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Form No.: Form No.: IAS-F01 Issue 30 Date: 18 SEPT 2020  
 
Intertek Testing Services Local Entity 1 
 

DENETIM / TEYİT BAŞVURU FORMU 
Bölüm 1: Hizmet Talebi  
1.A – DENETIM PROGRAMI/PROTOKOL 
Intertek Programları: 
                          WCA  SQP  GSV    Click here – for more details 

  Inlight Network Daha fazla bilgi için tıklayınız   

Endüstri Birliği Programları : 
 

 Amfori BSCI               ICS                          RBA (formerly EICC)         SA8000       SLCP       WRAP 

 SMETA 4 Pillar          SMETA 2 Pillar      Sedex Sanal Değerlendirme  

 

Eğer Denetim Programı mevcut ise ; Lütfen denetim raporunu paylaşacağınız müşterilerinizin isimlerini bu 

alanda belirtiniz (denetimi müşterinizin ihtiyacına göre organize etmekteyiz , örneğin, bazı müşteriler 

yalnızca yarı haberli/habersiz denetimi kabul etmektedir  vb.):   

Müşteri Spesifik Programlar ( Lütfen Müşteri ismini belirtiniz ):  
 

 

1.B- DENETIM TIPI & DENETIM TARIHI  
 
Denetim 
Tipi: 

  İlk Denetim 
  Takip Denetimi  
  SMETA (Lütfen Bölüm 5’I 

Doldurunuz) 

 Yıllık Denetim / Yenileme Denetimi     
 Diğer ____                         ______                            

Denetim Duyurusu :   Haberli   Habersiz 
   Yarı Haberli  (Tarih aralığı )  ____                         ______                           

Tercih Edilen Denetim Günü/Periyodu (GG-AA-YYYY yada AA-YYYY): 

 

Bölüm 2: Denetlenecek Firma Bilgisi 

2a – GENEL BILGILER 

Firma İsmi 
(İnglizce & Yerel Dil ) 

DMA BASKI İMALAT SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ 

Adresi  
(Ingilizce & Yerel Dilde) 
 

İOSB ESKOOP SANAYİ SİTESİ. D-BLOK NUMARA:35 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 

Adres Tarifi  

http://www.intertek.com/inlight/network/
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GPS Bilgileri *  

Ek Lokasyon (adresler ) 
Firma yönetimi altında farklı adreste bulunan ek lokasyonlar var ise Lütfen 
Belirtiniz:  
 

Şirket Kayıt Numarası 
 

Firma Kuruluş Yılı: 
 

Çalışan kayıtlarının tutulduğu 
Lokasyon 

 

Çalışan kayıtları  (İK/ Ödeme/ İşe Geliş-Gidiş Zaman Kayıtları) denetimin 
yapılacağı lokasyondan farklı bir yerde tutuluyorsa;  
 
 

Firmada yetkili olan ilk kontak 
kişi ismi ve görevi  

OĞUZHAN SAFA ENGİN 
GENEL MENAGER 

Firmada yetkili ikinci 
kontak Kişi ismi ve 
Görevi  

ÖMER ÇORUHLU 
Art Director 

E-mail Adresi dmabaski@hotmail.com E-mail Adresi dmabaski@hotmail.com 

Telefon Numarası  0538 425 91 00 Telefon Numarası  0538 350 89 96 

Çalışma Günleri P.TESİ-CUMA Çalışma Saatleri 08:30-18:30 

Üretim Vardiyası – vardiya 
saatlerini belirtiniz  08:30-18:30 Yogun Sezon 

Dönemi ( varsa )  
2.AY(ŞUBAT)-
8.AY(AĞUSTOS) 

Hafta Tatil Günleri  C.TESİ-PAZAR   

 

2b –Boyut Bilgileri     

Tesis Büyüklüğü 
Firma Alanı (m2 ) 1,000 m2 
Toplam Firma Kapalı Alan  
(m2)  

1,000 m2 

Bina Sayısı 
Üretim   Yatakhane  

Depo  Diğer ( Lütfen 
Belirtiniz )  

Alt üretici (iç taşeron) 

(Denetim kapsamına giren 
tesis ile aynı adreste 
bulunan) 
 
( Güvenlik, kapıcı , işçi, 
ajans vb. )  
 

Lütfen tüm alt üreticilerinizi ve hangi süreçte hizmet aldığınızı belirtiniz  ; 
 
İçeride alınan Hizmet Tipi :                        isim :  
1- 
2- 
 

 

 

mailto:dmabaski@hotmail.com
mailto:dmabaski@hotmail.com
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2c – Çalışan Bilgileri 

Toplam Çalışan 
Sayısı  17 

Cinsiyete göre 
çalışan analizi Erkek 15 Kadın 2 

Çalışan Sayısına 
Dağılım  

Sürekli Çalışanlar 17 Geçici/ Acente  

Yabancı Çalışanlar 2 Evde Çalışan   

Çalışan Görev 
Dağılım  

Üretim Çalışanı 11 Yönetici/Ofis 
Çalışanı 

 
6 

Yönetici 

(Müdür ve Müdür 
Yrd. Pozisyonunda 
çalışanlar) 

 

Çalışanlar 
tarafından 
konuşulan dil : 
 

Dil 1:  TÜRKÇE Toplam iş gücüne 
kıyasla yüzde % 100 

Dil 2:   Toplam iş gücüne 
kıyasla yüzde %  

Dil 3:   Toplam iş gücüne 
kıyasla yüzde %  

Dil 4:   Toplam iş gücüne 
kıyasla yüzde %  

Dil 5:   Toplam iş gücüne 
kıyasla yüzde %  

Yönetim 
tarafından 
konuşulan dil : 

Dil 1: TÜRKÇE Dil 2:  

 
2d - Ürün Sınıflandırması: 

Üretim Tesisleri için ;  (Hangi ürünler üretiliyor ise belirtiniz): PVC,NONVOWEN,TRANSFER KAĞIT BASKISI 

Üretim Tesisi olmayanlar için ( Lütfen yapılan işi belirtiniz ) : 
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Bölüm: 3 Başvuranın Bilgileri (Eğer ilk tesisten farklı ise) 
 

3.A-Başvuranın Bilgileri    

 Şirket İsmi 
(İnglizce & Yerel Dil ) 

   

Adresi 
(İngilizce & Yerel Dil) 

   

Firmada yetkili olan 
kontak kişi ismi ve görevi  

 Telefon 
Numarası 

 

E-mail Adresi  Fax Numarası  

 
3.B Tedarikçi Bilgileri (Eğer Varsa)   

 Şirket İsmi 
(İnglizce & Yerel Dil ) 

   

Adresi 
(İngilizce & Yerel Dil) 

   

Firmada yetkili olan 
kontak kişi ismi ve görevi  

 Telefon 
Numarası 

 

E-mail Adresi  Fax Numarası  

 
Bölüm 4:  Fatura Bilgileri (YALNIZCA başvuru sahibi alacaklıysa doldurun) 

  
 Şirket İsmi* 
(İnglizce & Yerel Dil )  

Adresi* 
(İngilizce & Yerel Dil)  

Vergi Dairesi*  

Vergi No*  

İletişim Kurulacak Kişi*  

Telefon Numarası*  

*Zorunlu Bilgiler 
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Bölüm 5: SMETA Denetimi Ek Bilgiler     
  

SMETA Denetim Tipi 

 Tam İlk denetim   

 Periodik 

 Tam takip denetimi  

 Kısmi takip denetimi 

 Kısmı-  diğer ise aşağıda tanımlayınız 

 

 
4 Mayıs 2022 itibariyle, sadece Sedex üyesi firmalar Smeta denetimine tabi tutulabilirler. Lütfen Sedex 
referans numaranızı kontrol edebilmemiz için aşağıdaki tabloda mutlaka belirtiniz.  
 

 

 

Sedex şirket referansı:  
( Var ise üyelik , Sedex 
Sisteminden temin 
edilebilir ) 

ZC: 407932950 Sedex Tesis Referansı:  
( Var ise üyelik , Sedex 
Sisteminden temin 
edilebilir ) 

ZS: 407933069  

Sedex öz değerlendirme formuna giriş yetkiniz bulunuyor mu?   Evet   Hayır 

 
Note:  
 
SEDEX üyeleri için tüm denetimlerin platforma yüklenmesi zorunludur.  
 
SEDEX Denetim yükleme ücretleri ( Sedex e yükleme Zorunludur) 
 

   58,5 EUR   ZS kodlu SEDEX Üyesi Olan / her Smeta/SVA denetim başına     
    235 EUR   Her Smeta Olmayan Denetim raporları başına 

 
Masaüstü Dogrulama ; Masaüstü Dogrulama işlemi 3 sefer incelemeye kadar ücretsizdir. Üzeri için 
ücretlendirme yapılır. 
 

Lütfen raporu paylaşacağınız müşteri bilgilerinizi yazınız. (Müşterinizin gerekliliklerine göre denetim 
organizasyonu yapılacaktır. Örneğin bazı müşteriler Yarı Haberli denetim kabul etmektedirler vb.) 

 
Fiyat teklifi ve Onay (Intertek tarafından doldurulacaktır.)     
    
Planlanan Denetim 
Tarihi:  (GG-AA-
YY) Veya Tarih Aralığı  

  Gerekli İş gücü :    

Denetim Ücreti:    
Seyahat & 
Konaklama 
Masrafları  

  

Toplam  Ücret:        
Teklifin Veriliş Tarihi :         
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Bölüm 6: Rıza Beyanı  ( Sadece İntertek Programları için geçerlidir ) 

 
6.1 Sadece İntertek Topluluk Programları için geçerli Rıza Beyanı. – GSV/SQP/TGI/WCA 
a.  Intertek Programlarının amacı, üretim ve ihracat topluluğunun gereksiz değerlendirmeleri / denetimleri ortadan 
kaldırmasına yardımcı olmaktır. Bu Programlara gönüllü olarak katılmayı seçen imalatçılar / tesisler, işletme / yönetim 
sistemlerinin ilgili Programlarda belirtilen standartlara uygunluğunu ölçmek ve doğrulamak için yerinde bağımsız bir 
değerlendirme / denetleme yapılmasını kabul etmektedirler.  
b. Yerinde denetim sonucunda, denetim gerekli performans kriterlerini karşılarsa (“Başarılı Denetim”), Intertek, 
Başvuru Sahibine Başarı Ödülü / Katılım Belgesi verecektir.  

