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1. Değirmen Sok. No.16 Ofis:61/62 Ar Plaza A Blok 
Kozyatağı/İstanbul adresinde bulunan BSI GROUP 
EURASIA BELGELENDİRME HİZM. LTD. ŞTİ. (BSI) 
açıklanan hizmetleri, işbu Sözleşmeye uygun 
(Sözleşme)olarak____________________________ 
adresinde bulunan _______________(Müşteri)’ye 
karşı yerine getirecektir.  

2. Sözleşme, Müşteri Sözleşmeyi imzalayıp, imzalanmış 
Sözleşmenin aslını BSI'ye temin ettiğinde yürürlüğe 
girecektir _____________________________ (tarih). 
Müşteri elektronik teyit yoluyla Sözleşmeyi kabul ettiğini 
bildirdiği takdirde, Sözleşmenin imzalanmış her bir 
sayfasının taranmış kopyasını elektronik teyidin yapıldığı 
e-posta ile göndermeli ve imzalanmış Sözleşme aslını 
BSI'ye teslim etmelidir. Sözleşme süresi, Yürürlük 
Tarihinden itibaren üç yıldır. 

3. BSI hizmetlerini sağlarken aşağıdakilere riayet 
edecektir: 
a. Tüm yürürlükteki mevzuat ve düzenlemeler; 
b.    Akredite belgelendirme hizmetlerinin hükümlerini 

kontrol eden tüm ilgili uluslararası standartlar; 
c.  Özellikle işbu Sözleşmedeki hizmetleri kontrol eden 

her türlü ilgili standart, özel standart ve uygulama 
esasları, 

d. Web sitesinde bulunabilecek BSI Grubu İş Ahlakı 
Kuralları.  

4. Hizmetleri uygun vasıflarda ve eğitimli personel 
sağlayacak ve testlerin, tetkiklerin ve gözden 
geçirmelerin sonuçlarını belirleyecektir. BSI söz konusu 
personeli dilediği zaman değiştirebilir.  

5. Müşteri aşağıdakileri BSI’ya (Sözleşme süresi boyunca) 

sağlayacaktır: 
a.  Her türlü güncellemeler dâhil, hizmetlerle ilgili 

eksiksiz ve doğru bilgi; 
b.  BSI hizmetinin sonucunu veya kesintisiz 

kullanımını olumsuz etkileyebilecek veya 
gözetimsiz bırakılması halinde, BSI’nın yukarıdaki 
3.a, 3.b veya 3.c no.lu maddelere uygunluğu yanlış 
beyan etmesine neden olabilecek herhangi bir 
olayın derhal bildirilmesi;  

c.  BSI’nın herhangi bir zamandaki tüm ilgili ve makul 
sorularının yanıtlanması ve BSI’nın, üçüncü 
şahısların Müşterinin hizmetlerin kullanılmasına 
ilişkin şikayetlerini denetlemesine izin verecek 
tesislere erişim hakkı dahil, makul destek; 

d.  Müşteri tarafından Müşterinin ürün veya 
hizmetlerine dair alınan üçüncü şahıs şikayetleri ile 
bunların çözümüne yönelik adımlara dair bildirim; 

e.  BSI ile mutabık kalınan tarihler ile 3.a, 3.b veya 3.c 
no.lu bentlerine uygunluk için öngörülmesi 
durumunda BSI’nın bildirimsiz ziyaretleri için 
herhangi bir diğer zamanda tesislerine erişim; 

f.  BSI tarafından herhangi bir tesis ziyaretinden önce 
ziyaretçiler için tüm sağlık ve güvenlik kuralları ile 
diğer gerekliliklere dair detaylar; 

g.  BSI tarafından makul olarak öngörülen herhangi 
bir üçüncü şahısların tesisine erişim (ve Müşteri 
BSI’ye bahse konu erişimin sağlanması için üçüncü 
şahısların olurunu alacağını taahhüt eder); 

