IFOAM KOS/KSS Broşürü Türkçe çevirisidir.
Buğday Derneği gönüllüleri tarafından çevrilmiştir.
Orijinal doküman: http://www.ifoam.org/sites/default/files/page/files/pgs‐brochure.pdf
ORGANİK TARIM VE KATILIMCI SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ (KSS)
IFOAM doğrulama sistemleri koşulları da dahil olmak üzere, Organik Tarımın tam çeşitliliğini tanır.
Katılımcı Sertifikasyon Sistemleri (KSS) ISO tipi doğrulama sistemlerine alternatif ve tamamlayıcı bağımsız
Üçüncü Taraf belgeleme sistemleridir.
Günümüzde binlerce organik üretici ve tüketici dünya çapındaki KSS girişimleri yoluyla doğrulanmış
durumdadır. Geçmişin öncü organik çiftçilerinin rehber aldığı ideallerden yola çıkan KSS sadece organik
ürünlerin güvenilirliğini tasdik etmekle kalmaz, aynı zamanda yerel ve alternatif pazarlama teknikleri ile
bu ürünler arasında kritik bir bağ kurar. Farklı metodoloji ve yaklaşımlara sahip olan değişik KSS
girişimlerini Ortak Vizyon ve Ortak İdealler ortak bir platformda bir araya getirir, böylece KSS’nin temel
unsur ve özellikleri dünya çapında tutarlı kalır.
IFOAM KSS Logosu
IFOAM KSS Komitesi tarafından onaylanan KSS girişimleri IFOAM logosunu alabilir. Bu logo fikrinin amacı
dünya çapındaki KSS programlarına IFOAM şemsiyesi altında bir topluluğa ve yaklaşım tarzına aidiyet
hissi vermektir.
Haberdar Olun
Dünya çapında KSS girişimleri hakkında güncel bilgi için IFOAM KSS Portalı: www.ifoam.org/PGS
Burada IFOAM Global KSS Bültenimize abone olabilir ve arşivlenen sayılara ulaşabilirsiniz. IFOAM’ın
“Hükümetler Katılımcı Sertifikasyon Sistemleri (KSS) Nasıl Destekleyebilir” çalışmasını bu linkten ücretsiz
indirebilirsiniz.
IFOAM Merkez Ofis: Charles‐de‐Gaulle‐Str. 5 53113 Bonn, Almanya
Tel.: +49 228 9265010 / Faks: +49 228 9265099 / PGS@ifom.org
Katılımcı Sertifikasyon Sistemleri (KSS) yerel odaklı güvence sistemleridir. Üreticileri paydaşların aktif
katılımının olduğu güven, sosyal ağ ve bilgi alışverişine dayalı bir oluşum ile denetleyip onaylar. (IFOAM
2008)
KSS ANAHTAR UNSURLARI VE ÖZELLİKLERİ
Unsurlar (Elements)
•
•
•
•

PAYLAŞILAN BİR VİZYON
YATAYLIK
GÜVEN: DÜRÜSTLÜK‐TEMELLİ YAKLAŞIM
KATILIMCILIK

•
•

ŞEFFAFLIK
ÖĞRENME SÜRECİ

Özellikler (Features)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Halka yakın organizasyon
Geçim koşullarını iyileştiren ilke ve değerler
Çiftçilere destek olan mekanizmalar
Çiftçi uyumunu doğrulayan mekanizmalar
Organik duruma delil olarask mühürler veya etiketler
Tüm paydaşlar tarafından tasarlanan normlar
Belgelenen yönetim sistemleri ve prosedürleri
Çiftçilerin vaatleri
Uygunsuzluğun şeffaf, önceden tanımlanmış sonuçları
Küçük işletmelere uygun tarım

Bir sertifikasyon sisteminden daha fazlası
Katılımcı Garanti Sistemleri, diğer üçüncü taraf belgelendirme sistemleri gibi organik ürün arayan
tüketicilere güvenilir bir garanti sunmayı amaçlamaktadır. KSS sisteminin farkı yaklaşımıdır: burada çiftçi,
tüketici ve paydaşların doğrudan katılımı cesaretlendirilmekle kalmaz, gerekli de olabilir. KSS küçük
çiftlikler ile yerel ve doğrudan pazarlara hizmet ettiği için bu katılım gerçekleştirilebilirdir. Katılımın
maliyetleri düşük ve çoğunlukla maddi gderlerden ziyade gönüllü zamanlı katılımı şeklindedir. Ayrıca,
evrak işlerinin azaltılmış olması küçük ölçekli işletmelerin yararınadır.
Yetki, toplumsal bilgi ve yerel pazar kalkınmasının desteklenmesi
Paydaşların KSS tarafından öngörüldüğü şekilde aktif olarak katılımının sonucu daha fazla yetki ve
sorumluluktur. KSS ‐sadece üreticiler için değil aynı zamanda tüketiciler de‐ bilgi ve kapasite geliştirme
konularına yüksek bir öncelik vermektedir. Doğrudan kişisel ilişkilere dayalı oldukları ve genelde “içsel
kalkınma” değerleri taşıdıkları için, KSS sistemleri tüketici ve üreticilerin doğrudan ve kısa mesafe piyasa
ilişkileri kurmalarına ve bu ilişkilerden faydalanmalarına yardımcı olur.

