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1. AMAÇ ve KAPSAM
Bu talimatın amacı; TS EN ISO/IEC 17065:2012’ye göre ve İyi Tarım uygulamalarına Hakkında Yönetmelik kapsamında  
Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbisin ürün kontrol belgelendirme prosesi ile ilgili her tur yaptırım/ceza uygulaması ve diğer 
işlemleri hakkında esasları belirlemektir. 

2. SORUMLULAR
Şirket Müdürü
Sertifiker
Kontrolör

3. TANIMLAR ve REFERANSLAR
  Tanımlar için İTUKEK01 numaralı Kalite El Kitabına bakınız. 

Referans: 
İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik

4. PROSEDÜR DETAYI

4.1. Uygunsuzluk Tipleri:
Üç çeşit Uygunsuzluk vardır; Birinci derece uygunsuzluk, ikinci derece uygunsuzluk ve Sözleşmeye bağlı Uygunsuzluk. Bunlar, 
kontrol noktaları uyumlarını ve aşağıda açıklanmış olan sözleşme konularını kapsar:

4.1.1.1. Birinci Derece Uygunsuzluk  
4.1.1.2. Alt-alan Derecesi

Bu tip Uygunsuzluk, üretici, bir alt-alan modüllerinden bir tanesinde Birinci derece zorunluluklara % 100 uyum 
göstermediği zamanlarda olur.

4.1.1.3. Alan Esaslı Derece
Temel alanların Birinci derece Zorunluluklarında % 100 uyum olmadığı zaman alan esaslı
Uygunsuzluk söz konusudur.

4.1.2. İkinci Derece Uygunsuzluk  
Bir üretici, uygulanabilir kontrol noktalarının ikinci derece  Zorunluluklarına % 95 den daha az bir uyum gösterirse 
bir ikinci derece  Zorunluluk Uygunsuzluğu düzenlenir.

4.1.3. Sözleşmeye Dayalı Uygunsuzluk
4.1.3.1. Sözleşmeye Dayalı Birinci derece Uygunsuzluk 

GENSA ve üretici arasında imzalanan sözleşmedeki maddelerinden herhangi birinde tespit edilen Uygunsuzluk ve 
üretici düzeyinde İTU ile ilgili GENSA prosedürlerinde yanlış bir yönetim gösteren üretici.

4.1.3.2. Sözleşmeye Dayalı ikinci derece Uygunsuzluk
GENSA ve üretici arasında sözleşmede anlaşmaya varılmış ikinci derece hususlara uyumsuzluk.

4.1.3.3. Sözleşmeye Dayalı Teknik Uygunsuzluk
Üretici ve GENSA arasında imzalanan sözleşmedeki maddelerden herhangi birindeki ya da kontroller sırasında 
ortaya çıkmış, üreticinin davranış şekli ile ilgili şüphe uyandıran teknik konulardır.

4.2. Yaptırım Tipleri
Sertifika düzenlenebilmesi için birinci derece kontrol noktalarının tamamına, ikinci derece kontrol noktalarının en az yüzde 
doksan beşine ve taraflar arasında yapılan sözleşme esaslarına uyulması gerekmektedir. GENSA, uygunsuzluk halinde; üretici, 
üretici örgütü veya müteşebbise aşağıdaki işlemleri uygular. (İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik)

a) Birinci derece kontrol noktalarının her hangi birine veya ikinci derece kontrol noktalarının yüzde beşinden fazlasına 
uymayanlara düzeltici faaliyet talebinde bulunarak uyarı, komple veya kısmi askıya alma ile sertifikanın iptali 
işlemlerinden birini uygular.(İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik)
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b) Kontrolde tespit edilen uygunsuzluğun çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz ettiği veya uyarı işleminden 
sonra bu uygunsuzlukların yirmi sekiz gün içerisinde kapatılmadığı durumlarda, sertifikanın kullanım hakkını durduran 
veya sertifika yayınlanmasını geciktiren askıya alma işlemini uygular. (İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik 
). 

c) Askıya alma süresi sonunda uygunsuzluğun kapatılmadığını tespit etmesi durumunda, sertifikanın ve sözleşmenin iptali 
işlemini uygular.(İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik ). 

d) İlk kez sözleşme yaptığı üretici, üretici örgütü veya müteşebbislerin kontrolünde veya ilk kez sertifikasyon kapsamına 
alınan ürünlerin kontrolünde, istenilen düzeltici faaliyetlerin üç aydan daha fazla bir sürede kapatılması durumunda, 
yeniden yerinde kontrol yapar. Yeniden yerinde kontrol ürünün hasat döneminde gerçekleştirilir. (İyi Tarım 
Uygulamaları Hakkında Yönetmelik )

e) Üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler ile yaptığı sözleşme hükümlerine aykırılığın olması durumunda; sözleşme 
hükümleri doğrultusunda kalite el kitabında yer alan uyarı, askıya alma veya iptal işlemlerini uygular. (İyi Tarım 
Uygulamaları Hakkında Yönetmelik )

Tüm yaptırımlar yazılı olarak üreticiye iletilir. Üreticilerin, yaptırım uygulamasına neden olan uygunsuzluk konusundaki eksiklerini 
gidermeden KSK`larını değiştirmelerine izin verilmez.

