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ORGANİK TARIM KANUNU ve YÖNETMELİĞİ
Organik üretimle ilgili kurallar T.C. 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ile 18.08.2010 tarih ve 27676
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik’te
tanımlanmıştır (www.tarim.gov.tr) .
Bu Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde organik üretim ile kontrol ve sertifikasyon sistemine
ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir:

1. Kapsam
Yönetmelik kapsamında kontrol ve sertifikasyon sistemine tabi olan faaliyetler:
-organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi,
-doğal alan ve kaynaklardan ürün toplanması,
-hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma, pazarlama,
-ithalat, ihracat
Yönetmelik kapsamında sertifikalandırılabilecek ürünler:
- Bitkisel Ürünler
- Hayvansal Ürünler
- Su Ürünleri
- Mantarlar
- Mayalar
- Arıcılık Ürünleri
- Doğadan Toplanan Ürünler
- İşlenmiş Ürünler

2. Kapsam dışı faaliyetler
Aracılık hizmeti veren, ürünleri direkt olarak nihai tüketici ya da kullanıcıya transfer eden gerçek ya da
tüzel kişiler ithalat yapmamaları, üretim, doğal alan ve kaynaklardan ürün toplama, hasat, kesim, işleme,
tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama ve taşıma işlemlerini yapmamaları koşulu ile
yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapmak zorunda değildir.
3.

Diğer Yasal Gereklilikler

Müteşebbis, faaliyet alanına göre uyulması gereken diğer ulusal kanun ve yönetmelikler dahilinde
hareket etmelidir (Gıda Mevzuatı, İthalat ve İhracat prosedürleri vb.).

4. Tanımlar
Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: Organik ürünün veya girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşıncaya
kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş
gerçek veya tüzel kişileri,
Kontrol: Organik tarım faaliyetlerinin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılıp yapılmadığının belirlenmesi,
düzenli kayıtların tutulması, sonuçların rapor edilmesi, gerek görülmesi halinde ürünün organik niteliğinin
laboratuvar analizleri ile test edilmesini,
Sertifikasyon: Bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu işletmenin, organik ürünün ve girdinin
mevzuata uygun olarak belgelendirilmesini,
Geçiş süreci: Bu Yönetmelik hükümlerine göre faaliyete başlanmasından, ürünün organik olarak
sertifikalandırılmasına kadar geçen dönemi,
Müteşebbis: Organik tarım faaliyeti yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
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Bakanlık: TC. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını
İfade eder.

KONTROL VE SERTIFIKASYON AŞAMALARI
1. Sertifikasyon şeması
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Sertifikasyon

Geliştirme
faaliyetleri

Yıllık yenileme
Tüm değişiklikler onay
için bildirilmelidir

Kontrol
Kontrol öncesi alınan
bilgilerin değerlendirilmesi

-

İlk başvuruda
Yıllık güncellemelerde

2. Sertifikasyon aşamaları
2.1. Başvuru

Organik tarım faaliyetinde bulunmak isteyen müteşebbis, ECOCERT IMO Organik Sertifikasyon
Başvuru Formu’ nu doldurarak başvuruda bulunur. Bu formda verilen bilgilerin yeterliliği ECOCERT IMO
görevlendirilmiş personeli tarafından kontrol edilir. Eksik bilgilerin bulunması halinde müteşebbis ile irtibat
kurularak eksikler tamamlanır.
2.2. Fiyat teklifinin hazırlanması

Başvuru formunun alınması üzerine yıllık kontrol ve sertifikasyon maliyetini içeren tahmini fiyat teklifi
hazırlanarak müteşebbise iletilir.
2.3. Sözleşme

Fiyat teklifi ile birlikte orijinal sözleşme metinleri müteşebbise imzalaması için iletilir. Bu sözleşme; tarımsal
faaliyetin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacağını belirleyen yazılı anlaşmayı ifade eder. Organik tarım
faaliyetinde bulunmak isteyen ve faaliyet alanına göre Bakanlık ilgili kayıt sistemine kayıtlı olan müteşebbis,
sözleşme imzalanması ardından aşağıdaki bilgi ve belgeleri ECOCERT IMO’ ya iletir:
-

