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1. AMAÇ
Bu dokümanın amacı, ürün belgelendirme kapsamı dahilinde belgelendirme başvurusunda
bulunan müşterilere belgelendirme hizmetleri için uygulanacak ücret ve ödeme şartlarını
açıklamaktadır. Bu prosedür, ürün belgelendirme hizmetleri için başvuru yapan tüm
müşteriler için uygulanacak ücretleri ve ödeme şartlarını kapsar ve nasıl belirlendiğini açıklar.
2. KAPSAM
De Control Ulusal 107 Aralık 2010 tarih ve 27778 sayılı İyi Tarım Uygulamaları Hakkında
Yönetmelik, ve TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi – ürün, proses ve hizmet
belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar standardı dikkate alınarak oluşturulmuş projeler
için haberli ve habersiz denetimler için kontrol ve sertifikasyon ücretlerini kapsar.
3. TANIMLAR
Fiyat Teklifi: Başvuru formunun alınması üzerine yıllık kontrol ve sertifikasyon maliyetini
içeren teklif
4. SORUMLULUK
Bu prosedürü uygulamak Genel Müdür ve İyi Tarım Birim Sorumlusu sorumluluğu altındadır.
5. UYGULAMA
De Control kontrol masraflarını hesaplanmasında İyi Tarım Uygulamaları Hakkında
Yönetmelik kapsamında Kontrol ve sertifikasyon için gereken tahmini süredir.
Hazırlanan denetim planına uygun olarak kişi veya kuruluşta gerçekleştirilecek denetimlere
ilişkin ücrettir. Başvuran kişi veya kuruluşların ürünleri, parsel sayıları veya üretici,
müteşebbis, üretici örgütü altında gruba dahil olan ürün ve üretici sayılarına göre hesaplanan
denetim süreleri süreleri (adam/gün sayısı) esas alınarak belirlenir.
Müteşebbise verilecek toplam ücret hesaplanırken ücretlendirme gösterge çizelgesi dikkate
alınır.
Bu belirlenen ücret, belgelendirme, gözetim, takip, kapsam değişikliği, yeniden
belgelendirme denetimlerine ait ücrettir.





Denetim ekibinin yol, konaklama vb. giderleri müşteriler tarafından ayrıca karşılanır.
Adam x Gün = Bir denetim için denetçinin harcayacağı süreyi belirtir.
Bir Adam Gün x Denetim Ücreti Olarak = 1.000+ KDV ücret alınır.
Üretici, üretici örgütü veya müteşebbis, verilecek toplam ücret hesaplanırken
ücretlendirme gösterge çizelgesi dikkate alınır.
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Kontrol

Birim fiyat TL

Seçenek 1: Bireysel sertifikasyon

*

Seçenek 2: Grup Sertifikasyonu
Örnekleme ücreti (Kontrol dışı her bir
örnekleme için )
Sertifika Basım Ücreti (Her bir sertifika için )

**
300 TL
250 TL

Seyahat giderleri

***

Analiz giderleri

Müteşebbis tarafından karşılanır

İlave istenecek İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasının onaylı fotokopisi veya 20 TL
kredi başvurusu için üreticiye düzenlenecek sertifikalıdır belgesi
Ücretler TL cinsinden olup karşılığı TL ödeme yapılabilir.
Verilen ücretler KDV içermez.
* Seçenek 1: Bireysel sertifikasyon İyi Tarım Uygulamaları Fiyat Listesi Tablosu esas
alınacaktır.
** Seçenek 2: Grup Sertifikasyonu İyi Tarım Uygulamaları Fiyat Listesi Tablosu esas
alınacaktır.
***Denetim ekibinin yol, konaklama vb. giderleri müşteriler tarafından ayrıca karşılanır. İlave
seyahat veya dokümantasyon işi oluşması durumunda oluşacak ilave masraflar müşteriye
yansıtılır.
Hazırlanan denetim planına uygun olarak kişi veya kuruluşta gerçekleştirilen denetimlere
ilişkin ücrettir. Başvuran kişi veya kuruluşların ürünleri, parsel sayıları veya gruba dahil olan
üreticilerin ürünlerine göre hesaplanan denetim süreleri (adam/gün sayısı) esas alınarak
belirlenir.
5.1. Seçenek 1
Bireysel sertifikasyon İyi Tarım Uygulamaları Fiyat Listesi Tablosu
Yetiştirme Alanı

