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1. AMAÇ :  

Bu prosedürün amacı TRB tarafından sağlanan tüm kontrol işlemlerinin ( bitkisel üretim için; bitkinin 

toprağa ekiminden/dikiminden yada önceki süreçten – tohumluk ve fidanlık kontrol noktaları, su ürünleri 

için tesise balığın girişinde hasadına kadar olan tüm işlemler ) işlenmemiş son ürün yada işlenmiş son ürün 

(ürünün işlemesindeki kontrol noktaları) sürecine kadar sertifikalandırılmış ürünün tüm tarımsal üretim ve 

su ürünleri yetiştiriciliği ve işleme işlemleri, kontrol sürecinin belirlenmesi, yapılacak olan tüm faaliyetlerin 

tanımlanması, ilgili sorumlulukların belirlenmesi ve ilgili kayıtların tutulması ve kontrol sonucunda başarılı 

olanlara sertifikanın verilmesi, sürdürülmesi kapsamın genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması ve iptali  

için bir yöntem oluşturmaktır.  

 

2. KAPSAM : Ürünün kontrolü, sertifikalandırma ve  sertifikanın sürdürülmesi sürecinde  kapsamın 

genişletilmesi, daraltılması, askıya alınması ve iptalini 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 Yönetim Temsilcisi sorumludur.  

3.4.Yapılan tüm kontrollerde tutulan tüm kayıtların oluşturulması, onaylanması ve sertifikere teslim 

edilmesinden kontrolör sorumludur.   

4. TANIMLAR 

4.1. Kontrol: İyi tarım uygulamaları faaliyetlerinin İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliğe uygun 

olarak yapılıp yapılmadığını belirlemek, kayıtları tutmak, sonuçları rapor etmek üzere kontrolör tarafından 

gerçekleştirilen işlemler. 

 

4.2. Uygunsuzluk : Kontrol noktalarına uyum için ihtiyaç duyulan uygunluk düzeyinin tam olarak 

sağlanamadığı durumlar. 

 

4.3.Birinci Derece Uygunsuzluk: İyi tarım uygulamaları soru listesinde Birinci Derece uygunsuzluk olarak 

tanımlanmıştır. Birinci derece kontrol noktalarına, haklı gerekçelerle G/D olabilenler dışındakilere 

uyulmaması durumudur. 

 

4.4.İkinci Derece Uygunsuzluk: İyi tarım uygulaması soru listesindeki İkinci Derece uygunsuzluk olarak 

tanımlanmıştır. İkinci derece kontrol noktalarına, haklı gerekçelerle G/D olabilenler dışındakilere 

uyulmaması durumudur. 

 

4.5. İTU: İyi Tarım Uygulamaları,  Tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı 
ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için 
uygulanması gereken işlemleri. 
 

4.6. BAKANLIK: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı  

 

4.7. TRB: TRB  ULUSLAR ARASI BELGELENDİRME TEKNİK KONTROL ve GÖZETİM HİZ. TİC.  

 

LTD.ŞTİ. 
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5. UYGULAMA 

 

5.1. ÜRETİCİ, ÜRETİCİ GRUBU YADA ÜRETİCİ GRUBU OLARAK MÜTEŞEBBİS 

BAŞVURUSU VE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

 

 

 TRB, sertifikasyon faaliyetini gerçekleştirmek için başvurunun gözden geçirilmesi için yöntem ve 

sorumluluk belirlemiştir. İTU Kontrol ve Sertifikasyon Başvuru Formu (İ.FR.001) ve İTU Su ürünleri 

yetiştiriciliği Başvuru Formu (FR.057) koordinatör tarafından gerekli bilgileri içermesi ve ÇKS(Çiftçi Kayıt 

Sistemi, SKS(Su Ürünleri kayıt sistemine) bilgilerin doğrulanmasını sağlayacak şekilde kontrol yapılarak 

işleme alınır.  TRB kontrol imkanına sahip olduğunu güvence altına almak için, elde edilen bilgileri gözden 

geçirilmesi işlemi gerçekleştirmektedir. TRB ye başvuru,  başvuru formunun firma yetkilisi tarafından 

doldurulması, imzalaması ve TRB’ ye geri göndermesi ile olur. Bu aşamadan sonra belgelendirmenin 

kapsama uygunluğu, müşteri ve ürün bilgileri, belgelendirme için gerekli şartların var olduğu, başvuran firma 

yetkilisinin belgelendirme gerekliliklerine uyması ve değerlendirilmek üzere TRB’ye bilgi temin etmesini 

teyit etmesi şeklinde gerçekleşir. Başvurunun gözden geçirilmesi ile karşılıklı anlayış farklılığı olmadığı 

çözümlenir. Belgelendirme programının yürütülmesi için belirli bilgi – özellikle de müşteri ihtiyaçları sunulan 

standart programlarda bir sapmaya neden olacaksa – ek bilgi istenebilir. Mevcut bilgiler dosya için 

oluşturulan listelere kaydedilir.  
 

 İTU Kontrol ve Sertifikasyon Başvuru Formu (İ.FR.001) ve İTU Su ürünleri yetiştiriciliği Başvuru Formu 

(FR.057)  ile gelen tarımsal işletme bilgilerine göre potansiyel müşteriye fiyat teklifi hazırlanır. 

 Belgelendirme kararı karşılıklı onaylanan tarımsal işletmelerle “İTU Denetim ve Belgelendirme Hizmet 

Teklifi/Sözleşmesi (İ.FR 004)” karşılıklı imzalanır. Bir nüshası müşteriye verilir, diğeri müşterinin TRB 

deki dosyasına konur. 

