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Firmanın adı: (firma ismini açık bir şekilde yazınız örn. 
Ltd., A.Ş.) 
      
 
 
 
 
 
 
 

Adres: (Cadde, posta kodu, şehir, bölge, ülke, PK) 
      
 
 
 
 
 
 

Yasal temsilci:  
      
 

Kontak kişi:  
      

Görevi: 
      

Görevi: 
      

Telefon ve Faks no: 
      
 
 
 
 
 
 

E-mail adres:        
 
Websitesi:       
 

Vergi no:  
      

Ticaret Oda Sicil Kaydı: 
      
 

Danışman / danışman firması takibi altında bulundunuz mu / bulunmakta mısınız? 
  Evet                  Hayır 

 
- Hizmetler:       
 
- İlgili kişinin ve hizmet verenin ismi:       
 
- Tarihler / görüşme tarihleri:        

ÜRETİCİ (BİREYSEL SERTİFİKASYON) SERTİFİKASYONU BAŞVURUSU İÇİN DOLDURULMASI 
GEREKEN EK BİLGİLER: 

Üretici İsmi 
      
 Arazi parselleri 

/ blokları / 
alanları 

Parsel Sayısı       

T.C. Kimlik Numarası 
      Sahalar arası 

maksimum 
uzaklık (km) 

      

Amacı:       

Depo yeri 

Sayı       
 

İrtibat bilgileri:       Çiftliğe olan 
uzaklık (km) 

      

 
 

Toplam alan  
(hektar olarak) 
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İTU 

Tarımsal üretim 

 Yaş Meyve & Sebze 

 Tarla bitkileri 

 Çiçek Ve Süs Bitkileri  

 Çay  

 Fide ve Fidancılık  

 
 
 

Sertifikasyon Opsiyonları (tercih ettiğiniz modülü işaretleyiniz“X”) 

 Bireysel  Grup Üretici 

 
1. Ürünler 
 
1.1 Sertifikalandırılacak ürünler (Tarımsal üretim) 

Ürün adı Açık üretim 
Alan (Ha) 

Kapalı Üretim  
Alan (Ha) 

1.hasat/ 
Takip eden 
hasat 

Paralel 
Üretim 
(Evet/Hayır) 

Ürün İşlem 
(Evet/Hayır) 
 

Ürünün 
pazarlanacağı 
ülke(ler) 

                                          

                                          

                                          

                                          

 
 
2.Üretim Üniteleri  
 (örn. çiftlikler, araziler, ekilebilir alanlar). Üretim yapılan tüm üniteleri listeleyiniz. Grup Üretici iseniz (opsiyon 2) 
Ek 1’de bulunan listeyi kullanınız. İhtiyaç halinde üretici ve üretim alanlarınızla ilgili ek listeler kullanabilirsiniz. 

 

Ünite adı Adres ve Ülke Sorumlu kişi Ürünler Alan (Ha) 
 veya Stok 
no 

Eklendi/ 
Değişti/ 
Çıkarıldı 
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3. Ürün Muamele Alanları/ İşletme üniteleri (örn. depo, paketleme tesisi). Grup Üretici iseniz (opsiyon 2) idari 
merkez ofisinizi de yazınız. Eğer değişiklik söz konusu ise tüm üniteleri belirtip hangisinin değiştiğini, eklendiğini ya 
da çıkarıldığını gösteriniz. 
 

Ünite adı Adres ve Ülke İşlem (-ler)  
(örn. depo, paketleme) 

Ürünler Eklendi/ 
Değişti/ 
Çıkarıldı 

      
 

                        

      
 

                        

 
 

4. Taşeron firmalar Herhangi bir üretim/işleme/muamele faaliyetiniz taşeron firmalarca yapılıyor mu? (ör; tarımsal 
ürünler için kimyasal ilaçlama). Varsa aşağıda belirtiniz.    
 

Taşeron firmalar 
 

Adres ve ülke Faaliyet alanı/İşlem 

      
 

            

      
 

            

      
 

            

5. Proje daha önce yahut halihazırda başka bir sertifikasyon kuruluşu tarafından kaydedildi, kontrol edildi veya 
sertifikalandırıldı mı?  
 

Evet ise, kontrol kuruluşunun adı:      
 Önceki kayıt numaranız:      
Sertifikanızın geçerlilik tarihi:       
Sertifikasyon kuruluşunuzu değiştirme sebebiniz:       
Lütfen önceki kontroller ve sertifikasyonlarla ilgili dokümanları bize ulaştırınız (kontrol raporları, 
sertifikalar vb.) 
Bir önceki sertifikasyon kuruluşunuzdaki kontak kişi:      

 
 

Halihazırda ITU Sertifikanız var mı?        Evet                                       Hayır 

Evet ise*: - Hangi seçenek altında   Bireysel Sertifikasyon       Grup Sertifikasyonu 

                - İTU kayıt numaranız?       

                - Sertifikasyon firması:       

                - Ürünler:       
* Üretici, üretici örgütü ve müteşebbisler; aynı dönemde aynı ürün için sadece bir KSK ile sözleşme yapar ve sözleşme devam 

ettiği sürece başka bir KSK ile sözleşme yapamaz. 
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Halihazırda bir başka kapsamda sertifikalı mısınız veya sertifikasyon işlemi dahilinde misiniz (açıkça belirtiniz)? 

