GAB ve ISO 20252
ENTEGRE DENETİM
BAŞVURU KILAVUZU

GAB ve ISO 20252 ENTEGRE DENETİM TEKLİFİ

Servislerin kapsamı:
•

Başvuruların Alınması

•

Ana Denetim ve
Ara Denetim Belgelendirme Süreci

•

GAB Belgesi’nin Hazırlanması ve
Marka Taşıma Yetkisi
GAB(rev05)’ün Yayınlanması İle Birlikte,

• Şu ana kadar hiç GAB belgesine sahip olmayan firmalar, başvurularını GAB(rev05) için
yapacaklar.
• Halihazırda GAB02 belgesi olan, halen GAB02 belge geçerlilik süresi devam eden ve ara
kontrole girecek firmalar, ara kontrollerini GAB02 üzerinden yapabilir ya da isterlerse
GAB(rev05) başvurusu yaparak ara kontrol yerine GAB(rev05) için ana kontrole girebilirler.
• Halihazırda GAB02 belgesi olan ve belgelerinin geçerlilik süresi bitenler GAB(rev05) için
başvuru yapacaklar.

Başvuruların Alınması

Belgelendirme yapılmasını isteyen kuruluş, GAB Yönetim Sistemini kurup,
etkin çalışır hale getirdikten sonra, başvuru dosyasını hazırlayarak, denetim
firmaları BV veya BSI ile irtibata geçer ve sözleşme yapar.
Sözleşme imzalandıktan sonra denetim firması ile denetim planlaması
yapılır.
Denetim firmaları irtibat bilgileri:
Bureau Veritas (BV)

BV Sorumlu Kişi:

Hasret Kazan
Teknik Müdür Asistanı
Tel: 0 216 518 40 50 / 197
hasret.kazan@tr.bureauveritas.com

Duygu Dülger
Pazarlama ve Satış Yetkilisi
Tel: 0 216 518 40 50 / 168
duygu.dulger@tr.bureauveritas.com

British Standards Institution (BSI)

BSI Sorumlu Kişi:

Burcu Fidancı
Tel: 0216 445 90 38 / 127
burcu.fidanci@bsigroup.com

Rıdvan Yaldızkaya
Satış ve Pazarlama Müdürü
Tel: 0 216 445 90 38
ridvan.yaldizkaya@bsigroup.com

Belgelendirme Genel Şartlar

ANA DENETİM 3 YILDA BİR / ARA DENETİM YILDA BİR KEZ
Adam/gün süreleri
ÇALIŞAN SAYISI

1-10

11-50

51 ve üzeri

1,5 gün

2 gün

2 gün

KALİTATİF

1 gün

1,5 gün

2 gün

KANTİTATİF

1 gün

2 gün

2 gün

VERİ TOPLAMA

1 gün

1,5 gün

2 gün

TAM ARAŞTIRMA

BELGELENDİRME ŞARTLARI

Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri sorumluluğu altında yürütülmesi öngörülen
servislerin kapsamı aşağıda açıklandığı gibidir:
- Başvuruların alınması
- Ana denetimlerin belgelendirme süreci
- Ara denetimler ile süreç takibi
- Dernek yönetiminin talep etmesi durumunda tüzel üyeye tekrar denetimlerin
gerçekleştirilmesi
Denetim adamgün ücreti 1.300 TL + KDV + Masraflar şeklindedir. 1-10 çalışan sayısına
sahip veri toplama firmaları için adamgün ücreti ise 1.100 TL + KDV + Masraflar
şeklindedir.
Masraflar; denetçinin ulaşım, yemek ve konaklama masraflarını içermektedir.
Bu konuda ek sorularınız olur ise yanıtlamaktan memnuniyet duyacağımızı bildirir,
çalışmalarınızda başarılar dileriz.

BELGELENDİRME ŞARTLARI

Tüm firmalar için tek bir ücret belirlendi.
Uzman/Gün ücretileri 2015 yılı için 1.200 TL + KDV’dir.
a) BSI Teklifi 60 gün süre ile geçerlidir.
b) Seyahat ve konaklama masrafları, varsa, maliyeti üzerinden faturalanacaktır.
Tetkikçi yol ve konaklama organizasyonunun BSI tarafından gerçekleştirilmesi
durumunda, sözleşmede geçen birim fiyat ücretlerinin %10’u tutarında hizmet
bedeli alınacaktır.
c) Tetkikçi özel otosu ile seyahat etmiş ise kilometre başına masraf, 0,90 TL + KDV
olarak hesaplanacaktır.
e) Faturalar Türk Lirası olarak kesilecektir. Fatura kesim tarihinden sonraki 15 gün
içerisinde ödenmelidir. Bunu aşan süreler için aylık %2 faiz uygulanacaktır.
f) Tetkik ücretleri her yılın başında o günkü şartlar dikkate alınarak TÜİK’in yıllık TÜFE
endeksi oranında revize edilebilir. (TL olarak hazırlanan teklifler için)
h) Tetkik sonrasında sertifikasyona öneri yazısı talebiniz 75 TL + KDV olarak fatura
edilecektir.
i) Tetkik sonrasında sertifikalarınız elektronik olarak yayınlanacak ve basılı olarak
gönderilecektir. İlave basılı sertifika talep edilmesi halinde, belge başına 75 TL + KDV
olarak fatura edilecektir.
j) Planlanmış tetkiklerin, tetkik tarihine 30 gün kala müşteri tarafınızdan iptal edilmesi
yada tarih değişikliği talebinize istinaden değiştirilmesi durumunda planlanmış
tetkik fatura edilecektir.

Önemli Hatırlatma

C-Denetim ve Belgelendirme Kılavuzu / 2.1. Belgelendirme
Başvurusu ve Sözleşmesi
Belgelendirme denetiminin tamamlanmasından sonra, belge yayınlanmadan
önce Türkiye Araştırmacılar Derneği, kuruluşun üyelik bilgilerini ve Türkiye
Araştırmacılar Derneği Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yürütülen bir
anlaşmazlık durumunun olup olmadığı inceleyecek, herhangi bir problem
olmaması durumunda belgeleri düzenleyecektir.
Aksi durumda, problem çözülene kadar belgelendirme
gerçekleştirilmeyecektir.
Eğer GAB belgesi alan kuruluş TÜAD üyesi değilse, GAB belgesi aldıktan
sonra bir ay içerisinde TÜAD Kurumsal üye olma zorunluğu vardır. GAB
alan kuruluş, bir ay içerisinde TÜAD Kurumsal üyesi olmadığı ya da TÜAD’ın
kurumsal üyeliğinden çıkartıldığı/çıktığı takdirde GAB belgesini ve logosunu
kullanamaz.

GAB Belgesi’nin Hazırlanması ve Marka Taşıma Yetkisi

Denetim sonucunda denetim firması, belgelendirmeye uygun gördüğü
kuruluş bilgilerini, Türkiye Araştırmacılar Derneği’ne bildirilir.
GAB Belgesi, Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından hazırlanarak
yayınlanır ve firmaya GAB marka taşıma yetisi verilir.

