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1. AMAÇ VE KAPSAM 

Bu prosedürün amacı; 2014/33/AB Asansör Yönetmeliğine göre asansör veya güvenlik aksamının, TS EN 

ISO/IEC 17065 Standardı kapsamında belgelendirme faaliyetlerini içeren tüm uygunluk değerlendirme 

hizmetleri ile ilgili, EKC Kalite Belgelendirme Muayene Eğitim Sanayi Ticaret A.Ş firmasına yapılan 

başvuruların değerlendirilmesi, teklif verilmesi ve sözleşme yapılması sürecini açıklamaktır. 

Başvuru alınan kapsamlar, B.LST.02-Uygunluk Değerlendirme Hizmet Kapsamı listesinde 

tanımlanmış olup, aşağıda verilmiştir. 

BAŞVURU YAPILABİLECEK UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KAPSAMI 

Prosedürün uygulanacağı 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, TS EN ISO/IEC 17065 Standardı ile ilgili 

kapsamı: 

1 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek IV’e göre Asansörlerin Ve Asansör Güvenlik Aksamlarının 

AB Tip İncelemesi (Modül B) 

2 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek V’e Göre Asansörlerin Son Muayenesi (Modül F) 

3 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek VIII’e Göre Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı 

Uygunluğu (Modül G) 

4 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-X’a Göre Asansörlerin Ürün Kalite Güvencesine Dayalı Tip 

Uygunluğu (Modül E) 

5 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-XI’e Göre Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi İle Tasarım 

İncelemesine Dayalı Uygunluğu (Modül H 1) 

6 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek-XII’ye Göre Asansörlerin İmalat Kalite Güvencesine Dayalı 

Tip Uygunluğu (Modül D) 

 

2. SORUMLULAR 

 Genel Müdür,  

 Genel Müdür Yardımcısı,  

 Yönetim Temsilcisi,  

 Belgelendirme Müdürü,  

 Teknik Düzenleme Sorumlusu,  

 Teknik Uzmanlar 

 

3. TANIMLAR, TARİFLER 

Uygunluk Değerlendirmesi: 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamındaki asansör veya güvenlik 

aksamının temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığını gösteren süreçtir, yani, asansör 

veya güvenlik aksamının uygunluğunun denenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyet 

Teklif: Müşteri başvurması sonucu, uygunluk değerlendirme faaliyetinin gerçekleşmesi için şartlar ve 
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ücretlerin yer aldığı dokümandır. 

Sözleşme: Teklifin kabul edilmesi sonucu müşteri ile karşılıklı olarak imzalanması ile doküman sözleşme 

halini alır. 

Denetim Ücreti: Her bir modülde gerçekleştirilecek olan uygunluk değerlendirme faaliyetleri, sahada 

denetim ve doküman inceleme için alınan ücrettir 

Belge Ücreti: EKC akreditasyonu kapsamındaki modüllerden her birinde verdiği belgelendirme hizmet 

için aldığı ücret. 

Marka kullanımı ve Gözetim ücreti: Kalite sistem tabanlı modüllerde belgenin geçerlilik süresi 

boyunca, yapılan gözetim faaliyetleri ve marka kullanımı için her yıl alınır.  

4. UYGULAMA 

Başvuruların alınması; elektronik ortamda yani e-mail, fax veya web adresi üzerinden şahsen ve telefon 

yoluyla olabilir. EKC’nin verdiği tüm hizmetler için başvuruların alınması sırasında ortak olarak 

B.FRM.35-Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Başvuru Formu kullanılır. Başvuru formu müşteri 

tarafından doldurulmadığı durumlarda, başvuru Telefon ile yapıldığında Teknik Düzenleme Sorumlusu 

tarafından hazırlanarak mutlaka yazılı hale getirilir, müşteri doldurmadığı durumda başvuru formu eğer 

Teknik Uzman tarafından hazırlanmışsa mutlaka Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından kontrol edilir.  

4.1 Başvurunun Değerlendirilmesi 

B.FRM.35-Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Başvuru Formu, Belgelendirme Müdürü ve/veya 

Teknik Düzenleme Sorumlusu tarafından teklif vermek üzere değerlendirilir.  

Değerlendirme;  

1- Talep edilen kapsam, EKC tarafından gerçekleştirilebiliyor mu? Akreditasyon kapsamında mı? 

2- EKC başvuruyu gerçekleştirmek için yasal olarak uygun mu? 

3- Asansörün teknik detayları istenen başvuru şartlarını sağlıyor mu? 

4-Başvuruda alınmak istenen sertifikasyon ya da hizmet ile ilgili standartlar doğru belirtilmiş mi? 

