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TARAFLAR :
Madde
1-……………….
Adresinde
bulunan
ICT
CERTIFY
TEST
VE
BELGELENDİRME
ile…………………………………………………………....................................................................................Adresinde
bulunan …………………………………………………………. arasında ……………………. Markasının kullanılması
konusunda aşağıda belirtilen şartlar dahilinde iş bu tip sözleşmesi akdedilmiştir.
Bu sözleşmede geçen „ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME“ deyimi ICT CERTIFY TEST VE
BELGELENDİRME, „FİRMA“ deyimi ………………………………………………….’ni, "PROGRAM" deyimi
ise ICT Certify web sayfasında (http://www.ictcertify.com) yayınlı olan BT-PG-01 ÜRÜN/SÜREÇ
BELGELENDİRME PROGRAMI’ni ifade eder.
SÖZLEŞMENİN KAPSAMI:
Madde 2- ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME, firmaya ………………Belgelendirme Sistemi standardına
uygun olarak üretilecek ve düzenlenen …………………..Belgelerinde ticari markası, tipi, türü, ve özellikleri belirtilen
ürünler ve/veya ambalajları üzerinde iş bu sözleşmeyle …………………. Markasını kullanma hakkını tanımıştır.
FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Madde 3- Firma iş bu sözleşme ile Programın bütün hükümlerine uymayı ve ayrıca standardına aykırı imalatından
kaynaklanacak her türlü maddi ve manevi zarar ve ziyanı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
………………….. Markasının kullanılması ile ilgili olarak üçüncü şahışlar nezdindeki tüm hukuki, mali ve teknik
sorumluluk firmaya aittir.
3.1 ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME’nin belgelendirme hizmetlerinden yararlanan kuruluşlar, ürünleri
ile ilgili olarak bildirilen tüm şikayetlerin kayıtlarını tutmak, talep edildiğinde bu bilgileri belgelendirme
kuruluşuna ulaştırabilir durumda bulundurmak, bu ürünler ve belgelendirmede uygunluğu etkileyen hatalar için
gereken önlemleri almak, ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME talep ettiğinde kayıtlarını göstermek
üzere aldığı önlemleri dokümante etmekle ICT Certify web sayfasında (http://www.ictcertify.com) yayınlı olan BTPG-01 Ürün/Süreç Belgelendirme Programı kapsamına uymakla yükümlüdür.
3.2 Ürün/Süreç belgelendirmesini, belgelendirme kuruluşunun itibarını zedeleyecek bir şekilde kullanmaması ve ürün
belgelendirmesi ile ilgili olarak belgelendirme kuruluşunun yanıltıcı ve yetkisiz olarak kabul edebileceği herhangi
bir beyanda bulunmamakla yükümlüdür.
3.3 Belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi veya sonlandırılmasıyla birlikte müşterinin, belgelendirmeye
herhangi bir atıf içeren her türlü reklam konusunun kullanımına son vermesini ve belgelendirme programının
gerektirdiği tedbirleri (örneğin, belgelendirme dokümanlarının iade edilmesi) ve gerekli olan diğer her türlü
tedbirlerin alınmasıyla yükümlüdür.
3.4 Firma, belgelendirme ve/veya ara denetimlerine TURKAK ın gözlemci olarak katılmasını Kabul eder.
3.5 Firma, Belgelendirme dokümanlarının kopyalarını başkalarına vermesi durumunda, dokümanların bütünlüğü
bozulmadan veya belgelendirme programında belirtildiği şekilde çoğaltılmasını taahhüt eder.
3.6 Firma, Belgelendirme Kuruluşunun Taşeronlarının (varsa) ilgili kayıtlara erişim sağlayabilmesini Kabul eder.
3.7 Firma, Dokümanlar, broşürler veya reklamlar gibi iletişim ortamlarında ürün belgelendirmesine atıf yaparken,
belgelendirme kuruluşunun şartlarına veya belgelendirme programında belirtilen şartlara uyacağını taahhüt eder.
3.8 Belge ve Marka kullanımına ait kurallar ICT Certify web sayfasında (http://www.ictcertify.com) yayınlı olan BTPG-01 Ürün/Süreç Belgelendirme Programında bahsedilmistir.

ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME‘nün YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
Madde 4- ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME, Program’da tek taraflı olarak değişiklik yapmaya yetkilidir.
ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME Program’da yapacağı değişiklikleri firmaya bildirir.
Hazırlayan: Kalite Sorumlusu

Onaylayan: Belgelendirme Müdürü
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SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:
Madde 5- İş bu sözleşmenin süresi akdedildiği tarihten geçerli olmak üzere bir yıldır. Taraflarca sözleşmenin sona
ermesi hususunda bir ay önceden herhangi bir yazılı ihbarda bulunulmaz ise sözleşme kendiliğinden aynı şartlar
dahilinde bir yıl daha uzar.

SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ:
Madde 6- Sözleşme;
6,1-Firmanın fesih talebinde bulunması,
6,2-Firmanın sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi,
6,3-Firmanın standarda aykırı üretimde bulunması ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi, hallerinde sona erer ve
düzenlenen ………………:::::Belgesi iptal edilir.
İş bu sözleşmenin her ne suretle fesih sebebiyle FİRMA her ne nam altında olursa olsun ICT CERTIFY TEST VE
BELGELENDİRME den hiç bir surette tazminat ve benzeri bir ödenek talebinde bulunamaz.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
Madde 7- İş bu sözleşmeden doğacak ihtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
Madde 8- İş bu sözleşme bir nüshası ICT CERTIFY TEST VE BELGELENDİRME de bir nüshası FİRMA da
kalmak üzere iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.
Madde 9- İş bu sözleşme …………………………… tarihinde aktedilmiştir.

FİRMA ADI:

Hazırlayan: Kalite Sorumlusu
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