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1.AMAÇ 

 

Bu talimatın amacı TRB’ye İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım sertifikalandırma başvurusunda 

bulunan Bireysel Üretici ve Üretici Grubu kontrol ve sertifikasyon faaliyetleri için uygulanacak olan 

kontrol gün sayısı, ücret ve ödeme şartlarını belirlemektir. 

 

2.KAPSAM 

 

Bu talimat bütün müşterilere eşit işlem yapıldığının göstermesi amacıyla uygulanan İyi Tarım 

Uygulamaları ve Organik Tarım kontrol ve sertifikasyon hizmetiyle ilgili tüm fiyatları kapsar. 

 

3. SORUMLULUKLAR 

 

Bu prosedürün uygulanmasından Genel Müdür ve İdari İşler Müdürü sorumludur.  

 
4.TANIMLAR 
 
Doküman İnceleme: Sözleşme imzalanması sonrasında başvuru sahibi üreticilere ait dokümanların kargo 
ve ya faks ile alınması sonrasında ofis ortamında incelenmesidir.  
 
Kontrol Ücreti: Hazırlanan kontrol planına göre sertifikalandırma ve/veya takip kontrollerine ait ücrettir. Bu 
ücret, ürünleri, parsel sayısı ve/veya gruba dahil olan üretici sayısına göre denetim gün sayısı esas alınarak 
belirlenir. Habersiz denetimler sertifikasyon maliyeti içine dahil olarak hesaplanmaktadır. 
 
Ön Denetim Ücreti 
Kuruluş talebine istinaden sertifikalandırma kontrolü öncesi gerçekleştirilen kontrole ait ücrettir. Bu ücret, 
tarımsal işletmenin ve seçenek farklılığına bağlı olmadan 1 günle sınırlı sabit bir ücrettir, sonuçları 
sertifikasyon kararını bağlamaz. 

 

5.UYGULAMA  

 

5.1 Organik Tarım Sertifikalandırma Ücretlendirmeleri 

 

Sözleşme imzalanması sonrasında başvuru sahibinin ödeyeceği ücretin belirlenmesi aşağıda verilen 

tablodaki esaslar dahilinde belirlenir.  

 

5.1.1 Kontrol ve Raporlama Ücreti 

 

Hazırlanan kontrol planına göre kişi yada kuruluşta gerçekleştirilen sertifikalandırma, takip, kapsam 

değişikliği kontrollerine ait ücrettir. 

 

Kontrol ekibinin yol, konaklama vb. giderleri ücrete dahil değildir. Bu ücret kontrolü yapılan 

kişi/kuruluş tarafından ödenir.  
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ORGANİK TARIM BELGELENDİRME  

Üretici Kontrolü (Bitkisel Üretim-Doğadan 

Toplama) 

1000 TL+KDV 

Üretici Kontrolü (Hayvansal Üretim) 1000 TL+ KDV 

İşletme Kontrolü 1500 TL+KDV 

Ürün işleme, paketleme, ambalajlama, etiketleme, 

pazarlama 

1500 TL+KDV 

Genel sertifikanın veya eklerinin yeniden 

düzenlenmesi 

300 TL +KDV 

Her Parti Ürün İçin Düzenlenen Ürün Sertifikası 100 TL + KDV 

Müteşebbis Sertifikasına ek düzenlenen ilk parti ürün sertifikası ücretsiz verilir. 

 Aynı üreticinin; 

-Aynı anda birden fazla kapsamda başvuru yapması (ör. meyve, sebze ve tarla bitkileri)  

-Ürünlerinin hasat dönemlerinin farklı olması  

-Ürün eklemek istemesi sonucu tekrar kontrole gidilmesi 

Durumlarında üreticiden 1 günlük kontrol ücreti olarak 450 TL + KDV ücret alınır. 

*Sertifika almaya hak kazanan organik tarım müşterilerine bir adet A4 boyutunda ‘Organik Tarım 

Müteşebbis’ sertifikası düzenlenir. Hasat edilen her parti ürüne yönelik bir adet A4 boyutunda  ‘Ürün 

Sertifikası’ düzenlenir. 

