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Genel
Bu doküman Organik Tarım Yönetmeliği esas alınarak müteşebbise ait üretim alanlarının kontrol ve
sertifikasyonunu gerçekleştirmek amacıyla MET EKOLOJİK tarafından uygulanacak prosedürleri ve
müşteri tarafından gerçekleştirilecek faaliyetleri açıklar. Söz konusu uygulama prensipleri, Organik
Tarım Yönetmelik hükümleri ile MET EKOLOJİK’ in prosedürleri ile uyumludur. Şirket,
çalışmalarını ve belgelendirme işlemlerini de, ilgili yasal mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirir.
MET EKOLOJİK, kontrol ve sertifikasyon hizmetlerinin tamamı belgelendirme sürecini ifade
etmektedir. MET EKOLOJİK belgelendirme süreci başvuru ile başlayarak müşteri ile MET EKOLOJİK
arasındaki hizmet alım sözleşmesinin fesh olmasına kadar devam eder. Belgelendirme süreci başvuru,
kontrol, sertifikasyon, sertifikasyonun devamlılığı, askıya alma ve geri çekme süreçlerini kapsar. MET
EKOLOJİK önceden haber vermeksizin bu kılavuzda değişiklik yapma ekleme, silme hakkını kendinde
saklı tutar.
Gizlilik
Gizlilik politikası ile üreticiler tarafından MET EKOLOJİK e verilen bilgilerin gizliliğinin korunması ve
karşılıklı güvenin oluşturulması amaçlanmıştır MET EKOLOJİK tüm personelinin üretici, üretici örgütü
veya müteşebbis ait işletme, ürün ve girdi kontrolü için gerçekleştirilen ziyaretlerinde gördüğü
bilgilerin gizliliğinin korunmasını sağlamakla sorumlu olup, sözleşme yaptığı üretici, üretici örgütü
veya müteşebbisin yazılı izni olmadan yetkili devlet otoriteleri ve yargı organları ile kendisini akredite
eden birim dışındaki kişi yada kuruluşlara sözleşme kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak hiçbir bilgi
vermeyecektir.
Şikayet ve İtiraz
MET EKOLOJİK’in sorumlu olduğu belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olan şikayetler hemen işleme
konur. Müteşebbis ile objektif, yapıcı bir şekilde zaman kaybetmeden sorunun çözülmesi esastır.
Şikayetler işleme konulduğu 3 gün içerisinde şikayet ve itiraz komitesi şikayetin değerlendirmeye
alındığı sürecin başlatıldığını müşteriye bildirerek araştırma, analiz ve değerlendirme çalışması
başlatır. Şikayetin ele alınma sürecinde ilk önce ne tür faaliyetlerin gerçekleştirileceğine karar verilir.
Bu faaliyetlerin ve şikayetin kayıt altına alınıp takip edilmesi sağlanır. Sürecin ana hatları çizilerek
düzeltici faaliyetin oluşması sağlanır. Şikayet tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılan işlemlerin
sonucu müşteriye yazılı olarak bildirilir.
Belgelendirme Sürecindeki Değişiklikler
MET EKOLOJİK, Organik Tarım Uygulamaları Yönetmeliğinde yapılmış olan önemli değişikleri
müşterilerine mail yada sms yolu ile bildirme sorumluluğunu üstlenmiştir. Müteşebbis; işletmede
veya süreci etkileyecek yapısal değişikleri MET EKOLOJİK’ e zaman kaybetmeden bildirmek
zorundadır. Kapsam değişikliği yapmak istemesi halinde MET EKOLOJİK ile iletişime geçer ve kapsam
değişikliği talebi hakkında bilgi verir. Bu kapsam değişikliği MET EKOLOJİK değerlendirilerek hali
hazırda mevcut bulunan belgesini ve şekilde etkileyeceği hakkında müşteriye bilgi verilir.
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Müşterinin kapsam değişikliği hakkında son kararından sonra sözleşme yenilenerek kapsam değişikliği
ile ilgili süreç başlar.
Başvurunun alınması, Gözden Geçirme, Teklif ve Sözleşme
Başvuruların alınması ile ilgili her türlü iletişim kanalı açıktır. Başvurular, e-posta veya faks yoluyla
alınabilir. Başvuru bilgileri, FR.21 Başvuru Formu ile alınmaktadır, başvuru formunun tam olarak
doldurulmuş olması müteşebbis tarafından onaylanmış olmalıdır.
Başvuru Formunda müteşebbisin adı-soyadı, adresi, irtibat numaraları, belgelendirilme türü, modeli,
faaliyet tipi, gerçek yada tüzel kişilik yapısı, yasal statü gibi bir çok bilgi talep edilmektedir.
Başvuru Formu ile birlikte başvuru kapsamına göre aşağıdaki dokümanlarda kuruluşa verilmelidir.
Bitkisel Üretim için;
1.
2.
3.
4.
5.

ÇKS
Kimlik Fotokopisi
İşletmenin yeri ve konumunu belirten kroki
Üretim planları
Grup projeleri için müteşebbis ve alt üreticilerle yapılan sözleşme

Doğadan Toplama için;
1. Toplama yapılacak alanın mülkiyetinin ait olduğu makamdan toplamaya ilişkin alınan izin
yazısı
2. Toplama alanında geriye doğru en az 3 yıllık dönemde kimyasal girdi kullanılmadığına ve
toplama alanında yangın çıkmadığına dair resmi yazı
3. Tukas kaydı
4. Üretim ve depolama alanlarının varlığı hakkında bilgi
5. Müteşebbise ait kuruluş dokümanları
İşleme-depolama-etiketleme-pazarlama-satış için;
1. Müteşebbise ait kuruluş dokümanları
2. İşletme kayıt belgesi-üretim izin belgeleri
3. Ürün –süreç akış şemaları
Hayvansal üretim için;
1. İşletme tescil belgesi, TÜRKVET, AKS Belgeleri
2. Projenin yapılacağı ahır, kümes, arılık, gezinti alanı, konaklama alanı Kroki
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İthalat için;
1. Müteşebbise ait kuruluş dokümanları
2. Ithal edilecek ürünün müteşebbis sertifikarı, ürün sertifikaları yıllık kontrol raporları, içerik
bilgileri, akış şemaları
Yukardaki bilgilere ek olarak daha önceden herhangi bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile çalışılmış
ise o kuruluşun veya kuruluşların isimleri, başvuru yılı, başvurunun sonuçları; şayet var ise,
sertifikasyon kuruluşu tarafından verilmiş herhangi bir “uygunsuzluk” nedeniyle sertifikasyon iptali ve
buna karşılık müteşebbisin yapmış olduğu düzeltici faaliyetler ile alınan tedbirlerin ve yapılan
düzeltmelerin delilleri ile birlikte yer aldığı belgelerin birer sureti.