Perfromans Kriteri: Başarı Ödülü / Katılım Kayıtı (KK)  
• TGI ve WCA: Toplam puan 85 veya üzeri ise ve Sıfır Tolerans veya Majör Bulgu yoksa.  
• SQP: 85 puan veya üzeri ve Majör Bulgu yoksa.  
• GSV ROP: 76 puan veya üzeri ise  

c. Başvuru sahibi bu başvuru formunu imzalayarak, Intertek'in diğer standart topluluk üyeleriyle Başarılı Denetim’in 
denetim raporunu paylaşması için Intertek’i açıkça yetkilendirir.  
d. Başvuran taraf, Intertek'in Programlara ilişkin Intertek web sitesinde yayınlanacak Başarı Ödülü / KK dizini Başarı 
Ödülü / Katılım Kaydı (KK) bilgisini listeleme hakkına sahip olduğunu kabul eder.  
e.Takip denetimi (eğer varsa) ilk/yıllık/yenileme denetiminden itibaren 6 ay içinde tamamlanır, aksi takdirde Başarı 
Ödülü verilemez. 
 
6.2 Başvuru sahibinin denetlenen firma / imalatçı olmadığı durumlarda rıza beyanı  
Başvuru sahibinin denetlenen firma / imalatçı olmadığı taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, başvuru sahibi 
denetim raporunun ve fiziki Başarı Ödülü / KK'nın (eğer varsa) denetlenen firma / imalatçıya verileceğini kabul eder. 
Aksi belirtilmedikçe, bu denetim hizmetlerine başvurmadan önce, denetim sonuçlarının denetim sonuçlarını talep 
eden ilgili müşterilerle paylaşmak amacıyla Intertek için denetlenecek tesis / imalatçıdan izin almak başvuru sahibinin 
sorumluluğundadır. 
 
Bölüm 7: Ek bilgi/yükümlülükler 

 
Intertek'in talep formunu aldığından emin olmak için lütfen bir telefon görüşmesi yapın. Denetlenen tesis, denetim 
sırasında denetimin yapıldığı yerde ilgili denetim belgesinin bulunmasını sağlamalıdır. Denetimin yapıldığı tarihte 
yerinde uygun belgelere sahip olmama, uygunsuzluğun ortaya çıkmasına neden olabilir. Denetlenen tesis, denetim 
sırasında tam faaliyette olmalıdır, aksi halde denetimin iptali ile sonuçlanabilir. 
 
Intertek denetim esnasında Denetlenen tesisi gezebilir, tesislerde bulunan çalışan olsun ya da olmasın insanlarla 
görüşmeler yapabilir, notlar, kayıtlar tutabilir; fiziksel ve dijital ortamlarda tutulan kayıtları inceleyebilir, kopya alabilir.  
 
Intertek tarafından alınan kayıtlar kişisel veriler içerebilir. Denetlenen tesis, veri sorumlusu sıfatıyla bu gibi verilerin 
Intertek’e verilmesi ve gerekirse işlenmesi için aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza alınması gibi yasal yükümlülükleri 
en geç denetim tarihinde yerine getirmiş olacağını kabul ve taahhüt eder.   
Bu denetim başvuru formunu imzalayarak, yukarıda belirtilen hizmetleri kabul eder ve sayfa 5’te belirtilen Intertek 
Özel Şartları ve Koşulları ile sayfa 6 ila 11’de belirtilen Intertek Genel Hizmet Şartları ve Koşulları dahil olmak üzere bu 
Denetim Başvuru Formu’nda belirtilen şartları açıkça kabul ederiz. Lütfen aşağıdaki özel hüküm ve şartlara dikkat edin 
yalnızca alacaklı tarafsanız ilgilidir. 
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Pandemi ek notu: Başvuru esnasında doldurmuş olduğumuz “Covid 19 kurum değerlendirme formu”nda yer alan 
bilgilerin güncel olmamasının ve hatalı veya eksik bilgilendirmenin, İntertek denetmenleri için risk olusturduğu 
durumlarda denetmenlerin, denetlenen tesisi terk etme hakları bulunmaktadır. 
 
Bu formda yapılacak herhangi bir değişiklik yasal olarak bağlayıcı olmadan önce ilk olarak Intertek tarafından gözden 
geçirilmeli ve onaylanmalıdır. 
 
Bu formu imzalamanız , burada sağlanan bağlantı aracılığıyla bulunan Intertek standart hüküm ve koşullarının ve 
ilgili eklerin alındığını kabul eder: Hüküm ve Koşullar  https://www.intertek.com/terms/ 

(lütfen okumak ve anlamak için zaman ayırın). 

   

Başvuru Tarihi 03/10/2022  Onaylayan Yetkili isim&Soyisim /Kaşe & İmza 

Oğuzhan Safa ENGİN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.intertek.com/terms/
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ÖZEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR – DENETİM HİZMETLERİ 
ŞARTLAR AÇIKLAMA/KOŞULLARI       ÜCRET 

Yerinde Denetim için Erişim Firma yönetimi, tesis(ler)in tüm alanlarına erişimi sağlamak için tam bir işbirliği göstermekten 
ve denetim kapsamı uyarınca denetçilerin işlerini yapmaları için uygun bir iş ortamı 
sağlamaktan sorumlu olacaktır. Bu, çalışanlarla özel görüşmeleri, değerlendirme ve diğer 
gereklilikler için belgeleri içerebilir. 

- 

Rezarvason Teslim Süresi 

 

Denetim başvuruları, talep edilen denetim tarihinden 30 işgünü önce yapılmalıdır. - 
iş Gün 1 saatlik mola ile 8 saat çalışma ve/ya seyahat ya da yerel iş kanunu uyarınca. Müşteri / Başvuran ile anlaşıldığı 

gibi 
Normal İş Günü Pazartesiden Cumaya veya yerel iş kanunu ve gelenekler uyarınca. - 
Tatillerde Çalışma/Seyahat 
Etme Ücreti (Cumartesi,Pazar 
veya Resmi Tatiller) 

Tatiller ve Hafta sonları yerel yasalara ve geleneklere göre değişiklik gösterecektir. Böyle 
günlerde çalışma ve seyahat için ek ücret uygulanacaktır. 

İş Günü Ücretinin %50’sine eşit ek 
ücret 

Denetim Sunumu, 
Programlama ve Rapor Yazma 

Denetimi programlama, hazırlama ve rapor yazma için genel yönetim ücreti Müşteri ile anlaşıldığı gibi 

Hızlı Rezervasyon İstenilen denetim tarihinden önceki 5 iş günü içinde denetim rezervasyonu için. Denetim ücretinin %50’sine eşit ek 
ücret 

 

Geç İptal ve Yeniden Programlama 
Ücreti 

Eğer önceden onaylanan denetim tarihinden (veya yarı-haberli denetimlerde, tarih 
aralığının başladığı tarihten) kısa süre önce denetimin iptali veya yeniden programlama 
talebinde bulunulursa, denetimi talep eden tedarikçi / firma denetim ücreti ve yan tarafta 
belirtilen masrafların ödenmesinden sorumlu olacaktır. 

*Son 2 işgünü içinde yapılan 
iptaller: Denetim bedelinin 100%'ü 
+ gerçekleşen tüm masraflar 

*2-10 işgünü arası yapılan iptaller: 
Denetim bedelinin 50%'si + 
gerçekleşen masraflar  

*10 iş günü üzeri sadece 
gerçekleşen masraflar 
yansıtılacaktır. 

 

     
    

   
   

    
 

Denetimin Reddedilme Ücreti Firma yönetiminin İntertek denetçisinin tesise girmesine veya denetçinin kontrolü dışındaki 
nedenlerden dolayı denetimi gerçekleştirmesine izin vermemesi nedeniyle programlanan 
denetimin belirlenen denetim tarihinde yapılamaması. 

Denetim ücretinin %100’ü artı yapılan 
tüm masraflar 

 

Ekstra Seyahat Süresi 

 

Eğer denetim seyahat hizmetin verileceği günde tamamlanamazsa ve en yakın ofisten 
mesafe 100 km 'den fazla ise, seyahat süresi ücreti (ulaşım kaynaklarının olmaması 
nedeniyle bekleme süresini de içeren) yansıtılacaktır. 

- 4 saate kadar:  0,5 iş günü 

- 4 saatten fazla 1,0 iş günü 
Cepten Yapılan 

  

Diğer harcamalar; seyahat (uçak, karayolu veya denizyolu gibi) , otel masrafları (varsa), 
eklenen ilgili değer veya hükümet vergileri, vize ücreti vb. içerir. 

Seyahat masrafları, ön onaylı 
müşteri sözleşmesi veya seyahat-
masraf matriksine göre belirlenir 

Katma Değer Vergisi 

 

Yerel yasalar doğrultusunda uygulanması gereken Katma Değer Vergisi varsa, teklife 
ayrıca eklenecektir 

Yasal gereklilik doğrultusunda 
belirtilen oranda uygulanır 

Posta Maliyetleri Müşterilere gönderilen belgeler, örnekler, materyaller vb. veya müşterinin talebine göre 
farklı ofisler arasında gönderilenler. 

Masraf artı %10 hizmet bedeli 
şeklinde faturalanır 

Hizmet Belgesi Yeniden Hazırlama 

Ücreti 

Orijinal belge hazırlandıktan sonra İntertek’in kendi düzeltmeleri dışında gereken her tür 
değişiklik (rapor veya sertifika). 

Kopya başına 25 Euro  

    Ödeme Koşulları 

 

 

 

Denetim bedeli, farklı bir anlaşma yoksa, denetim tarihinden en geç 5 gün önce Intertek 
hesabına havale edilmelidir.  Alıcı/müşteri dışındaki bir tarafa hizmet faturalanırsa, her 
durumda peşin ödeme şekli uygulanacaktır. Her tür gecikme için, İntertek’in ön uyarısından 
sonra fatura son ödeme tarihinden ödeme alındı makbuzuna kadar geçen her ay için ödenmesi 
gereken miktarın %2,5 ’ine eşit bir ceza uygulanacaktır. İntertek hizmetleri askıya alma, rapor 
ve/ya sertifikaları göndermeme ve/ya kredi sorunu ya da uygun görülen diğer sorunlar 
nedeniyle ödeme koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. 

