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1. AMAÇ ve KAPSAM 

Bu Prosedür, TS EN ISO/IEC 17065:2012 ve İyi Tarım Uygulamalarına Hakkında Yönetmelik şartlarına göre 

kontrol hizmetindeki sorumlulukları ve yöntemleri belirtmek, kontrol hizmetinin yöntem, personel ve kontrolde kullanılan 
kaynaklar açısından eşit kurallarla uygulanmasının sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. İyi Tarım uygulamaları tarım ürünü 
kontrolü prosesinde yer alan tüm bölüm ve kişilere uygulanır. 

2. SORUMLULAR 
Sertifiker  
Kontrolör 

3. TANIMLAR ve REFERANSLAR 
Birinci Derece uygunsuzluk: GENSA İTU Uygunluk kriterleri ve Kontrol Noktalarına göre, uygulanabilir Birinci Derece 
zorunluluk kontrol noktalarının %100 uygunluk göstermemesi  
İkinci Derece Uygunsuzluk: GENSA İTU Uygunluk kriterleri ve Kontrol Noktalarına göre, tüm alanlar için uygulanabilir İkinci 
Derece Zorunluluk kontrol noktalarında, uygulanan modüller içindeki söz konusu toplam kontrol noktalarının  % 95 uygunluk 
göstermemesi 
Diğer tanımlar için İTUKEK01 numaralı Kalite El Kitabına bakınız. 
 
Referanslar:  
İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik 

4. PROSEDÜR DETAYI 
Kontrol işlemleri Kontrol planına göre hasat ve kesim gibi üretimin tüm aşamalarının kontrolüne izin verecek dönemlerde 
yapılır 

 
4.1. Kontrol (Denetim) Zamanlaması 

4.1.1. Bir Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbisin kontrolü kayıtlarına bağlıdır. GENSA, Üretici, Üretici Örgütü 
veya Müteşebbisin yıllık olarak yapması gereken kaydını ya da yeniden kaydını kabul edinceye kadar bir 
kontrol söz konusu olamaz, fakat ilk ya da sonraki kontrol olması durumuna göre farklı bir zamanlamaya 
sahiptir ve de kontrol edilecek olan ürüne de bağlıdır. 
 

4.1.1.1.  Ürün Sertifikasyonu 
a) İlk kontrol:  
İlk yılda kontrolü yapılan tüm kayıtların yalnızca ilk üç ay içinde kayıttan sonraki ilk hasat zamanından önce ya 
da daha uzun olan, Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbisin GENSA’ e kaydının yapıldığı zamana kadar 
dönmeleri yasaldır. Hasat ve üretim işleri kaydolma işleminden sonra olmalıdır. Üretici, Üretici Örgütü veya 
Müteşebbisin kayıt olmasından önceki hasat ve ürün işleme ile ilgili kayıtları geçerli değildir. 

 
1. Hasatta İlk Kontrol:  
Tüm kontrol noktalarının kontrolü ve kayıt/kanıtların bulunması için en ideal zaman hasat zamanıdır (özellikle 
hasatla ilgili kontrol noktalarını incelenmesini kolaylaştırmak amacıyla) 

 
I. GENSA habersiz kontrollerde şundan emin olur; Grup  sertifikasyonunda bir önceki hasat zamanında 

örnekleme yapılmamış olan üreticiye mevcut dönem kontrolünde öncelik verir. GENSA, hasat zamanı 
kontrolü gerçekleştirmek için her türlü gayreti gösterir. 

 
2. İlk Denetim Zamanlaması ve Çoklu Ürün Sertifikaları: 
Aynı işletmede birden fazla ürünün kontrol ve sertifikasyonu aşağıdaki şekilde yapılır. (İyi Tarım Uygulamaları 
Hakkında Yönetmelik) 
 

 İlk kez sözleşme yapılan üretici, üretici örgütü veya müteşebbislerin kontrolünde, tüm ürünler için  
üretimin tüm aşamalarının kontrol faaliyeti gerçekleştirilir. (İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik  ) 

 
b) Müteakip Kontroller (Gözetim): 

 Gözetim kontrolünde uygunsuzlukların olabileceği ve bunların sertifiker incelemesinden önce 
giderilmesi gerektiği (aksi halde sertifikasyon gözetim kararının gecikmesine yol açabileceği) dikkate 
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alınarak gözetim kontrolü zamanı planlaması yapılır; Kontrolör tarafından Üretici, Üretici Örgütü veya 
Müteşebbislerle temasa geçilerek yapılır. 

