalık, Zararlı ve Yabancı Ot Mücadelesi 

 1. Böceklerin, hastalıkların ve zararlı otların verdiği 
hasarın engellenmesi, genel olarak doğal düşmanların 
korunması, tür ve varyete seçimine, ekin rotasyonuna, 
ekin tekniklerine ve termal süreçlere dayanmalıdır;  

2. Bir ürüne karşı ciddi bir tehdit olması durumunda bitki 
koruma ürünleri sadece bu standartın Ek 2’sinde 
tanımlı olması durumunda organik üretimde kullanım 
için izin almışsa kullanılmalıdır. 

Mad. 
5.1 

834 
Mad. 12 
– g, h 

U 

 3.   Belirtilen önlemlerin bitkileri yeterli derecede hastalık 
ve zararlılardan koruyamadığı yerlerde sadece bu 
standardın Ek 2’de belirtilen ürünler organik tarımda 
kullanılabilir. Müteşebbis kullanılan ürünün 
gereksiniminin kanıtı olan kayıtları tutmalıdır.  

4.  Tuzak ve dağıtıcılarda kullanılan ürünler için, feromon 
tuzakları hariç, tuzak ve/veya dağıtıcılar bu maddelerin 
doğaya salınmasını ve yetiştirilen ürünle temasını 
engelleyecek şekilde olmalıdır. Tuzaklar kullanıldıktan 
sonra toplanmalı ve imha edilmelidir. 

Ek 1-
A.4. 

889 
Mad.5 

U 

6.4.6 Temizlik ve Dezenfeksiyon 

 Bitkisel üretimde temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılan 
ürünler, ancak Ek-7 kapsamında organik üretimde 
kullanım için izin verilmişse kullanılmalıdır.  

 834 
Mad. 
12.1 / j 

U 

6.4.7 Kontaminasyon 

 Kullanılan tüm üretim teknikleri çevresel bir bulaşmayı 
önleyecek veya minimuma düzeye indirecek şekilde 
olmalıdır. 

 834 
Mad. 
12.1 / f 

U 

6.4.8 Girdilerin Depolanması 

 Organik bitki, yosun, hayvan ve su ürünleri üretim 
ünitelerinde ve depolarında izin verilen girdiler dışında 
girdilerin muhafaza edilmesi yasaktır. 

Ek 3-
A.8. 

889 
Mad.35 / 
2 

U 
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6.5 Mantar Üretimi 

 Mantar üretiminde, yetiştirme ortamı sadece aşağıdaki 
maddelerden oluştuğu takdirde kullanılabilir; 
1. Çiftlik gübresi ve hayvan dışkısı:  

a. organik tarım metotlarına göre üretim yapan 
arazilerden geliyorsa; 

b. ya da Ek I de belirtilen, (i) de bahsedilen 
ürünler bulunamadığında ve kompostlamadan 
önce kaplama materyali ve eklenen su hariç 
ortamın toplam bileşenlerinin ağırlığının % 25 
ini geçmediği zaman;   

2. a’ da belirtilenlerin dışında, organik üretim 
yöntemlerine göre üretim yapan işletmelerden gelen 
tarımsal kaynaklı ürünler; 

3. kimyasal muamele görmemiş turba toprağı; 
4. kesimden sonra kimyasal ürünlerle muamele 

görmemiş ağaç; 
5. Ek 1’ de belirtilen mineral ürünler, su ve toprak.  

 889 
Mad.6 

U 

6.6 Doğadan Toplama 

 Doğal bölgelerde, ormanlarda ve tarımsal alanlarda 
doğal olarak yetişen doğadan toplanan bitkiler ve 
bunların parçalarının toplanması aşağıdaki koşullar ve 
doğadan toplama CERES Politikası (Pol 4.1.4)nın 
uygulanması durumunda organik üretim yöntemi olarak 
kabul edilebilir: 

a. bu bölgelerin Ek 1'de yer alan organik üretimde 
kullanılmasına izin verilen ürünlerden başka 
ürünlerle muamele görmemiş olması, 

b. toplamanın, doğal yaşamın dengesini veya 
toplama alanındaki türlerin korunmasını 
etkilememesi 

Ek 1-
A.9. 

834 
Mad.12 / 
2 

U 

6.7 Hayvancılık Üretimi 

 6.1. maddesinde belirtilen genel çiftçilik üretim kurallarına 
ek olarak havyan üretimiyle ilgili aşağıdaki kurallar 
geçerlidir: 

Ek 1 B 834 
Mad.14 

U 

6.7.1 Hayvanların Tanımlanması 

 Hayvanlar türlerine göre adapte edilmiş tekniklerle kalıcı 
olarak tanımlanmalıdır, büyük memeliler söz konusuysa 
her hayvan, küçük memeli ve tavukçulukta ise her hayvan 
veya hayvan grubu tanımlanmalıdır. 

 889 
Mad.75 

U 

6.7.2 Hayvanların Orijini 

 Organik hayvanların organik çiftliklerde doğmuş ve 
büyümüş olması gerekir. 

Ek 1 B 834 
Mad. 
14.1 / a 
(i) 

U 

6.7.3 Organik Olmayan Hayvanların Orijini 

 1. Yetiştirme amaçları için, organik olarak büyümemiş 
hayvanlar çiftliğe ancak özel koşullarda getirilebilir. Bu 
hayvanlar ve ürünleri, madde 6.2.4’de belirtilen geçiş 
sürecine uyumdan sonra organik olarak kabul 
edilebilir. 

Ek 1 B 834 
Mad. 
14.1 / a 
(ii) 

U 

 2.   Organik olmayan hayvanlar, sadece organik hayvanlar 
yeterli sayıda mevcut olmadığında ve bu maddenin 2. 

Ek 1 B 889 
Mad.9 / 

U 
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ve 4. paragrafındaki koşullara maruz kalması şartıyla, 
üretim amaçlı bir işletmeden getirilebilir.  

3.  Organik olmayan genç memeliler, ilk kez sürü 
oluşturacakları zaman, sütten kesildikten hemen sonra 
organik üretim kurallarına göre yetiştirilmelidir. Ayrıca, 
hayvanlara sürüye girdikleri tarih üzerinde aşağıdaki 
sınırlamalar uygulanacaktır: 
a. Bufalo, buzağı ve taylar altı aylıktan küçük 

olmalıdır; 
b. Kuzu ve oğlaklar 60 günlükten az olmalıdır; 
c. Domuz yavrularının ağırlığı 35 kg’ dan az 

olmalıdır. 
4.   Organik olmayan yetişkin erkek ya da doğum 

yapmamış dişi memeliler, sürünün yenilenmesi için, 
organik üretim kurallarına göre sonradan 
yetiştirilmelidir. Memeli dişilerin sayısı yıllık olarak 
aşağıdaki sınırlamalara tabidir; 
a. Dişi hayvan olarak, bubalus ve bizonları türleri 

dahil yetişkin at ve sığırların en fazla % 10’u, 
çiftlik hayvanları ve yetişkin domuz, koyun ve 
keçilerin % 20’si; 

b. 10’dan az at ve sığırı olan veya beşten az domuz, 
koyun ve keçisi bulunan üniteler için yukarıda 
belirtilen herhangi bir yenileme için yıllık en fazla 
bir hayvanla sınırlandırılmıştır.  

5.   Paragraf 4 de belirtilen yüzdeler, sertifikasyon kuruluşu 
tarafından önceki izine bağlı olarak aşağıdaki özel 
durumlarda, % 40’a kadar yükseltilebilir; 
a. Çiftlik büyük bir genişlemeye girdiği zaman; 
b. Irk değişikliği olduğu zaman; 
c. Yeni bir hayvancılık uzmanlığı başlatıldığında; 
d. Çiftlikte ırklar yok olma tehlikesiyle karşılaşırsa bu 

ırklar muhakkak doğum yapmamış olmak 
zorunda değildir. 

1, 2, 3, 4 

 6. Geçiş sürecinin başında çiftlikte bulunan hayvanlar ve 
ürünleri 6.2. maddesinde belirtilen geçiş sürecine 
uyduktan sonra organik kabul edilebilir. 

Ek 1 B 834 
Mad. 
14.1 / a 
(iii) 

U 

6.7.4 Organik Olmayan Hayvanların Kullanılması 

 Organik hayvanların bulunmadığı durumlarda sertifikasyon 
kuruluşunun onayı ile;  
1. Bir sürü ilk defa oluşturulduğunda, yenilendiğinde ya 

da yeniden oluşturulduğunda ve organik olarak 
yetiştirilmiş kanatlılar yeterli sayıda mevcut 
olmadığında, konvansiyonel yetişmiş kanatlılar organik 
kanatlı üretim ünitesine alınabilir ancak yumurta 
üretimi için yetiştirilen piliçler ve etleri için yetiştirilen 
kanatlılar üç günlükten daha küçük olmalıdır. 

2. Organik olarak yetiştirilmiş piliçler mevcut değilse 
organik yetiştiricilikle ilgili kurallara uygunluk söz 
konusu ise konvansiyonel olarak yumurta üretimi için 
yetiştirilmiş piliçlerin 18 haftadan daha yaşlı 
olmamaları durumunda 31 Aralık 2021 tarihine kadar 

Ek 1 B 889 
Mad.42 / 
a, b 

U 
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organik hayvancılık ünitelerine alınabilirler. 

6.7.5 Afet Koşulları 

 Sertifikasyon kuruluşu tarafından geçici olarak belirli bir 
süreyle şunlara izin verilebilir: 
 Sağlık ya da afet koşulları nedeniyle yüksek miktarda 

hayvan ölümleri olması durumunda, organik hayvanlar 
mevcut olmadığında sürünün konvansiyonel 
hayvanlarla yenilenmesi ya da yeniden düzenlenmesi 
belgelendirme kuruluşunun onayı üzerine operatörün 
tutacağı kayıtlar doğrultusunda istisnai kullanımı söz 
konusu olabilecektir. Bu durumda organik olmayan 
hayvanlara geçiş süreci uygulanır. 

 889 
Mad.47 / 
a 

U 

6.7.6 Hayvancılık Uygulamaları ve Barınak Koşulları 

 1. Hayvancılık uygulamaları ve hayvanların barınma 
koşullarıyla ilgili olarak:  
a. Hayvanların bakımını üstelenen personel, 

hayvanların sağlığı ve refahı ile ilgili olarak gerekli 
temel bilgi ve yeteneğe sahip olmalıdır;  

b. Stok yoğunluğu da dahil olmak üzere hayvancılık 
uygulamaları ve barınma koşulları hayvanların 
gelişimsel, psikolojik ve etolojik ihtiyaçlarını 
karşılamalıdır.  

c. Hayvanların açık hava alanlarına, tercihen 
çayırlara hava koşulları ve toprak durumu her izin 
verdiğinde sürekli çıkışı olmalıdır. Ancak ilgili 
Ulusal mevzuatlara göre hayvan ve insan sağlığı 
dolayısıyla bu konuda sınırlılıklar ve yükümlülükler 
olması durumu hariç tutulmuştur.  

d. Hayvan sayısı, aşırı otlamayı, toprağın 
bozulmasını, erozyonunu ya da hayvanların veya 
gübrelerini yayılmasının sebep olduğu kirliliğin 
minimuma indirilmesi amacıyla ayarlanmalıdır. 

e. Organik hayvanlar diğer canlı hayvanlardan ayrı 
tutulmalıdır. Bununla birlikte organik hayvanların 
ortak alanda otlaması ve organik olmayan 
hayvanların organik alanda otlamasına, çeşitli 
sınırlayıcı koşullarla izin verilmektedir; (bakınız 
6.3.2) 

f. Canlı hayvanların nakliyesinde geçen süre 
minimize edilmelidir;  

Ek 1 B 834 
Mad.14 / 
b (i), (ii), 
(iii), (iv), 
(v), (vii) 

U 

 g. Düzeltme ve boynuz kesme gibi operasyonlar 
organik tarımda uygulanamaz. Ancak, hayvanların 
hijyeni, refahı ve sağlığının yükseltilmesi 
planlanan durumlarda güvenlik gerekçesiyle 
sertifikasyon kuruluşu tarafından bu 
operasyonların bazılarına izin verilebilir.  
Hayvanların herhangi bir acı çekmesi durumunda, 
operasyon sadece en uygun yaşta nitelikli biri 
tarafından, yeterli anestezi ve/veya analjezi 
uygulanması ile en aza indirilmelidir. 

2. Hayvanların yükleme ve boşaltılmasında hayvanları 
baskı altında tutmak için elektrikli uyarım 
kullanılmamalıdır. Taşımadan önce veya taşıma 

Ek 1 B 889 
Mad. 
18.1, 4 

U 
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sırasında allopatik sakinleştiricilerin kullanılması 
yasaktır 

6.7.7 Stok Yoğunluğu 

 1. Toplam stok yoğunluğu Madde 6.4.4’de belirtilen 
tarımsal alanlarda 170 kg N/yıl/ha limitini geçmeyecek 
şekilde olmalıdır. 

2. Yukarıda belirtilen uygun hayvan yoğunluğunu 
belirlemek için; belgelendirme kuruluşu Ek 4’de 
belirtilen rakamsal verileri kılavuz alarak, limitlerin 
üzerine denk gelen hayvan ünitelerini beyan etmelidir. 

Ek 1 B 889 
Mad.15 

U 

6.7.8 Açık Alanlara Erişim 

 1. Açık hava alanları kısmen örtülebilir.  
2. Otobur hayvanlar koşullar izin verdiği sürece otlamak 

için meraya erişebilmelidir.  
3. Otlama dönemi boyunca otoburların otlaklara 

ulaşabildikleri durumlarda ve kışlık barınakları 
hayvanlara özgürce hareket etmelerini sağlıyorsa, kış 
aylarında açık alana çıkma zorunluluğu kaldırılabilir.  

4. Paragraf 2 ye rağmen bir yaşın üzerindeki boğalar 
otlaklara ya da açık alana erişebilmelidir.  

5. Kanatlılar hayatlarının en az üçte birinde açık alana 
erişebilmelidirler.  

6. Açık hava barınakları çoğunlukla bitki örtüsü ile 
kaplanmalı, koruyucu tesisler bulunmalı ve kanatlıların 
yeterli sayıda suluk ve yemliklere erişmelerine imkân 
vermelidir. 

7. Ulusal mevzuatlara dayanarak yürürlüğe konan 
zorunluluklar ya da kısıtlamalar nedeniyle kanatlılar 
kapalı alanda tutulursa, etolojik gereksinimlerini 
karşılayacak uygun materyal ya da yeterli miktarda 
kaba yeme devamlı olarak ulaşmalıdırlar.  

Ek 1 B 889 
Mad.14 

U 

6.7.9 Muhtemel İstisna: Organik Hayvancılıkta İzin Verilen Spesifik Yönetim 

 Yetişkin büyükbaşların son besi dönemi iç mekânda 
gerçekleştirilebilir, ancak bu iç mekân periyodu yaşam 
sürelerinin beşte birini geçmemelidir ve en fazla üç aylık 
periyodu kapsamalıdır. 

Ek 1 B 889 
Mad. 16 

U 

6.7.10 Muhtemel İstisna: Hayvanların Bağlanması 

 1. Bireysel hayvanların sınırlı bir süre boyunca, güvenlik, 
refah ya da veteriner işlemleri açısından olması 
dışında bağlanması ve izolasyonu yasaktır. 

 834 
Mad. 
14.1 / b 
(vi) 

U 

 2. Büyükbaş hayvanları davranış gereksinimleri 
nedeniyle gruplar halinde tutmak mümkün değilse bu 
hayvanların otlama döneminde otlaklara ve eğer 
otlama söz konusu değilse haftada en az iki defa açık 
hava alanlarına girişlerinin sağlanması halinde küçük 
çiftliklerde bağlanmasına kontrol kuruluşu tarafından 
onay verilebilir. 

 889 
Mad. 39 

U 

6.7.11 Arazisiz Hayvancılığın Yasaklanması 

 Arazisiz hayvan üretimi; Madde 6.4.4’e göre müteşebbis 
başka bir üreticiyle yazılı bir işbirliği anlaşması 
yapmamışsa ve/veya müteşebbis tarımsal alanı 

Ek 1 B 
Mad. 3 

889 
Mad.16 

U 
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hayvancılık yaparak işletmiyorsa, yasaktır.  

6.7.12 Hayvancılık Yönetimi 

 1. Koyunların kuyruklarının elastik bantla bağlanması, 
kuyruk kesme, diş kesme, gaga düzeltme ve boynuz 
kesme gibi operasyonlar organik tarımda 
uygulanamaz. Ancak, hayvanların hijyeni, refahı ve 
sağlığının yükseltilmesi planlanan durumlarda güvenlik 
gerekçesiyle sertifikasyon kuruluşu tarafından bu 
operasyonların bazılarına izin verilebilir.  
Hayvanların herhangi bir acı çekmesi durumunda, 
operasyon sadece en uygun yaşta nitelikli biri 
tarafından, yeterli anestezi ve/veya analjezi 
uygulanması ile en aza indirilmelidir. 

2. 1. paragrafın ikinci alt paragrafında belirtilen koşullar 
altında geleneksel üretim yöntemleri ve ürün kalitesini 
sağlamak için fiziksel kısırlaştırmaya izin verilir. 

Ek 1 B 
Mad. 
27 

889 
Mad. 
18.1, 2 

U 

6.7.13 Barınak Koşulları ile İlgili Kurallar 

 1. Binanın yalıtımı, ısıtması ve havalandırması; hava 
sirkülâsyonunu, toz seviyesini, ısıyı, havanın nispi 
nemini ve gaz konsantrasyonunu garantiye almalı ve 
hayvanlar için zararlı olmayacak seviyede tutmalıdır. 
Bina bol ışığın girmesine ve doğal havalandırmaya 
müsaade edecek şekilde olmalıdır.  

2. Hayvanların dışarıda yaşamasına imkân veren uygun 
iklim koşullarında hayvanlar için barınak zorunlu 
değildir.  

3. Binadaki stok yoğunluğu, özellikle türe, ırka ve hayvan 
yaşına bağlı olarak hayvanların rahatlığını, refahını ve 
hayvanların türe özel gereksinimlerini sağlamalıdır. 
Özellikle hayvanların cinsiyetine ve grup boyutuna 
bağlı olarak hayvanların davranış isteklerini de hesaba 
katmalıdır. Yoğunluk, hayvanların refahı için onlara 
doğal olarak durabilecekleri, kolaylıkla 
uzanabilecekleri, dönebilecekleri, tımar olabilecekleri, 
tüm doğal duruşlarını yapabilecekleri ve gerinme, 
kanat çırpma gibi tüm doğal hareketlerini yapmayı 
sağlayan yeterli alanı garanti etmelidir.  

4. Açık ve kapalı alanların minimum yüzölçümü ve farklı 
tür ve kategorilerdeki hayvanlar için barınakların diğer 
özellikleri, Ek 3’de belirtilmiştir. 