Gerekli bilgi ve belgeler toplandıktan sonra başvuru gözden geçirilir. Gözden geçirme faaliyeti teklif
vermeden önce tamamlanır. MET EKOLOJİK’ in firma kapsamı sebebiyle; kontrolör ve/veya gerekli
personel yetersizliği, akreditasyon kapsamında yetersizlik veya tarafsızlığa engel bir durum varsa,
müşteriye başvurusunun kabul edilmediği yazılı olarak bildirilir. Başvurusu gözden geçirilmiş ve kabul
edilmiş müteşebbislere GM tarafından onaylanmış teklif gönderilir. E –mail, faks yada kargo ile
gönderim seçeneklerinden biri kullanılır. Müteşebbise ulaşıp ulaşmadığı bilgisi alınır. Müteşebbisin
teklifi kabul etmesi halinde kontrol öncesi sertifikasyon koşulları ve tarafların yükümlülüklerini de
açıklayan FR. 22 Sözleşme Formu gönderilir. İki nüsha düzenlenen bu sözleşmenin iki nüshası da
başvuran kuruluşa gönderilir ve bir nüsha MET EKOLOJİK’ in başvuru dosyasında muhafaza
edilmek üzere müşteriden geri istenir. Sözleşmenin gönderilmesi sadece kargo/posta yolu veya elden
teslim ile yapılır.
Sözleşmenin imzalanmasını takiben planlama süreci başlar. Sözleşme
imzalanmadan kontrol ve sertifikasyon ile ilgili hiçbir aktiviteye başlanmaz. Başvuruda bulunan
kuruluşun belgelendirme kapsamında birden fazla adresi bulunuyorsa, ilgili tüm adresler sözleşmede
yer alacaktır.
Kontrolün Planması ve Uygulanması
MET EKOLOJİK, yapacağı risk analizine göre tespit ettiği kritik kontrol noktalarını dikkate alarak bir
kontrol planı hazırlar. Risk analizi sonucu, haberli veya habersiz yıllık kontrol ve ziyaretlerin
yoğunluğunu belirler. Organik tarım kapsamındaki müteşebbislerine yılda en az bir defa kontrol
ziyaretinde bulunur. Kontrol ziyaretlerinin en az % 10’u habersiz yapılır. Risk kategorisi ile uyumlu
şekilde sözleşme altındaki tüm müteşebbislerin en az % 10’una, önceden haber vermeksizin önceki
kontrollerin sonuçlarını, ilgili ürünlerin miktarları ve ürünlerin değiştirilmesi riskini de hesaba katarak
organik üretim kurallarına karşı uygunsuzlukların bulunma riskini ölçmeyi temel alan ek rastgele
kontrol ziyaretleri düzenler. Plan, haberli kontrollerde müteşebbise kararlaştırılan kontrol tarihinden
en geç bir hafta önce gönderilir. Habersiz kontrollerde ise 2(iki) gün önceden bildirilir. Müteşebbis bu
kontrol faaliyetlerini ve masraflarını kabul eder. Kontrol Planı çerçevesin de kontrol yapılmalı ve
kontrol açılış toplantısı ile başlamalı ve kapanış toplantısı ile bitmelidir. Kontrol başvuruda belirtilen
kapsam, ürün / ürünlere göre gerçekleştirilir. Müteşebbisin organik tarım sürecine başlamasıyla
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birlikte geçiş süreci başlamış olur. Geçiş sürecinde MET EKOLOJİK kritik gördüğü herhangi bir zaman
dilimi için kontrol düzenleyebilir. Organik statüye hak kazanmış ürünlerin kontrolünün yapılabilmesi
için hasat tarihinin geçmemiş olması gerekmektedir. Hasadı bitmiş ürünlerin kontrolü yapılmaz.
Kontrol yılda en az bir kez yapılır ve yazılı belgeleri, planları, defterleri, raporları, kayıtları, arazi,
yemler, hayvan barınakları, gezinti alanları, kovanlar, işletme ve depo gibi kritik kontrol noktaları ve
gözlemleri içerir. Müteşebbis tarafından aynı alanda birkaç ünitenin işletilmesi halinde, organik
olmayan ürünlerin üretildiği üniteler ve depoları da kontrol işlemine tabidir. Organik Tarım
Yönetmelik şartlarına uymayan her durum ilgili kontrol formunda belirtilir. Değerlendirme; üretim,
hazırlama ve dağıtım gibi bütün aşamalar dikkate alınarak yapılır. MET EKOLOJİK gerek duyduğu
durumda ürünlerden analiz amaçlı numune alabilir. Organik Tarım Yönetmeliğinde analiz amaçlı
alınan yıllık örnek sayısı MET EKOLOİK’ in kontrolündeki müteşebbis sayısının %5 ini karşılar şeklinde
tanımlanmıştır. Alınacak numuneler TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip MET EKOLOJİK’ in
sözleşmeli olduğu Taşeron Laboratuvarlardan birine müşterinin analizinin mali yükümlülüğü yerine
getirmesi şartıyla MET EKOLOJİK kontrolörü tarafın kontrol sonunda gönderilir. Analiz ücretleri
müşteriye aittir. Kontrolörün numune alımı için sahada ek bir iş günü geçirmesi halinde bu ek
görevlendirmenin ücretini ve ilgili diğer masraflar MET EKOLOJİK Ücretlendirme Prosedüründe
belirtilen şekilde müşteri tarafından karşılanır. Kontroller sırasında, bulunan uygunsuzlukları,
müteşebbis en geç 30 gün içerisinde düzeltmelidir. Kanıtlarının yerinde görülmesi gerekli
uygunsuzluklar var ise bunlar için takip kontrolü yapılır. MET EKOLOJİK, müteşebbise sadece bir tane
takip kontrolü yapılmasına izin vermektedir.
