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Uluslararası Hizmetler için Kayıt 

00 Partner kontrol kuruluşu 

 İsim ve Kaşe:

01 İletişim bilgisi 

 Firma
o Her bir tüzel kişilik için imzalı kayıt formu iletilmelidir. 
o Tüzel kişiler için, ticari sicil kaydının bir kopyası iletilmelidir. 

Firma / Holding* __________________________________________________________________________  

Adres* _________________________________________________________________________________  

Posta kodu/İlçe*  _________________________________________________________________________  

Şehir/ülke* _______________________________             İletişim kişisi

Telefon* _________________________________  Adı* _____________________________________  

Faks ____________________________________  Soyadı* __________________________________  

Cep Tel. _________________________________  Görev* __________________________________  

E-Mail* __________________________________  Telefon, direk hat* _________________________  

Web sayfası* _____________________________  Cep Tel. __________________________________  

Dil*   ☐d    ☐f    ☐i    ☐e    ☐tr     E-Mail* __________________________________  

* Zorunlu alanlar (doldurulmalıdır) 

02 Seçilen Hizmetler 
bio.inspecta AG’nin hizmetleri  bio.inspecta Ltd.’nin hizmetleri 

☐ bi-OS Bitkisel Üretim (EU Denklik Standardı)  ☐  TR Mevzuatı Bitkisel Üretim/Doğadan Toplama 

Geçiş Kısaltma Talebi var mı? Evet☐  Hayır ☐ ☐ TR Mevzuatı İşleme / Ticaret 

☐ bi-OS İşleme/Ticaret (EU Denklik Standardı)                    ☐ TR Mevzuatı Hayvancılık 

☐ NOP  ☐  TR Mevzuatı Arıcılık 

☐ Bio Suisse (İsviçre’ye ihracat var mı? ☐ Evet  ☐ Hayır)  

☐  KRAV

☐ Demeter                                                                        

☐ Naturland 

☐ UTZ  

bio.inspecta AG

Ackerstrasse

Postfach

CH-5070 Frick

Switzerland 

Tel. +41 62 865 63 00

Fax +41 62 865 63 01 

admin@bio-inspecta.ch 

www.bio-inspecta.ch 

bio.inspecta Kontrol 
Sertifikasyon Ltd. 
Mansuroğlu Mah., 284/1 Sok. 
No:11 D:11-12, 35535 
Bayraklı/IZMIR  
Tel:+90-232-347 48 68 
Faks: +90-232-347 48 66 
E-mail: ofis@bio-inspecta.com 
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 Tarihçe

☐ Firma halihazırda sertifikalıdır 

Hizmet  Ne zamandır sertifikalıdır  Kontrol kuruluşunun adı                 Sertifikasyon  
(Standard)  (Yıl)                             sözleşmesi iptal edildi/ 

edilecektir 

  _________________   _______________   ________________________  ☐ Evet    ☐ Hayır 

  _________________   _______________   ________________________  ☐ Evet    ☐ Hayır 

  _________________   _______________   ________________________  ☐ Evet    ☐ Hayır 

Firma daha önce sertifikalandırıldıysa, hiç askıya alınmış mı veya ürünlerininin bir kısmı                       ☐ Evet    ☐ Hayır

desertifike olmuş mudur? 

☐ Yeni kaydedilecek hizmetler için, önceki yıllarda alınan sertifika ve herhangi bir yükümlülük varsa, 

eklenmelidir. Başvuran bu kayıt formunu imzalayarak, bio.inspecta’ya, önceki kontrol kuruluşundan ilgili 
sertifikasyon dokümanlarını talep etme yetkisi verir. 

☐  Firma daha önce hiç kontrol edilmemiştir. 

03 Ek Bilgi 

 Faaliyet 

☐ Üretici ☐ Hayvancılığı olan üretici 

☐ İşleyici  ☐ İhracatçı 

☐ Şarap üreticisi ☐ Depolama yapan 

☐ Tüccar ☐ İthalatçı 

☐ Grup sertifikasyonu ☐ Fason (diğer firmaya verilen hizmetler; diğer faaliyetlerle birlikte 

seçilmelidir)

☐ Fason işleyiciler (kiralık üreticiler) 

☐ Sertifikalı fason işleyicilerin sayısı  _________________  

☐ Sertifikalı olmayan fason işleyicilerin sayısı  _________________  

Sertifikalı olmayan fason işleyicilerin adresleri 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

              Fason işleyicilerin ürünleri:  __________________________________________________________  

 Ürün kategorileri 

☐ A : İşlenmemiş bitkisel ürünler 

☐ B : Canlı hayvanlar veya işlenmemiş hayvansal ürünler 

☐ D : Gıda olarak tüketilen işlenmiş tarımsal ürünler  

☐ E : Yem olarak tüketilen işlenmiş tarımsal ürünler 

☐ F : Dikim için vejetatif üretim materyalleri ve tohumlar 

 Üretim  

Ekilebilir tarımsal alan Toplam             ______________  ha 

Organik talep edilen alan Toplam              _________  ha 

Konvansiyonel biriminiz var mı?  ☐ Evet   ☐  Hayır   __________________ ha 

Doğadan toplama için:  

Toplama alanının büyüklüğü:   _______________________ ha 

Toplama alanının ili, ilçesi, köyü:  _______________________  
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Toplanan ürünlerin sayısı: ________________ 

Toplayıcı sayısı: ________________________ 

Hayvancılık için:  

Üretici sayısı:  ______________________ 

Ülke, il, ilçe:   ______________________ 

Ahır sayısı:  ______________________ 

Hayvan türleri:  ______________________ 

Hayvansal ürünler:  ______________________ 

TR Mevzuatı Arıcılık 

Arıcıların sayısı:  ______________________ 

Ülke, il, ilçe:  ______________________ 

Kovan sayısı:  ______________________ 

Göç yeri :  ______________________ 

Arıcılık ürünleri:  ______________________ 

Tesisler :  

İşleme birimlerinin sayısı :  

Depoların sayısı (kendi/fason) :  

 Grup Sertifikasyonu 

☐ ICS (Dahili kontrol sistemi – sadece “OECD tarafından tanımlanan gelişmekte olan ülkelerde”) 

Tüm üyelerin dahili yıllık organik kontrollerini sağlamak için bir ICS El Kitabı ve yönetim yapısı mevcuttur. 

☐ 100% grup: Bir grup sertifikası olmalıdır, fakat tüm grup üyelerinin yıllık organik kontrolleri bir kontrol 

kuruluşu tarafından gerçekleştirilir (NOP için mümkün değildir) 

Kültürler  _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________  

Üretici sayısı  __________________  

İşleme / depolama birimlerinin sayısı  __________________  

İmzaladığım bu doküman ile bio.inspecta ile bağlayıcı bir sözleşme imzalamayı kabul ederim. Genel Çalışma 

Koşulları’nı aldım ve anladım. Bu koşulları anladığımı beyan ederim 

Yer, Tarih  Kaşe ve yetkili kişi imzası 

 ___________________________________   ____________________________________  

☐  Tüzel kişiler için zorunlu ek: ticari sicil kaydının kopyası  
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