
 

 

 

 

 

EKOTAR Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu İyi Tarım Uygulamaları Üretici Anlaşması 

(BİREYSEL) 

 
 

EKOTAR                                                                                                                                      TARİH : ..…./……./…………. 

SÖZLEŞME NUMARASI  İLK SÖZLEŞME TARİHİ 

(ÜRETİCİ DAHA ÖNCEDEN EKOTAR İLE 

SÖZLEŞME İMZALAMIŞ İSE)  

 
ÜRETİCİ KOD NUMARASI  

ÜRETİCİ 

ADI SOYADI                                                         

ADRESİ    
 

 

ARAZİ/İŞLETME  

ADRESİ (FARKLI İSE)     
 

TELEFON NO                                                        

ÜRÜN ÇEŞİDİ                           
 

  

ALANI                                        
 

 

TAHMİNİ VERİMİ                   
 

 

 

MÜDÜR :   VAHAP  ERYILMAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURANIN ADI SOYADI :    

 

 

 

 

 

 

 

EKOTAR  (EKOTAR Ekolojik Tarım Ürünleri Üretim Kontrol Sertifika San. ve Tic. Ltd. Şti. Gazi Mah. Adnan Menderes Bulvarı Denis Apt. 36/1 

Mersin Tel: 0 324 3254964 Faks: 0 324 327 1944 info@eko-tar.com) 

 

İle ; 

 

Başvuran : (üretici, üretici örgütleri ve müteşebbisler)   

Arasında aşağıdaki sözleşme yapılmıştır. 

 

Madde : 1- Sözleşmenin Konusu 

Bent 1 

Sözleşmenin konusu Tarım ve Orman Bakanlığı 7 Aralık 2010 Tarihli ve 27778 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında 

Yönetmelik, Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri Genelgesi (2011-007)’den doğan kontrol taleplerin yerine getirilmesidir. 

 

Bent 2 

Başvuran, EKOTAR’ın anlaşma doğrultusunda işletme ve alan denetimiyle görevlendirmektedir. 

 

Madde : 2- Görevin Tanıtımı 

Bent 1 

Kontrol organizasyonu EKOTAR Başvuran karşısında yıllık işletme denetimleri yapacağına dair taahhüt vermektedir. 

 

Bent 2 

Denetimin içeriği : 

 

1. Yılda en az bir kez işletme/arazi ziyaret edilip EKOTAR Prosedürleri doğrultusunda gerekirse habersiz denetlenmesine. 

2. 7 Aralık 2010 Tarihli ve 27778 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik, Bitkisel Üretimde İyi Tarım 

Uygulamaları Kriterleri Genelgesi (2011-007) Kontrol Noktaları doğrultusunda bütün ilgili kayıtların ve faaliyetlerin incelenmesi. 

3. Muhasebe defterlerinin denetlenmesi ve ham madde / ürünün kıyaslanarak miktar sayımının yapılması (mal alım kontrolü). 

4. Bir kontrol raporunun tanzim edilmesi. 

 

Bent 3  

Kontrol, başvuranın veya onun temsilcisinin mevcutunda gerçekleşmektedir. 
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Bent 4 

EKOTAR, Başvurana kontrol sonuçlarının tümünü kapsayan ve 7 Aralık 2010 Tarihli ve 27778 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan İyi Tarım 

Uygulamaları Hakkında Yönetmelik, Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri Genelgesi (2011-007)’ne uygun kontrol talimatlarına uyan bir 

kontrol raporu hazırlamayı taahhüt eder. 

 

Bent 5 

Şüpheli durumlarda EKOTAR numune alabilir. Numunenin alınması başvuran tarafından imzalanarak onaylanacaktır ve sonuçlar başvurana 

bildirilecektir. 

