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1. AMAÇ ve KAPSAM 
Bu talimatın amacı; TS EN ISO/IEC 17065:2012 Standardı ve  Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ĠliĢkin 

Yönetmelik ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik şartlarına göre  Müteşebbisin ürün kontrol belgelendirme prosesi ile ilgili her tur uygunsuzlukların 

tesbiti sınıflandırması yaptırım/ uygulaması ve diğer işlemleri hakkında esasları belirlemektir.  
 

2. SORUMLULAR 
Şirket Müdürü 
Sertifiker 
Kontrolör 

3. TANIMLAR ve REFERANSLAR 
  Tanımlar için GENSA/OKEK numaralı Organik Tarım Kalite El Kitabına bakınız.  

 
Referans:  
ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

4. PROSEDÜR DETAYI 

4.1. Uygunsuzluk Tipleri: 
 
GENSA Kontrol listeleri güncel ORGANĠK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN 

YÖNETMELĠK doğrultusunda hazırlanmış olup; %100 uyum aranır. Uygunsuzluk için majör yada 

minör vb sınıflandırma yapılmaz kuruluşlar tüm kriterlere %100 uyum sağlamak zorundadır. 

 

Kontroller sırasında ilgili standardın doküman yapısı, yönetim sistemi ile organik tarım faaliyetleriyle 

ilgili olarak ortaya çıkan uygunsuzluklar ile potansiyel uygunsuzlukların ve sebeplerinin tanımlanması, 

düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planlanması, zamanında uygulanması, sonuçlarının izlenmesi ve 

kayıt altına alınması ve faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi için GENSA tarafından prosedür 

oluşturulmuştur. Kontrolü yaparken ortaya çıkan uygunsuzluklar için gerekli düzeltici, oluşabilecek 

uygunsuzluklar için ise gerekli önleyici faaliyetler müteşebbise bildirilir. 

5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın esasları ve uygulamasına iliĢkin 

yönetmelik esasları ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına ĠliĢkin Yönetmelikte 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  uyarınca; GENSA tarafından yapılan kontrollerde 

müteşebbisin tüm organik tarım faaliyeti esnasında; faaliyetin izlenilebilirliği ile ilgili kayıtları tutmamış 

olduğu; kayıtları eksik, yanlış ya da düzensiz tuttuğu veya kontrol esnasında GENSA’ya ibraz 

edemediği durumlarda, eksiklik ve aksaklıkları müteşebbise ayrıntılı ve yazılı olarak Kontrol 

Uygunsuzluk Listesi ile bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi için müşteriye 1 (bir) ay süre 

tanır. Bu süre sonunda yapılan kontrol esnasında eksiklik giderilmiş olduğu görülür Kontrol Raporu ile 

durum kayıt altına alınır ve konu ile ilgili tüm doküman müteşebbisin dosyasına kaldırılarak muhafaza 

edilir. Sözleşme aynen devam eder. Uygunsuzluk hali devam ediyor ise organik üretim süreci baştan 

başlatılır veya anlaşma fesih edilir. Uygulanan bu yaptırıma müteşebbisin itirazı halinde, konu ile ilgili 

bilgi ve belgeler tasnif edilerek en geç 21 (yirmi bir) gün içinde Bakanlığa resmi yazı ile iletilir ve 

Bakanlıktan gelecek olan cevap beklenir. Bakanlığın vereceği karar nihai karardır.  

 

GENSA tarafından yapılan kontroller esnasında, müteşebbisin içinde bulunduğu Organik Tarımsal 

Faaliyetin Üretim aşamasında, 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları 

Ve Uygulamasına ĠliĢkin Yönetmelik ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına ĠliĢkin 

Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  Esaslarına aykırı uygulamaları olduğu 

tespit edilmesi halinde; müteşebbisin organik tarım faaliyetini icra ettiği alanlar, hayvanlar, arılar vb. 

eğer geçiş sürecinde ise geçiş süreci uzatılır, geçiş süreci tamamlanmış ise tekrar geçiş sürecine 
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alınır ve müteşebbise yazılı olarak Organik Tarımda Uygunsuzluklar Listesi ile bildirilir. Uzatılan 

geçiş süreci sonunda aykırı uygulamaları devam ettiği görülen müteşebbislerin sözleşmesi 

feshedilerek durum müteşebbise ve Bakanlığa yazılı olarak bildirilir. Alınan karara müteşebbisin 

itirazı veya şikayeti olur ise GENSA verdiği kararın doğruluğunun teyidi için İtiraz komitesini göreve 

çağırır. Kayıt altındaki sürecin  tüm aşamaları Komite tarafından gözden geçirerek itiraz veya 

şikâyetin haklılığı 5 gün içerisinde değerlendirilir. Komite müteşebbis şikayet veya itirazını haklı 

bulmaz ise GENSA komite karar ve gerekçeleri ile birlikte müteşebbise yazılı olarak cevap verir. 

Müteşebbis komite kararına da itiraz eder ise müşterinin sertifikasyon süreci boyunca oluşmuş olan 

dokümanları tasnif edilerek resmi bir yazı ile tüm evrakı bakanlığa iletir. Bakanlığın verdiği karar nihai 

karardır. Sonuçları GENSA tarafından takip edilerek gereği yapılır. Olası itiraz ve şikayet komite 

tarafından haklı bulunması durumunda durumu yazılı olarak müteşebbise bildirir ve itiraz veya şikayet 

ile ilgili gereği yerine getirir.  

