Doküman No
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Yayın Tarihi
Sayfa No

ÖZEL İSTEK DENEY
TALEP FORMU

:KY-F168
:6
: 6.3.2020
: 21.2.2017
: 1/1

FİRMA BİLGİLERİ
FİRMA / KURUM ADI
FİRMA/KURUM ADRESİ
BAŞVURU TARİHİ

DENEY TERMİNİ

TEL / FAKS

Vergi Dairesi

İLGİLİ KİŞİ
(Ad-Soyad-e-posta)

Vergi No

NUMUNE BİLGİLERİ
Talep No*

Marka/ Model

Renk

Beden

Adet

Ürün Cinsi

TALEP EDİLEN DENEYLER
Minumum Numune
Miktarı

Deney Adı

Kullanılan Metot Kaynağı / Kaynakları

Aşınma

TS EN 388+A1:2019 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler Standardı

4 adet

Bıçakla Kesilme

TS EN 388+A1:2019 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler Standardı

2 adet

Yırtılma

TS EN 388+A1:2019 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler Standardı

4 adet

Delinme**

TS EN 388+A1:2019 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler Standardı

4 adet

Kesilme Direnci

TS EN 388+A1:2019 Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler Standardı /
TS EN ISO 13997 Koruyucu Giyecekler-Mekanik Özellikler-Keskin Cisimler Tarafından
Kesilmeye Direncin Tayini

4 adet

Boyut Ölçümleri

EN 420+A1:2010 Koruyucu Eldivenler-Genel Özellikler ve Deney Yöntemleri

10 adet

Ph Tayini**

EN 420+A1:2010 Koruyucu Eldivenler-Genel Özellikler ve Deney Yöntemleri /
TS EN ISO 3071 Ekim 2006 – Tekstiller – Sulu Özütlerde Ph Tayini

2 adet

Parmak Yeteneği

EN 420+A1:2010 Koruyucu Eldivenler-Genel Özellikler ve Deney Yöntemleri

Su Buharı Absorpsiyonu

EN 420+A1:2010 Koruyucu Eldivenler-Genel Özellikler ve Deney Yöntemleri

Su Buharı İletimi

EN 420+A1:2010 Koruyucu Eldivenler-Genel Özellikler ve Deney Yöntemleri

6 adet
6 adet

Boyut Ölçümü

EN 455 Tek Kullanımlık Tıbbi Eldivenler

13 adet

Kopma Kuvveti

EN 455 Tek Kullanımlık Tıbbi Eldivenler

13 adet

EN 455 Tek Kullanımlık Tıbbi Eldivenler

13 adet

Ağırlık
Diğer Testler ve Açıklamalar:

Numune İadesi İsteniyor mu? Evet ( ) Hayır ( )

İngilizce Rapor İsteniyor mu? Evet ( ) Hayır ( )

Ölçüm Belirsizliği İsteniyor mu?

2 adet

Evet ( ) Hayır ( )

Uygunluk Değerlendirmesi İsteniyor mu? Evet ( ) Hayır ( )
Evet ise Standart/Şartname/Mevzuat:…………………………………………………………………………………………………………
Uygunluk Değerlendirmesi İstendiği Takdirde Uygunluk Değerlendirmesinde Belirsizliğin (Karar Kuralının):
Karar Kuralı: Ölçüm belirsizliğinin analiz sonucunun değerlendirilmesinde nasıl hesaba katılması gerektiğini belirten
kuraldır. Müşteri tarafından uygunluk değerlendirilmesi talep edilip kriter belirtilmemiş ise; “Kullanılmasını istemiyorum ”
karar kuralı uygulanır. Kuralların açıklanması internet sitemizde yayınlanan “Karar Kuralı Talimatı (KY-T105)” nda
verilmiştir. Müşteri, uygulanan bu karar kuralını peşinen kabul ettiğini taahhüt eder.

( ) Kullanılmasını İstiyorum.
Lehime ( )
Aleyhime ( )
( ) Kullanılmasını İstemiyorum.
( ) Değerlendirmeyi Laboratuvara Bırakıyorum.

* İşaretli alanlar, laboratuvar tarafından doldurulacaktır.
** Deneyler akreditasyon kapsamımızdadır.
NOT: Müşteri Özel İstek Deney Talep Formu’nun (KY-F168) ilk sayfasını onayladığı takdirde, diğer sayfada yer alan Hizmet Şartları’nı peşinen kabul ettiğini taahhüt eder.

