Organik Tarım İthalat Kontrol ve Sertifikasyon Başvuru Formu
1. Başvuruyu yapan kişi veya kuruluşun (şirket/kooperatif/birlik vs.) tanımı:

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:

E-posta adresi ve web adresi (varsa):

Telefon no:

Faks no:

2. İthalatı yapılacak ürün tanımı:

Ürün Adı: ( Gerekirse ekli liste olarak ilave ediniz )

3. Daha önce organik tarım sertifikası için başvurulmuş mu? Evet
Belge alınmış mı? Evet

Hayır

Hayır

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

Hayır

Evet ise standardın adı:
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Organik Tarım İthalat Kontrol ve Sertifikasyon Başvuru Formu
5. Lütfen bu forma ek olarak aşağıdaki bilgi ve dokümanları bize ulaştırınız;
1) İthalatçının ithalat faaliyetleri; ithalatçının adı, adresi, ürünün geldiği ülke, ürünlerin ülkeye giriş noktası ve
ithal edilen ürünlerin depolanmasında kullanılacak binaların uygunluğuyla ilgili detaylı açıklama belgeleri,
2) Karşı ülkeden alınan ürünün etiketi ve içeriğine dair bütün bilgilerin aslı veya noter onaylı tercümeleri,
3) İthalat işleminin nasıl gerçekleşeceğini ve ihlal durumunda alınacak ihtiyati tedbirleri içeren belgeler,
4) İthalatçı tarafından kullanılacak herhangi bir deponun diğer ülkede bulunması durumunda, karşı ülkenin
yetkilendirilmiş kuruluşu tarafından kontrole açık olacağını belirten belgeler,
5) İlgili partinin miktarı, orijini ve yapısı, kontrol mekanizmasının detayları, üretim, işleme, ambalajlama,
depolama, nakliye işlemlerinin detayları, alıcıları, ürün sertifikası, organik tarım müteşebbis sertifikası, gerekli
hallerde satıcı beyannamesi, ürüne ilişkin yıllık kontrol raporları.

TAAHHÜTNAME
Ülkemizde organik tarım üretiminin düzenlenmesiyle ilgili mevzuat doğrultusunda, Organik tarım kurallarına
uygun şekilde ithalat 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; gerektiğinde kontrol için gerek duyulan bina, depo vb yerlere
girilmesi, tüm incelemelerin yapılması ve kontrol edilmesine itirazımın olmayacağını taahhüt ediyorum.

Yetkili kişinin adı, tarih ve imza (online başvurularda imzaya gerek yoktur. Sözleşme aşamasında kağıt kopya
üzerinde imza alınacaktır.)

Bu Bölüm NISSERT Tarafından Doldurulacaktır:
Başvurunun alındığı tarih:
Başvuru yasal şartlara ve OT mevzuatına uygun mu:

Evet

Hayır

Sözleşmenin imzalandığı tarih:
NİSSERT müşteri No:
Planlanan/tahmini tetkik tarihi:
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