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1. Amaç ve Kapsam 
     

         Bu talimat ile GlobalG.A.P  Belgelendirme kapsamında başvuruda bulunan müteşebbisler için uygulanacak 
          kontrol gün sayısı , GG Kayıt ücreti ve ödeme koşullarını belirlemektir. 
 

    Bu talimat GG  kontrol ve sertifikasyonu ile ilgili fiyatlandırmayı tüm müşterilere eşit olarak 
    yapıldığının gösterilmesini kapsar. 

 

2. Sorumluluklar 

Genel Müdür 

Sertifiker 

 

3. Tanımlar 

Doküman inceleme: Taraflar arasında imzalanan sözleşme sonrası başvuru sahibinin GG Standardı kapsamı 
uygulanacak seçenek seçimine göre belgelerin  ofis ortamında incelenmesidir. 

Kontrol ve sertifikasyon ücreti: Sunulan ve onaylanan kontrol planına göre GG uygulama seçeneği (Opt.1 – 

Opt.2) kapsamında tarımsal işletmede gerçekleştirilen belgelendirme kontrollerine ait ücretlendirme olup ürün 
çeşitliliği, parsel sayısı, eğer Opt.2 yani grup üretici ise guruba dahil üretici sayısına göre kontrol gün sayısı esas 

alınarak hesaplanır. 
Habersiz Kontroller : GlobalG.A.P. Standardı  kapsamında gurup sertifikasyonda ilk kez sözleşme yaptığı 

üretici örgütü  veya müteşebbislerin ilk sertifikalarının geçerlilik döneminde kontrol edilen  sayısının % 50 si 
kadar üreticiye ek habersiz kontrol yapar. Üretici guruplarının öncelikle kalite yönetim sistemi kontrol edilir. 

Uygunsuzluk olması durumunda guruba dahil üreticiler gurup sertifikasyon sistemine göre yeniden kontrol edilir. 

Buna ilaveten yılda en az 1 kez her sertifikasyon seçeneğindeki sözleşme yaptığı tarafların en az % 10 nunu 
habersiz olarak kontrolü yapılır.  

Takip Kontrol : Kontrolü yapılan üretici/ üretici grubunda uygunsuzluk olması durumunda yapılan takip 
kontroldür. 

 

4. Uygulama 
 

Kontrol Süresi ;GlobalG.A.P. kapsamında kayıt altına alınan bireysel üretici (Opt.1) alan ve grup üretici (Opt. 2) 

üreticii sayıları esas alınarak yapılır. 

 

Kontrol Süresi Hesaplaması 

 

 

 

Kapsam 
Minimum süre Maksimum süre 

Bireysel Üretici 4 saat                                                                     
(Ürün, Parsel, Depo tek/yürüme mesafesi ise 
ürün işleme hariç ise ve sonraki kontroller 
olması durumunda ise)                                                   

8 saat                                                           
(Birden fazla ürün, lokasyon,depo yeri,ürün işleme 
dahil olması durumunda) 

Üretici grubu kalite yönetim 

sistemi 

6 saat                                                                     
Grupta 2- 10 üreticiye kadar üretici bulunması 
tek ürün  ve sonraki kontrol olması 
durumunda 

8 saat                                                          
Grupta 11 >  üretici bulunması ,çok çeşitli ürün 
bulunması  ve ilk  kontrol olması durumunda 

Üretici Grubu Bitkisel 

üretim/Yetiştiricilik   

1 gün /1 üretici    (8  saat)                                                                                                              
Üreticilerin  üretim sistemleri dikkate alınarak 
gruba dahil üretici sayısının ayrı ayrı 
kareköklerinin toplamı  alınarak belirlenir. 

1 gün/3 üretici     
(8 veya 9 saat)                                                                                      
üreticilerin  üretim sistemleri dikkate alınarak 
gruba dahil üretici sayısının ayrı ayrı kareköklerinin 
toplamı  alınarak belirlenir. Aynı il/ilçe olması 
durumunda  

 
Ürün İşleme Ünitesi Dahil 

olması durumunda 
1 Saat 2 Saat                                                                  

Hasat sonrası işlemler (yıkama/kimyasal 
uygulama) 
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KONTROL ÜCRETİ HESAPLAMA TABLOSU 

TANIM Fiyat 
EURO / Gün 

Kontrol 
Gün 

Sayısı 
Minimum süre Maksimum süre 

TOPLAM 
TUTAR 
(Euro) Yurtdışı 

Projeleri 
Türkiye 
Projeleri  

DOSYA İNCELEME 400 400   Bireysel: 0,1 / 
Üretici grubu: 0,25 

-  

ÜRETİM YERİ 
KONTROLÜ 
(BİREYSEL ) 

700  450   4 saat                                                                     
(Ürün, Parsel, Depo tek/yürüme 
mesafesi ise ürün işleme hariç 
ise ve sonraki kontroller olması 
durumunda ise)                                                   

8 saat                                                           
(Birden fazla ürün, 
lokasyon,depo yeri,ürün işleme 
dahil olması durumunda) 

 

ÜRETİM YERİ 
KONTROLÜ 
(GRUP) 

600 450  1 gün /1 üretici    (8  saat)                                                                                                              
Üreticilerin  üretim sistemleri 
dikkate alınarak gruba dahil 
üretici sayısının ayrı ayrı 
kareköklerinin toplamı  alınarak 
belirlenir. 

