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Öncelikle Periyodik Kontrol hizmetleri konusunda şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
KENT GRUP BELGELENDİRME; Müşterilerine İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliğinde tanımlanmış ekipmanların periyodik kontrol işlemlerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun, 
güvenilir, tarafsız, ölçüm, test ve muayene hizmetlerini son teknolojik cihazlarla donatılmış deneyimli uzman 
kadromuzla TS EN ISO 17020 Standartlarına uygun ölçüm ve muayene hizmetleri vermektedir. 
 
İşbu İş Ekipmanı Muayene Hizmeti Teklif ve Sözleşme formu aşağıda teknik özellikleri verilen ekipmanların ‘İş 
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine’ göre yapılacak periyodik kontrol 
hizmetlerinde tarafların yükümlülüklerini, sunulacak hizmetlerin tutarı vb. hususları içermektedir. Hazırlamış 
olduğumuz fiyat teklifimiz aşağıda sunulmuştur. Teklifin onay bölümünü kaşeleyip, imzalayarak onayladığınız ve 
tarafımıza ulaştırmanız durumunda teklifimiz sözleşme niteliği kazanacaktır. Teklifimiz ile ilgili tüm sorularınız için 
bizimle temasa geçebilirsiniz. 
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SÖZLEŞME GENEL KOŞULLARI 
PERİYODİK KONTROL PLANLAMA SÜRECİ  
KENT GRUP BELGELENDİRME ile bu Teklif/Sözleşmeyi imzalamanız durumunda planlama bölümümüz periyodik 
kontrollerin yapılması amacıyla sizi arayacaktır. 

PERİYODİK KONTROL UZMANI ATAMA SÜRECİ 
Kontrol tarihlerinizin netleştirilmesiyle birlikte kuruluşunuzda periyodik kontrol hizmetlerini gerçekleştirebilecek 
ekibin seçimi ve ataması yapılacaktır. Kabul edilebilir geçerli bir sebebinizin olması durumunda kontrol ekibinin 
seçimine itiraz etme hakkınız vardır. Şirketimiz itiraz sebeplerini haklı bulursa, başka bir uzman/ekip 
görevlendirecektir. Daha önce tanımış̧ olmak, rakipler ile ilgili kaygılar veya çıkar ilişkisi her zaman geçerli sebepler 
arasında yer alır. Görevlendirilen kontrol ekibinden kontrol öncesi haberdar olmanız sağlanacaktır. Görevlendirilen 
kontrol uzmanlardan tarafsız ve profesyonel olmaları kontrol hizmeti verilecek kuruluş̧ ile herhangi bir ilişkilerinin 
(akrabalık, tasarımcı, imalatçı, montajcı, tedarikçisi vb.) olmadığını ve kuruluşunuzun bilgilerinin üçüncü taraflara 
aktarılmayacağının beyanı muayene uzmanları ile KENT GRUP BELGELENDİRME arasında imzalanan Personel 
Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhütnamesi Formu ile sağlanmaktadır.  

PERİYODİK KONTROL SÜRECİ 
Tarafınıza İş Ekipman Muayenesi Görevlendirme Formu, Muayene Öncesi Yapılacak Ön Hazırlıklar Formu ile yapılacak 
kontrollerin detayları ve öncesinde yapılacak hazırlıklar bildirilir. Mutabık kalınan tarih/lerde periyodik kontroller 
gerçekleştirilir. Kontrol; periyodik kontrolün ve/veya kontrol edilecek iş/alan/ekipman/teçhizatın tabi olduğu yasal 
şartlar (ulusal, uluslararası kanun, yönetmelikler, tebliğler vb.), standartlar ve KENT GRUP BELGELENDİRME 
prosedürlerine göre gerçekleştirilir. Kontrol sonuçları muayene raporlarına Muayene Uzmanı tarafından kaydedilir. 
Kontroller, mutlaka tarafınızdan yetkilendirilmiş̧ kişi veya kişilerin nezaretinde gerçekleştirilir. Periyodik kontrol 
işlemine geçilmeden önce muayene uzmanı tarafından teklif/sözleşme formunda belirtilen bilgilerin kontrolü yapılır. 
Şirketimiz sadece faal ve işbu sözleşme kapsamındaki iş/alan/ekipman/teçhizatın kontrol işlemlerini gerçekleştirir. 
Yapılacak kontrollerde iş/alan/ekipman/teçhizatın faal olmadığı, Muayene Öncesi Yapılacak Ön Hazırlıklar Formunda 
belirtilen hazırlıkların yapılmadığı, sözleşme kapsamındaki ekipman/teçhizattın farklı olduğu tespit edilmesi 
durumunda muayene uzmanı tarafından kontrol işlemine geçilmez. , Muayene Öncesi Yapılacak Ön Hazırlıklar 
Formunda belirtilen hazırlıkların yapılmaması durumunda kontrolünüz karşılıklı mutabaka varılan bir tarihe ertelenir. 
Kontrolünüzün muayene uzmanı tarafından onaylanmasını müteakip periyodik kontrol raporu doldurularak kontrol 
bulguları kuruluşunuza bildirilir. Kontrol raporu, Teknik Yönetici onayı sonrasında kuruluşunuza ulaştırılır. Teknik 
Yönetici imzası/onayı olmayan raporlar geçersizdir.  