 

Fatura son ödeme tarihinden 
itibaren her ay için %2,5 
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   Mali Sorumluluk Sözleşmenin ihlalinden doğan ve/ya İntertek'ten beklenen beceri ve ilgiyi göstermede her 
tür başarısızlıktan doğan kayıp, hasar veya herhangi bir biçimdeki masraf için İntertek’in 
mali sorumluluğu; bahsi geçen tazminat taleplerinin yapılmasına olanak tanıyan Intertek ile 
yapılan ilgili sözleşmeye bağlı olarak ücret veya komisyonun miktarına eşit toplam miktarı 
hiçbir koşulda aşamaz. Bununla birlikte İntertek’in kredi kaybı ve/ya olası iş kaybı ve/ya 
üretim kaybı ve/ya İşveren tarafından sözleşmelerin iptali dâhil doğrudan olmayan veya 
dolaylı olarak meydana gelen kayıplar için hiçbir mali sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Denetim ücreti kadar 

 Genel Koşullar İntertek’in tüm faaliyetleri, aşağıda sunulan İntertek Genel İş Şartları ve Koşulları’na 
tabidir. Buradaki Şartlar ve Koşullar ile İntertek Genel İş Şartları ve Koşulları arasında 

         

Not Applicable 

Gizlilik  Faaliyetleri yürütürken İntertek tarafından alınan her tür bilgiye ve veriye, taraflar arasında 
imzalanan gizlilik anlaşması uyarınca gizli bilgi muamelesi yapılacaktır. - 

 

(Not: Yazılı onayınız denetim başvurusu sırasında değil, Intertek tarafından fiyat teklifi geçildikten sonra gerekmektedir)  

 

Banka Bilgileri 

Bank TURKIYE IS BANKASI 

Şube Adı & Kodu CARSI GUNESLI TICARI & 1383 

Adresi GUNESLI EVREN MH. GULBAHAR CD.2.SK. NO:74 BAGCILAR-ISTANBUL 

Lehtar Intertek Test Hizmetleri AS. 

Hesap No (TL) 10987 

IBAN Kodu (TL) TR04 0006 4000 0011 3830 0109 87 

Hesap No (USD) 7549 

IBAN Kodu (USD): TR60 0006 4000 0021 3830 0075 49 

Hesap No (EURO) 7765 
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BU ŞARTLAR VE KOŞULLAR, HERHANGİ BİR TEKLİF, TAHMİN VEYA 
ÜCRET TEKLİFİ İLE BİRLİKTE, SİZ (MÜŞTERİ) VE BURADA BELİRTİLEN 
HİZMETLERİ SİZE SUNAN INTERTEK İŞLETMESİ (INTERTEK) 
ARASINDAKİ ANLAŞMAYI TEŞKİL EDER. 

 
1. YORUM 
1.1 Bu Anlaşmada, içerik aksi belirtilmedikçe aşağıdaki 

kelimeler ve ifadeler aşağıdaki anlamlara sahip olacaktır: 
(a) Ortak, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen veya 

başka bir kuruluşun ortak kontrolu altında olan herhangi 
bir kuruluş anlamına gelir. 

(b) Anlaşma, Intertek ile Müşteri arasında yapılan anlaşma 
anlamına gelir;  

(c) Uygulama, uzaktan denetimleri gerçekleştirirken 
denetçiye yardımcı olmak için kullanılan, müşterinin bir 
mobil cihaza indirebileceği ve Intertek'e ait bir uygulama 
anlamına gelir. 

(d) Ücretler Madde 5.3'de verilen anlamı taşıyacaktır; 
(e) Gizli Bilgi,her türlü form veya yöntem ile sunulan 

aşağıdaki özelliklere haiz tüm bilgileri ifade eder: (a) bu 
Anlaşma uyarınca veya Hizmetlerin bu Anlaşma uyarınca 
sunulması sırasında açıklanan; ve (b) (i) yazılı olarak, 
elektronik olarak, görsel olarak, sözlü olarak veya başka 
bir yolla açıklanan ve İfşa Eden Tarafça ifşa sırasında gizli 
olarak işaretlenen, damgalanan veya belirlenen; ve / veya 
(ii) her ne şekilde ifşa açıklanmış olursa olsun alan tarafça 
mantıken gizili olması gerektiği düşünülmesi gereken 
bilgiler. 

(f) Fikri Mülkiyet Hakkı (ları), telif hakları, ticari markalar 
(tescilli veya tescilli olmayan), patentler, patent 
başvuruları (patent başvurusu hakkı dahil), hizmet 
markaları, tasarım hakları (tescilli veya tescilsiz), ticari 
sırlar ve her ne şekilde olursa olsun mevcut diğer benzer 
hakları ifade eder. 

(g) Rapor (lar), herhangi bir bilgi notu, laboratuvar verileri, 
hesaplamalar, ölçümler, tahminler, notlar, Tedarikçi 
tarafından Hizmetler'e sağlama sırasında hazırlanan 
sertifikalar ve diğer materyaller Müşteri, durum özetleri 
veya herhangi başka bir iletişimle birlikte gerçekleştirilen 
herhangi bir iş veya hizmetin sonuçları; 

(h) Hizmetler, işbu belgenin 2. maddesinde belirtilen test, 
güvence ve muayene hizmetleri anlamına gelir. 
Sözleşme .2 veya ilgili herhangi bir Intertek Teklifinde, 
uygun olduğu şekilde herhangi bir ilgili Müşteri satın alma 
siparişi, ve Intertek'in bir Rapor hükmünü içerebilir veya 
içerebilir 

(i) Teklif, geçerli durumlarda Müşteriye Hizmetler ile ilgili 
olarak Intertek tarafından verilen teklif, tahmin veya 
ücret teklifi anlamına gelir;  

(j) Uzaktan denetim, bir uygulama veya yazılım teknolojisi 
aracılığıyla, doğrudan video bağlantısı sağlanarak 
denetmenin kontrolünde müşteri veya müşteri tedaikçisi 
aracılığıyla denetmenin belirli alanlara taşınması için 
yürütülen bir görsel denetim anlamına gelir. 

(k) Denetmen, hizmetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu 
Intertek denetmeni anlamına gelmektedir. 

1.2 Bu Anlaşmadaki başlıklar anlaşmanın yorumunu 
etkilemez. 

2. HİZMETLER  

2.1 Intertek, Hizmetleri Müşteriye (i) alınan talimatların 
sınırlarına uygun olarak sağlayacaktır. Müşteri tarafından; 
ve (ii) Intertek veya herhangi bir uygulanabilir denetim 
tarafından belirlenen denetim programının içeriği 
düzenleyici kurum. 

2.2 İşbu Sözleşmenin şartları ile Teklif arasında herhangi bir 
tutarsızlık olması durumunda, Bu Sözleşmenin şartları 
öncelikli olacaktır. 

2.3 Müşteri, Intertek'in hizmetlerini sunarken üçüncü tarafa 
rapor sunmakla yükümlü olması halinde, Intertek'in söz 
konusu raporu ilgili üçüncü tarafa sunma konusunda 
yetkili sayılacağını bilmekte ve kabul etmektedir. Bu 
hükmün amaçları doğrultusunda, Müşterinin talimatı 
üzerine veya Intertek'in makul bulması halinde, şartlar, 
ticaret, özel kullanım, kullanım veya uygulamadan dolaylı 
olarak bir yükümlülük doğacaktır. 

2.4 Müşteri Intertek tarafından sağlanan her türlü hizmetin 
ve/veya raporun teklife ilişkin olarak ve müşterinin 
spesifik talimatlarına uygun olarak veya bu tarz 
talimatların olmaması halinde ilgili herhangi ticari 
gelenek, kullanım veya teamüle uygun olarak Müşteri ile 
mutabık kalınan işin kapsamı limitleri içerisinde 
yapılacağını bilmekte ve kabul etmektedir. Müşteri 
ayrıca, Hizmetlerin, test edilen, denetlenen veya 
belgelendirilen herhangi bir ürünün, malzemenin, 
hizmetin, sistemin veya sürecin kalite, güvenlik, 
performans veya koşullarına yönelik tasarlanmadığını ve 
bu amaçla hazırlanmadığını ve işin kapsamının test 
edilen, denetlenen veya belgelendirilen ürün, malzeme, 
hizmet, sistem veya süreçlere uygulanabilecek tüm 
standartları mutlaka yansıtmak zorunda olmadığını kabul 
ve beyan etmektedir.  

2.5 Müşteri ve tedarikçileri ayrıca Hizmetlerin herhangi bir 
ürünün kalite, güvenlik, performans veya koşullarla ilgili 
tüm konuları ele almak üzere tasarlanmadığını veya 
amaçlanmadığını kabul ve beyan eder. Test edilen, 
incelenen veya onaylanan malzeme, hizmetler, sistemler 
veya süreçler işin kapsamı, ürün, malzeme, hizmetler, 
sistemler veya işlenmiş, denetlenmiş veya 
sertifikalandırılmış olabilecek tüm standartları gerekli bir 
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şekilde yansıtmak zorunda değildir. Müşteri, Intertek 
tarafından yayınlanan herhangi bir Rapora güvenmenin, 
Intertek'in olayların, bilgilerin, belgelerin, numunelerin ve 
/ veya söz konusu tarihte var olan diğer materyallerin 
Intertek'in yalnızca incelemesinin yapıldığı zamanda ve / 
veya analizini temsil eden raporlarda belirtilen gerçekler 
ve beyanlarla sınırlı olduğunu anlar.  

2.6 Müşterinin Intertek'e Uzaktan İnceleme yapması 
talimatını verdiği durumlarda, Müşteri ve / veya 
Müşterilerin tedarikçileri şunları kabul ve taahhüt eder: 
(i) Uzaktan denetimi gerçekleştirmek için Intertek'e 
eksiksiz, doğru ve en güncel bilgileri  içerek bilgi ve 
belgeleri sunmayı; (ii) Uzaktan Denetimlerde eğer 
uygulanabilir ise; uygulamayı müşterilerin veya 
tedarikçilerin akıllı telefonlarına programı indirerek ve 
uygulamayı kullanarak gerçekleştirilmesi amacı ile 
kullanılması; (iii) Uzaktan denetim gerçekleştirilken 
uygulamanın kullanıldığı aşamada denetimi 
gerçekleştiren denetmenin telefonun kamerasını 
yönlendirmesine izin verilmesi (iv) Uzaktan denetim 
gerçekleştirilirken, yeterli internet bağlantısını 
sağlamaktan yalnızca müşteri ve / veya  tedarikçiler 
sorumlu olacaktır. muayene. Uzaktan İnceleme sırasında 
internet bağlantısı başarısız olursa, müşteri ve / veya 
tedarikçiler, yeniden bağlanmak için tüm girişimlerde 
bulunacaktır, yeniden bağlantı mümkün değilse, fiziksel 
bir inceleme yapılmak üzere planlanacaktır. 