Organik Tarım Genel Şartları
Organik Bitkisel Üretim
Organik Tarım; Met Ekolojik kontrolünde yapılır. Met Ekolojik başvuruda bulunan müteşebbisin
organik tarım metoduyla üretime başlayıp başlayamayacağına karar verir. Çevre kirliliğinden şüphe
duyulan alanlarda organik tarım yapılıp yapılmayacağına Met Ekolojik karar verir. Topraksız tarıma
izin verilmez. Met Ekolojik, sözleşme yaptığı; organik bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi, arıcılık
yapan müteşebbisi OTBİS’ e kaydeder, geçiş sürecine alır. "Organik tarım geçiş süreci ürünüdür"
etiketiyle pazarlanır. Doğadan toplamada geçiş süreci uygulanmaz. Geçiş sürecinin uzamasına ya da
kısaltılmasına Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ‘e göre Met Ekolojik karar
verir. Bir işletmede, organik tarım metodu ile üretilen ürün ile aynı tür ve çeşitten olan yada bu
ürünlerden kolaylıkla ayırt edilemeyen konvansiyonel ürünler bir arada üretilemez. Ancak, çok yıllık
bitkisel ürünlerin üretiminde, Müteşebbisin, işletmenin tamamını en geç beş yıllık plan dahilin de
organik üretime geçireceğini taahhütte bulunması halinde, her birimden hasat edilen ürünlerin ayrı
yerlerde tutulmasını sağlayacak önlemlerin alınması halinde, ürünlerden her birinin hasadından en az
48 saat önce kontrol sertifikasyon kuruluşunun haberdar edilmesi halinde, konvansiyonel üretime izin
verilebilir. Müteşebbisin, hasadın tamamlanmasından hemen sonra, elde edilen ürünlerin kesin
miktarı ile ayırt edici özellikleri konusunda Met Ekolojik’ i bilgilendirmesi ve bu ürünlerin
diğerlerinden ayrı tutulması için gerekli önlemlerin alındığını teyit etmesi halinde, aynı ürünün
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organik ve konvansiyonel üretiminin aynı işletmede yapılmasına Met Ekolojik tarafından izin verilir.
Organik ürün ticareti yapan müteşebbis, her bir parti satışını "Ürün Sertifikası" ile belgelendirmek
zorundadır. Organik ürünler, organik ürün olduğu açıkça belirtilerek satılır. Organik ürünlerin,
konvansiyonel ürün ile karışmaması ve organik niteliğinin korunması organik ürün satışı yapan
müteşebbisin yükümlülüğündedir. Müteşebbis, organik ürünleri toptancı ve perakendeciler de dahil
olmak üzere diğer birimlere taşıma sırasında içeriğinde herhangi bir karışmaya neden olmayacak
biçimde uygun paket, konteynır veya kapalı araçlarda, ihtiyaç duyulan bilgilerle izlenebilirliğini
sağlayacak şekilde taşınmasını sağlamakla yükümlüdür. Kontrol sistemine dahil olan iki müteşebbis
arasında, kapalı olmayan araç, konteynır yada paketlerin bir veya birden fazla sayıda nakliye işlemi,
ürün hakkında müteşebbisin adı, adresi, ürünün adı, etiket bilgileri, kontrol sertifikasyon kuruluşunun
adı, kod numarası gibi gerekli bilgileri içeren evraklarla birlikte, gönderici ve alıcı tarafların yetkilisi
yada Met Ekolojik‘ in bilgisi ve onayı ile olmalıdır. Müteşebbis tarafından depolama koşulları ile
depolanan organik ürünün giriş ve çıkış miktarları ve tarihine ilişkin kayıtlar düzenli olarak tutulur.
Yetkilendirilmiş kuruluşa onaylatılır ve çizelgenin bir nüshası müteşebbis tarafından, diğer nüshası
yetkilendirilmiş kuruluş tarafından saklanır. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine göre üretilmeyen ürün etiketinde, Organik Tarımın Esasları ve
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e uygun üretildiği, hazırlandığı, işlendiği, ambalajlandığı,
depolandığı ima ve beyan edilemez. Organik olmayan ürünler etiket ve ambalaj görseli ile organik
ürün etiket ve ambalaj görselini çağrıştıracak nitelikte ve benzerlikte olamaz. Böyle ürünler için
organik tarımsal ürün olarak marka, patent ve tescil alınamaz. Organik olmayan ürünler için,
tüketicide organik ürün izlenimi oluşturacak, haksız rekabete neden olacak, bio, biyo, eco, eko, org ön
ekleri kullanılamaz. Müteşebbis, faaliyetleriyle ilgili Met Ekolojik tarafından istenilen kayıtları düzenli
olarak tutmak zorundadır. Üretim aşamasında Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamaların saptanması halinde; müteşebbis organik üretime geçiş
sürecinde ise, süre Met Ekolojik tarafından uzatılır, bu süreyi tamamlamışsa tekrar geçiş sürecine
geçirilir ve müteşebbise yazılı olarak bildirilir. Uzatılan geçiş süresi sonunda Organik Tarımın Esasları
ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamaları tekrarladığı tespit edilen üretici
müteşebbislerin sözleşmesi feshedilir. Met Ekolojik tarafından yapılan kontroller de arazide toprak
koruma tedbirleri alınıp alınmayacağına karar verilir. Toprak koşulları ile topraktaki veya bitkideki
besin maddelerinin yararlılığının artırılması için ülkemiz tarımsal üretiminde genel olarak kullanımına
izin verilmiş olan mikroorganizma preparatları kontrol sertifikasyon kuruluşu onayı ile kullanılabilir.
Organik gübre ve toprak iyileştiricilerin üretimi, ithalatı ve ihracatı ve hastalık, zararlı ve yabancı ot
mücadelesinde kullanılacak girdilerin üretimi ve ithalatı için Bakanlıktan izin alınır. Bu izinlerden
sonra, organik tarımda kullanılacak organik gübre ve toprak iyileştiricileri için Met Ekolojik tarafından
sertifikalandırılır. Sanayi ve şehir atık suları ile drenaj sisteminden elde edilen drenaj suları organik
tarımda kullanılamaz, gerekli hallerde suyun uygunluğuna Met Ekolojik tarafından yapılacak
kontrollerde karar verilir. Organik gübre stoklama kapasitesi ya da yayılan nitrojen miktarı, kullanılan
tarımsal alanda tek ürün için 170 Kg/N/Ha/Yıl’ı aşamaz. Bu miktar aşıldığında, müteşebbisin aynı
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bölgede başka bir alan edinmesi veya kontrol sertifikasyon kuruluşunun bilgisi ile komşu işletmelerde
bu
Organik Maya Üretimi
Organik maya üretimi, imalatı ve formülasyonunda; gıdaların işlenmesinde kullanılan
mikroorganizmalar, enzimler, içme suyu ve tuz kullanılabilir. Diğer kullanılacak ürün ve maddeler
Yönetmelik hükümlerine göre üretilmiş ve onaylamış olmalıdır. %5 kadar organik olmayan maya
özütü ve otolizat ilavesine Met Ekolojik bilgisi dahilinde ilave edilmesine müsaade edilebilir.
