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1. Başvuruyu yapan kişi veya kuruluşun (şirket/kooperatif/birlik vs.) tanımı: 

2. Sertifikalandırma istenen ürün ve yetiştirme alanı ile ilgili bilgiler (organik bitkisel üretim, organik mantar 
üretimi ve doğal alanlardan ürün toplama kapsamları için doldurulacaktır): 

Ürün adı 

Üretim alanı 

(bahçe, tarla, 
sera, doğal 
alanlar) 

Üretim 
alanının 
bulunduğu yer 
ve mevki 

Üretim alanı 
genişliği 

(dekar olarak) 

Tahmini hasat 
tarihleri 

Tahmini 
üretim miktarı 
(ton) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

Adı veya unvanı:  

Gerçek veya tüzel kişi  Gerçek kişi        Tüzel kişi  

Vergi numarası  

Gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası  

Tüzel kişi ise yasal statüsü  Şirket  Kooperatif  Birlik  Oda  Kamu  

Tüzel kişi ise Organik Tarım sorumlusunun adı  

Adres  

Telefon no  

Faks no  

E-posta adresi (varsa)  

Web adresi (varsa)  

İstenen sertifika(lar)  Organik bitkisel üretim   

Organik mantar üretimi   

Organik hayvansal üretim   

Organik arı yetiştiriciliği   

Organik su ürünleri üretimi   

Organik ürünlerin işlenmesi ve ambalajlanması   

Organik ürünlerin pazarlanması   

Doğal alanlardan ürün toplama   

Organik girdi üretimi   
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3. Sertifikalandırma istenen ürün ve yetiştirme alanı ile ilgili bilgiler (organik hayvansal üretim, organik arı 
yetiştiriciliği,  Organik su ürünleri üretimi kapsamları için doldurulacaktır): 

Ürün adı 
Üretim yapılan yer ve 
mevki 

Üretime esas olan varlık 
(büyük ve küçükbaş hayvan 

sayıları ve et/süt ne amaçlı 

yetiştirildiği, kanatlı sayısı ve 

et/yumurta ne amaçlı 

yetiştirildiği, kovan adedi, su 

ürünleri için su alanı genişliği) 

Tahmini üretim 
miktarı 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

4. Ürün işleme (yıkama, ilaçlama, mumlama, paketleme, mamul ürüne dönüştürme ) ?                 

Yapılıyor           Yapılmıyor             

Ürün İşlemeye Ait Bilgiler 

Yapılan İşlemenin 
Niteliği 

İşlenen Ürün 
Yeri 

Yıllık işlenen ürün 
miktarı (ton) 

Çalışan Sayısı 

     

     

     

5. Perakende pazarlama yapılıyor mu?  Evet            Hayır  

Perakende pazarlamaya ait bilgiler 

Ürün Satış yeri Ürün niteliğine 
uygun depo 
kapasitesi 

Satış alanı (metre 
kare) 

Çalışan sayısı 
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6. Daha önce organik tarım sertifikası için başvurulmuş mu? Evet            Hayır  

Sertifika alınmış mı?  Evet                   Hayır  

7. Organik tarım sertifikası ile beraber başka sertifika istiyor musunuz? Evet      Hayır  

   Evet ise adı: 

 

8. Lütfen bu forma ek olarak aşağıdaki bilgi ve belgeleri bize ulaştırınız; 

• Organik tarım tecrübenize dair bilgi ve belgeleriniz. 

• Gıda işleyen işyeri iseniz kayıt ve onay belgeleriniz. 

• Üretim veya işleme alanının kullanım hakkına ilişkin belgeleriniz. 

 

Ülkemizde organik tarım üretiminin düzenlenmesiyle ilgili mevzuat doğrultusunda, organik tarım kurallarına 
uygun şekilde üretim/faaliyet yapmak istiyorum. Bu iş için gerekli kontrol ve sertifikasyon işlemlerinin firmanız 

tarafından yapılmasını talep ediyorum. Yukarıda verdiğim bilgilerin gerçeğe uygunluğunu ve konuyla ilgili 

olarak istenecek bilgileri tam ve doğru şekilde vereceğimi ve tüm kurallara uyacağımı; kontrol için gerek 

duyulan arazi, işletme, bina, depo vb yerlere girilmesi, tüm incelemelerin yapılması ve kontrol edilmesine 

itirazımın olmayacağını taahhüt ediyorum. 

                     

9. Yetkili kişinin adı, tarih ve imza (online başvurularda imaya gerek yoktur. Sözleşme aşamasında kağıt kopya üzerinde imza 

alınacaktır.) 

 

  

 

Bu Bölüm Nissert Tarafından Doldurulacaktır: 

Başvurunun Gözden Geçirilmesi 

Başvurunun alındığı tarih: 

Başvuru yasal şartlara ve OT yönetmeliğine uygun mu:  Evet    Hayır 

Kapsam Uygun mu?   Evet    Hayır 

Başvuru formundaki bilgiler sözleşme için yeterli mi? Evet    Hayır 

Başvuru bilgileri ile Bakanlıktan verilen kayıt bilgileri birbiri ile uyumlu mu?  Evet    Hayır 

Değerlendirenin Adı Soyadı/ İmza/ Tarih : 

 

 

Planlanan/tahmini tetkik tarihi:   