2.7 Müşteri, bu rapor temelinde uygun gördüğü şekilde 
hareket etmekten sorumludur. Ne Intertek ne de 
memurları, çalışanları, aracıları veya taşeronları, bu rapor 
doğrultusunda yapılan veya yapılmayan eylemlerden 
ötürü Müşteri'ye veya üçüncü taraflara karşı sorumlu 
olmayacaktır. 

2.8 Bu Anlaşmaya uygun olarak Hizmetlerin sunulmasını 
kabul ederek, Intertek Müşterinin başka birisine karşı 
olan herhangi bir görev veya yükümlülüğünü veya başka 
herhangi birisinin Müşteriye karşı olan görev veya 
yükümlülüğü kısıtlayamaz, iptal edemez ve ortadan 
kaldıramaz. 

3. INTERTEK’IN TAAHHÜTLERİ 
3.1 Intertek, Müşteriye özel olarak aşağıdaki hususları garanti 

etmektedir; 
(a) İşbu Anlaşmayı yapma yetki ve otoritesine sahip 

olduğunu ve bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte  
hizmetin verilmesine ilişkin olarak yürürlükte olan ilgili 
mevzuat ve düzenlemelere uyacağını; 

(b) Hizmetlerin benzer koşullar altında benzer hizmetler 
sunan diğer şirketler tarafından normal olarak uygulanan 
bakım ve beceri düzeyine uygun bir şekilde 
gerçekleştirileceğini; 

(c) Müşterinin tesislerindeyken personelinin  tüm sağlık ve 
güvenlik kuralları ve yönetmeliklerine ve Madde 4.3 (f)'ye 
uygun olarak Müşteri tarafından Intertek'e bildirilen diğer 
makul güvenlik gereksinimlerine uyması için gerekli 
tedbirleri alacacağını; 

(d) Hizmetlerle ilgili olarak hazırlanan raporların, herhangi bir 
üçüncü tarafın yasal haklarını (Fikri Mülkiyet Hakları 
dahil) ihlal etmeyeceğini; Bu garanti, Intertek'in 
Müşterinin (veya aracılarının veya temsilcilerinin) 
Intertek'e sunduğu herhangi bir bilgi, numune veya diğer 
ilgili belgelere dayanarak doğrudan ya da dolaylı olarak 
neden olduğu durumlarda geçerli olmayacaktır. 

3.2 Intertek, Madde 3.1 (b) 'de belirtilen garantinin ihlali 
durumunda, Intertek'in performansındaki herhangi bir 
kusurun düzeltilmesi için makul olarak gerekli olan, asıl 

olarak yapılmış olan hizmetleri masrafları kendisine ait 
olmak üzere yerine getirecektir. 

3.3 Intertek açık veya zımni başka herhangi bir garanti 
vermemektedir. Tüzük veya genel kanunun (diğer 
herhangi bir zımni garantinin ve amaca uygunluk da dahil 
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere)  üstü örtük diğer 
tüm garantiler, koşullar ve diğer şartlar yasaların izin 
verdiği en geniş ölçüde işbu Anlaşmanın dışında 
tutulacaktır.  Intertek (aracıları, alt yüklenicileri, 
çalışanları veya diğer temsilcileri dahil) tarafından 
gerçekleştirilen hiçbir performans, teslim, sözlü veya 
başka formda bilgi veya tavsiye bir garanti teşkil etmez ve 
verilen herhangi bir garantinin kapsamını genişletmez. 

4. MÜŞTERİ TAAHHÜTLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
4.1 Müşteri, aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt 

etmektedir;  
(a) İşbu Anlaşma'yı yapmaya ve kendisi için hizmetlerin 

sağlanmasını istemeye yönelik yetki ve otoriteye sahip 
olduğunu;  

(b) Burada belirtilen hizmetleri kendisi için istediğini, bir 
aracı veya komisyoncu veya temsilci sıfatına sahip 
başkaları için, başka kişi veya tüzel kişilik için 
istemediğini; 

(c) Kendisinin (veya herhangi bir aracısı veya temsilcisinin) 
Intertek'e (aracıları, taşeronları ve çalışanları dahil) 
sunduğu tüm bilgilerin, örneklerin ve ilgili dokümanların 
gerçek, doğru, temsil edici, büt ün ve hiçbir bakımdan 
yanlış yönlendirici olmadığını;  Müşteri ayrıca Intertek'in 
hizmeti sunmak için kendisi tarafından sağlanan bu tarz  
bilgi, numune ve diğer ilgili doküman ve malzemelere 
(bunların doğruluğunu ve bütünlüğünün teyit etmek veya 
doğrulamak gibi bir görevi olmaksızın) güvenmek zorunda 
kalacağını bilmektedir;  

(d) Müşteri tarafından Intertek'e sunulacak her türlü 
numunenin ön ödemeli olarak gönderileceğini ve Müşteri 
tarafından alternatif bir düzenleme olmadığı sürece test 
edildikten sonra otuz (30) gün içerisinde (bedeli 
Müşteriye ait olmak üzere) alınacağını veya imha 
edileceğini; Bu tür numunelerin Müşteri tarafından 
gerekli otuz (30) günlük süre içerisinde alınmaması veya 
imha edilmemesi durumunda, Intertek,  ilgili masrafları 
Müşteriye ait olmak üzere numuneleri imha etme hakkını 
saklı tutar; ve 

(e) Müşteri tarafından Intertek'e sağlanan herhangi bir bilgi, 
numune veya diğer ilgili belgelerin (sertifika ve raporlar 
dahil olmak üzere) hiçbir koşulda herhangi bir üçüncü 
tarafın yasal haklarını (Fikri Mülkiyet Hakları dahil) ihlal 
etmeyeceği. 

4.2 Verilen Hizmetler'in herhangi bir üçüncü taraf ile ilgili 
olması durumunda, Müşteri, raporu almadan ve 
hizmetten faydalanmadan önce ve bir koşul olarak söz 
konusu üçüncü tarafın bu Anlaşma ve Teklif'deki 
hükümlerden haberdar olmasını ve kabul etmesini 
sağlamayı; 

4.3 Müşteri ayrıca aşağıdaki hususları kabul etmektedir:  
(a) Hizmetler ile ilgili tüm konularda Intertek ile işbirliği 

yapmayı ve Müşterinin adına Intertek'e talimat vermek 
ve Müşteri'yi gerektiği gibi anlaşma ile bağlayıcılık altına 
sokmak için yetkilendirilecek Hizmetler ile ilgili bir 
yönetici atamayı;  

(b) Intertek'in Hizmetleri zamanında yerine getirmesini 
sağlamak için zamanında talimatlar ve geri bildirim 
sağlamak taraflar arasında kararlaştırılan şekilde; 

(c) Intertek'e (aracıları, taşeronları ve çalışanları dahil), 
Hizmetlerin sağlanması için ve Hizmetler'in sağlanacağı 
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diğer ilgili tesislere makul bir şekilde gerekebileceği 
tesislere erişim olanağı sağlamayı;  

 

(d) Intertek'ten, Hizmetlerin yerine getirilmesi için herhangi 
bir tesise gelmeden önce, Intertek'i, Hizmetlerin 
sağlanacağı ilgili tüm tesislerde geçerli olabilecek tüm 
geçerli sağlık ve güvenlik kuralları ve düzenlemeleri ile 
diğer makul güvenlik gereksinimlerini hakkında 
bilgilendirmeyi; 

(e) Intertek'i, Müşteri tarafından teslim edilen herhangi bir 
öğeye ilişkin herhangi bir risk, güvenlik sorunu veya 
olaydan veya kendi tesislerinde kullanılan herhangi bir 
süreç veya sistemden veya Hizmetlerin sağlanması için 
başka bir şekilde gerekli olan durumlara ilişkin derhal 
haberdar etmeyi; 

(f) Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, 
uygulanabilir ithalat / ihracat kısıtlamalarını önceden 
Intertek'e bildirmek hizmetler ve / veya herhangi bir Gizli 
Bilgi için geçerli olabilecek Uluslararası Silah Trafiği 
Yönetmelikleri (ITAR) ve İhracat İdaresi Yönetmelikleri 
(EAR) gibi ABD merkezli ihracat kontrolleri herhangi bir 
ürün, bilgi veya teknolojinin bu tür bir işlemin kısıtlandığı 
veya yasaklandığı bir ülkeye veya bu ülkeden ithal 
edilebileceği / ithal edilebileceği durumlar dahil olmak 
üzere sağlanacaktır.Bir sertifikanın verilmesi durumunda, 
sertifikanın geçerliliği üzerinde önemli bir etkisi 
olabilecek sertifikanın süresi boyunca herhangi bir 
değişikliği derhal Intertek'e bildirmeyi ve buna ilişkin 
tavsiyede bulunmayı; 

(g) Hizmetlerle ilgili olarak ilgili mevzuata ve yönetmeliklere 
uymak için gerekli tüm lisans ve izinleri almak ve 
muhafaza etmek;  

(h) Intertek tarafından bu Anlaşma uyarınca yayınlanan 
herhangi bir Raporun yanıltıcı bir şekilde 
kullanılmayacağını ve bu raporların bir bütün halinde 
dağıtılacağını;  

(i) Hiçbir durumda, herhangi bir Raporun içeriği veya 
herhangi bir Raporun özetleri, alıntıları veya bölümleri, 
Intertek'in önceden yazılı izni olmaksızın dağıtılmayacak 
veya yayınlanmayacaktır (bu onayın verilmesinde makul 
olmayan güçlük çıkarılmayacaktır); ve 

(j) Intertek tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili olarak, 
herhangi bir reklam veya tanıtım materyalinin veya 
Müşteri tarafından yapılan açıklamaların üçüncü taraflara 
yanlış veya yanıltıcı bir izlenim oluşturmayacağı; ve 

(k) Herhangi bir Hizmeti beş (5) günden fazla askıya 
almayacak ve Intertek'e her askıya alma günü 
Müfettişlerin günlük ücretini ve askıya alma süresi 
boyunca diğer tüm masrafları ödeyecektir; 

(l) Intertek'in önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir 
ticari marka ve herhangi bir reklam ve promosyon 
malzemesi veya Müşteri ve / veya tedarikçileri tarafından 
yapılan herhangi bir beyan dahil ancak bunlarla sınırlı 
olmamak üzere herhangi bir Fikri Mülkiyet 
kullanmayacatır. 

