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1. Giri ş 

Aşağıda belirtilen kurallar (Bölüm 2)  CERES GmbH, CERES kardeş şirketleri, ya da CERES 
adı altında faaliyet gösteren şubeler (sahibi CERES GmbH olmasa bile)  tarafından 
düzenlenen teklifler için geçerlidir. NOP’a göre, bu kural tüm şubeler ve partner ofisler için 
uygulanır. 
 
Diğer tüm programlar için: Bizim ismimiz altında faaliyet göstermeyen şubeler / temsilcilikler 
için, ilgili ofise (müşteriye değil!), müşteriye teklifler ve faturalar kendi fiyat politikalarına göre 
ilgili ofis tarafından düzenlenirken, biz yalnızca sertifikasyon ücretini fatura ediyoruz. Bölüm 3 
ve 4 aynı zamanda CERES adı altında faaliyet göstermeyen bu şubeleri de kapsar.  
 
2. Standart Ücretler 
2.1 Kontrol Hizmetleri 

Kontrol ve rapor yazımı için günlük ücretler aşağıdaki tabloya gore fatura edilir: 

Ülke € ya da 
$ / gün 

Ülke € ya 
da $ / 
gün 

Ülke € ya da 
$ / gün 

Arnavutluk 280 € Jamaika 250 $ Romanya 270 € 
Avusturya 600 € Kazakistan 350 € Rusya 350 € 
Azerbaycan 250 € Kenya 230 € Ruanda  230 € 
Bolivya 200 $ Letonya 350 € Suudi Arabistan 450 € 
Bulgaristan 250 € Litvanya 350 € Sırbistan 280 € 
Çin 390 $ Makedonya 270 € Güney  Afrika 300 € 
Kolombiya 250 $ Meksika 170 $ İspanya 600 € 
Kosta Rika 310 $ Moldova 270 € Tayvan 300 € 
Dominik Cum. 220 $ Fas 300 € Tanzanya 230 € 
Mısır 320 € Nepal 250 € Tayland (ve diğer 

tüm GD Asya 
ülkeleri) 

280 € 

Etiyopya 230 € Hollanda 600 € Togo 230 € 
Fransa 600 € Nikaragua 250 $ Türkiye 220 € 
Almanya 600 € Papua Yeni Gine 300 € Uganda 230 € 
Gana 270 € Paraguay 400 $ Ukrayna 350 € 
Grenada 250 € Peru 250 $ Birleşik Krallık 600 € 
İran 300 € Polonya 300 € Özbekistan 350 € 
İtalya 600 € Portekiz 400 €   

JAS eğitimi için aynı ücretlendirme geçerlidir. 

Ekvador ve Şili: Ücretler, yerel pazarda oluşturulduğu gibi, hektar başına fatura edilir. 

Uygun durumlarda, daha az tecrübeli kontrolörler için kontrol günleri daha düşük ücretten 
fatura edilebilir. Bu durum özellikle, az tecrübeli kontrolörlerin üye çiftçilerin bir kısmını kontrol 
ettiği büyük üretici grupları için geçerlidir.  

Tekstil departmanı için, denetim Alman ofisi tarafından gerçekleştirildiği sürece, denetimin 
yapıldığı ülkeden bağımsız olarak günlük ücret 600 € olarak fatura edilir. 
  
2.2 Seyahat günleri   
Seyahat günleri ilgili ülkenin günlük ücretinin %50’si olarak hesaplanır. 
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2.3 Giderler 

Sertifikasyon, idari işler, akreditasyon, vs, giderleri aşağıdaki sisteme gore hesaplanır: 

• Rapor gözden geçirme, uygunsuzlukların ele alınması ve sertifikasyon için günlük 500 
€ /550 € olarak hesaplanır. 

• Hesaplanan miktar, sonrasında, büyüklük, komplekslik ve sertifikasyon için talep 
edilen standartların sayısına gore düzenlenir. Bu faktörler 0’dan (çok küçük ya da çok 
basit) 3’e (çok çok büyük ya da kompleks) kadar ve 0’dan (bir standart) 1’e (4 
standart) kadar değişir. Bir standartlı çok küçük ve basit bir operasyon için örn: 500 
€’dan 0,25 gün hesaplanır (=125 €), düzenlenmiş giderler ise 125 € * (1+0+0+0) =125 
€ olur. Dört standartlı çok çok büyük ve kompleks bir operasyon için, teklif 2,5 gün için 
düzenlenir (2,5 * 500 € =1250 €). 1250 € * (1+3+3+1) =1250 € * 8 =10000 € 

 

2.4 Diğer ücretler 
Diğer giderler şunları içerir; 
Ücret İlgili standart Ücret Detaylar 
Standart sahibine 
ödenecek lisans 
ücretleri 