Ek 1 B 
Mad. 
28 

889 
Mad.10 

U 

6.7.14 Memeliler için Spesifik Hayvancılık Uygulamaları ve Barınak Koşulları 

 1. Hayvan barınaklarının zemini pürüzsüz olmalı fakat 
kaygan olmamalıdır. Kapalı alanın olması gereken en 
az yüzölçümü Ek 3’de belirlenmiştir, çıtalı ya da 
ızgaralı konstrüksiyondan değil tek parçalı olmalıdır.  

2. Barınak, çıtalı değil tek parçalı konstrüksiyondan 
meydana gelen, temiz, konforlu ve yeterli bir dinlenme 
alanı sağlamalıdır. Dinlenme alanında, bol altlık 
materyali serpilmiş kuru bir taban sağlanmalıdır. Altlık 
saman ya da başka uygun doğal bir materyalden 
oluşmalıdır. Altlık Ek 1’ de listelenen mineral ürünlerle 
iyileştirilebilir ya da zenginleştirilebilir.  

3. Barınaklarda bir haftadan büyük buzağıları birbirinden 

Ek 1 B 
Mad. 
28 

889 
Mad.11 

U 
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ayrı bölmelere koymak yasaktır.  
4. Dişi domuzlar, hamileliklerinin son dönemi ve emzirme 

dönemi hariç, grubun içinde tutulmalıdır.  
5. Domuz yavruları düz gezinti alanlarında ve kafeslerde 

tutulamaz.  
6. Egzersiz alanlarının domuz hayvanları tarafından 

gübrelenmesi ve eşelenmesi izinlidir. Eşeleme 
amacıyla farklı parçalar kullanılabilir.   

6.7.15 Kanatlılar için Spesifik Hayvancılık Uygulamaları ve Barınak Koşulları 

 1. Kanatlılar kafes içinde tutulamaz. 
2. Su kuşlarının, hayvan refahı gereksinimleri ve özel tür 

isteklerini sağlamak için hava ve hijyen koşulları izin 
verdiği sürece dere, gölet, göl ve havuzlara erişimleri 
sağlanmalıdır.  

3. Tüm kanatlılar için barınaklar aşağıdaki koşulları 
karşılamalıdır; 
a) Zeminin en az üçte biri tek parça olmalıdır, bu, 

çıtalı yâda ızgaralı konstrüksiyon olmaması 
anlamındadır ve yayılan materyal örneğin saman, 
tıraşlanmış tahta (talaş), kum ya da turba ile 
kaplanmalıdır. 

b) Kanatlılarda, yumurta tavuklarının yeterli 
genişlikte bir zemin alanını kullanabilmeleri, 
kuşların gübrelerinin toplanmasına da müsait 
olmalıdır.  

c) Ek 3’de belirtilen grup ve kuş büyüklüğüne göre, 
hepsi yeterli sayıda ve boyutta tüneme yerleri 
bulunmalıdır. 

d) Kanatlının büyüklüğüne göre giriş/çıkış delikleri 
olmalı ve bu delikler kanatlı barınağının her 100 
m

2
 için asgari toplam 4 m uzunlukta olmalıdır.  

e) Her kanatlı barınağı aşağıdaki sayılardan daha 
çok hayvan içeremez; 
i. 4800 tavuk, 
ii. 3000 yumurta tavuğu 
iii. 5200 afrika tavuğu (beçtavuğu) 
iv. 4000 dişi Muskovi ya da Pekin ördeği ya da 

3200 erkek Muskovi ya da Pekin ördeği veya 
diğer ördekler, 

v. 2500 horoz, kaz ve ya hindi, 
f) Et üretimi için yapılan kanatlı üretiminde tek bir 

ünite için kullanılabilir alan 1600 m
2
’yi 

geçmemelidir.  
g) Kanatlıların barınakları, tüm kuşların kolaylıkla 

açık alana ulaşabilecekleri biçimde inşa edilmiş 
olmalıdır.  

4. Yumurta tavuklarında doğal ışık ile suni 
ışıklandırmanın toplamı günde 16 saati geçemez. Suni 
ışıklandırma olmadan asgari sekiz saat gece dinlenme 
süresi uygulanır. 

5. Entansif yetiştiricilik metotlarının kullanımını 
engellemek için, kanatlılar yavaş büyüyen kanatlı 
ırkları seçilerek ya da en az yaşa ulaşana kadar 

Ek 1 B 
Mad. 
28 

889 
Mad.12 

U 
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beklenerek yetiştirilir. Yavaş büyüyen kanatlı ırkları 
operatör tarafından kullanılmazsa, kesim için 
aşağıdaki minimum yaşlar göz önüne alınmalıdır; 
a) 81 günlük tavuklar 
b) 150 günlük horozlar 
c) 49 günlük Pekin ördekleri 
d) 70 günlük dişi Muskovi ördekleri 
e) 84 günlük erkek Muskovi ördekleri 
f) 92 günlük yaban (Mallard) ördekleri 
g) 94 günlük afrika tavuğu (beçtavuğu) 
h) 140 günlük erkek hindiler ve kazlar ve 
i) 100 günlük dişi hindiler. 

6.7.16 Hayvan Yetiştiriciliği 

 1. Üretimde doğal metotlar kullanılmalıdır. Bununla 
birlikte yapay döllenmeye izin verilmektedir.  

2. Üretim, bireysel bir hayvana veteriner uygulamaları 
çerçevesinde tedavi amaçlı olması dışında, hormonlar 
ya da benzer maddelerle teşvik edilmemelidir;  

3. Klonlama ve embriyo transferi gibi diğer yapay üretim 
metotları kullanılmamalıdır;  

4. Uygun cinsler seçilmelidir. Cinslerin seçimi, 
hayvanların acı çekmesinin engellenmesi ve kötürüm 
bırakma gerekliliğinden kaçınılmasını sağlayacak 
şekilde yapılmalıdır. 

Ek 1 B 
Mad. 1 

834 
Mad. 
14.1 / c 
(i), (ii), 
(iii), (iv) 

U 

 5. Irk ve cins seçerken, hayvanların yerel koşullara 
adaptasyon kapasiteleri, yaşam güçleri ve hastalıklara 
dayanıklılığı hesaba katılmalıdır. Ek olarak, özel 
hastalıkları ve entansif üretimde kullanılan bazı ırk ve 
cinslerle ilgili sağlık problemleri, örneğin domuz stres 
sendromu, PSE Sendromu (pale-soft-exudative), ani 
ölüm, doğal düşük ve sezaryen gerektiren zor 
doğumlar gibi, önlemek için ırk ve cinsler seçilmelidir. 
Yerli ırk ve cinslere öncelik verilmelidir. 

Ek 1 B 
Mad. 1 

889 
Mad. 8 / 
1 

U 

6.7.17 Hayvancılık için Yem 

 1. Hayvanların yemi genel olarak hayvanların tutulduğu 
çiftlikten ya da aynı bölgedeki diğer organik 
çiftliklerden elde edilmelidir; 

2. Hayvanlar, hayvanların çeşitli gelişim aşamalarında 
beslenme ihtiyaçlarını karşılayan organik yemlerle 
beslenmelidirler. Bir bölümü de organik çiftçiliğe geçiş 
sürecindeki çiftliklerden gelen yemi içerebilir.  

3. Arılar dışında hayvanların çayıra ve kaba yeme sürekli 
erişimi olmalıdır.  

4. Bitki kaynaklı organik dışı yem materyalleri, hayvan ve 
maden kaynaklı yem materyalleri, yem katkı 
maddeleri, hayvan besinleri ve işlem yardımcılarında 
kullanılan çeşitli ürünler, ancak EK-5 te tanımlandıysa 
kullanım için izin verilecektir.  

5. Büyüme destekleyiciler ve sentetik amino-asitler 
kullanılmamalıdır;  

6. Süt emen memeliler doğal, tercihen anneden gelen 
sütle beslenmelidir. 

Ek 1 B 
 

834 
Mad. 14 / 
1 (d), (i), 
(ii), (iii), 
(iv), (v), 
(vi) 

U 

6.7.18 Kendi Çiftliklerinden ya da Başka Organik Çiftliklerden Gelen Yemler 
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 1. Otoburların durumunda, hayvanların her yıl yayla 
döneminde oldukları süre hariç, yemin en az % 60 si 
ünitenin kendisinden gelmeli, eğer bu uygulanabilir 
değilse öncelikle aynı bölgedeki işbirliği içinde olunan 
başka organik çiftliklerde üretilen yemler de 
kullanılabilir. 

2. Kanatlı ve domuz yetiştiriciliğinde her yıl yemin en az 
%20 si ünitenin kendisinden gelmeli, eğer bu 
uygulanabilir değilse öncelikle aynı bölgedeki işbirliği 
içinde olunan başka organik çiftliklerde üretilen yemler 
de kullanılabilir. 

Ek 1 B 889 
Mad. 19 / 
1, 2 

U 

6.7.19 Hayvanların Besin Gereksinimlerinin Karşılanması 

 1. Tüm genç memeliler, en az 3 aylık dönem için sığırlar 
bubalus dâhil, bizon türleri ve atlar, 45 günlük kuzu ve 
keçiler ve 40 günlük domuzlar doğal süte tercihen 
anne sütüyle beslenmelidir. 

2. Otoburların yetiştirilme sistemi yılın değişik 
dönemlerinde meralara ulaşabilmelerine göre otlakları 
maksimum kullanmalarını temel alır. Otoburların 
günlük yem rasyonlarının kuru maddesinin en az % 
60’ı kaba yem, kuru ve yaş saman ya da silajdan 
meydana gelmelidir. Erken laktasyonda maksimum 3 
aylık bir dönem için süt üretimindeki hayvanlarda % 
50’ ye indirilmesi izinlidir. 

3. Kaba yem, taze ve kuru saman ya da silaj domuz ve 
kanatlılarında günlük rasyonuna eklenmelidir.  

4. Hayvanlarda anemiyi (kansızlık) teşvik edebilen 
durumda tutma ya da diyetler yasaktır.  

5. Besicilik faaliyetleri yetiştirme döneminin herhangi bir 
aşamasında tersine çevrilmelidir. Zorla besleme 
yasaktır. 

Ek 1 B 
Mad. 
13-19 

889 
Mad.20 

U 

6.7.20 Geçiş Dönemi Yem Kullanımı 

 1. Ortalama rasyonun yem formülü % 30’ a kadar geçiş 
dönemi hayvan yemi ihtiva edebilir. Eğer bu geçiş 
dönemi hayvan yemi çiftliğin kendisinden temin 
ediliyorsa bu oran % 60’a kadar çıkabilir.  

2. Son beş yıl içinde bu çiftliğin kendi parçası olması 
fakat organik üretiminin bir parçası olmaması 
koşuluyla, hayvan yemlerinin toplam ortalamasının % 
20 ye kadarı geçiş döneminin ilk yılındaki çok yıllık 
çayır parselleri ya da çayırların hasat edilmesiyle ya 
da otlanmasıyla elde edilen yemlerden gelmelidir. 
Hem geçiş döneminin ilk yılındaki hem de geçiş 
dönemindeki hayvan yemi parsellerinden gelen 
yemlerin karışımı paragraf 1 de belirtilen maksimum 
yüzdeleri geçmemelidir.  

3. Paragraf 1 ve 2 deki rakamlar, bitkisel kaynaklı hayvan 
yeminin kuru madde oranına göre yıllık olarak 
hesaplanacaktır.  

Ek 1 B 
Mad. 
13-19 

889 
Mad.21 

U 

6.7.21 Yemde Belirli Ürün ve Maddelerin Kullanımı 

 EC 834/2007 Sayılı Yönetmelik Madde 14(1)(d)(iv) 
amacıyla, sadece aşağıdaki maddeler organik yemin 
işlenmesi ve organik hayvanların beslenmesinde 

Ek 1 B 
Mad. 
13-19 

889 
Mad.22 

U 
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kullanılabilir: 
a) Ek 5’in 2. Bölümünde listelenen bitki ya da hayvan 

kökenli organik olmayan yem materyalleri ya da diğer 
yem maddeleri aşağıdaki sağlaması şartıyla kullanılır: 

- Kimyasal çözücüler olmadan üretilmiş yada 
hazırlanmış olmalıdır. 

- 889/2008 Madde 43, 47(c)’de belirtilen kısıtlamalar 
uygun olmalıdır. 

b) Organik formları mevcut olmayan ve kimyasal 
çözücüler kullanılmadan üretilen yada hazırlanan 
baharatlar, bitkiler ve melasların kullanımı her bir tür 
için %1 ile sınırlandırılmış olup tarımsal kökenli yemin 
kuru maddesinin oranı yıllık olarak hesaplanır. 

c) Hayvansal kökenli organik yem materyalleri; 
d) Ek 5’in 1. Bölümünde listelenen mineral kökenli yem 

materyalleri; 
e) Sürdürülebilir balıkçılıktan gelen ürünler, şu şartlarla; 

- Yemler kimyasal çözücüler kullanılmadan üretilir 
veya hazırlanır. 

- Kullanımları otobur olmayanlar ile sınırlıdır, 
- Hidrolize balık proteinleri kullanımı sadece genç 

hayvanlar ile sınırlıdır; 
f) Deniz tuzu, iri kaya tuzu olarak tuz; 
g) Ek 6’da listelenen yem katkı maddeleri 

6.7.22 Konvansiyonel Tarımsal Yemlerin Kullanılması 

 Yönetmelik (EC) No: 834/2007 Madde 22 (2) (b)’de yer 
alan şartların uygulanmasına ilişkin; çiftçilerin yalnızca 
organik yem bulamamaları durumunda, bitkisel ve 
hayvansal kaynaklı konvansiyonel yemden kısıtlanmış 
oranlarda kullanımına izin verilmiştir. Kullanılabilecek 
maksimum konvansiyonel yem oranı 12 aylık periyot 
içinde otobur hayvanlar dışındaki türler için şu şekildedir: 
2018, 2019 ve 2020 için %5 tir. 
Hesaplar temel olarak tarımsal orijinli yemlerin kuru 
maddesi bazında yapılmalıdır. Konvansiyonel yemlerin izin 
verilen maksimum oranı günlük olarak kuru madde 
bazında hesaplanacaktır. Müteşebbis bu hükmün 
kullanılmasına ilişkin belgeleri kanıt olarak saklamak 
zorundadır. Süre 2018/848’in yürürlüğe girişine kadar 
uzatılmıştır. 

Ek 1 B 
Mad. 
18 

889 
Mad.43 

U 

6.7.23 Afet Koşulları 

 Kontrol kuruluşu operatörün gerekli kanıtları tutması 
durumunda; eğer yem üretimi yapılamıyorsa ya da istisnai 
meteorolojik şartlar, enfeksiyon hastalıkları salgınlarının 
patlak vermesi, toksik maddelerden bulaşma meydana 
gelmesi ya da yangın gibi durumlar nedeniyle kısıtlamalar 
söz konusu ise konvansiyonel yemlerin belli bir 
müteşebbis tarafından, spesifik bir alanla ilgili olarak kısıtlı 
bir süre için kullanımına izin verebilir. 
Sertifikasyon kuruluşunun onaylamasına mütakip 
müteşebbis mutlaka istisnai koşullara ilişkin dökümanlarını 
muhafaza etmeli, sertifikasyon kuruluşu yetkili otoriteleri 
bilgilendirmelidir. 

Ek 1 B 
Mad. 
18 

889 
Mad.47 

U 
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6.7.24 Hastalıkların Önlenmesi ve Veteriner Tedavisi 

 Hastalıkların engellenmesi, cins ve tür seçimi, hayvancılık 
yönetim uygulamaları, yüksek kaliteli yem ve uygulamalar, 
uygun stok yoğunluğu, hijyenik koşullarda uygun 
barındırma uygulamaları yoluyla gerçekleştirilmelidir. 

Ek 1 B 
Mad. 
20 

834 
Mad.14 

U 

6.7.25 Hastalıktan Koruma 

 1. Madde 6.7.26’ya uymak koşuluyla, kimyasal olarak 
sentezlenmiş allopatik veteriner ilaçları veya 
antibiyotiklerin koruma amaçlı kullanımı yasaktır.  

2. Büyümeyi ve üretimi teşvik edici maddelerin kullanımı 
(büyümeyi teşvik eden yapay yardımcılar, 
koksidiyostatikler ve antibiyotikler dâhil) ve yeniden 
üretimi kontrol için ya da başka amaçlarla hormon ya 
da benzeri maddelerin (örneğin; kızışmanın 
başlatılması ya da senkronizasyonu için) kullanımı 
yasaktır.  

3. Organik olmayan ünitelerden edinilen hayvanlara, 
yerel koşullara göre, gözlem testleri veya karantina 
dönemleri gibi özel muameleler uygulanabilir.  

4. Barınaklar, ağıllar, donanım ve malzemeler, çapraz 
enfeksiyonu ve hastalık taşıyan organizmaların 
sayısını arttırmayı önlemek için tam anlamıyla 
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Dışkı, idrar ve 
yenmeyen ya da dökülmüş yemler böcek veya 
kemirgenlerin gelmesini engellemek ve kokuyu en aza 
indirmek için hemen uzaklaştırılmalıdır. 
Hayvancılıkla ilgili binalarda, tesislerde ve 
malzemelerde sadece Ek 7’de listelenen ürünler 
temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılabilir. 
Rodentisitler (sadece tuzaklarda kullanılır) ve Ek 2’de 
listelenen ürünler, hayvanların tutulduğu binalardan ve 
diğer tesislerden böcek ve diğer zararlıların elimine 
edilmesi için kullanılabilir.  

5. Her parti kanatlı yetiştirilmesi arasında binalar 
boşaltılmalıdır. Bu süre boyunca binalar ve teçhizatlar 
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Ek olarak, her 
takım kanatlının yetiştirilmesi tamamlandığında kümes 
bahçesi bitki örtüsünün tekrar büyümesi için boş 
bırakılmalıdır. Kontrol kuruluşu hangi kümes 
bahçesinin boş olması gerektiği dönemi belirleyecektir. 
Müteşebbis bu dönemdeki uygulamaları kanıtlayan 
dokümanları saklamalıdır. Bu gereksinimler 
kanatlıların grup halinde yetiştirilmedikleri, kümeste 
tutulmadıkları ve özgürce dolaştıkları gün boyunca 
uygulanmayacaktır. 

Ek 1 B 
Mad. 
20 

889 
Mad.23 

U 

6.7.26 Veteriner Tedavisi 

 1. Hastalık, hayvanın acı çekmesini engellemek için 
hemen tedavi edilmeli; fitotörapetik, homepatik ve 
diğer ürünlerin kullanımı uygun değilse, özellikle de 
tedavi süreleri ilgili olarak; antibiyotikler de dahil olmak 
üzere kimyasal olarak sentezlenmiş allopatik veteriner 
tıbbi ürünleri gerekli olduğunda ve ciddi denetim 
altında kullanılabilir. 