h.  Test hizmetleri için, tüm ilgili test kalemlerinin 
masrafı ve riski Müşteriye ait olmak üzere onları 
her türlü hasardan koruyacak şekilde nakledilmesi 
ve söz konusu test kalemlerinin bileşenlerinin 
malzemesi, ebatları ve ağırlıkları ve sağlık ve 
güvenlik, çevre veya başka kanun kapsamında 
öngörülebilecek her türlü özel önlemlerin BSI’ya 
bildirilmesi;  

i.  Test hizmetlerinde iddia edilen her türlü kusuru 
incelemek ve bir Müşterinin kusur bildirimini 
müteakip (Bunun BSI’ye ilgili test hizmetlerinden 
sonra en geç 21 gün içerisinde gönderilmesi 
zorunludur) test kalemlerini yeniden test etmek 
üzere BSI’ye izin vermek için BSI tarafından makul 
ölçüde öngörülen tüm gerekli erişim ve kolaylıklar; 

j.  BSI tarafından yürütülen Conformité Européenne 

(CE İşareti) hizmetleri için: (i) etkilenen ürünlerle 
ilgili tüm olumsuz olaylar ile bahse konu ürünün 
kullanımı veya pazarlanmasına dair herhangi bir 
düzenleyici tarafından zorunlu kılınan herhangi bir 
sınırlama veya yasaklamayla ilgili acil bildirim; (ii) 
Bir onay değerlendirmesini müteakip CE işareti 
uygulandığında Müşterinin ilgili ürüne dair 
uygunluk beyanının tüm açılardan doğru olacağına 
dair BSI’ye verilecek taahhüt, garanti ve beyan. 

6. BSI Müşteri tarafından sağlanan bilginin gerçekliğini, 
doğrulunu veya eksiksizliğini incelemeyecek veya teyit 
etmeyecektir ve BSI, bilginin eksikliğinden veya doğru 
olmamasından dolayı Müşterinin karşı karşıya kaldığı 
kayıplardan, masraflardan veya zararlardan sorumluluk 
kabul etmez. 

7. Test hizmetleri için, BSI yeterli test kalemleri eline 

ulaşıncaya kadar testi askıya alma hakkına sahip 
olacaktır, bunun üzerine test için kabul edilen zaman 
çizelgesi yeniden başlayacaktır. Testin çoklu hizmetlerin 
parçasını oluşturması halinde, BSI, kendi münhasır ve 
mutlak takdirinde, test hizmetlerinden ayrı olarak ve 
test hizmetlerini yürütmeden, hizmetlerin kalanını 
sağlayabilir ve ücretlendirebilir.  

8. Müşterinin bir tesis ziyareti veya parça testinin tarihini 
değiştirmek istemesi halinde, BSI’ye en az 30 gün 
öncesinden yazılı bildirim göndermek zorundadır. 
BSI’nın bir tesis ziyaretinin tarihini değiştirmek istemesi 
halinde, bu niyeti hakkında rezerve edilen tarihin az 24 
saat öncesinden Müşteriye bildirimde bulunmak 
zorundadır.  

9. Müşteri, düzenleyici üçüncü taraf gözlemcilerinin bir 
tesis ziyaretinde zaman zaman BSI’ya eşlik etmesini 
ancak BSI’nın bu Sözleşme kapsamında Müşteriye karşı 
yükümlü olduğu aynı seviyede gizlilik yükümlülüklerine 
tabi olması durumunda kabul eder. BSI herhangi bir 
ziyaret öncesinde bahse konu gözlemcinin kimliğini 
bildirecektir. Söz konusu gözlemciyle ilgili olarak 
Müşteriye herhangi bir ilave ücret fatura edilmeyecektir. 