 Tarımsal ürün çeşidine göre denetime tabi oldukları gereklilikler, GLOBALGAP Referans dokümanları ve 

Bitkisel Üretim ve Su ürünleri İTU Kriterlerine göre belirtilir, gerektiğinde bu dokümanlar kontrolsüz 

kopya olarak verilir. 

5.2. DÖKÜMAN İNCELEME 

Bireysel üretici yada üretici grubu için başvuru formu ve resmi evraklar saha denetiminden en geç 10 gün 

önce tamamlanır. Başvuru yapılan yıla ait ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi), SKS (Su ürünleri Kayıt Sistemi) 

bilgilerinin başvuruyla birlikte alınması sağlanır.  

 

5.2.1 BİREYSEL ÜRETİCİ DOKÜMAN İNCELEME 

 Gerekli bireysel üretici dokümanları Ürün Belgelendirme Koordinatörü tarafından teslim alınır, kontrol 

için görevlendirilen kontrolör tarafından, dokümantasyon gözden geçirme işlemini gerçekleştirmesi için 

teslim edilir. Doküman incelemesi bittikten sonra tekrar ilgili kontrolörden teslim alınır ve gizlilik kuralları 

dahilinde müşteri dosyasına konulur.  

 Eksiklik, uygunsuzluk bulunması durumunda gerekli dokümanlar belirlenir ve üreticiden sertifikasyon 

denetimine kadar gidermeleri istenir.  

 Belirlenen eksiklik denetim sürecinin gelişmesini engelleyecek seviyede ise başvuru bekletilir, dönüş 

yapılmazsa başvuru geri iade edilir. 

 

5.2.2  ÜRETİCİ GRUBU DOKÜMAN İNCELEME 

 İstenen üretici grubu dokümanları Ürün Belgelendirme Koordinatörü tarafından teslim alınır, kontrol için 

görevlendirilen Kontrolör tarafından dokümantasyon gözden geçirme işlemini gerçekleştirmesi için teslim 

edilir. Doküman incelemesi bittikten sonra tekrar ilgili kontrolörden teslim alınır ve gizlilik kuralları 

dahilinde müşteri dosyasına konulur. Doküman incelenmesi sırasında eksiklik veya uygunsuzluk için 

aşağıda verilen uygulama yapılır. 
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5.2.2.1 Eksik Doküman 

 İyi tarım uygulamalarının zorunlu gerekliliklerinin uygun olarak dokümante edildiğini kontrol etmek için 

üretici grubuna ait dokümanlar (Başvuru Formu, grup üyelerine ait ÇKS ve SKS kayıtları, tüzel kişilik ile 

üreticiler arasında yapılan sözleşmeler, Kalite El Kitabı ve diğer yasal dokümanlar) gözden geçirilir.  

 Dokümanlarda eksiklik bulunması durumunda gerekli dokümanlar belirlenir ve üretici grubundan 

sertifikasyon kontrolüne kadar tamamlamaları istenir.  

 Belirlenen eksiklik kontrol sürecinin gelişmesini engelleyecek seviyede ise başvuru bekletilir, dönüş 

yapılmazsa başvuru geri iade edilir. 

 

 

5.2.2.2 Dokümanda Uygunsuzluk Bulunması 

 Kontrol Ekibi Atama Formu (İ.FR.005) ile görevlendirilen kontrolör öncelikle doküman kontrolü ve İyi 

Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik’in üreticilerle ilgili bütün maddelerini göz önünde bulundurarak 

El Kitabının genel düzenini değerlendirir. Uygunsuzluk bulunursa işlem aşağıda belirlenen sırayla devam 

eder. 

 Dokümantasyon gözden geçirmesi sırasında İTU Kontrol Raporu (İ.FR.007) kullanılır ve belirlenen      

herhangi bir uygunsuzluk veya gözlem kaydedilir. Dokümantasyon gözden geçirmesinde Birinci Derece 

uygunsuzluklar bulunmamalıdır. İTU Kontrol Raporu (İ.FR.007) müşteriye faks ile gönderilir ve ilgili 

müşteri dosyasına konulur. 

 Daha sonra müşteri sistem dokümanlarında bulunan uygunsuzlukları düzeltir. 

 

 Uygusuzluklar birinci derece seviyesinde ise, ilgili el kitabı/planlar sertifikalandırma kontrolünden önce 

gözden geçirilmek üzere tekrar TRB’ ye gönderilmelidir. Birinci derece uygunsuzluk seviyesi devam ettiği 

sürece kontrole gidilmez. Birinci ve İkinci Derece uygunsuzluk bir arada ise; birinci derece uygunsuzluk 

giderilip, uygunsuzluklar ikinci uygunsuzluk seviyesine düşürüldüğünde kontrole gidilir.  

 Uygunsuzluklar birinci derece uygunsuzluk seviyede ise, uygunsuzlukların kapatılıp kapatılmadığı 

Sertifikalandırma kontrolünde kontrol edilir. 

 Daha sonra Kontrol Ekibi Atama Formuna (İ.FR.005) görevli kontrolör tarafından uygunluk onay ve tarihi,  

Kontrol Raporuna ise çıkan uygunsuzluklar dahil edilir. 

