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Uluslararası Hizmetler için Teklif Talebi
Aşağıdaki beyanlarınıza göre teklif verilecektir.
01 İletişim bilgisi
▪ Firma
o

Her bir tüzel kişi için imzalı kayıt formu iletilmelidir.

o Tüzel kişiler için ticari sicil kaydının 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

E-Mail* __________________________________

☐f

☐i

☐e

☐ tr

*Zorunlu alanlar (doldurulmalıdır)

02 Seçilen hizmetler
bio.inspecta AG’nin hizmetleri

q.inspecta’nın hizmetleri

☐ bi-OS (EU Denklik Standardı)

☐ UTZ Sertifikasyonu

Geçiş kısaltma talebi var mı? ☐ Evet ☐ Hayır

☐ Davranış Kuralları

☐ Gözetim Zinciri

bio.inspecta Ltd.’nin hizmetleri

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

☐ TR Mevzuatı Bitkisel Üretim/Doğadan

☐ Demeter

Toplama / İşleme

☐ KRAV

☐ TR Mevzuatı Hayvancılık

☐ Naturland

☐ TR Mevzuatı Arıcılık

▪ Tarihçe
☐ Firma halihazırda sertifikalıdır
Hizmet
(Standart)

Ne zamandır sertifikalıdır Kontrol kuruluşunun adı
(Yıl)

Sertifikasyon
sözleşmesi iptal edildi/
edilecektir

________________

________________

________________________

☐ Evet

☐ Hayır

________________

________________

________________________

☐ Evet

☐ Hayır

________________

________________

________________________

☐ Evet

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

☐ Firma daha önce hiç kontrol edilmemiştir.

03 Ek Bilgi
Vereceğiniz ek bilgiler, firmanızın kontrolüne daha etkin hazırlanmamızı sağlayacaktır.

▪ Faaliyet (Lütfen ilgili faaliyet için talep edilen servisleri belirtiniz)
☐ Bitkisel Üretim (Bireysel üretici) / Proje adresi:

☐ Bitkisel Üretim (Grup üretici) / Proje adresleri:

☐ Doğadan Toplama / Proje adresleri:

☐ İşleme / İşleme birimi adresleri:

☐ Deposu olan üretici / Deponun adresi (eğer farklı ise)

☐ Şarap üreticisi
☐ İhracatçı
☐ Tüccar
☐ Depolama Yapan
☐ İthalatçı
☐ Fason işleyiciler (kiralık işleyiciler)
☐ Sertifikalı fason işleyicilerin isimleri

________________

☐ Sertifikalı olmayan fason işleyicilerin isimleri, adresleri, işlenecek ürünler ve talep edilen servisler
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▪ Ürün kategorileri
☐ A: İşlenmemiş bitkisel ürünler
☐ B: Canlı hayvanlar veya işlenmemiş hayvansal ürünler
☐ D: Gıda amaçlı tüketilen işlenmiş tarımsal ürünler
☐ E: Yem olarak tüketilen işlenmiş tarımsal ürünler
☐ F: Dikim için vejetatif üretim materyali ve tohumlar

▪ Bitkisel Üretim (Bireysel üretici)
Üretici Adı

Sertifikalanacak Ürünler

Talep edilen Servis

Alan Büyüklüğü(ha)

▪ Doğadan Toplama
Toplama alanının büyüklüğü: _________________________
Proje Bölgesi

Sertifikalanacak Ürün

Talep edilen Servis

Alan Büyüklüğü(ha)

Toplama bölgelerinin işleme birimine uzaklığı (saat olarak): __________________
Toplayıcıların kendi işleme birimi varsa, adresini belirtin: ____

▪ İşleme
Sertifikalanacak Ürünler

Talep edilen Servisler

▪ Hayvancılık
Üreticilerin sayısı

Ülke, şehir, ilçe

Ahır sayısı

Hayvan türleri

Hayvansal ürünler

▪ Üretici grubu
☐ 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)
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Proje Bölgesi Adresi

Sertifikalanacak Ürün

Talep edilen Servis

Üretici sayısı

Alan Büyüklüğü
(ha)

Üreticiler arasındaki en uzak mesafe(saat olarak): ________
İşleme / depolama birimleri varsa; sayısı ve adresleri: ____________ __________________________

TR Mevzuatı Arıcılık
Arıcıların sayısı: ______________________
Ülke, şehir, ilçe: ______________________
Kovan sayısı:

______________________

Göç yeri:

______________________

Arıcılık ürünleri: ______________________

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum. Lütfen hizmetleriniz için teklif gönderiniz.
Yer, tarih

İmza, kaşe

________________

________________

☐ Tüzel kişiler için zorunlu ek: ticari sicil kaydının kopyası.
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