KONTROL ve SERTİFİKASYON FİYAT LİSTESİ

KY-L01

ORGANİK TARIM (Yurt içi ve Yurt dışı) KONTROL
TALEP EDİLEN BELGELENDİRME STANDARTLARI ve MALİYET
STANDART ÜCRET
(€ /GÜN)

DENETİM ve SERTİFİKASON DETAYLARI

GİRDİ

BİTKİSEL ÜRETİM

Kontrol gün sayısı her Kapsam için Organik Tarım
Yönetmeliğinde geçen Kontrol edilecek en fazla üretici sayısı ile
sınırlıdır. Kontrol edilen birimin büyüklük derecesi (1-küçük, 2orta, 3-büyük, katsayısı ile çarpılarak) değerlendirilir.

EU

NOP

JAS

200

+150

+150

300

ÖDENECEK
TOPLAM
BEDEL
(€)

YERİNDE BİREYSEL VE GRUP KONTROLÜ
- Bireysel ve Grup üreticisi denetimleri için günde 1000 da alanı geçmemek kaydı
ile
Kontrol gün sayısı hesaplanırken. Kontrol gün sayısının yarısı kadar ofis çalışması
eklenir. Yukarıdaki Denetim taslak planı tablosunda belirtilmiştir.
YERİNDE İŞLETME, DEPO, OFİS KONTROLÜ
- işletme, depo, ofis denetimleri için Kontrol gün sayısı hesaplanır. Kontrol gün
sayısı kadar ofis çalışması eklenir. Yukarıdaki Denetim taslak planı tablosunda
belirtilmiştir.
İŞLETME, DEPO, OFİS KONTROLÜ
- işletme, depo, ofis kontrolü için yapılır. Kontrol gün sayısı kadar ofis çalışması
eklenir.
Son ürünün bileşimindeki her bir girdi için eklenecek tutar;
Ticari olarak satılacak ürün tipi başına eklenecek tutar;

BÜYÜK BAŞ

HAYVANSAL ÜRETİM

TR

Büyüklük
(1-2-3) X

1.

-Her 100 adet/kontrol gün altında barınak Kontrol gün sayısı hesaplanır.
Kontrol gün sayısı kadar ofis çalışması eklenir.

KÜÇÜKBAŞ

(TR standardı) 400 € x
(TR standardı) 100 € x
(TR standardı) 100 € x
(TR standardı) 400 € x

-Her 1000 adet/kontrol gün altında barınak Kontrol gün sayısı hesaplanır.
Kontrol gün sayısı kadar ofis çalışması eklenir..

(TR standardı) 400 € x

KANATLI

(TR standardı) 500 € x
(TR standardı) 0,35 € x

- İşletme başına her kontrol gününde 1000 adet e kadar ve 1 gün ofis çalışması.
- 1000 adet üzeri her kanatlı başına 0,35 € eklenir.

ARICILIK
- Her 200 adet kovan/kontrol gün geçmemek kaydı ile Kontrol gün sayısı
hesaplanır. Kontrol gün sayısı kadar ofis çalışması eklenir.

HABERSİZ KONTROL
-Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Mad. 36-b ve Mad. 36-c
gereğince “Risk kategorisi ile uyumlu şekilde sözleşme altındaki tüm müteşebbislere
Habersiz kontrol gün sayısı hesaplanır. Kontrol gün sayısı yarısı kadar ofis
çalışması eklenir.

TAKİP KONTROL (Tüm seçenekler için)
-Müteşebbisin risk durumuna göre verilen yaptırımları tekrar kontrol gerektiriyorsa,
- Müteşebbise bildirilen yaptırımların verilen (en fazla 1 aylık) sürede kapatmadığında
- Kontrol gün sayısı kadar ofis çalışması eklenir.

(TR standardı) 200 € x
Her standart için belirlenmiş günlük
yevmiye bedeli kadardır. Hesaplanan
kontrol gün sayısı yukarıda
hesaplanarak her seçenek içine dâhil
edilmiştir.
Her standart için belirlenmiş günlük
yevmiye bedeli kadardır. Ortaya çıkan
kontrol gün sayısı ile hesaplanıp ayrıca
faturalandırılır.

-

50 €

İLETİŞİM, KIRTASİYE VE DİĞER MASRAFLAR.

ÖDNECEK TOPLAM BEDEL (€)

2. OFİS ÇALIŞMALARI, SERTİFİKASYON VE İDARİ İŞLER
Sertifikasyon

Adet

EU-NOP-JAS Sertifika basım ücreti (Müteşebbis sertifikası ve Ürün Sertifikası)
TR Sertifika basım ücreti (Müteşebbis sertifikası ve Ürün Sertifikası)
Sertifika yenilenmesi ücreti (TR standart’ı için)
Sözleşme (Müteşebbis imzalı onaylanmış Teklif) değiştirme maliyeti
Resmi kuruma verilmek üzere basılan belge ücreti

25 €
5 €
5 €
20 €
5€

İdari İşler
Telefon görüşmeleri ve kırtasiye gideri vb.

Yıllık
50 €

3.

SEYAHAT HARCAMALARI

Seyahat Harcamaları (Organik Tarım)
EGETAR tarafından karşılanan seyahat giderleri kontrol ve sertifikasyon ücretinin dışında kontrolde faturalandırılan
harcamaya göre müteşebbise ücretlendirilecektir.
EGETAR’ ın sağlayacağı özel otomobil ile yapılması durumunda sağlanacak özel otomobilin kullanım masrafı (her şey
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dâhil)

4.

NUMUNE ALIMI, GÖNDERİMİ ve ANALİZ ÜCRETİ

Numune Alım (Organik Tarım)
TR Organik Günlük yevmiye bedeli
EU-NOP-JAS-GLOBALGAP Günlük yevmiye bedeli
Numune Gönderimi (Organik Tarım)
Kargo şirketinin tarife ücreti geçerlidir.
Analiz Ücreti (Organik Tarım)
Sözleşmeli laboratuarın belirlediği tarife ücreti geçerlidir.

Günlük
200 €
200-500 €
Adet Başına
Örnek Başına
-

NOT:









EGETAR, artan maliyetler durumunda fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
1 ve 2 numaralı tablolardaki ücret tarifeleri arazi ve ürün çeşitliliğine göre değişiklik gösterebilir.
Daha önce akredite olmuş kuruluşlar tarafından belgelendirilmiş projelere %15’e kadar indirim yapılabilir.
Üniversite, araştırma enstitüsü ya da diğer kamu kuruluşlarının projelerinde %20’ye kadar indirim yapılabilir
EGETAR’ın yetkilendirmesi ya da akreditasyonu ile ilgili denetimlerde kontrol edilen projelere %50’ye kadar indirim yapılabilir
Organik Tarıma yeni başlayan müteşebbislerin projelerine %20’ye kadar indirim yapılabilir.
Organik Tarımda erken ödeme yapıldığında %30’a kadar indirim yapılabilir.
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