 

 Sertifikalandırma kontrolüne doküman inceleme esnasında birinci derece uygunsuzluk bulunan tarımsal 

işletmelere uygunsuzlukları kapatması ve kontrole girmesi için maksimum 28 gün süre verilir. Tarımsal 

işletme bu süreç içerisinde de hazır olmadığını beyan ederse kontrol askıya alınır. Eğer askı süresincede  (3 

ay) düzeltmeler ve geri dönüş olmazsa kontrol iptal edilip tarımsal işletme dokümanları müşteriye iade 

edilir.  

 

5.3. ÖN DENETİM: 

 Madde 5.1 e göre başvurusu alınan tarımsal işletmelere İTU Kontrol ve Sertifikasyon Başvuru Formu 

(İ.FR.001) ve İTU Su ürünleri yetiştiriciliği Başvuru Formu (FR.057)  ile öncelikle ön denetim isteyip 

istemediği sorulur. 

 Ön denetim müşterinin tercih ve talebine bağlı olup, zorunlu değildir. Eğer müşteri başvuru formunda ön 

kontrol talep ettiğini belirtirse bu durum Kontrol Ekibi Atama Formunda (İ.FR.005) belirtilir ve kontrol 

onay formu ile müşteriden ön kontrol için uygun bir gün talep edilir. 

 Ön Denetim Planı müşteriye iletilir. 

 Gerçekleşen ön denetim tarihi sertifikalandırma kontrolü için kontrolör atama formuna kaydedilir. Bütün 

ön denetim süreci Ürün Belgelendirme Koordinatörü tarafından takip edilir.  

 Ön denetimden önce kontrolör, müşterinin dokümantasyon gözden geçirmesi yapılmış ise ortaya çıkan 

ve devam eden uygunsuzlukları da içeren müşteri dosyasını gözden geçirmelidir. 
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 Ön denetim bir kontrolör ile bir gün olarak yapılır. 

  Müşterinin ön denetim için atanan kontrolöre itiraz etme hakkı vardır. Bu durumda tarımsal işletme 

gerekçelerini Ürün Belgelendirme birimine yazılı olarak bildirmelidir. Gerekçelerin haklı bulunması 

durumunda ekipte değişiklik yapılır. 

 Ön denetim sonucunun olumlu olması hiçbir şekilde belgelendirme kontrolünün olumlu olacağı anlamına 

gelmez. Müşteri bu yönde bir talepte bulunamaz.  

 Ön denetimler, sertifikalandırma kontrolünden bağımsızdır ve sertifikalandırma kontrol gün sayısını 

hiçbir şekilde etkilemez.  

 Ön denetimlerin süresi, kuruluşun büyüklüğü ne olursa olsun (1) bir gün ile sınırlıdır.  

 

5.3.1. Ön denetim esnasında,  

 

 Ön denetim esnasında kontrolör tarafından ürün ile ilgili soru listesi kullanılır. Kontrolör bu soru listesine 

sadık kalarak, müşterinin faaliyetlerinin büyüklüğünü ve düzenini belirlemek için üretim alanlarının resmi 

evraklarda tespitini yapar. Sertifikalandırma kontrolünün süresi ve fiyat teklifi gerekliliklerini 

doğrulamalıdır. Kontrolör müşterinin çalışma saatlerini, kontrol esnasında herhangi bir güvenlik 

gerekliliklerine gerek olup olmadığını belirlemelidir ve sertifikalandırma kontrolüne rehberlik etmesi 

amacıyla işletmenin/ arazinin bir planını istemelidir. Kontrolör tarafından aynı zamanda, varsa düzenleyici 

standart ve mevzuatların uygulandığı belirlenir. 

 Müşterinin dokümantasyon gözden geçirmesi henüz yapılmadı ise, kontrolör yukarıda tanımlandığı gibi 

Kalite El Kitabını varlığı ve içeriği gözden geçirmelidir. Dokümantasyon gözden geçirmesi önceden 

gerçekleştirilmiş ise kontrolör, ilgili uygunsuzlukların kapatıldığını temin etmek için dokümantasyonu 

tekrar gözden geçirir. Kontrolör, üreticinin hala devam eden herhangi bir uygunsuzluktan haberdar olmasını 

kontrol eder.   

  Bundan sonra kontrolör sertifikasyon sürecini açıklar ve soruları cevaplar. Yalnız kontrolörler 

danışmanlık kapsamına giren konularda tavsiyelerde ve önerilerde kesinlikle bulunamazlar 

 Belirlenen tüm uygunsuzluklar İ.FR.015 Ön Denetim Raporu yazılır. 

 Kontrolör aynı zamanda sertifikasyon kapsamını tanımlamalı, gerektiğinde açıklama istemeli ve 

müşteriye başvuruda bulunduğu belgelendirme kapsamı içeriğinin yetersiz olduğu durumlarda mevcut 

durumu gösteren kapsamın belirlenmesini sağlamalıdır. 

 İ.FR.015 Ön Denetim Raporu bir kopyası müşteriye verilir ve Kontrol Raporu ve diğer tüm doküman 

aslıları müşteri dosyasında muhafaza edilir. 

 

5.3.2.   Ön Denetim Sonrası İşlemler  

 Ürün Belgelendirme Koordinatörü, sertifikalandırma kontrolü tarihini müşteri ile en son olarak koordine 

ederek ayarlar ve sertifikalandırma kontrol tarihini ve diğer detayları doğrulayan Kontrol 

Planını/Programını (İ.FR.006)  müşteriye gönderir.  