 Kontrol noktalarında değişikliğe gidilmesi, sertifikasyon kapsamına yeni bir ürünün, üreticinin veya 
üretim alanının dahil edilmesi veya sertifikalı üretime ara verilmesi durumlarında madde 4.1.1.1.a.3’ün 
ilk maddesine göre kontrol faaliyeti gerçekleştirilir. (İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik ) 

 Onaylı/Sertifikalı üreticiler ve/veya sertifikalı ürüne sahip üreticiler geçerlilik süresinin bitiminden önce 
yeni kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar aksi halde ürün statüleri “Sertifikalı” yerine “Sertifika 
Yenilenmedi veya Tekrar Kayıt Olmadı” şeklinde olmak üzere `Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis 
Takip Formu`nda ve Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis Kayıt Formu`nda değiştirilecektir.  

 Yıllık gözetim kontrollerinin tarihinin belirlenmesinde, ilk sertifikasyonun tamamlandığı tarih referans 
alınır. 

 
4.2. Gözetim Kontrolleri ve Habersiz Kontrollerin Alanı ve Sıklığı (Sertifikasyon Seçeneklerine 

Göre): 
GENSA, ürün cinsi, yetiştirme ortamı ve alan genişliğini dikkate alarak asgari aşağıdaki sürelerde kontrol 
faaliyetlerini gerçekleştirir. (İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik ) 
 
 

4.2.1. Bireysel Sertifikasyon 
4.2.1.1. Gözetim Kontrolleri (Harici Kontrol):  

 Sıklık: Kayıtlı üreticiye yılda bir kez harici kontrol haber verilerek yapılır. 
 Kontrol süresi: Bireysel sertifikasyonda en az 1 gün. Aynı mahalle sınırları içerisinde olması hal,inde 

aynı gün içerisinde iki üretici kontrol edilebilir. (İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik )  
 Alan: GENSA geçerli olan alan(lar) ve alt-alan(lar)’ın kontrol listelerinin tamamına karşılık kontrol 

yapar (Birinci Derece ,İkinci Derece ve Tavsiyeler). 
 

4.2.1.2. Bireysel sertifikasyonda denetim zamanı hesaplaması:  
GENSA; ürün cinsi, yetiştirme ortamı ve alan genişliğini dikkate alarak bireysel sertifikasyonda 1 gün* 
denetim planlaması yapar. Aynı mahalle sınırları içerisinde olması hal,inde aynı gün içerisinde iki üretici 
kontrol edilebilir. Bu hesaplama yapılırken toplam alandaki (alan genişliği/arazi büyüklüğü) tüm ürün ve 
tüm yetiştirme ortamlarının tamamının kontrol edilmesi esastır. Bu hesaplama yapılırken ürün işleme alanı 
alanının kontrolün yapılması da (ürün işleme varsa) dikkate alınır.   

     * Her bir Kontrolör için hesaplamada kullanılacak adam/gün’ü ifade eder 
 

4.2.1.3. Habersiz Yapılan Takip Kontrolleri:  
 Sıklık: GENSA ek olarak 1. yılda en az 1 kez sözleşme yaptığı tarafların en az %10’unu habersiz 

kontrol eder. (İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik) 
 Alan: GENSA geçerli olan alan(lar) ve alt alan(lar)’ın Birinci Derece ve İkinci Derece zorunluluklarını 

denetler. 
 Haberli bir kontrolde tespit edilen uygunsuzluk durumunda yapılan işlemler, habersiz kontrol de tespit 

edilenlere de aynen uygulanır. 
 Duyuru: GENSA, Habersiz kontrollerde; kontrolden en fazla 48 saat öncesinde üreticiye bildirimde 

bulunur. Üretici geçerli bir mazeret bildirmek suretiyle habersiz kontrolü bir defaya mahsus 
ertelenmesini talep edebilir. (İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik ) 