4.2.1. Uyarı:  

4.2.1.1. Tespit edilen tüm uygunsuzluk tipleri için  İyi Tarım Uygulamalarında Uygunsuzluklar Listesi düzenlenir.
4.2.1.2. Kontrol sonucu talep edilen düzeltici faaliyetlerin en fazla yirmi sekiz gün içerisinde kapatılması için üretici, üretici 

örgütü veya müteşebbise uyarı işlemini uygulanır. (İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik)
4.2.1.3. Bir uygunsuzluk bir Birinci derece Zorunluluğun yerine getirilmemesiyle ilgiliyse, Askıya Alma uygulaması 

yapılmadan önce, maksimum 28 günlük bir erteleme süresi verilmesi, uygunsuzluk karşı alınan düzeltici faaliyetlerin 
uygulanışı sürecinde kontrolör tarafından gerçekleştirilen kontrol sırasında, insan, çevre ve tüketici güvenliğine 
ilintili uyumsuzluğun kritikliğinin değerlendirilmesine bağlı olacaktır. Birinci derece  Zorunlulukla ilgili 
uygunsuzlukların düzeltilmesi için verilecek olan süreye (28 günlük süre içerisinde) GENSA kontrolörü verecektir. 
İnsan, çevre ve tüketici güvenliğini ciddi anlamda tehdit eden sakıncalar olduğu durumda kesinlikle zaman 
verilmeyecektir. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konulardaki uygunsuzlukların düzeltilmesi hazırlanacak bir planla 
yapılmalıdır. Süre, uyumsuzluğun tehlikesine ve çevresel şartlara göre en fazla 28 gün olmak şartı ile üreticinin bu 
düzeltmeleri yapabileceği gün sayısına göre ayarlanacaktır. Üretici sertifikasyon statüsünü elde etmeden/yeniden 
kazanmadan önce Birinci derece uygunsuzluklarını kapatmak zorundadır.

4.2.1.4. Eğer yaptırım gerektiren sebepler, verilen zaman süresi içerisinde çözümlenmezse (maksimum 28 gün), 
Askıya Alma uygulanacaktır.

. 
4.2.2. Askıya Alma: 

4.2.2.1 Kontrolde tespit edilen uygunsuzluğun çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz ettiği veya uyarı 
işleminden sonra bu uygunsuzlukların yirmi sekiz gün içerisinde kapatılmadığı durumlarda, sertifikanın 
kullanım hakkını durduran veya sertifika yayınlanmasını geciktiren askıya alma işlemini uygular. Askıya alma 
işlemi, tespit edilen uygunsuzluğa ait kontrol noktasının yer aldığı kapsama göre kısmi veya komple askıya 
alma şeklinde uygulanabilir. Kısmi askıya almada, sertifika kapsamındaki bir veya birden fazla ürün askıya 
alınır. Komple askıya almada ise sertifika kapsamındaki tüm ürünler askıya alınır. Askıya alma altı aydan fazla 
olamaz. (İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik)

4.2.2.1.1 Kısmi: 
Sertifikalı ürün alanının sadece belli bir kısmına uygulanan Askıya Alma işlemidir.

4.2.2.1.2 Komple: 
GENSA tarafından belirlenen bir zaman süresince tüm sertifikalı ürün alanlarının Askıya 
Alınmasıdır. Eğer Askıya Alma sebebi olan uygunsuzluk, sertifikalı ürünlerin bütün alt-alanlarını 
kapsayan Tüm Çiftlik Alanlarını veya Temel alanları (Bitkisel Ürün Alanı, Meyve Sebze Alanı) 
kapsıyorsa komple Askıya Alma düzenlenmelidir.

a. Düzeltmek için belirlenmiş süre içerisinde (6 ay veya daha kısa bir süre) düzeltici faaliyetlere 
istinaden yeterli kanıt gösterilebildiği zaman Askıya Alma kaldırılabilecektir.
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b. Belirlenen süre zarfında şayet Askıya Alma nedenleri çözüme ulaşmaz ise, sertifika ve üretici 
İptal ile uygulanacaktır.

4.2.2.2 Askıya Alma, gönüllü olarak bazı (kısmi) ya da komple (tamamen) ürünleri için isteyen bir üreticiye de 
verilebilir.

