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1. TARAFLAR 

A. Certby Uluslararası Denetim Belgelendirme Ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 

 Bulgurlu Mahallesi Bulgurlu Cad. No:41/1 Üsküdar, İSTANBUL (“Belgelendirme Kuruluşu” veya 

“BK”) 

B. ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________ 

(“Firma”)  

İşbu sözleşmede “Belgelendirme Kuruluşu” ve “Firma”, bundan böyle birlikte “Taraflar” ayrı ayrı 

“Taraf” olarak anılacaklardır. 

2. İŞİN KAPSAMI 

Bu sözleşme, Belgelendirme Kuruluşu tarafından teklif edilen ve Belgelendirme Kuruluşu tarafından 

yürütülecek olan Standardın Adı: __________________________ Standardı kapsamında ürün belgelendirme 

işlemlerinde, tarafların sorumluluklarını ve verilecek hizmete dair fiyatlandırmaya ilişkin esasları kapsar.  

3. TEBLİGATLAR 

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı 

adresleri yasal ikametgâh olarak belirlemişlerdir. Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, 

anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında 

kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir. 

4. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER 

a. FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

i. Belgelendirme Kuruluşu tarafından iletildiğinde uygun değişikliklerin uygulanması dahil, 

hizmet alan belgelendirme kurallarını her zaman yerine getirir. 

ii. Firma, belgelendirme şartlarına uygunluk ile ilgili tüm şikayetlerin bir kaydını tutar ve 

istendiğinde Belgelendirme Kuruluşuna hazır bulundurması ve bu şikayetlere ve 

belgelendirme şartlarına uygunluğu etkileyecek, ürünlerde tespit edilen kusurlara karşı 

uygun faaliyetleri gerçekleştirir ve dökümante eder. 

iii. Belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi veya sonlandırılmasıyla birlikte firmanın, 

belgelendirmeye herhangi bir atıf içeren tüm reklam konusunun kullanımına son verir ve 

belgelendirme programının gerektirdiği tüm tedbirleri alır. İhmale bağlı tedbirsizlik 

durumunda Belgelendirme Kuruluşu yasal hakkını arayabilir. 

iv. Firma, Ürün belgelendirmesini Belgelendirme Kuruluşu adını lekeleyecek bir şekilde 

kullanamaz ve ürün belgelendirmesi ile ilgili olarak Belgelendirme Kuruluşunun yanıltıcı ve 

yetkisiz olarak kabul edebileceği herhangi bir açıklama yapamaz. Firmanın beyanı ile 

belgelendirme kapsamı tutarlı olmalıdır. 

v. Dokümanlar, broşürler veya reklam gibi iletişim ortamında ürün belgelendirmesine atıf 

yapılmasında ve uygunluk işaretinin kullanılmasında firma, Belgelendirme Kuruluşu 

belgelendirme programına uyar. 

vi. Firma, değerlendirme için tahakkuk ettirilecek bedelleri ödemeyi kabul eder. 

Belgelendirme sözleşmesinin tamamlanması ve Ücretlerin ödenmesi tamamlanmadan 

belgelendirme şartları yerine getirilmez. 

vii. Firma, Belgelendirme Kuruluşu Gözetim faaliyetleri için belgelendirilmiş ürünlere erişimin 

sağlanmasını sağlar. 

viii. Firma, Türkak’ın kendisini habersiz denetleyebileceğini peşinen kabul ve beyan eder. 

ix. Firma, Türkak’ın ve BK tarafından istediği/isteyebileceği değerlendirme programıyla ilgili 

talep edilen her türlü bilgi, belge ve gereksinimleri yerine getireceğini peşinen kabul eder. 

x. Firma, Belgelendirmeyi etkileyen değişiklikleri en geç 15 (on beş) gün içinde bildirmeyi ve 

BK tarafından uygulanan değişiklik faaliyetlerini peşinen kabul eder.  
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xi. Firma, Belgelendirme Kuruluşunun resmi web sitesinde bulunan/yayınlanan 

değerlendirildiği programa yönelik bütün dokümanlara uymak zorundadır. 

xii. Belgelendirme dokümanlarının kopyalarını başkalarına vermesi gereken durumda, 

dokümanların bütünlüğü bozulmadan ve eksiksiz bir şekilde çoğaltır. 

xiii. Firma, belgelendirmesi devam eden ürün için, kullanıldığında belgelendirilmiş ürünün, 

ürün şartlarını belgelendirme programı karşılama durumunun sürdürülmesine uymalıdır. 

xiv. Uygunluk işaretinin kullanımına ilişkin ve ürün ile ilgili bilgi hakkında belgelendirme 

programında öngörülebilecek olan her türlü şarta uyar. 