Organik faaliyet planı formu
Tapu bilgileri, arazi haritaları Bakanlık il veya ilçe müdürlüğünden alınan; güncellenmiş onaylı ÇKS
kaydı
Müteşebbisin adı, adresi, T.C. kimlik numarası ile varsa vergi numarası, yabancı gerçek kişilerde ise
yabancı kimlik numarasını içeren kimlik bilgi ve belgeleri,
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-

-

İşletmenin yeri ve konumuna dair bilgiler,
Gıda işletmeleri için 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda
İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri gereğince İşletme Kayıt Belgesi
veya İşletme Onay Belgesi,
Yem işletmeleri için 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Hijyeni
Yönetmeliği gereğince İşletme Kayıt Belgesi veya İşletme Onay Belgesi,
Su ürünleri yetiştiriciliği için Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi ve/veya Su Ürünleri Kuluçkahane Belgesi.
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Müteşebbis organik tarım faaliyetini üretici grubu ile yapıyorsa, her üretici ile sözleşme imzalamak
zorundadır. Ayrıca, aracı tüccar, depolama, işleme ve benzeri fason hizmetleri yaptırdığı gerçek ve tüzel kişi
ile de sözleşme yapar. Bu fason üretim yapan işletmelerde organik tarım kontrol sistemine dâhildir.
Müteşebbisten gerekli bilgilerin alınması üzerine ECOCERT IMO TC. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından hazırlanan “Organik Tarım Veri Tabanı Sistemine” müteşebbisle ilgili bilgileri kaydeder.
2.4. Faturanın hazırlanması

Fiyat teklifinin onaylanması ve sözleşmenin imzalanmasından sonra ECOCERT IMO tarafından
hazırlanan fatura müteşebbise iletilir.
2.5. Kontrol planının hazırlanması

Organik tarım faaliyetinin risk analizine göre bulunan kritik kontrol noktalarını dikkate alarak bir kontrol
planı hazırlar. Risk analizi sonucu, haberli veya habersiz yıllık kontrol ve ziyaretlerin yoğunluğunu belirler.
Kontrol planının hazırlanmasında aşağıdaki konular dikkate alınır:
-

Proje ile ilgili risklerin değerlendirilmesi
Atanacak kontrolörün yeterliliği ve uygunluğu
Kontrolün kapsamı, yeri ve süresi

Kontrol planının hazırlanması üzerine ilgili kontrol görevlendirilerek proje ile ilgili bilgiler iletilir.
2.6. Kontrol

Kontroller, sözleşmeli müteşebbislerin organik standartlara uygunluğunun değerlendirilmesini içerir.
Tüm müteşebbislere yılda en az bir defa kontrol ziyaretinde bulunur. 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 düzenler.
Arazi kontrolleri:
Projede yer alan tüm üreticiler kontrol edilir, arazileri ve depoları ziyaret edilir. Müteşebbis/üretici
tarafından hazırlanan dokümanlar kontrol edilir (Arazi haritaları, üretici sözleşmeleri, dahili kontrol formları,
tapu bilgileri, arazi defterleri vb.).
İşletme, ihracat ve ithalat kontrolleri:
İlgili işletme, depolar ve fason işleyiciler ziyaret edilir. Müteşebbis tarafından aynı alanda birkaç ünitenin
işletilmesi halinde, organik olmayan ürünlerin üretildiği üniteler ve depoları da kontrol işlemine
tabidir.Dokümantasyon, ürün giriş-çıkış kayıtları, ürün garantileri, izlenebilirlik, karışma ve bulaşmaya karşı
alınan önlemler vb. kontrol edilir.
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2.7. Örnek Alma ve Analiz

Yönetmelik hükümlerine uymayan üretim teknikleri ve girdilerin kullanıldığından şüphe duyduğu
durumlarda analiz amaçlı ürün örnekleri alabilir. Analiz amaçlı alınan yıllık örnek sayısı, risk analiz tablosuna
göre belirlenir ; kontrol kuruluşunun kontrolü altındaki müteşebbislerin sayısının en az % 5’ini karşılar. Bu
örnekleri TS 17025 standardına göre akredite olan laboratuarlarda analiz ettirir.
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2.8. Kontrol raporu ve sertifikasyon kararının hazırlanması

