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1. REVİZYON BİLGİLERİ 

REVİZYON BİLGİLERİ 

Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 

… … İlk yayın 

1 18.05.2017 

-Tanımlar bölümündeki tanımlar güncellendi. 
- kontrol süresi bölümüne İTU hakkında yönetmeliğinin 8. Maddesinin a ve b bendi 
eklendi. 

2 30.05.2017 
Bireysel Sertifikasyon Kontrol Süresi Hesaplama Tablosu talimattan 

çıkarıldı. 

3 31.05.2017 
Bireysel Sertifikasyon Kontrol Süresi Hesaplama Tablosu talimata 

eklendi 

4 02.10.2019 
Grup sertifikasyonu çerçevesinde grupta ki üretici sayısı arttığı ya da azaldığı durumlarda 

GBTARIMPARK’ın nasıl bir yol izleyeceği ve bireysel sertifikasyon kapsamın da ücretlendirme 

talimatında ki tablo da belirtilen hangi durumlarda hariç tutulabileceği dökümante edilmiştir. 

5   

6   
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2. Amaç 

Bu talimat, GBTARIMPARK’ ın 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 oluşturulmuştur. 

3. Kapsam 

GBTARIMPARK, müşterilerine eşit hizmet vererek gerçekleştirdiği belgelendirme hizmetleri için 

uygulayacağı ücretleri ve ödeme şartlarını kapsar.  

4.Tanımlar 

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

ürünlerin, kendi adlarına sertifikalandırılmasını, 

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

(Değişik ibare:RG-28/5/2014-29013) üreticilerin ürettiği ürünlerin, üretici örgütü veya müteşebbis 

adına sertifikalandırılmasını, 

5. Sorumlular 

Bu talimatın  uygulanmasından Şirket Müdürü sorumludur. 

6.  Ücretinin Belirlenmesi 

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 prosesi kapsayan hizmetlerin ücretleri aşağıda 

verildiği şekilde belirlenir. 

Kamu Kurumları tarafından açılan ihalelerde rekabet kuralları dikkate alınarak ücretlendirme 

talimatı esasları dışına çıkılabilir. 

6.1 Kontrol Süreleri 

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

Hakkında Yönetmeliğini 8. Maddesinde belirtilen; 

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

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

esaslara göre her kontrolör için oranlanarak hesaplanır.  

şartlarına  bağlı kalınarak hesaplanmış ve aşağıdaki tablolarda tanımlanmıştır. 

Tablo 1 : Bireysel Sertifikasyon Kontrol Süresi Hesaplama Tablosu 

Üretim/ 

işleme / 

Tarla / bahçe / 

örtü altı 

Kapsam Adam /gün 

 

 

 

 

Üretim 

Bahçe Yaş Meyve 

Sebze 

1 

Örtü altı Yaş Meyve 

Sebze 

1 

İşleme   1 

Askıya alma sonucu takip veya talep üzerine ilave kontrol   1 

Araziler farklı İl sınırında yer alıyorsa ilave kontrol 1 

 

Tablo 2. Grup Sertifikasyonu Kontrol Süresi  Hesaplama Tablosu 

Üretici başına  arazi  büyüklüğü Üretici sayısı* Adam /gün 

Araziler aynı İl sınırında yer alıyorsa 3 1 

Araziler farklı İl sınırında yer 

alıyorsa 

1 1 

İşleme tesisi 1 

KYS Kontrolü 1 

Askıya alma neticesinde takip veya talep üzerine ilave 

kontrol   

1 

*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. 
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6.2 Ücretler 

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

karşılığı ücretler aşağıdaki tablolarda tanımlanmıştır. 

 

Tablo3. Hizmet Çeşidine Göre Ücret Tablosu  

Hizmet çeşidi Bedeli  

TL  

Açıklama 

Adam / gün Kontrol 800.00  

Müracaat inceleme  150.00  

Sertifika basımı 150.00  

Sertifika revizyonu 150.00 Sertifika kapsamına ürün eklenmesi 

durumunda 

 

Tablo4. Grup Sertifikasyonuna Göre Ücret Tablosu 

 

 

 

Not: Grup Sertifikasyon kapsamında  Tablo 2 ve Tablo 3’te belirlenen ücret teklifleri müşteriye 

sunulur. Müşteri kendisine teklif edilen seçeneklerden kendisi için uygun olanı seçer. 

6.2.2 Ücretlerle İlgili Diğer Hususlar 

 

6.2.2.1 Kontrolörün GBTARIMPARK Merkezinden kontrolü gerçekleştirilecek araziye il / ilçe / 

Köye  ulaşım giderlerini  müşteri karşılar. Ulaşım masrafı ücretlendirme tablosuna işlenmez.  

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

ve bunların arasındaki ulaşımı müşteri sağlar. 

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

6.2.2.4 Kalıntı analizinin yapılabilmesi için kontrol sırasında veya daha sonra alınacak ürün 

numunesi veya numunelerinin GBTARIMPARK’ in Onaylı Taşeron Listesinde yer alan 

laboratuarlardan birisine gönderilmesi de dahil analiz ücreti müşteri tarafından ödenir . 

6.2.2.5 Müşterinin birden fazla konuda aynı anda başvuru yapması (örneğin: meyve, sebze), 

ürünlerin hasatlarının farklı zamanlarda olması, yeni ürün eklenmek istenmesi, belgelendirmenin 

Alan Genişliği(dekar) Kontrol Ücreti (TL) 

0-20.000  3,00  

≥20.001  2,75    
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askıya alınmasına müteakip verilen uygunsuzlukların 3 aydan önce giderilememesi nedeniyle 

takip denetimine karar verilmesi durumlarında müşteriden bir günlük Kontrol ücreti alınır.  

6.2.2.6 Kontrol 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. 

6.2.2.7 Denetim sözleşmesinde belirlenen kontrol ve sertifikasyon hizmetlerine ilişkin ücret, 

sözleşmenin imzalandığı tarihte en az %50 peşin olarak ödenir. Kalan bakiye ise kontrol 

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

6.2.2.8Sertifikanın düzenlenmesi için sözleşme bedelinin ödenmesi şarttır. 

     6.2.2.9 Müşteriye hizmet gerçekleştiği anda faturası düzenlenecektir. 

6.2.2.10Yukarıdaki tablolarda belirtilen ücretler KDV hariç olarak düzenlenmiştir. 

6.2.2.11 Grup sertifikasyonu kapsamında grupta ki üretici sayısında artış yapıldığı taktirde, artan 

her üretici için bireysel ücretlendirme tarifesi üzerinden yapılacaktır. Grupta ki üretici sayısı 

azaldığı taktirde ise iptal edilen ya da sertifikasyon kapsamından çıkarılan her üretici için yine 

bireysel ücretlendirme tarıfisesi üzerinden ücretler hesaplanarak, GBTARIMPARK tarafından 

tahsis edilecektir. 

6.2.2.12 Bireysel sertifikasyon kapsamında ki ücretlendirmelerde ise üreticinin çift ürünü var ise 

ya da İTU denetimi yapılacak ürünlerin hasat tarihleri eşdeğer tarihler de olduğu taktirde, 

GBTARIMPARK eğer isterse bireysel ücretlendirme tablosunda ki bazı birim fiyatları hariç 

tutabilecektir. 
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