Analiz masrafları Başvurana aittir  

 

Bent 6 

Sertifikalı ürünün, İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik’e uygunluğundan Başvuran (üretici, üretici örgütleri ve müteşebbisler) müteselsilen 

sorumludur. EKOTAR’ın yetkisinin Bakanlık tarafından iptali veya askıya alınması durumunda, üretici başka bir Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu ile 

sözleşme yapma hakkına sahiptir. EKOTAR’ın akreditasyon kapsamının daraltılması, askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda müşteriye 

verilen belgenin kapsamını ilgilendiren kısmı müşteriye en geç 1 ay içerisinde bildirecektir. 

 

Bent 7 

EKOTAR, ISO/IEC 17025:2005'e göre akredite olmuş laboratuvarlarla çalışmaktadır. Başvuru esnasında başvurana verilen veya EKOTAR internet 

sitesinde (www.eko-tar.com) yer alan Onaylı Taşeron Listesindeki taşeronlar ile çalışılır ve EKOTAR’ın kabul ettiği taşeron sözleşmesi yükümlülükleri 

başvuran için de geçerlidir. Başvuranın onaylı taşeron listesinde adı geçmeyen fakat ISO/IEC 17025:2005'e göre akredite olmuş laboratuvarlarla 

çalışmak istemesi halinde oluşacak uyuşmazlıklardan, gecikmelerden ve olumsuzluklardan başvuru sahibi sorumludur. Başvuru sahibi birlikte çalışmayı 

talep ettiği laboratuvarın akreditasyon belgesi ve kapsamını EKOTAR’a ileterek EKOTAR’dan onay almak zorundadır.  

 

Bent 8 

Sertifika düzenlenebilmesi için birinci derece kontrol noktalarının tamamına, ikinci derece kontrol noktalarının en az yüzde doksan beşine 

uyulması gerekmektedir. EKOTAR uygunsuzluk halinde; Başvurana (üretici, üretici örgütü veya müteşebbise) aşağıdaki işlemleri uygular. 

a) Birinci derece kontrol noktalarının her hangi birine veya ikinci derece kontrol noktalarının yüzde beşinden fazlasına uymayanlara 

düzeltici faaliyet talebinde bulunarak uyarı, komple veya kısmi askıya alma ile sertifikanın iptali işlemlerinden birini uygular. 

b) Kontrol sonucu talep edilen düzeltici faaliyetlerin en fazla yirmi sekiz gün içerisinde kapatılması için Başvurana (üretici, üretici 

örgütü veya müteşebbis) bilgi verilir. 

c) Kontrolde tespit edilen uygunsuzluğun çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz ettiği veya uyarı işleminden sonra bu 

uygunsuzlukların yirmi sekiz gün içerisinde kapatılmadığı durumlarda, sertifikanın kullanım hakkını durduran veya sertifika yayınlanmasını 

geciktiren askıya alma işlemini uygulanır. Askıya alma işlemi, tespit edilen uygunsuzluğa ait kontrol noktasının yer aldığı kapsama göre kısmi 

veya komple askıya alma şeklinde uygulanabilir. Kısmi askıya almada, sertifika kapsamındaki bir veya birden fazla ürün askıya alınır. 

Komple askıya almada ise sertifika kapsamındaki tüm ürünler askıya alınır. Askıya alma altı aydan fazla olamaz. 

ç) Askıya alma süresi sonunda uygunsuzluğun kapatılmadığını tespit etmesi durumunda, sertifikanın ve sözleşmenin iptali işlemini 

uygular. İptal işlemine maruz kalan Başvuran (üretici, üretici örgütü veya müteşebbis), iptal işlemine ait kararının verildiği tarihten itibaren 

on iki ay süre ile kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerine dahil edilmez, her hangi bir KSK ile sözleşme yapamaz. Grup sertifikasyonuna dahil 

üretici/üreticilerin yapacağı uygunsuzlukların sonuçları, kontrolör tarafından hazırlanacak gerekçeli raporda belirtilmek suretiyle sadece 

uygunsuzluğu yapan üretici/üreticileri etkilediği durumda iptal işlemini; sadece uygunsuzluğa neden olan üretici/üreticilere uygulayabilir. 

f) Askıya alma ve sertifikanın iptali işlemi uygulanan Başvuran (üretici, üretici örgütü veya müteşebbis), karardan itibaren en geç bir 

ay içinde Bakanlığa EKOTAR tarafından bildirileceğini ve aynı zamanda, diğer KSK’lara bildirileceğini kabul eder. Üretici, üretici örgütü 

veya müteşebbisler kendilerine uygulanan işlemlerle ilgili olarak EKOTAR tarafından yapılan tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde 

Bakanlık komitesine itiraz edebilir. 