Organik Hayvansal Üretim
Geçiş süresi, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre Met
Ekolojik tarafından belirlenir. Sürünün büyütülmesi ve/veya sürünün yenilenmesi için organik olarak
üretilen hayvanların bulunamaması halinde her yıl yetişkin büyük baş hayvanların maksimum % 10’u,
domuz ve küçükbaş hayvanların maksimum % 20’si dişi olarak, yetkilendirilmiş kuruluşun onayı ile
organik olmayan üretim yerlerinden getirilebilir. Bu oranlar Organik Tarımın Esasları ve
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen durumlarda kontrol sertifikasyon kuruluşu onayı ile
sürünün % 40’ı oranında artırılabilir. Organik hayvansal üretimde yem temini ve hayvan besleme
kuralları Organik hayvan yetiştiriciliğinde pet ve süs hayvanı dışında organik olarak üretilmiş kaba ve
kesif yemler kullanılır. Zorlama besleme yapılmaz, yem öncelikle işletmeden temin edilir, mümkün
olmaması halinde yönetmelik ekleri dikkate alınarak diğer işletmelerden sağlanır. Ortalama rasyon
kuru maddesinin % 30 u geçiş süreci maddeleri içerebilir, işletmeden temini halinde bu oran % 60 a
çıkar. Yavru beslemede ana sütü esastır, yönetmelik süreleri dikkate alınır. Yıl içerisinde değişik
dönemlerde otlatmaya imkan sağlanır. Kaba yemler rasyonda % 60 tır. Kontrol Sertifikasyon Kuruluşu,
süt üretimine yönelik hayvanlarda laktasyonun başlarında azami 3 aylık bir süre için bu oranın % 50’
ye indirilmesine izin verebilir Yemlerin yalnızca organik üretimden sağlanamaması halinde sınırlı
oranda konvansiyonel yeme izin verilir. Doğal afetler nedeniyle yem üretiminin azalması halinde, afet
bölgesinde kısa bir süre için Komitenin belirleyeceği oranda konvansiyonel yem maddelerinin hayvan
beslenmesinde kullanımına izin verilebilir. Yem fabrikalarında organik olarak üretilecek yemler
öncelikle yetkilendirilmiş kuruluş tarafından organik olduğuna dair sertifikası verildikten sonra rasyon
formülleri Bakanlıkça tescil edilir. Ancak bu işlemden sonra kontrol sertifikasyon kuruluşu
kontrolünde yem fabrikalarında organik yem üretimine geçilir.
Hayvan sağlığı ve veteriner müdahalesi ve yetiştiricilik şartlarında aşı uygulamaları, parazit tedavisi
veya ülkemizce zorunlu olarak belirlenen hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programları
haricinde, bir hayvanın veya hayvan grubunun bir yıl içerisinde üçten, bir yıldan az ömürlüler birden
fazla kimyasal sentezlenmiş veteriner tıbbi müstahzarlar veya antibiyotiklerin uygulanması halinde,
söz konusu hayvanlar veya bu hayvanlardan elde edilen ürünler organik ürün olarak satılamaz ve
kontrol sertifikasyon kuruluşu izni ile yeniden geçiş sürecine alınır. Veteriner ilaçlarının uygulandığı
zamanlar; aktif farmakolojik madde de dahil ürünün tipi, konulan teşhis, dozu, uygulama şekli, tedavi
süresi ve ilacın yarılanma süresi açıkça kaydedilmeli ve ürünler organik ürün olarak satışı yapılmadan
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önce Met Ekolojik ‘e bilgi verilmelidir. Koyunlarda kuyruk kesme amacı ile elastik bant takılması,
kuyruk kesme, diş kesme, gaga kesme ve boynuz köreltme uygulamaları organik yetiştiricilikte
sistematik olarak uygulanamaz. Yolma gibi yöntemler uygulanmaz. Bu uygulamaların bir kısmına genç
hayvanlarda boynuz köreltme uygulamasında olduğu gibi güvenlik, hayvan sağlığı, rahatlığı ve hijyen
için kontrol sertifikasyon kuruluşu tarafından izin verilebilir. 10 baş veya daha az sayıdaki büyükbaş
hayvan gruplarında, davranış ihtiyaçlarına uygun olarak grup içerisinde tutmak mümkün değilse,
haftada en az iki kez otlatma alanlarına ve açık barınak alanlarına veya egzersiz alanlarına
ulaşmalarını sağlamak koşulu ve kontrol sertifikasyon kuruluşu onayı ile bağlanabilirler. Hayvanların
gruplar halinde yetiştirilmeleri durumunda grubun büyüklüğü; hayvan türünün gelişim evrelerine ve
davranış biçimlerine bağlı olup, bir uzman görüşü ışığında belirlenir. Besinin son döneminde
büyükbaşlar, domuzlar ve küçükbaşlar, yaşam sürelerinin 1/5’ini geçmemesi kaydıyla ve her durumda
Organik Tarım Yönetmeliğinde belirlenen süre kadar kapalı alanlarda kalabilirler. Kontrol
Sertifikasyon Kuruluşu tarafından barınakların boş bırakılması gereken dönemler belirlenir. Bu
gereklilik barınaklarda tutulmayan ve gün boyunca serbestçe gezinen küçük miktarlardaki kanatlılara
uygulanmaz. Hayvan nakli ve kesim stressiz gerçekleştirilir, yatıştırıcı ilaç kullanılmaz. Müteşebbisin,
Met Ekolojik ile yapacağı sözleşmede, hayvan gübresinin depolanması için yapılan tesislerin yeri ve
tarifi, hayvan gübresinin yayılmasına ilişkin plan, hayvan gübresinin yayılmasına ilişkin diğer
işletmelerle yapılan yazışmalar yer almalıdır.
