CONTROL UNION ŞARTLARI VE İŞ KOŞULLARI/ GENERAL
TERMS AND CONDITIONS

1. Bundan böyle “firma” olarak adlandırılacak olan Control Union aksi yönde anlaşma olmadıkça hizmetlerini bundan böyle “genel
koşullar” olarak adlandırılacak olan genel koşullara göre yürütür ve buna göre her hizmet için teklif ve ihaleler bu Genel Koşullara
göre verilir. Tüm kontratlar, sözleşmeler ve diğer düzenlemeler her konuda bu Genel Koşullara tabi olacaktır. Ancak bu kontrat,
sözleşme ve düzenlemelerin yapıldığı yerin yerel yasaları ile bu Genel Koşullar uyuşmazlık gösterirse yerel yasalar geçerli olacaktır.
2. Firma, gözetim ve test alanında faaliyet gösteren bir kuruluştur, Mesela;
2.1 Genel Koşullar 6. maddede belirtilenler gibi standart hizmetleri ifa eder
2.2 Genel Koşullar 7. maddede belirtilenler gibi firma ile anlaşma sağlanabilecek danışmanlık ve özel hizmetler verir.
2.3 Genel Koşullar 8. Maddede belirtilenler gibi rapor ve/veya sertifikalar hazırlar.
3. Firma, talimat aldığı ve bundan böyle “müşteri” diye anılacak olan kişi veya kuruluşlar adına hareket eder. Müşteri ile Firma
aksini sözleşmedikçe başka hiçbir taraf özellikle gözetim veya rapor veya sertifika teslimatı konusunda talimat vermeye yetkili
değildir. Diğer yandan Müşteri üçüncü taraflara söz vermişse veya böyle bir söz koşullardan veya geleneklerden dolayı meydana
gelirse Firma, rapor ve sertifikaları kendi takdiriyle üçüncü taraflara teslim etmekle sorumlu sayılır.
4. Firma, hizmetini aşağıdakilerin doğrultusunda verecektir:
4.1. Firma tarafından teyit edilen Müşteri’nin talimatları;
4.2. kullanılıyorsa Firma’nın standart sipariş veya talep formu;
4.3. ilgili ticari gelenek veya uygulamalar;
4.4. Firma’nın teknik, operasyonel ve/veya finansal olarak uygun gördüğü metotlar.
5 5.1 Hizmet arzıyla ilgili Firma’nın talep edilen hizmeti sunabilmesi için her talebin eşliğinde yeterli bilgi, tanım ve talimat
olmalıdır.
5.2 Müşteri ile üçüncü taraflar arasındaki bağı gösteren belgeler veya satış kontratı, akreditif, konşimento kopyaları vs gibi üçüncü
taraflara ait belgeler Firma tarafından teslim alınmışsa Firma’nın görev ve sorumluluklarını genişletmeden veya kısıtlamadan
sadece bilgi amaçlı sayılır.
6 Firma’nın standart hizmetleri aşağıdakileri veya bir kısmını içerebilir:6.1 niteliksel ve/veya niceliksel gözetim;
6.2 mal, fabrika, ekipman, paketleme, tank, konteyner ve nakliye araçlarının gözetimi;
6.3 yükleme ve tahliye gözetimi;
6.4 numunelendirme;
6.5 laboratuvar analizleri ve diğer testler;
6.6 muayene ve denetimler.
7. Firma, Genel Koşullar 6. maddede belirtilen standart hizmetleri aşan özel hizmetleri hususi düzenlemelerle üstlenecektir
Bu tip özel hizmetlerden bazıları:7.1 niteliksel ve/veya niceliksel garantiler;
7.2 tank kalibrasyonu, metre kalibrasyonu ve metre kanıtlaması;
7.3 tekniker vesair personel sunumu;
7.4 devletlerin emrinde olan ithalatlarda veya gümrükler gereği yükleme öncesi gözetimler;
7.5 mühendis incelemesi, hızlandırma ve ilerleme raporları dahil endüstriyel proje planlarının denetimi.
