
 

 
BAŞ DENETÇI / DENETÇI / TEKNIK UZMAN                                    

HİZMET SÖZLEŞMESİ 

 

Sayfa 1 / 2                                                                                                                                                                        FR.34 R.07 
 

Aşağıda isim-unvan ve adresleri yazılı bulunan işveren (SZUTEST olarak anılacaktır.)  ile BAŞ DENETÇI / 
DENETÇI / TEKNIK UZMAN (Ekip üyesi olarak anılacaktır.) arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri 
ile ve aşağıda belirtilen şartlarla " BAŞ DENETÇI / DENETÇI / TEKNIK UZMAN HİZMET SÖZLEŞMESİ " 
yapılmıştır. 
 
1. TARAFLAR  
İŞVERENİN 
Ünvanı   : Szutest Uygunluk Değerlendirme  Anonim Şirketi 
Adresi : Tatlısu Mah. Akif İnan Sk. No: 1/1 34774,  
   Ümraniye – İstanbul 
 
BAŞ DENETÇI / DENETÇI / TEKNIK UZMAN  
Adı Soyadı :  
Doğum Yeri ve Yılı :  
İkametgâh Adresi :  
Telefon Numarası :  
T.C. Kimlik Numarası :  
 
2. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: SZUTEST ile Ekip üyesi arasındaki bu sözleşme,  ….. / ……. / 20..…. tarihinde 
tarafların karşılıklı rızası ile imza edilmiş olup, imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçerlidir.  Sözleşme 
taraflardan herhangi birinin yazılı talebi ile yürürlükten kalkar. Görevlendirme tarihleri tarafların karşılıklı 
mutabık kalması ile belirlenir. 
 
3. SÖZLEŞME KONUSU: İşbu sözleşmenin konusu, işveren tarafından  
�Baş Denetçi  �Denetçi  �Teknik Uzman   ünvanı ile  ilgili konularda çalışmak. (Bkz.Madde 4) 
  
4. DIŞ UZMAN SORUMLULUKLARI 
- Ekip üyesi görevini ifa ederken gerek SZUTEST gerekse görevlendirildikleri firma / firmalar gerekse ilgili 

taraflardan kendilerine ulaşan her türlü yazılı ve sözlü bilgileri gizli tutar ve üçüncü taraflarla paylaşmaz.  
- Bu sözleşmenin konusunu oluşturan işler Ekip üyesi tarafından, ilgili yasal mevzuatlara, standartlara, 

yönetmeliklere ve SZUTEST prosedürlerine uygun olarak yapılacaktır. 
- Ekip üyesi, gerek SZUTEST’ in gerekse belge almak isteyen firmada çalışanlara ve mallarına zarar 

vermeyecek, yol açacağı zararın hukuki, mali ve cezai sonuçlarını üstlenecektir. 
- Ekip üyesi, işi gerek bütün olarak gerekse bölümleri itibarı ile üçüncü şahıs veya firmalara devredemez. 
- Ekip üyesi, işi zamanında bitirmemesi veya bitiremeyeceğinin anlaşılması veya işi istenilen şekilde 

yapmaması ve yapılan ikaza rağmen yapamayacağının anlaşılması durumunda, bu sözleşmenin feshi ile 
beraber diğer hukuki ve mali sorumlulukları üstlenecektir. 

- Ekip üyesi, ilgili faaliyet esnasında objektif olmayan yorum ve değerlendirmelerden kaçınmayı, tarafsız ve 
bağımsız olmayı taahhüt eder. 

- Ekip üyesi, denetlenen firmadan veya personelinden para, hediye veya herhangi çıkar sağlayıcı yardım ve 
istekte bulunmayacaktır. Bunların teklif edilmesi veya verilmesi durumunda kesinlikle reddedecek ve 
SZUTEST’ i bilgilendirecektir. 

- Sözleşme dönemince kalifikasyon ve eğitim durumuyla ilgili olabilecek bir değişikliği SZUTEST’ e bildirmeyi 
taahhüt eder.  

- Ekip üyesi, sözleşme süresince SZUTEST tarafından davet edildiği eğitimlere katılmayı taahhüt eder. 
- SZUTEST’ in tam zamanlı çalışan personeli görevlendirildiği firmalarda hiçbir şekilde danışmanlık ( yönetim 

sistemleri, helal belgelendirme, HACCP, tasarım, satınalma, insan kaynakları vb. konularda)  yapamaz. Bu 
gibi çalışmaların tespitinde derhal işine son verilir.  

- Ekip üyesi, gizlilik, güvenlik veya tarafsızlığını zedeleyecek bir durum içerisinde olduğu takdirde gerek 
SZUTEST gerekse belgelendirme faaliyeti bulunduğu firmalara verebileceği zarara istinaden doğabilecek 
zararı karşılamakla yükümlüdür. 

