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 ORGANİK TARIM FİYATLANDIRMA TALİMATI  

1. AMAÇ VE KAPSAM 
     

          Bu talimat ECOSIR firması tarafından 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri için  
           Belgelendirme kapsamlarında kontrol ve sertifikayon hizmeti almak için  müracaat eden müşterilere  
           (üretici / üretici grubu/ müteşebbis) fiyatlandırma ve ödemeyi içerir. 
 

     Bu talimat OT kontrol ve sertifikasyonu ile ilgili fiyatlandırmayı tüm müşterilere eşit olarak 
     yapıldığının gösterilmesini kapsar. 

 

2. SORUMLULUKLAR 

Şirket Müdürü 

Sertifiker 
 

3. TANIMLAR 

Fiyat teklifi: Başvuru formu ve ekinde verilen kayıtlar dikkate alınarak hesaplanan ve müşteriye sunulan 
yıllık kontrol ve sertifikasyon maliyetini içeren teklif. 

Bireysel Sertifikasyon: Gerçek veya tüzel kişilerin kendi tasarrufu altındaki alanlarda ürettikleri ürünlerin, 
kendi adlarına sertifikalandırılması 
Grup sertifikasyonu: Üretici örgütü veya müteşebbis çatısı altında sözleşmeyle bir araya gelen üreticilerin 

ürettiği ürünlerin, üretici örgütü veya müteşebbis adına sertifikalandırılması. Gruptaki üreticilerin her biri aynı 
tür ürünü üretebilir veya farklı ürünler üretmeyi tercih edebilirler. 

 

      Fiyat teklifinin gereksinimlerini, nasıl oluşturulacağını ve kontrat politikasının sorumluluklarını tanımlar.   
 

             Fiyatlandırma özellikle birkaç faktöre bağlıdır. 

 1) Yerinde kontrol maliyetleri 
 2) Sabit giderler 
 3) Kontrol ve belgelendirme tahmini süresi.  
 

4. UYGULAMA 
 

           Kontrol Süresi ; Aşağıdaki kriterler / faktörler temel alınarak , ilgili Organik Tarımın Esasları ve  
           Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Kontrol ve sertifikasyon için gereken tahmini süre . 
             

          KRİTERLER: 
- Kontrol edilecek alan, 
- Sertifikasyon sistemi (bireysel ya da üretici grubu), 

- Bitkisel Üretim, alan miktarı (da), Hayvansal Üretim (Hayvan / Kovan sayısı) 
- İşleme, depolama, vs. 
- Tedarikçi sayısı, 

- Bir önceki kontrol raporu, 
 
FAKTÖRLER: 

Kontrol sürecinin azalmasına ve /veya uzamasına etki edebilir. 
 

        SÜREYİ AZALTAN FAKTÖRLER 

- Entegre üretim, diğer sertifikasyon kapsamları (yönetim sistemi, BRC,IFS, vs…), 
- Uygunsuzluk kapsamı, 

 
        SÜREYİ UZATAN FAKTÖRLER 

- Üretim şekli (Karışık üretim (ürün çeşidi), paralel üretim) , 

- Şikayetler,  
- Risk Analizi Değerlendirmesi  
- Uygunsuzluk kapsamı,  

- Habersiz kontrol sayısı,  
- Örnek alma, 
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Kontrol Süresi Hesaplaması 

  

Kapsam Minimum süre Maksimum süre 

Bireysel Üretici 

1 saat                                                                     

(Tek ürün, tek parsel, tek depo, ürün işleme 
hariç olması ve sonraki kontroller olması 
durumunda)                                                   

2 saat                                                           

(Birden fazla ürün ve birden fazla 
lokasyon,depo yeri,ürün işleme dahil 
olması gibi. 

Bireysel Üretici Aynı 
köy/mahalle 

1 gün / 1 üretici (Bitkisel) 
 

1 gün / 4 üretici  
 

Hayvan ve Hayvan Ürünleri 

Üretimi                             
Bireysel Üretici 

1 gün  

1- 500 Adet Büyük -Küçük Baş 
0 - 10000 Adet  Kanatlı 

2 gün  

501 - 1000 Adet Büyük-Küçük Baş    
10001 - Üstü Kanatlı 

Üretici Grubu Bitkisel 
üretimi aynı il 

1 gün / 2 üretici    (10 saat)                                            
Aynı il sınırları içinde olması durumunda.    

  

1 gün / 6 üretici    (10  saat)                                                                                                              
Aynı il sınırları içinde olması durumunda.  