7.6 danışmalık hizmetleri.
8 8.1 Firma, Müşteri’nin talimatlarına göre ve bu talimatlar dahilinde kalarak hassasiyetle edindiği tespitlere göre gözetim rapor ve
sertifikalarını düzenleyecektir. Firma, talimatların dışında kalan hiçbir konuyla ilgili atıf yapmak ve rapor düzenlemek zorunda
değildir.
8.2 Numuneler üzerinde yapılan test ve analizlerden sonra düzenlenen rapor ve sertifikalar Firma’nın sadece numune hakkındaki
görüşünü yansıtıp numunenin alındığı dökme yığınla ilgili bir görüşü kapsamaz. Yığınla ilgili bir görüş isteniyorsa Firma ile önceden
yığının gözetimi ve numunelendirilmesi için özel düzenlemeler yapılması gerekmektedir.
9 Müşteri:
9.1 istenen hizmetin etkin biçimde verilmesi için Firmaya yeterli bilgi ve talimatların zamanında verilmesini sağlayacaktır;
9.2 Firmanın temsilcisine hizmetini etkin biçimde vermesi için gerekli girişleri sağlayacaktır;
9.3 istenen hizmetin yerine getirilmesi için istendiğinde herhangi özel ekipmanı ve personeli sağlamalıdır.
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9.4 emniyet ve güvenlik için çalışma koşullarında, saha ve işletmede gerekli tüm tedbirleri Firma’nın aksi yöndeki tavsiyesine
bakmaksızın almalıdır;
9.5 istenen hizmetin verilmesinin önündeki engelleri kaldırmak için gerekli tüm adımları atmalıdır.
9.6 Firmayı peşinen var olan veya potansiyel; herhangi bir talimat, numune veya testle bağlantılı radyasyon, zehirli veya patlayıcı
madde veya çevre kirliliğiyle risk gibi herhangi bir zarar ve tehlike konusunda bilgilendirmelidir;
9.7 herhangi bir kontratla ilgili bir rapor veya sertifikanın Firma tarafından düzenlenmesi konusunda tüm haklarını arayıp
sorumluluklarını kullanacaktır.
10. Firma bir hizmeti kısmen veya tamamen fason olarak yerine getirilmek üzere hizmet tedarikçisine devredebilir.
11. Müşteri’nin talepleri numunelerin Müşteri’ye veya üçüncü taraflara ait laboratuvarda analizini gerektiriyorsa Firma, sonuçların
sağlıklı olması konusunda herhangi bir sorumluluk taşımadan sonuçları Müşteriye iletir. Aynı şekilde Firma’nın sadece Müşteri’ye
veya üçüncü taraflara ait laboratuvarda yapılan bir analizi izleme durumunda Firma, doğru numunenin analiz edildiğini teyit edip
sonuçların sıhhati konusunda sorumlu olmayacaktır.
12. 12.1 Firma, hizmetlerinin sunumunda gerekli itina ve hüneri göstermeyi üstlenir ve işbu itina ve hünerin gösterilmediğinde
sorumluluğu kabul eder.
12.2 Şekli ve kaynağı ne olursa olsun, sözleşmeye uymamaktan veya gerekli itina ve hüneri göstermemekten kaynaklı herhangi bir
şikayet, ziya, hasar veya masraf ile ilgili Firma’nın sorumluluğu, hiçbir koşulda Müşteri ile olan kontrat dahilinde talep edilen
hizmete karşılık ödenen ücret veya komisyonun 10 (on) katını geçemez. Firma dolaylı veya olayı takip eden kar kaybı, üretim kaybı
ve kontratların iptali gibi kayıplardan oluşan iddialara karşı sorumlu değildir. Ücret veya komisyon birkaç hizmeti kapsıyor ve iddia
bu hizmetlerden birisiyle ilgiliyse, bu hizmet için harcanan süre ışığında ücret veya komisyonun oranlaması yapılır.