 

Madde : 3- Başvuranın  Yükümlülükleri 

Bent 1 

7 Aralık 2010 Tarihli ve 27778 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik, Bitkisel Üretimde İyi Tarım 

Uygulamaları Kriterleri Genelgesi (2011-007)’ne uyacağını temin eder. Üretici tarafından üretilen aynı türdeki ürünlerin tamamı, kontrol ve 

sertifikasyon kapsamına alınır. Üretici, üretici örgütü ve müteşebbisler; aynı dönemde aynı ürün için sadece bir Kontrol ve Sertifikayon Kuruluşu (KSK) 

ile sözleşme yapar ve sözleşme devam ettiği sürece başka bir KSK ile sözleşme yapamaz. Üreticiler, aynı dönemde aynı ürün için bireysel veya grup 

seçeneklerinin sadece birinde İyi Tarım Uygulamaları faaliyetinde bulunur. İyi Tarım Uygulamalarına başlayan üretici, üretici örgütü veya 

müteşebbisler İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlara dair her türlü kayıtlarını Bakanlık yetkililerine ve EKOTAR’a ibraz 

eder, üretim alanlarını denetime ve kontrole açar. 

 

Bent 2 

Başvuran EKOTAR’a, 7 Aralık 2010 Tarihli ve 27778 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik ve Bitkisel 

Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri Genelgesi (2011-007)’nin gerekli gördüğü dokümanları ve evrakları vermeyi tahhüt eder. Ayrıca kontrol 

için gerekli olabilecek tüm evrakları hazır tutacak ve kontrolöre denetim için gerekli birimleri görmesini sağlayacaktır. 

 

Bent 3  

Başvuran, sertifikasyon için gerekli olabilecek bir veya daha çok kontrolü (habersiz de olabilir) kabul edecektir. Müşteri, EKOTAR’ın akreditasyon 

kurumlarının ve/veya diğer yetkili resmi kurumların (Bakanlık vs) EKOTAR tarafından verilen hizmetin incelenmesi amacıyla sözleşmeye 

konu olan müşteri faaliyetlerinin yerinde incelenmesi amacıyla ziyarete açık olacağını ve her türlü bilgi ve belgeyi vereceğini kabul eder. 
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Bent 4 

EKOTAR, kontrolü ilgilendiren sertifikalı ürünler ve üretim şartları hakkında yapılan tüm şikâyetlerden yazılı olarak bilgilendirilmelidir. Bu şikâyetlerin 

kayıtlarının bir örneği EKOTAR’a ilgili dosyada saklanmak üzere Başvuran tarafından iletilecektir. 

 

Bent 5 

Başvuran (Üretici, üretici örgütü ve müteşebbisler); Kontrol edilen ve/veya belgelendirilen müteşebbisin yasal, ticari, yapısal statüsü veya sahiplik, 

organizasyon ve yönetim (örneğin kilit konumdaki yönetici, karar mercii veya teknik personel) ürün veya üretim yönteminde, iletişim adresi ve üretim 

yerleri, kalite yönetim sisteminde, imalat prosesinde, herhangi bir değişiklik olması durumunda EKOTAR’a en geç 15 gün içerisinde yazılı olarak 

bildirecektir. 

 

Bent 6 

Kontrol edilen ve/veya belgelendirilen Başvuranın (Üretici, üretici örgütü ve müteşebbis) kapsam genişletme veya kapsam daraltma durumunda,  

EKOTAR Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşuna durumu yazılı olarak bildirecektir.  

