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PR. 03 

1. AMAÇ 

LİKYA ORGANİK’e belgelendirme başvurusu yapan müteşebbislere kuruluşumuzun verdiği 

kontrol ve sertifikasyon hizmetlerinin ücretlendirilmesinin ve ödeme şartlarının tanımlanmasıdır.  

2.  KAPSAM 

Bu prosedür LİKYA ORGANİK'in kontrol ve sertifikasyon hizmetlerini verdiği bütün organik 

tarım faaliyetlerini kapsar. 

3.  UYGULAMA 

LİKYA ORGANİK’e belgelendirme başvurusu yapan müteşebbisin  başvurusu değerlendirilip 

istenilen kapsamda ‘’Form 02 LİKYA ORGANİK Fiyat Teklifi’’ ile bir ücret teklifi verilmesine 

karar alındığında ücretlendirme ve ödeme koşulları belirlenirken için şu kriterler göz önüne 

alınır.  

 Ücretlendirmede LİKYA ORGANİK’in WEB sayfasına da konan ‘’Form 03 Kontrol ve 

Sertifikasyon Fiyat listesi’’ temel alınır. Kapsamlara göre  Adam /Gün olarak verilen 

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

ön kontrol, numune alma, analiz sonuçları değerlendirme, analiz giderleri, ofis 

çalışmaları, sertifikalandırma, ürün takibi, seyahat, ulaşım ve konaklama da eklenerek 

hesaplanır. Fiyat Listesinde bu kalemlerin ücretleri ayrı ayrı belirtilmiş ve 

tanımlanmaları yapılmıştır. 

 Bireysel müteşebbislerde ücretlendirme Form 03 Fiyat listesine göre yapılır. Bir tek 

müteşebbiste fiyat listesindeki seyahat, ulaşım ve konaklama giderleri tümüyle 

yansıtılır. Ama o bölgede başka bireysel müteşebbisler de varsa ve kontroller aynı 

zamanlarda organize edilebilecekse bu giderler kısmi olarak yansıtılır. Aynı yerde bir 

çok bireysel müteşebbis ile sözleşme yapılırsa, seyahat, ulaşım ve konaklama giderleri 

müteşebbislerin sayısına bölünerek yansıtılır.  

 Ziraat Odaları, Üretici Birlikleri  vbg. kurumların yürüttüğü, çok sayıda müteşebbisleri 

kapsayan projelerde, müteşebbisler ile gurup sözleşmesi veya ayrı ayrı bireysel 

sözleşmeler yapıldığında, farklı bir ücretlendirme yapılabilir. Buna göre kontroller için 

gerekli toplam Gün/Adam sayısı baz alınarak projedeki her müteşebbis başına bir ücret 

tespit edilir. 

Eğer guruptaki müteşebbislerin faaliyet alanları çok büyük farklılıklar gösteriyorsa 

ve/veya hakkaniyet açısından farklı bir ücretlendirme talep ediliyorsa, 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/veya parsel sayısına, hayvansal üretimde büyük- ve küçük 

baş hayvan ve arıcılıkta kovan sayısına, kanatlılarda kanatlı sayısına göre ek bir ücret 

alınır. Bu ek ücret kontrol ve sertifikasyon için gerekli olan fazla zaman, Adam/Gün 

birimi üzerinden hesaplanır.  

 İhalelere bir teklif vermeden önce ihale ile ilgili riskler, tehditler, fırsatlar ve iç kaynağın 

varlığı PR. 04 Kamu İhalelerinde Risk Analiz Prosedüründeki kiriterlerine göre FR. 

Kamu İhalelerinde Ücretlendirme Risk Analiz Formu ile değerlendirilir. Eğer riskler 

fırsatlara oranla daha yüksekse teklif verilmez.  
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 İhalelerde verilecek kontrol ve sertifikasyon ücreti, piyasa araştırması sonucu ve ihale 

şartlarına göre belirlenir. 

 Ücretlendirmede risk analizine göre yapılacak müteşebbislerde/ işletmelerdeki haberli, 

habersiz ve riskli kontrol sayısı, organik statüde ise numune alma ve analiz sonuçları 

değerlendirme , ürün sertifikası düzenleme, ürün ve etiket takibi gibi kalemler Gün 

/Adam birimi olarak hesaplanır. 

 Ücretlendirme yapılırken piyasa koşulları da dikkate alınmak zorundadır.  

 Ödemeler bireysel müteşebbislerde veya müteşebbisler ile gurup sözleşmesi veya ayrı 

ayrı bireysel sözleşmeler yapıldığında ücretin yarısı, kontrol yapıldığında diğer 

yarısının ödenmesi şeklinde olur. 

 İhalelerde ödemeyi ihalenin şartları belirler. Genel olarak proje bitiminde ve belli zaman 

dilimlerinde yapılır.  

4. SONUÇ 

Ücretlendirme prosedürü ve baz alınan ‘’Form 03 Kontrol ve Sertifikasyon Fiyat Listesi’’ 

ücretlendirmeyi yaparken uyulması gereken yöntemlerdir ve ihale ve/veya piyasa şartlarına 

göre değişkenlik gösterebilirler.  

 

 

 

 

 

 

 

 


