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1. ECO GLOBAL LABELS ÜCRETLERİ 
 
1.1. SERTİFİKASYON BEDELİ BİLEŞENLERİ  
 
Sertifikasyon bedeli, temel olarak aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur;  

a) Denetim Ücreti  

b) Sertifika Ücreti 

c) Test Ücreti 

 
1.2. SERTİFİKASYON BEDELİNİN BELİRLENMESİ  
 
Sertifikasyon bedelini oluşturan bölümler, NSO’ nun Yetkilendirdiği, Lisanslı-Akredite Kuruluş’ un 
verdiği sertifikasyon hizmetlerinin çeşitli aşamalarında yapılan sözleşmeler kapsamında tahakkuk 
ettirilir. Bu ücretlerin hesaplama yöntemleri aşağıda verilmiştir. Toplam sertifikasyon bedeli, talep 
edilen kapsama göre oluşturulan denetim ekibi, planlanan denetim gün sayısı, sertifika ve gerekli ise 
test ücreti göz önüne alınarak belirlenir.  
 
Başvuru sahibi sertifikasyonun verilmesi veya sürdürülmesi sürecinin herhangi bir aşamasında 
sertifikasyondan vazgeçerse o ana kadar öngörülen ücretlerin tamamını ödemekle yükümlüdür. Eğer 
başvuru sahibi denetim süreci sırasında böyle bir karara varırsa, denetimin tümü için öngörülen ücretin 
yanı sıra varsa denetim ekibi giderlerinin de tamamını ödemekle yükümlüdür.  
 
Ücretlendirmeler pazarlık usulüne açık olmamakla birlikte rehberde belirtildiği fiyatlar geçerli olacaktır. 
 
 
1.2.1. DENETİM/KONTROL ÜCRETİ  
 
Sertifikasyonun verilmesi, sürdürülmesi ve yenilenmesi esnasında yapılan; ön denetim, ilk denetim, 
takip, gözetim, kapsam genişletme ve yenileme denetimleri vb. için denetim ekibi tarafından yapılan ön 
hazırlık, yerinde denetim, raporlama ve düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi süresi de dâhil olmak 
üzere, harcanan gün ve denetçi/teknik uzman sayısı göz önüne alınarak hesaplanır.  
 
Bu ücrete denetim ekibinin iaşe, ibate ve yol masrafları dâhil değildir.  
 
Denetim Ücreti aşağıda verilen tablo da belirtilen hesaplamalara göre tespit edilerek tahakkuk ettirilir. 
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Çalışan Sayısı (Kişi) Başvuru Doküman İncelemesi/SahaDenetim/Kontrol Denetçi/Gün Sayısı 

1 – 50 1 

50 – 100 2 

>100 3 

Tablo 1 
 
Denetçi Gün Ücreti (denetçi/gün):  
 
Yurtiçi : 250,00 - € (EURO+KDV) 
Yurtdışı: 500,00 - € (EURO+KDV) 
 
 
1.2.2. SERTİFİKA ÜCRETİ  
 
Başvuru Evrak Değerlendirmesi ve/veya Saha Denetimi uygun sonuçlanan kuruluşlar için başvuruda 
verilen ve onaylanan bilgiler ve rapor numarasına istinaden sertifika düzenlenir. Yıllık güncelleme ücreti 
ilk Sertifikasyon Süreç ücreti ile aynı olacaktır. 
 
Sertifika Ücreti Kuruluşun Ekonomik büyüklüğüne göre değişmektedir. 
 
Sertifika Ücreti (2 Dil için-TR/EN):  
 

1- Cirosu Yıllık  0 - 200.000,00 - € olanlar için: 
Yurtiçi : 500,00 - € (EURO+KDV) 
Yurtdışı: 2.000,00 - € (EURO+KDV) 
 

2- Cirosu Yıllık  200.000,00 – 400.000,00 - € olanlar için: 
Yurtiçi : 900,00 - € (EURO+KDV) 
Yurtdışı: 3.000,00 - € (EURO+KDV) 
 

3- Cirosu Yıllık  400.000,00 – 1.000.000,00 - € olanlar için: 
Yurtiçi : 1.700,00 - € (EURO+KDV) 
Yurtdışı: 4.000,00 - € (EURO+KDV) 
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4- Cirosu Yıllık  1.000.000,00 - € dan büyük olanlar için: 

Yurtiçi : 3.000,00 - € (EURO+KDV) 
Yurtdışı: 5.000,00 - € (EURO+KDV) 
 

 
1.2.3. TEST ÜCRETİ  
 
Şayet denetim ekolojik ürün denetimi ise denetim sonunda ürün(ler)den numune alınarak teste tabi 
tutulacaktır. Test Ücreti Numune alındıktan sonra peşin tahsil edilecektir. 
 
 
Test Ücreti :  
 
Yurtiçi : 250,00 - € (EURO+KDV)/Ürün Başına 


