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1. AMAÇ :  

Bu prosedürün amacı TRB tarafından Kontrol ve belgelendirme proseslerinin, ilgili standartlara 

yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesi için bir yöntem oluşturmaktır.  

 

2. KAPSAM :  

Bu prosedür  sertifikalandırma prosesinin değerlendirilmesini, izlenmesini ve kontrolünü sağlamak 

amacıyla, Genel Müdür, Ürün Belgelendirme Koordinatörü, Kontrolör, Sertifiker ve Yönetim 

Temsilcisini kapsar. 

 

3. SORUMLULUK 

3.1. Bu prosedürün yürütülmesinden Ürün Belgelendirme Koordinatörü sorumludur. 

3.2.Yapılacak olan tüm kontrollerin planlanmasından Ürün Belgelendirme Koordinatörü 

sorumludur.  

3.3.Kontrolörlere tüm kontrol dokümanların temini ve tesliminden Ürün Belgelendirme 

Koordinatörü sorumludur.  

3.4. Sözleşmesi yapılan üreticinin bilgilerini kırk beş gün içerisinde OTBİS’e kaydetmekten Ürün 

Belgelendirme Koordinatörü sorumludur.  

3.5. Yapılan tüm kontrollerde tutulan tüm kayıtların oluşturulması, onaylanması ve ürün 

belgelendirme koordinatörüne teslim edilmesinden, kendi katılmadığı kontrole ait dosyanın gözden 

geçirme faaliyetini yapmaktan kontrolör sorumludur.   

3.6. Kontrol formu ve kontrol raporlarını karşılaştırarak belgelendirme için son kontrolleri 

yapmaktan, Müteşebbisin Organik Tarım Yönetmeliğine ve uygulanan şartnamelere uygunluğunu 

doğrulayan onaylayan olumlu bir kontrol ve bunu doğrulayan bir olumlu kararından sonra 

sertifikayı düzenlemekten, basmaktan ve imzalamaktan Bakanlığa mevzuat gereği yapılması 

gereken bildirimleri süresi içerisinde yapmaktan ve Organik Tarıma ilişkin çıkan yönetmeliklerin 

takibini yapmaktan sertifiker sorumludur. 

 

4. UYGULAMA 

4.1 Başvuru ve Başvurunun Gözden Geçirilmesi 

Başvurular müteşebbisten e-posta yoluyla veya elden alınır. Başvurunun yeterli bilgileri içerip 

içermediği kontrolör tarafından incelenir ve içerdiği bilgiler yeterli ise başvuru kabul edilir. Bu 

gözden geçirmede müteşebbis isteklerinin tümüyle anlaşıldığı ve açık olarak dokümante edildiği 

güvence altına alınır.  Onaylanan başvuru formu idari ve mali işler müdürüne teslim edilir. Alınan 

başvuruya ait teklif ve sözleşme hazırlanmasından idari ve mali işler müdürü sorumludur. Teklifin 

müteşebbis tarafından onaylanmasından sonra sözleşme hazırlanır. Hazırlanan sözleşme karşılıklı 

imzalandıktan sonra ürün belgelendirme koordinatörü tarafından sözleşmesi yapılan üretici 

bilgileri en geç 45 gün içinde TBS (Tarım Bilgi Sistemi)’ne kaydederek T.C. Tarım ve Orman 

Bakanlığına bildirilir. Sözleşmesi iptal edilen müteşebbise ait bilgiler 15 gün içerisinde TBS’den 

silinir. Teklif ve sözleşmeler müteşebbislere ait dosyalarda saklanır. Yeni sözleşme imzalanan 
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müteşebbisin, sözleşmenin sonlandırıldığı önceki yetkilendirilmiş kuruluşun raporlarında belirtilen 

uygunsuzlukların müteşebbis tarafından giderildiğini veya giderilmekte olduğu kontrol edilir. 