 Ön Denetim sonrasında tarımsal işletme en geç üç ay içinde belgelendirme kontrolüne devam edip 

etmeyeceğini TRB’ye bildirmek zorundadır. Eğer tarımsal işletme belgelendirme kontrolü istemez ise 

dosyası Ürün Belgelendirme koordinatörü tarafından kapanan işler klasörüne kaldırılır ve tarımsal işletme 

dokümanları müşteriye geri iade edilir. 

           

5.4 SERTİFİKALANDIRMA KONTROLLERİ 

5.4.1 Kontrol Hazırlığı 

 Tarımsal işletmenin sertifikalandırma teklifini kabulünden sonra teklif onayı Ürün Belgelendirme 

Koordinatörüne iletir. Genel Müdür, kontrole uygun olan kontrolör için “Kontrol Ekibi Atama Formu’’ 

(İ.FR.005) doldurur ve atamasını yapar. Eğer kontrolörün kontrolden önce iki yıl içinde kontrol edilen 

tarımsal işletme ile bir ilişkisi var ise kontrolde görevlendirilmez. Ayrıca TRB, kontrol ekibi ile 
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denetlenecek tarımsal işletme arasında son 2 yıl içerisinde bir ilişkisinin olmadığına dair imza atarak garanti 

eder.  

 Kontrol planı, kontrolör adı soyadı bildirilir. İtiraz halinde tarımsal işletmeden bu durumu sebepleriyle 

birlikte yazılı olarak göndermesi istenir. Tarımsal işletmenin gerekçesinde haklı olduğu takdirde tarımsal 

işletmeye ekstra maliyet getirmeyecek şekilde TRB kontrolör havuzundan uygun kontrolör 

görevlendirilerek tarımsal işletmeye bildirilir.  

 Kontrol için kontrolör seçimi “Kaynaklar Prosedürü (PR.001)’’ne göre oluşturulur. Kontrol için hazırlıkta, 

Ürün Belgelendirme Koordinatörü ilgili kontrolörlerin şu özelliklere sahip olduğunu kontrol etmektedir: 

 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TRB için yetkilendirilmiş kontrolör olmak  

 Uygulanabilir yasal düzenlemeleri, sertifikasyon prosedürlerini ve gerekliliklerini bilmek 

 İlgili kontrol yöntemleri ve değerlendirme dokümanları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak. 

 Belgelendirmenin gerektirdiği bazı özel işlemler hakkında yeterli teknik bilgi ve ilgili yerlerde ortak 

prosedürler ile potansiyel uygunsuzluklar hakkında bilgi sahibi olmak. TRB ayrıca kontrolde 

görevlendireceği Kontrolör ve Sertifikere kontrolle ilgili sertifikasyon kapsamı konusunda yasal mevzuat ve 

standartları gerekli görüldüğü takdirde temin eder. 

 Üreticinin, sertifikasyon kapsamı dahilindeki ürün, süreç ve hizmet sağlama özellikleri hakkında güvenilir 

bir değerlendirme yapmaya yetecek kadar anlama kapasitesine sahip olmak. 

 Gereken dillerde hem yazılı hem sözlü olarak etkin iletişim kurabilmek (veya kılavuz yardımıyla) 

 Kontrolörün yansız ve bağımsız şekilde hareket etmesini engelleyecek çıkarlardan bağımsız olmak. 

 

 

Ürün Belgelendirme Koordinatörü şunları yapmalıdır: 

 

o Üretici ve ilgili kontrolör ile beraber, kontrol planlamasına yeterli süre tanıyan bir kontrol tarihi belirlenir. 

Kontrol süresi ve kaynakları teklif aşamasında belirlenir ve bu bilgi müşteri dosyasında muhafaza edilir. 

o İlgili Kontrolöre Başvuru dokümantasyonu kayıtları (Doküman inceleme ve yapıldığı takdirde ön kontrol 

raporu), kontrol planlaması ve kontrolörlerin kontrol esnasında kullanacakları güncel İTU soru listeleri  ile 

kontrol esnasında kontrolörün istediği yönetmelikleri temin edilir. 

o Kontrolör Kontrol Planını onayladıktan sonra, müşteriye kontrol tarihi bilgisini ve Kontrol Planını 

gönderilir. 

o Kontrolör, kontrolü planlamak için müşteriye ilişkin dosyadaki tüm bilgileri gözden geçirir. 

o Kontrol kapsamını doğrular. 

o Ürün Belgelendirme Koordinatörüne Kontrol Planı/Programı (İ.FR.006) ve diğer gereklilikler hakkında 

(Mevzuatlar, Standardlar vb.) öneride bulunur. 

o Başvuru dokümantasyonu ve üretici gruplarında kalite yönetim sisteminin gözden geçirilmesi sonucunda 

elde edilen bilgiyi kontrol hazırlığında kullanır. 

 

5.4.1.1 Kontrol Planlaması 

Kontrol edilecek kontrol noktaları maddelerinin sırası ve süresi planlanırken işletmenin bulunduğu il,  

arazilerin birbirlerine uzaklıkları, büyüklükleri ve sayıları dikkate alınarak TA.007 Kontrol Ücretleri      

Talimatına göre yapılır, Kontrol Planının geneli içinde aşağıdaki maddelere göre düzenlenir. 

