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AMAÇ

Bu talimatın amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 01.12.2014 tarih ve 5262 sayılı Organik Tarım
Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre gerçekleştirilecek olan kontrol ve sertifikasyon hizmetlerinde
fiyatlandırmanın nasıl yapıldığını detaylı olarak tanımlamaktır.
2.

KAPSAM

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 01.12.2014 tarih ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve ilgili
yönetmelikleri çerçevesinde gerçekleştirilen tüm hizmetlerin ücretlendirilmesini kapsamaktadır.
3.

Referanslar

TS ISO EN 17065
4.

SORUMLULUK

Yönetim: Talimatın uygulanabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmalıdır. Kendi sorumluluğu altında
bulunan tüm personele uygulatmakla ve uygulamakla sorumludur.
Kalite Yönetimi: Bu talimatın hazırlanmasından, kontrol edilip onaylatılmasından, yayınlanmasından
ve gerektiğinde güncellenmesinden sorumludur.
Personel: Sertifiker bu talimatın uygulanmasından sorumludur.
5.

TANIMLAR

Kontrol: Değerlendirme faaliyetlerinin ilgili Yönetmeliğe uygun olarak yapılıp yapılmadığının
belirlenmesi, düzenli kayıtların tutulması, sonuçların rapor edilmesi, gerek görülmesi halinde ürünün
organik niteliğinin laboratuvar analizleri ile test edilmesi sürecidir.
Müteşebbis: Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım faaliyeti yapan gerçek veya tüzel kişiyi
ifade eder. Müşteri ile de eş anlamlı kullanılmaktadır.
Organik bitkisel üretim: İnsan gıdası, hayvan yemi, bitki besleme, çoğaltım materyali elde edilmesi,
hammaddesini tarımdan alan sanayilere organik hammadde temini, tıbbi ve bilimsel amaçlarla her
aşaması Organik Tarım Yönetmeliğine göre üretilen, kontrol edilen ve sertifikalandırılan üretim
faaliyetidir.
Organik hayvansal üretim: Damızlık hayvan veya sperma kullanılarak hayvan üretilmesi, hayvansal
ürünlerden insan gıdası ile hayvan ve bitki besleme ürünleri üretilmesi, hammaddesini tarımdan alan
sanayilere ve bilimsel çalışmalara organik hammadde temini, her aşaması Organik Tarım
Yönetmeliğine göre kontrol edilen ve sertifikalandırılan üretim faaliyetidir.

Elektronik kopya! Basılmış hali kontrolsüz kopyadır! (Basım: 12.7.2018)
Not: Bu doküman Ecogen Denetim ve Sertifikasyon Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.
ECOGEN Kalite Yönetimi’nin yazılı izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üçüncü şahıslarla paylaşılamaz.
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UYGULAMA

Kontroller için gereken zaman;
Süre:
Organik Bitkisel Üretim




Bireysel üreticiler:
Büyüklük ve üretim yoğunluğuna bağlıdır. (yılda en az bir kez her
bir üreticinin %100 denetimi)
Üretici grubu:
Dahili Kontrol Sistemi her yıl mutlaka denetlenir. Gruptaki tüm
üreticilerin hepsi tek tek denetlenir.

1/2 gün (üretici başına)

½ gün
2-3 saat/üretici



Doğal toplama alanı:



İşleme ünitesi (farklı ürün ve süreçlerin sayısına ve ihracat
miktarına bağlı olarak değişir.)
Her üniteye seyahat süresi eklenir.

4-8 saat
4-8 saat

Organik Hayvansal Üretim


Büyükbaş

0-50 adet

3 üretici / gün

50-100 adet

2 üretici / gün

100 > adet

1 üretici / gün



Küçükbaş

1-150 adet

3 üretici / gün

150-300 adet

2 üretici / gün

300 > adet

1 üretici / gün



Kümes

2 Kümes / gün



İşletme

4-8 saat

1 Kontrol günü 8 saattir.
Kontrol Ücreti = 200 EUR / gün + 18%KDV + Kontrolörün yol ve konaklama giderleri + (örnek alındıysa)
analiz masrafı + Kurye masrafı.
Elektronik kopya! Basılmış hali kontrolsüz kopyadır! (Basım: 12.7.2018)
Not: Bu doküman Ecogen Denetim ve Sertifikasyon Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.
ECOGEN Kalite Yönetimi’nin yazılı izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve üçüncü şahıslarla paylaşılamaz

ORGANİK
FİYATLANDIRMA
PROSEDÜRÜ

Döküman No: KG-18
Yayın Tarihi:04.04.2017
Revizyon No: 00
Sayfa No: 3/ 3

Habersiz kontroller:
Her bir müteşebbis en az yılda bir kez tam bir kontrolden geçmektedir. Ek olarak %10’u habersiz,
ikinci bir kontrolden geçmektedir. İkinci kontrolün ücret ve masrafları da teklife eklenir.
Aşağıdaki ücretler kontrol ücretine dahil olmayıp sözleşme üzerinde ayrıca belirtilir:




7.

Ürün sertifikaları (her ürün sertifikasından 10 € ek ücret talep edilecektir);
Re-sertifikasyonu yapılan ürün sertifikalarının Ticaret Borsası satış değerinin %0,5’i
Başvuru formu ile talep edilen ek hizmetler (ek sertifika, kopya sertifika vb.)

Ekler

-
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