  

          4.2 Kontrol İşlemlerinin Yapılması 

Genel Müdür tarafından kontrolör ataması gerçekleştirilir. Kontrol ekibi, tarafsızlık hususunda 

garanti altına alınmasının sağlanması amacıyla, her kontrol öncesi “O.FR.005 Kontrol Ekibi Atama 

Formu” ile müteşebbis hakkında bilgi sahibi yapılır. Ürün Belgelendirme Koordinatörü tarafından 

O.TA.001 Organik Tarım Faaliyetleri Risk Analizi Talimatı isimli dokümana göre bulunan kritik 

kontrol noktalarını dikkate alarak bir “O.PL.002 Organik Tarım Kontrol Planı”  hazırlanır. Risk 

analizi sonucu, haberli veya habersiz yıllık kontrol ve ziyaretlerin yoğunluğu belirlenir. Kontrol 

ziyaretlerinin en az % 10’u habersiz yapılır. Risk kategorisi ile uyumlu şekilde sözleşme altındaki 

tüm müteşebbislerin en az % 10’una, önceden haber vermeksizin önceki kontrollerin sonuçlarını, 

ilgili ürünlerin miktarları ve ürünlerin değiştirilmesi riskini de hesaba katarak organik üretim 

kurallarına karşı uygunsuzlukların bulunma riskini ölçmeyi temel alan ek rastgele kontrol 

ziyaretleri düzenlenir. Kontrolörün bir günde kontrol etmesi gereken müteşebbis sayısının takibi 

yetkilendirilmiş kuruluş sorumluluğundadır. Organik Tarım Yönetmeliğinde belirtildiği üzere, bir 

kontrolör bir günde en fazla dört müteşebbisi kontrol eder. Üretici grubu olması halinde bu sayı en 

fazla altı ile sınırlıdır. Kontrolörler, kontrol işlemlerini O.PR.002 Organik Bitkisel Üretim, 

Hayvancılık, Arıcılık, Doğadan Toplama, İşleme-Ambalajlama, Standartları Prosedürü’ne göre 

yürütür.   

Kontrol planı ile kontrol edilecek birim, kontrol tarihi ve kontrolörleri müteşebbise gönderilir. 

Müteşebbisin kontrol planı ve kontrolöre itirazı olması halinde gerekli değişiklikler yapılır. 

Müteşebbis, kendisine kontrol planının gönderilmesinden itibaren 3 gün içerisinde onay vermek 

veya planda değişiklik istemek hakkına sahiptir. 3 gün içerisinde yanıt vermediği takdirde 

kendisine 3 günlük ek süre verilir bu sürede de yanıt/onay vermezse TRB kendi teklif ettiği kontrol 

planını gerçekleştirme hakkına sahip olur. 

Anlaşmaya varılan kontrol planından sonra kontrol için müteşebbisin alanına gidilir.  

Müteşebbis, sözleşme şartları ile garanti edilmiş olan, organik tarımsal faaliyeti ile ilgili tüm bilgi 

ve belgeleri vermek, her türlü değişikliği bildirmek, üretimin her aşamasında gerekli kontrolün 

yapılabilmesi için işletmenin organik üretimle ilgili her birimini kontrol ekibine açmak zorundadır. 

Kontrole katılan müteşebbis ve/veya yetkilileri ile kontrol ekibinin imzaları “LS.001 Katılımcı 

Listesi” ne alınarak müteşebbisin dosyasına kaldırılır.  

Kontrolde görülen uygunsuzluklar “O.FR.004 Organik Tarım Uygunsuzluk Formu” ile kayıt altına 

alınır. Uygunsuzlukların kapatılması için kontrol tarihinden itibaren 30 günden fazla olmamak 

kaydıyla süre tanınır. Uygunsuzluk kapatmalarını yerinde gözlemlemek amacıyla, ürünle ve/veya 

müteşebbis ile ilgili herhangi bir şikayet / itiraz söz konusu ise kontrolör takip kontrolüne karar 

verebilir. Kontrolör sertifikasyon süreci ile ilgili önerisini “O.FR.003 Organik Tarım Kontrol 

Raporu”nu hazırlayarak sertifikere iletir. 
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4.3 Sertifikasyon İşlemlerinin Yapılması 