 Kontrolör uyacağı kontrol planını Ürün Belgelendirme koordinatörü ile hazırlar. Kontrolün detay planı,  

Kontrol Planı/Programı (İ.FR.006)’ya kaydedilir ve şunların bir gözden geçirilmesini içerir: 

o Kontrol yapılacak kuruluşun adı, arazinin adresi 

o Kontrol tarihi, kontrolün süresi, 

o Gerçekleştirilecek kontrolün türü, kontrole referans alınan İTU Yönetmeliği/Standartlar ve Bitkisel 

Üretim İTU ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği İTU kriterleri 

o Açılış - kapanış toplantıları ve zamanları 

o Varsa önceden belirlenen doküman uygunsuzluklarıyla ilgili yapılan faaliyetler 
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o Kontrol edilecek maddelerin, bölümlerin veya bireylerin ve mümkünse tahmini vakit ayrılacak zamanın 

bir planı gibi konular detaylı olarak yer almalıdır. 

o Tarımsal işletme planlanan kontrolör ve tarihine göre gönderilen Kontrol Planı/Programına müteakip 

itiraz etme hakkına sahiptir. Eğer objektif delillere dayanan yazılı bir itirazı varsa yeni bir kontrol ekibi 

görevlendirilir veya yeni bir tarih belirlenir.  

o Kontrol planına, kontrol tarihinden en geç 1 hafta önceye kadar müşteriden onay alınır, Ürün 

Belgelendirme koordinatörü tarımsal işletme yetkilisi ile temasa geçerek yol ve konaklama gibi konuları 

(otel, uçak, otobüs, araç) teyitleştirerek gerekli ayarlamaları yapar. 

o Gerçek veya tüzel kişilerin malik veya kiracılık sıfatıyla tasarrufu altında bulunan alanlarda üretim 

yapmaları halinde bireysel sertifikasyon yapılır. Sertifikasyon kapsamındaki ürünün üretiminin yapıldığı 

tüm alanlar, yılda en az bir kez kontrol edilir. 

o Üretici örgütü veya müteşebbis çatısı altında sözleşmeyle bir araya gelen üreticilerin malik veya kiracılık 

sıfatıyla tasarrufu altında bulunan alanlarda üretim yapması halinde grup sertifikasyonu yapılarak üretici 

örgütü veya müteşebbis adına aşağıdaki şekilde sertifikalandırılır: 

 İyi tarım uygulamaları faaliyetine başlayacak grup sertifikasyonundaki üreticiler, üretici örgütünün 

idari organı veya müteşebbis ile ayrı ayrı sözleşme yapar. Müteşebbisin de sertifikasyon 

kapsamındaki ürünü üretmesi halinde, faaliyet alanı gruba dahil edilir. 

 Grup sertifikasının kullanım hakkı, üretici örgütüne veya müteşebbise aittir. Sertifikasyon 

kapsamındaki üreticiler, üretici örgütü veya müteşebbisin izni dışında sertifikayı kullanamaz.  

 Üretici örgütleri ve müteşebbisler, iyi tarım uygulamalarına ilişkin bir kalite yönetim sistemi 

kurmak ve yürütmekle yükümlüdür. 

 Üretici örgütleri veya müteşebbisler yılda en az bir kez kontrol edilir. Bu kontrollerde kalite 

yönetim sistemi ile gruba dahil üreticilerden örnekleme yöntemi ile belirlenen üreticilerin 

sertifikasyon kapsamındaki tüm üretim alanlarının kontrolleri yapılır. 

 Örnekleme yöntemi ile kontrol edilecek üretici sayısı; her alt kapsam için üretim sistemleri dikkate 

alınarak, gruba dahil üretici sayısının ayrı ayrı kareköklerinin toplamının alınması ile belirlenir. 

Karekök sonucunun ondalık sayı olması halinde yukarıya tamamlanır. Üretici seçiminde tüm 

ürünlerin kontrol edilmesi sağlanır. Müteakip kontrollerde farklı üreticiler seçilir. 
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5.4.2 Kontrolün Gerçekleştirilmesi 

 Kontrolör, kontrol için tarımsal işletmeyi yerinde ziyaret eder. Hem Bireysel hem grup üreticiler için 

aşağıda belirtilen soru listesi setleri ile kontrolü gerçekleştirilir.  
 

 Açılış toplantısı sonrası kontrol planında belirlenen soru numaralarına göre sorular arazi yada ofiste 

sorulur. Kanıtları arazide, ofiste, depolarda, işleme alanlarında gözlenir ve kaydedilir. 

 

5.4.2.1 Açılış Toplantısı 

 Açılış toplantısı, üretici/işletme sahibi ve/ veya ortakları ile gerçekleştirilir. Açılış Toplantısı ve kontrolde 

hazır bulunan üretici/üreticiler soru listeleri kapağındaki bölüme isimlerini yazar ve imzalarlar. 

 Kontrolör aynı zamanda bulguların çeşitli seviyelerini de açıklar. (Uygunsuzluk, gözlem, birinci derece 
uygunsuzluk ve ikinci derece uygunsuzluk) 

 Açılış toplantısını takiben, Kontrolör üreticiile beraber, Sertifikasyon Kapsamının açıkça anlaşılmasını 

gözden geçirir. 

