
 

T.C.  

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 

TARIM VE HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE 

BELGELENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM 

SİSTEMİ 

Doküman No 

             FRM.007 
İlk Yayın Tarihi 

18.03.2021 

Revizyon Tarih/No 

26.11.2021/03 

KURULUŞ SÖZLEŞMESİ 

 

 Sayfa No 

                                                                                                                                                              1/8 

1. TARAFLAR: 

A.PROGRAM SAHİBİ:  

Adı: T.C. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılıkta Standardizasyon ve 

Belgelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi  

Adres: Mühendislik – Mimarlık Fakültesi / İstiklal Yerleşkesi 15030 / BURDUR 

Tel:  +90 248 213 4346-49 

B. BELGELENDİRME KURULUŞU:  

Adı: 

Yetkili Kişi:  

Adresi: 

Tel:..........                                                           Fax:………. 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:  

“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı proje çalışmaları 

kapsamında Yükseköğretim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından koordine edilen “Burdur 

İli Sektörel Rekabet Gücünün Arttırılması: Tarım ve Hayvancılıkta Farklılaşarak 

Bütünleşik Kalkınma” alanında pilot üniversite olarak seçilen T.C. Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi’nin bünyesinde kurulmuş olan Tarım ve Hayvancılıkta Standardizasyon ve 

Belgelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (bundan sonra “Program Sahibi” olarak 

anılacaktır) ve yetkilendirme talep eden belgelendirme kuruluşu (bundan sonra “Kuruluş” olarak 

anılacaktır) arasındaki (bundan sonra “Taraflar” olarak anılacaktır) sözleşme hükümlerini kapsar. 

3. SÖZLEŞME GEÇERLİLİK SÜRESİ: 

İşbu sözleşme belgelendirme süresi olan bir (1) yıl boyunca geçerli olup karşılıklı tarafların 

imzalarından sonra yürürlüğe girmektedir. Bir sonraki yıl sözleşme yenilemeden önce kuruluş 

sözleşmeyi fesih etmek istediğini yirmi (20) gün önceden haber vermelidir. Taraflardan herhangi 

biri sözleşmeyi otuz (30) gün içinde yazılı bir beyanla iptal edebilir. Kuruluş işbu sözleşmede 

sorumlu olduğu hükümleri yerine getirmediği takdirde Program Sahibi’nin yetki sürecini iptal 

ederek sözleşmeyi fesih etme hakkı bulunmaktadır. Kuruluş yetkilendirme sürecinin başladığı 

tarihten bitiş tarihine kadar sözleşmede geçen maddelerin gerçekleştirilmesinden yükümlüdür. 

Sözleşme fesih edildikten sonra marka-logo ve yetkilendirilmeye ait herhangi bir atıf içeren her 
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türlü reklam konusunun kullanımına son verilmelidir. Program sahibi yetki verme sürecinde 

askıya alma, kısmi askıya alma, yetkiyi geri çekme kararları alınması doğrultusunda yetkilendirme 

sürecini iptal etme hakkına sahiptir. Kısmi askı tek program yetkisi olan belgelendirme kuruluşları 

için uygulanmaz. Program sahibi tarafından bir (1) ay önce yetki süresinin dolacağı haber verilir 

ve kuruluş yetkilendirme talep ediliyor ise sözleşme ve başvuru formu karşılıklı imzalanarak 

yeniden yetkilendirme süreci başlatılır. 

Merkezimiz belgelendirme kuruluşu olarak faaliyet yürütmez. Merkezimizde görev alan personel 

belgelendirme kuruluşuna veya belgelendirme kuruluşunun müşterilerine iç denetimlerde veya 

danışmanlık faaliyetlerinde görev almayacağını beyan eder. Aynı şekilde sahibi, ortaklığı veya 

ilgili olduğu firmaların yetkilendirme, belgelendirme faaliyetlerinde görev alamaz. 

Tek tüzel kişilik bünyesinde yer alan farklı adreslerde bulunan şube işletmeler de sözleşmede 

geçen hükümlere uymakla yükümlüdür. 