12.3 Firma’nın 12.2. maddede belirtilen sorumluluk sınırlaması, hizmetin sunumundan önce Firma’dan talep edilmesi halinde
hizmetle ilgili yapılacak ekstra ödemeler üzerinden oransal olarak hesaplanarak arttırılabilir.
13. Müşteri, Firmayı, çalışanlarını, temsilci ve fason tedarikçilerini performanslarından, lafta kalan performanslarından veya
verilmeyen hizmetlerinden dolayı herhangi bir taraftan yapılacak her türlü kayıp, hasar ve masraf la ilgili yukardaki 12. maddedeki
limiti geçmeyen iddialara karşı koruyacak, garanti altına alacak ve tazmin edecektir.
14. Firma’nın her çalışanı, temsilcisi ve fason tedarikçisi bu Genel Koşullar kapsamına giren tazminat sınırlamasından
faydalanabilecektir. Bu sınırlamayla ilgili Firma tarafından yürürlüğe konan her kontrat sadece kendisi için değil çalışanları,
temsilcileri ve tedarikçileri için de geçerli olacaktır.
15. Firma, kontrat kapsamında herhangi bir hizmeti sunarken öngörülmeyen problem veya harcamalar oluşursa, hizmeti sunmak
için harcamak zorunda kaldığı bu ek zaman ve masrafları ek olarak bedellendirecektir.
16 16.1 Müşteri, fatura tarihinden sonar en geç 30 gün veya varsa Firma ile yazılı anlaşma sağladıkları süre içerisinde ödeme
yapacaktır. Aksi taktirde yıllık yüzde 7 oranında gecikme faizi fatura tarihinden ödeme tarihine kadar hesaplanarak ödenecektir.
16.2 Müşteri Firma’nın herhangi bir ödemesini herhangi bir anlaşmazlık veya iddiadan dolayı alıkoyma veya erteleme hakkın sahip
olmayacaktır.
16.3 Müşteri’nin kredi anlaşmaları, iflas veya işi bırakma gibi sebeplerden ötürü ödemeyi durdurması durumunda Firma hizmetin
kalanını herhangi bir sorumluluk taşımadan durdurma hakkına sahip olacaktır.
17. Firma’nın kontrolü dışındaki herhangi bir sebepten talimat aldığı bir hizmeti sunma veya tamamlama konusunda engelle
karşılaşırsa Müşteri, Firmaya şunları öder:
17.1 tüm peşinen yapılmış harcamaları;
17.2 kısmen gerçekleşsen hizmetin anlaşmaya varılmış olan ücret veya komisyonun hizmetin gerçekleşen oranı; ve Firma talep
edilen hizmeti tamamen veya kısmen yerine getirmeme sorumluluğundan azledilir.
18. Hizmet sunum tarihinden itibaren 6 ay içerisinde veya yerine getirilmeyen hizmetin bitmesi gereken tarihten itibaren 6 ay
içerisinde herhangi bir dava açılmadıysa Firma, her türlü eksiklik, hasar ve harcama konusundaki iddiayla ilgili Müşteri’ye karşı
sorumluluktan azledilir.
19. Firma, sigortacı veya garantör değildir ve bu kapsamdaki sorumluluklara muhatap değildir. Eksiklik veya hasara karşı garanti
arayan Müşteri uygun sigorta edinmelidir.
20. Firma’nın sunduğu teklifi Müşteri’nin kabul edip hizmet alması ile işbu Şartlar ve Koşullar geçerlidir.
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1. Unless otherwise specifically agreed in writing Control Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. (hereinafter called "the
Company") undertakes services in accordance with these general conditions (hereinafter called "General Conditions") and
accordingly all offers or tenders of service are made subject to these General Conditions. All resulting contracts, agreements or
other arrangements will in all respects be governed by these General Conditions, except only to the extent that the law of the
place where such arrangements or contracts are made or carried out shall preclude any of the General Conditions and in such
case such local law shall prevail wherever, but only to the extent that, it is at variance with these General Conditions.
