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ECOCERT IMO ORGANİK SERTİFİKASYON BAŞVURU FORMU
Lütfen bu formu mümkün olduğunca detaylı doldurunuz: Ürünlerinizin sertifikasyonu için
hazırlanacak olan fiyat teklifinde burada verdiğiniz bilgiler kullanılacaktır. Eksik bilgiler teklifinizin
hazırlanmasında gecikmelere neden olabilir. Lütfen ilgili diğer bilgiler için bu dokümanın sonunda
yer alan “ek bilgi” kısmını kullanınız.
I. Başvuran ve ilgili sahalar hakkında bilgi.
1. Sertifikasyon için başvuran (Proje sahibi)
Bu bölüm sertifikasyon için başvuran kuruluşa ait bilgileri içerir.
Başvuran kuruluş firma ismi:
Adresi:
Ülke:
Temsilci: Soyadı:

Adı:

Email:

Tel:

Faaliyet çeşidi:

Bitkisel üretim
İhracat

Doğal toplama
İthalat

Fax:

Arıcılık

Hayvansal üretim

İşleme

Depolama

Ticaret(alım-satım)

Yukarıda yer alan kuruluş listelenen faaliyerlerden hiçbirini yürütmüyor.Lütfen doğrulayınız. Evet

Hayır

Yukarıda yer alan kuruluş listelenen faaliyet çeşidine göre Bakanlık ilgili kayıt sistemine kayıtlıdır. (ÇKS1, AKS2,
KKKS3,TÜRKVET4 v.b)
Lütfen doğrulayınız. Evet

Hayır

Bu projenin sertifikasyonu için destek aldınız mı veya alıyor musunuz? (danışmanlık, eğitim, ön denetim, mali destek, satış
promosyonu, ticari faliyetler, ürün tasarımı,...) Evet
Hayır
Alınan desteğin tanımı :

Hangi firma/organizasyon/kişiden?

Gıda veya yem işletmesi iseniz; ilgili işletmeye ait işletme kayıt belgesi veya işletme onay belgesi mevcut mudur?

Evet

Hayır

1: ÇKS:

Çiftçi Kayıt Sistemi, 2:AKS: Arıcılık Kayıt Sistemi, 3:KKKS: Koyun Keçi Kayıt Sistemi 4:TURKVET: Veteriner Bilgi Sistemi‘ ni
ifade eder.
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Sahalar
Lütfen organik faaliyetinize dahil edilecek ilgili tüm sahaları listeleyiniz.
Saha 1:
Adı:
Açık adresi:

Ülke:
Sorumlu: Soyadı:

Adı:

Email:

Tel:

Faaliyet çeşidi:

Bitkisel üretim
İhracat

Fax:

Doğal toplama
İthalat

Arıcılık

Hayvansal üretim

İşleme

Depolama

İşleme

Depolama

İşleme

Depolama

Ticaret(alım-satım)

Saha 2:
Adı:
Açık Adres:

Ülke:
Sorumlu: Soyadı:

Adı:

Email:

Tel:

Faaliyet çeşidi:

Bitkisel üretim
İhracat

Fax:

Doğal toplama
İthalat

Arıcılık

Hayvansal üretim

Ticaret (alim-satım)

Saha 3:
Adı:
Açık adres:

Ülke:
Soyadı:

Sorumlu:

Adı:

Email:

Tel:

Faaliyet çeşidi:

Bitkisel üretim
İhracat

Fax:

Doğal toplama

Arıcılık

Hayvansal üretim

İthalat

Ticaret (alım-satım)

Saha 4:
Adı:
Açık adres :

Ülke:
Sorumlu:

Soyadı:

Adı:

Email:

Tel:

Faaliyet çeşidi:

Bitkisel üretim
İhracat
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II. Projenizin kısa tanımı.
Lütfen projenizi kısaca anlatınız: genel organizasyon, sahalar arası bağlantılar, genel organizasyon
akış şeması, etc...
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III.Talep edilen sertifikasyon
Lütfen başvurduğunuz sertifikasyon kapsamını seçiniz:
T.C. 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve İlgili Yönetmelik
AB Organik Ürün Yönetmeliği (834/2007 & 889/2008) / veya AB Yönetmeliğine eşdeğer ECOCERT Organik Standardı (AB
pazarı için)
NOP (Amerika pazarı için)

JAS (for Japonya pazarı için)

Kore organik

yönetmeliği
Diğer ulusal standartlar – lütfen ilgili organik yönetmeliği / standardı ve ülkeyi belirtiniz:
Talep ettiğiniz ulusal organik standartla ilgili olarak sertifikasyon hizmetini ECOCERT IMO’in verebileceği
konusunda teyit vereceğiz.
Bio Suisse (ECOCERT IMO sadece denetimleri gerçekleştirir. Sertifikasyon kontrol raporlarının alınması
sonrası Bio Suisse tarafından yapılır.)
Talep edilen sertifikasyon veya standartlara göre başvurunuz ilgili birime iletilecektir.

