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MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (BARUM) 
ZETA POTANSİYEL VE MOBİLİTE ÖLÇÜM ANALİZİ

TALEP FORMU

BŞEÜ-KAYSİS Belge No DFR-007

İlk Yayın Tarihi/Sayısı 03.05.2016-4

Revizyon Tarihi

Revizyon No’su 00

Toplam Sayfa 2
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Başvuranın Adı, Soyadı:
Kurum/Üniversite-Bölüm:

Tel:
E-Posta:

Başvuru Tarihi:
Adres:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Ödemenin Yapılacağı Kaynak:
☐ Proje (BAP, TÜBİTAK, vs.)  Proje No:                                    ☐ Bireysel  (T.C. Kimlik No:                                            )                  ☐ Özel Sektör       

BARUM Müdürlüğü’ne,
.........  adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden   ☐  Kargo ile iletilmesini arz ederim. 
Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza  zararlı etkisi      ☐  Vardır    ☐  Yoktur
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.
☐  Solunum: ____________       ☐  Deri: ____________      ☐  Göz: ____________
BARUM Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme BARUM ile Müşteri  arasındaki  Hizmet Sözleşmesidir.  BARUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi  ve kuruluşlar  “MÜŞTERİ”,  laboratuvar ise
“BARUM” olarak adlandırılmıştır. 
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin BARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması,  ambalajlanması ve muhafazası  müşterinin sorumluluğundadır.  Bu etkenlerden

dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BARUM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BARUM tarafından kabul edilmez. 
4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan

ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (maral.bilecik.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen

şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün

önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa

gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun
şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. 

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BARUM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. 
13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin BARUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
14. Müşteri,  deney sonuçlarının  sadece deneyi  yapılan  numuneye ait  olduğunu,  ticari  bir  amaçla  kullanılmayacağını  ve  reklamlarda  BARUM’un  adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün BARUM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. 
16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil

edilir. 
17. BARUM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri BARUM

tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BARUM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda numarası belirtilen proje
şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin
kullanılması,  projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile BŞEÜ Döner
Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BARUM tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 

18. Anlaşmazlık durumlarında Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE BARUM ANALİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ
AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.

                                                                                                                        YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 1/2



MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (BARUM) 
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İstenilen Ölçüm :

1. Parçacık Boyutu Analizi (<1 µm)  :   ☐

2. Zeta Potansiyel Analizi  :   ☐

 Tek Nokta Analizi (Sabit pH) :    ☐  

 Isoelektrik Nokta Belirlenmesi :☐   pH Aralığı: ....................., pH Adımı: ...............
                                                     Kullanılacak Asit: ............................. (HCl, H2SO4, vb.)

                                                                                  Kullanılacak Baz:..............................(NaOH vb.)

*Numune askıda kaldığı dağıtıcı fazı ile birlikte BARUM’a getirilmelidir. 
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Etiket No Numune Adı Numune İçeriği
Refraktif

İndeks
Numunenin askıda kaldığı çözücü ve

çözücünün refraktif indeksi
01
02
03
04
05
06
07
08

Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:

Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐      İstemiyorum ☐

Zeta-Potansiyel Analizi Numune Kabul Kriterleri 
Müşteri numune gönderirken Analiz Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür.
Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BARUM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.  
A. Genel Numune Kabul Kriterleri

 Numunelerin BARUM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
 Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA Analiz Talep Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.
 Orijinal  numuneyi  temsil  eden  numune/numuneler  hacimlerine  ve  özelliklerine  uygun  olacak  şekilde  tercihen polipropilen

kaplarda veya cam kaplarda ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.
 Numune  ambalajları  numuneyi  açıklayacak  bilgileri  içeren  etikete  sahip  olmalıdır.  Numuneler  01’den  başlanarak  müşteri

tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
 Tahmini analiz süresi 7 gündür. 

B. Ambalaj Şekli ve Numune Miktarı
 Zeta-Potansiyel Ölçümü
 Zeta-Potansiyel ölçümü için gerekli en az numune + sıvı hacmi yaklaşık 1 cm3 dür. 
 Toplam hacmin en çok % 2’si numune olmalıdır. 
 Numune boyutları 3 nm ile 10 m arasında olmalıdır. 
 Aynı hacimdeki numune + sıvı yeterlidir.
 Parçacık Boyutu Analizi
 Zeta-Potansiyel ölçümü için gerekli en az numune + sıvı hacmi yaklaşık 1 cm3 dür.
 Toplam hacmin en çok % 2’si numune olmalıdır. 