2.The Company is an enterprise engaged in the trade of inspection and testing. As such, it:
2.1carries out such standard services as are referred to in General Condition 6.
2.2renders advisory and special services as may be agreed by the Company and as referred to in General Condition 7.
2.3 issues reports and/or certificates as referred to in General Condition 8.
3. The Company acts for the persons or bodies from whom the instructions to act have originated (hereinafter called "the
Principal"). No other party is entitled to give instructions, particularly on the scope of inspection or delivery of report or
certificate, unless so authorized by the Principal and agreed by the Company. The Company will however be deemed irrevocably
authorised to deliver at its discretion the report or the certificate to a third party if following instructions by the Principal a
promise in this sense had been given to this third party or such a promise implicitly follows from circumstances, trade custom,
usage or practice.
4. The Company will provide services in accordance with:
4.1 the Principal's specific instructions as confirmed by the Company;
4.2 the terms of the Company's Standard Order Form and/or Standard Specification Sheet if used;
4.3 any relevant trade custom, usage or practice;
4.4 such methods as the Company shall consider appropriate on technical, operational and/or financial grounds.
5. 5.1 All enquiries and orders for the supply of services must be accompanied by sufficient information specifications and
instructions to enable the Company to evaluate and/or perform the services required.
5.2 Documents reflecting engagements contracted between the Principal and third parties, or third parties' documents, such as
copies of contracts of sale, letters of credit, bills of lading, etc., are (if received by the Company) considered to be for information
only, without extending or restricting the mission or obligations accepted by the Company.
6. The Company's standard services may include all or any of the following:6.1 quantitative and/or qualitative inspection;
6.2 inspection of goods, plant, equipment, packing, tanks, containers and means of transport;
6.3 inspection of loading or discharging;
6.4 sampling;
6.5 laboratory analysis or other testing;
6.6 surveys and audits.
7. Special services where the same exceed the scope of standard services as referred to in
General Condition 6 will only be undertaken by the Company by particular arrangement.
Such special services are illustratively not exhaustively:7.1 qualitative and/or quantitative guarantees;
7.2 tank calibration, meter calibration and meter proving;
7.3 supply of technicians and other personnel;
7.4 pre-shipment inspection under government mandated import or customs schemes;
7.5 supervision of complete industrial project schemes, including engineering review, expediting and progress reporting;
7.6 advisory services.
8. 8.1 Subject to the Principal's instructions as accepted by the Company, the Company will issue reports and certificates of
inspection which reflect statements of opinion made with due care within the limitation of instructions received but the Company
is under no obligation to refer to or report upon any facts or circumstances which are outside the specific instructions received.
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8.2 Reports or certificates issued following testing or analysis of samples contain the Company's specific opinion on those samples
only but do not express any opinion upon the bulk from which the samples were drawn. If an opinion on the bulk is requested
special arrangements must be made in advance with the Company for the inspection and sampling of the bulk.
9. The Principal will:
9.1 ensure that instructions to the Company and sufficient information are given in due time to enable the required services to be
performed effectively;
9.2 procure all necessary access for the Company's representatives to enable the required services to be performed effectively;
9.3 supply, if required, any special equipment and personnel necessary for the performance of the required services;
9.4 ensure that all necessary measures are taken for safety and security of working conditions, sites and installations during the
performance of services and will not rely, in this respect, on the Company's advice whether requested or not;
9.5 take all necessary steps to eliminate or remedy any obstruction to or interruptions in the performance of the required
services;
9.6 inform the Company in advance of any known hazards or dangers, actual or potential, associated with any order or samples or
testing including, for example, presence or risk of radiation, toxic or noxious or explosive elements or materials,
environmental pollution or poisons;
9.7 fully exercise all its rights and discharge all its liabilities under any related contract whether or not a report or certificate has
been issued by the Company failing which the Company shall be under no obligation to the Principal.
