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1. Genel Bilgiler 

Başvuru yapan 
Firmanın/Kişinin adı 

 

Vergi dairesi  
Vergi no / TC Kimlik no 
(şahıs ise) 

 

Adres  

İletişim bilgileri 

 İletişim kurulacak şirket sahibi Organik birimden sorumlu kişi 

Adı   

Telefon   

Cep telefonu   

Faks    

E-posta    

2. Talep edilen Sertifikasyon  

TR (Türk 

Yönetmeliği) 
[] EU (AB pazarı)  [] NOP(Amerika pazarı) [] JAS (Japonya pazarı)  [] Diğer [] 

EU/NOP/JAS ya da Diğer bölümlerini işaretlediyseniz lütfen onlara ilişkin başvuru 
formumuzu (D-EN_09-101_Appl-Universal) ayrıca talep edip doldurunuz! 

3. Sertifikalandırılacak Proje hakkında Bilgiler 

Bitkisel üretim [] Doğal Toplama [] Hayvansal üretim [] Arıcılık  [] 
Su 
ürünleri 

[] 

İşleme [] İhracat [] İthalat [] 
Pazarlama  
(iç piyasa) 

[]   

Konvansiyonel ve organik ürün 
üretimi yapıyor musunuz? 

[] Evet 
[] Hayır 

Konvansiyonel ve organik ürünler 
aynı tesiste midir? 

[] Evet 
[] Hayır 

Evetse: Hangi seviyelerde? (Ör. 
İşleme, vb.) lütfen belirtin. 

 
Hangi ürünler, mahsuller, türler 
etkilenmektedir? 

 

3.1 Bitkisel üretim   Bireysel üretici [] Üretici Grubu [] İlgili değil [] 

İl İlçe Köy Üretici sayısı 
Toplam üretim 
alanı (dekar) 

Ürünler Tahmini verim (t) 

       

       

       

Güncel ÇKS kayıtları sunulmalıdır.  Ayrıca üretici grubu söz konusu ise başvuru yapan firma ve üreticiler 
arasındaki sözleşmeler de sunulmalıdır. 

3.2 Doğal Toplama İlgili değil [] 

Toplanacak ürün 
Toplanacak tahmini 
miktar (ton/yıl) 

Toplama Bölgesi 
Toplama alanının 
büyüklüğü (ha, km2) 

Depolama/teslim alma 
noktaları 

     

     

     

İlgili resmi kurumdan (orman müdürlüğü) aşağıdaki bilgileri içerecek resmi yazı; 

• Belirtilen toplama bölgesinde geriye dönük 3 senelik dönem zarfındaki ilaç ve gübre kullanımına dair beyan 

• Toplama bölgesinin alanı  

• Toplama bölgesine ait harita (toplama bölgelerinin işaretli olduğu ve minimum 1:25000 ölçekli) – aynı içerikli 
google haritaları da kabul edilir.  

• Toplanacak ürünlerin bahsi geçen toplama bölgesinde var olduğu, kapasitesi, toplanabilecek kapasitesi 

• Toplama izni (toplama yapacak kişiler için düzenlenmiş) Not: Toplayıcı listesi başvuru yapan firma tarafından 
hazırlanıp Kiwa BCS’ye sunulmalıdır.  
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3.3 Hayvansal üretim  Bireysel üretici [] Üretici Grubu [] İlgili değil [] 

İl İlçe Köy Hayvan türü Hayvan sayısı Üretici sayısı Ürün 

       

       

       

Hayvancılık işletmeleri için Bakanlık il ve ilçe müdürlüğü tarafından verilen ve Türkvet’ ten alınan onaylı işletme 
belgesi, Kulak küpe bilgilerinin yer aldığı liste, Üretici kimlik fotokopisi, üretici grubu söz konusu ise başvuru 
yapan firma ve üreticiler arasındaki sözleşmeler 

3.4 Arıcılık Bireysel üretici [] Üretici Grubu [] İlgili değil [] 

Konaklama 
yapılan il 

Konaklama 
yapılan ilçe 

Konaklama yapılan 
köy 

Göç varsa Göç 
bölgeleri 

Koloni sayısı 
Üretici 
sayısı 

Ürün  

       

       

       

Arıcılık kayıt sistemi belgeleri, Üretici kimlik fotokopisi, üretici grubu söz konusu ise başvuru yapan firma 
ve üreticiler arasındaki sözleşmeler 

3.5 Su ürünleri İlgili değil [] 

Ürün İsmi 
Üretim 
Sistemi 

Su Yüzey 

Alanı (Da) 

Koordinatlar 

* 

Üretim Yeri 

** 

Üretim Alanı 
Mevkii 

Yıllık Üretim 
Miktarı 

Ton/Adet 

       

       

       

* Koordinatlar en az 4 noktadan derece, dakika, saniye şeklinde 6 derecelik WGS 84 sistemi belirtilerek 
**Üretim yerine; “DENİZ,  İÇ SULAR,  KARADA YAPILMIŞ TESİSLER” bu üç seçenekten birini yazınız. 
Su ürünleri yetiştiricilik belgesi ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesi, kamuya ait alanda üretim 
yapılacaksa ilgili kurumdan alınan izin 

