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1 Amaç 

 
Bu talimat, GAPCERT’ in yetkili olduğu belgelendirme kapsamında  kontrol ve sertifikasyon 

hizmeti almak için başvuruda bulunan müşterilere ( üretici / üretici grubu / müteşebbis) verilecek 

hizmetin ücretinin ve ödeme esaslarının  belirlenmesi için hazırlanmıştır.  

 

2 Kapsam 

 
Kuruluşumuzun, müşterilerine eşit hizmet vererek gerçekleştirdiği belgelendirme hizmetleri için 

uygulayacağı ücretleri ve ödeme şartlarını kapsar.  

 

3 Tanımlar 

 
Bireysel Sertifikasyon : Gerçek veya tüzel kişilerin kendi tasarrufu altındaki alanlarda ürettikleri 

ürünlerin, kendi adlarına sertifikalandırılması. Bireysel belgelendirme denetimlerinde kullanılan 

kontrol listeleri; majör, minör ve tavsiye niteliğinde maddelerden oluşur. 

Grup sertifikasyonu:Üretici örgütü veya müteşebbis çatısı altında sözleşmeyle bir araya gelen 

üreticilerin ürettiği ürünlerin, üretici örgütü veya müteşebbis adına sertifikalandırılması. Gruptaki 

üreticilerin her biri aynı tür ürünü üretebilir veya farklı ürünler üretmeyi tercih edebilirler. Grup 

belgelendirmesi denetimlerinde kullanılan kontrol listeleri; majör, minör ve tavsiye niteliğinde 

maddelerden oluşur ve ayrıca kalite yönetim sisteminin denetimini içerir. 

 

4 Sorumlular 

 
Bu talimatın uygulanmasından Şirket Müdürü sorumludur. 

 

5 Ücretlerin Belirlenmesi 

 
Ürün çeşidi, arazi büyüklüğü, üretici adedi, KYS işletilip işletilmediği, ürün işleme tesisinin 

varlığı, ek kontrol, takip denetimi, habersiz kontrol vb hususlar gözönüne alınarak kayıtların 

incelenmesinden sertifikanın düzenlenmesine kadarki süreci kapsayan hizmetlerin ücretleri 

aşağıda verildiği şekilde belirlenir. 

Kamu Kurumları tarafından açılan ihalelerde rekabet kuralları dikkate alınarak ücretlendirme 

talimatı esasları dışına çıkılabilir. 

5.1 Kontrol Süreleri 
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Müşterinin özelliğine göre (ürün cinsi, yetiştirme ortamı, alan genişliği )  Kontrol süreleri İTU 

yönetmeliği Madde 8’sindeki ; 

(1) KSK, aşağıdaki sürelerde kontrol faaliyetlerini gerçekleştirir: 

a) Bireysel sertifikasyonda en az bir gün, ancak aynı köy/mahalle sınırları içinde olması 

halinde bir günde iki üretici, üreticinin farklı illerde de üretim/yetiştiricilik alanlarının bulunması 

halinde her il için ilave bir gün, 

 

b) Grup sertifikasyonunda; kalite yönetim sistemi kontrolleri için bir gün, 

üretim/yetiştiricilik alanlarının aynı il sınırları içerisinde yer alması durumunda bir günde en fazla 

üç üretici,kontrol edilir. 

 

(2) Kontrolör sayısının birden fazla olması durumunda, üreticilerin kontrol süreleri yukarıda 

belirtilen esaslara göre her kontrolör için oranlanarak hesaplanır. 

 

5.2 Ücretler 

5.2.1 Hizmet Çeşidine Göre Ücretler 
Ürün çeşidi, arazi büyüklüğü, üretici sayısı, KYS işletilip işletilmediği, ürün işleme 

tesisinin varlığı, ilave kontrol, takip denetimi, habersiz(gözetim) kontrol vb. hususlar göz önüne 

alınarak kayıtların incelenmesinden sertifikanın düzenlenmesine kadarki süreci kapsayan 

hizmetlerin ücretleri aşağıda verildiği şekilde belirlenir. 

Şirket Müdürü piyasa rekabetini ve üretici/üretici grubunun firma ile olan iş ilişkinin 

daha iyi başlaması için veya devam eden iş ilişkisinin daha iyi ilerlemesi adına en fazla % 50’a 

kadar indirim yapma hakkını saklı tutar.  

Tablo 1: Bireysel Sertifikasyon Kontrol Seçeneği Ücret Tablosu 

 Hizmet çeşidi Bedeli TL  Açıklama 

Adam/gün Kontrol 500 TL  

Müracaat inceleme  150 TL  

Sertifika basımı 100 TL  

Sertifika revizyonu 50 TL  

Üretim alanı farklı ilde ise 200 TL  

Sertifikada birden fazla ürün var ise 100 TL  

 

 

 

Tablo 2. Grup Sertifikasyonu Ücret Tablosu Seçenek A 

Kontrol Ücreti (da/TL) Açıklama 
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1,70 TL 
Konaklama ve yol ücretleri üretici grubu tarafından karşılanmak 

istenirse 

2,70 TL Konaklama ve yol ücretleri KSK tarafından karşılanırsa 

 

Tablo 2. Grup Sertifikasyonu Ücret Tablosu Seçenek B 

Hizmet çeşidi Bedeli TL  Açıklama 

Adam / gün Kontrol 500 TL  

Müracaat inceleme  250 TL  

Sertifika basımı (5 sayfaya kadar) 150 TL  

Sertifika revizyonu 250 TL  

Üretim alanı farklı ilde ise (ilave her il için) 250 TL  

Sertifikada birden fazla ürün var ise 250 TL  

Sertifika basımı sayfa başı (ek sayfa sayısı 

6’dan 30’a kadar) 