IV. Proje yeri ve geçmişi
Lütfen sertifikalandırılacak üretimle ilgili her bir işleme ünitesi ve depoyu belirtiniz.
Lokasyon:
Organik üretim/işlemede yer alan bölgelerin konumu neresidir?(Lokasyonların adı):

En yakın hava alanı & en yakın hava alanı için gereken seyahat süresi?

Buraya nasıl ulaşır?

Proje Geçmişi:
Faaliyet başlangıç yılı?

Organik faaliyetiniz/üretimiz ne zaman başladı?

Daha önce sertifikalandırıldınız mı? Evet

Hayır

Evet ise, hangi standartlar / yönetmelikler:

Sertifikasyon kuruluşunun adı:
Hala bu standartlar/yönetmelikler kapsamında sertifikalı mısnız?:
Organik ürün sertifikasyonu hakkında bilginiz/tecrübeniz var mı?

Evet
Evet

Hayır
Hayır

V.Tarımsal Üretim
Projeniz tarımsal üretim içeriyorsa, lütfen ilgili bölümleri faaliyetinize gore doldurunuz.
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1.

Bitkisel üretim (yetiştiricilik):
Bitkisel üretimi sertifikasyonu için mi başvuruyorsunuz? Evet

Sertifikalandırılacak üretim alanı büyüklüğü:

ha

Hayır

Arazi/Parsel sayısı:

Sertifikalandırılacak ürün listesi: (lütfen en azından ana ürünleri veya ana ürün çeşitlerini listeleyiniz):

Yıllık tahmini hasat miktrarı:
Organik olmayan ürün/parselleriniz de var mı? Evet
ha

Hayır

Evet ise, organik olmayan arazilerinizin büyüklüğü nedir:

Organik olmayan ürünlerinizi listeleyiniz:

Üretici grubu söz konusu mu? (Organik Üretici Grubu) Evet

Hayır

(Evet ise, lütfen bu dökümanın sonundaki Üretici Grubu için hazırlanmış bölümü doldurunuz)

2.

Doğal Toplama

Doğal toplanan ürünlerin sertifikasyonu için mi başvuruyorsunuz? Evet
Toplama alanlarını toplam alanı:
Toplama bölgesi sayısı :

ha

Hayır

Yıllık tahmini toplam miktarı:

Toplayıcı sayısı*:

Toplama merkezlerinin toplam sayısı*

Toplanmış ürünlerin alındığı/depolandığı bölgenin yeri:
Sertifikalandırılacak ürünlerin listesi:

(*) Toplayıcı ve toplama merkezi tanımlamaları için, ECOCERT IMO ile iletişime geçebilirsiniz.
3.

Arıcılık

Arıcılık ürünlerinin sertifikasyonu için mi başvuruyorsunuz? Evet
Kovan sayınız?
Kovanlar birden farklı alanlarda mı bulunmaktadır? Evet

Hayır

Hayır
Toplam kaç alan ?

Yıllık tahmini bal üretim miktarı?
Konvansiyonel kovanlarınız var mı?
4.

Hayvansal üretim

Hayvansal ürünlerin sertifikasyonu için mi başvuruyorsunuz ? Evet
Tüm hayvanları ve sayılarını listeleyiniz :
Çeşit
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5. Tarımsal üretiminiz ile ilgili ilave yorumlar:
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VI. Işleme / Paketleme /Depolama2
Projeniz yukarıdaki faaliyetlerden birini kapsıyorsa, lütfen bu bölümü doldurunuz:
1. Uniteler / sahalar:
Üretim ünitesi sayısı (işleme tesisleri, depolar, …):
Lütfen tüm tesisleri listeleyiniz:
Adı

Faaliyet

Konum

2. Ürünler
Sertifikalandırılacak ürünlerin toplam sayısı:
Lütfen tüm ürünleri listeleyiniz (veya en azından ana ürünleri veya işlenmiş ürün çeşitlerinizi belirtiniz):

Konvansiyonel ürün işleme veya paketleme de yapıyor musunuz? Evet
Toplam cironuzun tahmini olarak organik ürünlerden elde edilen kısmı:
Organik ürünlerin yıllık tahmini miktarı:
3. Bileşenler:

Hayır
%

Tüm ürünlerde kullanılan toplam girdi sayısı :
Satın aldığınız girdilerin tedarikçilerinin geçerli organik sertifikalarının kopyası mevcut mu? Evet
Evet ise, girdiler hangi standartlara / yönetmeliklere göre sertifikalandırılmıştır? (TR/AB/NOP, vb...)
4. Fason faaliyetler:
Organik faaliyetinize dahil olan fason firmalar mevcut mu? Evet
Sertifikalandırılmışlar mı? Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Kaç tane?

