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Teklif/Sözleşme Sunulan Kuruluşun Adı (Müşteri Adı): 

Kuruluşun Başvuru Tarih/No:                                                                                  için geçerli teklif/sözleşmedir. 

                                                                                        

 
ONAY 

 
Teklifi Hazırlayan Adı/Soyadı                                                              Teklifi Onaylayan Adı/Soyadı:                                          
 
 
Teklifi Hazırlayan Unvanı:                                                                    Teklifi Onaylayan Unvanı: 
 
 
Teklif Tarihi/İmza:                                                                         Onay/Sözleşme Tarihi/İmza: 
 
 

 
ADI    :............................................................................................................... 

ADRESİ   :............................................................................................................... 

YETKİLİ SORUMLUSU :............................................................................................................... 

Sıra No: Muayene Detayı: Muayene Ücreti: 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Toplam Ücret: 
 

 

TEKLİF/SÖZLEŞME SUNULAN KURULUŞUN BİLGİLERİ 

FİYAT TEKLİFİ 
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1. Bu form imzalanıp, onay kısmına imza atıldıktan sonra başvuruda ve bu formda belirtilen hizmetleri almayı 

kabul ettiğinizi, verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu onaylamış olursunuz.  

2. Bu formu; EKC’ye elden, fax veya mail yoluyla göndermeniz halinde teklifi kabul etmiş sayılırsınız. 

3. Başvuru sahibinden, sorumluluklarından, asansörlerin hazır olmamasından kaynaklı uygunluk 

değerlendirme için uygun şartlar olmadığı durumlarda ilgili başvurudaki uygunluk değerlendirme 

faaliyeti için belirtilen ücret ve masraflar firmadan tahsis edilir. 

4. Görevli teknik uzmanların masrafları uygunluk değerlendirme hizmetine dâhil değildir. 

5. Bu formun müşteri tarafından imzalanmamış hali EKC’nin teklifi, tarafınızdan imzalı hali EKC ve müşteri 

arasında uygunluk değerlendirme hizmeti almak için yapılmış sözleşmedir. 

6. Teklif, onay kısmında belirtilen teklif tarihinden itibaren 10 gün için geçerlidir. Hizmetimizde Gizlilik esas 

alınır. 

7. Teklifin onaylanması sonucu, başvuruda belirtilen hizmetin gereği ek dokümanların hepsinin sağlanacağını 

ve bu sözleşmenin ekinde sunacağınızı kabul etmiş olursunuz. 

8. Bu sözleşme ile müşteri olarak; iş güvenliği önlemlerini almanın sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul 

etmiş ve önlemler ile ilgili görevli teknik uzmana bilgi vereceğinizi beyan etmiş, olursunuz. 

9. Bu sözleşme ile, aynı başvuruyu başka herhangi bir onaylanmış kuruluşa yapmadığınızı kabul etmiş 

olursunuz. 

10. Müşteri bu teklif sözleşme formunu onaylayarak kabul etmesi ile B.FRM.37 Belge ve Marka Kullanma 

Sözleşme Formunu da imzalayacaktır. Böylece Belge ve Marka Kullanma Sözleşmesi de bu sözleşme 

ekinde, yasal sözleşme statüsünü alır. Bu sözleşme ile Lisans, belgeler ve uygunluk işaretlerini kapsamı 

dışında ve yanıltıcı şekilde kullanmayacağını taahhüt eder. 

SORUMLULUKLAR 
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ONAY 

 
Teklifi Hazırlayan Adı/Soyadı                                                              Teklifi Onaylayan Adı/Soyadı:                                          
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11. Müşteri, EKC'nin TÜRKAK ile yaptığı sözleşmenin 4.1.17 nolu maddesi gereği "UDK, müşterileri ile 

yaptığı sözleşmelere TÜRKAK'ın gerektiğinde ve uygulanabilir olduğunda UDK tarafından verilen 

hizmetin incelenmesi amacı ile kendilerini yerinde ziyaret etmesini ve UDK tarafından yapılan denetimle 

ilgili gerekli bilgileri almasını sağlayacak maddeleri koymayı kabul eder." TÜRKAK'ın gerekli görürse 

EKC'nin müşterisini, EKC'nin verdiği hizmeti inceleyebilmek amacı ile denetleyebileceğini kabul eder. 

(UDK: Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu- EKC). 

12. Müşteri bu sözleşme ile aşağıda belirtilenleri kabul etmiş sayılır ve yerine getirmekle zorunludur. (TS EN 

ISO/IEC 17065 Madde 4.1.2.2) 

a-EKC, tarafından bildirilen değişikliklerin uygulanması dahil belgelendirme şartlarını her zaman yerine 

getirmelidir. 

b-Belgelendirme devam eden üretim için kullanıldığında belgelendirilmiş ürün, ürün şartlarını karşılama 

durumunu sürdürmelidir. 

c-Aşağıda belirtilenlerle ilgili düzenleme yapmalıdır. 