4. GENEL ŞARTLAR: 

4.1. Sözleşme imzalanması ile gerçekleştirilecek olan değerlendirme sonucunda gereklilikleri 

karşılayan kuruluş aday onay belgesi almayı hak eder. Kuruluş Türk Akreditasyon Kurumundan 

program için akredite olması durumunda onay belgesi almayı hak eder. 

4.2. Sözleşmeyi imzalayan kuruluş, bu sözleşme hükümetlerine kayıtsız ve şartsız uymayı taahhüt 

eder. 

4.3. Kuruluş TÜRKAK Akreditasyon süreci tamamlanana kadar aday onay belgesi ile en fazla beş 

(5) adet belgelendirme yapma hakkına sahiptir. Kuruluş bu süreçte işletmelere vereceği 

sertifikalarda program sahibinin marka ve logosunu kullanmamayı taahhüt eder. 

4.4. Yetkilendirme belgesinin kullanılması ile ilgili olarak üçüncü şahıslar nezdinde bütün hukuki, 

mali ve teknik sorumluluk kuruluşa aittir. Kuruluş belge kullanımında doğru olmayan yanıltıcı 

beyanlarda bulunamaz. 

4.5. Aday onay belgesi, onay belgesi onay belgesinde adı geçen firmanın mülkiyetinde olup, 

hiçbir şekilde başka bir tüzel kişiliğe devredilemez. Yetki belgesinin, üçüncü şahıslarca haksız 

yere kullanımından doğan sorumluluk belgelendirme kuruluşuna aittir. 

4.6. Onay belgesi sahibi, aldığı belgeyi belge üzerinde belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve 

belge üzerinde değişim yapamaz. Belgelendirme ile ilgili beyanlarının, belgelendirme program 

kapsamı ile tutarlı olmasını sağlamalıdır. 
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4.7. Program sahibinin değerlendirme sonrası yetersiz olarak tespit edilmiş dokümanlarına veya 

onay belgesine uygun olmadığını belirten yazıya istinaden, kuruluşun on beş (15) gün içerisinde 

şikâyet ve itiraz etme hakkı bulunmaktadır. 

4.8. Gerçekleştirilecek değerlendirme sonucunda değerlendirme komitesi tarafından yetkilendirme 

önerisi yapılacaktır. Yetkilendirme önerisi ve yetkilendirme sürecinde tutulan kayıtlar merkez 

müdürü tarafından gözden geçirilerek, öneri doğrultusunda veya öneriden farklı bir karar 

alınabilir. 

4.9. Merkezimiz tarafından ücretlendirme politikası yılbaşında belirlenecek olup kuruluş başvuru 

sırasında ve yılsonunda belgelendirme faaliyeti göstermiş olduğu işletme başına tahakkuk edilen 

ücreti ödemeyi kabul eder. 

4.10. İşbu sözleşme yedi (7) maddeden ve iki (2) nüshadan oluşmaktadır. Bu sözleşme 

kapsamında yer alacak her türlü anlaşmazlık halinde yetkili merci BURDUR Mahkemeleri ve İcra 

Daireleridir.  

5. T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TARIM VE 

HAYVANCILIKTA STANDARDİZASYON VE BELGELENDİRME UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 

5.1. Kuruluş tarafından bildirilen bilgiler, kuruluş hakkında alınmış olan şikâyetler, yetkilendirme 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgiler gizli olarak 

değerlendirilmekte olup 3. taraflarla paylaşılmayacaktır. Bilgileri paylaşılması yasal olarak 

zorunlu olduğu durumlarda kuruluşa bilgi verilir. 

5.2. Başvuru değerlendirme süreci otuz (30) iş günü içerisinde tamamlanmak zorundadır. 

5.3. Değerlendirme sonucunda yetersiz olarak tespit edilmiş olan maddeler için, kuruluş düzeltici 

faaliyetleri en geç bir (1) ay içerisinde gerçekleştirilmemesi durumunda ilk yetkilendirme ise 

yetkilendirme süreci iki (2) ay askıya alınır ve düzenlemeler bu sürede gerçekleşmez ise belge 

düzenlenmez. Belge yenileme değerlendirilmesinde ise yetki belgesi iki (2) ay askıya alınır ve 

kuruluşa bilgi verilir. Askının iki (2) aydan fazla sürmesi durumunda yetkilendirme faaliyeti 

sonlandırılır veya geri çekilir. 