Evetse,hangi standart /yönetmelikler için? (TR/AB/NOP, vb...)

Fason firmaların adı ve faaliyetleri:
Adı

Faaliyet

Konum

5. Depolama alanları:
Girdilerinizi depolamak veya sertifikasyonu için başvurduğunuz işlenmiş ürünleri depolamak için depo kullanıyor musunuz?
Evet

Hayır

kullanılan depo sayısı:

Depo için fason sözleşmeniz var mı?: Evet

Hayır

Sertifikalandırılmışlar mı? Evet

Evetse,hangi standartlar? (TR/AB/NOP, vb...)

Hayır

6. İşleme / paketleme / depolama faaliyetinizle ilgili ilave bilgiler:
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VII.İthalat / İhracat / İç satış
Projeniz yukarıdaki faaliyetlerden birini kapsıyorsa, lütfen bu bölümü doldurunuz:
1. Ürünler
Kaç tane ürünü ithal etmeyi/ihraç etmeyi veya pazarlamayı planlıyorsunuz:
Lütfen tüm ürünleri listeleyiniz(veya en azından ana ürünleri ya da işlenmiş ürün listeleyiniz):
Ürün ismi

Tedarikçi sayısı

Ürünler hali hazırda sertifikalandırılmış mı? Evet

Hayır

Müşteri sayısı

Yıllık tahmini miktarlar?

Yukarıda listelenen ürünlerin tedarikçilerine ait geçerli organik sertifikaların bir kopyası mevcut mu? Evet

Hayır

2. Depolama alanları:
Girdilerinizi ya da sertifikasyonu için başvurduğunuz ürünleri depolamak için depo kullanıyor musunuz ?
Evet
Kendi deponuz var mı?: Evet

Hayır

Hayır

Kullanılan depo sayısı:

Sertifikalandırılmış mı?: Evet

Hayır

Evetse, hangi standartlara/yönetmeliklere göre? (/TRAB/NOP, vb...)
3. Fason Firmalar:
Organik faaliyetinizde yer alan fason firmalar mevcut mu? Evet
Sertifikalandırılmış mı? Evet

Hayır

Hayır

Kaç tane?

Evetse, hangi satandart/yönetmelikler için? (TR/AB/NOP, vb...)

Fason firmaların adı faaliyeti:

4. İthalat / ihracat / iç satış faaliyetinizle ilgili ilave bilgiler :
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Üretici Grupları için Tamamlayıcı Form
Üretici sayısı/ üretim alanı büyüklüğü

Üretim yapılan bölge sayısı (alan, köy, birlikler) :
Toplam üretici sayısı :

0-90

91-280

281-500

500 - 1200

> 1200

Toplam üretici sayısı (kesin rakam,mümkünse) :
Üretici başına düşen ortalama parsel sayısı :
Toplam üretim alanı:

ha veya

km²

İki üretici arasındaki maksimum seyahat süresi (saat) :
10 üreticinin iç denetimi için ayrılmıış süre :

saat
gün

saat veya

Tüm üreticilerin yıllık iç denetimi için ayrılmış süre :

gün

İç denetimde kullanılan ulaşım aracı :
yürüyerek

motosiklet

diğer :

araba/kamyonet

Büyüklüğüne gore üretici sayısı: Küçük üreticiler(1)

Önemli üreticiler

 Projede yer alan tüm üretim ve işleme ünitelerinin yerleşimini gösteren bir döküman sağlayınız
Üretim sistemi/pazarlama

Üretici grubu homojen bir yapıya sahip mi? (benzer üretim sistemleri, yetiştiricilik yöntemleri, ve çevresel koşullar)?
Evet

Hayır

Girdi alımı ve dağıtım işlemi bir merkezden mi yapılıyor?
Üreticiler konvansiyonel ürün de yetiştiriyor mu?

