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1.0 AMAÇ 

Bu prosedür, İTU Yönetmeliği kapsamında sertifikasyon başvurusunda bulunan üretici, üretici örgütü veya 
müteşebbise sertifikasyon hizmetleri için uygulanacak ücretlendirme şartlarının açıklanmasını amaçlar. 
 

2.0 KAPSAM 
Bu prosedür; İTU Yönetmeliği kapsamında tüm üretici, üretici örgütü veya müteşebbise uygulanacak ücret 
hesaplamalarını kapsar. 
 

3.0 SORUMLULUKLAR 
Genel Müdür, Belgelendirme Müdürü ve Sertifiker sorumludur. 
 

4.0 PROSEDÜR 
4.1 Ücretlerin Belirlenmesi  
Sertifiker tarafından üretici, üretici örgütü veya müteşebbisin gönderdiği başvuru formundaki bilgilere göre 
Ücretlendirme Tablosu doldurularak kontrol ve sertifikasyon hizmet ücreti hesaplanır. 
Ücretlendirme Tablosu, Bireysel Sertifikasyon ve Grup Sertifikasyon için ayrı hazırlanmıştır. 
Her iki sertifikasyonda da ücretlendirme, Kontrol Süresi Hesaplama Kriterleri ve Sertifikasyon Süresi Hesaplama 
Kriterlerinden oluşur.  
Yapılan hizmetler adam/gün üzerinden hesaplanır ve UOF-AGR-İTU-F-TR-4030 Ücretlendirme Tablosu 
kullanılarak belirlenir. 
Bireysel ve Grup Sertifikasyonda kontrol sürelerinin hesaplanması aşağıdaki gibidir: 

Kontrol Süresi Hesaplama 

Kapsam Kontrol adam/gün veya üretici/gün 

Bireysel üretici 1 adam/gün 

Bireysel üretici (aynı köy ve/veya mahalle) 0,5 adam /gün 

Üretici grubu (Bitkisel üretim) 3 üretici/gün 

Kontrol edilecek üretici sayısı grupta yer alan toplam 
üretici sayısının karekökü alınarak bir üst sayıya 
tamamlanarak oluşur.  

Habersiz Denetim Grup sertifikasyonda 1 adam/gün KYS habersiz 
denetimi yapılır.  

Ayrıca İTU Kontrol Prosedüründe belirtilen oranlarda 
ve Ücretlendirme Tablosunda tanımlanan üretici 
sayısı kontrol edilir. 

Üretici grubu (Kalite Yönetim Sistemi kontrolü) En az 1 adam/gün 

Paketleme ünitesi  En az 0,5 adam/gün 

Ofis çalışması ve sertifikasyon için harcanan zaman * 

*Sertifikasyon süresinin hesaplanmasında Belgelendirme Müdürü aşağıda belirtilen maddeleri dikkate alır: 

• Bireysel sertifikasyonda kontrol öncesi doküman inceleme (ürün çeşitliliği, alan büyüklüğü, daha önce 
uygunsuzluk alınıp alınmadığı ve kapatılan uygunsuzluklar gibi) ve kontrol sonrası doküman inceleme 
(uygunsuzlukların değerlendirilmesi, kontrol dokümanlarının incelenmesi, sertifikasyon kararının alınması 
gibi) kriterleri göz önünde bulundurulur.  

• Grup sertifikasyonda ise üretici başına ofiste harcanan zaman üzerinden hesaplama yapılır.  
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Ücretlendirme Tablosuna göre hazırlanan kontrol ve sertifikasyon ücretine aşağıdaki ücretler dahil değildir.  

• %18 KDV 

• Analiz ücreti (numunenin USB Certification tarafından alınması durumunda) 

• Kontrolörün yol ve konaklama masrafları 

• Gönderilen dökümanların kargo masrafları 

Ücretlendirme Tablosuna göre her bir üretici, üretici örgütü ve/veya müteşebbis için hazırlanan kontrol ve 
sertifikasyon hizmeti ücreti tablosu Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanarak ilgili dosyada saklanır. 

Değişiklikler 
Bu prosedürde gerçekleştirilen değişiklikler, değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerli olmak kaydı ile 
uygulamadaki değişiklik tarihi esas alınarak USB Certification web sayfasında yayınlanır.  
  
5.0 KAYITLAR 

Doküman Numarası Başlık veya Tanım 

UOF-AGR-İTU-F-TR-4030 Ücretlendirme Tablosu 

UOF-AGR-İTU-TR-4040 İTU Teklif Formu 

UOF-AGR-İTU-TR-4050 İTU Sözleşme Formu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