Kontroller gerçekleştikten sonra uygunsuzluk tespit edilmemişse veya tespit edilen uygunsuzlukların 

kapatıldığı kontrolör tarafından teyit edilmişse, sertifikere ilgili rapor ve dokümanlar, kontrolör 

tarafından teslim edilir. Sertifiker, kontrolör tarafından sunulan olumlu görüşlerin de olduğu rapor ve 

dokümanları inceledikten sonra sertifikasyona karar verir. Gözden geçirme sonrası teslim edilen raporun 

olumsuz olması veya sertifiker tarafından tatmin edici düzeyde bulunmaması durumunda sertifiker 

sertifikasyonu gerçekleştirmez ve durum, varsa düzeltici faaliyet önerileri ile birlikte, müteşebbise 

iletilir. Sertifiker, kendisine kontrol raporunun iletilmesinden itibaren en geç 3 gün içerisinde 

sertifikasyonun yapılıp yapılmayacağına karar verir ve durum müteşebbise iletilir. TRB, Organik 

Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte ön görülen ve Organik Tarım sertifikalandırma 

sürecinde belirtilen bilgileri içerir sertifika düzenlemektedir. Organik Tarım Müteşebbis Sertifikasında 

aşağıdaki bilgiler yer alır; 

- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Logosu 

- TRB kuruluş logosu 

- TÜRKAK Markası 

- Sertifika No 

- Müteşebbisin adı, adresi, faaliyeti 

- Yetkilendirilmiş Kuruluşun adı, kod numarası 

- Ürün grupları/faaliyeti 

- Geçerlilik dönemi 

- Kontrol tarihi 

- Basım tarihi ve yeri 

- Kontrol kuruluşu/otoritesi adına imza 

 

Organik Tarım Ürün Sertifikasında aşağıdaki bilgiler yer alır; 

- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Logosu 

- TRB kuruluş logosu 

- TÜRKAK Markası 

- Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşunun adı ve adresi 

- Kod numarası  

- Sertifika No’su  

- Ürünün Adı ve Özelliği 

- Sertifikalanma Statüsü  

- Ürün Miktarı  

- Hasat Yılı  

- Üretim Yılı  

- Ürünün Kaynağı  

- Sözleşme No’su 

- Ambalaj Tipi ve Adedi 

- Parti No’su ve Kalibresi  

- G.T.İ.P  

- Alıcı Ülke  

- Alıcı Müteşebbis Adı ve Adresi  

- Gönderen Ülke  
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- Gönderen Müteşebbis Adı ve Adresi  

- Sertifika Onay Tarihi 

- Basım tarihi ve yeri 

- Kontrol kuruluşu/otoritesi adına imza 

 

 

4.4 Sertifikanın Askıya Alınma ve Kapsam Daraltma İşlemleri 

Organik Tarım sertifikası alan müteşebbislerle ilgili olarak aşağıdaki durumların herhangi birinin 

tespit edilmesi halinde sertifika askıya alınır; 

 Müteşebbisin kendi talebiyle, 

 Sertifika ve marka kullanım talimatına uyulmaması durumunda ve olağan dışı kontroller 

sonucu, ürünün organikliğini etkileyecek uygunsuzluklarla ilgili düzeltici faaliyetlerin 

tamamlanması süresinde, 

 Sözleşmede belirlenen ücretleri ödemesi için yapılan uyarı müddetince, 

 Müteşebbisin organik üretim için uygun olmayan teknikleri ya da ürün kullandığından çok 

büyük şüpheleri olduğunda aldığı numunelerin, analiz sonuçları çıkana kadar, 

 

Sertifikanın askıya alınma durumuna sertifiker karar verir. Askıya alınma kararı verildikten sonra 

derhal bu durum Bakanlığa ve müteşebbise bildirilerek sertifikanın kullanımı durdurulur. 

Sertifikası askıya alınmış müteşebbis, askı süresince ürününü organik ürün veya geçiş ürünü olarak 

pazarlayamaz. 