Numuneyi Teslim Eden:
Ad- Soyad
İmza-Kaşe
Tarih

Laboratuvar Kabul Onayı:
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HİZMET ŞARTLARI
1. İşbu Sözleşmede, Beybi Laboratuvar olarak, test hizmeti talep eden firma, kuruluş ve/veya kurum ise kısaca müşteri olarak tanımlanmaktadır.
2. İşbu Sözleşmenin geçerli olabilmesi için deney talep formunun yetkili kişilerce, kaşe ve/veya imza aracılığı ile tam ve doğru olarak doldurulması gerekir.
3. Numune sayısı “Özel İstek Deney Talep Formu”’nda belirtildiğinden farklı olması durumunda sorumluluk müşteriye aittir. İlave numuneler her zaman talep
edilecek olup ilgili numune ve gönderimler bedelsiz olarak müşteri tarafından karşılanacaktır.
4. Özel İstek Deney Talep Formu’ndaki firma ve numune bilgileri ile talep edilen deneyler bölümü müşteri tarafından doldurulur. Deney talep formu
doğrultusunda hazırlanacak raporlar formda yer alan bilgilere göre hazırlanmaktadır. Numune bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliğinden müşteri sorumludur.
6. 5.Metot belirtilmediği takdirde laboratuvarımızda deney listesinde yayınlanan deney metotları uygulanır.
6. Deney süresi, deney listesinde belirtildiği şekilde olup, raporlama süresi her deney için 1 gündür.
7.Eğer taraflar arasında farklı bir anlaşma yapılmamış ise, Beybi Laboratuvarı Fiyat Listesi’nde yer alan ücretlerin geçerli olduğu kabul edilir. Beybi Laboratuvarı
Fiyat Listesi’ndeki fiyatlara KDV dahil değildir. Beybi Laboratuvarı Fiyat Listesini her zaman, hiçbir sebep göstermeden revize etme hakkına sahiptir.
8. Ödemeler, rapor tesliminden önce peşin veya yıllık sözleşme dâhilinde yapılacak periyodik uygulamalarda Hizmet Tarihi + 20 gün olarak tahsil edilmektedir.
9. Beybi Laboratuvarı, müşteri tarafından sağlanan tüm bilgi, belge ve dokümanları gizlilik ve güvenlik kurallarına uygun olarak muhafaza etmeyi taahhüt eder.
10.Beybi Laboratuvarı, deney sonuçlarını kanuni gereklilikler dışında müşterinin izni olmadan hiçbir şekilde üçüncü şahıslara veremez. Rapor gönderimleri
kapalı zarf içinde müşterinin bildirdiği yetkili kişi/lere yapılır. Faks ve kargo ile gönderimde doğabilecek müşteri gizliliğinin korunmasından laboratuvarımız
sorumlu değildir.
11.Raporlarda sonradan yapılacak değişikliklerde revizyon numaralı deney raporu hazırlanmakta ve eski raporun Beybi Laboratuvarına tesliminden sonra
yeni rapor basılmaktadır. Raporlar faks, elden veya kargo ile müşteriye iletilmektedir. Sadece bir orijinal rapor basılmaktadır. Raporun kaybolması durumunda
“Aslı Gibidir” kaşeli bir adet kopyası verilebilmekte ve bu koşullar dışında rapor çoğaltılmamaktadır.
12. Laboratuvarımızın bulduğu deney sonuçları üzerinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda; sonuçların doğrulanması amacıyla şahit numune üzerinden
deney tekrarlanır. Şahit numuneler (İkincil numune) 30 gün laboratuvarda saklanır, sonrasında imha edilir. Anlaşmazlığın devamı durumunda şahit numune
masrafları haksız tarafça ödenmek koşulu ile her iki laboratuvar tarafından kabul edilen ve TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarını sağlayan hakem laboratuvara
gönderilir.
13.Müşteri tarafından rapor sonrası itiraz 3 gün içinde yapılır. 3 gün sonrası itirazlar kabul görmemektedir. Deney iptali durumunda numune kabul
aşamasındaysa iptali gerçekleştirilir. Diğer aşamalarda ise deney iptali gerçekleştirilmez ve ücret tahsil edilir. Artan numunenin iadesi talebi olursa kargo
masrafları müşteriye aittir. Numune artanını teslim almaya gelen kuruluş yetkilisinin yetki belgesi getirmesi gerekmektedir.
14. Beybi Laboratuvarı, deney hizmetlerini doğal afet, savaş, terör, hükümet veya devlet sınırlaması, kanunla herhangi bir kısıtlama getirilmesi, grev, lokavt,
makine arızası, yangın, kaza gibi nedenlerden ötürü yerine getirememe ve/veya geciktirme ve/veya bunların dışındaki herhangi bir nedenle yerine getirememe
ve/veya geciktirme durumunda hiçbir sorumluluk üstlenmez ve/veya sorumlu tutulamaz. Talep edilen hizmetler belirtilen bu gibi durumlar nedeniyle
sağlanamadığı takdirde müşterinin uğradığı kayıp veya zarardan dolayı müşteriye karşı, Beybi Laboratuvarı’nın hiçbir maddi yükümlülüğü olmayacaktır
.

15.Anlaşmazlık durumunda, anlaşmazlıkların çözümlenmesinde son merci İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri olacaktır.
16. Diğer müşterilerin gizliliği korunacak şekilde planlanarak, laboratuvar müşterileri veya onların temsilcileri taleplerini açığa kavuşturmak, yapılan işin
performansını izlemek amacıyla laboratuvarın izin verilen alanlarına deneyi izlemek, denetim yapmak için giriş yapabilirler. Müşteri tarafından laboratuvarda
kendilerine ait deneyleri izlemek için yapılan başvurular laboratuvar personelinin gözetiminde gösterilebilir, ancak bu sırada diğer müşterilerin numunelerine
ait bilgilerin saklanmasına önem verilir.
17. Test başvurusu sırasında değişiklik/düzenleme/eksiltme/ekleme talebi tespit edilmiş ise müşteriye durum izah edilir ve ücretlendirme bilgisi verilir. Müşteri
kabul ederse başvuru süreci devam eder eğer kabul etmez ise başvuru iptal edilir, ödeme yapıldı ise ödemesi iade edilir. Analizlerin gerçekleştirilmesinin ardından
tespit edilmesi durumunda raporlama süreci iptal edilerek analiz ücreti yeniden hesaplanır ve teklif/sözleşme yeniden hazırlanarak müşteriye onaylatılır. Müşterinin
kabul etmemesi durumunda laboratuvar hizmet süreci iptal edilir. Ödemesi iade edilir.
18. Karar kuralı, “Karar Kuralı Talimatı (KY-T105)” nda detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Prosedüre www.beybi.com.tr web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