15 TL  

Sertifika basımı sayfa başı (ek sayfa sayısı 

31’den -50’ye kadar) 

10 TL  

Sertifika basımı sayfa başı (ek sayfa sayısı 

51’den -100’e kadar) 

5 TL  

Sertifika basımı sayfa başı (ek sayfa sayısı 

100’den sonraki) 

3 TL  

 

Tablo 2. Grup Sertifikasyonu Ücret Tablosu Seçenek C 

Üretici Sayısı Kişi Başı Açıklama 

0-250 120 TL  

251-500  100 TL  

501-750 90 TL  

751-1000 80 TL  

1001-1250 70 TL  

1251-1500 60 TL  

1501’den sonrası her üretici için  50 TL  

Sertifika basımı sayfa başı (ek sayfa sayısı 

31’den -50’ye kadar) 

10 TL  

Sertifika basımı sayfa başı (ek sayfa sayısı 

51’den -100’e kadar) 

5 TL  

Sertifika basımı sayfa başı (ek sayfa sayısı 

100’den sonraki) 

3 TL  
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*Grup sertifikasyonunda gruptan kontrol edilecek üretici sayısı Gruptaki toplam üretici sayısının 

karekökü alınarak bulunur. 

*Kontrolör sayısının birden fazla olması durumunda, üreticilerin kontrol süreleri yukarıda 

belirtilen esaslara göre her kontrolör için oranlanarak kontroller gerçekleştirilir. 

 

5.2.2 Ücretlerle İlgili Diğer Hususlar 

 

5.2.1 Kontrolörün GAPCERT Merkezinden denetimi yapılacak araziye il / ilçe / Köye 

ulaşım masrafını müşteri karşılar. Ulaşım masrafı ücretlendirme cetveline işlenmez. 

5.2.2Kontrol edilecek büro, çiftlik , işletme, arazi, işleme tesisi, depo ve buna benzer yerlere ve 

bunların arasındaki ulaşımı müşteri sağlar. 

5.2.3Kontrol hizmeti süresince, kontrol mahallinde  kontrolörün konaklamasını müşteri sağlar. 

5.2.4 Bireysel üreticilerde kalıntı analizinin yapılabilmesi için kontrol sırasında veya daha sonra 

alınacak ürün numunesi veya numunelerinin GAPCERT’ in Onaylı Taşeron Listesinde yer alan 

laboratuarlardan birisine gönderilmesi de dahil analiz ücreti müşteri tarafından ödenir. 

GAPCERT, grup sertifikasyonlarında kendi aldığı numuneler için analiz bedeli (pestisit analizi) 

ni analiz sonuçları ilgili laboratuvardan geldikten sonra aynı bedelle üreticiye faturalandırır . 

Kontrol dışı kalan ( GAPCERT tarafından kontrol edilmeyen : Karekökle tespit edilen üreticiler 

ve takip, gözetim ve habersiz denetim yapılan üreticiler , şikayet üzerine yapılan denetimler vb 

dışında kalan) üreticilerin numunelerinin analizinde sorumluluk almayacaktır. GAPCERT sadece 

gurubun veya bireysel üreticinin talebi halinde Onaylı Taşeron Listesini verebilecektir.  

 

5.2.5Müşterinin birden fazla konuda aynı anda başvuru yapması (örneğin: meyve, 

sebze),ürünlerin hasatlarınınfarklı zamanlarda olması,yeni ürün eklenmek istenmesi, 

belgelendirmenin askıya alınmasına müteakip verilen uygunsuzlukların 3 aydan önce 

giderilememesi nedeniyle takip denetimine karar verilmesi durumlarında müşteriden bir günlük 

denetim ücreti alınır.  

5.2.6Kontrol planı müşteri tarafından onaylandıktan sonra müşteri tarafından yazılı gerekçeli 

beyanla sözleşmenin feshedilmesi durumunda o tarihe kadar alınan ödemeler, müşteriye iade 

edilmez. Kontrol planı müşteri tarafından onaylanmadan önce yazılı ve gerekçeli beyanı ile 

feshedilmesi durumunda alınan ödemeler müşteriye iade edilir. 
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5.2.7 Denetim sözleşmesinde belirlenen kontrol ve sertifikasyon hizmetlerine ilişkin ücret, 

sözleşmenin imzalandığı tarihte en az %50 peşin olarak ödenir. Bakiye kısım, kontrol raporunun 

imzalanmasından itibaren, en geç bir hafta içinde müşteri tarafından ödenir.  

5.2.8 Sertifikanın düzenlenmesi için sözleşme bedelinin ödenmesi şarttır. 

5.2.9 Müşteriye hizmet gerçekleştiği anda faturası düzenlenecektir. 

5.2.10 Ücret tarifesi KDV hariç olarak düzenlenmiştir. 

5.2.11 Grup Sertifikasyon Kapsamında Seçenek A ücretini seçen üretici grubu için ulaşım ve 

konaklama ücreti için ayrıca ücret talep edilmez. 

5.2.12 Üretici grubu ücretlendirme tablosunda belirtilen Seçenek A veya Seçenek B veya 

Seçenek C’ den istediğini seçebilir. 

5.2.13 2018 yılının başlangıcından talimatın revize edildiği tarihe kadar yapılan sözleşmelerde 

aynı fiyat tarifesini uygulama hakkı şirket müdürü tarafından belirlenir. 

 
 
 
 