Müteşebbisin Organik Tarımsal Faaliyeti esnasında elde edeceği ürünlerin işleme, ambalajlama, 

etiketleme, depolama, taşıma ve pazarlama faaliyetlerinde 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve 

Organik Tarımın Esasları Ve Uygulamasına ĠliĢkin Yönetmelik ve Organik Tarımın Esasları ve 

Uygulamasına ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  Esaslarına kasıtlı 

olarak aykırı hareket ettiği tespit edildiğinde, bu durum Bakanlığa yazılı olarak ve belgeleri de dahil 

olacak şekilde bildirilir. Bakanlığın konu ile ilgili kararı nihai karardır.  

Yönetim Temsilcisi (Sertifiker), GENSA’nın işleyişi ile ilgili olarak olası aksaklıkların tespiti ve 

önlemleri ile ilgili fikirleri Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarından önce personele danışarak bir 

rapor çıkarır ve Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında da düzeltici önleyici faaliyetler ile ilgili 

durumları Şirket müdürüne sunar.  

Müteşebbisin Organik tarımsal faaliyetini direk olarak etkilemeyen ve çıkacak ürünün vasfının 

bozulmasına sebep olmayacak türden her türlü uygunsuzluk tespit edildiğinde müteşebbise yazılı 

olarak bilgi verilir, uygunsuzluğu düzeltmesi için 1(bir) ay süre tanınır. Düzeltildiğinin tespiti 

sonucunda süreç bozulmadan devam eder. Düzeltilmeyen uygunsuzluklar ve kasten yapılan her türlü 

uygulama uygunsuzluk olarak değerlendirilir ve müteşebbisin sertifikası askıya alınır veya sözleşme 

iptal edilerek müteşebbise yazılı olarak bildirim yapılır. Alınan karara itiraz veya şikayet olur ise, 

GENSA İtiraz komitesini 5(beş) gün içinde toplar ve aynı süre içinde konuyu değerlendirerek bir 

karara bağlar. Alınan karar; GENSA’nın verdiği kararla örtüşürse müteşebbise komite kararı da yazılı 

olarak bildirilir; aynı anda Bakanlığa durum hakkında yazılı bilgi verilir ve müteşebbis sertifikasyon 

sürecinde oluşan tüm dokuman gönderilir. Bakanlığa konu ile ilgili bildirim süresi hiçbir şartta 21 

(yirmibir) günü geçemez. Bakanlığın konu ile ilgili vereceği karar nihai karardır ve bu karar beklenir. 

GENSA, Bakanlıktan gelen karara göre hareket eder.  

 
 

4.1.1. Sözleşmeye Dayalı Uygunsuzluk 
GENSA ve üretici arasında imzalanan sözleşmedeki maddelerinden herhangi birinde tespit edilen 

Uygunsuzluk ve üretici düzeyinde GENSA prosedürlerinde yanlış bir yönetim gösteren üretici.  

 

 

4.2. Yaptırım Tipleri 
 

GENSA tarafından müteşebbise uygulanacak yaptırımlar, aşağıdaki maddelere göre uygulanır. 

 

a) Müteşebbis, bütün organik tarım faaliyetlerinin izlenebilirliği ile ilgili her türlü kayıtları tutmak ve denetim 

esnasında yetkilendirilmiş kuruluşa ibraz etmek zorundadır. Belgelerin düzensiz veya yanlış tutulması 

durumunda, yetkilendirilmiş kuruluşlar eksiklik ve aksaklıkları müteşebbislere ayrıntılı ve yazılı olarak 

bildirir. Yetkilendirilmiş kuruluş eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi için müteşebbise bir ay süre tanır. 

Bu süre sonunda tekrar kontrol eder. Eksiklik giderilmiş ise sözleşme aynen devam eder. Aksi halde 

kalite el kitabında belirtilen yaptırımlar uygulanır. İtiraz halinde konu ile ilgili bilgi ve belgeler en geç 21 

gün içinde Bakanlığa iletilir. Bakanlık gerekli incelemeleri yaptıktan sonra nihai kararını verir ve sonucu 

taraflara bildirir. 
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b) Üretim aşamasında ORGANĠK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 
VE ORGANĠK TARIMIN ESASLARI VE UYGULAMASINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK 

YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK hükümlerine aykırı uygulamaların saptanması halinde; organik 
tarım faaliyeti yapılan alanlar, hayvanlar, arılar ve su ürünleri geçiş sürecinde ise, yetkilendirilmiş 
kuruluş tarafından süre uzatılır, tamamlamışsa tekrar geçiş sürecine geçirilir ve müteşebbise yazılı 
olarak bildirilir. Uzatılan süresi sonunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamaları tekrarladığı 
tespit edilen müteşebbislerin sözleşmesi feshedilerek Bakanlığa bildirilir. İtiraz veya şikâyet  halinde 
Bakanlık konu ile ilgili bilgi ve belgeleri ister ve inceleme başlatabilir ve değerlendirme sonucunda 
karar verir. İnceleme neticesinde, müteşebbisin ilgili Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamaların 
kasıtlı olarak devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda; Bakanlık müteşebbisi organik üretim yapma 
faaliyetinden beş yıl süre ile men eder ve tüm yetkilendirilmiş kuruluşlara bildirir.  

 
c) İşleme, ambalajlama, etiketleme, depolama, taşıma, pazarlama faaliyetlerinde ilgili Yönetmelik 
hükümlerini ihlal eden müteşebbisin ihlale kasıtlı olarak devam ettiği tespit edildiğinde, Bakanlık 
müteşebbisi organik tarım faaliyetinden beş yıl süre ile men eder ve tüm yetkilendirilmiş kuruluşlara 
bildirir. 

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

 
 

 

5. EKLER: 
 

Organik Tarımda  Uygunsuzluklar Listesi 

 

 

6. REVĠZYON TABLOSU: 
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Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte 
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