The Association of Ege and KP Fitter International Gözetim Ltd. Şti.
MÜŞTERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR
MADDE 1:
THE ASSOCIATION OF EGE AND KP FITTER INTERNATIONAL GÖZETİM
LTD.ŞTİ. kendisinden gözetim hizmeti almak isteyen firmalarla arasında
aşağıdaki şartlarla bir hizmet sözleşmesi düzenlenmiştir. İşbu sözleşmede
bundan böyle The Association of Ege and Kp Fitter Int. Gözetim Ltd. Şti.,
ŞİRKET, gözetim hizmeti alacak olan firma ise MÜŞTERİ olarak anılacaktır.
ŞİRKET ve MÜŞTERİ bundan böyle birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf”
olarak anılacaktır.
BEYANLAR
MADDE 2:
Taraflardan her biri ayrı ayrı işbu Sözleşmenin kabul tarihi itibariyle,
a) Sözleşme’den doğan taahhüt ve yükümlülüklerini ifa etme ehliyetine sahip
olduğunu,
b) Sözleşme ile kendisini hak ve borç altına soktuğunu ve Sözleşme’de
bulunan her bir hüküm ve koşulun kendisi için kanunen geçerli ve bağlayıcı
yükümlülükler taşıdığını ve Sözleşme’de bulunan her bir hüküm ve koşulun
kendileri tarafından ifa edilebilir olduğunu,
c) Sözleşme ile ilgili olarak, Sözleşme’nin kabul edilmesi ve Sözleşme’den
doğan borçların yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak gereği gibi ifa
edilebilmesi amacı ile ilgili resmi daire/ler veya makam/lar tarafından
gereken,her türlü izin veya işlem/lerin usulünce ihdas edilmiş olduğunu veya
ihdas edileceğini ve gerektiğinde yenileneceğini,
d) Kamuya açık hale getirilecek bilgileri, tarafların bilgisi dahilinde beyan
edileceğini,
e) Mevcut durumu hakkında her ne şekilde olursa olsun aldatıcı veya yanlış
bilgiler vermediğini ve hakikate aykırı beyanda bulunmadığını, kabul, beyan
ve taahhüt ederler.
SÖZLEŞMENİN KONUSU
MADDE 3:
İşbu Sözleşmenin konusu ŞİRKET’in ; MÜŞTERİ tarafından ŞİRKET’e ihale
edilen gözetim hizmetini, ekte bulunan “Şartlar ve Koşullar” a uygun olarak
Bağımsızlık,Tarafsızlık,Dürüstlük,Gizlilik beyanı çerçevesinde aşağıda tespit
edilen esaslarda yerine getirmesidir.
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SÖZLEŞMENİN EKLERİ
MADDE 4 :
ŞİRKET tarafından hazırlanan ; “Şartlar ve Koşullar” ile
“ Bağımsızlık,
Tarafsızlık, Dürüstlük, Gizlilik Beyanı” işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir
parçasıdır.
ŞİRKETİN HİZMETİ SAĞLAMASINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 5 :
ŞİRKET, gözetim hizmetini MÜŞTERİ’nin iş emrine ve Sözleşme’de belirtilen
esaslar, şartlar ve ekleri çerçevesinde tam, kusursuz ve eksiksiz olarak ifa
etmekle yükümlüdür.
ŞİRKET, gözetim hizmetini ifa ederken istihdam ettiği personeli yasal
niteliklere haiz kişiler arasından iyi seçmek, talimat ve nezarette gerekli her
türlü özeni göstermekle yükümlüdür.
ŞİRKET, gözetim hizmetinin kusurlu veya eksik ifa edilmesinden veya hiç ya
da gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı MÜŞTERİ’nin herhangi bir talep veya
ihbarına gerek kalmaksızın sorumludur.
MÜŞTERİYE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER
MADDE 6 :
MÜŞTERİ, ŞİRKET’in işbu Sözleşme’de tanımlanan gözetim hizmetini
MÜŞTERİ’ye ifa etmesi karşılığında ŞİRKET’e fiyat teklifinde belirtildiği şekilde
bir ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
MÜCBİR SEBEPLER
MADDE 7 :
Mücbir sebep, ilgili tarafın ihmal veya kusuru hariç kontrolü dışında gelişen ve
HİZMET’in ifasına engel olan olaylar olup derhal karşı tarafa yazılı olarak
bildirilecektir. Bu durumda taraf borçları askıya alınacak, mücbir sebebin 30
gün devam etmesi halinde sözleşme bu süre hitamında kendiliğinden sona
erecektir.
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TEBLİGAT ADRESLERİ
MADDE 8 :
Adres değişikliği yasaya uygun olarak karşı tarafa bildirilmedikçe, web-siteleri
ve yazışmalarda gösterilen adreslere yapılan tebligat tarafları bağlar.
KARŞILIKLI TEVDİ EDİLECEK BELGELER
MADDE 9 :
ŞİRKET gözetim hizmetinin tamamlanması sonucunda raporunu MÜŞTERİ’ye
tevdi edecektir.
SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ
MADDE 10 :
Bu Sözleşme’de açıkça ifade edilenler dışında Taraflardan biri diğerine işbu
Sözleşme’yi akdetmek üzere herhangi bir vaat taahhüt veya benzeri beyanda
bulunmamışlardır. Bu Sözleşme bu hüküm de dahil olmak üzere her bir
Tarafça imzalanmadığı sürece tadil edilemez.
YETKİLİ MAKAMLAR
MADDE 11:
11 maddeden ibaret bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların
çözümünde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, ihtilaf halinde geçerli
metin, şirketteki sözleşme nüshası olacaktır.
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