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Müşteri İsmi
Adres
Fatura Bilgileri
Tel / Faks / Cep tel
e-posta / web adresi
Kontak Kişi İsmi
Sertifikalandırılmak istediğiniz sertifikasyon programını seçiniz
TR Yönetmelik 27676 dd.18.08.2010 ve değişikleri
AB Yönetmelik (AB 834/2007, 889/2008, 392/2013 ve değişiklikleri)
USDA / NOP
Sertifikalandırılmak istediğimiz Girdi programını seçiniz
Bitki Koruma Ürünleri
TR
EU
NOP
Gübre ve Toprak Düzenleyiciler
TR
EU
NOP
Uygun seçeneği işaretleyiniz
Üretici
İlk Başvuru
İhracatçı - İthalatçı
Doğadan Toplama
Değişiklik Başvurusu (halen EKOTAR müşterisi iseniz)
Arıcılık
Üretici grubu söz konusu mu? (Organik Üretici Grubu)
Evet
Hayır
İşleyici (ürün işleyici)
(Evet ise, lütfen bu dokümanın sonundaki Üretici Grubu için hazırlanmış bölümü doldurunuz)
Hayvancılık
Projenizin kısa tanıtımı.
Lütfen projenizi kısaca anlatınız: genel organizasyon, sahalar arası bağlantılar, genel organizasyon akış şeması,

1. Ürünler
Sertifikalandırmak istediğiniz ürünleri aşağıda belirtiniz
Ürün adı
Eklendi
Değişti Çıkarıldı

Ürün adı

Değişti

Eklendi

Organik olmayan ürün veya parselleriniz var mı? (Evet, ise organik olmayan ürünleri belirtiniz)

2.Tarımsal üniteler
Tüm tarım ünitelerinizi belirtiniz.
Ünite ismi ve adresi

Ha

Hayır

Evet

Eklendi

Değişti

Doğadan Toplama
Doğadan toplanan ürünlerin sertifikasyonu için mi başvuruyorsunuz?
Evet
Toplama alanlarının toplam alanı (ha)
Yıllık tahmini toplama miktarı
Toplama bölgesi sayısı
Toplayıcı sayısı
Arıcılık
Arıcılık ürünlerinin sertifikasyonu için mi başvuruyorsunuz?
Kovan sayınız?
Yıllık tahmini bal üretim miktarı?
Kovanlar farklı alanlarda mı?
Evet
Hayır
Hayvancılık
Hayvancılık ürünlerinin sertifikasyonu için mi başvuruyorsunuz?
Hayvan Adedi ve çeşidi?
Hayvan Çeşidi (k.baş, b.baş, kanatlı, yumurta vs)

Toplam alan? (ha)
Yan ürün miktarı (propolis,polen vs)
Konvansiyonel kovanlarınız var mı?

İşleme ünitelerinizi ve faaliyetlerinizi belirtiniz
Ünite ismi ve adresi
Ürünler

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Proses(ler)
(ör.Yıkama,depolama)

Evet

Evet

Eklendi

Çıkarıldı

Hayır

Toplam gezinti alanı? (ha)
Konvansiyonel hayvanlarınız var mı?

3.İşleme(proses) Üniteler
Konvansiyonel ürün işleme veya paketleme de yapıyor musunuz?
Toplam cironuzun tahmini olarak organik ürünlerden elde edilen kısmı (%)
Organik ürünlerin yıllık tahmini miktarı

Çıkarıldı

Değişti

Hayır
Hayır
Hayır

Çıkarıldı
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4. Projenin Tarihçesi / Bölge
Proje daha önce başka bir sertifikasyon kuruluşu tarafından kontrol edilip sertifikalandırıldı mı?
Evet
Hayır
Evet ise: kontrol kuruluşunun adını, başvuru tarihinizi, önceki kayıt numaranızı, sertifikasyon kuruluşunuzu değiştirme sebebinizi
belirtiniz. Lütfen önceki kontroller ve sertifikasyonlarla ilgili dokümanları bize ulaştırınız (kontrol raporları, sertifikalar vb.)
Organik üretim/işlemede yer alan bölgelerin konumu neresidir?(Lokasyonların adı)
En yakın hava alanı & en yakın hava alanı için gereken seyahat süresi?
5. Fason faaliyetler:
Organik faaliyetinize dâhil olan fason üretim yerleri var mı? Evet
Hayır
Evet ise kaç adet?
Başka KSK’dan Sertifikası var mı? (TR, AB, NOP vb)
Evet
Hayır Evet ise hangi standart/yönetmelik
Fason yerleri ve faaliyetlerini belirtiniz