10. BSI personeli, Müşterinin tesisinde iken güvenlikle ilgili 
bir risk olduğuna inanmaları veya Müşterinin ilgili sağlık 
ve güvenlik kurallarına riayet etmemesi durumunda, 
BSI’nin Sözleşmeyi ihlali söz konusu olmaksızın, o 
ziyareti iptal edebilir.  
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11. BSI, kendi makul değerlendirmesine göre Müşterinin 
ilgili kanun, standart, kural veya plan gerekliliklerine 
riayet etmemesi veya Sözleşme kapsamındaki 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya BSI’nın 
hizmetlerini yanlış yönlendirecek veya itibarını 
zedeleyecek bir şekilde kullanması halinde, herhangi bir 
kanun, standart, kural veya plana uygunluğu 
doğrulayan herhangi bir sertifika veya başka türlü belge 
düzenlemeyi reddedebilir veya böylesi düzenlenmiş 
sertifika veya başka belgeyi iptal edebilir veya askıya 
alabilir. 

12. BSI, her zaman, hizmetler gereğince düzenlediği tüm 
sertifikaların ve raporların sahibi olarak kalacaktır. BSI, 
Müşteriye ya işbu Sözleşmenin ya da sertifikanın ön 
yüzündeki şartlar altında geçerliliği devam ettiği sürece, 
BSI tarafından düzenlenen bir sertifikayı göstermesi için 
sınırlı, münhasır olmayan bir lisans verecektir.  

13. Madde 12’deki lisans herhangi bir BSI logosunun veya 
BSI’nın kendisine teşhir etme izni veren bir lisansa sahip 
olduğu (ve Müşteri sadece bahse konu üçüncü tarafın 
şartlarına uygun olarak teşhir edecektir) ve Müşterinin 
tesisindeki hizmetlerle ilgili olan üçüncü taraf logosunu 
Müşterinin ürünleri üzerinde ilgili sertifika geçerli olduğu 
sürece teşhir etmesini veya yayımlamasını kapsar. 
Müşteri, BSI tarafından düzenlenen herhangi bir 
sertifikanın, BSI logosunun veya üçüncü taraf 
logosunun teşhir hakkını herhangi bir başka tarafa alt 
lisans ile veremez veya devredemez. Müşteri sertifikanın 
veya BSI logosunun içeriğini veya görünümünü tadil 
edemez. 12 ve 13 no.lu maddelerdeki lisans, 
Sözleşmenin veya ilgili sertifikanın sona ermesi veya 
herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde sona erer. 

14. Herhangi bir BSI Logosundaki tüm fikri mülkiyet hakları   
BSI'ya aittir. Müşterinin herhangi bir BSI Logosunu 
kullanmasından doğan tüm ticari ve fikri hak ve yetkileri 
(ticari itibar da dahil olmak üzere) BSI'ya aittir ve 
dolayısıyla; Müşteri bu hak ve yetkileri edindiği ölçüde 
BSI’ya devreder. Müşteri, BSI logosunu yalnızca BSI 
tarafından onaylanan formda, zaman zaman BSI 
tarafından sağlanan tüm yönerge ve talimatlara uygun 
olarak ve yalnızca ilgili sertifikada belirtilen ürün 
ve/veya hizmetlerle bağlantılı olarak kullanacaktır. 

15. Müşteri, herhangi bir BSI Logosundan oluşan veya 
iltibasa yol açacak şekilde benzer olan herhangi bir ticari 
markayı kullanamaz veya tescil için başvuruda 
bulunamaz veya BSI'nın makul değerlendirmesine göre, 
herhangi bir BSI logosunu veya BSI ile ilişkili ticari 
saygınlık veya itibarını zayıflatabilecek, zarar veya hasar 
verebilecek herhangi bir eylemde bulunamaz. 