Organik Arıcılık
Kontrol Sertifikasyon Kuruluşu önceden bilgilendirilmek kaydıyla, işletmenin sahip olduğu
konvansiyonel arı kolonileri, organik arıcılığa geçiş amacı ile kullanılabilir. Organik arıcılıkta geçiş
süreci bir yıldır. Geçiş sürecinde balmumu organiğe dönüştürülür Arıcılığa yeni başlandığında veya
geçiş sürecinde organik olarak üretilen balmumunun pazarda mevcut olmaması durumunda, organik
üretim biriminden alınmayan balmumunun kullanılmasına, analizlere dayanarak Met Ekolojik izin
verilebilir. Kovanların yerleştirildikleri alanlar kovan bilgileri ile birlikte kaydedilmelidir. 3 km lik
yarıçap organik besin yeterliliği esastır. Kovanlar bulundukları yerden başka yere Kontrol Sertifikasyon
Kuruluşu bilgisinde taşınabilir. Tedavi edici etkilerinin öngörülen tedaviye uygun olması kaydıyla
kimyasal bileşimli ilaçlar yerine fitoterapik ve homeopatik tedavi yöntemleri kullanılmalıdır.
Bahsedilen ürünlerin kullanımı, kolonileri tehdit eden hastalık veya istilacıların yok edilmesinde etkili
olmaması durumunda, Met Ekolojik bilgisi ve sorumluluğunda, koruyucu olmayan kimyasal bileşimli
ilaçlar kullanılabilir. Sağlık veya felaket nedenleriyle yüksek hayvan ölümlerinin olması durumunda ve
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun kovanların mevcut
olmaması halinde, geçiş sürecine tabi olmaları kaydıyla, kontrol sertifikasyon kuruluşu tarafından
kovanların yeniden oluşturulmasına izin verilebilir.
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Depolanması,

Taşınması,

İşlenmiş yem veya gıda üreten müteşebbisler veya fason işleyiciler kritik işleme basamaklarının
sistematik tanımlanmasına dayanan uygun prosedürler oluşturur ve bunları güncellerler.
Prosedürlerin uygulanması işlenmiş ürünlerin organik üretim kurallarına uygunluğunu her zaman
garanti etmelidir. Güncel kayıtlı tüm işlemlere ve işlenmiş miktarlara erişimini sağlar. Müteşebbis
veya fason işleyiciler organik ürünün işlenmesi esnasında, bu Yönetmeliğe uygun olmayan ürünlerle
karışma ya da bulaşmasını önleyecek ve ürünün organik niteliğini koruyacak gerekli tedbirleri alır ve
Met Ekolojik’ e bildirimini gerçekleştirirler. Müteşebbis, organik olmayan ürünleri işlemesi veya
depolaması halinde, tüm işlem tamamlanıncaya kadar faaliyetlerini ayrı yerde veya ayrı zamanda
gerçekleştirir. İzin verilmeyen maddeler veya ürünlerle bulaşma riskinden kaçınmak için koruyucu
önlemler alır. Uygun hijyen tedbirleri uygulayarak, bunların etkinliğini izler ve kayıt altına alır.
Müteşebbis organik olmayan ürünlerle olası karışma ve değişmelere karşı gerekli önlemleri alması ve
organik ürünlerin tanımlanmasını sağlaması halinde, organik ve organik olmayan ürünleri aynı
zamanda depolayabilir. Müteşebbis ürünlerin hasat günleri, saatleri, devreleri ve kabul tarih ve
zaman bilgilerine ait kayıtları tutar ve kontrol esnasında Met Ekolojik’e sunar. Gıda ve yem
işlemesinde kullanılan katkı maddeleri, işlem yardımcıları, diğer maddeler ve bileşenler ile tütsüleme
gibi işleme uygulamaları iyi üretim uygulamaları prensiplerine uygun olmalıdır. Şarap dışındaki
organik ürünlerin işlenmesinde; bu Yönetmeliğin Ek-8’inde belirtilen İşlenmiş Organik Gıdaların,
Mayaların ve Maya Ürünlerinin Üretilmesinde Kullanılacak Maddeler ve Ürünler, normalde gıdaların
işlenmesinde kullanılan mikroorganizma ve enzim preparatları, doğal aromalı maddeler ve
preparatları, içme suyu ve tuz, et ve yumurta damgalarının renkleri, yasal izin verilen mineraller,
vitaminler ve aminoasitler kullanılır.( haşlanmış yumurta kabuklarının boyanmasında demir oksit ve
demir hidroksit 31/12/2013 tarihine kadar kullanılır.) Organik gıda yemin ya da ham maddelerin
işlenmesinde iyonlaştırıcı radyasyon kullanımı yasaktır. Organik ürün, genetik yapısı değiştirilmiş
organizma veya bu organizmalardan elde edilen ürünler kullanılmadan üretilir. Ürünün gerçek doğası
hakkında yanlış anlamalara yol açmayan işleme metotları ve ekstraksiyon yöntemleri kullanılır.
Organik gıdalar tercihen biyolojik, mekanik ve fiziksel metotlar kullanarak işlenir. Organik tarım
metoduyla üretilen bitkisel, hayvansal ve su ürünleri ile organik hammadde, yarı mamul veya mamul
madde halinde ambalajlanırken organik ürün niteliği bozulmamalıdır. Geçiş Süreci ürünlerinin
etiketlenmesinde; Organik tarıma geçiş tarihinden itibaren minimum on iki aylık bir geçiş sürecine
uyulmuş olmalıdır.
Etiket üzerinde ürünün, Organik Tarım Geçiş Süreci Ürünüdür cümlesinde, “organik” ibaresi, “geçiş
süreci” ibaresiyle aynı renk, punto ve yazım tarzında olmalıdır. Geçiş süreci ürünlerinde organik ürün
logosu kullanılmaz. Nihai ürün içeriğinde yalnızca bir tane tarımsal kaynaklı ürün bulunmalıdır. Met
Ekolojik adı, logosu, kod numarası ve ürün sertifika numarası bulunmalıdır. Organik ürünlerin
etiketlenmesinde; Ürünün kime ait olduğu ve bu Yönetmeliğe uygun olarak üretildiği belirtilir. Yurt
içinde üretilerek pazarlanan organik ürünlerin üzerinde, bu Yönetmeliğin Ek-10’unda belirtilen
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organik ürün logosu kullanılır. Yetkilendirilmiş kuruluşun adı, logosu, kod numarası ve ürün sertifika
numarası bulunur. Ürün etiketinde organik kelimesinin kullanılması; ekolojik, biyolojik kelimelerinin
kullanımıyla eşdeğerdir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre üretilmeyen ürün etiketinde, bu
Yönetmeliğe uygun üretildiği, hazırlandığı, işlendiği, ambalajlandığı, depolandığı ima ve beyan
edilemez. Organik olmayan ürünler etiket ve ambalaj tasarımıyla, organik ürün etiket ve ambalaj
tasarımını çağrıştıracak nitelikte ve benzerlikte olamaz. Böyle ürünler için organik tarımsal ürün
olarak marka, patent ve tescil alınamaz. Organik olmayan ürünler için, tüketicide organik ürün
izlenimi oluşturacak, haksız rekabete neden olacak, bio, biyo, eco, eko, org ön ekleri kullanılamaz.
