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1.0. AMAÇ
1.0. PURPOSE

Bu talimatın amacı belgelendirme için başvuran müşteriye ücret ve ödeme şeklinin belirlenmesidir.
The purpose of this instruction is to determine the fee and payment method for the customer applying for certification.

2.0. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR
2.0. SCOPE AND RESPONSIBILITY

Bu talimat, tüm belgelendirme hizmetlerinin ücretlendirilmesini içerir.
Müşteri, Planlama Sorumlusu ve Belgelendirme Müdürü bu talimatın işlenmesinden sorumludur.
This instruction includes pricing for all certification services.
The Client, Planning Officer and Certification Manager are responsible for processing this instruction.

3.0. TANIMLAR
3.0. DEFINITIONS

-----------------4.0. UYGULAMA
4.0. APPLICATION

Denetim Ücreti, doküman incelemesi, aşama 1, aşama 2, gözetim, takip, transfer, kapsam değiştirme, yeniden
belgelendirme denetimleri dahil ilgili ücretleri kapsar. Bu ücret, çalışan sayısı, müşteri kapsamına giren denetçi
numarası ve denetim süresine göre belirlenecektir.
Günlük denetim ücreti 300 Euro + KDV'dir. Günlük denetim ücreti, rekabet koşullarını, sürecin sayısı ve
karmaşıklığını, tasarım sürecini, nitelikli denetçi ve / veya teknik uzman gereksinimini dikkate alarak değişebilir.
Tüm ücret değişikliği hakları AVACERT tarafından sunulmaktadır.
Müşteri ön denetlemeyi talep ederse, 1 adam / gün denetimi planlanır. Ön denetim ücreti 300 Euro'dur.
Denetimlerinin Belirlenmesi Adam / gün sayısı PR-07 Denetim Prosedürüne göre (Aşama 1, Aşama 2), Gözetim,
denetim takibi olarak hesaplanır. Denetim ücreti, adam / gün ve günlük denetim ücreti ile çarpılarak hesaplanır.
Toplam Denetim Ücreti = {(Denetim adam / gün Denetim ücreti)} + KDV
Örnek: 3 adam / gün denetim süresi
Toplam Denetim Ücreti =3x300=900 euro + KDV
Yeniden belgelendirme denetimleri için müşteriye %10 indirim uygulanır. Müşteri birden fazla firmaya sahipse, özel
ücret Genel Müdür'ün yönlendirici kuruluşun rekabet gücü doğrultusunda planlanabilir.
Denetim ve belgelendirme süreci sözleşmeden önce planlanmaz.
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AVACERT bağımsız denetim sonucuna bakılmaksızın denetim ücretini belirler. Ödeme, Merkez Bankası tarafından
yayınlanan orana göre yapılan fatura ile tahsil edilir. Denetim ücretinin %50'sinin sözleşmeden sonra nakit olarak
ödenmesi ve kalan %50'sinin en az bir hafta olmak üzere 1. aşama denetimden önce ödenmesi gerekmektedir.
Sözleşme, 1. aşama denetiminden önce iptal edilirse, ödenen fiyatın %50'si herhangi bir zarara karşı tutulur. Hizmet
süreci başlatılmışsa, ücret müşteriye geri ödenmez.
Seyahat ve konaklama masrafları müşteri tarafından karşılanır.
Belgeler türkçe olarak hazırlanmaktadır. Belge ücreti için müşteri şartlarına bağlı olarak her ek dil için 50 € + KDV
olarak belirlenir.
Çoklu Organizasyonların belgelendirilmesi için, aynı kapsamda ve alt kapsamda veya ana belge dokümanına açık
başvurular içermekte olup, 50 € 'luk ücrete tabi olmak kaydıyla belgelendirme talebinin sağlanması her bir şube için
ayrı bir belge, Her ek belge için ücretlendirilir.
Gözetim denetimleri için yapılan iptal taleplerinde fatura bedeli %50 oranında hazırlanır.
Bu talimatlardaki değişiklikler, web sayfasındaki revizyon tarihinin esası olarak yayınlanmaktadır.
AVACERT ANADOLU ULUSLARARASI BELGELENDIRME DENETIM TEKNIK KONTROL EGITIM VE TEST HIZMETLERI
LTD.STI.
BANKA ADI: Yapı Kredi Bankası
ŞUBE: Hürriyet
ŞUBE KODU: 584
HESAP NUMARASI (TL): 837 232 82
Audit Fee covers related fees including document review, stage 1, stage 2, surveillance, follow-up, transfer, scope change, re-certification audits.
This fee will be determined according to the number of employees, the number of auditors covered by the client, and the duration of the audit.
The daily inspection fee is 300 Euro + VAT. The daily inspection fee may vary taking into account the conditions of competition, the number and
complexity of the process, the design process, the need for qualified auditors and/or technical experts.
All fee change rights are offered by AVACERT.
If the customer requests pre-inspection, 1 man/day inspection is scheduled. The pre-audit fee is 300 Euros.
Determination of Audits Number of man/days According to PR-07 Audit Procedure (Phase 1, Stage 2), Surveillance is calculated as audit follow-up.
The inspection fee is calculated by multiplying the man/day and the daily inspection fee.
Total Audit Fee = {(Inspection man / day Inspection fee)} + VAT
Example: 3 man/day inspection time
Total Audit Fee = 3x300=900 euro + VAT

A 10% discount is applied to the client for recertification audits. If the client has more than one company, the special fee can be planned in line
with the competitiveness of the General Manager's guiding organization.
The audit and certification process is not planned before the contract.
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AVACERT determines the audit fee regardless of the independent audit result. The payment is collected by the invoice made according to the rate
published by the Central Bank. 50% of the audit fee must be paid in cash after the contract and the remaining 50% must be paid before the 1st
stage audit, at least one week.
If the contract is canceled before the stage 1 audit, 50% of the price paid is held against any loss. If the service process has been initiated, the fee is
not refunded to the customer.
Travel and accommodation expenses are borne by the customer.
Documents are prepared in Turkish. The document fee is determined as 50 € + VAT for each additional language, depending on customer
requirements.
For the certification of Multiple Organizations, the same scope and sub-scope or includes open applications to the main document document,
subject to a fee of 50 €, the provision of the certification request is a separate document for each branch, charged for each additional document.
In the cancellation requests made for surveillance audits, the invoice amount is prepared at the rate of 50%.
Changes to these instructions are published on the basis of the revision date on the web page.
AVACERT ANADOLU ULUSLARARASI BELGELENDIRME DENETIM TEKNIK KONTROL EGITIM VE TEST HIZMETLERI LTD.STI.
BANK NAME: Yapı Kredi Bankası
BRANCH: Hürriyet
BRANCH CODE: 584
ACCOUNT NUMBER (TL): 837 232 82

5.0. İLGİLİ DOKÜMANLAR
5.0. RELATED DOCUMENTS

PR-07 Denetim Prosedürü
PR-07 Audit Procedure
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