5-EKC bünyesinde uygun personel var mı? 

6-Başvuruda talep edilen süreye uygun hizmet verebilecek mi? 

7-Başka bir onaylanmış kuruluşa başvuru yapılmış mı? (Başka bir kuruluşa başvuru yapılmadığına dair, 

başvuru formu altında başvuran kuruluştan teyit istenir. Başka bir kuruluşa başvuru yapılmış ise EKC 

başvuru talebini reddeder, başvuru yapılmış fakat başvuru yapılmadığına dair müşteri teyit etmiş ve 

hizmet süreci içerisinde de başka bir onaylanmış kuruluşa başvuru yapıldığı anlaşılmış ise hizmet 

sürecinin tamamlanmayacağı sözleşmenin iptal edileceği ve o zamana kadar verilen hizmet karşılığının 

tahsil edileceği de başvuru formunda belirtilir firmadan kabul ettiğine dair teyit istenir). 
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Başvuru formuna izlenebilirliğin takip edilebilmesi için mutlaka Başvuran Kuruluşun Adı (Müşteri Adı), 

Başvuru Tarih/No yazılır. 

Başvurunun gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi B.FRM.72 Başvurunun Gözden Geçirilmesi 

Formu ile kayıt altına alınır. 

4.2 Teklif-Sözleşme 

Başvuru formuna müşteriden teyit gelmesi sonucu, başvuru formundaki bilgiler esas alınarak B.FRM.36-

Asansör Teklif-Sözleşme Formu hazırlanır ve müşteri ile paylaşılır. Başvuru yapan müşteri, teklifin 

onaylaması sonucunda teklif sözleşme niteliği kazanmış olur.  

Müşteriye sunulan teklifte;  

1-Teklif/Sözleşme Sunulan Kuruluşun Adı (Müşteri Adı), 

2-Kuruluşun Başvuru Tarih/No,  

3-Teklifin yürürlükte olacağı süre,  

4-Denetim talebinde bulunan kişi,  

5-Kuruluş iletişim bilgileri,  

6-Hizmetin sunulacağı yerin tanımı,  

7-Hizmete söz konusu ürünün tam tanımı,  

8-Hizmetin ne kadar zamanda sunulacağı bilgisi,  

9-Sunulacak hizmet kapsamının teknik ayrıntıları,   

10-Hazırlanacak rapor ve/veya sertifikaların tanımı,  

11-Rapor ve/veya sertifikaların ne zaman sunulacağı,  

12-Taşeron kullanımı hakkında bilgilendirme,  

13-Hizmet ücreti ve varsa uygulanacak özel indirim tutarı ve hangi koşullarda uygulanacağı,   

14-Hizmet faturasının hangi taraf adına hazırlanacağı,  

15-Hizmet bedelinin ödeneceği zaman ve banka bilgileri,  

16-Belirtilen sürede ödenmeme durumlarında cezai şartlar,   

17-Hizmetlerle ve sonuçlarıyla ilgili sorumluluklar, 

18-Müşteriden teyit istenmesi, bilgileri paylaşılır. 

-Müşteriden, B.FRM.36-Asansör Teklif-Sözleşme Formu madde 13’da sözleşmenin ekini oluşturan 

dokümanlar istenir.   

-Sözleşmeye ek olarak; Ticaret sicil gazetesi kopyası, Vergi levhası, İmza sirküleri istenir.  

-Başvuran ile üretici aynı kuruluşlar değil ise başvurun kuruluş ile üretici arasında gerçekleşmiş üretim 

sözleşmesi ve belgelendirme yapılacak kapsama göre müşteriden teknik dosya talep edilir.  

-Kalite sistemi kapsamında bir modül için başvuru yapılacaksa, İmalatçının adı ve adresi ile başvurunun 

yetkili temsilci tarafından yapılması durumunda ise onun da adı ve adresi, Aynı başvurunun başka bir 

onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan, Asansör güvenlik aksamının son muayene ve 
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deneyinin gerçekleştirildiği yerin adresi, İmal edilen asansör güvenlik aksamı hakkındaki tüm bilgi, 

Kalite sistemine ait belgeler, Onaylanmış asansör güvenlik aksamının teknik dosyası ve AB tip inceleme 

belgesinin bir kopyası istenir. 