1 gün/3 üretici     
(8 veya 9 saat)                                                                                      
üreticilerin  üretim sistemleri 
dikkate alınarak gruba dahil 
üretici sayısının ayrı ayrı 
kareköklerinin toplamı  alınarak 
belirlenir. Aynı il/ilçe olması 
durumunda  
 

 

ÜRETİCİ GRUBU 
QMS KONTROLÜ 

700 450   6 saat                                                                     
Grupta 2- 10 üreticiye kadar 
üretici bulunması tek ürün  ve 
sonraki kontrol olması 
durumunda 

8 saat                                                     
Grupta 11 >  üretici bulunması 
,çok çeşitli ürün bulunması  ve 
ilk  kontrol olması durumunda 

 

ULAŞIM VE 
KONAKLAMA İÇİN 
HARCANAN 
ZAMAN 

700 350    Mesafeye bağlı  Mesafeye bağlı  

SERTİFİKASYON 
HİZMETLERİ 
  

500 400   Üretici/ 0,25 gün Grup olması durumunda ürün 
çeşidi, lokasyon farklılığı, işleme 
ünitesi bağlı olarak kontrol gün 
sayısı kadar  

 

Ürün İşleme Ünitesi 
Dahil olması 
durumunda 

500 400  1 Saat 2 Saat                                                  
Hasat sonrası işlemler 
(yıkama/kimyasal uygulama) 

 

ÜRÜN ANALİZ 
ÜCRETİ  

 - -  MÜŞTERİYE AİTTİR   

YOL, KONAKLAMA 
VE İLETİŞİM 
GİDERLERİ 

 Denetime göre belirlenir. 
Yol ücreti ; Denetim yerine 
gidiş-geliş için araç (otobüs 
– tren – vapur – taksi -uçak 
-araç kiralama) bilet /fatura 
ücreti. Şirket aracı 
kullanılması durumunda km 
başına 0,20 Euro masraf 
talep edilir 

-  MÜŞTERİYE AİTTİR   

DİĞER (POSTA, 
KARGO, 
KIRTASİYE, 
YEMEK VE 
BEKLENMEYEN 
GİDERLER) 

  Kontrol ve sertifikasyon ücreti 
min. %2 

Kontrol ve sertifikasyon ücreti 
max. %10 

 

TOPLAM ÜCRET +%18 KDV : 

 

GG Sertifikasyon Kayıt Ücreti 
 

 

Option 1 : 25€/Sertifika                                          

Option 2 : 130€/sertifika + 1€/üretici + 2 den fazla iç denetçi olması durumunda 50€ 
    

 



       

 

 

     T009 – Rev.01, 26.01.2021    Toplam 4 sayfadır. 

                                                                                                                               Sayfa 3 

  

 

 GLOBALG.A.P. FİYATLANDIRMA TALİMATI  

 

5. Kontrol Ücreti: 

     Taraflar arasında imzalanan sözleşmeyi müteakip,  ilgili dokümanların incelenmesi sonucunda sertifikasyon   
     seçeneği kapsamında ücretlendirme yapılır. 

 

     Müteşebbisin aşağıdaki belgelendirme seçeneklerine göre ödeme bilgisi ;  
a) Habersiz Ödül Programı seçmesi durumunda, üretici ek %10 luk habersiz kontrollerden hariç tutulur. Bu 

durum ödeme planına azalma olarak yansır. 
b) Alan Dışı (Off Site) ve Alan (On Site) kontrolleri :  Her iki modülün kullanılmasının nedeni genel kontrol 

sürecinde azalma olmadan yerinde kontrol için harcanan zamanı kısaltmaktır. Bu fiyatlandırmada herhangi 
bir değişikliğe neden olmaz. 

 

     Ücretlendirmede GG Fiyat Teklifi Hazırlama Tablosu kullanılır.  
     Hesaplama yapıldıktan sonra otomatik olarak fiyat teklifi tablosuna transfer olur ve Fiyat teklifinin gözden geçirilir  

     ve pdf formatıyla hazır hale gelen teklif mektubu  müşteriye gönderilir. Ücretlendirme  gereklilikler  çerçevesinde  
     ve yıllık enflasyona göre değişiklik gösterebilir.  Yine üreticinin sezon süresinde yapacağı değişiklik çerçevesinde   

     hasat dönemleri ve yerleşim yerleri göz önüne alınarak ek ücretlendirme yapılır. Belirlenen ücretin %50 nin ilk  

     kontrol öncesinde firmanın  belirtilen hesabına yatırılması gereklidir. Bakiye ödeme varsa belirlenen kontroller  
     süresince kontrolden önce ve sertifikasyon aşamasında ise bakiyenin tamamı sertifika basımından önce ödenir.  

      
     Müteşebbis planlanmış olan bir kontrolden 20 gün öncesinden haber vermek şartı ile bu sözleşmeyi feshetmek  

     isterse GlobalG.A.P. veri tabanı kayıt ücreti ödemesi ECOSIR’a yapılacaktır. 
     Sertifikanın askıya alınması durumunda taraflar arasında yapılacak ek sözleşme ile ödeme şekli belirlenir. EURO 

     cinsinden olan ücretlerin karşılığı TL ile ödeme yapılabilir. 

     Bu form ECOSIR web-sayfasında halka açıktır. 
 

6. REFERANSLAR 
     

      GG KONTROL VE SERTİFİKASYON PROSEDÜRÜ 
      FİYAT TEKLİFİ VE KONTRAT PROSEDÜRÜ 

      GG FİYAT TEKLİFİ HAZIRLAMA TABLOSU 
 

 

 

Üretim metodu ve ürün üretim alanına dayanarak 

 GGAP ALAN KAYIT ÜCRETİ (HER BİR ÜRETİCİ İÇİN) GG güncel kayıt ücreti kullanılır. 
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7. Revizyon Bilgileri 
 

Revizyonun Tanımlanması Yazan Tarih 

İlk Yayın H.Ö.MÜDERRİSZADE 25.01.2021 

1.Revizyon : Fiyat/gün ücret güncellenmesi hk. H.Ö.MÜDERRİSZADE 26.01.2021 

 