  

Sertifikanın askıya alınma durumunun kaldırılması için askıya alınma kararının alınmasına neden 

olan durumun giderilmesi gereklidir. Bunun için eğer uygulama ile ilgili bir düzeltici faaliyet 

yapıldı ise takip kontrolü düzenlenir. Kontrol ya da müteşebbisin gönderdiği dokümanların 

değerlendirilmesi sonucunda kontrolör raporunu hazırlar. Askıya almaya neden olan 

uygunsuzluğun giderildiğinin anlaşılması halinde sertifiker askıya alma durumunu kaldırır.  

 

Askıya alma durumu bir ay içinde giderilmezse sertifika iptal edilerek Müteşebbise, Bakanlığa ve 

diğer yetkilendirilmiş kuruluşlara duyurulur. Sertifikası askıya alınan müteşebbisler TRB web 

sitesinden ilan edilir. 

 

Üreticinin kendi isteği ile veya kontrol esnasında tespit edilen uygunsuzluk neticesinde kapsam 

daraltma işlemi uygulanabilir.  

 

 

4.5 Sertifikanın İptal Edilmesi İşlemleri 

Aşağıdaki durumların herhangi birinin tespit edilmesinde sertifika, sertifikerin kararı ile iptal edilir. 

Bu durum Müteşebbise, Bakanlığa ve diğer yetkilendirilmiş kuruluşlara derhal bildirilerek 

sertifikanın kullanımı önlenir.  
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• Müteşebbisin iflası veya sertifika kapsamındaki faaliyetine son vermesi,  

• Uygunsuzluklarının düzeltilmesi için verilen süresinin dolmasına rağmen ön görülen düzeltici 

faaliyetlerin yapılmamış olması, 

• Yapılan bir olağan dışı kontrolde organik tarım tekniklerine uyulmadığının tespit edilmesi 

• Sözleşmede belirlenen ücretleri ödememesi, 

• Kontroller esnasında yanlış bilgiler verildiğinin tespit edilmesi, 

• Sertifikanın ve markanın sürekli yanlış kullanımı, 

• Sertifika geçerlilik süresince müteşebbisin yönetim sistemini uygulamaması  

• Müteşebbisin tüzel kişiliğinin değişmesi  

• Müteşebbisin kendi isteği  

• Sertifika üzerinde oynandığının tespiti   

 

Sertifika yayınından sonra logolar “TA.003 Sertifika ve Logo Kullanımı Talimatı” na göre kullanılır.  

 

 

TRB tarafından Kontrol ve belgelendirme süreci tabloda verildiği gibi gerçekleşmektedir. 

4.6 Sertifikasyonu Etkileyen Değişiklikler 

         TRB, sertifikasyon  programı, müteşebbisi etkileyen yeni veya revize edilmiş şartlar ortaya 

koyduğunda, bu değişikliklerin tüm müteşebbislere duyurulmasını sağlar.  Bu değişikliklerin 

müteşebbisler tarafından algılandığını ve uygulandığını izler. Bu değişiklikle ilgili tedbirleri alır. 

         TRB, müteşebbisten kaynaklanan değişiklikler dahil, sertifikalandırmayı etkileyen tüm 

değişiklikleri dikkate alır ve uygun faaliyetler için karar verir. 

         Sertifikasyonu etkileyen değişiklikler ile ilgili uygulama faaliyetleri, aşağıda belirtilenleri 

içermektedir. 

- Değerlendirme 

- Gözden geçirme 

- Karar 

- Yeniden düzenlenen resmi belgelendirme dokümantasyonunun belgelendirme kapsamının 

genişletilmesi veya daraltılması için yayımlanması 

- Sertifikasyon ile ilgili dokümanlarının revizyonu  
 

4.7 Taşeron Kullanımı 

TRB sertifikasyon faaliyetlerinde yalnızca ilgili uluslararası standardların ve sertifikalandırma 

programında belirtilmiş olan diğer dokümanların uygulanabilir şartlarını karşılayan kuruluşları dış 

kaynak olarak kullanmaktadır. Organik Tarım kapsamında mevcut ürün analizleri için ISO/IEC 

17025’in gereklerini karşılayan laboratuvarla, gerektiğinde muayene için ISO/IEC 17020’nin ve 

yönetim sistemi tetkiki için ISO/IEC 17021’in uygulanabilir şartlarını karşılamaktadır. 

