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HİZMET TEKLİFİ
Teklif No: T..............

Tarih: ..../..../..….
Sayın Yetkili,
Hizmet şartlarımızı “EK 1” talebiniz doğrultusunda hazırlamış olduğumuz fiyat teklifimizi “EK 2” ile bilginize sunarız.
Teklifimizin tarafınızca onaylanıp, Suimc App ile bize iletilmesi sonrası talebiniz işleme alınacaktır. Teklifle ilgili sorularınız 
için suimc-info@sabanciuniv.edu veya (216) 300 1331 ile bizimle temasa geçebilirsiniz.

Bu vesile ile kurumumuza gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür eder,  teklifimizin verimli bir işbirliği ile sonuçlanması 
temenni ederiz. 

Saygılarımızla,
SU IMC Müşteri İlişkileri

A
“EK 1 - SU IMC Hizmet Şartları ve EK 2 - Fiyat Teklifi” nizi kabul ediyorum. 

                                                                                                        

MÜŞTERİ BİLGİLERİ
Fatura ve Ödeme Bilgileri
Firma Ticari Ünvanı:
Vergi Dairesi  : 
Vergi No         : 
Fatura Adresi : 

NUMUNE TESLİMAT BİLGİLERİ
(Talep etmeniz durumunda, testi tamamlanmış numuneleriniz size elden teslim edilebilir veya alıcı ödemeli olarak 

tarafınıza kargolanabilir. Aşağıda tercihinizi işaretleyiniz.)
Elden
Tarafınızca

Kargo
İle

Tercih Ettiğiniz 
Kargo Firması

Gönderi Adresi
(Yukarıda beyan ettiğiniz fatura adresinizden farklı ise lütfen 
belirtiniz)

Numune

SABANCI ÜNİVERSİTESİ
TÜMLEŞTİRİLMİŞ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Teknopark Bulvarı, No:1

34906 Pendik /İSTANBUL

Müşteri Onay Tarih: ..../…./…….                                                                Yetkili (Adı, Soyadı) :    
İmza :  

mailto:suimc
mailto:suimc-info@sabanciuniv.edu
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EK 1 - SU IMC HİZMET ŞARTLARI
Sayın Yetkili,
Teklifimizin tarafınızca onaylanması halinde, hizmet faaliyetleri teklifinin sözleşme ve ticari ilişkilerin tarafı, Sabancı Üniversitesi 
iştiraki olan teknoloji ticarileştirme firmamız SABANCI ÜNİVERSİTESİ İNOVENT FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİM TİCARET VE 
YATIRIM A.Ş. (Tuzla V.D 4650296747) olacaktır. Sabancı Üniversitesi İnovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret Ve Yatırım A.Ş., 
teklife konu hizmetleri SABANCI ÜNİVERSİTESİ TÜMLEŞTİRİLMİŞ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (SU 
IMC) altyapısı ve gerektiğinde ilgili öğretim üyesinin görevlendirilmesi ile temin edileceğini garanti eder.
Araştırma işbirliği çerçevesinde üniversitemizle çalışma yönünde göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür eder, hizmet şartlarımızı 
aşağıda bilgilerinize sunarız:

 Sunacağımız teklifin geçerlilik süresi 30 (otuz) gündür. 
 Teklifimizde belirtilecek fiyatlar, belirtilmiş para biriminden ve KDV hariç tutularak sunulmuştur.
 Eğitim-Danışmanlık hizmetleri için ilave olarak sizlere “EK-A Eğitim/Danışmanlık Hizmet Şartnamesi” iletilir. Şartnameyi teklif 

formu ile birlikte onaylayarak tarafımıza iletmeniz gerekmektedir. 
 Yasal teklifin tarafınızca onaylanması sonrası talep ettiğiniz hizmet verilir, faturanız oluşturulur ve tarafınıza iletilir. 
 Ödemenin, faturanızın tarafınıza iletilmesi itibariyle 15 iş günü içinde, aşağıda sunulan SABANCI ÜNİVERSİTESİ İNOVENT   

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİM TİCARET VE YATIRIM A.Ş. hesaplarına yapılması gerekmektedir. Ödeme esnasında 
oluşabilecek banka transfer masrafları, tarafınıza aittir.

Hesap Adı          : SABANCI ÜNİVERSİTESİ İNOVENT FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİM TİCARET VE YATIRIM A.Ş.
Banka Adı          : AKBANK
HESAP NO (TL)  : 109323  /  IBAN: TR64 0004 6007 1388 8000 1093 23

 Deney/test numuneleriniz ilgili uluslararası test standardına uygun olmalıdır, aksi takdirde kabul edilmeyecektir. 
 Hizmet süresi, numunenizin tarafımıza teslim edilmesi ve tarafımızın kabulü itibariyle başlar.
 Hizmetiniz gerçekleştirilmeye başladıktan sonra talebinizi değiştirmek isterseniz, değişiklik talebiniz ve bu durumda 

oluşabilecek fiyat farkını kabul ettiğinize dair yazılı beyanınız gerekmektedir. Bu değişikliğe istinaden oluşacak fiyat farkı, 
tarafınıza faturalandırılacaktır. 

 Hizmet gerçekleştirilmeye başlandıktan sonra hizmetin iptalini talep etmeniz durumunda, o tarihe kadar SU IMC tarafından 
verilen hizmetin bedeli tarafınıza faturalandırılacaktır.

 Hizmet talebinize dair ulusal/uluslararası test standardını belirtmediğiniz takdirde ilgili hizmet, tarafınızın yazılı beyan ettiği 
şartlara istinaden “Müşteri Metodu” kategorisinde gerçekleştirilecektir. Bu detay, size EK2 Fiyat Teklifimiz içinde “Açıklama” 
alanında sunulur.