5.5. Yetkilendirme sürecinde yaşanacak durumlar veya tespit edilen uygunsuzluklar için şikâyet 

bildirilmesi durumunda en geç on beş (15) iş günü içerisinde şikâyet değerlendirilerek kuruluş 

yazılı olarak bilgilendirilir. 

5.6. Belge süresi dolmadan bir (1) ay önce kuruluşa bilgi verilir. 
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5.7. Program Sahibi, aday onay belgesi veya onay belgesi verdiği kuruluşların adını, adresini, 

yetkilendirilme tarihini ve kapsamını resmi internet sitesi aracılığı ile ilan eder. 

5.8. Merkezimiz tarafından gerekliliklerde veya şartlarda öngörülen her türlü değişiklik dâhil 

olmak üzere, uygunluk değerlendirme programına ilişkin her türlü bilgi ve gelişmelerden 

kuruluşların ve akreditasyon kuruluşunun haberdar edilmesi merkez müdürü tarafından sağlanır. 

Belgelendirme kuruluşu değişiklikleri verilen geçiş süresi içerisinde uygulamakla yükümlüdür. 

Merkezimiz tarafından bir geçiş süresi tanımlanmamış ise ilk kendine yapılan belgelendirme 

başvurusundan itibaren program değişikliklerini (soru listesi, standart, şartlar vb.) uygulamakla 

yükümlüdür. Sisteme bu süre zarfında dâhil edemeyeceği durumlarda kuruluşun yetkisi askıya 

alınır. 

5.9. Program sahibi, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş olan ve program 

kapsamında belirlenen gerekleri yerine getiren akredite belgelendirme kuruluşlarının sonuçlarını 

kabul etmeyi taahhüt eder. 

5.10. Merkez olarak Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme ve/veya Küçükbaş Sürü 

Belgelendirme Programını değerlendirme prosedürüne, merkezimiz tarafından hazırlanmış 

dokümanlara, TS EN ISO/IEC 17065 standardına ve Türk Akreditasyon Kurumu dokümanlarına 

uygun olarak faaliyet göstereceğini taahhüt eder. 

5.11. Merkezimiz, belgelendirme kuruluşunun yetkilendirilmesinde, yetkilendirme kararı verecek 

kişiler ve yetkilendirme aşamasında görev alan personel ve kuruluş arasında yetkilendirmeden 

önce ve yetkilendirmeden sonra ki iki (2) sene içerisinde herhangi bir danışmanlık, eğitim, ticari 

vb. bağlantısının bulunmayacağını taahhüt eder. 

5.12. Program Sahibi olarak itibarımızı zedeleyecek şekilde Süt Sığırcılığı Belgelendirme 

Programını veya Küçükbaş Sürü Belgelendirme Programını kullanmayacağını ve merkezin 

yetkilendirme ile ilgili olarak yanıltıcı ve yetkisiz kullanımından uzak durulacağını beyan eder. 

6. KURULUŞ YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 

6.1.   Kuruluş başvuru formundaki bilgileri doğru olarak bildirmekle yükümlüdür. 

6.2. Kuruluş, belgelendirme çalışmalarını Program Sahibi’ne sunduğu Kalite El Kitabı 

doğrultusunda yürüteceğini taahhüt eder. 

6.3. Kuruluş dokümantasyon ve kayıtların incelenmesi ve ilgili donanım, mekan/mekanlara, 

alan/alanlara, personele ve müşterinin taşeronlarına erişimle ilgili hususlar dahil, değerlendirme ve 

habersiz denetimin gerçekleştirilmesini taahhüt eder. 
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6.4. Kuruluş program sahibine istenilen dokümantasyon, kayıtlar ve ilgili bilgileri ve belgeleri 

eksiksiz ve istenilen süre içerisinde göndereceğini taahhüt eder. 

6.5. Kuruluş, Program Sahibi tarafından verilen yetki süresince onay belgesinin askıya alınması 

veya geri çekilmesi halinde sözleşme yaptığı taraflara veya üçüncü şahıslara karşı doğabilecek her 

türlü zarardan sorumlu olduğunu taahhüt eder.  

