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<Address line 4> 

 

<Date>         Our ref:  

 
Dear <Name>, 

It has been brought to our attention that you are making use of a fraudulent BSI certificate (Certificate 

number), a copy of which is enclosed.   

 

A BSI certificate indicates that a company has been and is still being assessed and registered by BSI to a 

recognised management systems standard.  The use of the certificate by unregistered firm gives a 

misleading impression. As your company is not registered with BSI, it is therefore not permitted to make 

use of the BSI Certificate.   

 

Not withstanding BSI’s civil remedies, we would remind you that the unauthorised use of the symbol 

and/or certificate may constitute a breach of the Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 

2008, an offense for which Trading Standards officers commonly prosecute. 

 

Please therefore confirm in writing within seven days that your company will make no further use of the 

BSI Certificate of Registration and that you will take steps to inform potential customers responding on 

material already distributed of the true position. 

 

You can contact us by email at BSIUK.Complaints@bsigroup.com or in writing to: 

Regulatory Systems Administrator, Compliance & Risk, BSI Group, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, 

Milton Keynes, MK5 8PP, United Kingdom.    

 

Yours Faithfully, 

 

 

Regulatory Systems Administration 

Compliance and Risk 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bayram Pak 

Pak Mühendislik Yangın Söndürme Sistemleri 
Soğanlık Yeni Mah. Baltacı Mehmet Sok  
Moment İstanbul Plaza No: 4  
A Blok Kat: 13 Daire: 142,  
34880 Kartal İstanbul/Türkiye 

 

04.11.2019         BSI ref:  

 
Sayın Bayram Pak, 

 

Ekte bir kopyası bulunan, TPED 551056 numaralı sahte BSI sertifikasını kullandığınız tarafımıza bildirildi. 
 

Bir BSI sertifikası, bir şirketin BSI tarafından tanınmış bir yönetim sistemi standardında değerlendirildiğini 
,değerlendirilmeye devam edildiğini ve kaydedildiğini gösterir. Sertifikanın kayıtlı olmayan firma tarafından 
kullanılması yanıltıcı bir izlenim bırakıyor. Şirketinizin BSI'ye kayıtlı olmadığı için BSI Sertifikası'nı 
kullanmasına izin verilmez. 
 

BSI ile ilgili sembollerin, logoların ve sertifikaların yetkisiz kullanımının Ticaret Standartları’nın genellikle 
dava açtığı bir suç olduğunu, 2008’deki Haksız Ticaret Düzenlemelerine Karşı Tüketicinin Korunmasının 
ihlalini teşkil edebileceğini hatırlatırız. 
 

Bu nedenle, şirketinizin BSI Kayıt Sertifikasını bir daha kullanmayacağını ve potansiyel müşterilerinize zaten 
dağıtılmış olan ürünler için müşterilerinizi bilgilendirmek  adımlar atacağınızı yedi gün içinde yazılı olarak 
onaylayın. 
 

Bize BSIUK.Complaints@bsigroup.com adresinden e-posta ile veya aşağıdaki adresten yazılı olarak 
ulaşabilirsiniz: 
Regulatory Systems Administrator, Compliance & Risk, BSI Group, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, 

Milton Keynes, MK5 8PP, United Kingdom.    

 

Saygılarımla, 
 

 

 

 

Düzenleyici Sistemler İdaresi 
Uyum ve Risk 

 



Product Services




	It has been brought to our attention that you are making use of a fraudulent BSI certificate (Certificate number), a copy of which is enclosed.
	A BSI certificate indicates that a company has been and is still being assessed and registered by BSI to a recognised management systems standard.  The use of the certificate by unregistered firm gives a misleading impression. As your company is not r...
	Not withstanding BSI’s civil remedies, we would remind you that the unauthorised use of the symbol and/or certificate may constitute a breach of the Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008, an offense for which Trading Standards offic...
	Please therefore confirm in writing within seven days that your company will make no further use of the BSI Certificate of Registration and that you will take steps to inform potential customers responding on material already distributed of the true p...
	You can contact us by email at BSIUK.Complaints@bsigroup.com or in writing to:
	Regulatory Systems Administrator, Compliance & Risk, BSI Group, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, United Kingdom.
	Yours Faithfully,
	Ekte bir kopyası bulunan, TPED 551056 numaralı sahte BSI sertifikasını kullandığınız tarafımıza bildirildi.
	Bir BSI sertifikası, bir şirketin BSI tarafından tanınmış bir yönetim sistemi standardında değerlendirildiğini ,değerlendirilmeye devam edildiğini ve kaydedildiğini gösterir. Sertifikanın kayıtlı olmayan firma tarafından kullanılması yanıltıcı bir izl...
	BSI ile ilgili sembollerin, logoların ve sertifikaların yetkisiz kullanımının Ticaret Standartları’nın genellikle dava açtığı bir suç olduğunu, 2008’deki Haksız Ticaret Düzenlemelerine Karşı Tüketicinin Korunmasının ihlalini teşkil edebileceğini hatır...
	Bu nedenle, şirketinizin BSI Kayıt Sertifikasını bir daha kullanmayacağını ve potansiyel müşterilerinize zaten dağıtılmış olan ürünler için müşterilerinizi bilgilendirmek  adımlar atacağınızı yedi gün içinde yazılı olarak onaylayın.
	Bize BSIUK.Complaints@bsigroup.com adresinden e-posta ile veya aşağıdaki adresten yazılı olarak ulaşabilirsiniz:
	Regulatory Systems Administrator, Compliance & Risk, BSI Group, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, United Kingdom.
	Saygılarımla,
	Düzenleyici Sistemler İdaresi
	Uyum ve Risk