  

Hayvan ve Hayvan Ürünleri 
Üretimi                             

Üretici Gurubu 

1 gün  

Aynı il sınırları içinde olması durumunda.    
0-250 B/K hayvan (2-4 saat)                                     
251-500 B/K hayvan (4-6 saat)                          0-

5000 Adet  Kanatlı   (2-4 saat)  
5001-10000 Adet Kanatlı  (4-6 saat)                                                                    

1 gün                                                                                                               

Aynı il sınırları içinde olması durumunda.  
501 - 1000  B/K  hayvan ( 8-10 saat)                                                                      
10001 - 15000 Adet Kanatlı (6-10 saat)    

      

Arıcılık  
1 gün 
0-250 Kovan (2-4 saat) 

251-500 Kovan (4-8 saat) 

2 gün 
501-750 Kovan ( 10-14 saat)   

751-1000 Kovan (  14-18 saat)                                                               

Ürün İşleme Ünitesi  

2 Saat                                                                          

(Tek ürün ve mamul işlemlerin olması 
durumunda her bir girdinin kontrol edilmesi.) 

4 Saat                                                

(Birden fazla ürün ve mamul işlemlerin 
olması durumunda her bir girdinin kontrol 
edilmesi.) 

İthalat / İhracat /Dahili 
Satış İşlemleri 

4 saat                                                                       

(Tek ürün , alım satım olması durumunda) 

8 Saat                                                        

(mamul ürün olması durumunda tüm 
girdilerin doküman , depo, 
paketleme,işletme kontrolü)                                                            

 

KONTROL ÜCRETİ HESAPLAMA TABLOSU  

TANIM   Fiyat TL / 

Gün  

Kontrol 

Gün 
Sayısı 

Toplam 

TL Minimum süre Maksimum süre 

Üretim Ünitesi 
Bireysel Üretici              
(Bitkisel&Hayvansal) 

2750TL/GÜN     1 saat   (Bitkisel)                                                                  
(Tek ürün, tek parsel, tek depo, 
ürün işleme hariç olması ve 

sonraki kontroller olması 
durumunda)                                  
 

2 saat      (Bitkisel)                                                                                                                       
(Birden fazla ürün ve birden 
fazla lokasyon,depo yeri,ürün 

işleme dahil olması gibi)                                    
 
 

1 gün (Hayvansal) 

1- 500 Adet Büyük -Küçük Baş 
0 - 10000 Adet  Kanatlı                                            

2 gün (Hayvansal) 

501-1000 Adet Büyük-Küçük Baş 
10001 - Üstü Kanatlı 

Üretici Grubu Bitkisel 
üretim/Yetiştiricilik 

aynı il 

2250TL/GÜN   1 gün / 2 üretici    (10 saat)                                            
Aynı il sınırları içinde olması 

durumunda.                                            

1 gün / 6 üretici    (10  saat)                                                                                                              
Aynı il sınırları içinde olması 

durumunda.       

Hayvan ve Hayvan 
Ürünleri Üretimi            
Üretici Gurubu Aynı İl 

2250TL/GÜN   1 gün  
0-250 B/K hayvan (2-4 saat)                                     
251-500 B/K hayvan (4-6 saat)                          
0-5000 Adet  Kanatlı   (2-4 saat)  

5001-10000 Adet Kanatlı  (4-6 saat)                                                                    

1 gün                                                                                                                
501 - 1000  B/K  hayvan (8-10 saat)                                                                      
10001-15000 Adet Kanatlı  
                  (6-10 saat)    
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Arıcılık kovan sayısı 
x6 TL 

- -    

B/K Hayvancılık 
Hayvan sayısı x 
95/85/75 TL 

 

- -  Fiyatlandırma 
(0-750 B/K Hayvan Sayısı x 75 TL) 
(751-1500 B/K Hayvan Sayısı x 85 TL) 

(1501-2000 B/K Hayvan Sayısı x 95 TL) 
 

Kanatlı Hayvan sayısı 
x 4 TL 

- -    

Ürün İşleme Ünitesi  

3000TL/GÜN   2 Saat                                                                          
(Tek ürün ve mamul işlemlerin 

olması durumunda her bir 
girdinin kontrol edilmesi.) 

4 Saat                                                
(Birden fazla ürün ve mamul 

işlemlerin olması durumunda her 
bir girdinin kontrol edilmesi.) 

İthalat / İhracat- 
Dahili Satış İşlemleri 

3000TL/GÜN     4 saat                                                                       
(Tek ürün , alım satım olması 
durumunda) 

8 Saat                                                        
(mamul ürün olması durumunda 
tüm girdilerin doküman , depo, 

paketleme,işletme kontrolü)                                                            

ULAŞIM VE 
KONAKLAMA İÇİN 
HARCANAN ZAMAN 

2500TL/GÜN     Mesafeye ve kullanılan ulaşım taşıdına göre harcanan zaman saat  
 ( 1 gün için 8 saat mesai) 

SERTİFİKASYON 
HİZMETLERİ 

3000TL/GÜN     0,10 gün sertifikasyon başına                       
(Tek Ürün)                                                             

(Müteşebbis Sertifikası için 0,25 
gün)                                     +                                                                                     
(Ürün Sertifikası için 0,10 

gün/ortalama ürün sertifikası 
talebi - Bir önceki yıl ortalama 
olarak alınabilir.) 