 
Not: Eğer ilk veya geçerli olduğu durumlarda ikinci kontrol tarihi bildirimi kabul edilmemiş ise Üretici, Üretici Örgütü 
veya Müteşebbis yazılı bir uyarı alacaktır. Üreticiye diğer bir 48 saatlik kontrol tarihi bildirimi yapılacaktır. Eğer ziyaret 
makul olmayan gerekçeler ile gerçekleşemezse, tamamıyla askıya alma ile sonuçlanacaktır. 

 
 

4.2.2. Grup Sertifikasyon 
4.2.2.1. Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Kontrolleri:  

 Sıklık: Kayıtlı üretici grubun kontrolü GENSA tarafından haber verilerek yılda bir kez gerçekleştirilir. 
 Kontrol Süresi: Grup sertifikasyonunda Kalite Yönetim Sistemi kontrolleri için 1 gündür.  
 Alan: İTU KYS kontrol listesini -Kalite Yönetim Sistemi, Ürün İşleme Dahil Kontrol Listesi (CL. KYS 

Ürün işleme dahil)- kullanarak kontrol gerçekleştirilir.  
4.2.2.2. Harici üretici kontrolleri:  

 Sıklık: Yıllıktır.  
 Kontrol Süresi: 1 günlük KYS yapılmaktadır. 
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a. Üreticilere ait tarım arazilerinin farklı il sınırlarında olması durumunda arazi büyüklüğüne 
bakılmaksızın her gün için bir üretici, (İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik ) 

b. Kontrolör sayısının birden fazla olması durumunda, üreticilerin kontrol süreleri yukarıda 
belirtilen esaslara göre her kontrolör için oranlanarak, kontrol edilir. (İyi Tarım Uygulamaları 
Hakkında Yönetmelik) 

 
4.2.2.3 Grup Sertfikasyon sürelerinin hesaplanması yönetmeliğe uygun olarak 

KSK, aşağıdaki sürelerde kontrol faaliyetlerini gerçekleştirir: 
c. a) Bireysel sertifikasyonda en az bir gün, ancak aynı köy/mahalle sınırları içinde olması 

halinde bir günde iki üretici, üreticinin farklı illerde de üretim/yetiştiricilik alanlarının 
bulunması halinde her il için ilave bir gün, 

d. b) Grup sertifikasyonunda; kalite yönetim sistemi kontrolleri için bir gün, üretim/yetiştiricilik 
alanlarının aynı il sınırları içerisinde yer alması durumunda bir günde en fazla üç üretici, 

e. kontrol edilir. 
f. (2) Kontrolör sayısının birden fazla olması durumunda, üreticilerin kontrol süreleri yukarıda 

belirtilen esaslara göre her kontrolör için oranlanarak hesaplanır. 

(Değişik:RG-28/5/2014-29013) Örnekleme yöntemi ile kontrol edilecek üretici sayısı; her alt 

kapsam için üretim sistemleri dikkate alınarak, gruba dahil üretici sayısının ayrı ayrı 

kareköklerinin toplamının alınması ile belirlenir. Karekök sonucunun ondalık sayı olması halinde 

yukarıya tamamlanır. Üretici seçiminde tüm ürünlerin kontrol edilmesi sağlanır. Müteakip 

kontrollerde farklı üreticiler seçilir. 

(Değişik:RG-28/5/2014-29013) Bu Yönetmelik kapsamında iyi tarım uygulamaları faaliyetine 

başlayacak grup sertifikasyonundaki üreticiler, üretici örgütünün idari organı veya müteşebbis 

ile ayrı ayrı sözleşme yapar. Müteşebbisin de sertifikasyon kapsamındaki ürünü üretmesi 

halinde, faaliyet alanı gruba dahil edilir. 
 