İthal ürünlerde bu hüküm aranmaz.
Organik ürünün, İşlenmesi sırasında aşağıda belirtilen koşulların sağlanması halinde organik ürün
olarak etiketleyebilir; Ürün içerisinde bulunan tarımsal orijinli ürün veya türevlerinin en az % 95’i bu
Yönetmelik hükümlerine göre üretilmiş olmalıdır. Bir ürünün temel olarak tarımsal menşeli
içeriklerden üretilmiş olup olmadığının tespitinde, eklenmiş su ve tuz dikkate alınmamalıdır.
Ağırlığının % 95 inin organik olması koşulu ile bu Yönetmeliğin Ek-8’inin 1 inci bölümünde verilen kod
numarası sütununun üstünde (*) ile işaretli gıda katkıları tarımsal kökenli gıda girdileri olarak
hesaplamalara katılır. Konvansiyonel ürünlerin üretiminde organik tarım metoduyla üretilen ürün
kullanılması halinde “% X” oranlarıyla birlikte “Organik Tarım Metoduyla Üretilmiştir” şeklinde ifade
edilir ve bu ifade, içindekiler kısmında yer alan diğer maddeler ile aynı renk, punto ve yazım tarzında
olur. Bu ürünlerde organik ürün logosu kullanılmaz. Şarap üretiminde organik üzüm kullanıldığında
şarap etiketinde “Organik Üzümden İmal Edilen Şarap” ifadesi yer alır. Bu ürünlerde organik ürün
logosu kullanılmaz. Ürün içeriğinde bulunan organik olarak üretilmeyen tarımsal kaynaklı diğer
maddeler bu Yönetmeliğin Ek-9’unun 1 inci bölümünde yer almış olmalıdır. Ürün, tarımsal kaynaklı
olmayan gıda maddelerini kullanmayı gerektiriyorsa yalnızca bu Yönetmeliğin Ek-8’inin 1 inci
bölümünde listelenen taşıyıcılar dahil gıda katkılarını içerir. Tarımsal orijinli ürün veya türevlerinin
işlem görmesi gerekiyorsa bu Yönetmeliğin Ek-8’in 2 nci bölümünde listelenen ürünlerle işlem
görmüş olması gereklidir. Organik bir bileşen, aynı bileşenin organik olmayan formu ya da geçiş
sürecinden geleni ile bir arada bulunmaz.
Organik ürün etiketinde yer alması zorunlu beyanlar şöyledir; Ön paketlenmiş gıdanın etiketinde bu
Yönetmeliğin Ek-10’unda belirtilen organik ürün logosu ve yetkilendirilmiş kuruluş kod numarası
bulunur. Bu Yönetmelik hükümlerine göre üretilmeyen ve ithal edilen ürünlerde bu Yönetmeliğin Ek10’unda belirtilen organik ürün logosu kullanılmaz. Tarımsal ham maddelerin bir kısmı Türkiye içinde
ve bir kısmı da diğer ülkelerde Kanun kapsamında üretilmişse; ürün etiketinde hammaddenin menşei
olan ülke belirtilmek şartıyla bu Yönetmeliğin Ek-10’unda belirtilen organik ürün logosu kullanılır.
Tarımsal hammaddenin tamamı başka bir ülkede Kanun kapsamında üretilmiş olması ve Türkiye’de
mamul ürün haline getirilmesi durumunda bu Yönetmeliğin Ek-10’unda belirtilen organik ürün logosu
kullanılır.
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki kuralları ile
30/3/2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan
Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair
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Yönetmelik hükümlerine uyulur. Organik ürünlerin depolanması ile ilgili diğer kurallar aşağıda
belirtilmiştir. Organik ürünlerin, depolama alanları, ürünlerin tanınmasına imkân verecek ve bu
Yönetmelikçe uygun bulunmayan başka ürünlerle, maddelerle karışmaya ya da bulaşmaya meydan
vermeyecek ve parti numaralarının tanımlanmasını sağlayacak şekilde düzenlenir. Organik ürünlerin
depolandığı alanlarda kullanılan yalıtım malzemeleri ve soğutma ile ilgili ekipmanlar bu amaç
gözetilerek seçilir. İşleme öncesi ve sonrası organik ürünler organik olmayan ürünlerden ayrı bir yerde
veya zamanda depolanır. Ayrı olarak depolamanın mümkün olmadığı durumlarda müteşebbis organik
ürünlerle konvansiyonel ürünlerin karışmasını engelleyecek tedbirler alır. Müteşebbislerin organik
olmayan ve organik ürünlerle çalışması durumunda ve depolama tesislerinde diğer tarımsal ürünler
ve gıda maddelerini depolamaları durumunda; Organik tarımsal ürünler, organik olmayan diğer
tarımsal ürünler ve/veya gıda maddelerinden ayrı olarak muhafaza edilir. Organik olmayan ürünlerle
karışma veya değişmeyi önleyecek ve tanımlamayı sağlayacak her türlü önlem alınır. Organik ürün
depolaması öncesinde uygun temizlik önlemleri alınır, bunların etkinliği kontrol edilerek, kayıtları
müteşebbis tarafından tutulur. Organik ürünlerin depolanması sırasında ürünün organik özelliğini
kaybettirecek ilaç ve ilaçlama yöntemi kullanılmaz. Organik ürünlerin depolanmasında ürünün
organik özelliğini kaybettirecek malzeme ve maddeler kullanılmaz ve doğal olmayan uygulamalar
yapılmaz. Müteşebbis tarafından depolama koşulları ile depolanan organik ürünün giriş ve çıkış
miktarları ve tarihine ilişkin kayıtlar düzenli olarak tutulur. Müteşebbis tarafından imzalanan bu
kayıtlar yetkilendirilmiş kuruluşa onaylatılır ve çizelgenin bir nüshası müteşebbis tarafından, diğer
nüshası yetkilendirilmiş kuruluş tarafından saklanır. Organik bitkisel ve hayvansal üretim birimlerinde
bu Yönetmelikte izin verilmeyen girdilerin depolanması yasaktır. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin
Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki kuralları ile Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan
Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair
Yönetmelik hükümlerine uyulur. Organik ürünlerin taşınması ile ilgili diğer kurallar aşağıda
belirtilmiştir. Müteşebbisler organik ürünlerini toptancılar ve perakendeciler dâhil diğer ünitelere
ancak uygun ambalajlar ve araçlarla, içeriğinde herhangi bir bozulma olmayacak, ambalaj ve etiketine
zarar gelmeyecek şekilde kapalı olarak ve bu Yönetmelikte belirtilen aşağıdaki ibareler bulunacak
şekilde taşınmasını sağlamalıdır. İşletenin adı ve adresi, farklı durumlarda ürün sahibi veya satıcısı,
organik ürün sertifikasının eşlik ettiği ürün ismi veya hayvansal ürünse kullanılan yem bileşenlerinin
listesi, müteşebbisi kontrol eden yetkilendirilmiş kuruluşun ismi ve kod numarası, organik ürünlerin
taşınmasında tam bir kontrol yapmak amacıyla yetkilendirilmiş kuruluş tarafından ihtiyaç duyulan
bilgiler ürünle birlikte taşınır. Nakliyeye ait bilgiler, yazılı doküman ile belgelenir. Hesaplar, giren ve
çıkan ürün arasındaki dengeyi gösterir.
