
 

BELGE VE MARKA KULLANMA 
SÖZLEŞME FORMU 

Döküman No              : B.FRM.37 
Yayın Tarihi               :16.10.2017 
Revizyon No/Tarihi   : 04/28.02.2022 
Sayfa Sayısı               : 1 / 2 

 
 

 

Başvuran Kuruluşun Adı (Müşteri Adı):  

Başvuru Tarih/No:  

 

1.TARAFLAR 

İş bu sözleşme, aşağıda adı adresi belirtilen taraflar arasında akdedilmiştir. 

KURULUŞ TARAFLARIN ADLARI TARAFLARIN ADRESLERİ 

Belge Veren 
Kuruluş 

 
EKC Kalite Belgelendirme Muayene Eğitim 
Sanayi Ticaret A.Ş  
 

Gaziosmanpaşa Mah. Ankara Cad. No:102/7 
Gölbaşı/ANKARA/TÜRKİYE 

Belge Alan 
Kuruluş 

  

 

2.KAPSAM: 
 

 

İş bu sözleşme ile belge almayı hak eden kuruluş sadece aşağıda ürün belge bilgileri, ürün marka ve teknik 
bilgileri belirtilen ürünler için belge kullanma hakkına sahiptir. 
Belge almayı hak eden kuruluş, bunun dışında bir kullanım gerçekleştirirse marka hakkının ihlali nedeniyle hukuki ve 
cezai yükümlülüklerini kabul eder. 
 

BELGE TARIH/NO MARKA 
TEKNIK ÖZELLIKLERI 

(Modeli, Tipi,Türü) 
   

 
   

AÇIKLAMA (GEREKLİ İSE) 
 

 

3. YÜKÜMLÜLÜKLER: 
 

 

-İş bu sözleşmenin imzalanması ile, Belge almayı hak eden kuruluş, Belgeyi Veren Kuruluşun belgelendirme ve  
ücretlendirme ile ilgili tüm teknik, hukuki ve ücretlere ilişkin şartlarını ve yapılabilecek değişiklikleri kabul etmiş 
olur.  
-Belgeyi veren kuruluş, belge vermeye esas teşkil eden dokümanlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.  
-Belge Almayı Hak Eden Kuruluşa yapılacak tüm bildirimler için yukarıda belirtilen adres  kullanılacaktır. Adres 
değişikliği yazılı olarak bildirilmeden önce gönderilen tüm bildirimler tebligat hükmündedir, bu nedenledir ki, Belge 
Almayı Hak Eden Kuruluş adres değişikliği olduğunda yazılı olarak Belgeyi veren kuruluşa hemen bildirmekle 
yükümlüdür.  
-İş bu sözleşmenin herhangi bir neden ile süresinden önce fesh olması halinde Belge Almayı Hak Eden Kuruluş hiçbir 
şekilde tazminat ve/veya herhangi maddi ve manevi bir hak talebinde bulunamaz. 
-Müşteri, onayladığı B.FRM.36 Asansör Teklif/Sözleşme formu 12.maddesinde yer alan tüm şartlara, Belgelelerin 
kullanılması konusunda uyacağını bu sözleşme ile tekrar taahhüt eder. (TS EN ISO/IEC 17065 Madde 4.1.2) 
-Belge almayı hak eden kuruluş; TS EN ISO/IEC 17065 Madde 4.1.3 Lisans, belgeler ve uygunluk işaretlerinin 
kulanımına; 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Madde 21 ve 22, "CE" işaretlemesine ait kurallara; 2014/33/AB 
Madde 43 "şekli uygunsuzluklar" ve yine kapsamı dahilindeki modüller ile ilgili yönetmeliğin ve standartların 
gerektirdiği tüm kurallara uyacağını taahhüt eder. 
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-B.PD.13 Belgelendirme Prosedürü (Asansör Belgelendirme Programı) Belge almayı hak eden kuruluşun 
bilgisine sunulur ve programda tarif edilen tüm yöntemlerin sorumluluğunda olduğunu kabul eder. 
 

-Belge almayı hakeden kuruluş; EKC’nin yapacağı belgelendirme faaliyetlerinde CE işareti ve EKC’nin NOBO 
kimlik numarasının kullanılması hususunda, aşağıda ifade edilen durum ve şartlara uyacağını kabul ve taahhüt eder. 

- 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, Ek V Modül F ve Ek VIII Modül G 
belgelendirme denetimlerinde, EKC’nin teknik uzmanı denetim sonrasında ürüne 
şekildeki CE işaretini yapıştıracaktır. Bu işaretin ürün üzerinde muhafaza 
sorumluluğu belge almayı hakeden kuruluştadır. 

- 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, Ek IV-B Modül B, Ek X Modül E ve Ek 
XI Modül H1 belgesini almayı hakeden kuruluş, üründe CE işareti ve EKC’nin 
NOBO kimlik numarasını ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olarak 
kullanmak zorundadır ve üründe etiketi görünür yere iliştirecektir. 

- Kuruluş, CE işaretinin ve EKC’nin NOBO kimlik numarasının doğru kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi 
için EKC’nin asansörlere yapacağı habersiz ve/veya haberli ziyaretleri bu sözleşme ile kabul edecektir. 
 
 

4. SÜRE: 
 

İşbu sözleşmenin süresi belge üzerinde geçerlilik süresi olarak gösterilmiştir, bu sürenin dışında belgeyi 
kullanamaz.  Belge almayı hak eden kuruluş, sözleşmenin sona ermesinden sonra belgesini kullanmaya 
devam etmesi durumunda hukuki ve cezai yükümlülüklerini kabul eder. 
 
 

5. SONLANDIRMA: 
 

Belge almayı hak eden kuruluş tarafından fesih talebi olması halinde belge iptal edilir, belge süreci sonlanmış olur.  
Belgeyi veren kuruluş, Belge almayı hak eden kuruluşun sözleşme ve tüm diğer şart ve dokümanlara aykırı hareket 
ettiğinde tek taraflı olarak belgeyi iptal etme hakkı mevcut olup, bu durumda belge iptal edilir, belge süreci sonlanmış 
olur. 
 

6. İHTİLAF HALİNDE YETKİLİ MERCİ: 
 

 

İşbu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlık halinde Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. Bu 
sözleşmeden kaynaklanacak ihtilaflar olması durumunda, Ankara mahkemeleri ve icra daireleri ile sözleşmenin ifa yeri 
mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır. 
 
 

7. SÖZLEŞMENİN YAPILMASI: 
 

İş bu sözleşmenin iki nüsha olarak hazırlanarak imzalanmıştır. İş bu sözleşmenin bir nüshası Belgeyi Veren Kuruluşta 
kalır, diğer nüshası ise Belge almayı hak eden kuruluşa verilir. İşbu sözleşme; tarafların imzalandığı tarih itibari ile 
yürürlüğe girer.   
 

8. ONAY: 
 

 

Belgeyi Veren Kuruluş 
 

EKC Kalite Belgelendirme Muayene Eğitim Sanayi 
Ticaret A.Ş  
 

YETKİLİ AD SOYAD: 
 

TARİH: 
 

İMZA: 
 

KAŞE: 
 
 
 
 

 

Belge Almayı Hak Eden Kuruluş 
 

……………………………………………………………
………………. 
 

YETKİLİ AD SOYAD: 
 

TARİH: 
 

İMZA: 
 

KAŞE: 
 
 

 