xv. Belgelendirme şartlarına uyma yeterliliğini etkileyebilecek değişiklikler hakkında 

belgelendirme kuruluşunu gecikmeksizin en geç 15 (on beş) gün içinde bilgilendirmesini 

yapar. Bu değişiklikler Yasal, ticari, yapısal statü veya sahiplik, Organizasyon ve yönetim, 

Ürün veya üretim yöntemindeki değişiklikler, İletişim adresi ve üretim yerleri, Kalite 

yönetim sistemindeki önemli değişiklikler vb. olabilir. 

xvi. Belgelendirme Kuruluşu logo, akreditasyon markası ve belgesinin yanıltıcı ve uygun 

olmayan bir şekilde kullanılması durumunda düzeltici faaliyet, belgenin askıya alınması, 

geri çekilmesi, ihlalin yayınlanması ve gerektiğinde yasal tedbirleri içeren her türlü yasal 

hak Belgelendirme Kuruluşuna aittir. 

xvii. Firma, ürün belgelendirme faaliyetleri süresince, Belgelendirme Kuruluşu tarafından talep 

edilecek her türlü dokümanları ve kayıtları vermeyi taahhüt eder. 

xviii. Firma, Belgelendirme ile ilgili beyanlarının, belgelendirme kapsamı ile tutarlı olmasını 

sağlar. 

 

b. BELGELENDİRME KURULUŞU YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

i. Belgelendirme Kuruluşu, Firma tarafından verilen firmaya ait bilgileri saklı tutacak ve 

bunları sadece kararlaştırılan amaç çerçevesinde kullanacaktır.  

ii. Belgelendirme Kuruluşu, belgelendirme ve ara gözetim tetkiklerini, belgelendirme 

programına uygun olarak gerçekleştirecektir. Belgelendirme için temel teşkil eden şartlar, 

teklifte belirtilmiştir. Belge, yalnız ve yalnız bu şartlar karşılandığı zaman düzenlenir. 

iii. Firma tarafından her türlü beyanı, belgeyi ve kanıtı standardın ve programın gerekliliğine 

uygun olarak inceler ve objektif olarak değerlendirir. 

iv. Belgelendirme programı, müşteriyi etkileyen yeni veya revize edilmiş şartlar ortaya 

koyduğunda, belgelendirme kuruluşu bu değişikliklerin (Değerlendirme, Gözden geçirme, 

Karar, Belgelendirme kapsamının genişletilmesi veya daraltılması amacıyla revize edilmiş 

resmi belgelendirme dokümantasyonunun yayımlanması, Revize edilmiş gözetim 

faaliyetlerine ait belgelendirme dokümantasyonunun yayımlanması vb değişiklik durumları) 

tüm müşterilere duyurulmasını web site aracılığıyla ve/veya başvuru esnasında aldığı 

iletişim e-posta adresi üzerinden gerçekleştirir. 

 

5. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEN SORUMLULUK 

Taraflar, bu sözleşme kapsamında eriştiği veya işlediği verilerle ilgili olarak diğer taraftan yazılı izin almadığı 

müddetçe sınırsız sır saklama yükümlülüğü altındadır. 

Taraflar bu sözleşme kapsamında eriştiği, işlediği kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel verileri, 6698 

Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerine uygun 

olarak amacı dahilinde toplayıp işlediğini ve toplanan kişisel verileri hukuka aykırı erişimin önlenmesi için 

kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari 

tedbirini aldığını taahhüt eder. 

6. MALİYET VE ÖDEME KOŞULLARI 

Bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlere ait bedeller, Belgelendirme Kuruluşu kurumsal 

internet sayfasında yayınlanan ilgili “Fiyatlandırma Yönergesi”ne göre veya sunulacak özel teklife göre 
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tahakkuk ettirilecektir. Ödemeler Belgelendirme Kuruluşunun teklifinde sunmuş olduğu ödeme takvimine 

göre yapılacaktır.  

7. ANLAŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MAHKEME 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri 

ve İcra Daireleri yetkilidir. 

8. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER 

Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile ilgili diğer giderler Firma tarafından 

karşılanacaktır. 

9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

Sözleşme 9 (dokuz) maddeden ibaret olup Belgelendirme Kuruluşu ve Firma tarafından tam okunup 

anlaşıldıktan sonra 2 (iki) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Firmanın imzalama tarihi itibariyle sözleşme 

geçerliliği başlamış olup, sözleşmenin bitiş tarihi Belgelendirme Kuruluşu tarafından verilen belge geçerliliği 

süresincedir ve bağlayıcıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

Kaşe/İmza:   ________________________  

Belgelendirme Kuruluşu adına 

 

Adı/Soyadı: __________________________ 

Unvanı: ________________________ 

İmza Tarihi: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

Kaşe/İmza:  ________________________  

Firma adına 

 

Adı/Soyadı: _________________________ 

Unvanı: ________________________ 

İmza Tarihi: ________________________ 

 


