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Kontrol ve Sertifikasyon 
konusu 

Ücret Adam/Gün 
{€} 

Gün 
sayısı 

Ücret 
{€} 

Açıklama 

TR AB 

Bitkisel Üretim  300 350    

Hayvansal Üretim 300 350    

Arıcılık 300 350    

Doğadan Toplama 300 350    

Tesis 300 350    

Takip Kontrolü 300 350   Bkz. Madde 3 

Kapsam genişletme  300 350    

Ön kontrol 300 350   Bkz. Madde 4 

Numune alma ve analiz 

sonuçları değerlendirme  

100 200   Bkz. Madde 5  

Analiz giderleri     Bkz. Madde 6 ve 7 

Ofis çalışmaları 300 350    

Müteşebbis Sertifikası  30 75    

Ürün Sertifikası  60 150   Bk. Madde 8 

Organik Ürün takibi 60 100   Bk. Madde 9 

İhracat, İthalat 300 350    

Seyahat 300 350   Bkz. Madde 10 

Ulaşım giderleri     Bkz. Madde 11 

Konaklama       Bkz. Madde 12 

TOPLAM  

 

 

FİYAT LİSTESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

 

1. Kontrol ücreti LİKYA ORGANİK’in düzenlediği ve müteşebbis ile üzerinde anlaşmaya varılan ve 

kontrol planına uygun olarak gerçekleştirilen kontrollere ödenen ücrettir.  Adam /Gün olarak 

verilen ücretin kontrol için gereken gün sayısıyla çarpılarak ve üzerine diğer kontrol masrafları 

(örneğin; numune alma ve değerlendirme, ürün takibi, sertifika düzenlemeleri, ofis dosya 

çalışmaları, ulaşım, konaklama gibi) da eklenerek hesaplanır. 

2. Müteşebbisin Türkiye’de yürürlükte olan organik tarım yönetmeliği veya AB Yönetmelikleri için 

belgelendirme talebine göre TR veya AB sütunundaki ücretler dikkate alınmalıdır. 

3. Ücretlere % 18 KDV dahil değildir. Ücretler o günkü kura göre hesaplanarak TL olarak da 

ödenebilir. 

4. Takip kontrolü ücreti, kontrol sırasında tespit edilen uygunsuzluklar sonrası yapılmak zorunda 

kalındığında müteşebbisin ulaşım ve varsa konaklama giderleri ile birlikte ödemesi gereken 

ücrettir. 

5. Ön kontrol ücreti müteşebbisin talebine bağlı olarak ve sertifikasyon kontrolü öncesinde 

gerçekleştirilen bir kontroldür. Ücreti başvuran müteşebbisin ön kontrol için belirlediği hedefler 

doğrultusunda 1 Adam/ Gün olarak hesaplanır. Ayrıca ulaşım ve varsa konaklama giderleri bu 

ücrete eklenir. 

6. Hasat, bal kesimi ve işleme sonrasına planlanarak yapılan kontroller sırasında numune alımı 

da gerçekleştirilir. Bunun mümkün olmadığı hallerde müteşebbis buradaki ücrete ek olarak 

Adam/Gün ücreti üzerinden yolda geçen ve numuneleri almak için harcanan süreye göre 

ödeme yapmak zorundadır.  

7. Analiz giderleri numunenin kargo ve yapılan analizin ücretini kapsar ve müteşebbis tarafından 

ödenir. Müteşebbis ödemeyi Likya Organik’in vereceği Analiz Laboratuvarının banka hesabına 

yapar ve dekontun bir kopyasını kargo ücreti ile birlikte numuneyi ilgili laboratuvara göndermek 

üzere LİKYA ORGANİK 'e verir. 
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8. Eğer ihalelerde veya gurup sözleşmelerinde analiz giderleri Likya Organik’in verdiği fiyat 

içindeyse, numunelerin alımı, kargo ile gönderilmesi ve analiz masrafları Likya Organik 

tarafından ödenir. 