16. Müşteri, işbu 14 no.lu maddeye riayet etmesi koşulu ile 
hizmetleri çerçevesinde BSI tarafından düzenlenen bir 
raporu herhangi bir üçüncü tarafa açıklayabilir. Rapor 
BSI tarafından düzenlenmiş olan nihai formu dışında, 
tadil edilemez, kısaltılamaz veya sunulamaz. Müşteri, 
BSI’nın yazılı ön onayı ile açıklanmış olsun veya olmasın, 
bir üçüncü tarafın Müşteri tarafından açıklanan bir 
rapora güvenmesinden doğan veya bununla bağlantılı 
ortaya çıkan BSI tarafından üstlenilen makul yasal 
ücretler ve adli takibatlar dahil, tüm masraflar, zararlara 

karşı BSI’yi tazmin etmeyi ve zarar görmesini 
engellemeyi kabul eder. 

17. Müşteri, Müşterinin ürünü gibi görünen ve BSI 
hizmetlerinin ilgili olabileceği her türlü sahte ürünün 
dağıtımını engellemek için gerekli olabilecek adımı 
atacaktır. Müşteri bahse konu sahte ürün ile onun 
dağıtımının engellenmesine yönelik önerisini en kısa 
sürede yazılı olarak BSI’ye bildirecektir. Kendi 
takdirinde, BSI sahte ürünle ilgili bir basın açıklaması 
yapabilir. İşbu 15 no.lu maddeye riayet edilmemesi, 
Sözleşmenin esaslı olarak ihlalidir. 

18. Bir akredite hizmetin sonucuna itiraz etmek için, Müşteri 
itiraz edilmesi düşünülen sonucun alınmasından sonra 
21 gün içerisinde BSI’ye yazılı bir itiraz bildirimi yapmak 
zorundadır. Bildirim Risk ve Uyum Direktörüne 
yönlendirilmelidir. 

19. İtirazlar BSI’nın tabi olduğu akreditasyon kuralları 
dahilindeki değerlendirme prosedürleri uyarınca 
dinlenir. BSI’nın kararı Müşteri ve BSI’nın nihai olarak 
kabul edecekleri itiraz sonucu açıklanıncaya kadar 
yürürlükte kalacaktır. 

20. Tüm belgelendirme işlemleri için, BSI, Müşterinin adını, 
belgelendirme kapsamını, ayrıca bir sertifikanın 
düzenleme, askıya alma, iptal veya fesih detaylarını web 
sitesi veya diğer yollarla açıklayabilir veya kamunun 
bilgisine sunabilir. 

21. Bir standart veya düzenlemeye uymayan genel test 
hizmetleri için, test raporu sadece test edilen kalemler 
için geçerli olacaktır. Müşteri bahse konu raporun 
benzer bir üründeki diğer testlerin sonuçlarına işaret 
etmeyeceğini veya bu sonuçları etkilemeyeceğini kabul 
eder. Söz konusu rapor BSI tarafından herhangi bir 
onay, belgelendirme, denetim, kontrol veya gözetim 
formuna işaret etmez. 

22. BSI Müşterinin bilgisini alındıktan sonra 6 yıl boyunca 
gizli olarak muhafaza edecektir ve ondan sonra 
silecektir ve bilgiyi aşağıdaki durumlar hariç (bu 
durumda BSI, yasal olarak yapabilmesi halinde ve makul 
bir süre içerisinde, Müşteriye bilgi verecektir) 
kullanmayacak veya açıklamayacaktır:  
a.  Sözleşme kapsamında yükümlülüklerinin 

karşılanması ve yerine getirilmesi amaçları için; 
veya  

b.  Kanun, herhangi bir hükümet, düzenleyici veya 
akreditasyon kurumu ya da herhangi bir yargı 
mahkemesi tarafından öngörüldüğü ölçüde. 

c. Açıklanması zorunlu olduğu ölçüde ve BSI’nin 

makul değerlendirmesine göre, tüketicilerin sağlık 
veya güvenliğinin risk altında olması durumunda. 

23. Madde 22, BSI’nın yürürlükteki kanun tarafından 
tutması gereken Müşteri bilgilerini silmesini veya 
hizmetlerle ilgili olduğu herhangi bir düzenleme 
kurumu veya yetkili yargı merciinin gereksinimlerini 
karşılamasını talep etmemektedir. 

