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1. Kapsam
Bu Prosedür; 01.12.2004 tarihli 5262 sayılı Organik Tarım Kanununa ve 18.08.2010 tarihli 27676 sayılı
Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğe göre kuruluşumuzun hizmetlerinin
sunumu aşamalarında ve/veya ilgili taraflarla ilişkilerinde kontrol ve sertifikasyon hizmeti alacak
müşteriler için uygulanacak ücretleri ve ödeme şartlarını kapsar.
2. Amaç
Ürün belgelendirme kapsamı dahilinde belgelendirme başvurusunda bulunan müşterilere
belgelendirme hizmetleri için uygulanacak ücret ve ödeme şartlarını açıklamaktır.
3. Sorumluluk
Bu prosedürün uygulanmasından Genel Müdür, Kalite Yöneticisi, Sertifiker ve Kontrolör sorumludur.
4.UYGULAMA
Müteşebbisler web sayfasında yayınlanan organik tarım başvuru formunu tam olarak doldurarak eposta, faks, kargo ile tarafımıza ulaştırarak ya da bizzat kendisi kuruluşumuza başvurur. Müşterinin,
kontrol sertifikasyon açısından mevcut şartları değerlendirilir. Müşteri ile anlaşılırsa sözleşme
imzalanır.
4.1 Ücretlerin belirlenmesi
Ücretlerin belirlenmesi aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak gerçekleştirilir.
Kontrol Ücreti: Hazırlanan kontrol planına göre kişi ya da kuruluşta gerçekleştirilen belgelendirme,
gözetim, takip, kapsam değişikliği, yeniden belgelendirme denetimlerine ait ücrettir. Bu ücret
başvuran kişi veya kuruluşların ürün, parsel sayıları veya gruba dahil olan üreticilerin sayılarına göre
hesaplanan denetim süresi esas alınarak belirlenir.
Denetim ekibinin yol, konaklama vb. giderleri, denetime gidilecek yerin uzaklığı, kullanılacak ulaşım
aracı ve denetim süresi göz önüne alınarak hesaplanır ve sözleşme eklenir. Araziye ulaşım ve kontrol
sertifikasyon işlemi sırasında oluşacak ilave masraflar müşteri tarafından karşılanır.
Kontrolör x gün: 1 kontrol için kontrolörün harcayacağı süreyi belirtir
1 kontrolör x gün denetim ücreti 2500 TL/gün + KDV ücret alınır.
(Üretici grupları söz konusu olduğunda ortalama 6 üreticinin kontrol edilmesi 1 kontrolör/gün temel
alınarak yapılır.)
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Bitkisel Üretim adam/gün Hesabı
Bireysel üreticiler için kontrol sertifikasyon ücreti;
Tarla Bitkileri
Arazi Büyüklüğü (dekar)

Meyve, Sebze, Örtü Altı

kontrolör/gün

Arazi Büyüklüğü (dekar)

kontrolör/gün

1-500

1

1-250

1

501-1000

2

251-1000

2

1001-1500

3

1001-2500

3

1501-2000

4

2501-4000

4

2001-2500

5

4001-7000

5

>2500

6

>7000

6



Doğal alanlardan ve orman alanlarından ürün toplayan müşterilerimiz için kontrol
sertifikasyon ücreti meyve, sebze ve örtü altı kategorisinde değerlendirilecektir.

Grup üreticileri için kontrol sertifikasyon ücreti;
Üretici grubunda veya projelerde üye sayısı başına 275 TL veya tarla bitkileri dekar başına 1,5 TL
sebze, meyve, örtü altı dekara 10 TL olarak belirlenmiştir. Seçim müşteriye bırakılmıştır.
Organik Gıda İşleme, Depolama, Ambalajlama ve Pazarlama
İşletme Denetimi

3000 TL

Müteşebbis Denetimi (Alt Üreticileri varsa)

275 TL (kişi başı)



Belirtilen tüm bu ücretlere KDV hariç olup, yasal açıdan geçerli oranda KDV faturaya yansıtılır.