 

5.4.2.2. Kontrol sırasında dokümantasyon kontrolü 

 Soru listesi Meyve ve  
Sebzeler 

Tarla 
Bitkileri 

Kesme 
Çiçek ve  

Süs 
Bitkileri 

Bitkisel üretim 
materyali (Fide 

ve Fidan) 

Su ürünleri 
yetiştiriciliği  

ÇAY AÇIKLAMA 

İ.LS.016 (TÇ/AF) Tüm  

Çiftlikler Tabanlı 
X X X - X X 

 

İ.LS.012 (BÜ/CB) Bitkisel 

Ürün Tabanlı 
X X X - - X 

İ.LS.002 (MS/FV) Meyve ve 

Sebzeler 
X - - - - - 

İ.LS.019 (CC) Tarla Bitkileri - X - - - - 

İ.LS.018 (FO) Kesme   Çiçek 

ve  Süs Bitkileri 
- - X - - - 

İ.LS.024 ÇAY - - - - - X 

İ.LS.015 (PPM) Bitkisel Üretim 

Materyali  
- - - X - - 

İ.LS.003 (KY/QMS)  

Üretici Grubu KYS 
X X X X X TÜM   ALT  

ALANLARDAKİ 
ÜRETİCİ GRUBU 

SERTİFİKASYONU
NDA    

KULLANILIR 
İ.LS.014  QMS (HANDLING) 

Ürün İşleme Dahil 

ÜRETİCİ GRUBUNDA ÜRÜN İŞLEME DAHİL 

OLDUĞU DURUMLARDA  KULLANILIR. 

  

İ.LS.020 su ürünleri 

yetiştiriciliğinde iyi tarım 

uygulamaları  

yapan üreticilerin uyması geren 

kriterler 

    X  
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 Açılış toplantısını takiben, Kontrolör üreticinin dokümantasyonunun incelemesi aşamasında çıkan 

uygunsuzluklar ve tavsiyeleri varsa kontrolde yanında getirdiği bir önceki dönem uygunsuzluklar  

listesinden kapatıldığını kontrol eder, uygunsuzluklar kontrol sonrası İ.FR.007 kontrol raporuna kaydedilir. 

 

5.4.2.3. Kontrol Süreci     

 Kontrolör, sorgulamayı madde 5.4.2 deki ilgili soru listesini/listelerini kullanarak yapar. İyi Tarım 

Uygulamasının nesnel bulgularını arar ve bu bulguları soru listelerinin açıklama yerlerine kaydeder. 

 Kontrolör kontrol sırasında işletmeye ait (G/D-geçerli değildir) hariç tutmaları tespit eder ve bunları soru 

listelerinin açıklama sütununa haklı gerekçeleriyle yazar. 

 İşletmeye ilişkin ürünlerin MRL analizi için numune alımını gerçekleştirir/gözetir. 

 Kontrol sırasında, kontrolörler her zaman kontrol edileni rahatlatmaya dikkat eder. 

 Kontrol sonunda belirlenen bütün uygunsuzluk, uygunluğun kanıtları ve gözlemler madde 5.4.2 deki 

ilgili soru listelerine, ayrıca uygunsuzluklar İ.FR.007 Kontrol Raporuna objektif delilleri ile birlikte 

kaydedilir. Mümkün olan her yerde, sorunun nedeni veya açıklamasına imkân tanımak için uygunsuzluklar 

müşteri tarafından da dinlenip, bu durum herhangi bir yanlış anlamayı önlemesi için gereklidir. 

 Sertifikalandırma kararı, birinci derece uygunsuzluğun hiç olmaması, ikinci derece  uygunsuzluğun da 

kapsam dahilindeki tüm ikinci derece  uygunsuzluk toplamının % 5 ini geçmemesi durumunda tavsiye 

edilir. Birinci derece  uygunsuzluk bulunması ve sorumlu oldukları İkinci derece  % 5 inden fazla 

uygunsuzluk belirlenmesi durumunda 28 günlük uygunsuzluk  düzeltme süresi tanınır.   İTU kontrol Raporu 

üzerinde ikinci derece uygunsuzluk sayısı belirlenerek %5 altında olup olmadığı kontrol edilmektedir. 

 

5.4.2.4. Kapanış Toplantıları  

 Kapanış Toplantısı esnasında kontrol bulguları objektif delilleri ile açıklanır, kontrol esnasında birinci 

derece uygunsuzluk ve/veya ikinci derece % 5 den fazla uygunsuzluk çıkmış ise 28 gün kapatma süresi 

verilir. % 5 oranındaki ikinci derece uygunsuzluklar sertifika verilmesine engel değildir. 

 Kontrol esnasında hiçbir  birinci derece  uygunsuzluk çıkmadığı, ikinci derece   uygunsuzluğunda % 5 ve 

altında kalması durumunda kontrolör tarımsal işletmeyi;  TRB İTU Sertifikerine belgelendirilmek üzere 

tavsiye edeceğini belirtir. 

 

Kontrol esnasında sadece % 5’i aşan küçük uygunsuzluklar ikinci derece  tespit edilir ise, kontrolör  

tarımsal işletmeye; Sertifikere çıkan ikinci derece  uygunsuzlukların en az  % 5’  i aşan kısmının 

kapatılmasına müteakip sertifikalandırılmak üzere tavsiye edeceğini belirtir. 28 gün içerisinde kapatmalı ve 

delilerini (fotoğraf, analiz sonucu, doküman, kayıtlar resmi evraklar gibi) TRB’ ye kontrolü gerçekleştiren 

kontrolör tarafından incelenmesi için göndermelidir.  

  Kontrol esnasında birinci derece  uygunsuzluk  tespit edilir ise, kontrolör belgelendirme tavsiye kararını 

birinci derece uygunsuzluk kapatılmasına yönelik  TRB’nin izleme yapmasını önerir, gerekirse  ilerlemeyi 

değerlendirmek amacıyla anlaşılan ileri bir zamanda gerektiğinde yeniden ziyaret düzenler. Birinci derece 

uygunsuzluk tamamen kapatılır veya ikinci derece uygunsuzluklar en az % 5 seviyesine düşürülüp termin 

süresi içerisinde kapatılır ise ancak o zaman sertifikasyon devam edecektir. Uygunsuzluklar kapatılmadan 

müşteri dosyası TRB İTU sertifikerine sunulmayacaktır. 

