
Ek-4 
SATIŞ YERİ DENETLEME FORMU 

  

SATIŞ YERİ BİLGİLERİ 

Satış yerinin adı  

Satış yeri adresi   
 

Satış yeri iletişim bilgileri  

SATIŞI YAPILAN ÜRÜN 

İşlenmiş                       

Bitkisel    
 

Hayvansal 
 

Doğadan Toplama 
 

Arıcılık 
 

Su ürünleri 
   

Mantar 
 

Diğer 
 

İşlenmemiş   

Bitkisel 
 

Hayvansal 
 

Doğadan Toplama 
 

Arıcılık 
 

Su ürünleri 
 

Mantar 
            

Diğer 
 

SATIŞ YERİNİN DEĞERLENDİRMESİ 

İlgili kontrolün genel özellikleri  Evet Hayır AÇIKLAMA 
Organik ürünün konvansiyonel ürünlerle 
karışmaması için gerekli tedbirler alınmış mı?    

Organik ürünlerin organik niteliğinin korunması için 
gerekli tedbirler alınmış mı?    

Satış yerinde ürünün organik olduğunu gösterir 
ayırımlar mevcut mu?    

ÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kontrolün genel özellikleri  Evet 
 

Hayır 
 AÇIKLAMA 

Ürün ambalajlı mı?    

Ürün sertifikası veya onaylı fotokopisi var mı?    

Ürünün faturası/sevk irsaliyesi/müstahsil makbuzu 
var mı?    

Ürünün sertifika statüsü (organik/geçiş)    
Etiketinde ürünün kime ait olduğu belirtilmiş mi?    
Etiketinde ürünün yönetmeliğe uygun olarak 
üretildiği belirtilmiş mi?    



Organik ürün logosu mevcut mu? (Geçiş süreci 
ürününde aranmaz)    

Etiketinde yetkilendirilmiş kuruluşun adı, logosu ve 
kod numarası mevcut mu?    

Etiketinde sertifika numarası mevcut mu?    
“Organik Tarım Geçiş Süreci Ürünü” ibaresinde, 
“organik” ibaresi, “geçiş süreci” ibaresiyle aynı 
renk, punto ve yazım tarzında yazılmış mı? 

   

Organik ve geçiş süreci ürünlerinin ambalajlanması, 
etiketlenmesi ve işaretlenmesinde 16/11/1997 tarihli 
ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 
Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme Bölümü ile 
Bakanlığın ilgili mevzuatında yer alan hükümlere 
uyulmuş mu? 

   

Tüketiciyi yanıltıcı ibare mevcut mu?    
İşlenmiş ürünlerde perakendeciye satış yapılmışsa 
ürün sertifikası üzerinde satış belge no yazılmış mı?     

İşlenmiş ürünlerde ürün içerisinde bulunan organik 
tarımsal orijinli ürün veya türevleri en az % 95’lik 
oranı karşılıyor mu?  

   

Ürün içeriğinde yer alan organik olmayan tarımsal 
kaynaklı diğer maddeler Yönetmeliğe  uygun mu?    

 
 
 

OTB Elemanı     OTB Elemanı 

Adı-Soyadı  :     Adı-Soyadı : 

Unvanı :     Unvanı : 

İmzası :     İmzası  : 

Tarih  :     Tarih  :  

 
 
 
 
 

Denetlenen  Satış Yeri Sorumlusu   
Adı-Soyadı   :                                                                                                                     

İmzası          :                                                             

Tarih             :                                                                        

 
 
 
 
 



DENETİM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Evet Hayır 

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

Denetim sırasında ihlal yapıldığını 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  :   

 
 
 
 
 