24. Ödeme, ilgili fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde 
yapılır. Birden fazla hizmet ayrılabilir ve ayrı olarak 
fatura edilebilir. 30 günden uzun süren test hizmetleri 
için, BSI ara faturalar düzenleyebilir. Faturalar Türk 
Lirasından başka bir para biriminde düzenlendiğinde, 
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Günlük Satış Kuru 
uygulanacaktır. 

25. Ödemeler ancak BSI tarafından düzenlenen fatura 
üzerinde detayları bulunan hesaba havale edilebilir. Bir 
ödeme yaparken, Müşteri ilgili fatura numarası ile kendi 
müşteri hesap numarasını (faturada belirtildiği gibi) 
vermek zorundadır. 

26. Müşteri aşağıdakileri BSI’ye ödeyecektir (işbu 
Sözleşmede açıklanan bir mücbir sebep olmadıkça): 
a.  Hizmetlere ilişkin ücretler 
b.  BSI’nın herhangi bir üçüncü taraf şikâyetini veya 

ilgili standart, düzenleme veya planla herhangi bir 
iddia edilen uygunsuzluğu araştırmak için 
harcaması gereken, süre karşılığında geçerli ücret; 

c.  Müşteri tarafından 30 günden kısa süreli yazılı bir 

bildirimle değiştirilmesi halinde bir tesis ziyareti 
veya numune testi için veya yukarıdaki 10 no.lu 
maddedeki gerekçelere dayanarak BSI tarafından 
iptal edilen bir tesis ziyareti için tam ücret; 

d.  Test hizmetleri için, test kalemlerinin çevre dostu 
bir şekilde iade edilmesi veya imha edilmesi 
masrafı (Müşteri tarafından özellikle başka biçimde 
talep edilmedikçe);  
  

e.  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren her yıl için 
Yıllık Belge Ücreti (Yıllık Belge Ücretleri 1 Mayıs'ta 
peşin olarak tahsil edilir ve gelecek yıl 30 Nisan'a 
kadar geçerlidir. Müşteri bu süre boyunca 
Sözleşmeyi feshederse, söz konusu ücret iade 
edilmez.); 

f.  Sözleşmenin ilk yılı için Başvuru Ücreti (ve Yürürlük 
Tarihindeki bir yıl içerisinde bir başlangıç 

değerlendirmesi yapılmaması halinde, Müşterinin 
söz konusu hizmetler için yeniden başvuru 
yapması ve ayrıca bir Başvuru Ücreti ödemesi 
gerekecektir);  

g.  Müşterinin bir sertifika üzerindeki detaylarda onun 
geçerliliğini etkilemeyen değişiklik talebinde 
bulunması ve BSI’nın kendi takdirinde aynı 
şartlarda ve geçerlilik süresine sahip bir revize 
sertifika düzenlemesi halinde ödenecek bir ücret; 
ve 

Ek 1’de yer alan Ücret Teklifi ve Ek 2’de yer alan Onay 
Mektubu, bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve 
Madde 24'te yer alan ücretlerin miktarları Ek 1’de yer 
alan Ücret Teklifinde belirtilmiştir. 

27. BSI’nın ücretlerine satış, katma değer vergisi veya diğer 
vergiler dâhil değildir. İşbu sözleşmeden doğacak olan 

Damga Vergisi ve diğer vergiler Müşteri tarafından 
ödenecektir. 

