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ECOCERT IMO
İyi Tarım Uygulamaları (İTU) Sertifikasyonu Başvuru Formu
Projeniz için bir teklif hazırlayabilmemiz için lütfen bu formu doldurup imzalayarak 0232 343 43 60 no’lu
faksa veya office.turkey@ecocert.com adresine gönderiniz (lütfen gerekli dokümanları ekleyiniz).

Üretici / Müteşebbis / Üretici örgütü ismi:

Telefon:

Ticari isim:

Cep telefonu:

Yasal statü:

Fax:

Adres:

E-mail:

Ülke:

Web:

BAŞVURANA AİT BİLGİLER
□ Üretici
* tarımsal faaliyet yapan gerçek veya tüzel
kişi

Ürün teşhiri:
□ Dökme ürün (paketlenmemiş):
□ İşlenmiş /paketlenmiş ürün:

□ Üretici örgütü
* tüzel kişilik olarak bir araya gelen
üretici organizasyonları

□ Arazide

□ Müteşebbis
*grup sertifikasyonu kapsamında üretim
yapan, işleme ve/veya pazarlamaya
yetkin tüzel kişi veya ITU sertifikalı
üretilmiş tarımsal ürünü işleme ve/veya
pazarlamaya yetkin tüzel kişi

□ işletmede*

* Bu durumda sayfa 6’da yer alan paketleme/işleme birimi formunu doldurunuz.

Halihazırda ITU Sertifikanız var mı? □ Evet
□ Hayır
Evet ise*: - Hangi seçenek altında □ Bireysel Sertifikasyon □ Grup Sertifikasyonu
- İTU kayıt numaranız?
- Sertifikasyon firması:………………………………….
- Ürünler:…………………………………………………………………………………………………….
* Üretici, üretici örgütü ve müteşebbisler; aynı dönemde aynı ürün için sadece bir KSK ile sözleşme yapar ve sözleşme
devam ettiği sürece başka bir KSK ile sözleşme yapamaz.

Halihazırda bir başka kapsamda sertifikalı mısınız veya sertifikasyon işlemi dahilinde misiniz (açıkça
belirtiniz)?
□ Organik üretim
□ CCP / kırmızı etiket
□ Diğer sertifikasyon (Paketleme yeri IFS/BRC, ISO 9001,…):………………………………………………….
Sertifikasyon firmaları:………………………………………………………………………………………

Bu doküman Ecocert IMO’ya aittir. Tamamı veya bir kısmı Ecocert IMO’nun yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz veya
kullanılamaz.
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Danışman / danışman firması takibi altında bulundunuz mu / bulunmakta mısınız?
□ Evet
□ Hayır
- Hizmetler: ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
- İlgili kişinin ve hizmet verenin ismi: ………………………………………………………………………………
- Tarihler / görüşme tarihleri: ………………………………………………………………………………………..

ECOCERT IMO
TALEP EDİLEN HİZMETLER
Talep edilen İTU sertifikasyon hizmetleri:
Talep edilen modül :
Tarımsal Üretim
Yaş Meyve Sebze

Talep edilen seçenek:
□ Bireysel Sertifikasyon (Üretici veya müteşebbis)
□ Grup Sertifikasyonu (Üretici Örgütü veya müteşebbis)
İTU sertifikasyonu istenen ürünlerin tanımı (ürünlerin ismini ve dökme veya paketli ürünler mi olduğunu belirtiniz) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Talep edilen kontrol tarihleri: ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
İlk kontrolde, tüm ürünler için üretimin tüm aşamalarının kontrol faaliyetleri gerçekleştirilir.

Grup Sertifikasyonu için:
- Kalite yönetim sistemi oluşturdunuz mu?
- Kalite el kitabınız var mı?
- Her üretici için iç kontrol yaptınız mı?
(Kayıtlar mevcut mu)?