Ek 1 B 
Mad. 
21 

834 
Mad.14 

U 
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2. İmmünolojik veteriner ilaçları kullanılabilir;  
 3. Ulusal mevzuatlara göre hayvan ve insan sağlığı 

korumasıyla ilgili tedavilere izin verilmelidir;  
4. Madde 6.7.24 de koruma önlemlerine rağmen belirtilen 

hayvan sağlığını garanti etmek için hayvanlar 
hastalandığında veya yaralandığında gerekirse uygun 
barınakta ve izole bir ortamda hemen tedavi 
edilmelidir.  

5. İstenilen tedavinin koşulları için ve hayvan türleri için 
geçerli olan terepatik etkileri koşuluyla antibiyotikler ya 
da kimyasal olarak sentezlenmiş allopatik veteriner 
tedavilerini tercihen Ek 6 1.1. bölüm ve Ek 5, 3. 
bölümde listelenen ürünler, fitoterapatik, homoepatik 
ürünler ve iz elementler kullanılmalıdır.  

6. Paragraf 1 ve 2 de belirtilen önlemlerin kullanılmasına 
rağmen bu yöntemler hastalığın ya da yaralanmanın 
iyileşmesinde etkili değilse ve eğer tedavi hayvanın acı 
ve eziyetinin geçirilmesi için zorunlu ise veterinerin 
sorumluluğu altında kimyasal olarak sentezlenmiş 
allopatik veteriner tıbbi ürünleri ve antibiyotikler 
kullanılabilir.  

7. Aşılama, parazit tedavisi ve zorunlu ortadan kaldırma 
planları hariç, bir hayvan ya da hayvan grubu 
antibiyotik ya da kimyasal olarak sentezlenmiş 
allopatik veteriner tıbbi ürünleriyle 12 ay içinde üç 
defadan çok muamele gördüyse ya da üretken olduğu 
yaşam süresi 1 yıldan az olan hayvanlar bir defadan 
çok muamele gördüyse ilgili hayvanlar ve ürünleri 
organik olarak satılamaz ve Madde 6.2.4’ de belirtilen 
geçiş dönemine tekrar alınır. Oluşan koşulların 
belgelenmiş kanıtlarının kayıtları kontrol kuruluşu için 
saklanmalıdır.  

8. Bir hayvana normal koşullarda verilen veteriner 
ilaçlarının son uygulandığı tarih ile bu hayvanlardan 
organik ürün elde edilme tarihi arasındaki süre, yani 
ilacın tanımlanmış yasal arınma süresi organik 
yetiştiricilikte, belirtilen konvansiyonel yetiştiricilikteki 
uygulamanın iki katı veya yasal arınma süresi 
belirtilmediği hallerde ise 48 saat olmalıdır. 

 
 
Ek 1 B 
Mad. 
21 

 
 
889 
Mad.24 

 
 
U 

6.7.27 Allopatik Veterinerlik Ürünlerinin Depolanması 

 Allopatik veteriner ilaçlarının ve antibiyotiklerin ilgili 
işletmede depolanmasına 6.7.26’da belirtilen bir tedaviyle 
ilişkili olarak veteriner tarafından tavsiye edilmesi ve 
kontrol altında bulunan bir yerde ve bu standartta belirtilen 
hayvancılık kayıtlarına girildiği takdirde izin verilir.  

 889 

Mad.35 

U 

6.7.28 Temizlik ve Dezenfeksiyon 

 Temizlik ve dezenfeksiyonla ilgili olarak canlı hayvanların 
bulunduğu bina ve tesislerde temizlik ve dezenfeksiyon 
ürünleri ancak EK -7 kapsamında organik üretim için 
kullanımlarına izin verilmişse kullanılmalıdır. 

 834 
Mad.14/3 

U 

6.8 Arıcılık 

6.8.1 Arıcılık – Ekotipler 
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 Arılar için yerel eko tiplerin kullanılması tercih edilmelidir.   Ek 1 B 
Mad. 
20 

889 
Mad.8 

U 

6.8.2 Organik Olmayan Koloniler 

 Organik olmayan koloniler organik kolonilerin yeterli 
olmadığı durumlarda kovanların yenilenmesi amacıyla, 
kraliçe arı ve oğulların organik üretim ünitelerinden gelen 
petek temelleri ya da peteklerle birlikte organik üretim 
ünitelerine yerleştirilmesi kaydıyla organik olmayan kraliçe 
arı ve oğullarla yılda % 10 oranında değiştirilebilirler. 

Ek 1 B 
Mad. 
70 

889 
Mad.9 / 5 

U 

6.8.3 Afet Koşulları 

 Sertifikasyon kuruluşu, geçici olarak organik bal, organik 
şeker veya nektar veya salgı üretimini sekteye uğratan 
uzun ömürlü olağanüstü hava şartları veya felaket 
durumlar halinde organik şeker şurubu ile arı beslemeye 
yetki verebilir. Sertifikasyon kuruluşu tarafından 
onaylanması üzerine, ilgili operatörlerin yukarıdaki istisna 
kullanımı ile ilgili delil niteliğindeki dökümanları tutacaktır. 

Ek 1 B 
Mad. 
66 

889 
Mad.47 

U 

6.8.4 Arıcılık – Kovanların Konumu 

 1. Arı kovanları, nektar ve polen kaynaklarının temel 
olarak organik olarak üretilmiş ürünler veya uygunsa 
spontane vejetasyon ya da düşük çevresel etki 
metotlarıyla işlem görmüş organik-dışı ormanlar ya da 
ekinler olacağı alanlara yerleştirilmelidir. Arıcılık 
ürünlerinin kontaminasyonuna ya da arıların sağlığının 
bozulmasına neden olabilecek kaynaklardan uzak 
tutulmalıdırlar. 

Ek 1 B 
Mad. 
61-64 

834 
Mad.13 

U 

 2. Arı kovanlarının konumu, arı kovanlarının bulunduğu 
yerin 3 km yarıçapı içerisindeki nektar ve polen 
kaynaklarını sağlayan esas itibariyle organik olarak 
yetişmiş ürünler ve/veya kendiliğinden yetişmiş 
ve/veya çevreye etkisi düşük metotlarla muamele 
görmüş ürünlere eş değer olan arıcılık üretiminin 
organik olma niteliğini etkilemeyecek alanlar olmalıdır. 
Yukarıda belirtilen şartlar, çiçeklenmenin olmadığı 
veya kovanların uykuda olduğu dönemde uygulanmaz. 

3. Arıcılığın organik üretim kurallarına uygun olarak 
yapılamayacağı bölge ve alanları sertifikasyon 
kuruluşu tarafından belirlenebilir. 

Ek 1 B 
Mad. 
61-64 

889 
Mad.13 / 
1, 2 

U 

6.8.5 Arıcılık Malzemeleri 

 Kovanlar temelde, arıcılık ürünlerine ya da çevreye 
bulaşma riski olmayan doğal materyallerden yapılmalıdır. 

Ek 1 B 
Mad. 
59 
 

889 
Mad.13/3 

U 

6.8.6 Arıcılık – Yetiştiricilik 

 1. Arıcılık ürünlerinin hasatı amacıyla peteklerdeki 
arıların imha edilmesi yasaktır. 

Ek 1 B 
Mad. 
75-80 

834 
Mad.14 / 
1 (b) (x, 
xi) 

U 

 2. Yeni çerçeve için bal mumu, organik üretim 
ünitelerinden gelmelidir.  

3. Madde 6.8.4 in koşullarına uymak kaydıyla; 

 889 
Mad.13 / 
5, 6, 7 

U 
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kovanlarda, propolis, bal mumu ve bitki yağları gibi 
doğal ürünler kullanılabilir. 

4. Balın hasat işlemi sırasında kimyasal sentetik 
uzaklaştırıcıların kullanımı yasaktır. 

5. Bal hasadında yavru peteklerin kullanılması yasaktır. 

 6. Kraliçe arının kanatlarını kesme gibi işlemler yasaktır. Ek 1 B 
Mad. 
77 

889 
Mad.18 / 
3 

U 

6.8.7 Arıcılık – Besleme 

 1. Arıcılıkta, üretim sezonunun sonunda kovanlarda kışı 
geçirebilecekleri yeterli bal ve polen bırakılmalıdır.  

2. Arı kolonilerinin beslenmesine sadece kovanların 
yaşamlarının iklim koşullarından dolayı tehdit altında 
olan yerlerde izin verilir. Besleme organik bal, organik 
şeker şurubu ya da organik şeker ile yapılır. 

Ek 1 B 
Mad. 
65-66 

889 
Mad. 19 / 
3 

U 

6.8.8 Arıcılık – Hastalıkların Önlenmesi ve Veteriner Tedavisi 

 1. Çerçeve, kovan ve peteklerin temizlenmesi ve 
dezenfeksiyonu için, sodyum hidroksit kullanılabilir. 
Çerçeve, kovan ve peteklerin belirli zararlılardan 
korunması amacıyla sadece rodentisitler (sadece 
tuzaklarda kullanılır) ve Ek 2 de listelenen uygun 
ürünler izinlidir.  

2. Arı kovanlarının dezenfeksiyonu için buhar veya 
doğrudan alev gibi fiziksel uygulamalara izin 
verilmektedir. 

3. Sadece Varroa destructor tarafından zarar gören izole 
edilmiş erkek yavruların yok edilmesi izinlidir.  

4. Tüm koruma önlemlerine rağmen, koloni hasta ya da 
istila olduysa, hemen tedavi edilmelidir ve eğer 
gerekliyse koloniler izole edilmiş kovanlara 
yerleştirilebilir. 

5. Ulusal mevzuata uygun ulusal hükümlerinde veteriner 
ilaçlarının organik arıcılıkta kullanımı izinlidir. 

6. Varroa destructor ile istila edilmesi durumunda formik 
asit, laktik asit, asetik asit ve oksalik asit yanı sıra 
mentol, timol, okaliptol ya da kâfur kullanılabilir. 

7. Eğer, kimyasal sentezlenmiş allopatik ürünler tedavi 
amaçlı uygulandıysa, bu dönem içerisinde, tedavi 
gören koloniler izole edilmiş kovanlara yerleştirilmeli 
ve tüm balmumu organik arıcılıktan gelen balmumuyla 
değiştirilmelidir. Sonuç olarak bu kolonilere madde 
6.2.5. belirtildiği gibi 1 yıl geçiş dönemi uygulanır. 

Ek 1 B 
Mad. 
71-74 

889 
Mad.25 

U 

7 İşlenmiş Gıda Üretimi 

7.1 Genel Kurallar 

 1. İşlenmiş organik gıdanın hazırlanması, organik 
olmayan gıdadan zaman ve mekân olarak ayrı 
tutulmalıdır. 

2. Doğal aromaların eklenmesi dışında, organik yem 
işlenmesi ya da depolanmasında kaybolan özellikle 
meydana getiren, işlem sırasındaki ihmalin sonuçlarını 
düzelten ya da bu ürünlerin gerçek doğası hakkında 
yanılmalara neden olabilecek madde ve teknikler, 

Ek 1-
C.-
Mad. 
82 

834 
Mad.19 / 
1, 3 

U 
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kullanılmamalıdır. 

7.1.1 İşlenmiş Gıda ve Yem Üretim Kuralları 

 1. Gıda ve yem işlemesinde kullanılan katkı maddeleri, 
işleme yardımcıları ve diğer maddeler ve bileşenler ile 
tütsüleme gibi işleme uygulamaları iyi üretim 
uygulamaları prensiplerine uygun olmalıdır. 

2. İşlenmiş yem veya gıda üreten müteşebbisler kritik 
işleme basamaklarının sistematik tanımlanmasında 
dayanan uygun prosedürler oluşturmalı ve bunları 
güncellemelidir. 

3. Paragraf 2’de belirtilen prosedürlerin uygulanması 
işlenmiş ürünlerin organik üretim kurallarına 
uygunluğunu her zaman garanti edecektir. 

4. Müteşebbisler paragraf 2’de belirtilen prosedürlere 
uymalı ve uygulamalıdırlar. Müteşebbisler özellikle: 
- İzin verilmeyen maddeler veya ürünlerle bulaşma 

riskinden kaçınmak için koruyucu önlemler 
almalıdır; 

- Uygun temizlik önlemlerini uygulamalı, bunların 
etkinliğinin izlemeli ve kayıt altına almalıdır; 

- Organik olmayan ürünlerin pazarda organik 
üretim metotlarını belirten ifadelerle pazarda yer 
almamasını garanti etmelidir. 

Ek 1 C 
Mad. 
86 

889 
Mad.26 / 
1,2,4 

U 

7.1.2 Ayrım 

 Madde 7.1.1 te yer alan hükümlere ek olarak ilgili ünitede 
organik olmayan ürünlerin işlenmesi veya depolanması 
halinde müteşebbisler: 

a. Organik olmayan ürünler için gerçekleştirilen 
benzer işlemleri tüm işlem tamamlanıncaya kadar 
ayrı yerde veya ayrı zamanda gerçekleştirmelidir. 

b. İşleme öncesi ve sonrası organik ürünleri organik 
olmayan ürünlerde ayrı bir yerde veya ayrı 
zamanda depolamalıdır. 

c. Kontrol kuruluşu veya kontrol organını 
bilgilendirmeli ve güncel kayıtlı tüm işlemlere 
işlenmiş miktarlara erişimini sağlamalıdır. 

d. Lotların tanımlanmasını sağlayacak ve organik 
olmayan ürünlerle karışma veya değişmeyi 
engelleyecek önlemleri almalıdır. 

e. Üretim ekipmanının uygun bir şekilde 
temizlenmesinden sonra organik ürün işlemlerini 
yürütmelidir. 

Ek 1 C 
Mad. 
88-91 

889 
Mad. 26 / 
3 

U 

7.1.3 Bileşenler / İçerikler 

 Organik işlenmiş gıdaların bileşimi ile ilgili olarak aşağıdaki 
koşullar geçerlidir:  

- Ürün genel olarak tarımsal menşeili içeriklerden 
üretilmiş olmalıdır; bir ürünün temel olarak 
tarımsal menşeili içeriklerden üretilmiş olup 
olmadığının tespitinde, eklenmiş su ve tuz dikkate 
alınmamalıdır;  

- Sadece katkı maddeleri, işlem yardımcıları, 
aromalar, tuz, su, mikroorganizma ve enzim 

Ek 1 C 
Mad. 
86 

834 
Mad.19 / 
2 

U 
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preparasyonları, mineraller, iz elementleri, 
vitaminler, aminoasitler ve belirli beslenme 
amaçlarına yönelik diğer mikro-besinler, Ek 8 
kapsamında kullanımları organik üretimde izin 
onaylanmışsa, kullanılabilir; 

- Organik olmayan tarımsal içerikler, ancak Ek 9 
kapsamında kullanımları organik üretimde izin 
onaylanmışsa kullanılabilir;  

- Organik bir içerik, organik olmayan formdaki ya da 
dönüşümden gelen aynı içerikle bir arada 
olmamalıdır;  

- Dönüşüm ekinlerinden elde edilen gıdada tarımsal 
menşeili sadece bir ekin içeriği olmalıdır.  

7.1.4 Gıda İşlemesinde Belirli Ürün ve Maddelerin Kullanımı 

 1. Mad.7.4. bölümündeki hükümlerin geçerli olduğu 
şarapçılık sektörü ürünleri hariç olmak üzere, organik 
ürünlerin işlenmesinde sadece aşağıdaki maddeler 
kullanılabilir: 

a. Bu standardın Ek 8’inde listelenen maddeler; 
b. Normalde gıdaların işlenmesinde kullanılan 

mikroorganizma ve enzim preparatları. Bunları gıda 
katkı maddesi olarak kullanmak için Ek 8’de yer 
alması gerekir. 

c. Doğal aroma maddeleri veya doğal aroma 
preparatları. 

d. Et ve yumurta kabuğu mühürleme boyaları; 
e. Gıda işlemede genellikle kullanılan içme suyu ve 

tuz (temel bileşen olarak sodyum klorür veya 
potasyum klorür); 

f. Mineraller (iz elementler dahil), vitaminler, 
aminoasitler ve mikro besin elementlerine ancak 
ilgili gıdada kullanılmaları yasal olarak izin 
verilmekteyse kullanılabilirler. 

2. Madde 7.6.1.’de belirtilen hesaplama için, 
Ek 8’de listelenen ve katkı maddesi kod numarası 
kolonunda asteriks’le belirtilen gıda katkıları tarımsal 
orijinli bileşenler olarak hesaplanmalıdır; 
Bu maddede Paragraf (1)(b),(c),(d),(e) ve (f)’de 
belirtilen preparatlar ve maddeler ve katkı maddesi 
kod numarası kolonunda asteriks’le belirtilmeyen gıda 
katkıları tarımsal orijinli bileşenler olarak 
hesaplanmamalıdır. Maya ve maya ürünleri 31 Aralık 
2013 tarihi itibariyle tarımsal orijinli içerikler olarak 
hesaplanacaktır. 

3. Ek 8’de listelenen aşağıdaki maddelerin kullanımı 31 
Aralık 2010’dan önce tekrar incelenecektir: 

a. Bölüm A’daki Sodyum nitrit ve potasyum nitrat bu 
katkı maddelerinin geri çekilmesi amacıyla; 

b. Bölüm A’daki kükürtdioksit ve potasyum 
metabisülfit; 

c. Gouda, Edam ve Maasdammer peynirleri, 
Boerenkaas, Friese, ve Leidse Nagelkaas işlemesi 
için Bölüm B’deki hidroklorik asit 

Ek 1 C 
Mad. 
86 

889 
Mad.27 

U 
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 4. Madde 1’de belirtilen şartlara istisna olarak, AB, 
NOP’u eşdeğer olarak tanıdığından ve NOP K2CO3’ün 
kısıtlamalar olmaksızın kullanımına izin verdiğinden, 
K2CO3 üzümlerin kurutulması haricinde diğer işlem 
adımları için de kullanılabilir. 

  E 

7.1.5 Gıda İşlemede Belirli Tarımsal Kökenli Organik Olmayan Bileşenlerin Kullanımı 

 Bu standardın Ek 9’da listelenen organik olmayan tarımsal 
bileşenler organik gıdaların işlenmesinde kullanılabilir. 

Mad. 
3.3 

889 
Mad.28 

U 

7.2 Organik Maya Üretimi Hakkında Genel Kurallar 

 1. Organik maya üretiminde sadece organik olarak 
üretilmiş alt maddeler kullanılmalıdır. Diğer ürün ve 
maddeler ancak Ek 8 de kapsamında organik üretimde 
kullanım için onaylanmışlarsa kullanılabilir.  

2. Organik maya, organik gıda ve yem içinde, organik 
olmayan maya ile birlikte bulunmamalıdır. 

 834 
Mad.20 

U 

7.2.1 Maya Üretiminde ve Formülasyonundaki Maddeler 

 Aşağıdaki maddeler maya üretimi formülasyonu içinde 
kullanılabilir. 

a) Bu standardın Ek-8’in 3. bölümünde listelenen 
maddeler 

b) Bu standardın Madde 7.1.4 (b) ve (e) ürün ve 
maddeler. 