4.2.2.3 Askıya Alma uygulamasından sonra, düzeltme için verilecek süre GENSA tarafından kararlaştırılacak ve en 
fazla 6 ay süreyle geçerli olacaktır. Eğer Askıya Alma üretici tarafından gönüllü olarak istenmiş ise GENSA ile 
anlaşmalı olarak, uygunluk için yürütülen düzeltici faaliyetler ve söz konusu süre çiftçinin (üreticinin) kendisi 
tarafından belirlenecektir, fakat yeni kayıt süresinden önce tamamlanmalıdır. 

4.2.2.4 Bu zaman zarfında (Askıya Alma süresi) üretici GENSA logosunu, markasını, sertifikasını ve ilişkili olan  
herhangi bir dokümanı kullanamayacaktır. 

4.2.2.5 Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbisin gerek GENSA gerekse akreditasyon kuruluşu logosunu “İyi Tarım 
Uygulamaları Sertifika Ve Logo Kullanım Talimatı” nda belirlenmiş kurallar dışında kullandığı konusunda 
GENSA tarafından alınmış şikayet var ise ve konu ile ilgili Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbise düzeltici 
faaliyet için tanınan 10 günlük süre zarfında düzeltici faaliyet gerçekleştirilmemiş ise GENSA tarafından, 
Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbisin sertifikası 1 ay askıya alınır. Bkz Şikayet ve İtiraz Prosedürü

4.2.2.6 Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbisin ürününden faydalanan ilgili taraflardan veya bağlı bulunduğu oda 
veya meslek gruplarından GENSA’ya şikayet gelmesi yada yazılı ve görsel basında Üretici, Üretici Örgütü 
veya Müteşebbis ile ilgili uygun olmayan haberler çıkması durumunda GENSA şikayetleri haklı bulur ise 1 ay 
içinde tamamlanmak üzere düzeltici faaliyet ister.1 ay sonunda düzeltici faaliyet gerçekleştirilmemiş ise, 
Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbisin sertifikası 1 ay askıya alınır. Bkz Şikayet ve İtiraz Prosedürü

4.2.3. İptal

4.2.3.1 Askıya alma süresi sonunda uygunsuzluğun kapatılmadığını tespit etmesi durumunda, sertifikanın ve sözleşmenin 
iptali işlemini uygular. İptal işlemine maruz kalan üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler;

a. İptal işlemine ait kararının verildiği tarihten itibaren on iki ay süre ile kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerine 
dahil edilmez

b. Her hangi bir KSK ile sözleşme yapamaz. 
c. GENSA logosu/markası, sertifikası, ilişkili olabilecek her türlü alet ve  dokümanı kullanamaz . 

                         (İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik)
4.2.3.2 Grup sertifikasyonuna dâhil üretici/üreticilerin yapacağı uygunsuzlukların sonuçları, kontrolör tarafından 

hazırlanacak gerekçeli raporda belirtilmek suretiyle sadece uygunsuzluğu yapan üretici/üreticileri etkilediği durumda 
iptal işlemini; sadece uygunsuzluğa neden olan üretici/üreticilere uygulanır. (İyi Tarım Uygulamaları Hakkında 
Yönetmelik)

4.3. Duyuru ve İtiraz Başvuruları 

4.3.1. Bildirim ve itirazlar:
4.3.1.1. GENSA, Askıya alma ve sertifikanın iptali işlemi uyguladıkları üretici, üretici örgütü veya müteşebbisleri, karardan 

itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa bildirir. Aynı zamanda, iptal işlemi uyguladığı üretici, üretici örgütü veya 
müteşebbisleri diğer KSK’lara bildirir. (İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik)

4.3.1.2. Tüm yaptırımlar Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbise yazılı olarak iletilir.
4.3.1.3. Üretici, üretici örgütü veya müteşebbisler kendilerine uygulanan işlemlerle ilgili olarak KSK tarafından yapılan tebliğ 

tarihinden itibaren bir ay içerisinde Komiteye itiraz edebilir. (İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik)

4.3.2. Üretici Çözümleri: 
4.3.2.1. Üretici, ya bildirilen uygunsuzluklarını çözümlemek yada GENSA’e uygunsuzluk karşısında nedenlerini de 

bildirerek yazılı olarak itiraz etmek zorundadır.
4.3.2.2. Eğer uygunsuzluklarda verilen zaman ölçeği içinde çözümlenmezse ceza “Askıya Alma” maddesinde açıklandığı gibi 

artırılacaktır.

4.3.3. Yaptırımların Kaldırılması: 
4.3.3.1. Eğer bir üretici uyumsuzluğun verilen zamandan önce tatmin edici kanıt ve çözüm ile birlikte giderildiğini  GENSA`e 

bildirirse, kendisine uygulanan yaptırım kaldırılacaktır.

5. EKLER

İyi Tarım Uygulamalarında Uygunsuzluklar Listesi
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6. REVİZYON TABLOSU

REVİZYON NO REVİZYON GEREKÇESİ TARİH