9. Ürün sertifikası ücreti sözleşme sırasında belirtilen ürün çeşidi için geçerlidir.  Eğer müteşebbis 

o yılın farklı tarihlerinde üretmiş olduğu farklı ürünler için ürün sertifikası talep ederse her ürün 

için ayrı sertifika ücreti talep edilir.  

10. Ürün sertifikası elde edilen ürün miktarına göre düzenlenir. Müteşebbis sertifikalandırılmış 

üründen yaptığı her satış miktarını, fatura ve irsaliye bilgileri ile birlikte Ürün Sertifikası ile 

derkenar olarak verilmiş olan Organik Ürün Takip Çizelgesine işlemek ve Likya Organik’e en 

geç bir ay içinde bildirmek zorundadır.  

11. Seyahat için hesaplanan süre kontrolörün kontrol sahasına ulaşabilmesi için gerekli süreyi 

içerir. 1 müteşebbise gidildiğinde listedeki gibi 1 Adam/Gün olarak hesaplanır. Eğer aynı yerde 

olan birden fazla bireysel üreticiler veya gurup üreticileri söz konusu ise seyahat ücreti gidiş 

geliş için 2 Adam/Gün olarak hesaplanır ve sözü geçen üreticilerin sayısına göre oransal olarak 

her üreticiye yansıtılır. 

12. Ulaşım giderlerini müteşebbis karşılar. Ulaşım için hangi ulaşım aracı uygunsa  (ekonomiklik,  

çabukluk ve kolay hareket etme açısından) o kullanılır. Kontrolör kendi aracıyla gelecek olursa,  

günlük kira bedeli olarak 35 € ve yakıt masrafı müteşebbise tarafından ödenir.  

13. Konaklama ücreti müteşebbis tarafından karşılanır. Eğer gidilen yerde daha çok kontroller 

yapılabiliyorsa, konaklama ücreti müteşebbis sayısına göre oransal olarak yansıtılır. 

14. Kamu ihalelerinde verilecek kontrol ve sertifikasyon ücreti, Prosedür 04 Kamu İhalelerinde 

Ücretlendirme Risk Analizi Prosedürü ve Form 08 Kamu İhaleleri için Risk Analiz Formu’na 

göre hesaplanır ve piyasa araştırması sonucu ve ihale şartlarına göre değişiklikler gösterebilir.  

15. Fiyat listesinde LİKYA ORGANİK ile bireysel sözleşme yapan tek bir müteşebbis baz alınmıştır. 

Gurup sözleşmelerinde veya aynı yerde yörede olan çok sayıda bireysel üreticiler ile yapılan 

sözleşmelerde günde daha çok sayıda kontroller yapılabileceği ve yol, ulaşım ve konaklama 

masrafları üretici sayısına göre yansıtılabileceği için farklı ücretlendirme yapılabilir. 

16. Ziraat Odaları, Üretici Birlikleri veya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/ilçe müdürlüklerinin vb.. 

kurumların yürüttüğü, çok sayıda müteşebbisleri kapsayan projelerde, üreticiler ile gurup 

sözleşmesi veya her üretici ile ayrı ayrı bireysel sözleşmeler yapılabilir. Böyle bir durumda farklı 

bir ücretlendirme yapılabilir. Buna göre kontroller için gerekli toplam Gün/Adam sayısı baz 

alınarak projedeki her müteşebbis başına asgari bir ücret tespit edilir. Bu asgari ücrete her 

müteşebbisin; bitkisel üretimde kontrol edilecek alan büyüklüğü ve parsel sayısına, hayvansal 

üretimde büyük- ve küçük baş hayvan ve arıcılıkta kovan sayısına, kanatlılarda kanatlı sayısına 

göre ek bir ödeme alınır. Bu ek ödeme kontrol ve sertifikasyon için gerekli olan zaman, 

Adam/Gün birimi üzerinden hesaplanır. 

17. Yukarıda belirtilen ücretlendirmelerle ilgili değişiklik yapma hakkı LİKYA ORGANİK’e aittir. 

 

 

 

 

 

 

 