 889 
Mad.27a 

U 

7.3 Ürünlerin Toplanması, Paketlenmesi, Nakliyesi ve Depolanması 

7.3.1 Ürünlerin Toplanması ve İşleme Ünitelerine Nakliyesi 

 Müteşebbisler organik olmayan ürünlerle olası karışma ve 
değişmelere karşı gerekli önlemleri aldıkları ve organik 
ürünlerin tanımlanmasını sağladıkları takdirde organik ve 
organik olmayan ürünleri aynı zamanda toplayabilirler. 
Müteşebbisler toplama günleri, saatleri, devirleri ve alım 
tarih ve zamanları bilgilerini sertifikasyon kuruluşu için 
hazırlamalıdırlar. 

Ek 1-C 889 
Mad.30 

U 

7.3.2 Ürünlerin Paketlenmesi ve Diğer İşletmelere ve Ünitelere Nakliyesi 

 1. Müteşebbisler organik ürünlerin toptancılar ve 
perakendeciler dahil diğer ünitelere ancak uygun 
paketler, konteyner veya araçlarla içeriğinde herhangi 
bir bozulma ve mühür ve etiketine zarar gelmeyecek 
şekilde kapalı olarak ve kanunda belirtilen diğer 
ibareler bulunacak şekilde taşınmasını sağlamalıdır: 
a. Müteşebbisin ismi ve adres, farklı olması 

durumunda ürünün sahibi veya satıcısı; 
b. Organik üretim metodu referansının eşlik ettiği 

ürün ismi veya yem bileşenlerinin tanımı; 
c. Müteşebbisi kontrol eden sertifikasyon 

kuruluşunun ismi ve/veya kod numarası ve 
d. Eğer gerekliyse, sertifikasyon kuruluşunun izni ile 

lot tanımlama işareti kullanılmalıdır. 
İlk alt paragrafta (a)’dan (d)’ye verilen bilgiler 
paketleme, konteyner ve araçla taşıma da kullanılan 
dokümanlar gibi ayrıca ürüne eşlik eden dokümanlar 
üzerinde de gösterilebilir. Bu dokümanlarda tedarikçi 
ve/veya taşıyıcı ile ilgili bilgiler bulunmalıdır. 

2. Aşağıda belirtilen durumlarda paketlerin, konteyner 

Ek 1-
C- 88-
91 

889 
Mad.31 

U 
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veya araçların kapatılmasına ihtiyaç yoktur: 

- Organik kontrol sistemine tabi olan müteşebbisler 
arasındaki direk taşımada, 

- Paragraf 1’de belirtilen gerekli bilgileri içeren 
dokümanın ürüne eşlik etmesi durumunda, 

- Taşıyıcı ve alıcı müteşebbislerin ikisinin de 
sertifikasyon kuruluşu incelemesine açık olan 
taşıma işlemleriyle ilgili dokümante edilmiş 
kayıtları tutması durumunda. 

7.3.3 Diğer Ünitelerden ve Diğer İşletmelerden Ürünlerin Kabulü 

 1. Organik bir ürünün alınması üzerine müteşebbis 
gerekli ise paket veya konteynırın kapalı olup 
olmadığını ve Madde 7.3.2 ’de belirtilen ibarelerin 
varlığını kontrol etmelidir. 
Müteşebbis Madde 7.3.2.’de belirtilen etiket bilgileri ile 
eşlik eden dokümanları karşılıklı kontrol etmelidir. Bu 
doğrulamanın sonuçları dokümante edilmiş kayıtlarda 
açıkça belirtilmelidir. 

Ek 3- 
B-7 

889 
Mad.33 

U 

 2. Operatör tedarikçilerinin dokümanter kanıtını 
doğrulamalıdır.  

3. Belge formu Ek 11’de gösterilen tüm ayrıntıları 
içermelidir. 

 834 
Mad. 29 / 
2, 3 

U 

7.3.4 Ürünlerin Depolanması 

 1. Ürünlerin depolanmasında organik üretim kurallarına 
uygun olmayan ürün ve/veya maddelerle karışma veya 
bulaşmaya izin vermeyecek ve lotların tanımlanmasını 
sağlayacak şekilde depolama alanları düzenlenmelidir. 
Organik ürünler her aşamada açıkça 
tanımlanabilmelidir. 

2. Müteşebbislerin organik olmayan ve organik ürünlerle 
çalışması durumunda ve depolama tesislerinde diğer 
tarımsal ürünler ve gıda maddelerini depolamaları 
durumunda: 

a. Organik ürünler diğer tarımsal ürünler ve/veya gıda 
maddelerinden ayrı olarak muhafaza edilmelidir; 

b. Organik olmayan ürünlerle karışma veya değişmeyi 
önleyecek ve tanımlamayı sağlayacak her türlü 
önlem alınmalıdır; 

c. Organik ürün depolaması öncesinde yapılan uygun 
temizlik önlemleri alınmalı, bunların etkinliği kontrol 
edilmeli ve bunların kayıtları operatör tarafından 
tutulmalıdır. 

Ek 1-
C- 88-
91 

889 
Mad.35 / 
1, 4 

U 

7.4 Şarap Yapımı İçin Özel Kurallar 

 1. Bu bölüm konseyin (EC) 1234/2007 sayılı 
yönetmeliğinin 1.  Maddesi, 1 fıkrasının  (l) bendi 
uyarınca şarapçılık sektörü ürünlerinin organik 
üretimine ilişkin özel hükümler içermektedir. 

2. Bu bölümde aksi yönde açık bir hüküm mevcut 
olmadığı müddetçe komisyonun (EC) 606/2009 ve 
(EC) 607/2009 sayılı yönetmelikleri uygulanacaktır. 

 889 
Mad. 29b 

U 

7.4.1 Belirli Ürün ve Hammaddelerin Kullanımı 

 1. Şarapcılık sektörü ürünleri madde 7.1.4. te öngörülen  889 U 
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amaçlar doğrultusunda organik ham maddelerden 
üretilmektedir. 

2. Madde 7.1.4 (b) bendinde öngörülen amaçlar 
doğrultusunda şarapçılık sektörü ürünlerinin 
üretiminde önolojik yöntem ve muameleler dahil olmak 
üzere (EC) 1234/2007 sayılı yönetmelik ile özellikle Ek 
8(a)  olmak üzere  (EC) 606/2009 sayılı yönetmelikteki 
özel koşullar ve sınırlamalara uygun olarak sadece bu 
standardın EK-8 a ekinde gösterilen ürünler ve 
maddeler kullanılabilir. 

3. Bu standardın Ek 8a no lu ekinde gösterilen yıldız 
işareti ile işaretlenmiş ürünlerde ve maddelerde 
mevcut oldukları kadarıyla organik ham maddelerden 
üretilmiş olan ürün ve maddeler kullanılmalıdır. 

Mad. 29c 

7.4.2 Önolojik Yöntemler ve Sınırlamalar 

 1. Madde 7.4.1 hükümlerine ve bu maddenin 2. İla 5. 
Fıkralarında öngörülen özel yasak ve sınırlamalar 
halel gelmemek kaydıyla sınırlamalar dikkate alınarak  
(EC) 1234/2007 sayılı yönetmeliğin 120 c ve 120 d 
maddelerindeki sınırlamalar dikkate alınarak ve (EC) 
606/2009 sayılı yönetmeliğin 3,5. İla 9. Ve 11. İla 14. 
Madde hükümleri ile bu iki yönetmeliğin ekleri uyarınca 
sadece 1 Ağustos 2010 tarihinden önce uygulanmış 
olan önolojik yöntemlere proseslere ve muamelelere 
izin verilmektedir. 

2. Aşağıdaki önolojik yöntemlerin proseslerin ve 
muamelelerin uygulanması yasaktır. 

a. (EC) 1234/2007 sayılı yönetmeliğin XV a nolu 
ekinin B bölümü No.1, Harf  c uyarınca  kısmen 
soğutarak yoğunlaştırma 

b. (EC) 606/2009 sayılı yönetmelik Ek-1 A No.8 
uyarınca fiziksel yöntemlerle kükürt giderme 

c. (EC) 606/2009 sayılı yönetmelik Ek-1 a no.36 
uyarınca şaraptaki tartarak stabilizasyonu için 
elektrodiyalizle muamele 

d. (EC) 606/2009 sayılı yönetmelik Ek-1 a no.43 
uyarınca kısmen olkolden arındırma  

e. ( EC) 606/2009 sayılı yönetmelik Ek-1 a no.43 
uyarınca şaraptaki tartarat stabilizasyonu için 
katyon değiştiricilerle muamele 

3. Aşağıdaki önolojik yöntemlerin proseslerin ve 
muamelelerin uygulanmasına aşağıdaki şartlar 
dahilinde izin verilmektedir. 

a. EC) 606/2009 sayılı yönetmelik Ek-1 a no.2 
uyarınca ısıl işlemlerde sıcıklık 70 C’yi 
geçmemelidir. 

b. EC) 606/2009 sayılı yönetmelik Ek-1 a no.3 
uyarınca inert yardımcı filtreleme maddeleri ile 
veya bunlar olmadan yapılan santifürüj ve filtreleme 
işlemlerinde gözenek büyüklüğü 0,2 
mikrometreden daha küçük olmamalıdır. 

4. Komisyon 1 Agustos 2018 tarihinden önce aşağıdaki 
önolojik yöntemlerin işlemlerin ve muamelelerin 

 889 
Mad. 29d 

U 
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kullanımını kademeli olarak kaldırılması veya daha 
fazla sınırlandırılması açısından gözden geçirecektir. 

a. EC) 606/2009 sayılı yönetmelik Ek-1 a no.2 
uyarınca ısıl işlemler  

b. EC) 606/2009 sayılı yönetmelik Ek-1 a no.20 
uyarınca iyon değiştirici reçine  

c. (EC) 1234/2007 sayılı yönetmeliğin XV a nolu 
ekinin B bölümü No 1, harf b uyarınca ters ozmoz 

5. 1 Ağustos 2010 tarihinden sonra (EC) 1234/2007 
sayılı yönetmelikte veya (EC) 606/2009 sayılı 
yönetmelikte öngörülen onolojik yentemlere proseslere 
ve muamelelere ilişkin olarak yürürlülüğe giren 
değişiklilikler organik şarap üretiminde ancak 7.1.3 
Maddesinde belirtilen üretim kurallarının uygulanması 
için gerekli önlemlerin kabul edilmesinden ve ihtiyaç 
duyulduğu takdirde (EC)834/2007 madde 21 deki 
değerlendirme sürecinden geçtikten sonra 
uygulanabilir. 

7.4.3 Şarap Etiketleme 

 Şarapçılık sektörü ürünlerinde geçiş süresi fıkra 8 uyarınca 
31 Temmuz 2012 de sona ermektedir. 
31 Temmuz 2012 tarihine kadar 2092/91 sayılı yönetmelik 
uyarınca üretilmiş olan şarap stokları aşağıdaki etiketleme 
koşulları saklı kalmak kaydıyla stoklar tükenene kadar 
tekrar piyasaya sürülebilirler: 

a) EC) 834/2007 sayılı Yönetmeliğin 25. maddesinin 
1. fıkrasında belirtilen ve 1 Temmuz 2010 
tarihinden itibaren "AB organik ürün logosu" olarak 
adlandırılacak olan Topluluk organik üretim logosu, 
şarap yapım sürecinin bu Yönetmeliğin III. kısmının 
3a bölümü kısım II’ye uygun olması hâlinde 
kullanılabilir. 

b) AB organik ürün logosu’nu kullanan işletmeciler, 
her şarap kategorisi için litre cinsinden miktarları ve 
üretim yılı bilgilerini de içeren kanıt niteliğindeki 
belgeleri organik üzümlerden elde edilen şarabın 
piyasaya sürülmesinden sonra en az beş yıl süreyle 
muhafaza edeceklerdir. 

c) Harf b)'de belirtilen kanıtların mevcut olmaması 
durumunda, şarap Kısım II, Bölüm 3a istisna olmak 
üzere bu standardın hükümlerini yerine getirdiği 
takdirde "organik üzümlerden yapılmış şarap" 
olarak etiketlenebilir. 

d) “Organik üzümlerden yapılmış şarap" olarak 
etiketlenmiş şarap "AB organik üretim logosu"nu 
taşıyamaz. 

 889 
Mad. 95-
10/a 

U 

7.5 İşlenmiş Yem Üretimi  

7.5.1 Genel Kurallar 

 1. İşlenmiş organik yem üretimi, işlenmiş organik 
olmayan yemin üretiminden zaman ve mekan 
açısından ayrı tutulmalıdır.  

2. Organik yem materyalleri ya da geçişteki üretimden 
elde edilen yem materyalleri, organik yem ürününün 

 834 
Mad.18 

U 



 CERES Eşdeğerlik Standardı 

 Revizyon No 03 

Revizyon Tarihi 04.04.2021 

4.1.1 Std Sayfa No 42 / 77 

 
 

 

CERES 
Ref. 

Kriter Codex AB Ref. 

Uyumlu 
(U) / 
Eşdeğer 
(E) 

içine, organik olmayan metotlarla üretilmiş yem 
materyalleriyle birlikte koyulmamalıdır.  

3. Organik üretimde kullanılan ya da işlenen her türlü 
yem materyali, kimyasal olarak sentezlenmiş çözücü 
yardımıyla işlenmemelidir.  

4. Organik yem işlenmesi ya da depolanmasında 
kaybolan özellikle meydana getiren, işlem sırasındaki 
ihmalin sonuçlarını düzelten ya da bu ürünlerin gerçek 
doğası hakkında yanılmalara neden olabilecek madde 
ve teknikler kullanılmamalıdır. 

7.5.2 Organik Yemin Diğer Üretim/İşleme Ünitelerine veya Depolama Tesislerine Nakliyesi 

 Madde 7.3.1’deki hükümlere ek olarak, müteşebbisler 
yemlerin diğer üretim veya işleme ünitelerine veya 
depolama tesislerine taşınmasında aşağıdaki koşullara 
uymalıdır: 

a. Organik üretilmiş yem, geçiş dönemi yemi ve 
organik olmayan yemlerin taşınmasında etkin 
fiziksel ayırım yapılacaktır; 

b. Organik olmayan ürünlerin taşınmasında 
kullanılan araçlar ve/veya konteynırlar organik 
ürünlerin taşınmasında aşağıdaki koşullarda 
kullanılabilir: 

i. etkinliği kontrol edilen uygun temizlik önlemleri 
organik ürünlerin taşınmasından önce 
alınmalıdır; müteşebbisler bu işlemlerin 
kayıtlarını tutmalıdır, 

ii. değerlendirilen risklere bağlı olarak gerekli tüm 
önlemler uygulanır, gerekli olması durumunda 
müteşebbisler organik olmayan ürünlerin 
pazarda organik ibaresiyle yer alamayacağını 
garanti etmelidir, 

iii. Müteşebbisler ilgili dokümante edilmiş taşıma 
kayıtlarını sertifikasyon kuruluşunun 
incelemesi için tutmalıdır; 

c. Final ürün organik yemlerin taşıması diğer final 
ürünlerin taşınmasından fiziksel veya zamansal 
olarak ayrılarak yapılacaktır; 

d. Taşıma sırasında başlangıçtaki ürün miktarı ve 
dağıtımı yapılan her bir ürün miktarı ile dağıtım 
yapıldığı yer kaydedilecektir. 

 889 
Mad.32 

U 

8 Etiketleme 

8.1 Organik üretim ile İlgili Terimlerin Kullanımı 

 1. Bu standardın amaçları için bir ürünün etiketinde, 
reklam materyalinde ya da ticari belgelerinde bu ürün, 
içeriği ya da yem materyalleri hakkında satın alana 
ürün, içerik ya da yem materyallerinin bu standartta 
belirtilen kurallara uygun olarak elde edildiğini işaret 
eden ifadeler varsa, bu üründe organik tarıma işaret 
eden ifadeler kullanılıyor olarak kabul edilir. Özellikle 
de, ek’te belirtilen terimler, türevleri, küçültme ekleri, 
‘biyo’ ve ‘eko’ gibi ekler, tek ya da birleşik olarak, 
topluluk içinde ve herhangi bir topluluk lisanında, bu 
yönetmelik kapsamındaki gereklilikleri karşılayan bir 

Mad. 
1.2 

834 
Mad.23/ 
1, 2, 3, 4 

U 
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ürünün etiketinde ve reklamında kullanılabilir. 
2. 1. paragrafta belirtilen terimler, bu standart uyarınca 

belirtilen şartları yerine getirmeyen bir ürünün,  
etiketlemesindede, reklam ve ticari belgelerde, 
Topluluğun herhangi bir yerinde ve herhangi bir 
Topluluk dilinde gıdalarda veya yemdeki tarımsal 
ürünlere uygulanmadıkları veya organik üretim ile açık 
bir bağlantısı olmadığı sürece kullanılmayacaktır. 
Ayrıca, bir ürünün veya bileşenlerinin bu standart 
uyarınca belirtilen gereklilikleri yerine getirdiğini öne 
sürerek, tüketiciyi veya kullanıcıyı yanlış yönlendiren 
etiketleme veya reklamcılıkta kullanılan ticari markalar 
veya terimler de dahil olmak üzere herhangi bir terim 
kullanılmayacaktır. 

3. Paragraf 1’de belirtilen terimler, etiketinde ya da 
reklamında GDO içerdiği, GDO’lardan oluştuğu ya da 
GDO’lardan üretildiğinin belirtilmesi gereken bir ürün 
için kullanılmamalıdır. 

4. İşlenmiş gıdayla ilgili olarak 1.paragrafta belirtilen 
terimler; 

a. satış tanımında aşağıdaki koşullara göre 
kullanılabilir:  
i. işlenmiş gıdanın madde 7. 1’e uyması gerekir;  
ii. ağırlığının %95’inin organik olması gerekir 

b. Sadece içerik listesinde gıdanın madde 7.1 ve 
7.1.3 maddelerine uygun olması koşuluyla 
kullanılabilir;  

c. İçerik listesinde ve satış tanımıyla aynı görsel 
alanda aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi 
şartıyla kullanılabilir:  

i. ana içerik balıksa;  
ii. hepsi organik olan başka tarım menşeili içerik 

içeriyorsa;  
iii. gıda 7.1, 7.1.3 maddelerine uygunsa.  
İçerik listesinde hangi içeriklerin organik olduğu 
belirtilmelidir.  
Bu paragrafın (b) ve (c) maddelerinin uygulanması 
halinde içerik listesinde organik içeriklerin toplam 
tarımsal menşeili içerik miktarına yüzdesi de 
belirtilmelidir.  
Birinci alt paragrafta belirtilen terimler ve yüzde işareti, 
içerik listesinde kullanılan yazı karakteri, rengi ve 
boyutunda olmalıdır. 