28. BSI, vadesi geçmiş tutarlara aylık %2 oranında faiz 
uygular. 

29. BSI; Sözleşme kapsamında Türk Lirası belirlenen 
ücretler için Türk Lirasına bağlı enflasyon oranını, 
Sözleşme kapsamında yabancı para cinsi belirlenen 
ücretler için Avrupa Merkez Bankası tarafından 
belirlenen enflasyon oranı, döviz kurundaki değişiklikler, 
BSI'ın hizmet kalitesini etkileyen iyileştirmeler ve 
benzeri sebepleri dikkate alarak ücretlerini yıllık olarak 

arttırabilir. Ücret artışları müşteriye yazılı olarak 
öncesinde bildirilir 

30. Test hizmetleri için, BSI’nın söz konusu hizmetlerin 
tamamlanma süresinin Sözleşmedeki/Ücret Teklifi Ek 
1’deki süreyi aşacağını fark etmesi halinde, BSI tüm 
testleri durduracak ve ücretlerindeki ilişkili artışı 
Müşteriye bildirecektir. Müşteri, ilerlemek istememesi 
halinde, BSI’ye yazılı bildirimde bulunarak hizmetleri 
feshedebilir ve halihazırda başlatılmış olan testle ilgili 
test ücretinin tamamından yükümlü olmaya devam 
edecektir. 

31. Sözleşme, Sözleşme süresinin sona ermesinden önce 
Müşteri tarafından feshedilirse, fesih tarihine kadar BSI 
tarafından yerine getirilen hizmetlerin ücretlerinin 
tamamı Müşteri tarafından derhal ödenecek ve henüz 

yerine getirilmemiş olan ancak BSI tarafından 
planlanmış ve Müşteri tarafından onaylanmış 
hizmetlerin ücretlerinin tamamı ise Müşteri tarafından 
cezai şart olarak derhal ödenecektir. Müşteri işbu belge 
ile Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesindeki anlama 
haiz bir tacir olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri, 
ayrıca cezai şartın çok yüksek olduğuna dayanarak 
herhangi bir itiraz veya talep ileri süremeyeceğini veya 
cezai şartın çok yüksek olduğunu iddia etmeyeceğini ve 
işbu madde uyarınca yürürlüğe konan cezai şartın 
indirilmesi veya iptal edilmesi talebinde 
bulunmayacağını veya bu doğrultuda dava 
açmayacağını önceden gayrikabili rücu kabul ve taahhüt 
eder.  

32. İşbu Sözleşmedeki hiçbir şey BSI’nın, Müşteriye karşı, 
BSI’nın ihmali veya sahtekârlık veya hileli yanlış 
beyanından kaynaklanan ölüm veya kişisel 
yaralanmalardan dolayı sorumluluğunu 
sınırlandırmayacak veya hariç tutmayacaktır.  

33. Madde 32’ye tabi olarak, BSI, Müşteriye karşı, ister 
sözleşme, tazminat yükümlülüğü (ihmal dâhil), meşru 
görevin ihlali veya başka biçimde olsun veya test 
hizmetlerinin sağlanmış olması halinde test için sunulan 
herhangi bir test kalemine verilen zarardan dolayı olsun, 
işbu Sözleşme kapsamında veya işbu Sözleşmeyle 
bağlantılı ortaya çıkan kâr kaybı, itibar kaybı veya 
zedelenmesi veya herhangi bir dolaylı zarardan dolayı 
sorumlu olmayacaktır. 

34. Madde 32’ye tabi olarak, BSI’nın Müşteriye karşı toplam 
sorumluluğu, sözleşme, tazminat yükümlülüğü (ihmal 
dahil), kanuni görevin ihlali veya Sözleşme kapsamında 
veya Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan başka 
biçimde olsun veya olmasın, Müşteri tarafından 
Sözleşme kapsamında ödenecek yıllık ücretlere eşit bir 
tutarı aşmayacaktır. BSI’nın bu sorumluluğunun 
sınırlandırılması Sözleşmenin feshinden sonra da devam 
edecektir. 

35. BSI, Sözleşme süresince dilediği zaman, Müşteriye 6 ay 
önceden niyetini açıklayan yazılı bildirimde bulunmak 
kaydıyla Sözleşmeyi tek taraflı olarak ve tazminat 
ödemeksizin feshetme hakkını haizdir.  

