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1 Amaç 

 
Bu talimat, GAPCERT’ in yetkili olduğu Organik Tarım Belgelendirme kapsamlarında  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 

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. 

Fiyat teklifi: Başvuru formu ve ekinde verilen kayıtlar dikkate alınarak hesaplanan ve müşteriye 

sunulan yıllık kontrol ve sertifikasyon maliyetini içeren teklif. 

 

4 Sorumlular 

 
Bu talimatın uygulanmasından Şirket Müdürü sorumludur. 

 

5 Ücretlerin Belirlenmesi 
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik çerçevesinde organik ürünlerin 

belgelendirilmesinde; ürün çeşidi, arazi büyüklüğü, üretici adedi, hayvan sayısı, kovan sayısı 

,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 belirlenmiştir. 

Kamu Kurumları tarafından açılan ihalelerde rekabet kuralları dikkate alınarak ücretlendirme 

talimatı esasları dışına çıkılabilir. 
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5.1Kontrol Süreleri 

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

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile belirlenir: 

Madde 36 (1) Kontrol işlemi yapmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar; 

a) Organik tarım faaliyetinin risk analizine göre bulunan kritik kontrol noktalarını dikkate 

alarak bir kontrol planı hazırlar. Risk analizi sonucu, haberli veya habersiz yıllık kontrol ve 

ziyaretlerin yoğunluğunu belirler. Kontrol planı bu Yönetmelikte belirtilen kontrol sayısı/gün 

dikkate alınarak hazırlanır. Kontrolörün bir günde kontrol etmesi gereken müteşebbis sayısının 

takibi yetkilendirilmiş kuruluş sorumluluğundadır. 

b) Tüm müteşebbislere yılda en az bir defa kontrol ziyaretinde bulunur. Kontrol 

ziyaretlerinin en az % 10’u habersiz yapılır. Üretimi ruhsata bağlı bitkisel ürünleri üreten 

müteşebbislerin kontrolü tebliğ ile belirlenir. 

Madde 39 (1) Yetkilendirilmiş kuruluşlarda aranan şartlar şunlardır: 

a) Bir kontrolör bir günde en fazla dört müteşebbisi kontrol eder. Üretici grubu olması 

halinde bu sayı en fazla altı ile sınırlıdır. 

 

5.2 Ücretler 

5.2.1 Hizmet Çeşidine Göre Ücretler 
Kontrol ve sertifikasyon sürecinde Müşteriye verilen hizmeti çeşitleri dikkate alınarak, her 

hizmetin karşılığı ücretler aşağıdaki cetvelde özetlenmiştir. 

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’ye kadar 

indirim yapma hakkını saklı tutar. 

Cetvel 1. Hizmet Çeşidine Göre Ücret Cetveli  

Hizmet çeşidi Bedeli  

TL  

Açıklama 

Adam / gün Kontrol 500.00  

Müracaat inceleme  100.00  

Sertifika basımı 100.00  

Sertifika revizyonu 50.00 Sertifika kapsamına ürün eklenmesi 

halinde   

Analiz ücreti     - Analiz sonrası üreticiye fatura edilecektir 

 

 

 

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. 
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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. 

5.2.4Kalıntı 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 . 

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 takip denetimine karar verilmesi ve bunun 

gerçekleşmesi 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. 

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 Müşteriye hizmet gerçekleştiği anda faturası düzenlenecektir. 

5.2.9 Ücret tarifesi KDV hariç olarak düzenlenmiştir. 

 
 
 
 