 1-Dökümantasyon ve kayıtların incelenmesi ile ilgili donanım, mekan/mekanlara, alan/alanlara, 

personele ve taşeronlarına erişimle ilgili hususlar dahil, değerlendirme ve gözetimi (gerekliyse) 

gerçekleştirmelidir. 

 2-Şikayetleri araştırmalıdır. 

 3-Söz konusu ise gözlemcilerin katılımını sağlamalıdır. 

d-Belgelendirme ile ilgili beyanlarını, belgelendirme kapsamlarına uygun hazırlamalıdır. 

e-Ürün belgelendirmesini, belgelendirme kuruluşunun itibarını zedeleyecek bir şekilde kullanmamalı, ürün 

belgelendirmesi ile ilgili olarak belgelendirme kuruluşunu yanıltıcı ve yetkisiz olarak kabul edebileceği 

herhangi bir beyanda bulunmamalıdır. 

f-Belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi veya sonlandırılması durumunda, belgelendirmeye 

herhangi bir atıf içeren her türlü reklam konusunun kullanımına son vermeli ve belgelendirme programının 
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ONAY 
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gerektirdiği tedbirleri (örneğin, belgelendirme dokümanlarının iade edilmesi) ve gerekli olan diğer her türlü 

tedbiri almalıdır. 

g-Belgelendirme dokümanlarının kopyalarını başkasına vermesi durumunda, dokümanların bütünlüğü 

bozulmadan veya belgelendirme programında belirtildiği şekilde çoğaltmalıdır. 

h-Dokümanlar, broşürler ve reklamlar gibi iletişim ortamlarında ürün belgelendirmesine atıf yaparken, 

belgelendirme kuruluşunun şartlarına veya belgelendirme programında belirtilen şartlara uymalıdır. 

i-Uygunluk işaretinin kullanımına ilişkin ve ürün ile ilgili bilgi hakkında belgelendirme programında 

öngörülebilecek olan her türlü şarta uymalıdır. 

j-Belgelendirme şartlarına uyumluluk ile ilgili kendisine bildirilen tüm şikayetlerin kaydını tutmalıdır ve 

istendiğinde belgelendirme kuruluşuna ibraz etmelidir (Bu şikayetlere ve üründe tespit edilen 

belgelendirme şartlarını etkileyen kusurlara karşı uygun faaliyetleri gerçekleştirmeli, gerçekleşen 

faaliyetleri de dokümante etmelidir). 

k-Belgelendirme şartlarına uyma yeterliliğini etkileyebilecek değişiklikleri gecikmeksizin belgelendirme 

kuruluşuna bildirmelidir. Bu değişiklikler; 

 1-Yasal, ticari, yapısal statü veya sahiplik 

 2-Organizasyon ve yönetim (örnek, yönetici, karar mercii veya teknik personel) 

 3-Ürün ve üretim yöntemlerindeki değişiklikler 

 4-İletişim adresi ve üretim yerleri 

 5-Kalite yönetim sistemindeki önemli değişiklikler 

13. İş bu sözleşmenin Ekleri Listesi:  (Liste halinde yazılacaktır) 

EKLER: 
1- Firmanın Kuruluşuna ait Ticaret Sicil Gazetesi 
2- Yine firmanın (varsa) kapsam değişikliği, adres değişikliği vb gösteren Ticaret Sicil Gazetesi 
3- Firmanın en son Vergi Levhası 
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ONAY 
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4- Firmanın bağlı bulunduğu odaya ait belgeleri 
5- Firma yetkili kişisinin yeterliliğini gösterir belgeler (Sahiplik) 
6- Firmanın noter onaylı imza sirküleri 
7- Firmanın belgelendirme kapsamı ile ilgili istahdam ettiği teknik personele ait liste 
8- Bu personelin yeterliliklerini gösteren belgeler 
9- Firmanın (Gerekli ise) organizasyon şeması 
10- Firmanın (Gerekli ise) belgelendirme kapsamına konu olan tüm dokümantasyonu 
11-Ve diğerleri.. 

  

14. "CE" işaretinin kullanılmasına dair sorumluluklar,  

Müşteri olarak, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili teknik 

düzenlemenin gerektirdiği teknik dosyayı tanzim etmek, uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak veya 

yaptırmak, AB uygunluk beyanını düzenlemek ve “CE” işaretini ürüne koymakla ve teknik dosya ile AB 

uygunluk beyanını ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, bir sürenin belirtilmediği hallerde ürünün 

piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle, muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa 

sunmakla yükümlüsünüz. 

1-İmalatçı, “CE” işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin 

konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda 

olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır. 

2-Bir ürünün “CE” işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması 

durumunda, ürünün üzerindeki “CE” işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin 

tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiği yönünde karine teşkil eder. Bu teknik düzenlemelerin, 

geçiş dönemi öngördüğü ve imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, “CE” 

işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir. 