KENT GRUP BELGELENDİRME’ NİN SORUMLULUKLARI 
1) KENT GRUP BELGELENDİRME, kontrolde, kontrol kriterleri ve metotları dışında iş/alan/ekipman/teçhizata hasar 

verecek uygulama yapmayacaktır.  
2) KENT GRUP BELGELENDİRME kontrol kapsamı içerisinde kontrolü gerçekleştirerek sonuçlarını raporlamakla 

yükümlüdür ve kontrol sonucunda düzenlediği rapor, iş/alan/ekipman/teçhizatın kontrol anındaki durumunu 
gösterir. 

3) Düzenlenen periyodik kontrol raporunun geçerliliği kontrol edilen iş/alan/ekipman/teçhizatta ve raporlarda 
tahribat yapılmaması şartına bağlıdır ve raporlarının geçerlilik süresi var ise iş/alan/ekipman/teçhizatın tabi olduğu 
yasal şartlarda belirtildiği süre kadardır.  

4) KENT GRUP BELGELENDİRME, tarafınızdan sağlanan tüm bilgi, belge ve dokümanları gizlilik ve güvenlik kurallarına 
uygun olarak muhafaza edecektir, yasal zorunluluklar dışında hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır.  

5) Raporların teslim süresi muayene ve ölçümlerin tamamlanmasına müteakip en geç (5) iş günüdür. 

MÜŞTERİ’ NİN SORUMLULUKLARI 
1) Periyodik kontrolü yapılacak iş/alan/ekipman/teçhizatın kontrol ve güvenliği için sözleşme sonrasında Muayene 

Öncesi Yapılacak Ön Hazırlıklar Formu ile tarafınıza iletilecek hazırlıklarının yapılması ile yasal mevzuatlara göre 
çevresel ve operasyonel iş güvenliği tedbirlerinin alınması kuruluşunuzun sorumluluğundadır.  

2) Kuruluşunuz kontrol sırasında yetkili en az bir personelini KENT GRUP BELGELENDİRME uzmanına rehberlik etmek 
için hazır bulundurmalıdır.  

http://www.kentbelgelendirme.com/
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3) Muayene ekipmanına ait proje, sicil ve bakım onarım kayıtları temininden sorumludur. 
4) Kontrolü yapılacak iş/alan/ekipman/teçhizatın teste hazırlanması ve ilgili testin yapılması (iş güvenliği önlemlerinin 

alınması, çalıştırılması, yük yüklenmesi, basınç̧ verilmesi, kapatılması vb.) işlemleri kuruluşunuz yetkilisi tarafından 
yapılacaktır.  

5) Muayeneler ve Ölçümler sırasında verilen teklifte oluşabilecek değişiklikler (Muayene/Ölçüm sayılarının 
değişmesi, nokta sayısındaki artışlar vb.) birim fiyat üzerinden hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır.  

6) KENT GRUP BELGELENDİRME muayene personeli yalnızca kontrollere/testlere nezaret etmekten sorumludur.  
7) Periyodik kontrol sonucunda çıkabilecek uygunsuzlukların giderilip giderilmediğinin kontrolü için kontrol 

tarihinden itibaren 3 ay içerisinde şirketimize başvuru yapılmalıdır. Bu sürenin aşılması durumunda periyodik 
kontrol işlemi yeni bir başvuru olarak kabul edilir ve süreç en baştan başlatılır.  

DİĞER ŞARTLARI  
1) Kuruluşunuzun kontrol sonucuna itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Süreç, www.kentbelgelendirme.com web 

adresinde kamuya açık olan Şikâyet ve İtiraz Değerlendirilmesi Prosedürü’ tanımlanmıştır. Rapor tarihinden 
itibaren 7 gün içerisinde yapılmayan itirazlar geçersizdir.  

2) Kuruluşunuz, kontrolü yapılan iş/alan/ekipman/teçhizat ile ilgili yönetmelik/standartlarda belirtilen şartların 
devamından sorumludur.  

3) Kuruluşunuz, kontrole ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyan yapamaz ve buna müsaade etmez.  
4) Kuruluşunuz, TÜRKAK’ın gerektiğinde ve uygulanabilir olduğunda tarafımızdan verilen hizmetin incelenmesi amacı 

ile yerinde ziyaret edebileceğini ve tarafımızdan yapılan denetimle ilgili gerekli bilgileri almasına izin vereceğini 
kabul eder.  

5) Kuruluşunuz, kontrol evrakları, raporları ve akreditasyon logosunu kamu güvenini kaybettirecek veya yanıltıcı 
tarzda kullanamaz ve buna müsaade etmez. 

6) Yanıltıcı veya aldatıcı vb. tüm kullanımların tespit edilmesi durumunda yasal işlem başlatılacaktır. 
7) Logonun, raporun kullanım kriterleri  www.kentbelgelendirme.com web adresinden sunulan Logo ve Rapor 

Kullanım Talimatı’ nda (TL.23) tanımlanmıştır.  

ÜCRETLER VE ÖDEME ŞARTLARI  
1) Kontrol ücretlerine yol ve konaklama ücretleri dahildir. Belirtilen ücret periyodik kontrol periyodunda ki tüm 

kontrol hizmetini kapsamaktadır.  
2) Fatura iş yapıldıktan sonra kesilir. Ödemenin tamamı fatura tarihine müteakip 7 iş günü içerisinde yapılır. Kontrol 

tarihinde kuruluşunuzdan kaynaklı herhangi bir sebeple kontrollerin yapılamadığı ya da suresinin uzaması 
durumlarda günlük 400 TL servis ücreti tarafınıza fatura edilir.  

3) Takip kontrol (leri)’nin talep edilmesi durumunda, iş bu sözleşmede belirtilen birim fiyat tutarının %50’si takip 
kontrolü öncesinde tarafınıza fatura edilir.  
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