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1.KAPSAM 

1.1. YAPI AR-GE Laboratuvarının çalışma alanlarıyla ilgili olarak; müşterilerden intikal edecek 

deney taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla imzalanacak bu sözleşme; sözleşmeye bağlı olarak 

rutin deney yaptıracak olan müşterilerin; YAPI AR-GE Laboratuvarının imkânlarından istifade 

edebilme hakkını ve bu hakkın kullanılması ile ilgili esasları kapsar. 

 

2.İDARİ YÜKÜMLÜLÜK VE GEÇERLİLİK SÜRESİ: 

2.1.Müşteriden gelen deney talebine ait sözleşme şartları ve Müşteri Sözleşme Formunun ilgili 

bölümleri yetkililer tarafından doldurularak imzalanır ve imza tarihi itibariyle yürürlüğe girer. 

2.2.İşbu sözleşmenin süresi; 1(Bir) yıl olup, tarafların yazılı talebi halinde fesih edilebilir. Fesih 

talebi en geç 20 (Yirmi) işgünü öncesi yazılı olarak bildirilmelidir. Talep olmaması halinde; 

sözleşme aynı süreyi kapsayacak şekilde uzatılmış sayılır. 

2.3.Sözleşmenin idari ve teknik şartlarındaki değişiklik talepleri; en geç 15 (On beş) işgünü içerinde 

yazılı olarak taraflara bildirilir. Sözleşmedeki değişiklik talepleri tarafların herhangi biri tarafından 

kabul görmediğinde; sözleşmenin ilk metni geçerlidir. 

2.4.Sözleşme kapsamındaki deney/deneylere ait deney ücreti; müşteri tarafından bildirilen banka 

hesap numarasına yatırılarak, dekontunun YAPI AR-GE Laboratuvarına ibrazını müteakip deney 

şartları yerine getirilir.  

2.5. F701-039 Akreditasyon Sözleşmesinin 4.1.17 maddesi gereği TÜRKAK, gerektiğinde ve 

uygulanabilir olduğunda, YAPI AR-GE Laboratuvarı tarafından verilen hizmetin incelenmesi amacı 

ile YAPI AR-GE Laboratuvarı müşterilerini yerinde ziyaret edebilir.  

2.6. F701-039 Akreditasyon Sözleşmesinin 4.1.18 maddesi gereği TÜRKAK, YAPI AR-GE 

Laboratuvarı ve müşterilerine haber vermeksizin, denetim/ziyaret gerçekleştirebilir. YAPI AR-GE 

Laboratuvarı bu denetimleri ve bu amaçla oluşturulan denetim ekibi ile işbirliği yapar. 

 

3.TEKNİK YÜKÜMLÜLÜK 

3.1.Deneylerin tahmini bitiş tarihi müşteriyle anlaşılan yönteme göre iletilir. Şartlarda herhangi bir 

sapma olduğunda müşteri bilgilendirilir.  

3.2.Ölçümlere ait teknik dokümanlar (standardlar ve yasal mevzuatlar hariç) müşteri tarafından 

gönderilecektir.  
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4.SÖZLEŞME KAPSAMI: 

TALEP EDİLEN Deney / Deneyler     Uygulanan Standard/Metod:  

 

 

 

 

 

5.DENEY İLE İLGİLİ ŞARTLAR 

 

 

 

 

Bu sözleşme 5 madde ve …… Sayfadan oluşmaktadır. 

 

YAPI AR-GE Laboratuvarı Onayı Müşteri Onayı 

 

 

 

 

 

 

Yetkili Adı: 

İmza ve Kaşe : 

 

Tarih: 

Müşteri Ünvanı : 

 

Adresi          : 
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