 

Bent 7 

Başvuranın üretmiş olduğu ürünlerde, arazi yapısında, işletmenin; yapısında, yönetim kadrosunda, sahipliliğindeki değişiklik ile ürünün Tarım 

Bakanlığı’nın 7 Aralık 2010 Tarihli ve 27778 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik, Bitkisel Üretimde İyi 

Tarım Uygulamaları Kriterleri Genelgesi (2011-007)’ne uygun olmadığına dair bir unsur var ise verilen belgenin uygunluğu yeniden değerlendirilir. 

 

Bent 8 

Uygunluk belgesinin askıya geriye alınması veya iptali durumunda başvuran EKOTAR tarafından verilen uygunluk belgesini EKOTAR’a geri vermek 

ve belgeli ürünün ve faaliyetin verilen belgenin kapsamı doğrultusunda ürünün adı altında hergangi bir atıf içeren her türlü reklam konusunun 

kullanımına son vermek, satışını durdurmak zorundadır. Başvuran kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun kararına, kararın eline geçmesini takip eden 15 

gün içerisinde yazılı olarak itirazda bulunabilir. 

 

Bent 9  

EKOTAR Kontrol Ve Sertifikasyon Kuruluşu tarafından elde edilen başvurana ait bütün bilgiler üçüncü şahıslara Başvuranın yazılı izni ile verilir. 

Kanuni gereklilikler halinde başvuranın bilgileri ilgili mercilere EKOTAR tarafından başvuranın izni olmaksızın verilir.  

EKOTAR tarafından gerekli hallerde başvurana bilgilerinin ilgili mercilere hangi tarihte ve ne sebeple verildiğini açıklayan bir yazı gönderilir.   

 

Bent 10 Üretici, üretici örgütü ve müteşebbisler; EKOTAR ile yaptığı sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri saklı kalmak koşuluyla, sertifikasyon 

kapsamındaki ürün veya ürünlerini geçici veya sürekli olarak iyi tarım uygulamaları kapsamından çıkarma hakkına sahiptir. 

 

Bent 11 Başvuran, belgelendirme kapsamıyla ilgili kendisine bildirilen tüm şikâyetlerin kaydını tutacak, istenildiğinde EKOTAR’a ibraz edecek ve bu 

tür şikâyetlere ve ürünlerde tespit edilen belgelendirme şartlarına uyumluluğu etkileyen her türlü kusura karşı uygun faaliyetleri gerçekleştirecek ve 

gerçekleştirilen faaliyetleri dokümante edecektir. 

 

Bent 12 Başvuran, P09 Logo İşaret ve Sertifikaların Kullanılması Prosedürü’nde belirtilen logo, işaret ve sertifikaların kullanım şartlarına 

uymak zorundadır. İlgili dokümana www.eko-tar.com adresinden veya EKOTAR’dan talep edilmesi durumunda erişilebilir. 

 

Bent 13 Başvuranın, belgelendirme dokümanlarının kopyalarını başkalarına temin etmesi durumunda, dokümanlar bütünlük içerisinde veya 

belgelendirme planında belirtildiği şekilde çoğaltması gerekir 

 

Bent 14 EKOTAR, belgelendirmeye konu olan faaliyeti etkileyecek  mevzuatlardaki ve EKOTAR düzenlemelerindeki değişiklikleri müşteriye 

duyuru (e-posta, yazışma, sms ile bilgilendirme, EKOTAR web sitesi duyurular) yoluyla bildirecektir. Müşteri belirli aralıklarla www.eko-

tar.com internet sayfası duyurular kısmından güncel duyuruları takip edecektir 

 

Madde : 4- Masraf  ve Ödeme Şartları 

İyi Tarım Uygulamaları sistemine giren ve bu sözleşmeyi imzalayan Başvuran kontrol ve sertifika bedeli olarak yıllık aidat öder.  

 

Kontrol ve Sertifikasyon Ücreti (yıllık): ___________________ 

Toplam bedele KDV(%18), analiz bedeli, posta-kargo giderleri, ek kontrol bedelleri, kontrolör ulaşım ve konaklama bedeli dahil değildir. 