Teknik dosya içeriğinde yer alması için B.FRM.36-Asansör Teklif-Sözleşme Formu ile müşteriden, 

Ticari bilgileri ( unvanı, yetkili kişi adı, adresi, telefon numaraları, vergi dairesi ve vergi numarası, e-mail 

adresi ), İletişim bilgileri, Başvuru yaptığı yönetmelik, eki ve ilgili standartlar, Marka tescil belgesi, 

Uygunluk değerlendirme kapsamı yani değerlendirme talebi yaptığı modüller, EKC yükümlülükleri, 

Müşterinin yükümlülükleri, Ücretler, Teklif geçerlilik süresi, Gizlilik taahhüdü yapılması istenir. 

- Müşterinin belgelendirme talebi, EKC'nin daha önceden deneyiminin olmadığı bir ürünün 

belgelendirilmesi için yapılmışsa; başvuru talebi, yukarıda belirtildiği şekilde B.FRM.36-Asansör Teklif 

Sözleşme Formu ve ekleri ile birlikte alınır. Ayrıca o ürünün 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği'nin EK-1 

Temel Sağlık ve Güvenlik Gereklerini sağladığına dair çözümleri, ilgili harmonize standartlar ve diğer 

standartları, imalat/montaj detayları, güvenlik komponentlerinin sertifikaları, bakım montaj kılavuzları, 

ana bileşenlere ait imalat ve montaj detayları, imalat ve montajın tamamında var olan riskler, bu risklere 

ait analizleri ve bu risklerin giderilmesine ait çözüm yöntemleri istenir. EKC başvuru ve ekindeki 

dokümanları değerlendirir. Bu ürün ya da montajın belgelendirilmesi ile ilgili yeterlilik ve imkan eksikliği 

olduğu kanısına varırsa belgelendirme talebini, gerekçeleri ile birlikte yazarak, REDDETTİĞİNİ talepte 

bulunan müşterisine bildirir. Belgelendirme faaliyetini gerçekleştirebileceğine karar verirse B.PD.13 

Belgelendirme Prosedürü (Belgelendirme Programına) göre belgelendirme faaliyetini tamamlar. 

Müşteri tarafından onaylanmış olan teklif, sözleşme niteliği kazandıktan sonra Belgelendirme Müdürü 

tarafından müşteri dosyası oluşturulur. Müşteriden alınan tüm dokümanlar oluşturulan müşteri dosyasına 

konur. Müşteri Dosyası üzerine; Teklif/Sözleşme Sunulan Kuruluşun Adı (Müşteri Adı), Kuruluşun 

Başvuru Tarih/No verilir. Kuruluşun Başvuru Tarih/No'su dosya numarası olur ve müşterinin tüm 

bilgileri bu başvuru numarası ile izlenebilir.  Müşteriden gelen veya gönderilen Başvuru, Teklif/Sözleşme 

teyit/onay yazıları vb. müşteri ile ilgili bütün dokümanlar müşteri dosyasına koyularak kayıt altına alınır 

ve B.PD.02-Kayıtların Kontrolü Prosedüründe tanımlandığı şekilde muhafaza edilir. 

Denetim Süreleri ve ücretler B.LST.15-Asansör Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Ücret Listesi 

kullanılır. Uygunluk değerlendirme hizmeti süresi; 1 adam/gün olarak belirlenir ancak firmanın farklı 

lokasyonları varsa süre uzatılabilir. İlave her lokasyon için en az 0,5 adam/gün süre ilave edilir.  Ofiste 

yapılan çalışmalar, teknik dosya inceleme süresi bu sürelerin dışındadır.  

Müşteri; kuruluşumuzdan aldığı belgenin kapsamında değişiklik isterse yani kapsama yeni ilaveler 

yapmak ya da var olan kapsamdan çıkartmalar yapmak istediğinde, isteğini yazılı olarak kuruluşumuza 

yapar, Belgelendirme Müdürü tarafından müşterinin daha önce borcu olma durumu ve değişikliğin 

gerekçesi değerlendirilir ve Belgelendirme Müdürü dilekçeye yeni başvuru tarih ve numarası vererek 

değerlendirme sonucunu yani kapsam genişletme veya daraltma yapılma durumunu B.FRM.65-Kapsam 
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Değişiklik Formuna kaydeder. Belgelendirme Müdürü;  B.FRM.65-Kapsam Değişiklik Formuna 

müşterinin ilk başvuru numarasını ve yeni dilekçedeki tarih numarayı ve değişiklik talep gerekçesini 

kaydeder. Kapsam genişletmenin uygun bulunması halinde, daha önce belgelendirilmiş asansörden 

farklılıkları tanımlanır, yeni ürün muayene ve deneylerin gerekliliği, üretim yerinde inceleme gerekliliği 

değerlendirilir ve tüm bu değerlendirme sonuçları ve gereklilikler B.FRM.65-Kapsam Değişiklik 

Formuna kaydedilir. Müşterinin kapsamda değişiklik talep dilekçesi ve B.FRM.65-Kapsam Değişiklik 

Formu müşteri dosyasına koyularak saklanır. 