Kontrolör, kontrol esnasında tespit ettiği tüm bulguları ve uygunsuzlukların listesini ve eğer yapılmışsa
analiz sonuçlarını içeren bir kontrol raporu hazırlar ve tüm ekleriyle birlikte raporu gözden geçirecek
görevlendirilmiş personele iletir. Kontrol raporunun gözden geçirilmesinden sonra sertifiker tarafından
sertifikasyon kararı hazırlanır. Hazırlanan kontrol raporu ve rapor değerlendirme sonucu onaylanması için
müteşebbise iletilir.
2.9. Müteşebbis sertifikası

Aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi üzerine Müteşebbis sertifikası hazırlanır:
-

Rapor ve rapor değerlendirme sonucunun müteşebbis tarafından imzalanarak ECOCERT IMO’ya
iletilmesi
Rapor değerledirme sonucunda tespit edilen tüm uygunsuzluklarla ilgili gerekli düzeltici faaliyetlerin
yerine getirilmesi
Faturada belirtilen Kontrol ve sertifikasyon maliyetinin tamamının ödenmesi

3. Ürün sertifikalarının hazırlanması
"Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında üretilen ürünler bu ürünler
için düzenlenen ürün sertifikası ile pazarlanırlar.
Ürün sertifikaları 2 şekilde düzenlenir
İşlenmemiş ürünlerde ürünlere toptan ürün sertifikası verilir. Her bir satışta satış miktarı ürün sertifika suretine
müteşebbis tarafından derkenar düşümü yapılır ve imza altına alınır. Organik ürün satışından sonra 7 gün
içerisinde kontrol kuruluşuna bilgi verilmesi gereklidir ve kontrol kuruluşu tarafından stok takibi yapılır.
2. İşlenmiş ürünlerde ürün sertifikası düzenlenir. İşlenmiş ürünlerde ürün el değiştirdiğinde yeni bir
işleme tabi tutulmuyorsa ve etiket bilgileri değişmiyorsa tekrar sertifika düzenlenmez. Depolama, toptan
pazarlama ve dağıtım yapan müteşebbislerin toptancıya ve perakendeciye satışlarında ürüne, mevcut ürün
sertifikasının müteşebbis tarafından onaylı fotokopisi ile birlikte fatura ve sevk irsaliyesi eşlik eder. Ürün
sertifikasının onaylı fotokopisi üzerine müteşebbis tarafından yapılan satış belgelerinin numarası yazılır ve
onaylanır. Bu satış miktarı 15 gün içinde yetkilendirilmiş kuruluşa bildirilir. kontrol kuruluşu tarafından stok
takibi yapılır.
Ürün sertifikalarının düzenlenebilmesi için ECOCERT IMO’ya iletilmesi gereken bilgiler genel olarak
şunlardır:
- Tarımsal projelerde hasat ve/veya her üreticiden yapılan ürün alımlarıyla ilgili bilgileri (müstahsil mak.)
- Ürün sevk bilgileri (irsaliyeler)
- İşletme ürün giriş bilgileri
- Ürün işleme bilgileri
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Proje yapısı ve müteşebbisin faaliyet alanına göre istenecek bilgiler ve ilgili doküman formatları
ECOCERT IMO’dan temin edilebilir. Yapılan organik ürün satışıyla ilgili fatura ve sertifika başvuru formunun
ECOCERT IMO’ya iletilmesi üzerine ürün sertifikası düzenlenir.
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4. Yıllık takip kontrolleri
Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya kontrol kuruluşu yılda en az bir defa haberli veya habersiz olarak
işletme ve müteşebbisi yerinde kontrol eder. İlk sertifikasyonu takip eden yıllardaki izleme prosedürleri yıllık
haberli ve/veya haberiz kontrolleri kapsamaktadır. Bu gözetim kontrollerinin kapsamı önceki yıl kontrol
sonuçları, sertifikasyon koşullarına uygunluk, sertifikasyon gereksinimlerindeki ve/veya sertifikasyon için
başvuran ürün yelpazesindeki değişiklikler göz önüne alınarak belirlenir ve sözleşme altındaki tüm
müteşebbislerin en az % 10’una düzenlenir.
Müteşebbis üretim sistemindeki veya sertifikalanacak ürünlerin dağılımındaki tüm değişiklikleri ECOCERT
IMO’ ya bildirmelidir.