Bu Yönetmeliğin Ek-11’inin 1 inci bölümünde yer alan Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası ve Ek12’sinde yer alan Satıcı Beyannamesi bulunur.
Aşağıda belirtilen durumlarda paketlerin, nakliye araçlarının kapatılmasına gerek yoktur. Organik
kontrol sistemine tabi olan müteşebbisler arasındaki doğrudan taşımada, gerekli bilgileri içeren
dokümanın ürünle birlikte olması durumunda, taşıyıcı ve alıcı müteşebbislerin ikisinin de
yetkilendirilmiş kuruluşun kontrolüne açık olan taşıma işlemleriyle ilgili yazılı kayıtları tutması
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durumunda. Ürünlerin diğer işletmeler ya da birimlerden kabulü sırasında ürünü kabul eden kişi
gerek gördüğü durumlarda paketin kapanışı ya da ambalajının, ayrıca etiketin bu Yönetmeliğin 29
uncu maddesine uygunluğunu inceler. Etiket bilgileri ile ürünün beraberinde gelen diğer
dokümanların birbirine uyumunu kontrol ettikten sonra karşılaştırmanın sonucunu kayıtlarına ekler.
Organik yem ve yem hammaddelerinin taşınmasında konvansiyonel yem ve yem hammaddeleri ile
karışmasını önleyecek tedbirler alınır ve bunlarla ilgili yazılı kayıtlar müteşebbis tarafından tutulur.
Organik ürünlerin pazarlanması; bu Yönetmelik hükümlerince üretilmiş ve bu Yönetmeliğin Ek-11’inin
ikinci bölümünde yer alan ürün sertifikasına sahip olan organik hammadde ve/veya işlenmiş organik
ürünler organik ürün olarak pazarlanır. İşlenmemiş ürünlerde ürünlere toptan ürün sertifikası verilir.
Her bir satışta satış miktarı ürün sertifika suretine müteşebbis tarafından derkenar düşümü yapılır ve
imza altına alınır. Ayrıca bu satış miktarı 7 gün içinde yetkilendirilmiş kuruluşa bildirilir.
Yetkilendirilmiş kuruluş tarafından stok takibi yapılır. Bir ürünün temel olarak tarımsal menşeli
içeriklerden üretilmiş olup olmadığının tespitinde, eklenmiş su ve tuz dikkate alınmamalıdır.
Rapor
Kontrol sonucunda elde edilen bulgular kontrol sonrası MET EKOLOJİK kontrol raporuna yazılır. Rapor
sonucuna göre uygunsuzluk bulunmuyorsa ve eğer yapılmışsa analiz sonuçları uygun ise müşteri
belge almaya hak kazanır. Uygunsuzluğu olduğu durumda ise Met Ekolojik, müteşebbise 30 gün
zaman tanır. 30 gün içerisinde uygunsuzluklar kapandıktan sonra raporlama işlemi ile birlikte
belgelendirme işlemi devam eder. 30 gün içerisinde herhangi bir mazeret göstermeden
uygunsuzluklar kapanmamış ise belgelendirme işlemi askıya alınır yada iptal edilir. Met Ekolojik bu
konu da müteşebbisi yazılı olarak bilgilendirir.

Sertifikanın Düzenlenmesi, Sertifikanın Geçerliliği
Sertifika konusunda nihai karar sertifikere aittir. Sertifiker grup sertifikası düzenleyeceği zaman
bütün üreticilerin bilgilerini inceleyerek Grup/Proje adına tek bir Müteşebbis Sertifikası düzenler.
Proje büyüklüğüne göre bütün belgelerin ve bilgilerin tamamlanmasını takip eden 45 gün içerisinde
sertifika hazırlanır. Bireysel Üreticilerde ise varsa uygunsuzlukların kapatılıp raporun sertifikere
gönderilmesini takip eden 1 aylık süre içerisinde düzenlenir. Müteşebbis Sertifikası iki nüsha olarak
düzenlenir. Biri müteşebbise gönderilirken diğeri müteşebbisin dosyasında dosyalanır. Müteşebbis
Sertifikası ile pazarlama yapılmaz.
Organik ürün satışıyla ilgili ürün sertifikasının talep edilmesi üzerine ürün sertifikası düzenlenir. Ürün
sertifikalarının düzenlenebilmesi için MET EKOLOJİK’ e; İşletme ürün giriş bilgileri, Ürün işleme
bilgileri, Tarımsal projelerde hasat ve/veya her üreticiden yapılan ürün alımlarıyla ilgili bilgilerinin
bildirilmesi gerekir. Ürün satışlarını takiben; ürün sevk bilgileri (irsaliyeler), fatura bilgileri, öz tüketim
bilgileri ürün sertifikasının arkasına der kenar düşülür ve MET EKOLOJİK’e de 15 gün içinde bildirilir.
Pazar gibi açık alanlarda satılan ve hasatı zamana yayılan ürünlere toptan ürün sertifikası düzenlenir.
Toptan düzenlenen ürün sertifikasında da her bir satış ürün sertifikasının arka yüzündeki derkenar
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tablosuna işlenir ve imza altına alınır. Satışı takip eden 7 gün içerisinde stok kaydının tutula bilmesi
için satış miktarları MET EKOLOJİK’e bildirilir.
