
Ek-1 
BİTKİSEL ÜRETİM DENETLEME FORMU 

 

MÜTEŞEBBİS BİLGİLERİ 

Adı-Soyadı  
Kod No  
T.C.Kimlik No  
İli / İlçesi  
Belde/Köyü  
Telefon No  

MÜTEŞEBBİSE AİT ORGANİK TARIMSAL FAALİYETİN KAPSAMI 

Bireysel 
 

Firma adına 
 

Kooperatif,  Birlik  vb. adına 
 

Proje Sahibinin Adı   
Projenin Adı  
Yetkilendirilmiş Kuruluş Adı  
Bireysel üretici ise yetkilendirilmiş kuruluşla olan sözleşme ibraz 
edildi mi? 

Evet 
 

Hayır 
 

Sözleşme ibraz edilmiş ise tarih ve imza mevcut mu? Evet  
 

Hayır 
 

Bireysel üretici değilse firma yada grup  ile sözleşme yapılmış mı? Evet  
 

Hayır  
 

Organik Programa Dahil Faaliyetler  
Bitkisel üretim  

 
Doğadan toplama   

 
Mantar 

 
Deniz Yosunu 

 
 

Yürütülen faaliyeti kısaca 
açıklayınız 

 

 

YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ KONTROLÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ 
(Üretici beyanı esas alınır) 

Kontrolün Sorgulanması Evet Hayır AÇIKLAMA 
Kontrol tarihi ve kapsamı konusunda üretici önceden bilgilendirildi 
mi?    

Yetkilendirilmiş kuruluş kontrolörü kontrole geldi mi?     

Haberli kontrol dışında habersiz kontrol yapıldı mı?     
Kontrolör kendisi, kuruluşu ve görevi konusunda müteşebbise 
yeterli bilgi verdi mi?    

Müteşebbis kontrol kuruluşu ve kontrolörü ismen veya şahsen 
tanımlayabiliyor mu?     

Kontrole, varsa danışman veya firma temsilcisi eşlik etti mi?    

Kontrolör kontrol formu doldurdu mu?     

Kontrolör kontrol yaptığına dair belgeyi müteşebbise imzalattı mı?    
Kontrol  yapıldığına dair belgeyi müteşebbis yerine imzalayanın 
adı ve soyadı ?   



Yapılan kontrole dair tespitleri içeren bir belge müteşebbise teslim 
edildi mi?    

Müteşebbis sorumluluğundaki tarımsal alanların büyüklüğü, 
mevkisi, mülkiyeti, ürünle ilgili bilgiler soruldu mu?    

Geçiş süreçleri sorgulandı mı?    

Geçiş sürecinde kısaltma yapılıp yapılmadığı sorgulandı mı?    
Geçiş sürecinde kısaltma var ise kısaltmanın dayanağı sorgulandı 
mı?    

Organik üretim için kullanılan tohum, fide, fidan, filiz vb. girdiler 
sorgulandı mı?    

Organik tarım yapılan alanlarda bitki besleme faaliyetleri, (ne, 
nereden, ne zaman, ne kadar, nasıl?) sorgulandı mı?    

Organik tarım yapılan alanlarda bitki koruma faaliyetleri, (ne, 
nereden, ne zaman, ne kadar, nasıl?) sorgulandı mı?    

Organik tarım yapılan alanlarda sulama faaliyetleri (metot ve 
sulama suyu kaynağı) sorgulandı mı?    

Önceki yılın verim, hasat, ön işleme, depolama ve satışları (kime, 
ne kadar, ne zaman?) sorgulandı mı?     

Üretim sezonu için beklenen verim, ön işleme, depolama ve satış 
planları, (ne zaman, ne kadar?) soruldu mu?    

Ormanlar, doğal alanlar ve tarımsal alanlarda doğal olarak yetişen 
yenilebilir bitki ve kısımlarının toplanmasındaki kriterler 
sorgulandı mı? 

   

Organik mantar üretimi yapılıyorsa kompostta hangi karışımlar 
kullandığı sorgulandı mı?    

Deniz yosunu yetiştiriciliğinde başlangıçta biokütle tahmini yapılıp 
yapılmadığı sorgulandı mı?    

Deniz yosunu yetiştiriciliğinde hasatta deniz yosununun yeniden 
çoğalabilmesi için tedbirler sorgulandı mı?    

Deniz yosunu yetiştiriciliği için sürdürülebilir yönetim planı 
sorgulandı mı?    

Analiz amaçlı numune alındı mı?      
 
OTB Elemanı    OTB Elemanı 

Adı-Soyadı  :    Adı-Soyadı : 

Unvanı :    Unvanı : 

İmzası  :    İmzası  : 

Tarih  :    Tarih  :  

 
Müteşebbis      

Adı-Soyadı  :     

İmzası  :     

Tarih  :     

 
 
 
 



DENETİM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evet Hayır 

Denetim sırasında önlem alınmasını gerektiren herhangi bir durum tespit edildi mi?   

Müteşebbisin kontrol sonrası yetkilendirilmiş kuruluşun bilgisi dışında bir ihlal 
yaptığını gösteren bir durum tespit edildi mi?   

Denetim sırasında gereği yapılmak üzere Organik Tarım Birimine bilgilendirilmesi 
gereken bir durum tespit edildi mi?    

Yukarıdaki soruların cevabının “evet” olması durumunda konuyu özetleyiniz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OTB Elemanı    OTB Elemanı  

Adı-Soyadı  :    Adı-Soyadı : 

Unvanı :    Unvanı : 

İmzası  :    İmzası  : 

Tarih  :    Tarih  :   

 