Adam/Gün
Kapalı Alan Yetiştiricilik

0-20 da

1,00

20 da dan büyük

1,25
Açık Yetiştiricilik

0-100 da

1,00

100 da dan büyük

1,25
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5.2. Seçenek 2
Grup Sertifikasyonu İyi Tarım Uygulamaları Fiyat Listesi Tablosu
Gruptaki Üretici Sayısı
0-25

Her Bir Üretici İçin Adam/Gün
0,25

26-100

0,12

100’den fazla

0,10

5.3. Yalnız Ürün İşleme için
İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme ücreti aşağıdaki çizelgeye göre belirlenir.
Çalışan Sayısı
1–50

Adam/Gün
1,00

50’den fazla

2,00

Bu form müşteriye Lisans Anlaşmasıyla birlikte ulaştırılır.
Ücretlere geçerli oranda KDV eklenir.
Geri iadesi yapılmayan ücretler
– Olası bir hata veya değişiklik sonucunda doğacak kayıpların De Control herhangi bir
haksızlığa maruz kalmaması için “iadesi yapılmayan ücretler” konusunda aşağıda ifade
edilen kurallar geçerli olacaktır.
– İlk başvuruda ve yeni bir Üretici, üretici örgütü veya müteşebbis, için ayrı başvuru
yapılması durumunda yapılan bütün ödemeler.
– Şayet ilk denetimle ilgili plan yapılmış ve müteşebbise plan gönderilmiş ise toplam yıllık
ücretin ilk ödemesi. İlk ödeme yıllık ödemenin genellikle ½’ sidir.
– Şayet dokümanların incelenmesi veya ilk denetim esnasında uygunsuzluk tespit edilmiş ve
müteşebbis başvurusunu geri çekmek istemiş ise yapılan bütün ödemeler.
– Müteşebbis denetim sezonunun ortasında sertifikasyon kuruluşunu değiştirmeyi isterse,
yapılan bütün ödemeler.
– De Control tarafından sertifikasyonla ilgili olarak iptal, geçici veya sürekli askıya alma
kararı alınmış ise yapılan bütün ödemeler.
– Herhangi bir hukuksal dava durumunda yapılacak olan denetim ve değerlendirmelerle
ilgili olan veya doğabilecek diğer masraflarla ilgili yapılan veya yapılacak olan ödemeler.
Resmi ihaleler: Bu doküman çerçevesinde belirlenen ücretler tüm müteşebbislere uygulanır.
Ancak resmi ihalelerde rekabet kurallarında bu belirlemeler dışında Genel Müdür tarafından
gerekli gördüğü hallerde talimatta belirtilen fiyatlandırma üzerinden en fazla %50 oranında
indirim yapabilir ve rekabet edebilecek bir fiyat belirlenerek teklif edilebilir.
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Kamu Yararına olan hizmetlerden Yaş Meyve Sebze Alt Kapsamında konularında veya İyi
Tarım Uygulamalarının gelişmesi yönündeki arge çalışmalarında maksimun 1 yıllık bir süre
toplam müteşebbis sayısının %10’nu geçmeyecek şekilde tarafsızlık komitesinde ele alınarak
kontrol ve sertifikasyon ücretleri (Analiz, ulaşım ve konaklama masrafları hariç)
alınmayacaktır.
Bu doküman çerçevesinde belirlenen ücretler tüm müteşebbislere uygulanır. Ancak rekabet
kurallarında bu belirlemeler dışında Genel Müdür tarafından gerekli gördüğü hallerde
talimatta belirtilen fiyatlandırma üzerinden en fazla % 50 oranında indirim yapabilir ve
rekabet edebilecek bir fiyat belirlenerek teklif edilebilir.
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