İşlenmiş ürünlerde ürün sertifikası düzenlenir. İşlenmiş ürünlerde ürün el değiştirdiğinde yeni bir
işleme tabi tutulmuyorsa ve etiket bilgileri değişmiyorsa tekrar sertifika düzenlenmez. Depolama,
toptan pazarlama ve dağıtım yapan müteşebbislerin toptancıya ve perakendeciye satışlarında ürüne,
mevcut ürün sertifikasının müteşebbis tarafından onaylı fotokopisi ile birlikte fatura ve sevk irsaliyesi
eşlik eder. Ürün sertifikasının onaylı fotokopisi üzerine müteşebbis tarafından yapılan satış
belgelerinin numarası yazılır ve onaylanır. Bu satış miktarı on beş gün içinde MET EKOLOJİK’e bildirilir.
MET EKOLOJİK tarafından stok takibi yapılır.
Sertifika geçerlilik süresi sertifika üzerinde belirtilmektedir. Sertifika geçerlilik süresi içerisinde aynı
kapsamdaki yeni ürün veya ürünlerin kontrolünün tamamlanması durumunda, önce yayınlanan
sertifika revize edilerek (güncellenerek) yeni ürünleri sertifika kapsamına alır. Sertifikanın revize
edilmesi durumunda, bir önceki sertifikada yer alan ürün bilgileri de güncellenir eski sertifikadaki
ürün bilgileri geçerliliğini yitirir. Sertifikanın geçerlilik süresi içinde yapılan değişikliklerde sertifika
güncellenmiş olur ve kaçıncı güncelleme olduğu güncelleme numarası ile takip edilir.
Gözetim Faaliyetleri
Sertifika almış veya almak üzere sözleşme yaparak üretime başlamış bir işletmenin veya biretysel
üreticinin,Organik Tarım Yönetmeliğİ’ne aykırı uygulamaları olduğundan kuşku duyulması durumunda
MET EKOLOJİK gözetim faaliyeti için kontrol uygular. Gözetim kontrolü haberli veya habersiz olarak
yapılır. Bunun yanında Organik Tarım Yönetmeliğine göre MET EKOLOJİK her yıl belgelendirdiği
müteşebbislerin %10’una habersiz denetim düzenler.
Sertifika ve Logo Kullanımı
Müteşebbis sertifikasını kendi tesislerinde, pazarlamada ya da herhangi bir reklamcılık
medyasında gösterme hakkına sahiptir. Sertifika, ilgili yasal gereklilikleri tanımlayarak
sertifikasyonun kapsamını ve ürünlerin durumunu gösterir. Müteşebbis için, sertifika ve logonun
kullanımında takip edilmesi gereken kuralları tanımlayan doküman (Logo, Sertifika ve İbarelerin
Kullanımı Prosedürü) web sayfasında yayınlanmıştır. Müteşebbis kendi etiket örneklerini
kullanımdan önce onay için MET EKOLOJİK’e gönderecektir. MET EKOLOJİK, sertifika ve logonun
nasıl kullanıldığını kendi takdirine göre ve gözetim ziyaretleri sırasında kontrol edecektir.
Sertifika veya logonun yanlış kullanılması durumunda uygunsuzluk gündeme gelir ve müşterinin
düzeltici eylemler yapması talep edilir. Böyle bir uygunsuzluk sertifikanın askıya alınma ve geri
çekilmesine neden olur.
Sertifikanın Askıya Alınması, Geri Çekilmesi Ve Daraltılması
Sözleşmeye uygun davranmama, devam eden uygunsuzluklar, yapılmayan ödemeler, istenen
belgelerin zamanında iletilmemesi, numune alınmasının reddedilmesi, logo ve ibarelerin yanlış ve
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yanıltıcı kullanımı, kapsam, sistem, ürün, süreç ya da hizmetteki değişiklik durumunda sertifiker;
sertifikayı daraltma, askıya alma ya da iptal (kısmi) kararı verebilir.
Müşteri, Organik Tarım Uygulamaları Yönetmeliğine, müşteri sözleşmesine, bağlı bulunmayı taahhüt
ettiği yönetmelik ve standartlara göre uyumsuz hareket ettiğinin herhangi bir sebeple logo ve
belgenin amacının dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda sertifikası 3 ay süre ile askıya
alınır. Sertifikanın askıya alınmasına istinaden üretici elindeki sertifikaların asıllarını bir hafta
içerisinde MET EKOLOJİK’e iletmekle yükümlüdür. Müşterinin, belgelendirmeye herhangi bir atıf
içeren tüm reklam konusunun kullanımına son verir. Satmış olduğu ürünlerin yönetmelik yükümlerine
uymamasının tespit edilerek statüsünün düşürülmesi halinde ürün sattığı ve belgenin kullanımına
müsaade ettiği üçüncü tarafları süreçle ilgili bilgilendirerek üçüncü tarafların sertifikayı yanıltıcı
kullanmasını engellemekle yükümlüdür. Askı süresi bitiminde durumun değişmediği anlaşılırsa verilen
sertifika iptal edilir.
MET EKOLOJİK, müşteriye verilen süre içerisinde askıya almadan kaynaklanan sorunların
çözülememesi durumunda belgelendirme geri çeker(iptal edilir) veya sorun çıkan bölüm kapsamdan
çıkartılarak belgelendirme kapsamı daraltılır.
Ücretler
Müteşebbisler MET EKOLOJİK hizmetleri ile ilgili ödemeleri sözleşme uyarınca yaparlar. Tüm faturalar
Türk Lirası olarak kesilecek olup sözleşme ya da teklifte belirtilen bedellere KDV dahil değildir. Ödeme
müteşebbise bildirilen MET EKOLOJİK banka hesaplarından birine gerçekleştirilir. Ödemedeki
gecikmeler için güncel yasal uygulamalara başvurulacaktır. MET EKOLOJİK havale masrafları vb.
hususlardan doğan kesintileri kabul etmez. Yolculuk ve konaklama giderleri müteşebbise aittir.
Meydana gelebilecek takip kontrolü, habersiz kontrol ve olağan dışı kontrol için masrafları karşılamak
müteşebbisin sorumluluğundadır. MET EKOLOJİK, analiz amaçlı aldığı numuneleri anlaşmalı olduğu
laboratuvarlara gönderir. Müteşebbis, bu analiz ile ilgili tüm bedeli ödemekten sorumludur.
Yasal Yönler
Kontrol ve Sertifikasyon hizmetleri sözleşmesi T.C. mevzuatı çerçevesinde geçerlidir. Anlaşmazlık
durumunda, taraflar İstanbul Mahkemelerine başvuracaktır.
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