6.6. Değerlendirme sonucunda yetersiz olarak bildirilmiş maddeler için kuruluş en geç bir (1) ay 

içerisinde düzeltici faaliyetlerini gerçekleştirip Program Sahibi’ne bilgi vermelidir.  

6.7. Kuruluş program kapsamında Süt Sığırcılığı İşletmeleri Belgelendirme veya Küçükbaş Sürü 

Belgelendirme programları ve standardı baz alınarak hazırlanmış olan kontrol listesine göre 

denetimleri gerçekleştireceği ve kontrol listesinde belirtilen kriterler çerçevesinde uygunsuzlukları 

işletmeye bildireceğini taahhüt eder.  

6.8. Kuruluş TS EN ISO/IEC 17065 standardının tüm şartlarının karşılamasının yanı sıra, 

merkezimiz tarafından iletildiğinde uygun değişikliklerin uygulanması dahil, belgelendirme 

programının tüm şartlarını yerine getirmekle ve belgelendirme sürecini bu doğrultuda sürdürmekle 

yükümlüdür. Belgelendirme Programını olduğu şekliyle, herhangi bir kısıtlama ya da ekleme 

olmaksızın kullanacaklarını taahhüt eder. 

6.9. Kuruluş, yetkilendirme şartlarını ve değişikliklerini uygulamak zorunda olup belirtilen tüm 

düzenlemeleri yapmalıdır. 

6.10. Kuruluş kendisine bildirilen tüm şikâyetlerin (yasal otorite, müşteri vb.) kaydını tutmayı ve 

yasal otoriteden gelen şikâyetleri ve istendiğinde diğer şikâyetleri merkezimize ibraz etmeyi kabul 

eder. Kuruluş belgelendirme şartlarına ve yasal mevzuata uyumluluğu etkileyen her türlü kusura 

karşı uygun faaliyetleri gerçekleştirmeyi ve sürece uygun olarak işletmeyi, kaydını tutmayı, 

dokümante etmeyi taahhüt eder.   

6.11. Şikâyet alınması halinde şikâyet Program Sahibi tarafından tarafsız bir şekilde ve zamanında 

değerlendirilecektir. Yasal otoriteden gelen şikâyet olması durumunda veya merkezimiz tarafından 

şikâyetin değerlendirilmesi sonucu habersiz denetim planlanması durumunda kuruluş habersiz 

denetimi kabul etmeli ve şikâyet ile ilgili bilgileri denetim ekibi ile paylaşmalıdır.  

6.12. Dokümanlar, broşürler veya reklamlar gibi iletişim ortamlarında programa atıf yaparken, 

programda belirtilen şartlara uyulmalıdır. Marka ve logonun sertifikalarda, broşürlerde veya 

reklamlarda kullanımında Marka-Logo Kullanımına İlişkin Şartlar Prosedürü (PRS.13)’ne 

uyulmalıdır ve programın gerektirdiği tedbirleri ve gerekli olan diğer her türlü tedbir alınmalıdır. 

Aksi takdirde belge askıya alınabilir veya geri çekilebilir. 
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6.13. Onay belgesi geçerlilik süresi dolduğunda veya onay belgesinin askıya alınması, geri 

çekilmesi ile birlikte belgelendirmeye herhangi bir atıf içeren her türlü reklam konusunun 

kullanımına son vereceğini ve belgelendirme programının gerektirdiği tedbirleri ve gerekli olan 

diğer her türlü tedbiri alacağını taahhüt eder. 

6.14. Kuruluş, aday onay veya onay belgesini Program Sahibi’nin itibarını zedeleyecek şekilde 

kullanmayacağını ve belgelendirme ile ilgili olarak Program Sahibi’nin yanıltıcı ve yetkisiz olarak 

kabul edebileceği herhangi bir beyanda bulunmayacağını taahhüt eder. 

6.15. Kuruluş, kendisinden istenen kayıt ve bilgileri kendisine bildirilen süre içerisinde Program 

Sahibi’ne vermeyi taahhüt eder. 

6.16. Kuruluş, aday onay belgesi veya onay belgesinin kopyalarını başkalarına vermesi 

durumunda dokümanların bütünlüğü bozulmadan ve programda belirtildiği şekilde çoğaltılmasını 

sağlamakla yükümlüdür. 