8.2 Zorunlu Beyanlar 

 1. 8.1 maddesinde atıfta bulunulan terimler kullanılıyorsa:  
a. En son üretim ya da hazırlama işlemini 

gerçekleştiren müteşebbisin bağlı olduğu 
sertifikasyon kuruluşunun belirtilen kod numarası 
da etikette yer almalıdır;  

b. ön-paketli gıdayla ilgili topluluk logosu da paket 
üzerinde yer almalıdır;  

c. Topluluk logosunun kullanıldığı yerlerde, ürünü 
oluşturan tarımsal ham maddelerin üretildiği yer 

 834 
Mad.24 

U 
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de logo ile aynı görsel alanda belirtilmeli ve 
duruma göre aşağıdaki formlardan birinde 
olmalıdır:  

- EU Agriculture, eğer tarımsal ham madde AB 
içinde üretilmişse 

- non-EU Agriculture, eğer tarımsal ham madde 
üçüncü ülkelerde üretilmişse 

- EU/non-EU Agriculture, tarımsal ham maddelerin 
bir kısmı  

Topluluk içinde ve bir kısmı da üçüncü bir ülkede 
üretilmişse.  
Bu ilk paragrafta belirtilen ‘EU’ ya da ‘non-EU’ ibaresi, 
ürünün tüm tarımsal hammaddesinin başka bir ülkede 
üretilmiş olması durumunda, söz konusu ülkenin ismiyle 
değiştirilebilir ya da bu ülkenin ismi de eklenebilir.  
Yukarıda belirtilen EU ya da non-EU ifadesi için, tarımsal 
menşeili ham maddelerin toplam miktarının %2’sini 
aşmaması koşuluyla göz ardı edilebilir. Yukarıda belirtilen 
EU ya da non-EU ifadesi için ürünün satış tanımında 
kullanılan şekil, renk ve karakterden daha belirgin 
olmamalıdır.  
Topluluk logosunun kullanımı ve birinci alt paragrafta 
belirtilen ifade üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünler için 
opsiyoneldir. Bununla birlikte topluluk logosu etikette 
görünüyorsa, alt paragrafta belirtilen ifade de etikette yer 
almalıdır.  
2. 1. paragrafta belirtilen ifadeler kolaylıkla görülebilecek, 

okunabilecek ve silinmeyecek şekilde kullanılmalıdır.  

8.3 Organik Ürün Logoları 

 1. Topluluk organik üretim logosu, bu standart 
kapsamındaki gereklilikleri karşılayan ürünlerin 
etiketleri, sunumu ve reklamında kullanılabilir.  
Topluluk logosu geçiş süreci ürünlerinde ve 8.1 (3) 
(b),(c) maddelerinde belirtilen gıdalarda 
kullanılmamalıdır.  

2. Ulusal ve özel logolar, bu standart kapsamındaki 
gereklilikleri karşılayan ürünlerin etiketleri, sunumu ve 
reklamında kullanılabilir. 

3. Komisyon, uygun olarak, topluluk logosunun sunumu, 
içeriği, boyutu ve tasarımı hakkında belirli kriterler 
belirtebilir. 

 834 
Mad.25 

U 

8.3.1 Avrupa Birliği Organik Logosu 

 Madde 8.3‘e uygun olarak, Topluluk logosu bu standardın 
Annex 10’unda yer alan modelleri örnek alabilir. 
EU organik logosu sadece EC 834/2007 ve EC 1235/2008 
sayılı mevzuatların gerekliliklerine uygun olması 
durumunda ve bu standardın 4.3 maddesine göre uygun 
olması durumunda etiket amaçlı olarak kullanılır. 

 889 
Mad.57 

U 

8.3.2 Kod Numarası ve Ürün Kaynağı ile İlgili Şartlar 

 1. Madde 8.2’ye göre sertifikasyon kuruluşunun kod 
numarasının belirtilmesine ilişkin: 

a. ISO 3166 dahilinde iki harften oluşan ülke 

 889 
Mad.58 

U 
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kodlarına ilişkin standarda göre Üye Ülkeyi ya da 
üçüncü ülkeyi temsil eden kısaltma ile başlar 
(Ülkelerin isimleri ve alt bölümlerinin isimlerini 
temsil eden kodlar); 

b. Madde 8.1’e göre organik üretim metotlarına 
bağlantıyı sağlayan bir tanımlamayı içermeli; 

c. Yetkili otorite tarafından belirlenen bir referans 
numarasını içermeli ve 

d. Topluluk logosunun etiketlemede kullanıldığı 
yerlerde, Topluluk logosunun hemen altında yer 
almalı  

2. Madde 8.2 (c)’ye göre ürünü oluşturan tarımsal 
kaynaklı hammaddelerinin nerelerde üretildiği paragraf 
1’de bahsedilen kod numarasının hemen altında 
belirtilmelidir. 

8.3.3 Geçiş Uygulamaları 

 1.7.2010 dan once 2092/91 no’lu mevzuata uygun olarak 
üretilmiş, paketlenmiş ve etiketlenmiş ürün stokları, veya 
pazarla bağlantılı olan organik ürün stoklarının 
tükeninceye kadar olan uygulamalar bu kategoriye girer. 
2092/91 nolu yönetmelikle uyumlu paketleme malzemeleri 
veya bu standart 1.7.2012’ye kadar pazara çıkmış organik 
ürünler için devam eder. 

 889 
Mad.95 

U 

8.4 Yem İçin Spesifik Etiketleme Gereklilikleri 

8.4.1 Kapsam, Ticari Marka ve Satış Markalarının Kullanımı 

 Bu bölüm evcil hayvan gıdası ve kürk hayvanları yemleri 
için uygulanmaz. 
Madde 8.1’de belirtilen ticari markalar ve satış tanımları 
ancak ürün kuru madde bazında en az %95 oranında 
organik üretim metotlarıyla üretilmiş ise kullanılabilir. 

 889 
Mad.59 

U 

8.4.2 İşlenmiş Yemde İşaretlemeler 

 1. Bu Standartın 8.1 (1) maddesinde belirtilen terimler ve 
AB Organik logosu Avrupa Birliği logosu işlenmiş 
yemlerde, aşağıda belirtilen koşullara uymak kaydıyla 
kullanılabilir: 

a. İşlenmiş yem ürünü bu standardın Madde 6.7.17 ve 
8.4.2.hükümlerine uygun olmalıdır; 

b. İşlenmiş yem bu standardın hükümlerine özellikle 
Madde 6.7.17 ve 7.1.1 e uygun olmalıdır; 

c. İşlenmiş yemde bulunan tüm bitkisel ve hayvansal 
menşeili içerikler organik üretim metodundan elde 
edilmelidir. 

d. Ürünün kuru madde bazında en az %95’i organik 
olmalıdır. 

2. Paragraf 1 (a) ve (b)’de yer alan şartlara bağlı olarak, 
aşağıdaki ifadeler eğer ürün çeşitli miktarlarda organik 
metotlarla üretilmiş ya da organik tarıma geçiş 
dönemindeki ya da konvansiyonel yem 
materyallerinden meydana geliyor ise izin verilir:  

“(EC) 834/2007 ve (EC) 889/2008 yönetmeliklerine uygun 
olarak organik üretimde kullanılabilir.” 

 889 
Mad.60 

U 

8.4.3 İşlenmiş Yem Üzerinde Kullanılan İşaretlemeler ile İlgili Koşullar 

 1. Madde 8.5.’deki şartları sağlayan ibareler:   889 U 
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a) Ürün ve üreticiyi belirten ifadelerden ayrı olmalıdır. 
b) Hayvan yemi ürünü ismi ve tanımından daha fazla 

dikkat çekmeyecek renk, format ve karakter fontu 
ile sunulmalıdır. 

c) Görünür alan üzerindeki kuru madde ağırlığı 
ibaresi:  

(i) organik üretim metotlarıyla elde edilen yem 
materyalinin yüzdesi  

(ii) organik tarıma geçiş sürecine ait yem 
materyallerinin yüzdesi  

(iii) (i) ve (ii)’de belirtilenler haricindeki yem 
materyallerinin yüzdesi 

(iv) tarımsal kaynaklı hayvan yemi toplam yüzdesi 
tarafından eşlik edilmelidir.  

d) Organik üretim metotlarıyla üretilmiş yem 
materyallerinin isim listesi bulunacak şekilde 

e) Organik üretime geçiş sürecindeki yem 
materyallerinin isim listesi bulunacak şekilde 

2. Madde 8.5’de verilen ifadeye ayrıca Madde 6.7.17’ye 
göre yemlerde kullanımı gerekli olan referans eşlik 
edebilir. 
 

Mad.61 

8.5 Diğer Özel Etiketleme Koşulları 

8.5.1 Bitkisel Kaynaklı Geçiş Ürünleri 

 Bitkisel kaynaklı ürünler geçiş sürecinde ‘Organik tarım 
geçiş süreci ürünü’ ibaresini taşıyabilmek için: 

a) Hasattan önce en az 12 aylık bir geçiş süreci; 
b) İbare ürünün tanımından daha baskın olmayacak 

renk, boyut ve stilde görünmeli ve tüm tanım aynı 
boyutta harflerle yazılmış olmalı 

c) ürün içeriğinde yalnızca bir tane tarımsal kaynaklı 
girdi bulunmalı 

d) ibare kontrol otoritesi ya da kontrol organı koduna 
Madde 8.2’de belirtildiği şekilde bir bağlantı 
içermelidir. 

Mad. 
3.7 

889 
Mad.62 

U 

9 Müteşebbisin Tutmakla Sorumlu Olduğu Kayıtlar 

 1. Stok ve finans kayıtları ünite ya da arazide saklanmalı, 
şunların müteşebbis tarafından belirlenmesine 
sertifikasyon kuruluşunun doğrulamasına imkân 
verilmelidir: 

a) Ürünlerin tedarikçisi ve eğer farklı ise satıcı veya 
ihracatçısı; 

b) Üniteye gönderilen organik ürünlerin tipi ve miktarı 
ve ilgili olduğu durumlarda satın alınan tüm 
materyaller ve bunların kullanımları ve ilgili olduğu 
durumlarda karışım yemlerin kompozisyonları; 

c) Depo veya arazide tutulan organik ürünlerin tipi ve 
miktarı; 

d) Üniteyi terk eden her ürünün tipi ve miktarı, 
konsinyeleri ve eğer farklı ise alıcıları ve son 
tüketicileri veya ilk konsinyenin arazileri ve 
depolama tesisleri; 

e) Organik ürünlerin depolanmadığı ya da herhangi 

 889 
Mad.66 

U 
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bir fiziksel işlemden geçmediği müteşebbisler için, 
alınan ve satılan organik ürünlerin tipi ve miktarı, 
tedarikçileri, farklı ise satıcıları, ihracatçıları ve 
alıcıları, ve farklı ise konsinyeleri. 

2. Yapılan işlemlere ilişkin tutulan kayıtlar aynı zamanda 
organik ürünlerin kabulündeki tetkiklerin sonuçlarını ve 
tam bir kontrol yapmak amacıyla sertifikasyon 
kuruluşu tarafından ihtiyaç duyulan bilgileri içermelidir. 
Kayıtlar içindeki veriler, yeterli miktarda kanıt dokuman 
ile belgelenmelidir. Kayıtlar giren ve çıkan arasındaki 
dengeyi göstermelidir. 

3. Bir müteşebbisin aynı alanda birden fazla üretim 
ünitesi olması durumunda, konvansiyonel ürünler için 
kullanılan üniteler ve girdiler için kullanılan depolama 
alanları da minimum kontrol koşullarına tabi olmalıdır. 

9.1 Bitkisel Üretim Kayıtları 

 1. Bitkisel üretim kayıtları bir liste halinde derlenmeli ve 
sertifikasyon kuruluşu için her zaman ünitede hazır 
bulundurulmalıdır. Bu kayıtlar Madde 9 da belirtilenlere 
ek olarak en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:  
a) Gübre kullanımı konusunda: uygulama tarihi, 

uygulanan gübre cinsi ve miktarı, uygulanan 
parseller;  

b) Kullanılan bitki koruma ürünleri konusunda: 
kullanım tarihi ve nedeni, kullanılan ürün, 
uygulama metodu;  

c) Çiftlik girdileri alımı konusunda: alınan ürünün 
cinsi, miktarı, alım tarihi;  

d) Hasat konusunda: tarih, hasat edilen organik veya 
geçiş dönemi ürünü miktar ve cinsi. 

 889 
Mad. 72 

U 

9.2 Hayvancılık Kayıtları 

 1. Hayvansal üretim kayıtları bir liste halinde derlenmeli 
ve her zaman sertifikasyon kuruluşu için ünitede hazır 
bulundurulmalıdır. Bu kayıtlar sürünün idare sistemi 
hakkında en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir: 
a) Üniteye gelen hayvanlar hakkında: orijin ve geliş 

tarihi, geçiş dönemi, veteriner kayıtları ve kimlik 
kartı;  

b) Üniteden çıkan hayvanlar hakkında: yaş, baş 
sayısı, kesimlikse kilosu, kimlik kartı ve gönderilen 
yer;  

c) Ölen hayvanlar hakkında bilgiler ve ölüm 
nedenleri;  

d) Yem hakkında: tip, eklenen besin katkıları, 
rasyonlardaki muhtelif malzemelerin oranları ve 
serbest dolaşım alanlarına erişim süreleri, 
kısıtlamaların olduğu yerlerde yayla dönemleri;  

e) Hastalık önleyici tedbirler ve müdahaleler ve 
veteriner bakımı hakkında: uygulama tarihi, teşhis 
detayları, pozoloji, uygulama şekli, tedavi süresi 
ve ilacın yarılanma süresi açıkca kaydedilmeli ve 
ürünler organik ürün olarak pazarlanmadan önce 
yetkilendirilmiş kuruluşa bilgi verilmelidir. 

Ek 1- 
B.53 

889 
Mad.76 

U 
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9.3 Hayvancılık Veteriner İlaçları için Kayıtlar 

 Veteriner tıbbi ürün kullanılması halinde konuyla ilgili 
bilgiler üretilen hayvan veya hayvancılık ürünleri organik 
olarak satılmadan önce Madde 9.2(e)’ye uygun olarak 
sertifikasyon kuruluşuna beyan edilmelidir. Tedavi gören 
hayvanlar açıkça tanımlanabilir olmalıdır, büyük 
hayvanlarda bireysel olarak veya küçük hayvanlarda veya 
kümes hayvanlarında grup halinde veya arılarda kovan 
bazında tanımlanmalıdır.  

Ek 1- 
B.53 

889 
Mad.77 

U 

9.4 Arıcılık Kayıtları 

 1. Kovanların yerlerini listeleyen uygun bir ölçekte bir 
harita arıcı tarafından sertifikasyon kuruluşuna 
sağlanacaktır. Hiçbir alan tanımlanmadığında, arıcı, 
sertifikasyon kuruluşuna, gerektiğinde uygun analizler 
de dahil olmak üzere, kolonilerine erişilebilecek 
alanların bu Standartta istenen koşulları sağladığına 
dair uygun belgeler ve kanıtlar sağlayacaktır. 

2. Koloninin beslenmesiyle ilgili olarak kayda alınması 
gereken bilgiler; ürün tipi, tarihler, miktarlar ve 
kullanılan kovanlar.  

3. Veteriner ilaçları kullanıldığı zamanlar; aktif 
farmakolojik madde de dahil ürünün tipi, konulan 
teşhis, pozoloji, uygulama şekli, tedavi süresi ve ilacın 
yarılanma süresi açıkça kaydedilmeli ve ürünler 
organik ürün olarak pazarlanmadan önce 
yetkilendirilmiş kuruluşa bilgi verilmelidir. 

4. Arı kolonilerinin yerleştirildiği bölge kovanların 
tanımlarıyla beraber kayda alınmalıdır. Kovanlar 
kontrol firma veya makamıyla anlaşılan süre sonunda 
taşınırken Sertifikasyon kuruluşuna bilgi verilmelidir.  

5. Arıcılık ürünlerinin üretim, işleme ve depolanmasının 
uygun bir şekilde yapılabilmesi için özellikle dikkatli 
olunmalıdır. Bu gerekliliğin karşılanması için alınan 
tüm önlemler kayda alınmalıdır.  

6. Bal alımı ve sırların uzaklaştırılması işlemleri kovan 
kayıtlarına alınmalıdır.  

Ek 1- 
B.81 

889 
Mad.78 

U 

9.5 Hayvan Yemi İçin Kayıtlar 

 Operasyonların yeterli kontrolünün sağlanması için Madde 
9’da belirtilen dokümante edilmiş kayıtlar yem maddeleri, 
katkılarının orijinlerini, satışlarını ve nihai ürün bilgilerini 
içermelidir. 
 

Ek 1- 
B.53 

889 
Mad. 89 

U 

10 Belgelendirme 

 Bu standart hükümlerini tam ve eksiksiz olarak yerine 
getiren operatörler için EC  834/2007 Madde 29 
uygulanması amacıyla CERES bu standartın Ek 9’unda  
belirtilen belgesel kanıt modelindeki tüm bilgileri içeren bir 
sertifika kullanacaktır. 
Üçüncü ülkelerden AB ülkelerine yapılacak olan ithalat 
işlemleri sırasında ithalatı planlanan ürün için CERES 
1235/2008 ‘e göre  TRACES sistemi üzerinden elektronik 
olarak hazırlanmış olan bu standartın Ek XIII ‘de belirtilen 

 889 
Mad.68 
 
 
 
 
889 Mad. 
34 

U 
 
 
 
 
 
U 
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şekilde sertifikayı düzenler. 

EKLER 

 

Ek-1 

Organik Tarımda Kullanılacak Gübreler, Toprak İyileştiriciler ve Besin Maddeleri  

Not: 

A: ( EEC) No 2092/91 sayılı Yönetmelik altında yetkilendirilmiş ve (EC) No 834/2007 sayılı 

Yönetmeliğin 16 (3) (c) Maddesi ile üstlenilmiş   

B: (EC) No 834/2007 sayılı Yönetmelik altında yetkilendirilmiş 

Yetkilen 

dirme 

İsim 

 

Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları 

 

A Çiftlik gübresi Hayvan dışkıları ve bitki materyallerinden (hayvan yatağı) 
oluşan üründür 
Entansif üretimden elde edilenler yasaktır   

A Kurutulmuş çiftlik gübresi ve 

susuz (dehidre) kanatlı hayvan 

gübresi 

 

Entansif üretimden elde edilenler yasaktır   

 

A Kanatlı hayvan gübresi ve çiftlik 

gübresini içeren kompost 

yapılmış hayvan dışkıları 

 

Entansif üretimden elde edilenler yasaktır   

 

A Sıvı hayvan dışkıları 

 

 

Kontrollü fermantasyon ve/ veya uygun seyreltme sonrası 

kullanılır 

Entansif üretimden elde edilenler yasaktır   

B Kompost edilmiş veya fermente 

evsel atıklar 

 

    

 

 

 

Biogaz üretimi için kompostlaştırılmış ya da anaerobik 
fermentasyona tabii tutulmuş, evsel atık olarak ayrılmış 
kaynaktan elde edilen ürün. 