ECOCERT IMO SERTİFİKASYON SİSTEMİ
1) ECOCERT Grup Tarafsızlık Komitesi
Sertifikasyon sisteminin bağımsızlığını ve tarafsızlığını garanti etmek için, ECOCERT IMO merkezi bir
komiteye sahiptir. Bu komite, sertifikasyon sisteminin politika ve prensiplerinin ayrıntılarını belirlemekte,
sertifikasyon faaliyetlerine ilişkin ECOCERT IMO’ nun politikasını ve mali durumunu gözetip denetlemektedir.
ECOCERT IMO sertifikasyon sistemi aşağıdaki görevlere sahip bağımsız teknik bir organ olan Grup
Tarafsızlık Komitesi tarafından izlenmektedir:







ECOCERT IMO sertifikasyonunun tarafsızlık ve bağımsızlığına ilişkin politikaların geliştirmesine destek
olma,
Sertifikasyon faaliyetlerinin sürekli bir şekilde tarafsız olarak sağlanmasını engellemek maksadıyla ticari
veya başka hususlara müsaade etmek için belgelendirme kuruluşunun herhangi bir bölümü üzerindeki
yönlendirme,
Açıklık ilkesi dahil, tarafsızlık ve gizliliği etkileyen konular
Ecocert IMO’nun sertifikasyon proseslerinin tarafsızlığını ve güvenirliliğini denetlemenin yanı sıra
tüketicilere yönelik şeffaflık/açıklık/kamu algısına ilişkin görüş ve değerlendirmeler
Sertifikasyon gereksinimlerini değiştirme üzerine tavsiyelerde bulunma

2) Yaptırım Kataloğu
ECOCERT IMO Yasal yönetmelikler ve kriterlere uyulması halinde sertifika ve denetim belgeleri düzenler.
Kriterlere tam olarak uyulmaması halinde yaptırım kararları alabilir ve yaptırım kataloğu ile dokümante edilen
yaptırımlara ait uygunsuzlukların giderilmesi için süre verir. Yaptırımlar o tarihte geçerli olan söz konusu
yönetmelik ve standartlara dayanmaktadır. Yaptırım katalogu bir iznin veya sertifikanın
düzenlenmesi/devamlılığına ilişkin basit uyarılardan askıya almaya kadar 10 yaptırım seviyesinden
oluşmaktadır. Bu katalog tüm uygunsuzluklara uygulanabilmektedir.
1 = Düzeltme faaliyeti (Bir sonraki denetimde veya öncesinde yapılacak ve doğrulanacak)
2 = İlave denetim gerekir (sertifikasyon gerçekleştirilir)
3 = Analiz gerekir (sertifikasyon gerçekleştirilir)
Minor uygunsuzluklar*: Sertifikasyon gerçekleştirilir.
Termin Süreleri: 1.Seviyede uygunsuzluklar için bir sonraki denetim sırası yada öncesi , 2 ve 3. Seviyede uygunsuzluklar için 30 gün
*Minör uygunsuzlukların sayısı 5'in üzerinde ise sertifiker ilgili aykırılıklara göre yaptırım konusunda karar verebilir.
4 = Sertifikasyon öncesi düzeltme faaliyeti (uygulanacak ve doğrulanacak)
5 = Sertifikasyon öncesi ilave kontrol gerekir
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6 = Sertifikasyon öncesi analiz gerekir
Önemli uygunsuzluklar: Sertifikasyon askıya alınır.
Termin Süreleri: Tüm seviyeler için 30 gün
7= Ürün veya parti sertifikalandırılmaz
8 = Arazi statüsü iptal edilir ve buradaki ürün sertifikalandırılmaz
9 = Belirlenen süre boyunca sertifikasyon askıya alınır
10= Sertifika iptal edilir (belirli bir zaman sonra ancak tekrar başvuru)
Major uygunsuzluklar: Sertifikasyon yapılmaz
Termin Süreleri: Tüm seviyeler için 30 gün