 
4.2.2.4  Habersiz Takip Kontrolleri  

 Sıklık: GENSA,Grup sertifikasyonu kapsamında ilk kez sözleşme yaptığı üretici örgütü veya 
müteşebbislerin ilk sertifikalarının geçerlilik döneminde, kontrol edilen üretici sayısının %50’si kadar 
üreticiye ilave olarak habersiz kontrol yapar. (İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik) 

 GENSA, bu kontrollere ilaveten, yılda en az bir kez her sertifikasyon seçeneğindeki sözleşme yaptığı 
tarafların en az %10’unu habersiz olarak kontrol eder. GENSA, bu habersiz kontrollerde, üretici 
gruplarının öncelikli kalite yönetim sistemini kontrol eder. 

 Alan: GENSA, bu ek habersiz takip kontrolünde üretici gruplarının öncelikle KYS kontrollerini yapar. 
 Duyuru: GENSA, Habersiz kontrollerde; kontrolden en fazla 48 saat öncesinde üretici örgütü veya 

müteşebbise bildirimde bulunur. Üretici örgütü veya müteşebbisler geçerli bir mazeret bildirmek 
suretiyle habersiz kontrolü bir defaya mahsus ertelenmesini talep edebilir. (İyi Tarım Uygulamaları 
Hakkında Yönetmelik) 

 Şayet ilk veya geçerli olduğu durumlarda ikinci denetim tarihi bildirimi kabul edilmemiş ise üretici 
örgütü yazılı bir uyarı alacaktır. Üretici gruba 48 saat öncesinden kontrol tarihi bildirimi yapılacaktır.  

 Eğer ziyaret makul olmayan gerekçeler ile gerçekleşemezse, tamamıyla askıya alma ile 
sonuçlanacaktır. 

 
4.2.3      Gözetim kontrolü için görevlendirilen kontrolör; gözetim kontrolünden önce, değişiklik yapılmış olan dokümanları gözden 

geçirir. 
4.2.3.3 Gözetim kontrollerinde, önceki kontroller sonucu kontrol raporunda veya uygunsuzluk raporlarında 

belirtilen hususlarla ilgili gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin etkinliği takip edilir.  
4.2.3.4 Gözetim kontrollerindeki diğer tüm kontrol aşamaları bu Prosedür şartlarına göre ve kontrol planlaması 

dikkate alınarak gerçekleştirilir.  
 

 
4.3 Ürün Alanı:  

4.3.2 Sertifika kayıtlı üreticilere, ürünlerin üretildiği çiftliklerde ve deklare edilen ürünler için düzenlenebilir. 
4.3.3 Grup sertifikasının kullanım hakkı, üretici örgütüne veya müteşebbise aittir. Sertifikasyon kapsamındaki üreticiler, 

üretici örgütü veya müteşebbisin izni dışında sertifikayı kullanamaz. Ancak iyi tarım uygulamaları yapanlara 
yönelik destek ve hizmetlerden bireysel olarak yararlanabilir. 

4.3.4 Ürünü piyasada satışa sunan resmi Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbis sertifikanın yasal sahibi olmalıdır. 
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4.4 Yer Alanı:  
4.4.2 Yayınlanmış ve kaydolmuş ürünlerin tüm üretim işlemi İTU şartlarına uygun olmalıdır.  
4.4.3 Sertifikalandırılmış alanlar yetiştirme alanları ya da sertifikalandırılmış üretim binaları olarak ayrılamazlar ve aynı 

ürünün üretiminin yapıldığı diğer yetiştirme alanları veya üretim binaları sertifikasyonun dışında tutulamaz. 
Örnek: Eğer bir üretici, elma ve salatalık için sertifikaya başvurmuşsa, bu üreticinin mülkiyetindeki tüm elma ve 
salatalık üretim işlemleri yayınlanmalı, kaydedilmeli ve belgelenmelidir. 

5. KAYITLAR 
Bu prosedürün uygulanması sonucu ortaya çıkan dokümanlar Kayıtların Kontrolü prosedürüne göre muhafaza edilir. 

 

1. EKLER: 

 

- 

 

2. REVİZYON TABLOSU: 

 

REVİZYON NO REVİZYON GEREKÇESİ TARİH 

R01 
Kontrol sürelerini tespit etme konusunda ilgili Yönetmelik ile birebir 
uyum sağlandı. 

03.08.16 

   

   

   

   