6.17. Kuruluş yıllık olarak denetim gerçekleştirmiş oldukları müşteri listelerini yılsonunda 

tarafımıza iletmeyi kabul eder. 

6.18. Belgelendirme kuruluşu belgelendirme programı kapsamında danışmanlık, eğitim hizmeti 

vermeyeceğini taahhüt eder. 

6.19. Kuruluş, T.C. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım Ve Hayvancılıkta 

Standardizasyon ve Belgelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından senelik olarak 

belirlenen ücretlendirme politikasına uygun olarak belgelendirme faaliyeti göstereceğini beyan 

eder. 

6.20. Belgelendirme sürecinden kaynaklı program sahibi veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararı 

hiçbir itiraz beyan etmeden yasal faizi ve mahkeme masrafları ile birlikte ödeyeceğini kabul eder. 

6.21. Belgelendirme kapsamına bağlı olarak süt sığırcılığı işletmeleri belgelendirme kapsamında 

kuruluşu çiğ süt numunesini bütünü temsil edecek şekilde yasal mevzuata uygun bir şekilde 

çiftlikten almakla yükümlüdür. Küçükbaş Sürü Belgelendirme kapsamında ise kuruluş 

hastalıkların taranması yasal mevzuata uygun bir şekilde teke/koçlardan kan örneği almakla 

yükümlüdür. 

6.22. Belgelendirme kapsamına bağlı olarak belgelendirme kuruluşu çiğ süt test faaliyetlerini veya 

kan örneklerinin analizlerini akredite kuruluşlara, yetkili yasal kuruluşlara veya TS EN ISO 17025 

kapsamında izlenebilirliği olan üniversite laboratuvarlarına yaptırmakla yükümlüdür.  
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6.23. Belgelendirme kapsamına bağlı test raporlarının değerlendirilmesinde yasal otoritelerin 

gereklilikleri dikkate alınarak değerlendirme yapmayı taahhüt eder. 

6.24. Kuruluş belgelendirme faaliyeti gerçekleştirmiş olduğu işletme ile ilgili ani toplu hayvan 

ölümü veya ihbarı zorunlu hastalıkların bilgilerini yasal otoritelerle paylaşmakla yükümlüdür. 

6.25. Kuruluş yasal mevzuat, program gerekleri ve diğer dış kaynaklı kullanmış olduğu 

dokümanların güncelliğini takip etmek ve kayıtlarını oluşturmakla yükümlüdür. 

6.26. Kuruluşa belgelendirme faaliyeti yürütmüş olduğu işletme ile ilgili yasal otoritelerden 

şikâyet gelmesi durumunda kuruluş habersiz denetim yapmakla yükümlüdür. 

6.27. Belgelendirme kuruluşu onay belgesinin askıya alınması, geri çekme veya iptal edilmesi 

halinde, logo ve reklam malzemelerini kullanmayacağını taahhüt eder. 

6.28. Belgelendirme Kuruluşu program kapsamında belirlenen gerekleri yerine getiren Süt 

Sığırcılığı İşletmelerinin belgelendirme veya Küçükbaş Sürü belgelendirme sonuçlarını kabul 

etmeyi taahhüt eder. 

6.29. Yetkilendirme şartlarına uyma yeterliliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen yapmayı 

planladığı değişiklikleri hakkında belgelendirme kuruluşunu on beş (15) gün önceden yazılı olarak 

bilgilendirmelidir. Bu bildirim sonrası Program Sahibi tarafından yapılacak değerlendirme sonrası 

tekrar değerlendirme veya belgelendirme ile ilgili yeniden karar alınmasını (askıya alma, geri 

çekme vb.) kabul eder. 

- Akreditasyon belgesinin askıya alınması, geri çekilmesi veya sonlandırılması 

- Yasal, ticari, yapısal statü veya sahibinin değişmesi 

- Kilit personel konumunda görev alan teknik personelin veya organizasyonun, yönetim 

sisteminin değişmesi 

- Hizmet alanının veya kapsamının değişmesi 

- İletişim adresi ve hizmet yeri değişmesi 

- Yasal otoritelerden gelen şikâyetler 

7. …/…/.... tarihinde taraflarca imzalanan bu sözleşmenin yürürlük süresi ……./……/.... tarihinde 

sona erecektir.  
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