4.4 Intertek, işbu Anlaşmayı ihlal etmeyecek ve Müşterinin 
işbu Anlaşmanın 4'üncü maddesinde belirtilen 
yükümlülüklerini yerine getirmemesinin doğrudan bir 
sonucu olarak ihlalin gerçekleşmesi halinde, işbu 
Anlaşmanın ihlalinden ötürü Müşteri'ye karşı sorumlu 
olmayacaktır. Müşteri ayrıca, Intertek tarafından 
Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin müşterinin 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesindeki bir yetersizlik 
etkisinin aşağıdaki Madde 5 uyarınca ücretlerin 

ödenmesine ilişkin işbu Anlaşmadan doğan 
yükümlülüklerini etkilemeyeceğini bilmekte ve kabul 
etmektedir. 

5. ÜCRETLER, FATURALANDIRMA VE ÖDEME  
5.1 Taraflar, hizmetlerin şartlara ve belirtilen koşullara tabi 

olduğunu, bu sözleşmede atıfta bulunulduğunu, 
müşterinin bir satin alma işlemi veya bir doküman 
sırasında Intertek’e mevcutta veya gelecekte 
sağlayabileceği tüm koşullarda, bu sözleşmenin her 
koşullarda öncelikli olacağını kabul eder. 

5.2 Müşteri, Intertek'e, Teklifte belirtilen ücretleri veya 
Hizmetlerin (Ücretler) sağlanması için öngörülen diğer 
masrafları ödeyecektir. 

5.3 Teklifte yer almayan hizmetler ve Müşteri tarafından 
talep edilen ek hizmetler için ücret alınacaktır. 

5.4 Ücretler, KDV ve diğer geçerli vergiler hariç ifade edilir. 
Stopaj Intertek, Müşteriye geçerli stopaj vergisi dahil 
olmak üzere bir teklif fiyatı verecektir. Müşteri, Intertek 
tarafından geçerli bir aylık faturanın düzenlenmesinden 
itibaren otuz (30) gün içinde, Kanunda öngörülen oran ve 
şekilde Ücretler üzerindeki geçerli vergileri ödeyecektir. 

5.5 Müşteri, Intertek'in Hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili olarak 
yaptığı her türlü masrafı Intertek'e geri ödeyeceğini ve 
herhangi bir test numunesi ile ilgili tüm navlun veya 
gümrükleme ücretlerinden tamamen sorumlu olduğunu 
kabul eder. 

5.6 Ücretler, müşterinin bu Anlaşma uyarınca Hizmetler için 
ödeyeceği toplam ücreti temsil eder. Intertek tarafından 
gerçekleştirilen herhangi bir ek çalışma, zaman ve 
malzeme bazında ücretlendirilecektir. 

5.7 Intertek, Hizmetler ilerledikçe Müşteriye her ay bir 
elektronik fatura düzenleyecektir. Elektronik bir fatura e-
posta ile gönderilebilir ve bu tür bir e-postanın alınması 
üzerine Müşteriye teslim edilmiş sayılır. Intertek, 
Müşteri'nin basılı bir nüshasının posta yoluyla 
gönderilmesi talebini yerine getirmekle yükümlü değildir. 
Posta ile gönderilen herhangi bir fatura, 250 TL bir idari 
ücreti içerecektir ve kağıt fatura, Müşteri tarafından 
yukarıda 5.5'te belirtilen kredi koşulları dahilinde ödenir. 

5.8 Intertek, Müşterinin mali durumunun ve / veya ödeme 
performansının bu tür bir eylemi haklı çıkardığına 
inanıyorsa, Intertek, Müşterinin Intertek tarafından 
belirlenecek bir biçtimde teminat veya ek teminat 
vermesini ve / veya bir ön ödeme yapmasını talep etme 
hakkına sahiptir. Müşteri bunu sağlamazsa İstenilen 
güvenlik durumunda Intertek, diğer haklarına halel 
getirmeksizin derhal askıya alma hakkına sahiptir. 
Hizmetlerin tamamının veya herhangi bir kısmının daha 
fazla yürütülmesi ve Hizmetlerin herhangi bir kısmı için 
halihazırda gerçekleştirilmiş olan Ücretler derhal muaccel 
hale gelecektir. 

5.9 Müşteri yukarıda 5.5'te belirtilen süre içinde ödeme 
yapmazsa, ödemeyi temerrüde düşürür. Borçlar ve işbu 
Sözleşme, ödemenin Form No: Form No: Form No: Form 
No .: Form No: IAS-F01 Issue 29 Tarih: 01 EYLÜL 2020 
Intertek Testing Services Yerel Tüzel Kişi tarafından en az 
bir kez hatırlatıldıktan sonra makul bir süre içinde 
ödenmesi gerekir. Bu durumda Müşteri, kredi bakiyesi 
üzerinden faiz ödemekle yükümlüdür. Ödemenin vadesi 
geldiği tarihten ödeme tarihine kadar geçerlidir. 
Uygulanan faiz oranı İngiltere Merkez Bankası baz oranı 
artı% 5 olarak kabul edilir. Ek olarak, Müşterinin 
temerrüdünden sonra hem hukuki hem de yargı dışı tüm 
tahsilat masrafları Müşterinin hesabına aittir. Yargısız 
maliyetler, anapara artı faizin en az% 10'una eşit bir 
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tutarda belirlenir. Intertek’in bu tutarı aşan fiili yargısız 
masrafları tahsil etme hakkına halel getirmek. Adli 
masraflar, Bank of England taban oranını aşsalar bile 
Intertek tarafından yapılan tüm masrafları kapsar. 

5.10 Müşteri, faturanın içeriğine itiraz ederse, itiraz 
detaylarının elektronik faturanın alınmasından sonraki 
yedi (7) gün içinde Intertek'e iletilmesi gerekir, aksi 
takdirde faturanın kabuledildiği varsayılacaktır. Bu tür 
itirazlar, yukarıda 5.5'te belirtilen süre içinde müşteriyi 
ödeme yapma yükümlülüğünden muaf tutmaz. 

5.11 Faturaya dahil edilecek veya faturaya eklenecek belirli 
bilgiler için Müşteri tarafından yapılan herhangi bir talep, 
Teklifin düzenlendiği tarihte yapılmalıdır. Müşteri 
tarafından, üzerinde anlaşmaya varılan fatura formatında 
veya ek bilgilerde yapılacak değişikliklere yönelik daha 
sonra yapılacak bir talep, Müşteriyi yukarıdaki 5.9'da 
belirtilen süre içinde yükümlülüğünden kurtarmayacaktır. 
Intertek, Teklifte kararlaştırılan fatura detaylarını, 
formatını veya yapısını değiştirmek veya fatura 
detaylarını, formatını veya yapısını değiştirmek için her 
bir fatura için 250 TL  yönetim ücreti talep etme hakkını 
saklı tutar. Intertek, bu tür bir faturalandırma değişikliğini 
reddetme hakkını saklı tutar. Müşterinin talebinin 
Intertek tarafından reddedilmesi ve Müşterinin talebinin 
reddedilmesi Müşteriyi yukarıda 5.5'te belirtilen süre 
içinde ödeme yapma yükümlülüğü için ayrıcalık sağlamaz. 

5.12 Müşterinin eylemlerinin Hizmetlerin tamamlanmasını 
geciktirmesi durumunda Intertek, Müşteriye o güne 
kadar sağlanan tüm Hizmetlerin bedelini fatura etme 
hakkına sahiptir. Böyle bir senaryoda Müşteri, bu faturayı 
fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ödemeyi 
kabul eder. 

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE KİŞİSEL VERİLERİN 
KORUNMASI 
 

6.1 Bu Sözleşmeye girmeden önce bir tarafa ait tüm Fikri 
Mülkiyet Hakları, o tarafa ait olarak kalacaktır. 

6.2 Intertek adının veya Intertek'in ticari markalarının veya 
marka adlarının herhangi bir nedenden dolayı Müşteri 
(veya Müşterinin bağlı şirketleri veya yan kuruluşları) 
tarafından kullanımı durumunda Intertek tarafından 
önceden yazılı olarak onaylanmış olmalıdır. Intertek'in 
ticari markaları veya marka adlarının başka herhangi bir 
şekilde kullanımı kesinlikle yasaktır ve Intertek, bu 
yetkisiz kullanımın bir sonucu olarak bu Anlaşmayı derhal 
feshetme hakkını saklı tutar. 

6.3 Sertifikalandırma hizmetlerinin sunulması durumunda, 
Müşteri sertifikasyon işaretlerinin kullanımının ulusal ve 
uluslararası yasa ve yönetmeliklere tabi olabileceğini 
kabul ve beyan eder.  

6.4 Bu Anlaşma uyarınca Intertek tarafından üretilen 
herhangi bir Rapor, belge, grafik, tablo, fotoğraf veya 
başka herhangi bir materyalin (hangi medya üzerinde 
olursa olsun) tüm Fikri Mülkiyet Hakları, Intertek'e aittir. 
Müşteri, işbu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda bu tür 
raporları, belgeleri, grafikleri, tabloları, fotoğrafları veya 
diğer materyalleri kullanma hakkına sahip olacaktır. 

6.5 Müşteri, Intertek'in, herhangi bir Raporun hazırlanması 
veya sunulması sırasında ortaya çıkabilecek kavramlar, 
fikirler ve icatlar ile ilgili (Intertek tarafından Müşteriye 
teslim edilenler dahil olmak üzere) ve Hizmetlerin 
Müşteriye sunulmasıyla ilgili mülkiyet haklarını elinde 
bulundurduğunu kabul ve beyan eder. 

6.6 Her iki taraf da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu hükümleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 

üzere veri korumaya ilişkin tüm yasal hükümlere uyacak 
ve KVKK’nın tüm geçerli gerekliliklerine uyacaktır. 
Müşteri, doğrudan ve / veya sözleşmeli personelinin 
rızasının Hizmetlerin herhangi bir başlangıcından önce 
alındığını garanti eder. Müşteri, Intertek'i, memurlarını, 
çalışanlarını, acentelerini, temsilcilerini, yüklenicilerini ve 
her türlü iddia, dava, yükümlülükten gelen ve bunlara 
karşı alt yükleniciler (dava masrafları ve doğrudan veya 
dolaylı) olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na 
uymamasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı 
olarak ortaya çıkan avukatlık ücretleri ve bu madde 
6.6'da belirtilen yükümlülüklerinin herhangi bir ihlalinden 
zararını öder.    
  