□ Evet
□ Evet

□ Hayır
□ Hayır

□ Evet

□ Hayır
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Temsilci ismi: ……………………………………………………………………………….
İrtibat kurulacak kişi ve unvanı: …………………………………………………………………..
Başvuran için,
İsim: ……………………………………………………………………………………………
Tarih: …………………..
Yer:………………………………
İmza:

Kaşe:

İNCELEME SONUCU – ECOCERT IMO için ayrılmıştır
ONAY:

TARİH:

Yorumlar:……………………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

ECOCERT IMO
ÜRETİCİ (BİREYSEL SERTİFİKASYON) SERTİFİKASYONU BAŞVURU FORMU
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) güncel kaydı ek olarak verilmelidir.
Parsel Sayısı

Üretici İsmi

Arazi
parselleri /
blokları /
alanları

TC Kimlik Numarası
Amacı:

Sahalar arası
maksimum
uzaklık (km)
Sayı

İrtibat bilgileri:
Depo yeri

Toplam alan (hektar
olarak)

Çiftliğe olan
uzaklık (km)

Tahmin edilen dönem
İTU ÜRÜNLERİ

Ürün üretim
periyodu

Hasat periyodu *

Paketleme
periyodu

Üretim Yöntemi **

Üretim alanı
(ha)
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* Hasat periyodu: Hasadın başlangıç ve bitiş tarihleri, farklı türlerde farklı hasat periyodları var ise her bir türü ayrı satırda belirtiniz.
**Üretim yöntemini açıkça belirtiniz: “örtü altı”, “açık arazi”

- Kullanılan bitki koruma ürünlerinin (ticari ismi ve aktif maddesi) her ürün için uygun olduğunu kontrol
ettiniz mi (mevcut kanıtlar):
- üretim yapılan ülkede?
□ Evet
□ Hayır
- varış ülkesinde?
□ Evet
□ Hayır
- Her ürün için güncel Maksimum Kalıntı Listesi (MRL) var mı?
- üretim yapılan ülkede?
□ Evet
□ Hayır
- varış ülkesinde?
□ Evet
□ Hayır
- İç kontrollerinizi gerçekleştirdiniz mi (kayıtlar ve kontrol listeleri mevcut)?

□ Evet

□ Hayır
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ECOCERT IMO
ÜRETİCİ ÖRGÜTÜ/MÜTEŞEBBİS (GRUP SERTİFİKASYONU) SERTİFİKASYONU BAŞVURU
FORMU
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) güncel kaydı ek olarak verilmelidir.
Üretim
yapılan
il

İTU
Ürünleri

Üretici sayısı
<1 ha

1-5 ha

Tahmin edilen dönem
>5 ha

Ürün üretim
periyodu

Hasat
periyodu *

Üretim
Yöntemi **

Paketleme
periyodu

* Hasat periyodu: Hasadın başlangıç ve bitiş tarihleri, farklı türlerde farklı hasat periyodları var ise her bir türü ayrı satırda belirtiniz.
**Üretim yöntemini açıkça belirtiniz: “örtü altı”, “açık arazi”

- Kullanılan bitki koruma ürünlerinin (ticari ismi ve aktif maddesi) her ürün için uygun olduğunu kontrol
ettiniz mi (mevcut kanıtlar):
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- üretim yapılan ülkede?
□ Evet
□ Hayır
- varış ülkesinde?
□ Evet
□ Hayır
- Her ürün için güncel Maksimum Kalıntı Listesi (MRL) var mı?
- üretim yapılan ülkede?
□ Evet
□ Hayır
- varış ülkesinde?
□ Evet
□ Hayır
- İç kontrolleri gerçekleştirdiniz mi (kayıtlar ve kontrol listeleri mevcut)?
□ Evet
□ Hayır

ECOCERT IMO
PAKETLEME /İŞLEME BİRİMİ FORMU, eğer İTU sertifikasyonuna dahil ise, üretici veya
müteşebbisin sahip olduğu ve/ve fason her ünite için doldurulacaktır

İşletme ismi ve açık adresi

-

Hayır ise, işletme İTU
sertifikalı mı?

Üretim yerine uzaklığı
(km)

İTU ürünleri için izlenebilirlik sistemi oluşturdunuz mu?

□ Evet
-

İşletme sahibi misiniz?

□ Hayır

İşletme İTU sertifikalı diğer üreticilerin ürünlerinin paketlenmesi için kullanılıyor mu?

□ Evet

□ Hayır

İTU SERTİFİKASYONU İÇİN GEREKLİ BELGELER





Üreticiye ait T.C. Kimlik numarası içeren Nüfus Cüzdan fotokopisi
Tüzel kişilikler için; Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Sicil kaydı, Vergi levhası, İmza Sirküleri
Üretim sezonuna ait güncel ÇKS Belgesi
Grup sertifikasyonda kontrat sahibi ve gruba dahil üreticileri arasında yapılan sözleşme
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