10. The Company shall be entitled at its discretion to delegate the performance of the whole or any part of the services
contracted for with the Principal to any agent or subcontractor.
11. If the requirements of the Principal necessitate the analysis of samples by the Principal's or by any third party's laboratory the
Company will pass on the result of the analysis but without responsibility for its accuracy. Likewise where the Company is only
able to witness an analysis by the Principal's or by any third party's laboratory the Company will provide confirmation that the
correct sample has been analyzed but will not otherwise be responsible for the accuracy of any analysis or results.
12. 12.1 The Company undertakes to exercise due care and skill in the performance of its services and accepts responsibility only
where such skill and care is not exercised.
12.2 The liability of the Company in respect of any claims for loss, damage or expense of whatsoever nature and howsoever
arising in respect of any breach of contract and/or any failure to exercise due skill and care by the Company shall in no
circumstances exceed a total aggregate sum equal to TEN (10) times the amount of the fee or commission payable in respect of
the specific service required under the particular contract with the Company which gives rise to such claims provided however
that the Company shall have no liability in respect of any claims for indirect or consequential loss including loss of profit and/or
loss of future business and/or loss of production and/or cancellation of contracts entered into by the Principal. Where the fee or
commission payable relates to a number of services and a claim arises in respect of one of those services the fee or commission
shall be apportioned for the purposes of this paragraph by reference to the estimated time involved in the performance of each
service.
12.3 The limit of liability of the Company under the terms of Condition 12.2 may be increased upon request received by the
Company in advance of the performance of the service to such figure as may be agreed upon payment of additional fees equal to
an appropriate fraction of the increase in such compensation or as may be agreed upon.
13. The Principal shall guarantee, hold harmless and indemnify the Company and its officers, employees, agents or subcontractors
against all claims made by any third party for loss, damage or expense of whatsoever nature and howsoever arising relating to the
performance, purported performance or non-performance of any services to the extent that the aggregate of any such claims
relating to any one service exceed the limit mentioned in Condition 12.
14. Every officer, employee, agent or subcontractor of the Company shall have the benefit of the limitation of compensation and
the indemnity contained in these General Conditions and so far as relates to such limitations any contract entered into by the
Company is entered into not only on its own behalf but also as agent and trustee for every such person as aforesaid.
15. In the event that any unforeseen problems or expenditure arise in the course of carrying out any of the contracted services
the Company shall be entitled to make additional charges to cover additional time and cost necessarily incurred to complete the
service.
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16. 16.1 The Principal will punctually pay not later than 30 days after the relevant invoice date or within such other period as may
have been agreed in writing by the Company all proper charges rendered by the Company failing which interest will become due
at the rate of 7 per cent per annum from the date of invoice until payment.
16.2 The Principal shall not be entitled to retain or defer payment of any sums due to the Company on account of any dispute,
cross claim or set off which it may allege against the Company.
16.3 In the event of any suspension of payment arrangement with creditors, bankruptcy, insolvency, receivership or cessation of
business by the Principal the Company shall be entitled to suspend all further performance of its services forthwith and without
liability.
17. In the event of the Company being prevented by reason of any cause whatsoever outside the Company's control from
performing or completing any service for which an order has been given or an agreement made, the Principal will pay to the
Company
17.1 the amount of all abortive expenditure actually made or incurred,
17.2 a proportion of the agreed fee or commission equal to the proportion (if any) of the service actually carried out; and the
Company shall be relieved of all responsibility whatsoever for the partial or total non-performance of the required service.
18. The Company shall be discharged from all liability to the Principal for all claims for loss, damage or expense unless suit is
brought within 6 months after the date of the performance by the Company of the service which gives rise to the claim or in the
event of any alleged non-performance within 6 months of the date when such service should have been completed.
19. The Company is neither an insurer nor a guarantor and disclaims all liability in such capacity. Principals seeking a guarantee
against loss or damage should obtain appropriate insurance.
20. This General Terms and Conditions are valid with the Principal’s acceptance of the Company’s proposal and get services.
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