Üretici Grupları (Üretici grubu var ise doldurunuz)
Üretici Sayısı / Üretim alanı büyüklüğü
Üretim yapılan bölge sayısı (alan, köy, birlikler)?
İki üretici arasındaki maksimum seyahat süresi (saat)
Tüm üreticilerin yıllık iç denetimi için ayrılmış süre (gün)
Büyüklüğüne göre üretici sayısı? Küçük üreticiler
Toplam üretici sayısı
0-10
11-50

Toplam üretim alanı (tüm üreticiler) (ha)
İç denetimde kullanılan ulaşım aracı

51-100

Büyük üreticiler
> 101

Dahili Kontrol Sistemi (ICS) :
Dâhili kontrol sistemi mevcut mu?
Evet
Hayır
İç denetim yapan kontrolör sayınız?
Her bir üretici yıl içerisinde ne sıklıkla ziyaret edilmektedir?
İç ziyaretlerinizin prosedürü (lütfen işaretleyin)
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
Üretici ile görüşme
Yetiştiricilik bazında dokümantasyonun kontrolü (arazi defterleri, organik ürün satışları)
Başvuru Gözden Geçirme (Bu bölüm EKOTAR tarafından doldurulacaktır)

Evet/Hayır
Yes/No

Başvuru Formunda verilen bilgiler yeterli midir (örn: form tam olarak doldurulmuş mudur, başvuruya ek olarak verilen
belgeler verilmiş mi, müşteri imzası yetkili temsilci tarafından imzalanmış mı)? (Is the information in application form
sufficient to make an offer (e.g. filled in completely, copies of all documents as indicated in appl. Form enclosed and
signature present and signed by the company requesting certification)?)
EKOTAR, projeyi kontrol edip sertifikalandırabilecek mi (örn. Ürün kapsamı dâhilinde yeterli denetim ve kontrolör
kapasitesine sahip mi)? (Is it possible for EKOTAR to inspect and certify the project (e.g. sufficient inspection and expert
inspector capacity, product within scope)?)

(if no, give
reasons)

Hayır ise
açıklayınız
(if no, give
reasons)

EKOTAR, Müşterinin üretim şekli doğrultusunda yabancı dili de içeren kalifiye, yeterli ve bilgili baş denetçiye sahip mi? Do
we have an auditor available with the right qualification, sufficiently, knowledgeable of the clients specific technical area
including language

Hayır ise
açıklayınız
(if no, give
reasons)

Müşteri ile tarafsızlık ve bağımsızlığı etkileyebilecek bir bağ var mıdır? Is there previous or which present link with the client
could lead to partiality or discrimination?
Müşteriden, EKOTAR’ın belgelendirme kapsamında olmayan bir talep var mı? (örn: ürün tipi, doküman veya kapsam) Is
there special requests where EKOTAR has no prior experience (type of product, normative document or scheme).
EKOTAR, kontrol raporunun veya sertifikasyon kararın farklı personel tarafından değerlendirilmesini sağlıyor mu? Does
EKOTAR ensure that different staff realize evaluation, report review or certification decision
Belirtilen faaliyet talep edilen programın kapsamına uygun mu? Do indicated activities comply with scope of requested
programme.
Değerlendiren (Ad Soyad İmza):

Tarih:

İmza sahibi bu başvuru formunu doğru olarak doldurduğunu beyan eder.
Müşteri Adı
Yasal Yetkili (Firmalar için)

(Ticaret Odası tarafından tanınmış imza yetkili kişi.)

Tarih/İmza/Kaşe

EKOTAR; yukarıdaki bilgilere göre zorunlu olmayan teklif verecektir.

Açıklama
Comment
Hayır ise
açıklayınız