Müşteri; ilk başvuru sırasında doldurduğu B.FRM.35-Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Başvuru 

Formu ve işin gerçekleşme teyidini sağlayan B.FRM.36-Asansör Teklif-Sözleşme Formunda verdiği 

bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması durumunda, merkez ve/veya üretim yeri adresi değişmesi 

halinde EKC’ye yazılı bildirmek ve bununla ilgili dokümanları EKC’ye göndermekle yükümlüdür. 

Müşterinin dilekçesine istinaden Belgelendirme Müdürü talebi Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısına 

sunar ve gelen görüş doğrultusunda belge ile ilgili gerekli düzenleme yapılır. 

EKC, D,E,H1 modüllerinde başka bir onaylanmış kuruluştan uygunluk değerlendirme hizmeti alıp 

belgelendirilmiş müşteri adayı ile gözetim faaliyetleri hususunda sözleşme yapabilir ve müşteri 

portföyüne ekleyebilir. Böyle bir durumda EKC, TS EN ISO/IEC 17065 standardı Madde 6.2.2 Dış 

kaynaklar (dış kaynak kullanımı) maddesinin alt maddelerinde tarif edilen hususlara ve kendi 

Belgelendirme Programında tarif ettiği şartlara uygun bir belgelendirme faaliyeti yerine getirildiğine emin 

olduğunda, müşterisi ile Gözetim Faaliyetine ilişkin sözleşme yapar. Sözleşme şartları olarak B.FRM.36 

Asansör Teklif Sözleşme Formunda ve B.FRM.37 Belge ve Marka Kullanma Sözleşme Formu'nda 

tarif edilen tüm şartları müşteri kabul etmiş sayılacaktır. Gözetim faaliyetlerinin tamamı B.PD.13 

Belgelendirme Prosedürü (Asansör Belgelendirme Programına) göre yürütülecektir. EKC 

Belgelendirme faaliyetinde şartların yerine geldiğinden emin değilse sözleşme yapmayı reddeder ve diğer 

onaylanmış kuruluşlar ile Bakanlığı bilgilendirir. 

Sözleşmede tarafların yükümlülükleri:  

1. "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. 
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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; 

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. 

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. 

2. 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. 

3. TS EN ISO/IEC 17065 standardı madde 4.5 gizlilik ilkesine ait sorumluluklar, 
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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-Belgelendirme Kuruluşu olarak kamuya açık ortamlarda yayınlamayı öngördüğü bilgiler için müşterisine 

önceden bilgilendirme yapacağını taahhüt eder. 

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

bilgileri açıklamak zorunda kalırsa, yasal bir engel yoksa bu bilgileri müşterisine veya ilgili diğer kişilere 

bildirmeyi taahhüt eder. 

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

müşteri bu bilgileri kimseye açıklamamayı taahhüt eder. 

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

eder ve yasal zorunluluk olmadığı sürece müşterisi haricinde başkaları ile paylaşmaz. 

8- Yapılan sözleşme ile müşterisinden veya başka taraflardan, belgelendirme faaliyetleri sırasında ve sonrasında, 

yapılacak şikayetleri, müşteri memnuniyetlerini vb. EKC'ye bildireceğini kabul ve taahhüt eder. 

4.3 Ücretlendirme 

B.LST.15 Asansör Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Ücret Listesi ile belgelendirme hizmeti 

ücretleri belirlenmiştir. Bu ücret, EKC’nin tüm müşterilerine aynı şekilde uygulanacaktır. Piyasa 

şartlarına ve EKC’nin maliyet hesaplarına göre ücrette bir indirim ya da artırım yapılacaksa yine bu 

liste ile tüm müşterilere duyurulur ve hepsine aynı ücret uygulanır. 

 

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR 

 

B.PD.02-Kayıtların Kontrolü Prosedürü 

B.PD.13-Belgelendirme Prosedürü 

B.LST.02- Uygunluk Değerlendirme Hizmet Kapsamı Listesi 

B.LST.15-Asansör Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Ücret Listesi 

B.FRM.35-Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri Başvuru Formu 

B.FRM.72-Başvurunun Gözden Geçirilmesi Formu  

B.FRM.36-Asansör Teklif-Sözleşme Formu 

B.FRM.37-Belge ve Marka Kullanma Sözleşme Formu 

B.FRM.65-Kapsam Değişiklik Formu 