 
5.2 İyi Tarım Uygulamaları Ücretlendirmeleri 
 
5.2.1 Başvuru, Doküman İnceleme, Ön Denetim ve Belgelendirme Denetimi Ücreti  
 
Başvuru ve Doküman İnceleme Ücreti 
 
Sözleşme imzalanması sonrasında başvuru sahibi seçenek I üreticileri ise;  ÇKS kayıtları, toprak ve su 
analizleri sonuçları, üretim aşaması uygunsa bitki koruma ürünleri ve bitki besleme ürünleri uygulama 
kayıtları incelenir. Başvuru ve doküman ücreti belgelendirme kapsamında değerlendirilip ayrıca ücret talep 
edilmez. 
 
TRB, ürün cinsi, yetiştirme ortamı ve alanın büyüklüğü, parsellerin birbirine olan uzaklıkları dikkate alınarak 
üretici ve üretici grubu için denetim süreleri belirlenir.  
 
Seçenek I üreticileri için bireysel sertifikasyonda en az 1 gün kontrol planlanır. Ancak aynı köy/mahalle 
sınırları içinde olması halinde 1 günde 2 üretici kontrol edilebilir.Gerçek veya tüzel kişilerin sahip veya 
kiracılık sıfatıyla kullandıkları alanlarda sertifikasyon kapsamında üretilen ürünlerin yılda bir kez denetlemesi 
yapılır.  
 
 
 
Seçenek II üreticileri için, üretici sayısı, her üreticiye ait ÇKS kayıtları, tüzel kişilik kanıtları, Üretici grubu 
üyeleri arasında İTU Seçenek II kurallarına uyuma dair sözleşme incelenir.  
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Üretici grubu için kalite yönetim sistemi kontrolleri için bir gün denetim gerçekleştirilir.  Üretici grubunun veya 
müteşebbisler, örnekleme yöntemi ile seçilen üreticiler yılda bir kez denetlenir. Örnekleme yönteminde 
kontrol edilecek üretici sayısının, ürün ve ürün sistemleri dikkate alınarak üretici sayısının  karekökü 
alınarak denetim günü hesabı yapılır. Üretici grubunun saha denetiminde üreticilerin alan büyüklüğü dikkate 
alınarak aşağıdaki Tablo-1 referans alınarak denetim gün sayısı belirlenir. Ürün farklılıkları ve coğrafi 
koşullar dikkate alınarak denetim gün sayısı netleştirilir. 
 
Her iki seçenekte de ürün işleme alanları varsa, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı üretim izin belgeleri 
ayrıca incelenir. 
 
Seçenek I ve II için, başvuru ve doküman inceleme ücreti ayrıca belirlenmez. Her başvuru için 
belgelendirme ücreti içerisindedir.  
 
Belgelendirme Gün Sayısı Ve Ücret   Belirleme:  
Belgelendirme Gün Sayısı Ve Ücret   Belirleme için aşağıdaki Tablo-1 kullanılacaktır. 
 
BELGELENDİRME 

SEÇENEKLERİ  

ÜRETİM ALANI (da) DENETİM   GÜN 

SAYISI  

ÜCRET   (TL) 

 

İTU SEÇENEK I (Bireysel 

Üretici) 

(Açıkta Bitkisel Üretim, fidan) 

 varsa ürün işleme dahil) 

1 – 250 da 1gün 650 - 1250 TL  + % 18 

KDV 

250 – 1000 da  1 gün  1500 TL  + % 18 KDV 

≥ 1000 da 2 gün 1750 TL  + % 18 KDV 

İTU SEÇENEK I (Bireysel 

Üretici) 

(Örtü altı bitkisel üretim, fide 

fidan  )  

varsa ürün işleme dahil 

1 – 10 da 1 / 2  gün 800 - 1000 TL  + % 18 

KDV 

11 – 30 da 1 gün 1100 TL  + % 18 KDV 

31 – 40 da 1 gün 1200 TL  + % 18 KDV 

41 – 50 da 1 gün 1300 TL  + % 18 KDV 

50 – 100 da ve üzeri  1 gün 1500 TL  + % 18 KDV 

100 ve üzeri 1 gün 1750  TL  + % 18 KDV 

İTU SEÇENEK II ( Üretici 

grubu) 

(Açıkta ve Örtü altı  Bitkisel 

Üretim, Fide  Fidan) 

 varsa ürün işleme dahil 

Grubun karekökü 

sayısından Üretici 

denetimi(Aynı İlde) 