 

 Müşteriye İTU Kontrol Raporunun tamamlanmış bir kopyası verilmelidir(İ.FR.007) 

  

5.4.3 Kontrol sonrası işlemler 

 Kontrolü takiben, müşteri dosyası tüm işlemlerin tamamlandığını kontrol etmek için incelemelidir ve 

ardından Ürün Belgelendirme Koordinatörüne iletmelidir. Ürün Belgelendirme Koordinatörü tarafından  

tarafından dosya içinde sertifikasyon onayı için gerekli olan denetime ilişkin bulgular, rapor, resmi kayıtlara 

ilişkin evraklar (ÇKS,SKS), ve analiz sonuçları sertifikalandırma kararı verilmesi amacıyla sertifikere 

sunulur. Sertifiker tarafından gözden geçirme faaliyetini yapılır ve TS EN ISO/IEC 17065:2012 standardına 

ve İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik’e göre uygunluk değerlendirmesinin ardından 
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sertifikasyon kararı verilir. Kararın olumlu olması durumunda kuruluşa 5.5 maddesini içerecek şekilde 

sertifika düzenlenir. Olumsuz olması durumunda ise 5.4.4 maddesi gereklilikleri uygulanır.  
 

5.4.4 Takip Kontrolleri 

 Aşağıdaki durumlarda takip kontrolü yapılır: 

 Sertifikalı Kuruluşun 5.6 askıya alma maddesinde belirtilen nedenlerden dolayı belgesinin askıya 

alınması durumunda gerçekleştirilen kontrollerdir. 

 Sertifikalandırma kontrolünde sistemin önemsenecek sayıda birinci derece uygunsuzluklar içermesi 

durumunda  

  Takip kontrollerine kontrolü gerçekleştiren kontrolör tarafından karar verilir. Takip kontrolü esnasında 

sadece büyük uygunsuzluk tespit edilen konular ile ilgili bulunan alanlar kontrol edilir ve raporlanır. 

 Tarımsal işletme takip kontrolü gerektiren belgelendirme kontrolü tarihini takiben 3 aylık süre içinde 

takip kontrolü yapılabilmesi için teyit vermez ise başvurusu iptal edilir. 

 Takip kontrolü tarımsal işletmenin sertifikalandırma kontrolüne katılan kontrolör tarafından yapılır. Eğer 

bu mümkün değilse yeni kontrolör dosya incelemesi yaparak denetimde görev alır. 
 

 

5.4.5. Habersiz Kontroller 
TRB gerçekleştirdiği kontrollere ilave olarak, yılda en az bir kez her sertifikasyon seçeneğindeki 
sözleşme yaptığı tarafların en az % 10’unu habersiz olarak kontrol eder. KSK’lar bu habersiz 
kontrollerde, üretici gruplarının öncelikle kalite yönetim sistemini kontrol eder, herhangi bir 
uygunsuzluk görmesi durumunda gruba dahil üreticileri, 6ncı maddenin üçüncü fıkrası 
çerçevesinde kontrol eder. TRB sertifikalandırma için ilk kez sözleşme yaptığı üretici örgütü veya 
müteşebbislerin ilk sertifikalarının geçerlilik döneminde; kontrol ettiği üretici sayısının %50’si 
kadar üreticiye ilave olarak habersiz denetim yapar. 
 Habersiz kontrollerde; kontrolden en fazla kırksekiz saat öncesinde üretici, üretici örgütü veya 
müteşebbise bildirimde bulunur. Üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler geçerli bir mazeret 
bildirmek suretiyle habersiz kontrolün bir defaya mahsus ertelenmesini talep edebilir. 
 

 

 

 

5.5. Sertifikalandırma   

Belgelendirme kararı verilen bireysel üretici ve üretici grupları için grup sertifikasyonu “ İYİ TARIM 

UYGULAMALARI SERTİFİKASI ” düzenlenir. Bu belge aşağıdakileri içerir; 

 

Sertifika aşağıdaki bilgileri içerir: 

a) Kuruluş adı, adresi, Bakanlıkça verilen kodu ve varsa logosu,  

b) Akredite olmasını müteakip Akreditasyon Kurumunun markası,  

c) Sertifika numarası,  

ç) Üretici veya üretici örgütü ya da müteşebbis adı ve üretim yeri ile birlikte sertifikasyon 

seçeneği, ayrıca grup sertifikasyonunda gruba dahil üretici listesi,  

d) “Kontrol edilerek 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım 

Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluğu tespit edilmiştir” ibaresi,  

e) Kontrol tarihi,  

h) Sertifikanın kapsadığı ürünün adı, miktarı, bitkisel üretimde ürüne göre üretim alanı,  

g) Birincil üretimin/işlenmemiş ham ürün veya ürün işlemenin dahil olup olmadığına dair bilgi,  

ğ) Sertifikanın geçerlilik tarihi,  

h) Sertifikanın yayınlandığı yer ve tarih,  

ı) Sertifikerin adı, soyadı ve imzası.  
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i) Revizyon no ve tarih  
 

 

5.6. Sertifikanın Askıya Alınması ve Geri Çekilmesi ( İptali) 

 Askıya alma işlemi konuyla ilgili tüm delillerin, dokümantasyon ve raporların Sertifikerin 

değerlendirmesine sunulmasıyla gerçekleşir. Sertifika bir ay ile altı ay periyotla askıya alınabilir.  