  Organik üretim                                     CCP / kırmızı etiket 

  Diğer sertifikasyon (Paketleme yeri IFS/BRC, ISO 9001,…):       

 

Sertifikasyon firmaları:       

 
 
 
 
6. Üretim/işleme ünitesinin yerini tarif ediniz 
 

Üniteler arası ulaşım zamanı. Uygulanabilir ise, en yakın havaalanına uzaklık, vs  
      
 

 
7. Tercih edilen denetim zaman aralığı: 

      

       
 

Grup Sertifikasyonu için: 
- Kalite yönetim sistemi oluşturdunuz mu?                                         Evet            Hayır 
- Kalite el kitabınız var mı?                                                                     Evet            Hayır 
- Her üretici için iç kontrol yaptınız mı? 
(Kayıtlar mevcut mu)?                                                                             Evet            Hayır 

 
 

 
 
 
 
 
 
Altında imzam bulunan bu Başvuru Formu doğru olarak doldurulmuştur. 

- Kullanılan bitki koruma ürünlerinin (ticari ismi ve aktif maddesi) her ürün için uygun olduğunu kontrol ettiniz mi 
(mevcut kanıtlar): 

      - Üretim yapılan ülkede?                                           Evet            Hayır 

      - Varış ülkesinde?                                          Evet            Hayır 

- Her ürün için güncel Maksimum Kalıntı Listesi (MRL) var mı? 

      - Üretim yapılan ülkede?                              Evet            Hayır 

      - Varış ülkesinde?                                           Evet            Hayır 

- İç kontrolleri gerçekleştirdiniz mi (kayıtlar ve kontrol listeleri mevcut)? 

                                                                                Evet            Hayır 
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FİRMA ADI 
      
 
 

YASAL TEMSİLCİ 
      

FİRMADAKİ GÖREVİ 
      

TARİH & İMZA 
      

 

 

Yukarıdaki bilgilere göre CUGB size zorunlu olmayan teklif verecektir. 

                 Aşağıdaki belgeleri lütfen kontratla birlikte ekte gönderiniz: 
                 Müşteri Tüzel Kişilik ise; 

a) Ticaret Odası Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi 
b) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
c) Yasal Yetkilinin imza sirküleri 
d) Vergi Levhası 
e) Üretici ve İşletme anlaşmaları 

            Müşteri şahıs ise; 
a) Kimlik fotokopisi 
b) İmza beyannamesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üretici Detayları 
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Ek 1 

Üretici Grubunun Adı  

Dahili Denetmen(ler)/Kontrolör(ler)in 
Adları 

Görevi              (Denetmen / 
Kontrolör) 

Kapsam (Mahsül, Hayvan, Su ürünü, Hazır 
yem) 

                  

                  

                  

 
 

 
 

 
BU KISIM CUGB İÇİNDİR! 

BAŞVURU GÖZDEN GEÇİRME 

Üretici adı Üretici kodu Adres  Ürün Adı Alan(Ha) 
 

GGN/GLN No 
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Başvuru Gözden Geçirmeye Konu Firma        

Başvuru Tarihi       

Başvuru gözden geçirme kriterleri Evet Hayır GD Yorum 

Başvuru formundaki bilgiler teklif vermek için 
yeterli midir? ( ör: sertifikasyon talep edilen 
firmanın yasal yetkilisi tarafından tamamen 
doldurulmuş ve imzalanmış mıdır)  

         

CUGB projenin kontrol ve sertifikasyonunu 
yapabilmesi için; yeterli kontrol ve uzman 
kapasitesine sahip midir?    

         

CUGB projenin kontrol ve sertifikasyonunu 
yapabilmesi için; uygulanabilir yönetmeliklerin 
kapsamında olan ürün/hizmetlere sahip midir?  

         

CUGB projenin kontrol ve sertifikasyonunu 
yapabilmesi için; sertifikayı talep eden 
firma/organizasyon tüzel kişi midir?  

         

Sertifikayı talep eden firma/organizasyonun ana 
sözleşmesinde bitki koruma ve/veya bitki besleme 
ürünleri ile hayvan sağlığı ve/veya hayvan besleme 
ürünlerine ait üretim, satış, pazarlama ve/veya 
reklam faaliyetleri bulunmakta mıdır?  

         

Sertifikayı talep eden firma/organizasyon tarımsal 
danışmanlık yapmakta mıdır? 

         

CUGB; müşterinin belirli teknik alanında yeterli 
bilgi ve doğru kalifikasyonu olan kontrolöre sahip 
midir?  

         

Projenin farklı KSK (Kontrol ve Sertifikasyon 
Kuruluşu)’ndan gelmesi durumunda; bir önceki 
KSK CUGB tarafından bir önceki kontrol raporu ve 
sertifika ve projenin geçmişini doğrulamak adına 
alınan ve kapanmamış uygunsuzluklarla ilgili CUGB 
ile temasa geçti mi? 

         

Başvuru yapan firmanın herhangi bir yasaklılık 
durumu söz konusu mudur? 

         

Başvuru yapan firmanın aynı zamanda başka bir 
KSK’da kaydı mevcut mudur? 
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CUGB’nin kendisi ya da çalışanları ile başvuru 
yapan firma arasında herhangi bir çıkar ilişkisi, 
tarafsızlığı etkileyecek herhangi bir durum var 
mıdır? 

         

Sonuç:  Teklif verilebilir  Teklif verilemez 

Gerekçe (Teklif verilemez ise):       

Sertifiker Adı – Soyadı:       Sertifiker İmza / Tarih: 

 


