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CERES Politikası 

Organik Geçi ş Dönemi Politikası 

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

2 Temel  Her ne kadar organik yönetmeliklerde geçiş dönemleri açıkça tanımlanmış olsa da, 
bu yönetmelikler ilk kontrol öncesinde organik yönetimin onaylanması için detaylı 
kriterler sunmazlar. Bazı durumlarda, sertifikasyon kuruluşları arasındaki rekabet, 
standartların bu anlamda aşağı çekilmesine sebep olabilir.  

3 Yasal Çerçeve  TR Yönetmeli ği’ne göre Geçi ş Dönemi:  
Madde 8 – (1) b) Organik olarak değerlendirilecek bitkisel ürünler için, tek yılık bitkilerde ekim 
tarihinden itibaren en az iki yıl, mera ve yem bitkilerinde yem olarak kullanılmasından önce en 
az iki yıl, yem bitkisi dışındaki çok yıllık bitkilerde ise ilk organik ürün hasadından önce üç yıllık 
geçiş sürecinin uygulanması gerekir. 
(c) …Müteşebbis tarafından organik tarım yapılacak alan bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 
bölümlerinde yer alan girdiler dışındaki girdilerin geriye dönük olarak en az üç yıl 
kullanılmadığını resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile belgelendirilmesi halinde 
yetkilendirilmiş kuruluş tarafından geçiş süreci maksimum bir yıl kısaltılabilir. 
 
Yönetmelik (EC) 889/08: 
Bölüm 5: Geçiş Kuralları;  Mad. 36: Bitki ve bitki ürünleri  
“1. Bitki ve bitki ürünlerinin organik olarak değerlendirilebilmesi için, (EC) 834/2007 
Yönetmeliği’nin 9, 10, 11 ve 12. Maddelerinde ve bu yönetmeliğin 1. Bölümünde açıklanan 
üretim kuralları ve bu yönetmeliğin 6. Bölümünde değinilen istisnai üretim kurallarının ekimden 
önceki en az iki yıllık geçiş döneminde parsellerde uygulanmış olması gerekir, ya da, çayır 
alanı ya da çok yıllık yem bitkisi olması durumunda, organik yem bitkisi olarak 
değerlendirilmesinden önceki en az iki yıl, ya da, yem bitkisi haricindeki çok yıllık bitkiler 
olması durumunda, organik ürünlerin ilk hasadından önce en az üç yıl olmalıdır. 
2. Yetkili otorite aşağıdaki şartların sağlanması durumunda, geriye dönük herhangi bir dönemi, 
geçiş döneminin bir parçası olarak değerlendirebilir; 
a) Arazi parsellerinde organik üretim için izin verilmeyen ürünlerin kullanılmamasını 
sağlayacak şekilde Yönetmelik (EC) No 1257/99, (EC) No 1698/2005 ya da farklı bir resmi 
programa uygun önlemler alınmış ise, 
b) Parsellerin organik üretim için izin verilmeyen ürünlerle işlem görmemiş doğal ya da tarım 
alanları olması durumunda. İlk alt paragrafın (b) maddesinde atıfta bulunulan periyod, geriye 
dönük olarak yalnızca yetkili otoriteye en az üç yıl boyunca gerekliliklerin karşılandığına dair 
tatmin edici kanıtlar sunulması durumunda dikkate alınır.” 
 
Codex Alimentarius: 
Ek 1.A (1): “Bu ekte belirtilen prensiplerin ekimden önceki en az iki yıllık bir geçiş dönemi 
boyunca parsellere, çiftliğe ya da çiftlik birimlerine ya da çayır haricindeki çok yıllık bitkiler 
olması durumunda bu kılavuzun 1.1 (a) paragrafında değinildiği gibi ürünlerin ilk hasadından 
önceki en az 3 yıl boyunca uygulanmış olması gerekir. Parselin geçmiş kullanımına dayanarak 
bu periyodun kısaltılması ya da uzatılması için yetkili otorite, ya da delege edilen yerlerde 
resmi ya da resmi olarak tanınmış sertifikasyon kuruluşu ya da otoritesi bazı durumlarda 
(örneğin 2 yıl ve daha fazla boş kullanım gibi) karar verebilir ancak bu periyod en az 12 ay ya 
da daha fazla olmalıdır.” 

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

• T1, T2, T3: Geçiş döneminin birinci ikinci ve üçüncü yılı. 
• Geçmi ş arazi yönetiminin geriye dönük tanınması: bu yalnızca Yön. (EC) 

834/07 (uygun ya da eşdeğer) içeriğinde, sertifikasyon kontratı imzalanmadan 
önceki bir periyodu geçiş döneminin bir parçası olarak tanımak için kullanılan bir 
terimdir. Daha önce EC’ye göre akredite bir başka bir sertifikasyon kuruluşu 
(KSK) tarafından sertifikalandırılan müteşebbisler için kullanılmaz. Bu sertifikaları 
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tanımak “geriye dönük tanıma” değil, zorunluluktur  (WI 4.2.13). 
5 Politika  
5.1 TR Yönetmeli ği ve 

AB Yönetmeli ği ve 
göre geçi ş dönemi 
başlangıcı: 

Normal durumlarda (geçiş döneminin geriye dönük tanınmaması durumunda – bknz 
5.2), TR ve EU yönetmeliğine göre geçiş dönemi akredite bir sertifikasyon kuruluşu 
ile sözleşme imzalanması ile başlar. 
 