 Askıya alma durumunda, Genel Müdür, askıya almanın hangi şartların yerine getirilmesi durumunda 

ortadan kaldırılacağı hususunda müşteriyi, yazılı olarak bilgilendirir.  

 Aynı zamanda Genel Müdür, TRB logosunun ve İTU Sertifikasının kullanımının durdurulacağını ve TRB 

şartnamelerinin ihlali durumunda sertifikanın geri çekileceğini yazılı olarak bildirir. Bu yazının bir nüshası 

ilgili üretici dosyasında muhafaza edilir. 

 Sertifikalandırmanın askıya alınması durumu, TRB internet sitesindeki belgeli kuruluşlar listesinde 

“Belgelendirme Askıya Alınmıştır” ibaresiyle deklare edilecektir. 

 Askıya alınma periyodunun bitiminde, ilgili şartların karşılanıp karşılanmadığının tespiti amacıyla detaylı 

bir araştırma yapılacak ve eğer karşılandıysa askıya alınmanın kaldırıldığı yazılı olarak müşteriye  

bildirilecektir. 

 Eğer; gerekli faaliyetler tatmin edici bir şekilde alınmadı ise, konu ile ilgili tüm gerekçeleri göz önünde 

bulundurarak (askıya alınma süresini uzatabilecek ve göz ardı edilemeyecek faaliyetler gerçekleştirilmedi ise), 

Sertifiker kararı ile sertifikalandırmanın geri çekilmesi için işlemleri başlatır. Genel Müdür, kararı resmi olarak 

(yazılı) Sertifika İptali müşteriye bildirir ve Sertifikanın geri gönderilmesini talep eder ve ‘Sertifikasyonun 

İptali’ süreci başlar. 

 TRB’nin askıya alma süreci esnasında ortaya çıkabilecek maliyetler müşteri tarafından karşılanacaktır. 

 Sertifikasyonun geri çekilmesi durumunda, TRB kamuoyunu kendi internet sitesindeki belgeli kuruluşlar 

listesinde “Belgelendirme Geri Çekilmiştir” veya “Belgelendirme İptal Edilmiştir” ibaresiyle 

bilgilendirecektir.   

 

5.7. Belgenin Yanlış Kullanımı 

 TRB‘den tarımsal işletmenin belge almasının ardından TRB tarımsal işletmeyi belgenin kullanımı 

konusunda bilgilendirir ve belgenin kullanımını takibe alır. Bu kapsamda basın, yayın ve medya da yayınlanan 

tarımsal işletmeye ilişkin veriler incelenir. Periyodik olarak yapılan kontrollerde belge kullanımı da izlenir. 

Ayrıca müşteriden gelen şikayetler incelenerek “TRB markasının kullanılmasına ilişkin kurallar” a aykırı 

durum tespit edildiğinde tarımsal işletmeden derhal düzeltici faaliyet yapılması gerçekleştirmesi talep edilir.  

 Sertifikanın yanlış kullanımına ilişkin durumlar aşağıdaki gibi olabilir; 

 Sertifika kapsamında olmayan ürün veya hizmetler için kullanımı,  

 Sertifika süresinin geçmesi iptali veya askıya alındığı halde kullanılması 

 Belirlenen süre zarfında düzeltici faaliyet gerçekleştirilmemesi durumunda TRB öncelikli olarak konu ile 

ilgili düzenlenmiş belgenin iptali kamuoyuna duyurur ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığına bildirilir.      

                                  

5.8.     SERTİFİKA VE LOGO KULLANIMI 

 TRB’dan İTU sertifikası almaya hak kazanmış kuruluşlar, TRB sertifika ve logosunu ilgili talimatlara uygun 

olarak kullanmak durumundadır. TRB logosu Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir. TRB logo 

kullanımı ile ilgili tarımsal işletmelere yazılı izin verilmeden kullanılmaması gerektiğini garanti altına alır.  

 TRB logosu,  “ TA 003 Sertifika ve Logo Kullanım Talimatına ”  göre kullanılır. 

5.9 T.C. TARIM VE ORMAN  BAKANLIĞI’ NA RAPORLAMA  

 Ürün Belgelendirme koordinatörü; 

a)  Kontrolörün yapmış olduğu kontrol sonrasında hazırladığı İTU kontrol raporunun bir kopyasını ve 

sertifikasyon kararını kontrol tarihinden en geç 1 ay içerisinde sertifikasyonun gerçekleştirildiği Tarım İl 

Müdürlüğüne bildirir. 

b)Sertifikasyonun gerçekleştirildiği Tarım İl Müdürlüklerine, T.C. Tarım ve Orman bakanlığı’na ait form 
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ile,  3’er AYLIK DÖNEM FAALİYET RAPORLAMASI yapar. 

c)TRB İTU Yıllık faaliyetleri ile İlgili olarak da; Bireysel üretici, üretici birliği, müteşebbis, kooperatifler 

yada benzeri tüzel kişilere ait ürün, sertifika, kontrol, üretim, ihracat, çalışan personelin durum 

değişiklikleri, cezai işlemler gibi tüm bilgileri, takip eden yılın en geç 31 ocak tarihine kadar T.C. Tarım ve 

Orman Bakanlığına belirlenen form ve formatta bildirir. 

  


