
Ek-3 
İŞLETME DENETLEME FORMU 

(İşleme, ambalajlama, etiketleme, depolama, taşıma ve pazarlama) 
 

 

DENETİME KONU OLAN İŞLETME 
İşletmenin Adı  
Onaylı işletme / kayıtlı işletme  
Gıda Sicil No  
Müteşebbis  Kod  No  

Adres  
 

İletişim bilgileri  
(Telefon/ Faks/E-mail)  

İşletme Sorumlusu  
Sorumlu Yetkilendirilmiş Kuruluş  

İŞLETME BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ORGANİK TARIM FAALİYETLERİ 
(Varlığını sorgulayınız ve var olanları görerek tespit ediniz) 

Ham madde satın alımı 
 

İşleme 
 

Ambalajlama 
 

Etiketleme 
 

Depolama
 

Diğer  

Yürütülen Faaliyet Organik 
 

Konvansiyonel + Organik 
 

DENETLEMEYE KONU OLAN İŞLETME 

İşletme ile yetkilendirilmiş kuruluş arasında sözleşme  var mı? Evet 
 

Hayır 
 

Sözleşme tarihi ve geçerlilik süresi  

Başka firma adına fason  çalışıyor mu? Evet 
  

Hayır 
 

Fason çalışıyorsa, adına fason çalıştığı müteşebbisin sözleşmeli olduğu 
kontrol ve sertifikasyon kuruluşu tarafından da denetleniyor mu? 

Evet 
     

Hayır  
 

Müteşebbis  ile fason işleme yapan işletme arasında sözleşme var mı? Evet 
    

Hayır  
 

 Evet Hayır AÇIKLAMA 
Müteşebbis, faaliyeti ile ilgili olarak aldığı önlemleri 
yetkilendirilmiş kuruluşa bildirmiş mi?    

Müteşebbisin, işletmede kullandığı hammaddenin 
 organik ürün sertifikası var mı?    

Müteşebbis, işletmede kullandığı organik ürünlerin 
sertifikasını muhafaza ediyor mu?    

Müteşebbis organik ürünlerin stok kayıtlarını tutmuş mu?    
Yapılan kontrole dair  tespitleri içeren bir  belge 
müteşebbise teslim edilmiş mi?    

 
 
 
 
 



 

KONTROLLERE İLİŞKİN İNCELEME VE GÖZLEMLER 

KONTROLDE; Evet Hayır AÇIKLAMA * 

Fason işleme söz konusuysa ilgili sözleşme sorgulandı mı?     

İşletmede ilgili tüm birimler görüldü mü?     

Kontrole tabi birimlerin yetkili personeli ile görüşüldü mü?    

Ürün akışı izlendi mi?     

İşletme kayıtları kontrol edildi mi?    

Stok tespiti kayıtları kontrol edildi mi?    

Etiket kontrolü yapıldı mı?    

Nihai üründe logoların varlığı kontrol edildi mi?    

Üretimde  kullanılan katkı maddeleri sorgulandı mı?    
İşletmede aynı hatta konvansiyonel ve organik ürün işleniyorsa 
gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı sorgulandı mı?    

İşletmede organik ve konvansiyonel ürünlerin aynı depoda 
depolanması durumunda, karışma ve kontaminasyonu  
engelleyecek  önlemlerin alınıp alınmadığı sorgulandı mı? 

   

İşletmedeki temizlik, dezenfekte vb. faaliyetler sorgulandı mı?    

İşlemede atık yönetimi sorgulandı mı?    

Üründen  analiz amaçlı numune alındı mı?     

Analiz yapıldıysa sonuçlar hakkında işletme bilgilendirildi mi?    

Yapılan kontrole ve sonuçlarına ilişkin bir belge düzenlendi mi?    
Kontrol yapıldığına ve sonuçlarına yönelik bir belge müteşebbise 
imzalatılarak teslim edildi mi?    

Yapılan denetime ilişkin düzenlenmiş raporun bir örneği 
müteşebbise gönderildi mi?    

 

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  :   

 
 