36. Aşağıdaki durumlarda BSI Sözleşme kapsamında 
tahakkuk eden haklar saklı kalmak kaydıyla, Sözleşmeyi 
derhal feshedebilir: 



 

 

Sözleşme Koşulları 

Page 4 of 5 
FR 106_06 
Version 2019.1 

a.  Müşterinin herhangi bir esaslı yükümlülüğü ihlal 
etmesi ve bu ihlalin BSI tarafından bahse konu 
ihlale ilişkin bildirimin alınmasından itibaren 30 gün 
sonra ortadan kaldırılmaması halinde; veya 

b.  Düzeltilmesi elverişsiz bir önemli ihlal olması 
halinde; veya  

c.  BSI’nın makul değerlendirmesine göre, Müşterinin 
BSI’nın itibarını zedeleyecek şekilde davranması 
halinde. 

d.  BSI’ın, Müşterinin hizmetlerinin tabi olduğu 
herhangi    bir yasa, standart veya kuralın 
gerekliliklerine uymadığını düşünmek için makul 
dayanaklara sahip olması halinde veya, 

e.  BSI'nın makul değerlendirmesine göre Müşteri, 
BSI’yı itibarsızlaştıracak şekilde hareket ederse. 

 
37. Sözleşme kapsamında tahakkuk eden haklar saklı 

kalmak kaydıyla, her iki taraftan biri, diğer tarafın vadesi 
gelmiş borçlarını ödeyememesi veya varlıkları üzerine 
bir yediemin, kayyum veya müdür atanması veya 
tasfiyeye gitmesi (borçlarını ödeyebilecek yeniden 
yapılandırma veya şirket birleşmesi amaçları hariç) veya 
alacaklıları ile gönüllü düzenlemelere girmesi veya işini 
durdurması veya işini durdurma tehlikesi altında olması 
halinde, Sözleşmeyi derhal feshedebilir. 

38. Conformité Européenne (CE İşareti) hizmetleri için: 
a.  Müşteri, BSI’yi veya onun grup şirketlerini, her 

türlü talep, istek, dava, adli muamele, hukuk 
davası, kayıplar, hükümler, zararlar, giderler (tüm 
makul yasal ücretler dahil), harcamalar, para 
cezaları veya cezalar veya herhangi bir üçüncü 
tarafça, (i) Müşterinin özellikle CE İşaretinin tabi 
olduğu herhangi bir düzenleme veya kanuna riayet 
etmemesi; (ii) Müşterinin ilgili ürünle ilişkili olarak 
CE İşaretini kullanımı veya teşhiri; (iii) BSI 
tarafından yeniden test edilmemiş olan, testi 
yapılmış üründe herhangi bir değişiklik; (iv) 
ürünün amaca uygun olmaması veya uygun 
olmadığının iddia edilmesi, söz konusu iddia 
müteakiben gerçekle desteklenmiş olsun veya 
olmasın, ile ilgili olarak BSI’ye veya onun grup 
şirketine karşı başlatılmış hukuk davaları yoluyla, 
bunlardan doğan veya bunlarla bağlantılı olarak 
ortaya çıkan BSI veya onun grup şirketinin 
üstlenmek zorunda kalacağı masraflar veya 
zararlardan dolayı tazmin etmeyi ve zarar 
görmelerini engellemeyi kabul eder. Bu tazmin 
Sözleşmenin feshinden sonra da bağlayıcılığını 
sürdürecektir.  

b.  Herhangi bir sebepten ötürü yenilenmemiş bir ilgili 
sertifikanın feshinde, Müşteri CE işaretinin, satılsın 
veya satılmasın, ilgili ürün üzerindeki kullanımını 
veya teşhirini derhal durduracaktır. 

39. Bir taraf, ilgili tarafın makul kontrolünün ötesindeki 
koşullardan dolayı bir yükümlülüğünü yerine getirmesi 
makul olarak mümkün değilse, Sözleşmeyi ihlal etmiş 
olmayacaktır. Bunun on altı hafta devam etmesi 
halinde, etkilenmeyen taraf Sözleşmeyi diğer tarafa 14 
gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle 
feshedebilir. 

