
 

 

Test Talep Formu 

Doküman No    FRM-AKR-004 
Yayın Tarihi      23.07.2020 
Rev. Tar/No      00 
Sayfa                1 / 2 

 

3-S Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş Müşteri Kaşe ve İmza 
Talep ettiğimiz deneylerin bu formda belirtilen şartlar dâhilinde yapılmasını ve bu hizmet 

karşılığında tarafımıza fatura edilecek hizmet bedelini ödemeyi kabul ettiğimizi beyan ederiz. 
Belirtilen şartları kabul ve teyit ediyoruz. Yukarıda beyan ettiğimiz bilgilerin eksik veya hatalı 

olmasından doğacak tüm zararlar tarafımıza aittir. 
 
 
 
 
 

Firma-Kurum Adı/Unvanı 
(Raporda adı görülecek Firma) 
Numune Üreticisi Mi? 

 Evet  Hayır 

 Vergi Dairesi/No  

Firma Yetkilisi 
 

 Başvuru Tarihi  

Adresi  Numune Kayıt Numarası 
  

 

Raporun Gönderileceği Adres 
(farklı ise yazınız) 

 Tel & Faks  
E-posta 

 

 

Deney ücretinin ödemesini yapacak firma farklı ise aşağıdaki alanı doldurunuz 

Ödemeyi Yapan Firma-
Kurum Adı/Unvanı  
(farklı ise yazınız) 

 Ödemeyi Yapan Firma Vergi 
Dairesi/No 

 

Ödemeyi Yapan Firma 
Adresi 

 Tel & Faks 
E-posta 

 

 

Sıra No Numunenin Ayrıntılı Tanımı ve Teknik Bilgiler 
(Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.) 

Numune Miktarı Deneyler/ Standart No-Tarih 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Raporda istenen ilave talepler: 
 Ölçüm Belirsizliği  
 Uygunluk Beyanı (Karar Kuralı) 
 Diğer (                                                           ) 

Taşeron Adı/Adresi:  
(Deney taşeronda yaptırılacak ise, Laboratuvar tarafından 
doldurulacak) 
 
 
 

Deney Talep Tarihi   
 

 

Toplam Test Maliyeti: (KDV Dahil)   
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Genel Şartlar: 

1) Laboratuvarca alınmadığında, numunenin web sitemizde yayımlanan numunelerin kabul kriterlerine uygun şekilde 
alınması müşterinin sorumluluğundadır. 

2) Laboratuvarın numunelerle ilgili sorumluluğu, numunenin kabul edilmesi ile müşterinin numunesini teslim almasına 
kadar geçen süreci kapsar. Bunun dışında kalan diğer tüm süreçlerde numunenin uygun şekilde taşınması, taşınması 
için gerekli donanımın sağlanması, ambalajlanması, muhafazası vb. müşterinin sorumluluğundadır. Deney sonucunu 
etkileyecek şekilde zarar görmüş olan numuneler laboratuvarca teslim alınsa dahi Feragat Beyanı (mail) veya yeniden 
numune alınması laboratuvarca talep edilebilir. 

3) Talep Kabulü, numune ile gerekli evrak ve dokümanlar eksiksiz laboratuvara teslim edildiği tarihten itibaren başlar.  

4) Talep edildiğinde, ürüne ilişkin teknik dokümanlar (Güvenlik Bilgi Formu, Teknik Bilgi Formu ve gerekli ise yabancı 
standartlar dahil) müşteri tarafından numune ile birlikte gönderilecektir.  

5) Taahhüt edilen şartlarda sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü bilgilendirilir. * 

6) İtiraz süresi sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 aydır. İşlemleri tamamlandıktan sonra 3 ay içerisinde alınmayan 
numuneler bertaraf edilir. Gerektiğinde, bertaraf için yapılacak olan işlem masrafları müşteri tarafından karşılanır. 

7) Deney talebinin laboratuvara gelmesinden itibaren, 30 gün içerisinde numune(ler)in laboratuvara ulaştırılmaması 
halinde deney talebi iptal edilir. 

8) İlgili laboratuvar tarafından deney ücretinin yatırıldığına dair firma cari kartı veya hesap ektresi kontrol edilip, ücretin 
hesaba geçtiği teyit edilmeden deneylere başlanmaz. 

9)  Talep tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödeme belgesi laboratuvara ulaştırılmayan talepler iptal edilerek 
numuneleri bertaraf edilir. 

10)  Anlaşmazlık durumlarında Düzce Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

11) Uygunluk Beyanı talep edildiğinde; yasal zorunluluk veya standartta belirtilen bir karar kuralı olduğu durumlar 
haricinde yayınlanan "PRD-AKR-001- Karar Kuralı Prosedürü" nünde belirtilen karar kuralına göre işlem yapılır. 

12)  Deney numunesi tarafımızca alınmayan veya tarafımıza şahit numune bırakılmayan özel deney taleplerinde, itiraz 
deneyi yapılamamaktadır.  

13)  Bu forma esas ücretler, teklif tarihinden itibaren 30 gün geçerlidir. 

Özel Şartlar: 

 

file://///192.168.20.11/ortak$/KALITE/PROSEDÜRLER/AKREDİTASYON/PRD-AKR-001-%20Karar%20Kuralı%20Prosedürü.doc