3) Yaptırım Koşulları
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ECOCERT IMO yaptırım koşulları, T.C. 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ile 18.08.2010 tarih ve 27676
sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik" kurallarıyla
ilgili uygunsuzluk durumlarının bir envanterini oluşturmaktadır ve:






Karşılaşılan durumların kesin tanımlamasına,
Sertifikerlerin düzeltme faaliyetleriyle ilgili en uygun yaptırımları talep etmelerine,
Tüm müteşebbisler için aynı uygulamaların yapılmasına,
İlgili Müteşebbis Sertifikasının askıya alınmasıyla ürünün organik zincirden çıkarılmasına,
Sertifikanın iptali ile müteşebbisin ürünlerinin tamamının organik zincir dışında bırakılmasına olanak
sağlamaktadır.

Her çeşit uygunsuzluğa ait karar Sertifiker tarafından kontrol edilir. Uygunsuzluğun hileli veya habersiz
olması, ilk ihlal veya sonraki uygunsuzluk olması uygulanacak yaptırımın belirlenmesinde dikkate alınmaktadır.
Yaptırım koşulları sertifikasyon hizmetleri vasıtasıyla yürütülmektedir. Listelenmeyen veya beklenmedik
uygunsuzluk durumları yaptırımların resmi koşulları üzerinde çalışılarak bu durumlara özel yaptırımların
ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla Sertifikere sunulur, ve daha sonra Sertifikasyon Müdürü tarafından
onaylanır.
Sertifikanın Verilmesi: Kontrolörler tarafından yapılan kontroller sonucunda herhangi bir uygunsuzluk tespit
edilmemesi durumunda sertifikasyon yenilenir. Minör uygunsuzluklar saptanması durumunda; sertifikasyon /
kontrol sürecinin sürekliliği koşullar altında gerçekleşir.
Sürecin devamı için gerekli koşullar örneğin;
- Ek denetim ve analizler (gözetim)
- Düzeltici faaliyetlerin tamamlanması
- v.b
Gerekli koşulların; 1.Seviyede uygunsuzluklar için bir sonraki denetim sürecine kadar, 2 ve 3. Seviyede
uygunsuzluklar için 30 gün içerisinde sağlanamaması durumunda ECOCERT IMO sertifikasyon dokümanlarının
askıya alınması sürecini başlatacaktır. Müteşebbisin Kontrol ve Sertifikasyon Hizmet Sözleşmesine uygun bir
şekilde hareket etmesi durumunda Sertifiker tarafından değerlendirme yapılarak karar verilir ve sertifika
hazırlanır.
Sertifikanın Askıya Alınması: Kontrol ve sertifikasyon süreci boyunca önemli derecede uygunsuzluk
saptanması durumunda sertifikasyon askıya alınır. Askıya alma bir veya birkaç ürüne ve/veya ürün partilerine,
faaliyetin bir bölümüne veya tümüne uygulanabilir. Uygunsuzluğu gidermek için müteşebbis tarafından 30 gün
içerisinde gereken şartlar sağlanmalıdır. Her durumda, askıya alma bitinceye kadar etkilenen ürünler organik
sertifikasyon referansı ile pazarlanamaz. Belirtilen ürünler askıya alma süresi boyunca sertifikasyon
dokümanlarında yer alan sertifikalı ürünler listesinden kaldırılacaktır.
Sertifikasyon Kapsamının Daraltılması: Bu karar ECOCERT IMO tarafından bildirimin alınması üzerine tüm
ürünlerin veya bazı ürünlerin kesin olarak sertifikasyon sürecinden çıkarılması anlamına gelir. Belirtilen ürünler
konvansiyonel ürün statüsüne alınır ve artık sertifikalı olarak pazarlanamazlar. Ürünler sertifikasyon
dokümanlarından çıkarılırlar.
Sertifikanın İptal edilmesi ve Geri Çekme: Kontrol ve sertifikasyon süreci boyunca major uygunsuzluk tespit
edilmesi durumunda uygunsuzluk seviyelerine göre sertifikasyon iptali ve/veya geri çekme gerçekleştirilir.
Firmanın tüm dokümanları ve iletişim materyallerinde geçen sertifikasyon ifadeleri kaldırılmalıdır. Müteşebbisten
ürünlerin artık uygun olmadığına dair müşterilerini bilgilendirmesi talep edilir.
Uygunluk dokümanlarının askıya alınması veya iptal edilmesi bu dokümanların artık geçerli olmadığı anlamına
gelir. Müteşebbis artık önceki uygunluk dokümanlarını refere edemez.
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Uygunsuzlukların giderilmesi, gerekli önlemlerin alınması sonucunda sertifikasyon
yenilenir.
4) İtiraz
Müteşebbis yürüttüğü işlemlerin ve ürünlerinin sertifikasyonuyla ilgili olarak (sertifikalar – izin – düzeltme
faaliyetleri ve yaptırımlar) veya hakkında verilen herhangi bir kararla ilgili olarak karar bilidiriminin alınması
itibari ile 30 gün içerisinde ECOCERT IMO’ya itirazda bulunabilir. Bu konudan Sertifikasyon Müdürü
sorumludur.