GLOBALG.A.P.; 
GOTS; Textile 
Exchange 

Lütfen ilgili 
organizasyonun 
websitelerine ve 
tekliflere başvurunuz 

 

Numuneler  Organik, GOTS Laboratuvar ve 
gönderim ücretine 
bağlıdır 

Numune alınacağı 
önceden kesin olarak 
belliyse teklife dahil 
edilecektir 

Etiket onayı  Organik Her etiket için 10 € 5 etiket için ücret 
alınmaz (bu durum 
yalnızca perakende 
etiketler için geçerlidir 

Girdi onayı  Organik Her girdi için 20 € 5 girdi için ücret 
alınmaz 

Sertifika uzatması ya 
da değişikli ği 

Tümü Her sertifika için 50 € Eğer gecikme 
CERES’den kaynaklı 
ise, ya da CERES 
tarafından yapılan ve 
düzeltilmesi gerekn bir 
hata var ise ilgili 
değildir 

COR Onayı  Canada Organic 
Regime 

Her sertifika için 100 €  

 

2.5 Teklif 
Teklifler kontrol ücreti artı giderler (bknz yukarıda) artı lisans ücretlerinin bir toplamı olarak 
oluşturulur. Operasyonun büyüklüğü ya da kompleksliği değişmediği ya da CERES 
ücretlerdeki değişiklikler konusunda üreticiyi önceden bilgilendirmediği sürece, bu teklif 
gelecek yıllarda da değişmeyecek yıllık ücret olarak değerlendirilir. NOP’a göre, teklif ayrıca 
tahmini olarak seyahat giderlerini de içerir. NOP sertifikasyonunun dahil olmadığı tekliflerde 
seyahat giderleri (yemek ve konaklama dahil) normalde dahil edilmez. Buna ek olarak, 
teklifler gerekli olabilecek, örn; kalıntı bulunması ya da diğer ciddi uygunsuzlukların sonucu 
olarak, İlave kontroller normalde tekliflere dahil edilmez. 
 

Toplam teklifimizin %50’sini ön ödeme  olarak talep ediyoruz. Bazı durumlarda bu yüzde 
daha yüksek olabilir. Teklifin kalan kısmı artı teklife dahil edilmeyen giderlerin toplamı 
sertifikasyon kararının görüşülmesinden once faturalandırılacaktır. CERES ulaşım giderlerini 
minimize etmeye çalışmaktadır; örneğin, bikaç farklı kontrol tek bir seyahat ile birleştirilir, bu 
gibi durumlarda toplam gider dahil olan taraflar için orantılı olarak paylaştırılır. Ayrıca CERES 
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seyahatler için yalnızca ekonomi sınıfı kullanır ve en makul konaklama seçeneğini tercih 
eder. 
Kontrolün gerçekleşmesine rağmen sertifikasyondan çekilmek isteyen üreticilerin yaptığı ön 
ödeme iade edilmez.  

 
3. Standart olmayan ücretler listesi 
 

3.1 Özel durumlar için ilave kontroller 
Eğer gerekli görülen ilave kontrollerden major eksikliklerden dolayı (örneğin; yasaklı girdi 
kullanımı) üretici sorumlu ise, CERES ilave ödeme talep eder. Bu ödemeler, yukarıda 
açıklandığı gibi, ilave masraf olarak (kontrolörün günlük çalışması, seyahat masrafları, 
laboratuar giderleri, ofis zamanı, vs) hesaplanır. 
 
3.2 Rastgele yapılan habersiz kontroller 
CERES, %10 oranında rastgele habersiz kontrol yapılması konusunda bir politikaya sahiptir. 
Habersiz kontroller ancak kontrol esnasında önemli bir uygunsuzluk bulunması durumunda 
fatura edilir. 

 
4. Diğer ücretler 

4.1 İthalat ya da ürün sertifikası/TC düzenlenmesi 

• € 10 GOTS ürün sertifikaları için 

• € 30 yurtiçi ticaret için düzenlenen her bir ürün sertifikası için 

• € 50 standart için düzenlenen “kontrol sertifikaları” için (Uluslararası ithalat sertifikaları) 
 

5. İhaleler 
CERES’in yetkinlik alanı ile ilgili olduğu sürece ve ISO/IEC 17065’in bağımsızlık ve diğer 
gerekliliklerine uygun olduğu sürece, CERES özel ya da kamu ihalelerine teklif sunabilir. Bu 
gibi durumlarda, CERES günlük ücretler ve teklif sunulması için düzenlenen formatlar gibi 
ihale şartlarına uymak zorundadır. 