Üreticiler Aynı İlde Üretici sayısının karekökü 

x 500 TL -1000  TL + % 

18 KDV 

≤10 da 1 gün/4 üretici 

10-50 da  1 gün/3 üretici 

≥50 da 1 gün/2 üretici 

- Üreticiler Farklı İlde  

Her Üretici 1 gün 750-1000 TL+% 18 KDV 

KYS denetimi    1 gün  1000 TL + % 18 KDV 

İTU Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

Seçenek 1  
 1 gün  1250 TL+ KDV 

 
İTU Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

Seçenek 1 

 ½ gün 800 TL + KDV 

İTU Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

Seçenek 2 
KYS Denetimi 1 gün 1000 TL+KDV 

İTU Su Ürünleri Yetiştiriciliği 
Seçenek 2 

 1 gün 3 Üretici Üretici sayısının karekökü 

x 500 TL -1000  TL + % 

18 KDV 
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Seçenek I veya seçenek II deki üreticilerin farklı alt kapsamları yada farklı zamanlarda hasatı gerçekleşecek 
olan ürünleri olması durumunda yeniden denetime gidilmesi gerektiği durumlarda bireysel üreticiden  650-
1250 TL, üretici grubunda grup üyesi karekökü X 500 TL  ücretlendirme yapılır.  
 
Öndenetim Ücreti 
Eğer seçenek I üretici, yada seçenek II üretici grubu öndenetim talep ederse, bunun için ödemesi gerek 
ücrettir. Bu ücret; seçenek I Bireysel Üretici için  1000 TL,  seçenek II Üretici Grubu için 2000 TL dir. 

 

 

5.3 Takip Kontrolü Ücreti(*) 

 

Kontrolü  yapılan müteşebbisin kontrolde çıkan uygunsuzluklarının giderildiğinin yerinde görülmesi 

gerektiği durumlarda tekrar kontrol yapılır. Bu takip denetimi için 1 günlük kontrol ücreti olarak 500 TL 

+ KDV ve yol/konaklama ücreti alınır.  

 

5.3.1 Ön Kontrol Ücreti (isteğe bağlı)(*) 

 

Müteşebbis talebine bağlı olarak sertifikasyon kontrolü öncesi gerçekleştirilen kontrole ait ücrettir. 

 Bu ücret, sabit olup 750 TL+ KDV olarak belirlenmiştir. Kontrol ekibinin yol, konaklama vb. 

giderleri ücrete dahil değildir. Bu ücret kontrolü yapılan kişi/kuruluş tarafından ödenir.  

 

(*) Yol ,konaklama ve diğer masraflar kontrolden sonra 1 hafta içinde ayrıca faturalandırılır ve 

kontrolü yapılan kişi/kuruluşa gönderilir. Ödemesi en geç 10 gün içinde yapılır. 

 

5.3.2 Faturalandırma ve Ödeme 

Yukarıda belirtilen tablolardan yararlanılarak hesaplanan toplam ücret, kuruluşa Mali İşler Müdürü 

tarafından tek sayfalık Fiyat Teklifi hazırlanarak başvurunun gelmesi sonrasında gönderilir. Müteşebbis 

onayı ardından ‘Organik Tarım Sertifikasyon Sözleşmesi’ yapılır. Karşılıklı imzalandıktan sonra  

ücretinin  % 50’sini  sözleşmenin imzalandığı tarihte ve  kalan % 50’ sini ise sertifika teslimini takiben  

1 hafta içinde aşağıda belirtilen hesap numarasına ödemekle ödenmesi istenir. 

 

Kontrol gün ücretleri mevcut rekabet şartları, ürün sayısı ve kontrolün karmaşıklığı, kontrolör sayısının 

artması ve güncel şartlardaki değişiklikler durumunda, gerekliliği göz önüne alınarak değiştirilebilir. 

Kontrolör sayısı artırılarak kontrol gün sayısı yarı süresine indirilebilir. 

 

5.3.3 TRB  BANKA HESAP NUMARALARI 

Kuruluş sertifikalandırma ücretinin  % 50’sini  sözleşmenin imzalandığı tarihte ve  kalan % 50’ sini ise 

sertifika teslimini takiben  1 hafta içinde aşağıda belirtilen hesap numarasına ödemekle yükümlüdür. 

Ücretler  aşağıdaki banka hesaplarına yatırılacaktır: 

   

TRB BANKA HESAP NUMARALARI: 

Garanti Bankası  Şube:  Yıldız-ANKARA 

IBAN  No: TR 36 0006  2000 4080 0006 298571 

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR 