 Numunenin SU IMC tarafından kabulüne kadar geçen süre zarfında; ambalajlanması ve taşınması tarafınızın 
sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı hizmet çıktısında oluşacak olumsuzluklardan SU IMC sorumlu tutulamaz.

 Laboratuvarımıza elden teslim ettiğiniz ve/veya kargo ile gönderdiğiniz numuneleriniz; deney/test hizmeti tamamlanıp 
tarafınıza bildirimi yapılması itibariyle 30 gün içerisinde teslim alınmalıdır, aksi takdirde imha edilecektir. 

 Deney sonuçlarınız/raporlarınız SuimcApp içine yüklenir ve sistemden iletilecek email ile bilgilendirilmeniz sağlanır. 
SuimcApp özel hesabınız ile sisteme erişim sağlayıp, raporlarınızı temin edebilirsiniz.  

 Tarafınıza sunulan deney/test raporları, özel olarak talep etmediğiniz sürece akademisyenlerimizce yorumlanmaz, 
cihazlarımızdan çıkan sonuçlar rapor içinde ham bilgi olarak sunulur. Ham bilginin kullanımı ile ilgili oluşacak risklerden SU 
IMC sorumlu tutulamaz. 

 Raporda akademisyen yorumu istenir ise, hizmet bedeli ayrıca faturalandırılır.
 Deney/test sonucunun, deneye tabi tutulmuş numunenin veya prototip olarak üretilmiş ürünün, faaliyetleriniz esnasında 

ve/veya son müşterinin kullanımı esnasında oluşturabileceği risklerden SU IMC sorumlu tutulamaz.  
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 Uygunluk Beyanı istemeniz durumunda SuimcApp / Müşteri Talep Formu içinde “Talep Detayları” sayfasında yer alan “Diğer 
Açıklamalarınız” alanında uygunluk beyanı talebinizi ve ilgili dokümanı (şartname/standart ve karar kuralı)" açıkça 
belirtmeniz ve Müşteri İlişkileri ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. 

 SU IMC, faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süresince elde edilen veya oluşturulan bütün bilgilerin yönetiminden yasal 
yükümlülükler doğrultusunda sorumludur. SU IMC, kamuya açık hâle getirmek istediği bilgi hakkında müşteriyi önceden 
bilgilendirecektir. Bilginin müşteri tarafından kamuya açık hâle getirildiği veya SU IMC ile müşteri arasında anlaşma olduğu 
durumlar hâriç (ör. şikâyetlere cevap verilmesi amaçlı), diğer tüm bilgilerin özel bilgi olduğu değerlendirilir ve bu bilgiler 
mahrem bilgi kabul edilir. 

 SU IMC’nin gizli bir bilgiyi açıklamaya, kanunen zorunlu olduğu veya sözleşmeden kaynaklı olarak yetkili kılındığı 
durumlarda, kanunen yasaklanmadıkça, müşteri ya da ilgili şahıs, açıklanacak bilgi konusunda haberdar edilir.

 Müşteri dışındaki (ör. şikâyetçi, düzenleyici merciler) kaynaklardan elde edilen müşteri hakkındaki bilgiler, müşteriyle SU 
IMC arasında gizli kalır. Bu bilgilerin sağlayıcısı (kaynak) SU IMC tarafından gizli tutulur ve kaynak tarafından onaylanmadığı 
müddetçe müşteriyle paylaşılmaz.

 Yasal olarak gereken haller dışında; komite üyeleri, yükleniciler, dış kuruluş personeli veya SU IMC adına faaliyet gösteren 
şahıslar da dâhil tüm çalışanlar, SU IMC faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde edilen ya da oluşturulan tüm bilgileri 
gizli tutar.

 SU IMC bilginin gizliliğini sağlamak amacıyla üst yönetiminden, çalışanlarından, yüklenici firma çalışanlarından ve ziyarete 
gelen paydaşlarından gizlilik taahhüdü alır. Laboratuvarlara izinsiz ve refakatçi eşliği olmaksızın giriş mümkün değildir. Satın 
almış olduğunuz deney/üretim hizmetine şahitlik etmek istemeniz durumunda, Müşteri İlişkileri Departmanı’ndan randevu 
almanız ve "EYK10 Paydaşlar İçin Gizlilik Taahhütnamesi"ni imzalamanız gerekmektedir.

 Öneri ve şikayet bildirimleriniz için web sitemiz suimc.sabanciuniv.edu “İletişim” alanında bulunan "C09FR03 Öneri/Şikayet 
Bildirim Formu”nu doldurabilir veya suimc-info@sabanciuniv.edu adresine e-posta iletebilirsiniz. Bildirimleriniz “Müşteri 
İlişkileri Birimi” tarafından gizlilik ilkemiz çerçevesinde muhafaza edilir, izniniz olmadan 3. taraflar ile paylaşılmaz; 3 iş günü 
içinde tarafınıza dönüş sağlanır.

mailto:suimc-info@sabanciuniv.edu
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EK 2 - FİYAT TEKLİFİ

Lab 
Kodu

Ürün / Hizmet
(Ulusal/Uluslararası Test 
Standardı No’su veya 
“Müşteri Metodu” bilgisi)

Açıklama Miktar/Birim 
(adt/batch/kupon/
saat, vb.)

Birim 
Fiyatı

Tekrar 
Sayısı

Fiyat(TL)

KDV HARİÇ TOPLAM (TL)
%18 KDV (TL)

GENEL TOPLAM (TL)