0,15 gün sertifikasyon başına                       
(Ürün Çeşitliliği olması 

durumunda)                                                             
(Müteşebbis Sertifikası için 0,25 
gün)                                     +                                                                                     

(Ürün Sertifikası için 0,15 
gün/ortalama ürün sertifikası 
talebi - Bir önceki yıl ortalama 

olarak alınabilir.) 

TAKİP KONTROL 2750TL/GÜN     

HABERSİZ KONTROL 2750TL/GÜN        

KAPSAM 
GENİŞLETME 

2750TL/GÜN        

ÜRÜN ANALİZ 
ÜCRETİ  

- -   - MÜŞTERİYE AİTTİR.  

YOL, 

KONAKLAMA,YEMEK 
VE İLETİŞİM 
GİDERLERİ 

- -   - MÜŞTERİYE AİTTİR  

DİĞER (POSTA, 

KARGO, KIRTASİYE, 
YEMEK VE 
BEKLENMEYEN 

GİDERLER) 

- - - (Hesaplanan Kontrol ve sertifikasyon 

ücretinin min. %2 ) 

(Hesaplanan Kontrol ve sertifikasyon 

ücretinin max. %10 ) 

TOPLAM ÜCRET +%18 KDV :  
 

Kontrol süresi :   
 
   Yol ve yemekte geçen süreler kontrol süresine dahil değildir. 

Risk analizi sonucu, haberli veya habersiz yıllık kontrol ve ziyaretlerin yoğunluğu belirlenir. 
a) Tüm müteşebbislere yılda en az bir defa kontrol ziyaretinde bulunur. Kontrol ziyaretlerinin en az % 10’u  

habersiz yapılır. 

b) Risk analizi 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 

kontrol /takip kontrol düzenler. 
  Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin (gıda güvenliğini etkilemesi gibi) yeterliliğinin yerinde kontrolü ve 3.   



       

 

 

     T003 – Rev.05, 12.12.2022    Toplam 4 sayfadır. 

                                                                                                                               Sayfa 4 
  

 

 ORGANİK TARIM FİYATLANDIRMA TALİMATI  

  Taraflardan gelebilecek şikayet sonucu yerinde kontrol gerekli hale gelir. Buna göre Takip Kontrol ücreti  
  üreticiye fatura edilir.  

   
5. Kontrol ücreti: 

     Taraflar arasında imzalanan sözleşmeyi müteakip,  ilgili dokümanların incelenmesi sonucunda ücretlendirme  

     yapılır. Ücretlendirme  gereklilikler  çerçevesinde değişiklik gösterebilir.  Yine üreticinin sezon süresinde yapacağı  
     değişiklik göz önüne alınarak ek ücretlendirme yapılır. Belirlenen ücretin %50 nin ilk kontrol öncesinde   

     firmanın  belirtilen hesabına yatırılması gereklidir. Bakiye ödeme varsa belirlenen kontroller süresince    
     kontrolden önce ve sertifikasyon aşamasında ise bakiyenin tamamı Müteşebbis Sertifika basımından önce ödenir.  
     Sertifikanın askıya alınması durumunda taraflar arasında yapılacak ek sözleşme ile ödeme şekli belirlenir.  

 

   6.   REFERANSLAR 
     

      OT KONTROL VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ 

      FİYAT TEKLİFİ VE KONTRAT PROSEDÜRÜ 
      OT FİYAT TEKLİFİ HAZIRLAMA TABLOSU 
 

  7.Revizyon Bilgileri 
 

Revizyonun Tanımlanması Yazan Tarih 

İlk Yayın H.Ö.MÜDERRİSZADE 01.12.2020 

1.Revizyon: Kontrol Ücreti Hesaplama Tablosuna Hayvansal Üretim Eklenmesi hk. H.Ö.MÜDERRİSZADE 02.08.2021 

2.Revizyon : Birim fiyatların güncellenmesi. H.Ö.MÜDERRİSZADE 03.01.2022 

3. Revizyon: B/KHayvancılık birim fiyatlarında güncelleme ve Arıcılık için Kontrol 
süresi hesaplama belirleme ve Kanatlı birim fiyatı güncelleme. 

H.Ö.MÜDERRİSZADE 25.01.2022 

4.Revizyon : Birim fiyat güncellemesi H.Ö.MÜDERRİSZADE 02.06.2022 

5.Revizyon : Birim Fiyatlarda güncelleme H.Ö.MÜDERRİSZADE 12.12.2022 

 