7. KVKK KAPSAMINDA VERİ İŞLEME ANLAŞMASI 
A. ARKA PLAN 
 

7.1 Müşteri ve Intertek, Müşteri’nin hizmet satın alımına 
ilişkin imzalamış olduğu işbu Denetim Başvuru Formu 
sebebiyle veri işleme hususunda aşağıdaki konularda 
mutabık kalmıştır.  

7.2 Veri Koruma Mevzuatı uyarınca (aşağıda tanımlandığı 
gibi), kişisel verilerin işlenmesinin amacını ve 
yöntemlerini belirleyen kişi (“Veri Sorumlusu”) ile kişisel 
verileri Veri Sorumlusu adına işleyen kişi (“Veri İşleyen”) 
arasında veri işleme anlaşması bulunmaktadır. 

7.3 Intertek, Denetim Başvuru Formu kapsamında veri işleme 
faaliyeti gerçekleştirecektir. Bu veri işleme faaliyetinde 
Müşteri, Veri Sorumlusu iken Intertek, Müşteri’nin Veri 
İşleyeni’dir. İşbu Veri İşleme Anlaşması, Denetim Başvuru 
Formu’nun diğer bölümleri ile birlikte taraflar arasında 
bir veri işleme anlaşması oluşturur. Şüpheye mahal 
vermemek adına; Denetim Başvuru Formu hükümleri ile 
işbu Veri İşleme Anlaşması kısmındaki hükümler arasında 
herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, işbu Veri 
İşleme Anlaşması’nın hükümleri, tüm Kişisel Veri İşleme 
faaliyetleri ile ilgili olarak üstün gelecektir ve Denetim 
Başvuru Formundaki hiçbir düzenleme; Müşterinin Veri 
Koruma Mevzuatı kapsamındaki gerekliliklere 
uymamasına mahal verecek şekilde işbu Veri İşleme 
Anlaşmasındaki yükümlülükleri sınırlandırdığı ya da 
değiştirdiği şeklinde anlaşılmayacaktır.  
  
B. TANIMLAR   
 

7.4 Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, bu Veri İşleme 
Anlaşmasında kullanılan kelimeler ve terimler, özellikle 
“ilgili kişi”, “işleme” ve “kişisel veri” gibi kavramlar için 
geçerli olan Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak 
yorumlanacaktır. 
 

7.5 Veri Koruma Mevzuatı: Anayasa, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun ilgili maddeleri, 6698 sayılı Kişisel Verileri 
Koruma Kanunu (“KVKK”) ve bunlarla ilgili sair mevzuat.  
  
C. VERİ KORUMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 
7.6 Her iki Taraf da Veri Koruma mevzuatının geçerli tüm 

gerekliliklerine uyacaktır. İşbu Veri İşleme Anlaşması, bir 
tarafın Veri Koruma Mevzuatı kapsamındaki 
yükümlülüklerini hafifletemez, ortadan kaldıramaz, 
bunların yerine geçemez fakat bu yükümlülüklere ek 
niteliğinde olabilir.  

7.7 Taraflar, Veri Koruma Mevzuatının amaçları 
doğrultusunda, Müşterinin Veri Sorumlusu ve Intertek’in 
Veri İşleyen olduğunu kabul eder (Veri Sorumlusu ve Veri 
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İşleyen, Veri Koruma Mevzuatında tanımlanan anlamlara 
sahiptir). C bendi, Intertek’in gerçekleştirdiği veri işleme 
faaliyetinin kapsamını, niteliğini ve amacını, kişisel veri 
işleme süresini ve (Veri Koruma Mevzuatında 
Tanımlanan) işlenecek Kişisel Veri türleri ile ilgili kişi 
kategorilerini belirler. 

7.8 C bendinin genelliğine halel getirmeksizin, Müşteri, 
Denetim Başvuru Formunda anlaşılan süre boyunca ve 
amaçları doğrultusunda kişisel verilerin Intertek’e yasal 
olarak aktarılmasını sağlamak için gerekli izin ve 
bildirimlerin veri koruma hukuku ve ilkelerine uygun 
olarak alınmasını sağlayacak, ayrıca aktarmış olduğu 
kişisel verilerin Intertek tarafından yurtdışına aktarılması 
için veri sahiplerinden açık rıza alacak ve Intertek’in ilk 
talebi ile bu açık rıza metinlerini Intertek’e iletecektir.  

7.9 C bendinin genelliğine halel getirmeksizin, Intertek, 
Denetim Başvuru Formu kapsamındaki yükümlülüklerini 
yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak işlenen her türlü 
kişisel veri ile ilgili olarak: 

 
a) KVKK’nin 4. Maddesinde düzenlenen tüm ilkeleri 
sağlamak kaydıyla ve KVKK’nin 5. ya da 6. Maddesinde 
düzenlenen şartlardan biri bulunmadıkça sadece 
Müşterinin yazılı talimatı üzerine işleyecektir; 

  
(b) teknolojik gelişme durumu ve herhangi bir önlemin 
uygulanma masrafını göz önünde bulundurarak yetkisiz ya 
da yasa dışı şekillerde kişisel verilerin işlenilmesi ya da 
kazara kaybı, imhası ya da hasar görmesi nedeniyle ortaya 
çıkabilecek herhangi bir hasar ya da işlenecek verilerin 
doğasına uygun şekilde Kişisel Verilerin yetkisiz ya da yasa 
dışı şekillerde işlenmesi ve kazara kaybı ya da imhası ya da 
hasar görmesine karşı koruma sağlamak için Müşteri 
tarafından gözden geçirilmiş ve onaylanmış uygun teknik 
ve organizasyonel önlemlerin alınmasını sağlayacaktır 
(uygun olduğunda, bu önlemler Kişisel Verilere takma ad 
verilmesi ya da Kişisel Verilerin şifrelenmesini, sistem ve 
hizmetlerinin gizliğinin, bütünlüğünün, mevcudiyetinin ve 
dayanıklılığının sağlanması, herhangi bir olay sonrasında 
Kişisel Verilerin mevcudiyetinin ve bunlara erişimin vakitli 
bir şekilde onarılmasının sağlanması ve Intertek  
tarafından alınan teknik ve organizasyonel önlemlerin 
etkinliğinin düzenli olarak değerlendirilmesini içerebilir); 

  
(c) kişisel verilere erişimi olan ve/veya bunları işleyen tüm 
personelin Kişisel Verileri gizli tutmasını sağlayacaktır; ve 

 
(d) Masrafları Müşteriye ait olmak üzere Müşteriye, ilgili 
kişilerden gelen herhangi bir talebe cevap vermede ve 
güvenlik, ihlal bildirimleri, etki değerlendirmeleri ve 
denetim makamları veya düzenleyici makamlar ile 
görüşmeler ile ilgili olarak Veri Koruma Mevzuatı 
kapsamındaki yükümlülüklerine uymasını sağlamada 
yardımcı olacaktır; 

 
(e) Bir Kişisel Veri İhlalinden haberdar olması üzerine 
herhangi bir gecikme olmadan Müşteriyi bilgilendirecektir; 

  
(f) Müşterinin yazılı talimatı üzerine, Kişisel Verilerin 
saklanması için yürürlükteki yasalar yahut diğer meşru 
menfaatler gerektirmedikçe taraflar arasındaki hizmet 
ilişkisinin sona ermesi üzerine Kişisel Verileri ve bunların 
kopyalarını silecek veya Müşteriye iade edecektir; ve 

  
(g) işbu C bendine uyumluluğunu göstermek için eksiksiz 
ve doğru kayıt ve bilgileri tutacaktır. 

  
7.10 Intertek, işbu Veri İşleme Anlaşması kapsamında, 

Müşteri’nin önceden yazılı iznini almaksızın herhangi bir 

üçüncü kişi Veri İşleyen atamayacaktır. Müşteri'nin bu 
anlaşma çerçevesinde Intertek’e üçüncü kişi Veri İşleyen 
atamasına izin vermiş olması durumunda, Intertek söz 
konusu üçüncü taraf işleyiciyle özünde işbu C bendinde 
belirlenenlere benzer koşulları içeren yazılı bir anlaşma 
yaptığını ya da (duruma göre) yapacağını kabul 
etmektedir. 
 
D. VERİ İŞLEME ANLAŞMASININ SÜRESİ  
 

7.11 İşbu Veri İşleme Anlaşması, Denetim Başvuru Formu’nun 
imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir ve Intertek, 
Müşteri adına kişisel veri işlediği sürece yürürlükte 
kalacaktır. 
    

8. GİZLİLİK İLKESİ 
8.1 Bir Tarafın (Alan Taraf) bu Anlaşma ile bağlantılı olarak 

diğer Tarafın (İfşa Eden Taraf) Gizli Bilgilerini (bu 
Anlaşmanın tarihinden önce veya sonra) alması halinde, 
Madde 7.2'den Madde 7.4'e tabi olacaktır: 

(a) Kendi gizli bilgilerine verdiği önemi göstererek gizli 
bilgileri gizli tutmak; 

(b) Gizli Bilgilerin sadece bu Anlaşma kapsamındaki 
yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kullanılması; ve 

(c) Gizli Bilgilerin, Açıklayan Tarafın önceden yazılı izni 
olmaksızın herhangi bir üçüncü tarafa ifşa edilmemesi. 

8.2 Alıcı Taraf, İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini "bilinmesi 
gerekli" bir temeline dayalı olarak aşağıdaki kişilere 
açıklayabilir: 

(a) kendisi adına çalışan herhangi bir hukuk danışmanına ve 
yasal denetçiye; 

(b) işinde düzenleyici veya denetleyici otoriteye sahip 
herhangi bir düzenleyiciye; 

(c) Alıcı Tarafın öncelikli olarak söz konusu kişiye Madde 7.1 
altında yükümlülükleri bildirmiş olması ve Gizli Bilgiler 
bakımından Madde7 altında belirtilenlerden daha hafif 
olmayacak şekilde güven yükümlülüğüne kişinin 
sokulması kaydı ile Alıcı Tarafın direktör, memur ve 
çalışanına; ve  

(d) Alıcı Tarafın Intertek olduğu durumlarda, herhangi bir 
bağlı şirketi, iştirakçisi veya alt yüklenicisine; 

8.3 Madde 7.1 ve 7.2'nin hükümleri aşağıdaki herhangi bir 
Gizli Bilgi için geçerli olmayacaktır: 

(a) Kullanımına veya ifşa edilmesine ilişkin bir kısıtlama 
olmaksızın İfşa Eden Taraftan alınmasından önce Alıcı 
Tarafın zaten elinde bulunan bilgiler; 

(b) Madde 7'nin ihlali dışında kamuya tarafından bilinen veya 
bilinir hale gelmiş bilgiler;  

(c) Yasalara uygun bir şekilde bilgiyi edinmiş ve bilgiyi ifşa 
etmeye yönelik herhangi bir kısıtlaması olmayan üçüncü 
taraftan Alıcı Tarafça alınmış bilgiler; veya 

(d) Söz konusu Gizli Bilgiye erişimi olmadan Alıcı Tarafça 
bağımsız olarak geliştirilen bilgiler; 

8.4 Kabul Eden Taraf, İfşa Eden Tarafın Tarafın Gizli Bilgilerini, 
Alan Tarafın Açıklayan Tarafa açıklama gerekliliğine ilişkin 
geciktirmeden yazılı bildirim yapması ve olası durumlarda 
uygun yasal yollardan İfşa Eden Tarafın bilginin ifşa 
edilmesinin önlemesine olanak tanımak koşuluyla, 
kanunun, herhangi bir düzenleyici makamın veya Alıcı 
Tarafın bulunduğu borsadaki kuralların gerektirdiği 
ölçüde açıklayabilir. 