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

5.2 EU Yönetmeli ği’ne 
göre eşdeğer 
uygulamalar 

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

• Yön. EC 1235/08 Ek III’de listelenen üçüncü ülkelerdeki (örn, Tunus, Şili) 
“eşdeğer” ürünler için, CERES ilgili yetkili otoritelerin talimatlarını uygular. 

5.3 TR Yönetmeli ği’ne 
göre yasaklı 
girdilerin 
kullanılmadı ğına 
dair geriye yönelik 
tanınma için 
gerekli kanıtlar 

• Madde 8 – (1) c) …”Müteşebbis tarafından organik tarım yapılacak alan bu 
yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 bölümlerinde yer alan girdiler dışındaki girdilerin 
geriye dönük olarak en az üç yıl kullanılmadığının resmi kurum ve kuruluşlardan 
alınacak belge ile belgelendirilmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluş tarafından 
geçiş süreci maksimum bir yıl kısaltılabilir. Geçiş süreci, tek yılık bitkilerde 12 ay, 
çok yıllık bitkilerde 24 aydan daha az uygulanamaz.” 

5.4 AB Yönetmeli ğine 
göre yasaklı 
girdilerin 
kullanılmadı ğına 
dair geriye yönelik 
tanınma için 
gerekli kanıtlar 

Kontrolör ve değerlendirme görevlisi çiftliğin ya da çiftçi grubunun geçmişte kimyasal 
kullanmamış olduğuna dair sunduğu kanıtların güvenilirliğini, akla yakınlığını ve 
uygunluğunu doğrular. Kontrolörlerin bu amaç için yeterince eğitilmiş olması gerekir. 
Aşağıdaki kanıtlar şöyle değerlendirilebilir; 

 Kanıtlar  
 

Detaylar  

a Bir organik tarım 
programına katılım 
 

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

b Başka bir organik 
standarda göre 
sertifikasyon 

Standart ve sertifikasyon kuruluşu güvenilir ise, geçerli bir kanıt olarak 
değerlendirilebilir, örneğin farklı ülkelerdeki organik standartlar ya da özel 
standartlar gibi. Geçmiş sertifikasyonun güvenilirliği konusunda CERES 
duruma göre spesifik bir değerlendirme yapar. 

c Nadas arazisi 
 

Kontrolör nadas bitki örtüsünün yaşını değerlendirir. 

d Terk edilmiş meyve 
bahçeleri 

Eğer sıralar arası bitki örtüsü ve meyve bahçesinin durumu meyve bahçesinin 
en az son üç yıldır terk edilmiş olduğunu gösteriyorsa, bu da “nadas” arazi ile 
aynı şekilde değerlendirilir. 

e Tüm bölgede ilgili ürün için 
genel olarak kimyasal 
kullanılmaması 
 

Bunu değerlendirmek için yerel tarım uygulamaları hakkında detaylı ve derin 
bir bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Zirai kimyasalların henüz kullanılmadığı 
bölgeler her geçen gün azalmaktadır. CERES bu durumda gerekli 
araştırmaları yaparak, duruma göre karar verecektir. 

5.7 Daha önceden 
sertifikalandırılmı ş 
çiftliklere ait yeni 
arazilerin geriye 
dönük tanınması 

Yukarıda bahsedilenler geçerlidir. 

5.8 TR Yönetmeli ği ve 
AB Yönetmeli ği 

Çok yıllık bitkiler için geçiş döneminin tek yıllıklardan uzun olduğunu anlıyoruz, 
çünkü bitkiler kimyasallarla kirlenmiş olabilirler. Bu durum geçiş dönemi başladıktan 
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göre, geçi ş dönemi 
başladıktan sonra 
dikilen çok yıllık 
bitkiler 

sonra  dikilen çok yıllık bitkiler için, özellikle organik dikim stoğunun kullanıldığı 
durumlarda, geçerli değildir. Bu nedenle, böyle durumlarda, CERES çok yıllıklar için 
geçiş dönemini tek yıllık ürünlere olduğu gibi ele alacaktır: 24 ay, artı 4 aylık bir orta 
büyüme süresi, yani hasada kadar toplam 28 ay (36 ay yerine) 

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

 

*Not:  Şu anda Avrupa Birliği dışındaki üçüncü ülkelerdeki ürünler, Yön. (EC) 834/07’ye “uyumlu” değil, 
sadece “eşdeğer” olarak sertifikalandırılabilir. Daha fazla detay için bakınız, CERES Eşdeğerlik 
Politikası 
 


