BAŞVURU FORMU
FİRMANIN/MÜTEŞEBBİSİN ADI
(Lütfen firma adını eksiksiz yazınız, ör;
Ltd., A.Ş.)

FİRMANIN/MÜTEŞEBBİSİN ADRESİ
(Cad., posta kodu, şehir, ülke, posta
kutusu)

FİRMANIN YASAL YETKİLİSİ
(ismi ve görevi)

KONTAKT KİŞİ
(yasal yetkiliden farklıysa doldurunuz)

TELEFON / FAKS NUMARASI

E-POSTA (ve/veya websitesi)

Vergi Dairesi:

Vergi no:

Başvuru şeklinizi aşağıya belirtmenizi rica ediyoruz.
İlk başvuru
Değişiklik başvurusu (Ürün ve/veya Tarımsal-Hayvansal Ünite ve/veya
İşletme Ünitesi eklenmesi ve/veya çıkarılması durumunda)
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Sertifikasyon talep ettiğiniz alt kapsamları işaretlemenizi rica ediyoruz.
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
(Sayı:27676/18.08.2010)
Organik Bitkisel Üretim
Organik Hayvansal Üretim
Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği
İşleme, Ambalajlama, Etiketleme, Depolama, Taşıma, Pazarlama
Üretici Grubu
Bireysel Başvuru

Form No: KG-09/F01

Rev.01

19.07.2018

1. Ürünler
Sertifikalandırmak istediğiniz tarımsal ve hayvansal ürünleri aşağıda ve ürünlerle ilgili tüm
değişiklikleri “aynen devam”, “değişti”, “eklendi” veya “çıkarıldı” ibarelerini kullanarak
belirtmenizi rica ediyoruz.
Ürünün adı

Aynen devam, değişti, eklendi veya çıkarıldı

2. Tarımsal üniteler
Tüm tarımsal ünitelerinizi aşağıda ve ilgili tüm değişiklikleri “aynen devam”, “değişti”,
“eklendi” veya “çıkarıldı” ibarelerini kullanarak belirtmenizi rica ediyoruz.
Ünitenin adı ve adresi

Alan
(Ha)

Üretici
sayısı*

Aynen
devam,
değişti,
eklendi veya
çıkarıldı

Bütün tarımsal üretim
üniteleri için
tamamlanmış OSP
formunu ekleyiniz

* Üretici grubu ise
3. Hayvansal üniteler
Tüm hayvansal ünitelerinizi aşağıda ve ilgili tüm değişiklikleri “aynen devam”, “değişti”,
“eklendi” veya “çıkarıldı” ibarelerini kullanarak belirtmenizi rica ediyoruz.
Ünitenin adı
ve adresi
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Hayvan
Türü**
(Büyükbaş,
Küçükbaş,
Kanatlı,
Diğer)

Üretim Türü
***
(et, süt,
yumurta,
kombine)

Rev.01

Üretici
sayısı

Aynen,
devam,
değişti,
eklendi
veya
çıkarıldı

Bütün hayvansal
üretim üniteleri için
tamamlanmış OSP
formunu ekleyiniz

19.07.2018

** Hangi hayvan türünden ve cinsinden olduğunu belirtiniz (Ör: Büyükbaş- sığır, kanatlı-tavuk gibi)
*** Hayvan türünüzün hangi üretim türüne ait olduğunu belirtiniz. Ör: Büyükbaş-Süt, Kanatlıyumurta gibi)

4.
İşleme Üniteleri
Merkez idari ofis dahil olmak üzere, tüm işleme ünitelerinizde gerçekleştirdiğiniz faaliyetleri
aşağıda ve ilgili tüm değişiklikleri “Aynen devam”, “değişti”, “eklendi” veya “çıkarıldı”
ibarelerini kullanarak belirtmenizi rica ediyoruz.
Ünite adı ve adresi

İşleme
(örn. depolama,
yıkama, kesme,
seçme, paketleme)

Aynen
devam,
değişti,
eklendi
veya
çıkarıldı

Bütün işletme
üniteleri için
tamamlanmış OSP
formunu ekleyiniz

5. Üretim ve işleme ünitelerinizin yerini belirtiniz,
Ünitelerinizin en yakın havaalanına olan uzaklığını ve üniteleriniz arasındaki mesafeyi
aşağıda saat cinsinden belirtmenizi rica ediyoruz.

6. Proje daha önce başka bir sertifikasyon kuruluşu tarafından kontrol edilip
sertifikalandırıldı mı?
Evet, ise aşağıdaki maddeleri doldurmanızı rica ediyoruz.
Kontrol kuruluşunun adı
Önceki müteşebbis kodunuz
Sertifikanızın geçerlilik tarihi
Sertifikasyon kuruluşunuzu değiştirme
sebebiniz
Bir önceki sertifikasyon kuruluşunuzdaki
kontak kişi
Bir önceki kontrol ve sertifikasyonla ilgili dokümanları göndermenizi rica ediyoruz
(üretici listeleri, kontrol raporları, müteşebbis sertifikaları, analiz sonuçları, son
kontrolde uygunsuzluk alınıp alınmadığının ve kapatılıp kapatılmadığının bilgisi)
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İmza sahibi bu başvuru formunu doğru olarak doldurduğunu beyan eder.
FİRMANIN ADI

YASAL YETKİLİ (Ticaret Odası tarafından tanınmış imza yetkisi olan kişi.)

TARİH ve İMZA

ECOGEN, yukarıdaki bilgilere göre size teklif gönderecektir.
Aşağıdaki belgeleri lütfen bu form ile birlikte gönderiniz:
Tüzel Kişilik Olmanız Durumunda
a.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

Şahıs ve/veya Şahıs Şirketi Olmanız
Durumunda
a. Kimlik fotokopisi

b.

Yasal Yetkilinin imza sirküleri

b.

c.

Ticaret Odası Sicil Kayıt ve Faaliyet

İmza beyannamesi

Belgesi
d.

Vergi Levhası

c.

Üretici ve İşletme anlaşmaları
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Bu kısım ECOGEN yetkilisi tarafından doldurulacaktır.
Başvuru gözden geçirme kriterleri

Evet

Hayır

GD

Yorum

Başvuru formundaki bilgiler teklif vermek için yeterli
midir? ( ör: sertifikasyon talep edilen firmanın yasal
yetkilisi
tarafından
tamamen
doldurulmuş
ve
imzalanmış mıdır)
ECOGEN projenin kontrol
yapılabilmesi için; yeterli
kapasitesine sahip midir?

ve sertifikasyonunun
kontrol ve uzman

ECOGEN projenin kontrol ve sertifikasyonunun
yapılabilmesi için; uygulanabilir yönetmeliklerin
kapsamında olan ürün/hizmete sahip midir?
ECOGEN projenin kontrol ve sertifikasyonunun
yapılabilmesi
için;
sertifikayı
talep
eden
firma/organizasyon tüzel kişi midir?

ECOGEN; müşterinin belirli teknik alanında yeterli bilgi
ve doğru kalifikasyonu olan kontrolöre sahip midir?

Projenin farklı KSK (Kontrol ve Sertifikasyon
Kuruluşu)’ndan gelmesi durumunda; bir önceki KSK
ECOGEN tarafından bir önceki kontrol raporu ve
sertifika ve projenin geçmişini doğrulamak adına
alınan ve kapanmamış uygunsuzluklarla ilgili ECOGEN
ile temasa geçti mi?
Sonuç:
Sertifiker Adı – Soyadı:
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Teklif verilebilir

Teklif verilemez

Sertifiker İmza / Tarih:
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