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1.

AMAÇ VE KAPSAM
Bu talimatın amacı; ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 220000 Standartlarında göre yapılacak belgelendirme için
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.

3.

TANIMLAR
Adam/Gün Ücreti: Belgelendirme talep eden kuruluşa verilen hizmetlerde, bir denetçinin 1 günlük
hizmet ücreti.

4.

UYGULAMA

4.1.

ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 22000 belgelendirmeleri için denetim süreleri IAF MD5 ve ISO 22003 standardına
göre belgelendirme başvurusunda verilen bilgiler doğrultusunda planlama sorumlusu tarafından hesaplanır.
Belirlenen ücretler firmalara teklif şeklinde sunulur.
Genel bilgilendirme olması açısından ana esaslar aşağıdaki gibidir;
Belgelendirme ücretlerinin belirlenmesinde birim adam/gün ücreti 250 € olarak esas alınır. Denetim için
adam/gün sayısının belirlenmesinde belgelendirilecek standartlar, firmanın büyüklüğü, karmaşıklığı,
belgelendirme kapsamında etkin çalışan sayısı, farklı sahaların kapsama dâhil olma durumu gibi faktörler göz
önünde bulundurulur.
İlk belgelendirme denetimi (aşama 1 ve aşama 2 denetimi), gözetim denetimi, transfer denetimi,
kapsam değişikliği, yeniden belgelendirme denetimi ücreti; IAF MD 5 ve ISO 22003 standardı baz
alınarak hazırlanan denetim adam gün planına göre belirlenen ücrettir.
Yıllık belge kullanım ücreti; belge kullanım karşılığı her yıl için kuruluşlardan tahsil edilen ücrettir.
Belgelendirme ücretlerinin hesaplanmasında aşağıdaki faktörler göz önüne alınarak standart hesaplama
yöntemi ile elde edilen fiyat üzerinde indirim veya artırma yapma hakkı CUGB’de saklıdır.

Hazırlayan / İmza
Aslı Üründül
Kalite Yönetim Müdürü

Kontrol Eden / İmza
Aslı Üründül
Kalite Yönetim Müdürü

Onaylayan / İmza
Fahrettin Söner
Genel Müdür
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-

Harcanacak denetçi adam/gün sayısı
Harcanacak teknik uzman adam/gün sayısı ve maliyeti
Ofis faaliyetleri ve giderleri
Şirket kar beklentisi

-

Yolda geçen süre

-

Denetimin tam gün olmamasına rağmen denetçiye tam gün ücreti ödenmesi

-

Kadrolu / yarı zamanlı denetçi kullanım farklılığı

-

Denetçi ücretleri arasındaki fark

-

Teknik uzman ücretleri arasındaki fark

-

Komite üyeleri bütçeleri

-

Müşterinin faaliyet gösterdiği bölge koşulları

-

Farklı dilde sertifika talep edilmesi

Ofis çalışması kontrol raporlama, bulguların değerlendirilmesi, sertifikasyon kararı, sertifika hazırlanması vb
içermektedir.
Denetimlerde denetçi ve teknik uzmanlar tarafından harcanan yol, konaklama, yemek vs. giderler denetim
ücreti haricinde ayrıca faturalandırılacaktır.
Denetim ücretlerine KDV dahil değildir, ayrıca ilave edilecektir.
5.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

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.

7.

REVİZYON GEÇMİŞİ

Revizyon No

İlgili Madde

Revizyon Nedeni

Revizyon Tarihi
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