
Kimyevi/Organik Gübre ve Ürünler Lisans Belgesi Düzenleme (İlk defa) Adet 5.300,00

Kimyevi/Organik Gübre ve Ürünler Tescil Belgesi ve Etiket Onayı (İlk Defa) Adet 1.800,00

Kimyevi/Organik Gübre ve Ürünler Etiket Değişikliği Onayı Adet 900,00

a) 5.000 Tona kadar (5.000 Ton dahil) Ton 650,00
b) 5.000 Ton üzeri Ton 1.350,00
c) Kapsam Dışı İzni 620,00

a) Ön İzni (1 – 1000 Kg) Adet 650,00
b) Ön İzni (1001 Kg ile 5000 Kg) Adet 1.320,00
c) Ön İzni (5001Kg ve üzeri için) Adet 2.000,00
d) *Kapsam Dışı İzni Adet 620,00
e) Mikrobiyal ürünler numune ithalatı 420,00

2- Bu listedeki hizmetlere ilişkin ücretler peşin alınır. Gerçek veya tüzel kişilik tarafından yatırılan ücretler işlem yapıldıktan sonra iade edilmez.

3- Yukarıda belirtlen hizmetlerle ilgili başvuru esnasında alınan ücret, başvuru yapılan yılın birim fiyatı üzerinden tahsil edilir. Hizmet sonraki yılda tamamlanmış olsa bile yıl içi fiyat farkı 
uygulanmaz.
Ancak başvuru için ayrı, düzenlenecek belge için ayrı ücret alınacağı durumlarda; belge için belgenin onaylandığı tarihteki birim fiyat uygulanır. 

Kimyevi Gübreler İthalat Uygunluk Belgesi 
Kimyevi Gübreler İthalat Uygunluk Belgesi 

Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer 
Ürünlerin İthalat İzinleri (Tescilli ürün ithalatı ve ilk defa ithalat ayrı ayrı müracaat etme koşuluyla)

1- Tüm belgelerin değişikliklerinde başvuru ücretinin 1/2 oranında ücret alınır. Süresi sona eren belgelerden tam ücret alınır. Ancak;                                                                                                                                 
    1.1. Kanun, Yönetmelik veya Bakanlığımız talimatlarıyla resen yapılan belge değişikliklerinde başvuru ücretinin 1/4 oranında ücret alınır.
    1.2. Belediyelerce resen yapılan adres değişikliklerinde işletme bazında başvuru ücretinin 1/4 oranında ücret alınır.
    1.3. Kayda tabi işletmelerde ve İşletme Kayıt Belgesine yeni bir faaliyet eklenmesi durumunda; eklenen faaliyetin başvuru ücretinin tamamı alınır.
    1.4. Onaya tabi gıda takviyesi üreten işletmelerin adres, ünvan değişikliklerinden işletme bazında kayıt belgesi başvuru ücretinin 1/2 oranında ücret alınır.
    1.5. Tek dilekçe ile birden fazla onay ve kayıt başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişilerden her bir başvuru için ayrı ayrı ücret alınır.