- Ekip üyesi gittiği mahalde iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alındığından emin olmalıdır. İş sağlığı ve iş 
güvenliği açısından güvenliği tehlikeye atacak ortam ya da durumların varlığını tespit etmesi halinde, bu 
durumun giderilmesini talep etmelidir. Güvenli ortam sağlanamıyor ise ilgili faaliyeti durdurmalı ya da yarıda 
kesmeli ve görevlendirildiği kuruluş yetkililerini faaliyeti durdurma/yarıda kesme gerekçesi ile 
bilgilendirmelidir. 

- Ekip üyesi, Helal Belgelendirme faaliyetleri için FR.10 (HELAL) Helal Belgelendirme İçin Gizlilik ve 
Tarafsızlık Taahhüdünü, diğer faaliyet alanlarında FR.10 Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhüdünü imzalayarak bu 
taahhütlerde belirtilen ilkelere uyar.  
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5. SZUTEST’ İN SORUMLULUKLARI 
 
SZUTEST, Ekip üyesinin görevlendirildiği faaliyeti tam olarak gerçekleştirmesinin ardından (denetim / 
muayene / test raporunun teslimi, varsa uygunsuzlukların takip faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi vb.), Ekip 
üyesine müşteri tesisinde geçirdiği gün başına …………. * ödeme yapacaktır. Ödeme, hizmetlerin 
tamamlanması ardından yapılacaktır. Ekip üyesinin eğitim ve yetkilendirildiği/yetkilendirileceği faaliyeti 
izleme/gözleme/öğrenme amacı ile katıldığı faaliyetlerde ücret ödenmez. 
SZUTEST’ in görevlendireceği Ekip üyesinin görevi sırasında ilgili faaliyeti gerçekleştirirken sebep olabileceği 
ekipman ve üçüncü taraflara verilen zararlar SZUTEST’ in yapmış olduğu mesleki sorumluluk sigortası ile 
karşılanır.  
Ekip üyesinin görev mahalline gidiş ve dönüş sırasında karşılaşabileceği riskler ve zararlar Ekip üyesinin 
vatandaşı olduğu ülke ve/veya bulunduğu ya da ikamet ettiği ve sosyal güvencesine tabi olduğu ülkelerin 
kurallarına göre sahip oldukları sosyal güvencelerden karşılanacaktır.  
- Bulunduğu ülkenin şartlarına uygun olarak herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayan Ekip üyesi ise 

durumu SZUTEST’ e yazılı olarak bildirmelidir. Ekip üyesinin bulunduğu ülke yasa ve mevzuatlarına uygun 
olacak şekilde SZUTEST için görevlendirmenin yapıldığı günler için geçerli olacak sosyal güvencesi 
ve/veya ihtiyari olarak karşılanacaktır.  

- SZUTEST yaptıracağı işlerle ilgili olan SZUTEST dokümanlarını ve/veya yazılım modüllerinde gerekli 
yetkileri zamanında vermekle yükümlüdür. 

- SZUTEST, Ekip üyesi ile ilgili bütün dokümanların ve bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Ancak bu 
bilgiler SZUTEST ’i akredite eden / yetki veren kuruluş/lar tarafından (Türk Akreditasyon Kurumu, Helal 
Akreditasyon Kurumu vb.) veya ilgili bakanlıkların yetkili organları (T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, Üye Devletlerdeki tıbbi cihazlar için yetkili makamlar ) tarafından istenirse ve/veya 
kanunla yasaklanmadıkça SZUTEST yasal gerekçeler nedeni ile üçüncü taraflara bilgi vermek durumunda 
kalabilir. Bu durumda SZUTEST, bu sözleşmenin ilgili tarafını mutlaka haberdar eder.  

- SZUTEST, Ekip üyesinin görevlendirildiği firma / firmalar gerekse ilgili taraflardan kendilerine ulaşan her 
türlü yazılı ve sözlü bilgileri ve belgeleri üçüncü taraflarla ve gerekçesiz olarak paylaştığını tespit eder ise 
bütün zararı tazmin etme hakkına sahiptir. 

 
YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ 
 
- Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlık durumunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir ve 

anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır. 
 
 
 
SZUTEST                                      Ekip Üyesi 
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş. 
                                                                                                
Adı Soyadı:                        Adı Soyadı:                    
 
 
İmza:                      İmza: 
 
 
 
 
 
*SZUTEST Tam zamanlı personelleri için bu ödeme yapılmamaktadır. Personel maaşı kapsamında “FR.IK.07 
Belirli Süreli İş Sözleşmesi/ FR.IK.08 Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” ile ve sözleşme içerisindeki ilgili şartlara 
göre arttırılmaktadır.  
 


