Doküman No: SB-T-01.02
İTU FİYATLANDIRMA TALİMATI

İlk Yayın Tarihi: 24.02.2017
Rev. Tarihi-No: 01.04.2021 -7/0
Sayfa No: 1 / 3

1.

AMAÇ VE KAPSAM
Bu talimatın amacı; İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği’ne göre, fiyatlandırmanın nasıl yapıldığını detaylı olarak
tanımlamaktır.

2.

SORUMLULUK
Yönetim: Talimatın uygulanabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmalıdır. Kendi sorumluluğu altında bulunan
tüm personele uygulatmakla ve uygulamakla sorumludur.
Kalite Yönetimi: Bu talimatın hazırlanmasından, kontrol edilip onaylatılmasından, yayınlanmasından ve
gerektiğinde güncellenmesinden sorumludur.
Personel: Sertifiker bu talimatın uygulanmasından sorumludur.

3.

TANIMLAR
Bireysel üretici: Kendi tasarrufu altındaki alanlarda ürün üreten gerçek veya tüzel kişilerdir.
Grup üretici: Üretici örgütü veya müteşebbis çatısı altında sözleşmeyle bir araya gelen üreticilerdir.
Kontrol: Değerlendirme faaliyetlerinin ilgili yönetmeliğe uygun olarak yapılıp yapılmadığının belirlenmesi,
düzenli kayıtların tutulması, sonuçların rapor edilmesi, gerek görülmesi halinde ürünün organik niteliğinin
laboratuvar analizleri ile test edilmesi sürecidir.
Müteşebbis: İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik’e göre; grup sertifikasyonu kapsamında üretim
yapan, işleyen ve/veya pazarlayan tüzel kişileri veya ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilmiş
tarımsal ürünü bireysel sertifikasyon kapsamında işleyen ve/veya pazarlayan tüzel kişileri ifade eder.
Müşteri ile de eş anlamlı kullanılmaktadır.

Hazırlayan / İmza
Buket Morkoç
Sertifiker

Kontrol Eden / İmza
Gözde Çetin
Kalite Yönetim Sorumlusu

Onaylayan / İmza
Gizem Uysal
Sertifikasyon Müdürü
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4.

UYGULAMA
Kontrol için gerekli olan günlerin doğru ve yeterli tahmin edilmesi çok önemlidir. Çok az gün kontrol raporunun
güvenilir olmamasına sebep olabilir. Diğer taraftan, çok fazla gün teklifin geri çevrilmesine sebep olabilir.
Örnekleme yöntemi ile kontrol edilecek üretici sayısı; her alt kapsam için üretim sistemleri dikkate alınarak,
Çiftçi Grubu’na dahil üretici sayısının ayrı ayrı kareköklerinin toplamının alınması ile belirlenir. Karekök
sonucunun ondalık sayı olması halinde yukarıya tamamlanır. Dikkat edilmesi gereken bir konu da, bir Çiftçi
Grubu’na ait olmayan ve dahili kontrol sistemi olmayan bireysel çiftçilerin en az yılda bir kere kontrol
edilmeleridir.
Ücret Hesaplama-Örnek
Üretici grubu içerisinde
20 kişi alanda elma üretimi : √ 20 = 5
20 kişi Örtü altı domates üretimi: √20 = 5
16 kişi açık alan buğday üretimi yapıyor: √16 = 4
Toplamda 5 + 5 + 4 =14 üretici denetlenir.
Kontroller için gereken zaman SB-ITU-F-03 Teklif Formu dokümanında detaylıca belirtilmiştir.
1 Kontrol günü 8 saattir.
Kontrol ve Sertifikasyon Ücreti = 2000 TL / gün + 18%KDV + Kontrolörün yol ve konaklama giderleri + Analiz
masrafı (numune alındıysa) + Kurye masrafı.
Not: Control Union pazarlama stratejisi kapsamında teklif tutarı üzerinden en fazla %15 oranında indirim
uygulanabilir.
Habersiz kontroller:
Her bir müteşebbis en az yılda bir kez tam bir kontrolden geçmektedir. Grup sertifikasyonu kapsamında ilk kez
sözleşme yapılan grup üretici veya müteşebbislerin ilk sertifikalarının geçerlilik döneminde, kontrol edilen
üretici sayısının %50’si kadar üreticiye ilave olarak habersiz kontrol yapılır. Ayrıca bu kontrollere ilaveten %10’u
habersiz, ikinci bir kontrol yapılmaktadır. Habersiz kontrollerin ücret ve masrafları da teklife eklenir.

5.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR
Sözleşme Prosedürü (SB-P-01)
İTU Teklif Formu (SB-ITU-F-03)
İTU Sözleşme Formu (SB-ITU-F-04)
İTU Fiyatlandırma Tablosu (SB-ITU-F-16)

6.

DAĞITIM
Bu dokümanın elektronik nüshası tüm personelin erişimine açık olarak https://sharenet.controlunion.com
adresinde Quality&Safety > Country Management Systems > Turkey > 01.CU Turkey > 04.Quality CU Turkey
yolu ile ulaşılabilecek şekilde yer almaktadır.
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7.

REVİZYON GEÇMİŞİ

Revizyon No

İlgili Madde

0/0

Tüm doküman

1/0

Revizyon Nedeni

Revizyon Tarihi
24.02.2017

4.Uygulama

Entegre Kalite Yönetim Sistemi düzenlemesi nedeniyle
yeniden yayın. Eski no: CUGB.ITU.T04 Rev.09
Fiyat revizyonu

2/0

4.Uygulama

Karekök hesaplama yöntemi ve ofis çalışması eklendi.

29.08.2017

3/0

4.Uygulama

26.02.2019

4/0

4.Uygulama

Üretici başına kontrol gün sayıları Yönetmeliğe göre
düzenlendi.
İl Tarım projeleri ile ilgili indirim maddesi eklendi.

5/0

4.Uygulama

Kontrol ve sertifikasyon ücreti değiştirildi.

07.01.2020

6/0

4.Uygulama

7/0

4.Uygulama

İl tarım / ihaleler hususunda belirtilen indirim 19.01.2021
hükümleri kaldırılmış olup, tüm müşteriler için
yapılabilecek indirim oranı ilave edilmiştir. Ayrıca
kontroller için gereken zaman hesaplamasının detayları
kaldırılmış olup, hesaplamanın yapıldığı dokümana atıf
yapılmıştır.
Kontrol ve Sertifikasyon Ücreti revize edildi.
01.04.2021

13.04.2017

10.05.2019
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