Yalnızca bitkisel ve hayvansal ev atıklarıdır. 

Yalnızca üye devlet tarafından kabul edilmiş kapalı ve 
denetlenen toplama sisteminde üretilmelidir. 

Kuru maddede maksimum konsantrasyonları mg/kg olarak 
sırasıyla şöyle olmalıdır: kadmiyum: 0,7; bakır: 70; nikel: 25; 
kurşun: 45; çinko: 200; civa: 0,4 krom(toplam): 70; 
krom(VI):tespit edilemez. 

A Peat 

 

Bahçe bitkilerinde (pazara yönelik bahçecilik, çiçekçilik ve 

fidan üretimi) sınırlı kullanılmalıdır. 

A Kültür mantarı üretim atıkları 

 

Substratın başlangıç bileşimi bu ekteki ürünler ile 

sınırlandırılmıştır 

A Solucan (vermicompost) ve 

böcek dışkıları 

 

A Guano  

A Kompostlaştırılmış veya 

fermente edilmiş bitkisel 
Kompost veya biyogaz için anaerobik fermantasyona tabi 
olan bitkisel karışımlardan elde edilen ürünlerdir. 
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materyallerin karışımı 

B 

 

Bu Ekte listelenen bitki veya 

hayvan kökenli materyal ile 

birlikte sindirilmiş hayvansal yan 

ürünleri içeren Biyogaz atıkları 

Hayvansal yan ürün (vahşi hayvansal yan ürünler de dahil) 

Entansif hayvancılıktan gelmemelidir. 

Bitkilerin yenilen kısımlarına uygulanamaz.  

B Hayvansal kaynaklı ürün veya 
yan ürünler: 

kan unu, 

toynak unu,  

boynuz unu,  
kemik unu veya dejelatine kemik 

unu 

balık unu 

et unu 

tüy, saç ve “chiquette” unu 

yün 

kürk(1) 

saç 

süt ürünleri  

hidrolize protein (2) 

1-Kuru maddede maksimum krom(VI) konsantrasyonu: 

Tespit edilemez. 

2- Ürünün yenilebilir kısmı için uygulanmamalıdır. 

 

 

B Bitkisel kaynaklı hidrolize 
proteinler 

 

B Hümik ve fülvik asitler  Yalnızca amonyum tuzları hariç inorganik tuzlar / çözeltilerle 
elde edildiğinde; veya içme suyu arıtmadan elde edildiğinde. 

B Leonardit (humik asitce zengini 
ham organik çökelti) 

Yalnızca madencilik faaliyetlerinin bir yan ürünü olarak elde 
edildiğinde. 

B Kitin(kabukluların kabuğundan) Yalnızca sürdürülebilir balıkçılıktan gelen 

B Oksijen ihracında şekillenen taze 
su kütlelerinden organik zengin 
çökelti (örn. sapropel) 

Yallızca taze su kütleleri yönetiminin yan ürünleri olan veya 
eski tatlı su bölgelerinden elde edilen organik çökeltiler. 

Uygulanabildiği zaman, çıkarım işlemi su sisteminde minimal 
etkiye sebep olacak şekilde yapılmalı.  

Sadece pestisitlerin kirliliklerinden, kalıcı organik 
kirleticilerden ve petrol benzeri maddelerden bağımsız 
kaynaklardan elde edilen çökeltilerdir. 

Kuru maddede maksimum konsantrasyonları mg/kg olarak 
sırasıyla şöyle olmalıdır: kadmiyum: 0,7; bakır: 70; nikel: 25; 
kurşun: 45; çinko: 200; civa: 0,4 krom(toplam): 70; 
krom(VI):tespit edilemez. 

A Gübreler için bitkisel kaynaklı 

ürün veya yan ürünler  

Örneğin: Yağlı tohum küspesi, kakao kabukları, ıskarta malt 

ve benzeri elde edilen gübreler 

A Deniz yosunu ve deniz yosunu 

ürünleri 

 

1-dehidrasyon, dondurma ve öğütme 

yi içeren fiziksel işlemler  

2- su veya sulu asit ve/veya alkali çözeltileriyle ekstraksiyon  
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3- fermentasyon  

Yöntemleri ile elde edilmelidir. 

A Talaş ve tahta parçaları Kesim sonrası kimyasal işlem görmemiş olmalıdır 

A Ağaç kabuğu kompostu Kesim sonrası kimyasal işlem görmemiş olmalıdır 

A Ağaç külü Kesim sonrası kimyasal işlem görmemiş ağaçlardan elde 

edilmiş olmalıdır. 

A Yumuşak kaya fosfatı 

 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2003/2003 (EC) Ek 

IA.2 noktası 7 belirtilen ürün gübre 

 

Kadmiyum içeriği 90 mg/kg P2O5’e eşit veya daha az 

olmalıdır 

A Alüminyum kalsiyum fosfat 

 

 Yönetmelik2003/2003, Ek IA.2 noktası 6 belirtilen ürün. 

Kadmiyum içeriği 90 mg/kg P2O5’e eşit veya daha az 
olmalıdır 

Bazik topraklarla kullanımı sınırlıdır. (pH>7,5) 

A Temel cüruf  Yönetmelik 2003/2003 arasında Ek IA.2 noktası 1 belirtilen 

ürünler 

A Ham potasyum tuzları ya da 

kainit 

Yönetmelik 2003/2003 arasında Ek IA.3 noktası 1 belirtilen 

ürünler 

A Magnezyum tuzu içeren 

potasyum sülfat 

 Ham potasyum tuzlarından fiziksel ekstraksiyon işlemi ile 

elde edilen ve ayrıca magnezyum tuzları içerebilen üründür 

A Stillage ve stillage ekstraktı Amonyum stillage hariç 

A Kalsiyum karbonat  

(tebeşir, kireçli toprak, kireçtaşı, 

Breton ameliorant, (maerl), fosfat 

tebeşiri) 

Sadece doğal kaynaklı olanlar kullanılır 

 

B Yumuşakça atığı Yalnızca (EC) 1380/2013 Sayılı Yön 4 (1) (7) Maddesinde 

tanımlandığı gibi sürdürülebilir balıkçılıktan veya organik su 

ürünleri yetiştiriciliğinden gelen 

B Yumurta kabukları Entansif üretimden elde edilenler yasaktır. 

A Magnezyum ve kalsiyum 

karbonat  

Sadece doğal kaynaklı olanlar kullanılır 

Örneğin; magnezyum tebeşiri, öğütülmüş magnezyum, 

kireçtaşı  

A Magnezyum sülfat ( kieserite) Sadece doğal kaynaklı olanlar 

A Kalsiyum klorür çözeltisi 
Kalsiyum eksikliğinin belirlenmesinden sonra, elma 
ağaçlarında yapraklara uygulanır. 

A Kalsiyum sülfat (jips =alçı taşı) 

 

Sadece doğal kaynaklı olanlar 

Yönetmelik 2003/2003 ün Ek 1 D. Nin nokta 1 inde belirtilen 
ürünler.   

A Şeker üretiminden elde edilen 

endüstriyel kireç 
Şeker pancarından şeker üretiminde kalan yan ürün 

A Vakumlu tuz üretiminden elde 

edilen endüstriyel kireç 

Dağlarda bulunan tuzlu sudan vakumlu tuz üretimi sırasında 

elde edilen yan ürün  

A Elementel kükürt Yönetmelik 2003/2003 ün Ek 1 D.3 de belirtilen ürünler 

A İz elementler 

 

 Yönetmelik 2003/2003 ün Ek 1 in E bölümünde listelenen 

inorganik mikrobesinler.    

A Sodyum klorür  Sadece ham tuzdur 
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A Kaba öğütülmüş kayaç ve killer  

B Ksilit Sadece madencilik faaliyetlerinin yan ürünleri olarak elde 

edildiyse (örn. kahverengi kömür madenciliğinin yan ürünü) 

B Biochar - çok çeşitli bitki kökenli 

organik malzemelerden yapılan 

ve toprak düzenleyici olarak 

uygulanan piroliz ürünü 

Sadece bitkisel maddelerden, işlenmemiş veya Ek II'de yer 

alan ürünlerle işlenmiş. 

Kg başına kuru maddede maksimum 4 mg polisiklik aromatik 

hidrokarbon (PAH). Bu değer, tekrarlayan uygulamalardan 

kaynaklanan birikim riski dikkate alınarak her iki yılda bir 

gözden geçirilecektir. 
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Ek-2 

Maddeye atfen Pestisitler - Bitki Koruma Maddeleri 

1- Bitki ve hayvansal orijinli maddeler 

İsim 

 

Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları 

 

Allium sativum (Sarımsak 

ekstraktı) 
 

 

Azadirachta indica (neem 

ağacı)’dan ekstrakte edilmiş 

azadirachtin 

 

Balmumu Sasece budama ajanı olarak.  

COS-OGA  

Jelatin haricindeki hidrolize 

proteinler 

 

Laminarin Yosun ya 6d maddesiyle uyumlu olarak organik bir şekilde 

yetiştirimeli ya da 6c maddesiyle uyumlu olarak sürdürülebilir bir 

yöntemle hasat edilmeli 

Maltodekstrin  

Feromonlar Sadece tuzaklarda ve yakalayıcılarda kullanılır. 

Bitkisel yağlar Herbisit hariç, her türlü kullanımı izinlidir. 

Piretrinler Sadece bitkisel kaynaklı olanlar 

Quassia amara’dan ekstrakte 

edilmiş quassia 

İnsektisit, uzaklaştırıcı (repellent) 

 

Hayvansal veya bitkisel özlü 

uyarıcılar/koyun yağı kokusuyla 

uzaklaştırıcı 

Sadece ürünün yenilemeyen kısımlarında ve ürün materyalinin 

koyun veya keçiler tarafından yutulamadığı yerlerde 

 

Salix spp. Korteksi (yani söğüt 

kabuğu ekstresi) 

 

Terpenler (öjenol, geraniol ve 

timol) 

 

2- Temel maddeler  

Gıdaya dayalı temel maddeler 

(Lesitinler, sakkaroz, fruktoz, sirke, 

peynir altı suyu, kitosan hidroklorür 

(sürdürülebilir ya da organik 

balıkçılıktan) ve Equisetum arvense 

vb. Dahil) 

Yalnızca (EC) 1107/2009 (2) sayılı Yönetmeliğin 23. Maddesinde 
tanımlanan ve 178/2002 Sayılı Yönetmeliğin (EC) 2. Maddesinde 
tanımlanan gıda olan ve bitki veya hayvan kökenli olan temel 
maddeler 

Herbisit olarak kullanılmayacaktır. 

 

3- Mikroorganizmalar ya da mikroorganizmalarla üretilen yada mikroorganizmalardan türetilen 

maddeler  

İsim 

 

Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları 

 

Mikroorganizmalar Sadece genetik olarak modifîye edilmemiş ürünleri kapsar. 

Spinosad  

Cerevisane  
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3- Bölüm 1, 2 ve 3’de behsedilenlerin dışındaki maddeler 

İsim 

 

Tanımı, içeriği ve kullanım koşulları 

 

Aliminyum silikat(Kaolin)  

Kalsiyum hidroksit  

 

 

Fungusit 

Fidanlıklarda dahil olmak üzere sadece meyve ağaçlarında 

Nectria galligena’yı kontrol altında tutmak için kullanılır. 

Karbondioksit  

Bakır bileşenleri formları: Bakır 

hidroksit, bakır oksiklorür, bakır 

oksit, bordo karışımı ve tribazik 

bakır sülfat 

 

Diamonyum fosfat Yalnızca tuzaklarda çekici olarak 

Etilen  

Yağ asidleri  Herbisit dışında tüm kullanımlar onaylanmıştır. 

Demir fosfat  (Demir (III) 

ortofosfat) 

Ekili alanlar arasındaki yüzey hazırlıkları 

 

Hidrojen peroksit  

Kieselgur (Diatomit toprak)  

Kireç sülfür (kalsiyum polisülfit) 
 

Parafin yağı  

Potasyum ve sodyum hidrojen 

bikarbonat (yani potasyum 

bikarbonat) 

 

Piretiroidler (sadece 

deltamethrin or lambda-

cyhalothrin) 

Yalnızca belirli çekici tuzaklarda; sadece Bactrocera oleae 

ve Ceratitis capitata Wied’e karşı 

Kuartz kumu  

Sodyum klorür  Herbisit hariç her tür kullanıma izin verilir. 

Kükürt  
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Ek -3 

Hayvancılıkta İç ve Dış Asgari Yüzey Alanları ve Diğer Barınak Özellikleri 

1-Sığırlar, tek tırnaklılar, küçükbaşlar ve domuz   

 

İç alan  

 (hayvanlara ayrılan net alan) 

Gezinti alanı 

(otlama alanı hariç serbest 

dolaşım alanı) 

En az canlı ağırlık 

(kg) 
m²/baş m²/baş 

Damızlık ve 
besiye alınmış 
sığır ve tek 
tırnaklılar 

 

 

100 kg’ a kadar 1.5 1.1 

200 kg a kadar 2.5 1,9 

350 kg’ a kadar 4.0 3  

350 kg’ dan fazla 
5.0 

En az 1 m² /100 
kg 

3,7  
En az 0.75 m² /100 kg 

Süt sığırları   6 4.5 

Damızlık boğalar   10 30 

Koyun ve keçiler 
 

  1.5 koyun/keçi 2.5 

 0.35 kuzu/oğlak 0.5 

Gebe domuzlar ve 
40 günlüğe kadar 
domuz yavruları 

  

7.5 dişi domuz 

 

2.5 

Besiye alınmış 
domuzlar 

50 kg’ a kadar 0.8 0.6 

85 kg’ a kadar 1.1 0.8 

110 kg’ a kadar 1.3 1 

110 kg üzeri 1.5 1.2 

Domuz yavruları 

40 günlükten 

büyük 

ve 30 kg ’a kadar 

0.6 0.4 

Damızlık domuzlar 

 

  2.5 dişi 1.9 

 

6 erkek 
Şayet ağıllar doğal 
hizmet maksadıyla 
kullanılıyorsa: 10 m

2
/ 

domuz 

8.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CERES Eşdeğerlik Standardı 

 Revizyon No 03 

Revizyon Tarihi 04.04.2021 

4.1.1 Std Sayfa No 56 / 77 

 
 

 

2-Kanatlılar   

 

İç alan 

(hayvanlara ayrılan net alan) 
gezinti 

alanı 

(Rotasyona elverişli 

alan m
2
/baş) 

Hayvan sayısı/ m² 

Tünek genişliği 

(cm/hayvan) 

Folluk 

Yumurta 
tavuğu 

6 18 

7 tavuk için 1 
folluk 
veya  tavuk 
başına 120 cm² 
folluk alanı 

4, 170 kg/N/ha/yıl 

limitini aşmaması 

koşulu ile 

 

Besiye alınmış 

kümes 

hayvanları 

(Sabit 
barınaklarda) 

10  

en fazla 21 kg canlı 
ağırlık/ m² 
 

20 

yalnızca Hint 
tavuğu için 
 

  

4 Et ve Hint tavuğu 

4,5 Ördek 

10 Hindi 

15 Kaz 

Yukarıda bahsedilen 

tüm çeşitler için 170 

kg /N/ha/yıl limitini 

aşmaması koşulu ile 

Besiye alınmış 

kümes 

hayvanları 

(Taşınabilir 
barınaklarda) 

16(1) 

en fazla 30 kg canlı 
ağırlık/m² hareketli 
kanatlı barınakları 
 

    

2.5 

170 kg/N/ha/yıl limitini 
aşmaması koşulu ile 
 

(1) Yalnızca 150 m
2 
zemin alanı aşmayan taşınabilir barınaklar durumunda 
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Ek -4 

İşletmede Stoklanabilecek Gübre Miktarına Eşdeğer Hayvan Sayısı 

Hayvan Türleri 

 

170 kg /N/ha/yıl/baş’a eşdeğer 
maksimum hayvan sayısı 

 

Altı aydan büyük atlar 2 

Besiye alınmış danalar 5 

Bir yaşından küçük diğer sığırlar 5 

Bir yaşından büyük, iki yaşından 

küçük erkek sığırlar 
3,3 

Bir yaşından büyük, iki yaşından 

küçük dişi sığırlar 
3,3 

İki yaş ve üstü erkek sığırlar 2 

Damızlık düveler 2,5 

Besilik düveler  2,5 

Süt sığırları 2 

Gebe süt sığırları 2 

Diğer sığırlar  2,5 

Dişi damızlık tavşanlar 100 

Dişi koyunlar 13,3 

Keçiler 13,3 

Domuz yavruları 74 

Damızlık dişi domuzlar 6,5 

Besilik domuzlar 14 

Diğer domuzlar 14 

Etlik piliçler 580 

Yumurta tavukları 230 
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Ek-5 

Organik Hayvancılıkta ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılacak Yem ve Yem Maddeleri 

1. Mineral Kökenli Yem Maddeleri 

Kalkerli deniz kabukları 

Maerl (yosun) 

Lithotamn (yosun) 

Kalsiyum glukonat 

Kalsiyum karbonat 

Flordan ari monokalsiyumfosfat 

Flordan ari dikalsiyumfosfat 

Magnezyum oksit (susuz magnezyum) 

Magnezyum sülfat 

Magnezyum klorür 

Magnezyum karbonat 

Kalsiyum magnezyum fosfat  

Magnezyum fosfat 

Monosodyum fosfat 

Kalsiyum sodyum fosfat 

Monoamonyum fosfat (amonyum dihidrojen ortofosfat) (sadece su ürünleri için) 

Sodyum klorür 

Sodyum bikarbonat 

Sodyum karbonat 

Sodyum sülfat 

Potasyum klorür 

  

2. Diğer Yem Maddeleri 

Hücreleri inaktif edilmiş ya da öldürülmüş olan mikro organizmalardan elde 

edilen fermantasyon ürünleri. 

Saccharomycescerevisiae 

Saccharomycescarlsbergiensis 
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Ek -6 

Hayvan Beslenmesinde Kullanılan Yem Katkıları ve Belirli Maddeler 

1. Teknolojik Katkı Maddeleri 

 
a) Koruyucu maddeler 

E 200 Sorbik asit 

E 236 Formik asit 

E 237 Sodyum fosfat 

E 260 Asetik asit 

E 270 Laktik asit 

E 280 Propionik asit 

E 330 Sitrik asit 

b) Antioksidanlar 

1b306(i) Sebze yağlarından tokoferol özleri 

1b306(ii) Sebze yağlarından tokoferol zengini özler 

  
c) Emülsifiye, stabilizeedici, koyulaştırıcı ve jelleştirici ajanlar 

E 322 Lesitin 

 

-Sadece organik ham maddeden türetilmiş olmalıdır. 