Evet

Evet
Hayır

Hayır
Kısmen

Paralel üretim var mı? (aynı ürün organik ve konvansiyonel yetiştiriliyor mu)? Evet
Tüm üreticiler aynı kanaldan mı ürünlerini pazarlıyor (örn. Aynı alıcıya satmak)? Evet

(1) Küçük

Hayır
Hayır

ve major üretici tanımları için Ecocert IMO’nun « Üretici Grubu için Yönetmeliğine» bakınız veya Ecocert IMO ile iletişime

geçiniz..
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Dahili Kontrol Sistemi (ICS) / Dahili Kalite Sistemi(IQS) :

Dahili kontrol sistemi mevcut mu?

Evet

Hayır

Hayırsa, ECOCERT IMO’nun tüm üreticileri kontrol etmesini ister misiniz?(T.C.5262 Sayılı organik Tarım Kanunu ve İlgili
Yönetmeliğe göre üretici grubunda yer alan üreticilerin tamamı kontrol edilmelidir. Türkiye Dışındaki faaliyetlerinizde
Dahili Kontrol sistemi isteğe bağlı olacaktır )(Evetse, dahili kontrol sistemi opsiyonel fakat dahili kalite sisteminin olması
gerekir)?
Evet
Hayır
ICS Bilgilendirmesi (Dahili Konrol Sistemi)

IQS Bilgilendirmesi (Dahili Kalite Sistemi)

İç denetim yapan kontrolör sayınız:

Prosedürünüz mevcutsa (lütfen işaretleyiniz):
Girdilerin kullanımı (gübre,hastalık ve zararlı kontrolü)
Hasat tahmini
Yetiştiricilik bazında dökümantasyon kontrolü (arazi
defterleri,organik ürün satışları)
Diğerleri (lütfen belirtiniz):

Her bir üretici yıl içerisinde ne sıklıkla ziyaret
edilmektedir?
İç ziyaretlerinizin prosedürü (lütfen işaretleyiniz):
Organik arazi(ler)in kontrolü
Konvansiyonel üretim alanlarının (arazilerinin) kontrolü
Üretim yerindeki işleme ve depolama tesislerinin
ziyareti
Girdi kullanımı (gübreler,hastalık ve zararlı kontrolü)
Hasat tahmini
Yetiştiricilik bazında dökümantasyonun kontrolü (arazi
defterleri,organik ürün satışları)
Üretici ile görüşme
Diğerleri (lütfen belirtiniz):
Tüm denetimler ve sonuçları kaydediliyor mu? Evet
Hayır
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Ek Bilgi
Bu kısmı projeniz hakkında daha detaylı veya tamamlayıcı bilgi vermek için kullanınız.

Bu dökümanı imzalayarak, talep edilen sertifikasyon programının aşağda belirtiken tüm gerekliliklerine uyacağınızı taahüt
etmiş olmaktasınız:
a)

Faaliyetlerinizin organik üretim kurallarına uygun olarak yürütüleceği

b)

Aykırılık ya da ihlal durumunda organik üretim kurallarının gerektirdiği önemlerin alınacağı

c)

Organik üretim yöntemine atıfta bulunulan göstergelerin ilgili üründen kaldırıldığına dair alıcıların yazılı olarak
bilgilendirileceğini taahhüt etmek.

d)

Tarafınızın ve/veya fasoncularınızının farklı kontrol otoriteleri veya kontrol kuruluşları tarafından kontrol edilmesi
durumunda ve kuruluşlar arası bilgi alışverişinin sağlanmasını kabul etmek;

e)

Tarafınızın ve/veya fasoncularınızının kontrol kuruluşunu değiştirmesi durumunda kontrol dökümanlarının diğer kontrol
kuruluşuna veya yetkilisine aktarımını kabul etmek;

f)

Kontrol sisteminden çekilmeniz durumunda ECOCERT IMO’ yu hiç bir gecikme olmaksızın bilgilendirmek;

g)

Kontrol sisteminden çekilmeniz durumunda tüm kontrol dökümanlarınızın en az 5 sene tutulmasını kabul etmek;

h)

Diğer operatörlerden ya da fasonculardan alınan organik ürünlere ilişkin ürünlerin organik statülerini etkileyecek
herhangi bir aykırılık ya da uygunsuzluk olmaksızın ilgili kontrol kuruluşlarını bilgilendirilmesini kabul etmek

Yer ve tarih
İmza(Başvuran)
Yorumlar:

Bu kısım ECOCERT IMO için
ayrılmıştır.

Sonuç:

Tarih:
İmza:

Bu dokümanın çevirisi 12.06.2015 tarihinde M.Avcı tarafından onaylanmıştır.
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