8.5 Her bir taraf, çalışanlarının, aracılarının ve temsilcilerinin 
(Intertek söz konusu olduğunda, aynılarının alt 
yüklenicilerinden tedarikini de içerir) bu Madde 7 
kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini 
sağlayacaktır. 
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8.6 İfşa Eden Tarafça Gizli Bilginin ifşa edilmesi yolu ile 
herhangi bir Gizli Bilgi bakımından herhangi bir Fikri 
Mülkiyet Hakkına ilişkin olarak bir izin verilmemektedir. 

8.7 Arşiv amaçlı depolama ile ilgili olarak, Müşteri Intertek'in 
kendi kalite ve güvence süreçlerinin gerektirdiği süre 
boyunca veya ilgili Akreditasyon Kuruluşunun test ve 
belgelendirme kuralları uyarınca sağlanan Hizmetleri 
belgelemek için gerekli tüm materyalleri saklayabileceğini 
kabul eder. 

 

9. DEĞİŞİKLİKLER 
9.1 İşbu Anlaşmada yapılacak herhangi bir değişiklik yazılı 

olarak yapılmadıkça, ve açıkça bu Anlaşmayı değiştirmek 
amaçlı olduğu belirtilmedikçe ve her iki tarafında imzaya 
yetkili kişisi tarafından imzalanmadıkça geçerli 
olmayacaktır. 

10. MÜCBİR SEBEPLER 
10.1 Taraflar, bu Anlaşma uyarınca herhangi bir yükümlülüğün 

yerine getirilmesinde herhangi bir gecikmeden veya söz 
konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden dolayı, 
gecikme ya da yetersizliğin aşağıdaki durumlardan 
kaynaklanması halinde sorumlu olmayacaklardır: 

(a) savaş (ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ayaklanmalar, 
devrim, terör eylemleri, askeri harekat, sabotaj ve / veya 
korsanlık;  

(b) şiddetli fırtınalar, depremler, gelgit dalgaları, sel ve / veya 
yıldırım gibi doğal afetler; patlamalar ve yangınlar;  

(c) etkilenen tarafın veya etkilenen tarafın herhangi bir 
tedarikçisinin veya temsilcisinin herhangi bir veya daha 
fazla çalışanı dışındaki grevler ve işçi uyuşmazlıkları; veya 

(d) Telekomünikasyon, internet, gaz veya elektrik hizmetleri 
sağlayıcıları gibi kamu hizmetleri şirketlerinin 
yetersizlikleri. 

10.2 Şüpheye mahal vermemek için, etkilenen tarafın Intertek 
olduğu durumlarda, bir alt yüklenicinin yetersizliğinden 
veya gecikmesinden kaynaklanan herhangi bir başarısızlık 
veya gecikme, yalnızca alt yüklenicinin  yukarıda 
açıklanan olaylardan birinden etkilendiği durumda 
Mücbir Sebep (aşağıda tanımlandığı gibi) olarak 
sayılacaktır. 

10.3 Yükümlülüğünü yerine getirme kabiliyeti Madde 9.1'de 
belirtilen bir olaydan etkilenen taraf (Mücbir Sebep): 

(a) Mücbir Sebebi yazılı olarak diğer tarafa derhal bildirecek 
ve olası gecikmelerin veya yükümlülüklerinin yerine 
getirilmemesinin muhtemel sebebi ve muhtemel süresi 
haberdar edecektir; 

(b) Mücbir Sebebin etkisini önlemek veya hafifletmek için 
tüm makul çabayı gösterecek ve mümkün olan en kısa 
sürede etkilenen yükümlülüklerini yerine getirmeye veya 
sürdürmeye devam edecektir; ve 

(c) Mücbir Sebepten etkilenmeyen Hizmetleri sunmaya 
devam edecektir. 

10.4 Mücbir Sebep Olayı başladığı günden itibaren altmış (60) 
günden fazla süre ile devam ederse, taraflardan her biri, 
diğer tarafa en az on (10) gün yazılı ihbarda bulunarak bu 
Anlaşmayı feshedebilir. 

11. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI VE 
SORUMLULUKTAN KURTULMA 

11.1 Aşağıdaki durumlarda taraflar diğer tarafa karşı olan 
yükümlülüğünden kurtulamaz veya bu yükümlülüğe 
ilişkin sınırlama getiremez: 

(a) Söz konusu tarafın veya müdürlerinin, memurlarının, 
çalışanlarının, temsilcilerinin veya alt yüklenicilerinin 

ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmalara 
ilişkin olarak; veya 

(b) kendi sahtekar faaliyetlerine (ya da yöneticileri, 
memurları, çalışanları, temsilcileri ya da alt 
yüklenicilerinin) ilişkin olarak. 

11.2 MADDE 10.1'E TABİ OLMAK ÜZERE MUKAVELE, HAKSIZ 
FİİL (İHMAL VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK İHMALİ DAHİL) VEYA 
DİĞER DURUMLARDA İŞBU ANLAŞMANIN İHLALİ VEYA 
İŞBU ANLAŞMAYA UYGUN OLARAK VERİLECEK HİZMET 
İLE ALAKALI VEYA ONDAN KAYNAKLI HERHANGİ BİR 
KONUDA INTERTEKIN TOPLAM MAKSİMUM 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞBU SÖZLEŞME UYARINCA MÜŞTERİNİN 
INTERTEK'E ÖDEMEKLİ YÜKÜMLÜ OLACAĞI KADAR 
OLACAKTIR. 

11.3 MADDE 10.2'E TABİ OLMAK ÜZERE, TARAFLARIN HİÇ BİRİ 
DİĞERİNE KARŞI MUKAVELEYE MERBUT, HAKSIZ FİİL 
(İHMAL VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK İHLALİ DAHİL) YA DA 
DİĞER DURUMLARDA AŞAĞIDAKİLERE İLİŞKİN OLARAK 
SORUMLU OLMAYACAKTIR;  

(a) KAZANÇ KAYBI; 
(b) SATIŞ VEYA İŞ KAYBI; 
(c) KAÇAN FIRSATLARA İLİŞKİN ZARARLAR (ÜÇÜNCÜ TARAF 

SÖZLEŞME VE MUKAVELELER DAHİL FAKAT BUNLAR İLE 
SINIRLI OLMAMAK ÜZERE); 

(d) SAYGINLIK VE İTİBARA İLİŞKİN ZARAR VE ZİYAN; 
(e) ÖNGÖRÜLEN TASARRUF KAYBI; 
(f) BİR ÜRÜNÜ GERİ TOPLATMAYLA İLGİLİ MALİYET VEYA 

GİDERLER; 
(g) KULLANIM KAYBI VEYA YAZILIM, VERİ VEYA BİLGİLERİN 

BOZULMASI; VEYA 
(h) HER TÜRLÜ DOLAYLI VEYA BİR SONUÇ OLARAK ORTAYA 

ÇIKAN KAYIP, CEZA VEYA ÖZEL NİTELİKTE KAYIP 
(OLABİLECİĞİNE DAİR UYARIDA BULUNULMUŞ OLSA 
DAHİ). 

11.4 INTERTEK'E KARŞI MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILACAK HER 
TÜRLÜ TALEP (DAİMA İŞBU 10 NUMARALI MADDE 
HÜKÜMLERİNE TABİ OLACAK ŞEKİLDE) SÖZ KONUSU 
TALEBE NEDEN OLAN DURUMUN MÜŞTERİ TARAFINDAN 
FARK EDİLMESİNİN ARDINDAN DOKSAN (90) GÜN 
İÇERİSİNDE YAPILMALIDIR.  SÖZ KONUSU TALEBİN 
DOKSAN (90) GÜN İÇERİSİNDE BİLDİRİLMEMESİ HALİ İŞBU 
ANLAŞMA ALTINDA HİZMETLERİN VERİLMESİ İLE 
BAĞLANTILI OLARAK MUKAVELEYE MERBUT, HAKSIZ 
FİİLLE ALAKALI VEYA DİĞER ŞEKİLLERDE DOĞRUDAN VEYA 
DOLAYLI HER TÜRLÜ TALEBE İLİŞKİN OLARAK BİR MEN 
VEYA GAYRIKABİLİ RÜCU FERAGAT TEŞKİL EDECEKTİR.  

12. TAZMİNAT 
12.1 Müşteri, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan her 

türlü iddia, dava, yükümlülük (dava masrafları ve 
avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) ile ilgili olarak, 
Intertek'i, memurlarını, çalışanlarını, temsilcilerini, 
temsilcilerini, yüklenicilerini ve alt yüklenicilerini 
aşağıdakilerin bir sonucu olarak veya bunlar ile bağlantılı 
durumlarda tazmin edecek ve zarar görmemelerini 
sağlayacaktır.  