 

Ödemenin aksaması veya yerine getirilmemesi halinde sertifikanın askıya alınması veya iptaline ve/veya tazmin edilmemesi halinde tazminat davasi 

hakkı saklıdır. Sertifikanın askıya alınması ve/veya iptal edilmesinden meydana gelebilecek zararlardan EKOTAR sorumlu olmayacaktır. 

Başvuran düzenlenen sertifkaları geriye iade edeceğini kabul eder. 

Sözleşme yenilendiğinde tutar yenileme tarihinde ödenmelidir. 

 

Madde : 5- Gizli Tutma Zorunluluğu  

Bent 1 

EKOTAR, kontrol ile ilgili edindiği tüm bilgileri saklı tutmaya mecburdur ve bu sözleşme bitiminden sonra da geçerlidir. Aynı zamanda EKOTAR’ın 

tüm elemanları için de geçerlidir. 

 

Bent 2 

EKOTAR’ın sözleşme çerçevesinde edindiği bilgiler sadece kontrol için ve ayrıca gerekli durumlarda kullanılacaktır. 

 

 

 

 

 

http://www.eko-tar.com/
http://www.eko-tar.com/
http://www.eko-tar.com/
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Madde : 6- Kontrol Organizasyonun İsim Emniyeti 

Bent 1 

Başvuran, EKOTAR tarafından düzenlenen kontrol ve sertifikasyonun konusu olan sertifikalandırılmış ürünlerde ve ürünelrin reklamlarında aşağıda 

belirtilen şartlar doğrultusunda kullanımına izin vermektedir. Başvuran, P09 Logo İşaret ve Sertifikaların Kullanılması Prosedürü’nde belirtilen 

logo, işaret ve sertifikaların kullanım şartlarına uymak zorundadır 

 

1. Başvuran EKOTAR tarafından olumlu yazılı bir yanıt almış olması gerekmektedir. 

2. Logolar, işaretler ve sertifikalar ancak EKOTAR tarafından kontrol edilen ve sertifikalandırılan ürünlerde kullanılmaya serbesttir. 

3. EKOTAR isminin ürünlerin üzerinde kullanılmadan önce müsaade edilmesi gerekmektedir. 

 

Bent 2 

Aksi kullanıldığı takdirde EKOTAR başvurana karşı tazminat davası açabilmektedir. 

 

Madde : 7- Mesuliyet 

Bent 1 

EKOTAR sadece kontrol raporunun doğruluğu hakkında mesuldur. Verilmeyen bilgiler nedeniyle ortaya çıkan zararlardan mesul değildir. 

 

Bent 2  

EKOTAR tarafından yapılan tespit ve kontrol hiçbir şekilde başvuranın sorumluluğunu etkilememektedir. EKOTAR özellikle denetimi yapılan 

işletmenin ürünlerinin pazarlanmasında mesuliyet almaz. 

 

Madde : 8- Sözleşmenin Süresi 

Bent 1 

İşbu sözleşme bir yıl için geçerlidir ve taraflar fesih talebinde bulunmadığı sürece heryıl otomatikman uzatılır. 

 

Sözleşmenin fesh edilmesi isteği durumunda sözleşme yenileme tarihinden en az üç ay önce yazılı(taahütlü) olarak kontrol organizasyonuna 

bildirilmelidir. 

 

Madde : 9- Mahkeme Yeri 

Üretim yerinde bulunan ………………ili mahkemesi ve  icra daireleri yetkilidir. 

 

Madde : 10- Kapanış Maddesi 

Bent 1 

Sözleşme değişiklikleri yazılı olarak yapılmalıdır. 

 

 

TARİH       : 

 

 

BAŞVURAN        

ADI/SOYADI :       İMZA VE ŞİRKET KAŞESİ : 

 

 

 

 

 

        

EKOTAR 

ADI/SOYADI :  VAHAP ERYILMAZ.     İMZA VE ŞİRKET KAŞE :  


