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TEST / TESTLER 
İSTEYEN FİRMA / KİŞİ 
(Rapor Bu Firma/Kişi 
Adına Çıkacaktır) 

Adı  

Adresi  

Vergi Dairesi Adı/Vergi No  

İlgili Kişi  

e-mail  

Tel / Faks  

FATURA BİLGİLERİ 
(Ödemeyi başkası 
yapacaksa 
faturalandırılmanın 
yapılacağı firma / kişi 
bilgileri) 

Fatura Kesilecek Firma / Kişi  

Adresi  

Vergi Dairesi Adı/Vergi No  

RAPORLANDIRMA 
Gönderim Şekli  Kargo  Elden 

Test Raporunda Ek Talepler  İngilizce Rapor  Ölçüm Belirsizliği 

NUMUNE BİLGİLERİ 
(Numunenize ait raporda 
yazmasını istediğiniz 
bilgiler.) 

Numune Adı - Cinsi  

Seri / Parti / Ürün No  

Üretici Firma Adı / Marka  

Üretici Kodu  

Özel Bilgi Notu  

Şahit numune ayrıldıktan sonra 
artan numunenin teslim 
edilmesini istiyorum. 

 Evet  Hayır 

 

TALEP EDİLEN ANALİZLER 

No  Test Adı Standard Adı – Nosu Numune Miktarı 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

Not  Laboratuvarın, Testlerde Uyguladığı Muayene ve Test Metotlarını kabul ediyorum                Evet  Hayır 

Not 

Uygunluk Değerlendirmesi İsteniyor mu?  
İsteniyorsa İlgili standart /spesifikasyon:………………………….. 

(32.00-T.007 Laboratuvarlar Karar Kabul Talimatına göre ASİL ÇELİK Laboratuvarı uygunluğu 

değerlendirirken ölçüm belirsizliğini dahil etmeden basit kabul karar kuralı uygulamaya karar vermiştir.) 

 Evet  Hayır 

Not Deney Raporunda Ölçüm Belirsizliği isteniyor mu?   Evet  Hayır 
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1. Bu form müşteri tarafından doldurulup, imzalandıktan sonra numune ile birlikte elden veya kargoyla 

gönderilmelidir.   

2.Referans metot, test süresi, test ücreti ve gerekli numune miktarı ile ilgili bilgi www.asilcelik.com.tr web 

adresinden temin edilebilir. Numuneler kullanılmamış halde düzgün paketlenerek gönderilmelidir. 

3. Numunenin test ve/veya standart şartlarına uygun şekilde alınması ve/veya hazırlanması ve laboratuvara 

ulaştırılması müşterinin sorumluluğundadır. Numunede mutlaka numuneyi açıklayacak bilgiler olmalıdır.  

4.Talep kabulü, test ücretinin ödendiği ve numune ile gerekli evrak ve dokümanlar eksiksiz laboratuvara teslim 

edildiği tarihten itibaren başlar. Ücret ödenmemesi ve evrak eksikliği giderilmediği takdirde teste başlanılmaz. Bu 

nedenlerle oluşabilecek gecikmelerden laboratuvar sorumlu tutulamaz. 

5.Yukarıda numuneye ait bilgiler raporda yer alan bilgiler olacağı için bilgilerin düzgün ve eksiksiz biçimde 

doldurulması gerekmektedir.  Bu bilgilerin tarafınızca beyanı esas kabul edilerek raporda yer alacak olup 

sorumluğu müşteriye aittir. Bu bilgilerden dolayı oluşacak herhangi bir sorundan laboratuvar sorumlu tutulamaz. 

6.Deneyi biten numuneler müşterinin dilekçe ile başvurması durumunda tutanakla geri iade edilir, ya da bertaraf 

edilir. Geri iade bedeli ve bertaraf bedeli müşteriye aittir. 

7. Test ücreti ve süresi olarak, test talep formunun imzalandığı tarihteki internet sitesinde yayında olan test 

listesindeki fiyatlar geçerlidir. Test ücretlerine KDV dahil değildir. 

8. Test ücretleri aşağıda belirtilen hesaba yatırılacaktır.  

 İŞBANK BURSA KURUMSAL ŞUBESİ TR14 0006 4000 0012 1990 0042 75 

9.Teknik açıdan olumsuz durum yaşandığında numuneler ve test ücreti iade edilir. 

10. Numunenin tarafımıza teslimi ve raporun gönderimine ait kargo masrafları müşteriye aittir. 

11. Resmi tatillerde ve mesai saatleri dışında numune kabul edilmez. 

12. Test raporu ve ilgili fatura kargo ile müşteriye iletilir. 

13. Müşteri tarafından başka şekilde talep edilmediği takdirde artan numunelerin laboratuvarda saklama süresi 

rapor tarihinden itibaren 1 aydır. Bu süre sonunda laboratuvardan iade alınmayan numuneler tasfiye edilir. 

Raporlara itiraz süresi raporlama tarihinden itibaren 7 gündür. Müşteri veya temsilcisi talep ederse, Laboratuvarın 

izni ve gizlilik kurallarına uyması şartlarında deneyleri izleyebilir. 

14. Laboratuvar ve çalışanları, sözleşmeye konu faaliyetlerinden doğan sonuçları, ticari ve istatistikî bilgileri, 

taraflar arasındaki yazılı ve sözlü bilgi akışını, müşterinin yazılı onayı olmaksızın, hiçbir yolla veya şekilde 

açıklamayacaktır. Müşteri dışındaki (Örneğin Şikâyetçi, düzenleyici merciler) kaynaklardan elde edilen müşteri 

hakkındaki bilgiler, müşteriyle laboratuvar arasında gizli tutulacaktır. Bu bilgilerin sağlayıcısı (Kaynak) 

laboratuvarca gizli tutulmakta ve kaynak tarafından onaylanmadığı müddetçe müşteriyle paylaşılmayacaktır.  

Laboratuvar, müşterinin faaliyetleri ile ilgili bilgileri, yürürlükteki kanunlar, yönetmelikler veya kurallar gereği 

resmi olarak sormaya yetkili makamlara (Mahkemeler, Bakanlıklar ve Belediyeler gibi) yazılı olarak talep edilmesi 

halinde verebilir. Ancak resmi makamlarca bu bilgi aktarımının gizli tutulması talep edilirse, bu işlemle ilgili 

müşteriye bilgi verilmeyecektir. Müşteri, laboratuvarın onaylama makamları (Bakanlıklar gibi) belgelendirme veya 

akreditasyon tetkiklerinde kendisi ile ilgili kayıtların 3. taraf tetkikçilerin incelemesine açılmasına izin verir. 

15. Deneylerde taşeron ve işbirliği laboratuvarı kullanılmayacaktır. 

16. Anlaşmazlık durumunda Orhangazi/BURSA Mahkemeleri yetkilidir. 

 

Numuneyi Gönderen Numuneyi Teslim Alan Laboratuvar Müh. Tarafından Doldurulacaktır. 

..... / ..... / …… ..... / ..... / …… Talep No  
 
 
 

ONAY  (Unvan/ İsim/ İmza) 

 
 
 

ONAY  (Unvan/ İsim/ İmza) 

Geliş Tarihi  

Numune Geliş Şekli  Kargo  Elden 

 
*Müşteri tarafından doldurulacaktır. 

Müşteri Teyidi: 
Beyan ettiğiniz şartları kabul ediyorum. 

Teyit eden : 
 
Tarih         :  

İmza: 

 

http://www.asilcelik.com.tr/

