FİYATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ
1.

GENEL

Bu yönetmelik müracaat eden kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir dernek
(teşekkül) veya gruba üye olmasına veya belgelendirilmiş olan kuruluş sayısına bağlı olmadan,
AKM bünyesinde yapılan denetim ve belgelendirme faaliyetlerinde uygulanacak olup fiyatlar
aşağıdaki koşullarla geçerlidir.

2.

KOŞULLAR

AKM faaliyetleri kapsamında verilecek tekliflerde uygulanacak koşullar:
 KYS denetimlerinde ve kalite sistem denetimlerini içeren uygunluk değerlendirme
denetimlerinde denetim süresi, denetim türüne, kuruluşun büyüklüğü, kompleksliği, çoklu
yerleşim unsurları ve çalışan sayısına göre adam.gün olarak hesaplanır.
 Ürün belgelendirme ve muayene hizmetlerinde denetim süresi, MMO Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen fiyatlandırma listesine göre hesaplanır.
 Hizmet bedelleri AKM-MD ve/veya AKM Yönetim Kurulunun önerisi, MMO Yönetim
Kurulunun onayı ile gerek görüldüğünde revize edilir. AKM Güncel Denetim Fiyat listesini
adam/gün cinsinden belirlenir.
 Onaylanmış kuruluş kapsamında gerçekleştirilen ürün belgelendirmelerde Modül B, F, C2
ve G modüllerinde yıllık belge kullanım ücretleri alınmaz diğer modüllerde (Modül H1, D, E)
yıllık belge kullanım ücreti AKM Güncel Denetim Fiyat Listesine göre alınır.
 Şikayetleri soruşturmak veya değişiklikleri (yasal ticari, statü, mülkiyet, yönetim, adres ve
kapsam vb) ele almak veya belgesi askıya alınan müşterileri takip etmek için beklenmedik
ziyaretlerde bulunabilir. Beklenmedik ziyaretlerde denetim süresi 1 adam/gün’ü aşmayacak
şekilde planlanır.
 Takip denetimlerinde tespit edilen uygunsuzlukların nitelik ve nicelik durumları dikkate
alınarak Denetim Lideri tarafından denetim süresi adam/gün olarak hesaplanır.
 Denetim süresi, AKM tarafından denetim kapsamı ve denetçilerin sayısı dikkate alınarak
belirlenir.
 Hizmetin süresi ve bedeli hazırlanan teklif ile başvuran firmaya iletilir.
 AKM, kapsamındaki hizmetleri, müşterileri arasında fiyatlandırma da farklı uygulamalar
yapmayacağını taahhüt eder.
 Denetim hizmetleri resmi çalışma günlerinde sabah saat 8.00 ile akşam 18.00 saatleri
arasında gerçekleştirilir. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde çalışma talep edildiğinde
ve/veya AKM’den kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ek çalışma(lar) için belirlenen ücretler
AKM tarafından firmadan ayrıca talep edilecektir.
 Ulaşım ve gerçekleşmesi durumunda konaklama bedelleri AKM tarafından firmaya ayrıca
fatura edilecektir.
 Ödemeler AKM
gerçekleştirilecektir.
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