-Kullanımı su ürünleri yetiştiricilik yemi ile sınırlıdır. 

  
d) Bağlayıcılar, topaklanmayı önleyici ve pıhtılaştırıcı 

  

E412 Guar gam  

E 535 Sodyum demir siyanür Demir siyanür anyon olarak hesaplanan 
NaCI maksimum doz oranı 20mg/kg 

E 551b Kolloidal silis   

E 551c Kieselgur (Diyatomit, arınmış)   

1m558i Bentonit   

E 559 Asbestten ari Kaolinit killer   

E 560 Stearites ve kloritlerin doğal karışımları   

E 561 Vermikülit   

E 562 Sepiolit   

E 566 Natrolite-Phonolite   

1g568 Tortul kökenli klinoptilolit,    

E 599 Perlit   

e) Silaj katkıları 

ID no  Madde Tanım, kullanım koşulları 

 1k 

1k236 

Enzimler ve 

mikroorganizmalar 

Yalnızca silaj için hava şartlarının yeterli fermantasyona izin 

vermediği durumlarda silaj katkısı olarak kullanılabilir. 

Formik, propiyonik asit ve bunların sodyum tuzlarının 

kullanımına silaj üretiminde sadece şu durumlarda izin 

verilecektir: Hava koşulları yeterli fermantasyona izin 

vermiyorsa. 

1k237 Sodyum format 

1k280 Propiyonik asit 

1k281 Sodyum propiyonat 

1. Duyusal Katkı Maddeleri 

 

2b 

Tatlandırıcı bileşenleri Tarımsal ürünlerin ekstraktları 

 Castanea sativa Mill.: 

Kestane özütü 
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3. Besinsel Katkı Maddeleri 

 (a) Vitaminler, provitamin ve aynı etkiye sahip kimyasal olarak iyi tanımlanmış maddeler 

  

3a 
 

Vitaminler ve 
provitaminler 

-Tarımsal ürünlerden elde edilen 

-Sentetik olarak üretilen vitaminlerin tarımsal 

ürünlerden elde edilen vitaminler ile eşdeğer olması 

koşulu ile tek mideli hayvanlarda ve su ürünlerinde 

kullanılabilir. 

-5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 

Yem Kanunu ve buna dayalı mevzuata uygun olarak, 

karma yem ya da günlük rasyonda belirtilen limitleri 

sağlamak amacıyla ruminantlar için tarımsal ürünlerden 

elde edilen vitaminlere eşdeğer olması koşuluyla 

sentetik olarak elde edilen A, D ve E vitaminlerinin 

kullanımına izin verilir. 

3a920 Susuz betain Sadece tek mideli hayvanlar için 

Sadece doğal ve organik kaynaklı 

  
(b) İz elementleri 

  

E1 Demir 

3b101 

3b104 

3b103 

 

 

-Demir (II) karbonat (siderit) 

-Demir (II) sülfat, heptahidrat 

-Demir (II) sülfat, monohidrat 

3b201 

3b202 

3b203       

-Potasyum iyodid 

-Kalsiyum iyodat, susuz 

-Kaplı toz kalsiyum iyodat susuz 

3b301 

3b302 

3b303 

3b304 

3b305 

-Kobalt (ı) asetat heptahidrat  

-Kobalt (ıı) karbonat 

-Kobalt (ıı) karbonat hidroksit (2:3) monohidrat  

-Kaplı toz kobalt(ıı) karbonat hidroksit (2:3) monohidrat 

-Kobalt(ıı)sülfür heptahidrat 

3b402 

3b404 

3b405 

3b409 
 

-Bakır (II) karbonat, dihidroksi monohidrat 

-Bakır (II) oksit 

-Bakır (II) sülfat, pentahidrat 

-Dibakır klorid trihidroksit 

3b502 

3b503 
-Mangan (II) oksit 

-Mangan sülfat, monohidrat 

 

3b603 

3b605 

3b604 
3b609 

-Çinko oksit 

-Çinko sülfat monohidrat 

-Çinko sülfat heptahidrat 

-Çinko klorür hidroksit monohidrat 

3b701 

 

-Sodyum molibdat dihidrat 

 

3b801 

3b810,3b811,3b812,  

3b813,3b817 

-Sodyum selenit 

-Selenat maya inaktif 
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4. Zooteknik Katkı Maddeleri 

   4a 4b 4c 4d 

 

‘’Zooteknik katkı maddeleri’’ kategorisinden enzimler ve 

mikroorganizmalar 
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Ek -7  

Temizlik ve Dezenfeksiyonda Kullanılacak Ürünler 

1-Hayvan ve Hayvancılık İşletmelerinde Kullanılan Alet ve Ekipmanların Temizlenmesi ve 

Dezenfekte Edilmesi Amacıyla Kullanımına İzin Verilen Ürünler: 

- Potasyum ve sodyum sabunu 

- Su ve buhar 

- Kireç kaymağı 

- Kireç 

  

- Sönmemiş kireç 

-Sodyum hipoklorit (örn:  çamaşır suyu) 

- Kostik soda 

-Kostik potas 

- Hidrojen peroksit 

- Doğal bitki özleri 

-Sitrik, perasetik asit, formik, laktik, oksalik ve asetik asit 

- Alkol 

-Nitrik asit (Süt ürünleri üretim ekipmanları için) 

- Fosforik asit (Süt ürünleri üretim ekipmanları için) 

- Formaldehit 

- Süt sağım ekipmanları ve meme başı temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler 

- Sodyum karbonat 
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Ek-8 

İşlenmiş Organik Gıdaların, Mayaların ve Maya Ürünlerinin Üretilmesinde Kullanılacak  

Maddeler ve Ürünler  

1–Taşıyıcılar Dahil Gıda Katkıları 

 

 Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre “Ağırlığının % 95 inin organik olması koşulu ile” 

aşağıdaki tabloda verilen kod numarası sütununda üstünde (*)  ile işaretli gıda katkıları tarımsal 

kökenli gıda girdileri olarak hesaplamalara katılmalıdır. 

 

Kod no 
 

İsim 
 

Bitki kökenli 
gıda 

maddelerinin 
hazırlanması 

 

Hayvan 
kökenli gıda 
maddelerinin 
hazırlanması 

 

Özel Koşullar 

 

 

E 153 
Bitkisel karbon 
 

  X 
Küllü keçi peyniri 
Morbier peyniri 

E 160 b* 

Annato, 
Biksin, Norbiksin 
 
 

  X 

Kırmızı Leicester peyniri 

Çift Gloucester peyniri 

Çedar 
Mimolette peyniri 

E 170 
Kalsiyum karbonat 
 

X X 
Ürünlerin kalsiyumunu artırmada ve 
renklendirmede kullanılmaz. 

E 220 

  

Kükürt dioksit X 

  

X 

(sadece bal 

likörü için) 

Şeker eklenmemiş meyve şaraplarında 

(*) ve bal liköründe: 100 mg (**) 

  

  
E 224 

Potasyum 
metabisülfit 
 

  
X 

X 
(sadece bal 
likörü için) 

 Şeker eklenmemiş meyve şaraplarında 

(*) ve bal liköründe: 100 mg (**) 
 

E 223 Sodyum metabisülfit   X Kabuklular 
(2) 

E 250 

yada 

  
E 252 

Sodyum nitrit 

  

  
Potasyum nitrat 
 

  X 

  

  
X 

Et ürünleri 
(1)

 

  

  

E 250 için: NaNO2olarak belirtilen girdi 

miktarı:80 mg/kg 

E 252 için: NaNO3 olarak belirtilen 

girdimiktarı: 80 mg/kg 

E 250 için: NaNO2olarak belirtilen 

maksimum atık miktarı:50 mg/kg 
E 252 için: NaNO3 olarak belirtilen 
maksimum atık miktarı: 50 mg/kg 

E 270 Laktik asit X X   

E 290 Karbon dioksit X X   

E 296 Malik asit X     

E 300 Askorbik asit X X Et ürünleri 
(2)   

E 301 Sodyum askorbat   X Nitrit ve nitratla ilgili et ürünleri 
(2) 

E 306* 
Tokoferolce zengin 
ektrakt 

X X antioksidant 

E 322* Lesitinler X X 
Süt ürünleri 

(2) 

Sadece organik hammaddeden 
üretildiğinde (***) 
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E 325 Sodyum laktat   X Süt bazlı ürünler  ve et ürünleri 

E 330 Sitrik asit X X    

E 331 Sodyum sitratlar X  X   

E 333 Kalsiyum sitratlar X     

E 334 Tartarik asit (L(+),-) X 
 X 

(sadece bal 
likörü için) 

  

E 335 Sodyum tartaratlar X     

E 336 Potasyum tartaratlar X     

E 341(i) Monokalsiyum fosfat X   Unlarda kabartıcı olarak 

E 392* Biberiye ekstraktı X X 
Sadece organik üretim ile elde edilmiş 
olması koşuluyla 

E 400 Alginik asit X X Süt bazlı ürünler 
(2) 

E 401 Sodyum alginat X X 
Süt bazlı ürünler ve etten yapılan 
sosisler 

(2)  

E 402 Potasyum alginat X X Süt bazlı ürünler 
(2) 

E 406 Agar X X Süt bazlı ürünler ve et ürünleri 
(2) 

E 407 Karragenan X X Süt bazlı ürünler 
(2) 

E 410* 
Keçi boynuzu, 
harnup zamkı 

X X 
 Sadece organikten elde edildiğinde. 
1 Ocak 2022'den itibaren geçerlidir. 

E 412* Guar zamkı X X 
 Sadece organikten elde edildiğinde. 
1 Ocak 2022'den itibaren geçerlidir. 

E 414* Arap zamkı X X 
 Sadece organikten elde edildiğinde. 
1 Ocak 2022'den itibaren geçerlidir. 

E 415 Ksantan zamkı X X   

E 417  Tara gam tozu X X 
Kıvam artırıcı 
Sadece organikten elde edildiğinde. 
1 Ocak 2022'den itibaren geçerlidir. 

E 418 Gellan sakızı X X 

Sadece yüksek asil formunda  
Sadece organik üretimden elde 
edildiğinde. 
1 Ocak 2022'den itibaren geçerlidir 

E 422 Gliserol X   

Bitki orjinli 
Sadece organik üretimden elde 
edildiğinde. 1 Ocak 2022'den itibaren 
geçerlidir. 
Bitki özleri, tatlandırıcılar, jel kapsüllerde 
nemlendirici ve tabletlerin yüzey 
kaplaması için 

E 440(i)* Pektin X X Süt bazlı ürünler 
(2) 

E 464 
Hidroksipropil metil 
selüloz 

X X  Kapsüller için kapsül malzemesi 

E 500 Sodyum karbonatlar X X 
 

E 501 
Potasyum 
karbonatlar 

X     

E 503 
Amonyum 
karbonatlar 

X     

E 504 
Magnezyum 
karbonatlar 

X     

E 509 Kalsiyum klorit   X Süt koyulaşması 

E 516 Kalsiyum sülfat X   Taşıyıcı 

E 524 Sodyum hidroksit X   
Organik tatlandırıcılarda asitliğin 
düzenlenmesi ve“Laugegenback” için 
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yüzey bakımı 

E 551 Silikon dioksit X 
  
X 

Kurutulmuş toz formunda otlar ve 
baharatlar için 
Aromalar ve Propolis 

E 553 b Talk X X 
“Et ürünleri (sadece yüzey 
uygulamaları)” 

E 901 Balmumu X  
Yalnızca şekerleme için parlatıcı olarak. 
Organik arıcılıktan elde edilen balmumu 

E903 Carnauba mumu  X  

Yalnızca şekerleme için parlatıcı olarak. 
Zararlı organizmalara karşı karantina 
önlemi olarak meyvenin zorunlu aşırı 
soğuk muamelesi için hafifletici bir 
yöntem olarak (Komisyon Uygulama 
Direktifi (EC) 2017/1279) 
1 Ocak 2022’den itibaren sadece 
organik olarak üretildiğinde. O zamana 
kadar, sadece organik hammaddeden 
üretildiğinde. 

E 938 Argon X X   

E 939 Helyum X X   

E 941 Nitrojen X X   

E 948 Oksijen X X   

E968 Eritritol X X 
İyon değişimi teknolojisi kullanmadan 
sadece organik üretimden elde edilen. 

_______________ 
(1)

 Bu katkı maddesi sadece ürünün belirli özelliklerinin muhafaza edilmesini sağlayan ve/veya aynı 

sıhhi güvenceleri veren hiçbir teknolojik alternatifin mevcut olmaması durumunda Bakanlık tarafından 

onay  verildikten sonra kullanılır. Sadece ısıl işlem görmemiş et ürünleri için geçerlidir. 
(2)

 Sınırlama sadece hayvansal ürünlerle ilgilidir. 
(3)

“Dulce de leche” veya “Confiture de lait” tatlandırılmış, koyulaştırılmış sütten yapılan yumuşak, lezzetli 
kahverengi bir kremayı ifade eder. 
(*)"meyve şarabı" (elma şarabı ve armut dahil) üzüm dışındaki meyvelerden yapılan şarap olarak 
tanımlanır. 
(**) tüm kaynaklardan temin maksimum seviyeleri, mg / l SO2 olarak ifade edilir. 
(***) 1 Ocak 2019’dan itibaren 

2-Organik Üretimden Ortaya Çıkan Tarımsal Orijinli Gıda Bileşenlerinin İşlenmesi İçin 

Kullanılabilecek İşleme Destekleri ve Diğer Ürünler 

İsim 

 

Bitki kökenli 

gıda 

maddelerinin 

hazırlanması 

 

Hayvan 

kökenli gıda 

maddelerinin 

hazırlanması 

 

Özel durumlar 

 

Su X X 
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 98/83/EC no’lu 

yönetmelik dâhilindeki içme suyu 

Kalsiyum klorit X X 
Koagülasyon ajanı. 

Hayvansal kaynaklı gıdalarda: etten yapılan sosisler 

Kalsiyum 

karbonat 
X   

Kalsiyum 

hidroksit 
X   

Kalsiyum sülfat X  Koagülasyon ajanı 
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Magnezyum klorit  

(veya nigari) 
X  Koagülasyon ajanı 

Potasyum 

karbonat 
X  

Üzümlerin kurutulması 

 

Sodyum karbonat X X  

Laktik asit  X 
Peynir üretiminde salamura pH sının düzenlenmesi için 

(
1
) 

Fermentasyonda

n L(+)lactic acid  
X  

Bitkisel kaynaklı gıdalarda: bitki protein ekstraktı hazırlığı 

için 

Sitrik asit X X  

Sodyum hidroksit X  

Şeker üretimi için 

Zeytinyağı üretimi dışında yağ üretimi için 

Bitki protein ekstraktı hazırlığı için  

Sülfürik asit X X 
Jelatin üretimi(

1
) 

Şeker üretimi (
2
) 

Hop ekstraktı X  

Bitkisel kökenli gıda maddeleri ile ilgili olarak: sadece 

şeker üretiminde antimikrobiyal amaçlar için. 

Organik üretimden temin edildiği takdirde. 

Çam reçinesi 

ekstraktı 
X  

Bitkisel kökenli gıda maddeleri ile ilgili olarak: sadece 

şeker üretiminde antimikrobiyal amaçlar için. 

Organik üretimden temin edildiği takdirde. 

Hidroklorik asit 

 
 X 

Jelatin üretimi 

Gouda, Edam,  Maasdammer, Boerenkaas, Friese ve 

Leidse Nagelkaas gibi özel sert kabuklu peynirlerin 

işlenmesinde salamura pH sının düzenlenmesi için 

Amonyum 

hidroksit 
 X Jelatin üretimi 

Hidrojen peroksit  X Jelatin üretimi 

Karbon dioksit X X  

Azot X X  

Etanol X X Çözücü 

Tannik asit X  Filtrasyon yardımcısı 

Yumurta akı 

albümini 
X   

Kazein X   

Jelatin X   

Isinglass  X   

Bitkisel yağlar X X 
Yağlama, serbestleştirici veya köpüklenmeyi önleyici ajan 

Sadece organik üretimden elde edildiğinde 

Silikon dioksit jel 

yada koloidal 

çözelti 

X   

Aktif karbon X X  

Talk X  
Gıda katkı maddesi E 553b için belirlenen saflık kriterini 

karşılamaları durumunda  

Bentonit X X Bal likörü için yapıştırıcı araç (
1
) 

Selüloz X X Jelatin üretimi (
1
) 

Diatoma toprağı X X Jelatin üretimi (
1
) 
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Perlit X X Jelatin üretimi (
1
) 

Fındık kabuğu X   

Pirinç unu X   

Balmumu X  
Serbestleştirici 

Sadece organik arıcılıktan elde edilen balmumu 

Karnuba mumu X  
Serbestleştirici 

Sadece organik hammaddeden elde edilen 

Asetik asit/sirke  X 

Sadece organik üretimden elde edilen 

Balık işleme için GDO’suz biyoteknolojik yöntemler 

kullanılmamış 

Tiyamin hidoklorit X X 
Elma şarabı, armut şarabı, bal likörü dahil meyve 

şaraplarının işlenmesinde kullanılmak için  

Diamonyum 

fosfat 
X X 

Elma şarabı, armut şarabı, bal likörü dahil meyve 

şaraplarının işlenmesinde kullanılmak için 

Odun lifi X X 

Kereste kaynağı sertifikalı olarak sınırlandırılmalıdır, 

sürüdürülebilir hasat edilmiş odun. 

Odun toksin bileşenleri içermez. 

(1) Kısıtlama sadece hayvansal ürünleri ilgilendirir.  

(2) Kısıtlama sadece bitkisel ürünleri ilgilendirir. 

