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EKOTAR KONTROL VE SERTİFİKASYON KURULUŞUNUN FİYAT POLİTİKASI
Kontrol Bedeli:
Ücretlendirme: Kontrol bedeli + ulaşım bedeli + konaklama gideri + ofis çalışma bedeli
Kontrol bedeli: Denetim gün sayısı ve ofis çalışma gün sayısı bedeli günlük 3000 TL + KDV’dir. Üreticinin arazisi 500 da’ın
üzerinde ise her 500 da için ekstra 1 kontrol gün sayısı eklenir. Kontrolörün seyahat için harcadığı her bir gün için 3000 TL + KDV
alınır.
Kontrol Gün Sayısı: 1 kontrolörün Arazide veya ofiste denetim ve belge inceleme için harcadığı süredir. Örneğin 1 tam gün
işletme/arazi denetimi, yarım gün yol (1/2) ve yarım gün (1/2) de belge inceleme için ofis çalışması yapılan bir müşteri için toplamda
2 adam gün sayısı olarak ücret alınır.
Kontrol bedeli: Her denetim gün sayısı ve ofis çalışma gün sayısı bedeli günlük 3000 TL + KDV’dir. Farklı illerde bulunan şube,
fason veya işleme tesisleri için kontrol gün sayısı ayrıca alınır. Farklı her 10 adet ürün grubu için ekstra 1 denetim ve belgelendirme
gün ücreti alınır.
Üretici Grupları için dekar başına: 4,7 TL + KDV + ulaşım bedeli + konaklama gideri. Bir üreticinin üretim alanının 500’da’ı
geçmesi durumunda her ekstra 500 da için 1’er gün kontrol gün sayısı eklenir.
Hayvancılık İşletmeleri için her üretici denetim gün sayısı ve ofis çalışma gün sayısı bedeli günlük 3000 TL + KDV’dir. 200
büyükbaş ve katları, 500 küçükbaş ve katları, 3000 kanatlı ve katlarını geçen işletmeler için ekstra 1’er gün sayısı hesaplamaya
eklenecektir.
TR (Türk Organik Yönetmeliğine göre) kontrol ve sertifikasyon bedeli günlük: 2400 TL + KDV
EU (AB Organik Yönetmeliğine göre) kontrol ve sertifikasyon bedeli günlük: 3000 TL + KDV
NOP (ABD Organik Mevzuatına göre) kontrol ve sertifikasyon bedeli günlük: 3000 TL + KDV
İTU (İyi Tarım Uygulamaları) kontrol ve sertifikasyon bedeli günlük: 1250 TL + KDV
GOTS (Global Organic Textile Standard), kontrol ve sertifikasyon bedeli günlük: 5000 TL + KDV
Ulaşım gideri: Tüm ulaşım giderleri üreticiye aittir.
Konaklama gideri: Tüm konaklama ve yemek giderleri üreticiye aittir.
Tarım Bakanlığı 18 Ağustos 2010 Tarihli 27676 Sayılı Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmeliği gereği yılda
en az 1 defa arazi ve/veya işletme kontrolleri yapılır. Gerek duyulduğunda ek olarak habersiz kontrol yapılabilir. Ek denetimler
ücrete tabidir.
Sertifikasyon Bedeli:
Sertifikasyon bedeli Bitkisel Üretimde düzenlenecek olan her belge (ürün ve parti sertifikası, onay yazısı ve belge onaylama vs) için
belge başına 60 TL + KDV’dir. Yılda bir kez düzenlenen Müteşebbis Sertifikası için bu ücret talep edilmez. Sertifika dışında üçüncü
taraflara üreticinin talebi ile istenen belge (uygunluk belgesi) ve yazılar için (bankaya yazılan yazılar vs) belge başına 60 TL + KDV
alınır.
Analiz Bedelleri:
Tüm analiz bedelleri ve masrafları başvurana aittir. Numune denetim dışında alındıysa numune alan EKOTAR personelinin tüm
ulaşım ve konaklama masrafları başvuran tarafından ödenir.
Kontrol ve Sertifikasyon ücretleri başvuru esnasında yarısı peşin olarak alınır, diğer yarısı ise denetimden önce EKOTAR’a her yıl
ödenir.
Özel Durumlar:
EKOTAR, resmi kurum veya kuruluşlara, özel projelere, kamu yararına olan projelere yukarıda belirtilen ücretlendirmenin dışında
fiyatlandırma yapabilir. Bu fiyatlandırmada kamu yararına olan resmi kurum ve kuruşlar için üreticilerin aynı iller içinde olması,
küçük üreticiler olması, mono kültür ürün çeşidi olması durumlarında iskonto oranı maksimum %75, özel kuruluşlar ve projeler için
ise maksimum %50 Genel Müdürün onayı ile bu kapsamda olan her müşteriye eşit olacak şekilde uygulanabilir.
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