40. İşbu Sözleşmedeki hiçbir şey taraflar arasında bir 
ortaklığa yönelik değildir, idare etmez, oluşturmaz veya 
taraflardan her ikisinden birinin diğerinin acentesi 
şeklinde hareket etmesi yetkisini vermez. 

41. Sözleşme Müşteriye özeldir. Müşteri Sözleşme 
kapsamındaki yükümlülüklerini ve haklarını temlik veya 
devredemez veya herhangi bir şekilde veremez. BSI 
Sözleşme kapsamındaki haklarını bir BSI grup şirketine 
temlik edebilir.  

42. Sözleşme taraflar arasındaki bütün anlaşmayı oluşturur 
ve konuyla ilgili, yazılı veya sözlü, tüm önceki 
taslakların, anlaşmaların, garantilerin, düzenlemelerin 
ve şartların yerine geçer ve onları lağveder. Taraflardan 
her biri, Sözleşmeyi akdederken, Sözleşmede 
belirtilmemiş herhangi bir beyan, temsil, garanti veya 

anlaşmaya dayanmadığını ve bunlar ile ilgili hiçbir 
çözüm yoluna sahip olmadığını kabul eder.  

43. Sözleşme hükümlerinden herhangi biri ile herhangi bir 
ana hizmet anlaşması, satın alma teklifi, Müşterinin 
standart satın alma koşulları veya BSI’nın hizmetleri 
veya Sözleşme ile ilgili olduğu belirtilen diğer herhangi 
bir doküman arasında tutarsızlık olması halinde, 
Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır. 

44. Sözleşmenin tarafı olmayan bir kişi Sözleşme 
kapsamında veya onunla bağlantılı haklara sahip 
olmayacaktır. 

45. BSI zaman zaman bu Sözleşmeyi değiştirebilir ve tüm 
bu değişiklikleri yazılı olarak bildirebilir. 

46. Sözleşmedeki herhangi bir değişiklik veya feragat 
taraflarca açık bir şekilde yazılı olarak kabul edilmelidir. 
Sözleşme kapsamındaki bir hak veya kanuni yolun 

uygulanmaması veya uygulanmasının gecikmesi söz 
konusu hak veya kanuni yoldan feragat 
oluşturmayacaktır. 

47. İşbu Sözleşmenin tercümesinde herhangi bir tutarsızlık 
olması halinde İngilizce versiyon geçerli olacaktır.  

48. Herhangi bir mahkeme veya yetkili merciin Sözleşmenin 
herhangi bir hükmünü (veya herhangi bir hükmünün bir 
kısmını) geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz bulması 
halinde, söz konusu hüküm veya hüküm kısmı, gerektiği 
ölçüde, silinmiş olarak kabul edilecektir ve Sözleşmenin 
kalanının geçerliliğini veya icra edilebilirliğini 
etkilemeyecektir. 

49. Sözleşmeyle ilgili bir tarafa yapılacak bildirimler yazılı 
olmak zorundadır ve ilgili tarafın Sözleşmede belirtilen 
adresine e-mail olarak gönderilecek veya teslim 
edilecektir. Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesi 
saklıdır. 

50. Türkiye Cumhuriyeti Kanunları Sözleşmenin tabi olduğu 
kanun ve İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile 
İcra Dairelerinin Sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların 
veya taleplerin çözümünde münhasır olmayan yetkiye 
sahip olacaktır. İşbu Sözleşme taraflarca 
______________________ tarihinde imzalanmıştır.  
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Ekler: 
1. Ücret Teklifi 

2. İmzalı Teklif Onay sayfası 

3. Tarafların İmza Sirkülerleri 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSI 

İmzalayan: BSI GROUP EURASIA BELGELENDİRME 

HİZM. LTD. ŞTİ. 

 

Adı: 

Unvanı: 

 

 

Müşteri 

İmzalayan:  

 

 

Adı: 

Unvanı: 

 


