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A. AMAÇ 
Bu talimatın amacı NİSSERT’ e organik tarım kurallarına göre kontrol ve sertifikasyon için başvuran 

müşterilere ücretlerin duyurulmasıdır.  

 

B. UYGULAMA 
1. Bireysel Müşteriler 

a. Bitkisel üretim 

 

Organik bitkisel ürün için kontrol ve sertifikasyon ücreti aşağıdaki çizelgeye göre belirlenir.  

 

Örtü Altı Üretim Alanı Açık Üretim Alanı Ücret (TL) 

0 – 20 dekar 0 – 100 dekar 1000 

20 dekar büyük 100 dekar büyük 2000 

 

b. Organik hayvansal ürün için kontrol ve sertifikasyon ücreti, müşterideki hayvan sayısına göre 

aşağıdaki çizelgeye göre belirlenir. 

 

Büyükbaş Küçükbaş Kanatlı Ücret (TL) 

0 – 100 0 – 1000 0 – 5000 1000 

101-200 1001-2000 5001-7000 2000 

201-300 2001-3000 7001-10000 3000 

301-400 3001-4000 10001-12000 4000 

401-500 4001-5000 12000 den fazla 5000 

501-700 5001-7000  6000 

701-1000 7001-10000  7000 

1000 den fazla 10000 den fazla  8000 

 
c. Organik arıcılık yapan işletmeler için kontrol ve sertifikasyonücreti, kovan sayısına göre 

aşağıdaki çizelgeye göre belirlenir. 

 

Kovan sayısı Ücret (TL) 

0 – 250 1000 

250 den fazla 2000 

 
d. Organik mantar üretimi yapan ve orman alanlarından veya doğal alanlardan ürün toplayan 

müşteriler için kontrol ve sertifikasyon ücreti,  üretim miktarına göre aşağıdaki gibi belirlenir. 

 

Yıllık tahmini üretim miktarı Ücret (TL) 

0 – 50 ton 1000 

51-100 ton 2000 

100 tondan fazla 3000 
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e. Organik su ürünleri üreten müşteriler için kontrol ve sertifikasyon ücreti, toplam su alanına 

göre aşağıdaki gibi belirlenir. 

Toplam su alanı Ücret (TL) 

0 – 3000 metrekare 1000 

3000 metrekareden fazla 2000 

 

f. Organik su ürünleri üreten müşteriler için kontrol ve sertifikasyon ücreti, toplam su alanına 

göre aşağıdaki gibi belirlenir. 

Toplam su alanı Ücret (TL) 

0 – 3000 metrekare 1000 

3000 metrekareden fazla 2000 

 

2. Küçük üreticilerin grup halinde kontrol ve sertifikasyonu 
Kontrol ve sertifikasyonbedeli; bir köy ya da üreticilerin oluşturduğu gruplarda/ projelerde üye sayısı 

başına 60 TL,  ya da dönüm başına 1,5 TL olarak belirlenmiştir.Müşterilere, gruplarındaki üreticilerin 4 

dönüm ve altındaki parsellerin ve çayırların veri tabanına girilmeyeceği sözleşme ile bildirilir.  

 

Ücretlendirme için müşteri kendi üretici yapısına uyan seçeneği seçer.  

 

3. Yalnız Ürün İşleme Yapan Müşteriler 
Yalnız ürün işleyen müşteriler için kontrol ve sertifikasyon ücreti,üretim miktarına göre aşağıdaki gibi 

belirlenir. 

Üretim Miktarı Ücret (TL) 

0 – 50 ton 1000 

51-100  ton 2000 

100 tondan fazla 3000 

 

Üretim Miktarı (Yumurtacılar İçin) Ücret (TL) 

0 – 81000 adet 2000 

81001 – 100000 adet 3500 

100000 adet 4500 

 

4. Küçük üreticilerin grup halinde kontrol ve sertifikasyonu 

Kontrol ve sertifikasyon bedeli; bir köy ya da üreticilerin oluşturduğu gruplarda/ projelerde üye sayısı 

başına 60 TL,  ya da dönüm başına 1,5 TL olarak belirlenmiştir. Müşterilere, gruplarındaki üreticilerin 

4 dönüm ve altındaki parsellerin ve çayırların veri tabanına girilmeyeceği sözleşme ile bildirilir.  
 

Ücretlendirme için müşteri kendi üretici yapısına uyan seçeneği seçer.  

 

Yalnız ürün işleyen müşteriler için kontrol ve sertifikasyon ücreti,  çalışan sayısına göre aşağıdaki gibi 

belirlenir. 

Çalışan Sayısı Ücret (TL) 

0 – 50 1000 

50 den fazla 1200 
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5. Yapılan ilk kontrollerinin ardından, müşteriye takip kontrolü yapılması gerekirsekontrol ve 

sertifikasyon ücretine 750 TL eklenir. 

 

6. Kontrolörlerin ulaşım ve konaklama giderleri müşteri tarafından karşılanır. Karşılanmadığı 

durumda bu giderler faturaya ilave edilir.  

 

 

 

7. Bu talimattaki tüm ücretlendirmeler; sertifikalandırma tetkiki ve müteşebbis sertifikası için geçerli 
olup. NİSSERT düzenleyeceği her bir ürün sertifikası için; 

 

− Parti şeklinde üretim yapan müşterilerde, düzenlenecek her parti ürün sertifikası 

için 100TL 

− Ürün sertifikası düzenlenen her partinin satışlarında düzenlenecek her sertifika 

için 20TL 

− Daha önce onaylanan sertifikaların, onaylı kopyalarının düzenlenmesi için 10TL 
talep edilecektir.   

 

8. Belirtilen tüm bu ücretler, KDV hariç olup yasal açıdan geçerli oranda KDV faturaya eklenir. 

 