3-“CE” işareti; 
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1) Belirtilen şekle uygun olarak “CE” harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve 

büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez, 

 

2) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm 

ebadında olur, 

3) Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun 

mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği 

durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü 

ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve 

silinmeyecek şekilde konulur, 

4-“CE” işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur. 

5-“CE” işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur. 

6- İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında 

yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, onaylanmış 

kuruluşun kendisi veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi 

tarafından konulur. 

7-Ürünün üzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen 

diğer işaretler de yer alabilir. 

8-Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya 

betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin görünebilirliğini, 

okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir. 

9-“CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka 

ürünlerde kullanılamaz. 
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10-Belgenizin askıya alınması ya da iptal edilmesi durumunda, bu sözleşme ile "CE" işaretini 

kullanmamayı, kullandığınızda ise yasal tüm sorumlulukları kabul ettiğinizi taahhüt etmiş sayılırsınız. 

15. EKC'nin Onaylanmış Kuruluş kimlik numarasının kullanılması ile ilgili yükümlülükler, 

1- İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında 

yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, onaylanmış 

kuruluşun kendisi veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi 

tarafından konulur. 

2- Belgenizin askıya alınması ya da iptal edilmesi durumunda, bu sözleşme ile "EKC'nin kimlik 

numarasını" kullanmamayı, amacı dışında kullanmayı, kullandığınızda ise yasal tüm sorumlulukları kabul 

ettiğinizi taahhüt etmiş sayılırsınız. 

16. TS EN ISO/IEC 17065 standardı madde 4.5 gizlilik ilkesine ait sorumluluklar, 

1-Belgelendirme kuruluşu, bu sözleşme kapsamında belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

boyunca elde ettiği veya oluşturduğu tüm bilgilerin yönetiminden sorumludur.  

2-Müşterinin (tarafınızın) kamuya açık hale getirdiği veya belgelendirme kuruluşu ile müşterinin aralarında 

anlaşmaya vardığı (örneğin, şikayetlere cevap verilmesi amaçlı) bilgiler hariç diğer tüm bilgiler sahibine 

özel bilgilerdir ve gizli kabul edilir. 

3-Açıklanmasında sakınca görmediğiniz firmanıza ait bilgileri aşağıya belirtiniz.  

............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

(Bu sözleşme kapsamında elde edilen ve sizin beyan ettiğiniz diğer tüm bilgiler gizli kabul edilecektir.) 

4-Belgelendirme Kuruluşu olarak kamuya açık ortamlarda yayınlamayı öngördüğümüz bilgiler için 

tarafınıza önceden bilgilendirme yapacağımızı taahhüt ederiz. 

5-Belgelendirme kuruluşu olarak, yasal zorunluluklardan dolayı veya bu sözleşmeye uygun olarak gizli 

bilgileri açıklamak zorunda kalırsak, yasal bir engel yoksa bu bilgileri tarafınıza veya ilgili diğer kişilere 
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bildirmeyi taahhüt ederiz. 

6-Bu sözleşmeye istinaden ve yasal zorunluluklar haricinde, EKC'ye ait bilgileri gizli bilgi kabul edip, 

kimseye açıklamamayı taahhüt etmiş sayılırsınız. 

7-EKC, başka kaynaklardan tarafınıza ait elde edilen bilgileri (örneğin, şikayette bulunanlardan) gizli kabul 

edecektir ve yasal zorunluluk olmadığı sürece tarafınız haricinde başkaları ile paylaşmayacaktır. 

8- Bu sözleşme ile tarafınızdan veya tarafınıza, belgelendirme faaliyetleri sırasında ve sonrasında, 

yapılacak şikayetleri, müşteri memnuniyetlerini vb. EKC'ye bildireceğinizi kabul ve taahhüt etmiş 

sayılırsınız. 

17. Sözleşmenin kapsam ve hükümlerindeki herhangi bir değişiklik, yazılı olarak yapılıp her iki tarafça 

imzalanmadıkça bağlayıcı olmaz. 

18. Taraflar Sözleşme ile aldığı hak ve yetkileri tamamen veya kısmen 3. şahıslara devredemezler. 

19. Sözleşme süresi içinde sözleşme hükümlerini ilgilendiren ilave yasal düzenlemeler yapıldığı takdirde ilave 

düzenlemelere ait hükümlerinde bu sözleşme kapsamında olduğu taraflarca kabul edilmiş sayılacaktır. 

20. Bu sözleşmede doğabilecek uyuşmazlıklarda ANKARA mahkemeleri yetkilidir. 

21. Teklif onaylanmamış, RED edilmiş ise gerekçelerini aşağıya belirtiniz. 

Müşterinin reddetme gerekçesi: 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

EKC'nin reddetme gerekçesi: 

      Ürün ve/veya montajla ilgili daha önceden deneyimi yok 

      Ürün ve/veya montajla ilgili yeterlilik ve imkan kabiliyeti yok. 

        Diğer (açıklamayı aşağıya belirtiniz) 
............................................................................................................................................. 

 

 

 