(a) Herhangi bir hükümet veya yargı makamının herhangi bir 
yasa, emir, yönetmelik, kural ve hükmüne Müşterinin 
aslen veya iddiaya dayalı olarak yetersiz kaldığına ilişkin 
olarak bir hükümet makamı veya diğerleri tarafından 
yapılacak her türlü talep ve dava;  

(b) Kişisel yaralanmalar, mal kaybı, malın zarara uğraması, 
ekonomik kayıp veya herhangi bir kişi veya kuruma 
yapılan veya Intertek, memurları, çalışanları, aracıları, 
temsilcileri, yüklenicileri veya alt yükleniciler tarafından 
sağlanan Hizmetler ile bağlantılı veya bunlarla ilgili olarak 
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ortaya çıkan Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin kapı veya 
zarar;  

(c) Müşteri tarafından yukarıda 4. maddede belirtilen 
yükümlülüklerinden herhangi birinin ihlal edilmesi veya 
ihlal edildiğinin iddia edilmesi;  

(d) Herhangi bir Hizmete ilişkin olarak söz konusu iddiaların 
Madde 10'da belirtilen sorumluluk limitini aştığı ölçüde, 
her türlü hizmete ilişkin olarak performans, sözde 
performans veya işin yapılmaması ile alakalı olarak ortaya 
çıkan ve her türlü nitelikte kayıp, zarar ve masrafa ilişkin 
olarak üçüncü tarafça yapılan her tülü talepler;  

(e) Intertek tarafından yayınlanan herhangi bir Raporun veya 
Intertek'e ait Fikri Mülkiyet Hakkının (Ticari Markalar 
dahil) herhangi bir yanlış kullanımının veya yetkisiz 
kullanımının sonucu olarak ortaya çıkan talep veya 
davalar; 

(f) Intertek tarafından yayınlanan herhangi bir Raporun 
herhangi bir kötüye kullanımı, yetkisiz veya yanlış 
kullanımından kaynaklanan herhangi bir iddia veya dava 
Müşteri tarafından "Intertek" adının veya Intertek'in 
ticari markalarının veya marka adlarının herhangi bir 
medya için kullanılması dahil ancak bunlarla sınırlı 
olmamak üzere Intertek'in itibarına veyaIntertek’e zarar 
verebilecek Intertek'in önceden yazılı onayını almadan 
pazarlama veya yayın yapılması. 

12.2 Bu Madde 11'de belirtilen yükümlülükler, işbu 
Anlaşmanın feshedilmesinden sonra geçerliliğini 
koruyacaktır.  

13. SİGORTA POLİÇELERİ 
13.1 Tarafların her biri iş tazminatı, işveren sorumluluk 

sigortası, araç sigortası ve mülk sigortası dahil fakat 
bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi firmasının 
düzenlemeleri ve masraflarından kendisi sorumlu 
olacaktır. 

13.2 Intertek, Müşteri karşısında sigortacı veya garantör 
olarak her türlü yükümlülüğü açıkça reddeder. 

13.3 Müşteri, Intertek'in işverenin sorumluluk sigortasını 
sürdürmesine rağmen, söz konusu sigortanın, Müşterinin 
veya Hizmetlerin sağlanmasında yer alabilecek herhangi 
bir üçüncü tarafın çalışanlarını kapsamadığını kabul eder.  
Hizmetler Müşteriye veya üçüncü şahıslara ait tesislerde 
gerçekleştirilecekse, Intertek'in işveren sorumluluk 
sigortası Intertek firmasının dışındaki çalışanlara teminat 
sağlamamaktadır. 

14. FESİH 
14.1 Bu Anlaşma, Hizmetlerin sunulduğu ilk gün başlayacak ve 

bu Madde 13'e göre daha erken feshedilmedikçe, 
Hizmetler sağlanana kadar devam edecektir. 

14.2 Bu Anlaşma şu şekilde feshedilebilir: 
(a) İlgili tarafın imzalı teslim veya kurye ile karşı taraftan 

ihlale ilişkin çözüm üretmesini talep eden yazılı ihbarının 
ardından otuz (30) günden fazla süreyle diğer tarafın işbu 
belgede kendisine yüklenen yükümlülüğe ilişkin esaslı 
ihlale devam ederse; 

(b) Müşteriye yazılı olarak bildirilmesine rağmen Müşterinin 
herhangi bir faturanın son ödeme tarihine kadar ödeme 
yapmaması ve / veya başka bir ödeme talebini takiben 
ödeme yapamaması halinde; veya 

(c) Taraflardan herhangi birinin diğerine yazılı bildirimde 
bulunması halinde diğeri, alacaklıları ile herhangi bir 
gönüllü anlaşma yaparsa veya bir idare emre tabi olursa 
veya (bir şahıs veya firma olarak) iflas ederse veya (şirket 
olarak) tasfiye edilirse (birleştirme veya yeniden 
yapılandırma amaçları hariç) veya alacaklının biri 
mülkiyetini ele geçirirse veya kayyım atanırsa veya diğer 

işini durdurursa, işini durdurursa veya işini durdurma 
tehdidinde bulunuyorsa; 

14.3 Anlaşmanın herhangi bir sebeple sona ermesi ve 
tarafların sahip olabileceği diğer hak ve çözümlere halel 
getirmemek kaydıyla, Müşteri, fesih tarihine kadar 
yapılan tüm Hizmetler için Intertek'e ödeme yapacaktır.  
Bu yükümlülük, işbu Anlaşmanın feshi veya sona 
ermesinden sonra da geçerli olacaktır. 

14.4 Anlaşmanın fesih edilmesi veya kendiliğinden süre 
dolumu dolayısı ile sona ermesi, tarafların tahakkuk eden 
hak ve yükümlülüklerini etkilemeyecek veya bu fesih veya 
sona ermeden sonra yürürlüğe girecek veya yürürlükte 
kalmaya devam edecek açık veya dolaylı herhangi bir 
hükmü etkilemeyecektir. 

15. DEVİR VE ALT SÖZLEŞME 
15.1 Intertek, buradaki yükümlülüklerini yerine getirme ve 

Hizmet sağlama hakkını gerektiğinde bir veya daha fazla 
iştirakine ve / veya alt yüklenicisine delege etme hakkını 
saklı tutar. Intertek ayrıca, bu Anlaşmayı Müşteriye 
bildirimde bulunarak Intertek grubu içindeki herhangi bir 
şirkete de verebilir. 

16. GEÇERLİ HUKUK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ 
16.1 Bu Sözleşme ve Teklif, Türkiye yasalarına tabi olacaktır. 

Taraflar, Türk Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisi, 
herhangi bir anlaşmazlık veya iddia ile ilgili olarak Form 
No: Form No: IAS-F01 Sayı 29 Tarih: 01 EYLÜL 2020 
Intertek Testing Services Yerel Varlık 9 bu Sözleşmeyle 
bağlantılı (Hizmetlerin bu Sözleşmeye uygun olarak 
sağlanmasına ilişkin herhangi bir sözleşme dışı talep 
dahil). 

17. DİĞER HÜKÜMLER 
BÖLÜNEBİLİRLİK 

17.1 İşbu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün geçersiz, 
yasadışı veya uygulanamaz olması ve zikredilen 
duruma gelmesi halinde, bu hüküm çıkarılacak ve 
hükümlerin geri kalanı, bu Anlaşmanın geçersiz, 
yasadışı veya uygulanamaz hükmü olmadan yürürlüğe 
girmiş gibi yürürlükte kalmaya devam edecektir.  
Geçersizlik, yasadışılık veya uygulanamazlık bu 
Anlaşmanın amacının yerine getirilmesini önleyecek 
kadar Anlaşmanın temelinde ise, Intertek ve Müşteri 
alternatif bir anlaşmaya varmak için derhal iyi niyet 
çerçevesinde müzakerelere başlayacaktır. 
Ortaklık veya acente olmaması hükmü 

17.2 Bu Anlaşmada yer alan hiçbir şey ve bu Anlaşma 
kapsamındaki taraflarca gerçekleştirilen hiçbir işlem, 
taraflar arasında bir ortaklık, birliktelik, ortak girişim 
veya başka bir kooperatif oluşum teşkil etmeyecek 
veya herhangi bir tarafı diğerinin ortağı, temsilcisi 
veya yasal temsilcisi konumuna sokmayacaktır. 
Feragat 

17.3 Yukarıdaki Madde 10.4'e tabi olmak kaydıyla, 
herhangi bir tarafın bu Anlaşmanın herhangi bir 
hükmünün kesin bir şekilde yerine getirilmesinde 
ısrar etmemesi veya hakkı olan herhangi bir hak veya 
hukuk yolunu kullanmaması, bir feragat teşkil 
etmeyecek ve iş bu Anlaşma ile tesis edilen 
yükümlülüklerin azalmasına neden olmayacaktır.  
Herhangi bir ihlalden feragat, sonraki ihlallerden 
feragat anlamına gelmez. 

17.4 İşbu Anlaşma uyarınca herhangi bir haktan ya da 
tazminattan feragat, feragat edildiği açıkça 
belirtilmediği ve diğer tarafa yazılı olarak 
bildirilmediği sürece geçerli olmayacaktır. 
Taraflar Arası Bütün Anlaşma 
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17.5 İşbu Anlaşma ve Teklif, taraflar arasında bu 
anlaşmada öngörülen işlemlere ilişkin tüm anlaşmayı 
içermekte ve bu işlemler veya bu konuyla ilgili 
taraflar arasındaki önceki tüm sözleşmelerin, 
düzenlemelerin ve mutabakatların yerine 
geçmektedir.  Hiçbir sipariş, beyan veya diğer benzer 
belge bu Anlaşmanın şartlarına eklenmeyecek veya 
Anlaşmanın hükümlerinde değişikliğe neden 
olmayacaktır. 

17.6 Taraflar bu Anlaşmayı yaparak, Anlaşmanın kabulü ve 
imzalanmasından önce başka herhangi bir taraf adına 
veya onun tarafından yapılan herhangi bir temsil, 
garanti, teminat sözleşmesi veya diğer güvencelere 
(bu Anlaşmada belirtilen veya atıfta bulunulanlar 
hariç) güvenmediğini kabul etmektedirler.  Taraflar 
bu Madde haricinde, bu tarz bir temsil, garanti, 
teminat sözleşmesi veya diğer güvencelere ilişkin 
olarak kendisine tanınan hak ve çözüm yollarından 
feragat etmektedir. 

17.7 Bu Anlaşmadaki hiçbir şey hileli beyana ilişkin hiçbir 
yükümlülüğü sınırlandırmaz veya ortadan kaldırmaz. 
Üçüncü Taraf Hakları 

17.8 Bu Anlaşmaya taraf olmayan bir kimsenin 1999 sayılı 
yasa uyarınca Anlaşmanın hükümlerini yürütülmesi 
konusunda Anlaşmadan doğan herhangi bir hakkı 
(Üçüncü Tarafların Hakları) yoktur. 
Diğer Güvenceler 

17.9 İşbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini tam 
olarak yerine getirmek için her bir taraf diğer tarafın 
talebi üzerine, bu tür belgeleri yürütecek ve teslim 
edecek ve her durumda makul olarak zaman zaman talep 
edilebilecek diğer işlemleri yapacaktır. 
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