Hayvansal Üretim (Arıcılık Dahil) için kontrol sertifikasyon ücreti;
Arıcılık Kovan Sayısı (adet)

kontrolör/gün

1-1000

1

1001-2000

2

>2001

3
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kontrolör/gün

1-50

1

50-100

2

>100

3

Küçükbaş (Koyun-Keçi)

PR.19

kontrolör/gün

1-1500

Büyükbaş (Sığır-Manda)

Doküman No

kontrolör/gün

1-100

1

100-200

2

>200

3

Resmi ihalelerde rekabet kurallarında bu belirlemeler dışında Genel Müdür tarafından gerekli
gördüğü hallerde prosedür de belirtilen fiyatlandırma üzerinden en fazla %50 oranında indirim
yapabilir ve rekabet edebilecek bir fiyat belirlenerek teklif edilebilir.
Kamu Yararına olan hizmetlerden Organik Bitkisel Üretim, Organik Hayvancılık, Organik Arıcılık,
Organik İşletme ve Organik Girdi Üretimi konularında veya organik tarımın gelişmesi yönündeki arge
çalışmalarında maksimun 3 yıllık bir süre toplam müteşebbis sayısının %10’nu geçmeyecek şekilde
tarafsızlık komitesinde ele alınarak kontrol ve sertifikasyon ücretleri (Analiz, ulaşım ve konaklama
masrafları hariç) alınmayacaktır.
Bu doküman çerçevesinde belirlenen ücretler tüm müteşebbislere uygulanır. Ancak rekabet
kurallarında bu belirlemeler dışında Genel Müdür tarafından gerekli gördüğü hallerde prosedürde
belirtilen fiyatlandırma üzerinden en fazla % 50 oranında indirim yapabilir ve rekabet edebilecek bir
fiyat belirlenerek teklif edilebilir.
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Proje ve ihale kapsamında kalıntı analizlerinin ücretlendirmesinin kontrol ve sertifikasyon kuruluşu
tarafından verilecek teklife dahil edilmesi istenirse sadece o projeye ait sözleşmelerde sözleşme
formatına kalıntı analizinin ücreti de dahil edilir.
Takip kontrol ücreti: Kontrolü yapılan müşterinin kontrolde çıkan uygunsuzluklarının giderildiğini
yerinde görülmesi gerektiği durumlarda tekrar kontrol yapılır. Bu takip kontrolü için 1 günlük kontrol
ücreti olarak 1 kontrolör x gün denetim ücreti ve yol / konaklama ücreti alınır.
Habersiz ek kontrol ücreti: Kontrolü yapılan müşteriye müteşebbis risk analizine göre habersiz ek
kontrol yapılır. Bu takip kontrolü için 1 günlük kontrol ücreti olarak 1 kontrolör x gün kontrol ücreti ve
yol / konaklama ücreti alınır.
4.2 Numune alımı, gönderimi ve analiz ücreti
Yerinde kontroller dışında alınacak numunelerde; Numune alımı 1 kontrolör x gün olarak
belirlenmiştir. Numune gönderimi, adet başına kargo şirketinin tarife ücreti geçerlidir. Analiz
ücretinde, örnek başına sözleşmeli laboratuarın belirlediği tarife ücreti geçerlidir. Kuruluşun Onaylı
Taşeron Listesinde yer alan akredite olmuş laboratuarlardan hizmet alınır. Ayrıca araziye ulaşım
müşteri tarafından sağlanır.
4.3 Faturalama ve ödemeler
Faturalandırma fiyat teklifinin kabul edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasının ardından yapılacaktır.
Tahmini kontrol masrafının %50’sinin kontrol öncesinde ödenmesi beklenmektedir. Geri kalan ödeme
ise sertifikasyon öncesinde yapılacaktır.
5. Referanslar
PROSEDÜR: PR.12, PR.13, PR.18
EKLER: EK.03, EK.14,
FORMLAR: FR.31
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