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Ücret Belirleme Talimatı
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İlk Yayın

B

17.09.2012

“Denetim ücretlerinde Şirket müdürü onayı ile haklı gerekçeler doğrultusunda
indirim yapılabilir” ibaresi kaldırıldı

C
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Takip denetimi ve özel denetim ücreti eklendi.
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Takip denetim ücreti değiştirildi.
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Belgelendirme ücreti hesaplama değişikliği yapıldı.
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Belgelendirme ücreti hesaplama değişikliği yapıldı.

G
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EN ISO/IEC 17021-1:2015 ve ISO/IEC 27006:2015 revizyonu yapılmıştır.
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AMAÇ
Bu talimatın amacı, CIcert Denetim ve Belgelendirme Faaliyetlerinde uygulanacak ücretlerle ilgili şartları
belirlemektir.
KAPSAM
CIcert tarafından verilecek tüm denetim ve belgelendirme hizmetleri ile ilgili ücretlerin esaslarını kapsar.
TANIMLAR
Başvuru Ücreti: Başvuru yapılması ve tekliflendirme ile ilgili ücrettir.
Planlama Ücreti: Denetimin planlanması için harcanan süre için adam gün sayısına dayanan ücrettir.
Raporlama Ücreti: Denetimin raporlanması için harcanan süre için adam gün sayısına dayanan ücrettir.
Saha Denetim Ücreti: Belgelendirme (Aşama 1 ve Aşama 2), gözetim, takip, transfer, özel (kapsam
genişletme, adres değişikliği vb), belge yenileme denetimleri için adam gün sayısına dayanan ücrettir.
Teknik Uzman Ücreti: Günlük teknik uzman bedelidir.
Dosya İnceleme Ücreti: Denetim dosyasının incelenmesi için alınan ücrettir.
Belge ücreti: Belgenin yayınlanması ve devamlılığı ile ilgili ücrettir.
REFRERANS DOKMANLAR
ISO/IEC 17021-1:2015
Akreditasyon rehberleri
Denetim Süreleri Belirleme Talimatı
UYGULAMA





Tanımlanan ücretler, “Denetim Süreleri Belirleme Talimatı” gerekliliklerine uygun olarak hesaplanan
denetim süreleri (adam/gün sayısı) doğrultusunda hesaplanmıştır. Hesaplama yapılırken Denetim Süresi
hesaplama tablosunda belirtilen Standard günlük denetçi ücreti x adam.gün sayısı baz alınır.
Başvuru ücreti 50 € ve belge ücreti 50 € olarak belirlenen sabit ücretlerdir ve denetim süresi hesaplama
tablosunda belirtilmiştir.
Dosya inceleme ücreti 400€ dur.

Belgelendirme ücretleri yukarıda belirtilen ücretler toplanarak hesaplanır. Ücretlerde değişen koşullar ve ekonomik
konjonktüre göre, CIcert ‘in değişiklik yapma hakkı saklıdır. KDV oranı %18 dir.
Akredite edilme sürecinde denetimi yapılan ve/veya akreditasyon için tanık denetimini kabul eden bir kuruluş söz
konusu olduğunda bu kuruluşa ücretlendirme yapılmayabilir.
Belgelendirme ve akreditasyon şartlarında değişiklikler olduğunda ücret hesaplaması tekrar yapılır.
Müşteri kuruluş tarafından yapılan önemli değişiklikler sonucunda ücret hesaplaması tekrar yapılarak sözleşmeler
yenilenir.
Ek Ücretler

Denetim Ekibinin ulaşım, konaklama vb giderleri kuruluşa aittir.

Belge almaya hak kazanan kuruluşlara bir adet (A4) Türkçe belge düzenlenir. Belge ile birlikte 1 adet
gönder bayrağı (uygulanabilir ise) ücretsiz olarak gönderilir.

Kuruluşun, basılan belgenin aynısından veya farklı dilde ve/veya boyutta ilave belge talep etmesi
durumunda her bir belge için ayrıca 50 €+ KDV ücret talep edilir. İlave bayrak talepleri ücrete tabi
tutulur.

Kuruluşun denetim gerektirmeyen ünvan veya yer değişikliği olmaksızın yerel yönetimlerce yapılan kapı
numarası sokak adı vb adres değişikliklerinde basılan belgeler için 100 €+KDV belge basım ücreti alınır.

Takip denetim ücreti ve Özel denetimlerde ise gözetim ücret bedeli üzerinden fatura kesilir.
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