TRB, kontrol ve sertifikasyon faaliyetleri kapsamında taşeron kullanması gerektiği durumlarda: 

a. Taşeron ile karşılıklı olarak gizlilik ve çıkar çatışmalarını da içeren düzenlemeleri kapsayan 

bir sözleşme imzalanır. 

b. Taşerona verilen bütün işlerin sorumluluğu üstlenilir ve sertifikanın verilmesi, sürdürülmesi,  
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genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması ve iptal edilmesi konularında da bütün sorumluluk 

sürdürülür. 

Taşeronun yeterli olması ve TS EN 17065 standartlarının ve ilgili diğer standart ve kılavuzların 

uygulanabilir hükümlerinin yerine getirebilecek yeterlilikte olması güvence altına alınır ve gizlilik, 

çıkar çatışmaları gibi tarafsızlığı, bağımsızlığı zedeleyecek durumlar engellenir. Müracaat edenin veya 

belgelendirilen kişi veya kuruluşların mutabakatı alınmadan taşeron kullanılmaz. 

TRB değerlendirme faaliyetlerini taşere etmemekte ve değerlendirme faaliyetlerinde dış kaynak olarak 

bağımsız olmayan taşeronlar (müşteri laboratuvarları) kullanılmamakta ve taşeron olarak kullanılan 

laboratuarlarda akreditasyon şartı aramaktadır. 

 TRB dış kaynaktan aldığı hizmetleri sağlayan kuruluşla gizlilik ve çıkar çatışmasına neden olmamayı 

garantileyen yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapmaktadır. 

TRB dış kaynak olarak kullanılan laboratuvar analiz sonuçlarının sorumluluğunu almıştır. Dış kaynak 

olarak kullanılan laboratuvarların akredite laboratuvarlar olarak seçilmesi sonucu; laboratuvarın, 

personel kaynaklı, doküman ve işleyiş kaynaklı, sözleşmeye uygun davranışın sergilenmeyişine yönelik 

güvenlik risklerinin kontrolünü güvence altına almıştır. Bu güvencenin sürekliliği, dış kaynaklı 

hizmetin akreditasyonunun devamı ve izlenmesi ile sağlanmaktadır. TRB, dış kaynaktan alınan 

laboratuvar hizmetleri için taşeron listesi oluşturmuş ve sözleşmeden kaynaklanan ihlallerle ilgili 

düzeltici faaliyet yapılmasını ve dış kaynak kullanımıyla ilgili olarak müşteri bilgilendirmesini 

sağlamaktadır. 
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ALINMASI 

 

KONTROL 
LİSTESİ VE 

RAPORU 

SERTİFİKA 

BAŞVURU 

FORMU 

ÜRÜN 

BELGELENDİRME 

TEKLİF VE SÖZLEŞME 

BELGELENDİRME 

SÜRECİNİN İPTALİ 

KONTROL 
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HAZIRLAYAN ONAYLAYAN 

YÖNETİM TEMSİLCİSİ 

 

GENEL MÜDÜR 

 

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR/FORMLAR 

1- ÜB-KEK-01 Kalite El Kitabı 

2- O.FR.001Organik Tarım Başvuru Formu 

3- O.FR.002 Organik Tarım Başvuru Formu-İthalat 

4- O.FR.003 Organik Tarım Kontrol Raporu 

5- O.FR.004 Organik Tarım Uygunsuzluk Formu 

6- O.FR.006 Organik Tarım Sertifikasyon Teklifi/Sözleşmesi 

7- O.FR.005 Kontrol Ekibi Atama Formu 

8- O.PL.002 Organik Tarım Kontrol Planı 

9- TA.003 Sertifika ve Logo Kullanımı Talimatı 

10- O.PR.002 Organik Bitkisel Üretim, Hayvancılık, Arıcılık, Doğadan Toplama, İşleme-Ambalajlama, 

Standartları Prosedürü 

11- Taşeron Sözleşmeleri  

 

 

 