3.6 İşleme İlgili değil [] 

İşletme adı Adresi Faaliyeti (işleme/ paketleme/depolama vb.) İşlenecek ürünler 

    

    

    

Firma bilgileri (imza sirküleri, kimlik fotokopisi, vergi levhası, firmanın ticaret sicil kaydı vb.), işletmenin krokisi veya 
işletme planı, işletme kayıt belgesi veya işletme onay belgesi, fason işleme söz konusu ise fason işleme sözleşmesi 

3.7 İhracat İlgili değil [] 

Ürün adı Ürünün Tedarikçisi 
İhracat Dışında Yapılacak İşlemler: 
Etiketleme, Depolama vb. ve bunların Yeri 

İhracat yapılacak 
ülke 

    

    

    

Firma bilgileri (imza sirküleri, kimlik fotokopisi, vergi levhası, firmanın ticaret sicil kaydı vb.), Tedarikçilere ait 
müteşebbis sertifikaları, kontrol raporu ve ürün etiket bilgileri 

3.8 İthalat İlgili değil [] 

Ürün adı İthalat Yapılacak ülke Ürünün tedarikçisi Türkiye’ye Giriş noktası 
Depolama, etiketleme 
vb. işlemlerin Yeri 

     

     

     

Firma bilgileri (imza sirküleri, kimlik fotokopisi, vergi levhası, firmanın ticaret sicil kaydı vb.), ithal edilen ürünün 
tedarikçilerinin ithalatın yapılacağı ülkenin organik yönetmeliğine uygun müteşebbis sertifikaları, kontrol raporu ve 
ürünlerin orijinal içerik belgeleri ve orijinal etiketleri. 
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3.9 Pazarlama (iç piyasa) İlgili değil [] 

Ürün adı Tedarikçisi 
Pazarlama Dışında Yapılacak İşlemler: Paketleme, 
Etiketleme, Depolama vb. ve bunların Yeri 

   

   

   

Firma bilgileri (imza sirküleri, kimlik fotokopisi, vergi levhası, firmanın ticaret sicil kaydı vb.), Ürünlere ait 
müteşebbis sertifikaları ve denetim raporları 

4. Sertifikasyon Geçmişi 

Daha önce 
sertifikalandırıldınız mı? 

 [] Evet 
 [] Hayır 

En son hangi kontrol kuruluşu 
tarafından sertifikalandırıldınız? 

 

Hangi standartlara göre  

Varsa- sertifikasyon ile ilgili uygunsuzlukların bildirimlerinin 
veya sertifikasyonun iptaline ilişkin bildirimlerin kopyaları da 
dahil olmak üzere sertifikasyon sonucu:   

 

Lütfen uygulanan tüm düzeltici faaliyetlerin kanıtlarını (Sertifikasyon kuruluşundan gönderilen 
bildirimlerin kopyaları, vb.) ve açıklamasını sunun. 

Harici sertifikasyon (Çift Sertifikasyon)1: 
Şu anda Kiwa BCS dışındaki bir kuruluş tarafından sertifikalandırılıyor 
musunuz? 
- veya devam etmeyi düşünüyor musunuz? 

[] Evet 
[] Hayır 

Harici Sertifikasyon (Çift Sertifikasyon)1: Varsa: Hangi sertifikasyon 
kuruluşu? - Hangi (organik) standart? - Sertifikanın geçerliliği nedir? - 
Faaliyetinizin hangi kısmı için yapılmaktadır? Lütfen açıklayınız! 

 

1 Çift sertifikasyon: ör. Aynı ünitenin (depolama, işleme, ihracat vb. kapsamlarda) aynı anda farklı bir sertifikasyon kuruluşunca 
belgelendirilmesi 

Yukarıda belirtilen birimler için başvuru sahibi olarak ben, ürünlerin, bu başvuruda Madde 3’te belirtilen 
sertifikasyon kapsamları doğrultusunda yukarıda belirttiğim faaliyetlerin sertifikasyon talebinde 
bulunmak için yasal olarak yetkili olduğumu beyan ederim. Yukarıda belirtilen tüm bilgilerin faaliyeti 
tam ve doğru olarak yansıttığını doğrularım. Yukarıda verdiğim bilgilerin Kiwa BCS tarafından gizlilikle 
ele alınacağını anlıyor ve kabul ediyorum. 

 
 

 
 

Tarih  Şirket Sahibinin / Sorumlu Kişinin İmzası 
 
 
 

 
Bu bölüm sadece Kiwa BCS’nin dahili kullanımı içindir  

 

Başvuru kontrol edildi ve onaylandı  

❑ Evet  ❑ Evet – belirtilen koşullar altında*)  ❑ Hayır 

 
*) ise belirtiniz: 
 
 
 
 
 
 
 
  
___________________   __________________                _________________ 
İmza                                                                 Ad                                       Tarih 


