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 HAYVANSAL 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 Hayvansal Üretim Faaliyetinin Çeşidi 
Büyükbaş 

 
Küçükbaş 

 
Kanatlı 

 
Arıcılık 

 
Domuz 

 
Su Ürünleri 

 
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 proje danışmanı veya firma temsilcisi eşlik etti mi?    

Kontrolör kontrol formu doldurdu mu?     

Kontrolör kontrol yaptığına dair belgeyi müteşebbise imzalattı mı?    

Kontrolör kontrol yaptığına dair belgeyi müteşebbise imzalatmamışsa    



kime imzalattı? 

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

İşletme bünyesindeki yapılan faaliyetin çeşidi sorgulandı mı ?    
İşletme bünyesindeki hayvansal varlık (tür, ırk, yaş, sayı, orijin vb.) 
sorgulandı mı?    

Hayvansal varlığın resmi kayıt (kulak  numarası, kovan numarası, vb.) 
hayvan giriş ve çıkışları sorgulandı mı?    

Hayvan barınakları/yetiştirme üniteleri/kovanların durumu sorgulandı 
mı?    

Geçiş süreci sorgulandı mı?    

İşletmede paralel üretim yapılıp yapılmadığı sorgulandı mı?    

Organik yetiştirilen hayvanlar ile konvansiyonel yetiştirilen hayvanlar 
ortak alanlarda otlatılıp otlatılmadığı sorgulandı mı?    

Organik yetiştirilen hayvanlar ile konvansiyonel yetiştirilen hayvanlar 
farklı zamanlarda ortak arazilerde otlatılıp otlatılmadığı sorgulandı mı?    

Otlatma alanı olarak kullanılan ortak kullanım alanları sorgulandı mı?    
Meralarda ve açık alanlarda birim alan başına düşen hayvan sayısı 
sorgulandı mı?    

Hayvan barınaklarının/yetiştirme ünitelerinin/ kovanların/ ekipmanların 
temizlenmesi ve dezenfekte edilmesinde kullanılan maddeler sorgulandı 
mı? 

   

Hayvanların nakliyesinde ve kesiminde mevzuat hükümlerine uyulup 
uyulmadığı  sorgulandı mı?    

Yemlerin menşei, üretim ve işleme yöntemleri ile depolama koşulları 
sorgulandı mı?     

Yetiştiricilik yapılan alanlar ve barınak koşulları sorgulandı mı?    

Yetiştirme kurallarına uyulup uyulmadığı sorgulandı mı?    

Besleme kurallarına uyulup uyulmadığı sorgulandı mı?    

Sağlık kuralları ile ilgili uygulamalar ve kayıtlar  sorgulandı mı?    

Üretim bilgileri (çeşit, miktar, verim, zaman vb) sorgulandı mı?    

Organik tarım faaliyetlerine ile ilgili dokümanter kayıtlar sorgulandı 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  :   

 
 


