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CERES Politikası 

İzlenebilirlik Politikası 

1 Amaçlar  Bu politika organik ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak için minimum 
gereklilikleri açıklar. 

2 Temel  Globalleşmenin ve gittikçe kompleksleşen ve anonimleşen tedarik 
zincirlerinin bir sonucu olarak, izlenebilirlik gıda üretiminde daha da önem 
kazanmaya başlamıştır. Ancak organik pazarlar için izlenebilirlik çok daha 
önemlidir. 

3 Yasal Çerçeve  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TR Yönetmeliği: 
Madde 5-(1) ç) “Organik tarım faaliyetinin tüm aşamaları kayıt altına 
alınarak izlenebilirlik temin edilir.” 
 
AB Yönetmeliği; 
Yön. 834/07, Mad. 27 (13): “AB üyesi ülkeler ... tüketicilere organik ürünlerin 
bu yönetmeliğin tüm gerekliliklerine uygun olarak üretildiğinin garantisini 
verebilmek için, her ürüne ait üretimin, hazırlığın ve dağıtımın her 
basamağında izlenebilirliğin sağlanması için kontrol sistemi sağlamalıdır.” 
 
Yön. 889/08. Mad. 66: Dökümantasyon hesapları 
“1. Stok ve finansal kayıtlar birimde ya da arazilerde mutlaka tutulmalıdır ve 
üreticiye tanımlama imkanı sağlamalıdır. Ayrıca kontrol otoritesi ya da 
kontrol kuruluşuna aşağıdakileri doğrulama imkanı vermelidir: 

a) Tedarikçi ve farklı olduğu yerlerde, satıcı, ya da ürünlerin 
ihracatçısı; 

b) Birime alınan organik ürün miktarı ve tabiatı, ilgili olduğu yerde, 
satın alınan tüm materyallerin miktarları ve bu materyallerin 
kullanımı ve ilgili ise, karışık yemlerin bileşimleri; 

c) Arazilerdeki depolarda tutulan organik ürünlerin miktarları ve tabiatı 
d) Birimde, ya da ilk alıcının arazilerinde ya da depolama tesislerinde 

bırakılan ürünlerin tabiatı, miktarları ve ilk alıcıları, eğer farklıysa, 
tüketicilerden önceki satın alıcılar;” 

Mad. 86: “Üçüncü kişilerle sözleşmesi yapılan operasyonlar için, birimin tüm 
tanımlaması (…) şunları içermelidir; 
(…) 
(c) Dökümantasyon hesapları için uygun bir sistem de dahil olmak üzere, 
pratiğe dönük, birim seviyesinde alınan tüm önlemler, üretici tarafından 
organik pazarda sunulan tüm ürünlerin, uygulanabilir ise,  tedarikçilerine, 
satıcılarına, ilk alıcılarına ve satın alanlara kadar izlenebilirliği sağlaması 
gerekmektedir. 

4 Terimler  İzlenebilirlik: Bir ürün ya da ürün-partisinin menşeinin, geçirdiği işlem 
adımlarının ve her adımdan sorumlu kişilerin tanımlanabilme olasılığıdır. 
 

5 Politika  
 CERES asgari olarak, AB Yönetmeliği’nin yukarıda belirtilen gerekliliklerini uygulayacaktır: her 

hangi bir hasat sonrası işlemde, her hangi bir ürün ya da ürün lotu için en azından bir önceki 
ve bir sonraki üretici ya da işleyici tanımlanabilir olmalıdır. Bunu sağlamak için üreticiler, 
fiziksel ayırma, etiketleme ve detaylı kayıtlar tutmak gibi prosedürler uygulamalıdırlar. Yine de 
bazı operasyonlar için, örn; değirmenler, mandıralar ya da yağ-değirmenleri gibi, bu seviyedeki 
izlenebilirliğe ulaşmak bile çok güçtür. 
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Bu nedenle, genel bir politika olarak, kendi içinde her organik hasat sonrası üretim ürün ve 
tesis türüne göre mümkün olan en yüksek düzeyde izlenebilirlik sağlamaya çalışmalıdır. 
 
Her yüksek risk durumunda, CERES organik üreticilere şahit numune tutmalarını 
önermektedir. Bu içerikte “yüksek risk”, ilgili bölgede ya da ilgili üründe pestisit ya da GDO 
kalıntısının sık bulunması olarak tanımlanmıştır. 
 

• Şahit numuneler ürünün raf ömrü ya da yeniden değerlendirme zamanından sonra en 
az bir yıl daha, ya da dağıtım tamamlandıktan sonra bir yıl daha tutulmalıdır, hangisi 
daha uzunsa. 

• Numune boyutu test için talep edilen miktarın iki katı kadar olmalıdır. 
• Numune, ürün adı, parti no ve numune alım tarihi ile tanımlanmalıdır. 

 