5) Şikayet
Kalite Müdürü 3. Kişilerden ECOCERT IMO tarafından hazırlanmış izinler veya sertifikalara ilişkin ürünler
hakkında şikayetler alabilir. Şikayet yazılı olarak bildirilir ve sorumlu sertifikasyon personeline iletilir.
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6) Sertifika Kapsamının Değiştirilmesi ve/veya Genişletilmesi
Kapsam değiştirilmesi ve/veya genişletilmesi için müteşebbis dilekçe ve ekinde organik faaliyet planı formu
ve tedarikçi listesi ile talebini ECOCERT IMO’ ya iletir. Müteşebbisin faaliyetine göre talep edilen minimum
bilgiler aşağıdaki gibidir:
Bitkisel üretim için minimum gereksinimler:
-

Tohumun kökeni ve garantisi,
Bitki besleme ve bitki koruma maddelerinin detaylı bilgileri

Gıda işleyen işletmeler için minimum gereksinimler:
-

Yeni ürünün reçetesi
Akım Şeması
Eğer yeni tedarikçiler ise: ürünlerin/içeriklerin uygunluğu
Etiketleme

İthalat ihracat için minimum gereksinimler:
-

Ürünlerin listesi, tedarikçinin ve ürünlerin sertifikaları

Yukarıda belirtilen gereksinimleri yerine getirildiğinde sertifikasyon gerçekleştirilir. Eğer yeni bir arazi, yeni
bir gıda işletmesi ve/veya işleme tekniği, yeni bir hayvancılık ünitesi söz konusu olduğunda Madde 2.3 ‘ de
belirtilen bilgi ve belgeler ECOCERT IMO’ ya iletilir. Yetkili bir kontrolör görevlendirilerek bu yeni üniteler
kontrol edilir. Kontrol raporları değerlendirilerek uygun bulunması durumunda sertifika hazırlanır.

YAYINLAR
ECOCERT IMO ’nun kamuya açık bilgilendirmeleri: standartlar, açıklama formları ve organik yetiştiricilik
ve sertifikasyon sistemi hakkındaki yayınlar.
ECOCERT IMO tarafından hazırlanan organik standartlar ve uygulamalarıyla ilgili bilgi dosyaları
müşterileri ve ilgili kuruluşların talebi üzerine sağlanabilmektedir.

İRTİBAT BİLGİLERİ
ECOCERT IMO ana sayfasından daha çok bilgiye ulaşabilirsiniz: www.ecocert.com ve www.ecocert.com.tr (sertifikasyon,
onaylı girdiler, diğer faaliyetler, …)
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı www.tarim.gov.tr

Sosyal ve ekolojik değerleri koruyarak…
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