 

3-Maya ve Maya Ürünlerinin Üretilmesi İçin Yardımcı Maddeler 

İsim 

 

Temel mayalar 

 

Maya imalatı/ 

formülasyonu 

 

Özel şartlar 

 

Kalsiyum klorür X   

Karbon dioksit X X  

Sitrik asit 

 

X  Maya üretiminde pH düzenlemesi 

için 

Laktik asit X  Maya üretiminde pH düzenlemesi 

için 

Azot X X  

Oksijen X X  

Patates nişastası 

 

X X Süzme için 

Sadece organik üretimden elde 

edildiğinde 

Sodyum karbonat X X pH düzenlemek için 

Bitkisel yağlar 

 

X X Yağlama, serbestleştirici veya 

köpüklenmeyi önleyici ajan 

Sadece organik üretimden elde 

edildiğinde 

 



 CERES Eşdeğerlik Standardı 

 Revizyon No 03 

Revizyon Tarihi 04.04.2021 

4.1.1 Std Sayfa No 68 / 77 

 
 

 

EK 8 a 

Madde 7.4.1.’e uyarınca şarapcılık sektörü ürünlerinin içinde veya bunlara ilave edilerek 

kullanılmalarına izin verilen ürünler ve  maddeler 

 (EC) 606/2009 sayılı 

Yönetmelik, Ek I A uyarınca 

muamele türü 

Ürünlerin veya maddelerin 

adı 

(EC) 1234/2007 sayılı Yönetmelik ile (EC) 

606/2009 sayılı Yönetmelikteki sınırlamalar ve 

yaptırımlar çerçevesindeki özel koşullar ve 

kısıtlamalar  

No. 1 Havalandırma veya 

oksijenleme için kullanım 

 

 

 

— Hava  

— Gaz oksijen  

No. 3 Santrifüjleme veya 

filtreleme 

 

 

 

— Perlit 

— Selüloz 

—Diyatomatik toprak 

Sadece yardımcı inert filtreleme maddesi olarak 

 

No. 4 İnert bir ortam 

oluşturma ve ürünün 

havasız bir ortamda 

elleçlenmesi için kullanım 

 

— Azot  

— Karbon dioksit  

— Argon  

No. 5, 15 ve 21: Kullanım 
— Mayalar (

1
), maya 

hücresi duvarları 
 

No. 6 Kullanım 

— Diamonyum fosfat 

—Tiyamin hidroklorür 

—Maya otolizatları 

 

No. 7 Kullanım 

— Kükürt dioksit 

— Potasyum disülfit  veya  

potasyum metabisülfit 

 

a) Kırmızı şaraptaki azamî kükürt dioksit 

muhtevası (EC) 606/2009 sayılı Yönetmelik, Ek I 

B, Kısım A, No. 1, Harf a) uyarınca 2 g/l'den daha 

düşük kalıntı şeker muhtevasında 100 mg/l'yi 

geçmemelidir.  

b) Beyaz şaraptaki ve pembe şaraptaki azamî 

kükürt dioksit muhtevası (EC) 606/2009 sayılı 

Yönetmelik, Ek I B, Kısım A, No. 1, Harf b) 

uyarınca 2 g/l'den daha düşük kalıntı şeker 

muhtevasında 150 mg/l'yi geçmemelidir. 

c) Diğer şaraplarda, 1 Ağustos 2010 tarihinde, 

(EC) 606/2009 sayılı Yönetmeliğin I B no'lu eki 

uyarınca uygulanan azamî kükürt dioksit 

muhtevası 30 mg/l azaltılmaktadır.  

No. 9 Kullanım 
- Önolojik kullanım için 

odun kömürü (aktif kömür) 
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No.10 Berraklaştırma 

— Yenilebilir jelatin (
2
) 

—Bitkisel menşeli 

proteinler 

Buğday veya bezelyeden  

— Balık tutkalından (
2
) 

— Yumurta akından (
2
) 

— Tanenden (
2
) 

— Patates proteininden (
2
) 

 
 

   —Maya protein 

ekstraktları (2) 

— Kazein 

—Aspergillus niger’den 

türetilen chitosan 

— Potasyum kazeinat 

— Silikon dioksit 

— Bentonit 

— Pektolitik enzimler 

No. 12 Asitlendirme için 

kullanım 

— Laktik asit 

— L(+) tartarik asit 
 

No. 13 Asit giderme için 

kullanım 

— L(+) tartarik asit 

— Kalsiyum karbonat 

— Nötr potasyum tartarat 

— Potasyum bikarbonat 

 

No. 14 Katkı maddeleri — Halep çamsakızı  

No. 17 Kullanım — Laktik asit bakterileri  

No.19 Katkı maddeleri — L - askorbik asit  

No. 22 Havalandırma için 

kullanım 
— Azot  

N 23 Katkı maddeleri — Karbon dioksit  

No.24Şarabın 

stabilizasyonu için katkı 

maddesi 

- Sitrik asit  

No.25Katkı maddeleri — Tanenler (2)  

No.27Katkı maddeleri — Metatartarik asit  

No. 28 Kullanım — Arap sakızı (2)  

No. 30 Kullanım — Potasyum bitartarat  

No. 31 Kullanım — Bakır sitrat  

No. 35 Kullanım — Maya mannoproteinleri  

No. 38 Kullanım — Meşe odunu parçaları  
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No. 39 Kullanım — Potasyum alginat  

No. 44 Kullanım 
—Aspergillus niger’den 

türetilen chitosan 
 

No. 51 Kullanım 

 
—İnaktif maya  

(EC) 606/2009 sayılı 

Yönetmeliğin III no'lu ekinin 

A bölümü, No. 2, Harf b 

uyarınca muamele türü 

— Kalsiyum sülfat 
Sadece,vino generoso‘ veya,vino generoso de 

licor‘ için 

(1) Münferit maya suşları için: Mevcut olduğu takdirde, organik ham maddelerden kazanılanlar  

(2) Mevcut olduğu takdirde, organik ham maddelerden kazanılanlar 

 

 

Ek -9 

Madde 7.1.3’e atfen Organik Olarak Üretilmeyen Tarımsal Kaynaklı Bileşenler 

1- İşlenmemiş Bitkisel Ürünler ve Bunların Yan İşlemlerle Türetilmiş Ürünleri 

1.1- Yenilebilir meyveler, kabuklu yemişler ve tohumlar: 
- Meşe palamutları (Quercus spp.) 

-Kola cevizleri  (Cola acuminata) 

- Bektaşi üzümleri (Ribes uva-crispa) 

-Tropikal meyveler (passion meyve) (Passiflora edulis) 

-Ahududu (kurutulmuş) (Rubus idaeus) 

-Kırmızı frenk üzümü (kurutulmuş)(Ribes rubrum) 

 

 

1.2- Yenilebilir baharatlar ve tıbbi bitkiler: 

-Kara biber (Peruya özgü) (Schinus molle L.) 

-Yabanturpu tohumları (Armoracia rusticana) 

-Lesser galanga (Alpinia officinarum) 

-Yalancı safran çiçekleri (Carthamus tinctorius) 

-Su teresi bitkisi (Nasturtium officinale) 

 

1.3- Diğer çeşitler: 

Organik olmayan gıda maddelerinin hazırlanmasında izin verilen deniz yosunu dahil algler. 

2- Bitkisel Ürünler 

 

2.1- Rafine edilmiş veya edilmemiş, kimyasal olarak işlem görmemiş aşağıdaki bitkilerden elde 
edilen katı ve sıvı yağlar:  

-Kakao (Theobroma cacao) 

-Hindistan cevizi (Cocos nucifera) 

-Zeytin  (Olea europaea) 

-Ayçiçeği (Helianthus annuus) 

-Palm (Elaeis guineensis) 

-Kolza (Brassica napus, rapa) 

-Yalancı safran çiçekleri (Carthamus tinctorius) 
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-Susam(Sesamum indicum) 

-Soya (Glycine max) 

 

2.2- Tahıllar ve yumru köklerden elde edilen aşağıdaki şekerler, nişastalar ve diğer ürünler: 
-Fruktoz 

-Firinç yufkası 

-Fayalanmamış ekmek (ekmek yufkası) 

-Pirinç ve mumlu mısırdan elde edilen nişasta, kimyasal olarak modifiye görmemiş  

 

2.3- Diğerleri 

-Bezelye proteini(Pisum spp.) 

-Rom, yalnızca şeker kamışı suyundan elde edilmiş 

-Kirsch (Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde belirtilen aroma 

maddeleri ve meyve esasına göre hazırlanan )  

 

3- Hayvansal Ürünler 

Su kültürü kökenli olmayan ve organik olmayan yem maddeleri hazırlanmasında izin verilen sucul 

organizmalar 

-Jelatin 

-Jeynir altı suyu tozu (herasuola) 

-Kılıflar (casings) 
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Ek-10 

A.Avrupa Birliği organik logo 

1- AB Organic Logosu Aşağıdaki Modele Uymalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Pantone (Kutu) Içinde Dört Renkli Işlem Kullanıldığında Referans Renk 376 No Ve Yeşil Dir (% 

50 Mavi Ve % 100 Yeşil)  

3-  AB logosu, renkli kullanılamayacağı yerlerde, şekilde gösterildiği gibi, siyah ve beyaz olarak 

kullanılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Ambalajın veya etiketin arka plan rengi koyu ise, semboller, ambalaj veya etiketin arka plan rengi 

kullanarak, negatif bir biçimde kullanılabilir. 

5- Eğer bir sembol zor görünen,renkli bir arka plana renkli olarak kullanılırsa,  sembol etrafında bir 
dış sınırlandırma hattı arka plan rengi ile kontrastını arttırmak için kullanılabilir. 

6- Özel durumlarda, ambalaj üzerinde tek renkli göstergeler (işaret) varsa, AB Organik logosu aynı 
renkte kullanılabilir. 

7-  AB Organik logosu en az 9 mm ve en az 13,5 mm genişliğinde bir yüksekliğe sahip olmalıdır; 
orantılı oranı yükseklik / genişlik her zaman 1:1,5 olacaktır. İstisnai minimum boyutu çok küçük 
paketler için 6 mm yüksekliğe kadar düşebilir. 

8- AB Organik logosu AB Organik logosu doğası nı değiştirmeyen  veya Madde 9.4.1 de belirtilen 

endikasyonlar herhangi bir değişikliğe  neden olmamak  koşuluyla, organik tarım a atıfta  bulunan 

grafik veya metin öğeleri ile ilişkili olabilir. 2. maddede belirtilen referans renginden farklı bir yeşil 

renk kullanarak ulusal veya özel logoları ile ilişkili olarak, AB'nin Organik logosu referans olmayan 

renk kullanılabilir. 

9- AB Organik logosunun kullanımı  Fikri Mülkiyet için Benelüks Büro ve Toplum ve Uluslararası 

Marka Tescil deki Organik Tarım Toplu işaretlerine kurallara uygun olmalıdır. 

B. Madde 8.3.2 'de belirtilen kod numaraları  

 

Kod numaralarının genel formatı aşağıdaki gibidir: 

 

AB-CDE-999 
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EK-11 

(EC) 889/2008 nolu yönetmeliğin 68 .ci maddesinde refere edilen (ifade edilen) 834/2007 nolu 

yönetmeliğin 29 (1) maddesine gore müteşebbis  sertifikası 

Müteşebbis sertifikası, Yönetmelik (EC) No 834/2007 Madde 29 (1) 'e göre 

1.döküman no 

2. operator isim ve adresi, ana faaliyet alanıu 

(üretim, işleme, ithalat vs) 

3.Isim, adres ve sertifikasyon kuruluşu  kod 

numarası 

4.Ürün grubu/faaliyet 5. Tanimlama: 

— Bitki Ve Bitkisel Ürünler 

— Yosun Ve Yosun Üretimi 

— Hayvan Ve Hayvan Ürünleri 

—  Su Ürünleri ve su ürünleri Üretimi 

—  Işlenen Ürünler 

Organic üretim, geçiş ürünü, keza 834/2007 

sayılı yönetmeliğin 11 maddesine uygun  

parallel üretim/işleme ilişkilendirilen organik 

olmayan üretim 

6.Geçerlilik Tarihi 

Bitkisel Üretim……………… 

Yosun Ürünü……………….. 

Hayvancılık .............................  

Su Ürünü ......................................  

Işlenen Ürünler ........................ 

7. Kontrol Tarihi: 

8.Bu dokumaneu 834/2007 ve 889/2008 sayılı yönetmeliğin 29 (1) maddesine 

göredüzenlenmiştir. Müteşebbis söz konusu yönetmelik gerekliliklerine uygun 

faaliyetlerini sunar. 

Tarih ve yer: 

Sertifikasyon kurulusu  adına yetkili imzası: 
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EK-12 

Madde 7.3.2 ‘e atfen satıcı beyanı modeli 

Satıcı beyanı (GDO Deklerasyonu) 

 

Satıcı Isim Adresi 

 

Kimlik (Lot, Stok No) Ürün Ismi  

Bileşenler: 

 

(Ürün var olan tüm bileşenleri üretim sürecinde son kullanılan ürünleri belirtin) 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

AB 834/2007 yönetmeliğin 2. Ve 9. Maddelerine göre GDO ve/veya GDO türevlerinden üretilmemiş 

olduğunu ve ilgili mevzuata uyumlu olduğunu kabul ve beyan ederim. 

Şayet bu beyan geri çekiler yada değiştirilir ise veyahut da herhangi bilgi onun doğruluğunu 

sorgulatacak şekilde açiğa çikarsa derhal müşterimizi ve onun kontrol organinin yetkilisini 

bilgilendirmeyi üzerime aliyorum. 

Bu beyanin doğruluğunu incelemek / araştirmak ve gerek duyulursa analiz amaciyla örnekler almak için 

sertifikasyon kuruluşu tarafindan atanan bağimsiz bir kurluşun bu görevi yapmasini Kabul ediyorum. 

İş bu imza altina konulan belge, bu beyanin doğruluğuna ilişin sorumluluğu getirmektedir. 
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EK -13 AVRUPA BİRLİĞİNE ORGANİK ÜRÜN İHRACATINDA DENETİM SERTİFİKASI 

ANNEX- XIII 

CERTIFICATE OF INSPECTION 

FOR IMPORT OF PRODUCT FROM ORGANIC PRODUCTION INTO THE EUROPION UNION 

 

1. Kontrol Kuluşu veya yetkili  (ad, adres, 

kod numarası) 

2-Counsil Regulation (ECC) No 834/2007,  

- Article.33(2)  or 

-  Article.33(3)       

 3.Denetim sertifikasının seri numarası  4.  İhracatçı  (adı ve adresi) 

 

 

5. Ürünün üreticisi veya işleyicisi (adı ve 

adresi) 

 

 

 

 

6. Kontrol kuruluşu veya kontrol yetkilisi (adı, adresi ve 

kodu)   

 

7. Orijin ülke 

 

8.İhracatçı ülke 

9. Gümrük yeri (ülke)/ Giriş noktası 10. Variş Yeri 

11.İthalatçı (adı, adresi ve EORI numarası) 

 

 

 

 

12. İlk konsinye (adı ve adresi) 

13. Ürünlerin tanımı  

CN kodu                       Ticari adı                         Ambalaj adedi                                   Lot numarası                  

 Net miktar 

14.Konteynır numarası  

 

15. Mühür 

numarası 

16. toplam brüt ağırlık  
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17. AB’ye girişten önce ulaşım araçları  

Yöntem  

Tanımlama 

Uluslararası taşıma evrakı 

18. 1. Kutuda sertifikaya konu olan kontrol kuluşu veya otoritesinin bildirimi    

 

Bu sertifikanın, 1235/2008 Sayılı AB Yönetmeliğinin 13(4) Maddesinde belirtilen kontroller esas 

alınmak suretiyle üretilen ve yukarıda belirtilen ürünlerin bu Yönetmeliğe eşdeğer kabul edilen 

834/2007 Sayılı Avrupa Komisyonu Yönetmeliğinde belirtilen organik üretim ve denetim kurallarına 

uygun olarak elde edildiği tasdik olunur. 

 

Tarih  

Yetkili kişinin adı ve imzası                                                                     Yetkili otorite veya kuruluşun 

kaşesi   

 

19.   Gümrük antrepo rejimi    ☐                Dahilde işleme rejimi ☐ 

Müteşebbisin  adı ve adresi: 

Kontrol kuruluşu veya otoritenin (Adı, adresi ve kodu) 

Gümrük veya dahilde işleme rejiminin gümrük deklarasyon referans numarası 

20. İlgili Üye devletin yetkili makamı tarafından sevkiyatın onaylanması 

Yetkili ve Üye devlet: 

Tarih: 

Yetkili personelin adı ve imzası                                        Kaşe 

21.İlk konsignenin deklarasyonu. 

Bu sertifika, malların alımının EC 889/2008 sayılı yönetmeliğin 34. Maddesi uyarınca 

gerçekleştirildiğini onaylamatadır. 

Firmanın Adı:                                                  Tarih: 

Yetkili personelin adı ve imzası  
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Ek 14 Tarımda kullanılan ürünler ve maddeler ve yetkileri için kriterler 

 
1. Organik üretimde kullanılacak ürün ve maddelerin onaylanması için CERES (EC) 

889/2008 sayılı yönetmeliğe ve ilgili eklerine ve değişikliklerine atıfta bulunmaktadır. Ek 

olarak, ürünlerin ve maddelerin kullanımına yalnızca sertifikasyon yapılan ülkede ulusal 

yasalara göre izin verilirse bu ürünler onaylanabilir. 

2 

a) 1.  Paragrafta  belirtilen  duruma  istisna  olarak,   CERES,  aşağıdaki amaçlarla  

organik  tarımda kullanılabilecek ürünleri ve maddeleri organik üretimde kullanım için 

izin verebilir ve kısıtlı bir listeye dahil edebilir: 

- bitki koruma ürünleri olarak; 

- gübreler ve toprak düzenleyiciler 

olarak; 
Bu ürünlerin organik üretimde kullanılması ve Ek 1a ve 2a'ya dahil edilmeleri için yetki 
verilmesi, paragraf 

3'te  belirtilen  kriterlere  tabi  olacaktır.  İlgili  bölgede  geleneksel  olarak  kullanılan  
ürünlere  özel  önem verilmektedir. 

 
b)  CERES, 1. Paragrafta belirtilen duruma istisna olarak, gıda endüstrisinde kullanılmak 

üzere sınıflandırılmış olmaları koşuluyla, organik üretim ürünlerinde ve temizlik ve 

dezenfeksiyon için kullanılan maddelerde kullanım yetkisi verebilir. 

 
3.  1. paragrafta belirtilen ürünlerin ve maddelerin onaylanması, organik tarımın amaçlarına 

ve ilkelerine ve bir bütün olarak değerlendirilecek aşağıdaki genel ve özel kriterlere tabidir: 

(a)        Kullanımlarının sürekli üretim için gerekli olması ve 
amaçlanan kullanım için zorunlu olması. 

 
(b)         Tüm ürünler ve maddeler, bu tür kaynaklardan elde edilen ürünlerin veya 

maddelerin yeterli miktarlarda veya kalitede bulunmadığı veya alternatiflerin 

bulunmadığı durumlar haricinde bitki, hayvan, mikrobik veya mineral kökenli 

olmalıdır. 

(c)       Bitki koruma ürünleri için aşağıdakiler geçerli olacaktır: 

(i)          Bunların kullanımı, zararlı biyolojik organizmaların veya diğer 

biyolojik, fiziki veya üreme alternatiflerinin veya ekim uygulamalarının veya 

diğer etkili yönetim uygulamalarının mevcut olmadığı belirli bir hastalığın 

kontrolü için gereklidir. 

(ii)     Eğer ürünler bitki, hayvan, mikrobik veya mineral kökenli değilse ve 
doğal formlarıyla aynı değilse, sadece ürünün yenilebilir parçaları ile 
herhangi bir doğrudan teması önlediğinde kullanımı yetkilendirilebilir. 

(d)          Gübreler ve toprak düzenleyiciler için aşağıdakiler geçerli olacaktır: 

Bunların kullanımı, toprağın verimliliğini sağlamak veya sürdürmek için ya da 

ürünlerin spesifik beslenme gereksinimlerini veya spesifik toprak düzenleme 

amaçlarını yerine getirmek için şarttır. 

 
4.  1. paragraf kapsamına girmeyen ürün ve maddelerin kullanımı, sadece organik tarımın 

amaçları ve ilkeleri ile 3. paragraftaki genel kriterlere uygun olarak, organik tarımda 

kullanılmak üzere onaylanabilir. 

 