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 2/2



MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (BARUM) 

XRF ANALİZ TALEP FORMU

BŞEÜ-KAYSİS Belge No DFR-008
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Başvuranın Adı, Soyadı:
Kurum/Üniversite-Bölüm:

Tel:
E-Posta:

Başvuru Tarihi:
Adres:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Ödemenin Yapılacağı Kaynak:
☐ Proje (BAP, TÜBİTAK, vs.)  Proje No:                                    ☐ Bireysel  (T.C. Kimlik No:                                            )                  ☐ Özel Sektör       

BARUM Müdürlüğü’ne,
.........  adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden   ☐  Kargo ile iletilmesini arz ederim. 
Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza  zararlı etkisi      ☐  Vardır    ☐  Yoktur
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.
☐  Solunum: ____________       ☐  Deri: ____________      ☐  Göz: ____________
BARUM Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme BARUM ile Müşteri  arasındaki  Hizmet Sözleşmesidir.  BARUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi  ve kuruluşlar  “MÜŞTERİ”,  laboratuvar  ise
“BARUM” olarak adlandırılmıştır. 
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin BARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması,  ambalajlanması  ve muhafazası  müşterinin sorumluluğundadır.  Bu etkenlerden

dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BARUM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BARUM tarafından kabul edilmez. 
4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan

ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (maral.bilecik.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen

şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün

önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa

gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun
şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. 

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BARUM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. 
13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin BARUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
14. Müşteri,  deney sonuçlarının  sadece deneyi  yapılan  numuneye  ait  olduğunu,  ticari  bir  amaçla  kullanılmayacağını  ve  reklamlarda  BARUM’un  adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün BARUM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. 
16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil

edilir. 
17. BARUM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri BARUM

tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BARUM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda numarası belirtilen proje
şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin
kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile BŞEÜ Döner
Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BARUM tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 

18. Anlaşmazlık durumlarında Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE BARUM ANALİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ
AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.

                                                                                                                     YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 1/2
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Numune Hazırlama Prosedürü :        ☐  PELET   ☐   ERİTİŞ        ☐  DİĞER (.....................................................)

Analizi İstenen Bileşen Tipi         :      ☐  METAL       ☐  OKSİT
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Etiket
No

Numune Adı Numune İçeriği
Kızdırma Kaybı

(LOI)*
Numune Saklama Koşulları Fiziksel Yapısı

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

*LOI değeri biliniyor ve hesaplamalarda kullanılması isteniyorsa belirtilmelidir.
  Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐      İstemiyorum ☐

X-Işını Floresans Spektrometresi (XRF) Numune Kabul Kriterleri 

Müşteri  numune gönderirken Analiz  Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla  birlikte, aşağıda belirtilen şartlara  da uymakla yükümlüdür.
Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BARUM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.

A. Numunenin Getiriliş Şekli ve Süresi
1. Numunelerin BARUM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
2. Numuneler özelliği bozulmadan laboratuvara ulaştırılmalıdır.
3. Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA Analiz Talep Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir. 

B. Ambalaj Şekli ve Numune Miktarı
1. Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler kilitli poşet veya ağzı tam kapalı ve mümkünse parafilmlenmiş kaplarda teslim

edilmelidir. Numune miktarına uygun büyüklükte kaplar kullanılmalıdır.
2. Çatlak,  kırık  ya  da  temiz  bir  görünüme  sahip  olmayan  ambalajlar  numunenin  özelliklerini  bozmuş  olabileceğinden  kabul

edilmeyecektir.
3. Numune  ambalajlarında  analiz  talep  formunda  belirtilen  etiket  numaraları  açıkça  yazılmalıdır.  Numune  ambalajları  numuneyi

açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney
Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.

4. Katı numune 200 mesh boyutunda ve en az 30 gram olmalıdır. Metal veya parça halindeki numunelerin kalınlığı en çok  5mm olmalı,
numune çapı 37 mm olan daire şeklinde olmalıdır. 

5. Numunelerin  homojen  olması  tercih  edilir  aksi  takdirde  analiz  sonuçları  farklılık  gösterebilir  ve  laboratuvarımız  bu  durumdan
sorumlu değildir.

6. Tahmini analiz süresi 15 iş günüdür. Analiz yoğunluğuna ve analizi talep edilen numune sayısına göre bu süre değişebilir.  Cihaz arızası
ve benzeri durumlarda bilgilendirme yapılacaktır.

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 2/2
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Başvuranın Adı, Soyadı:
Kurum/Üniversite-Bölüm:

Tel:
E-Posta:

Başvuru Tarihi:
Adres:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Ödemenin Yapılacağı Kaynak:
☐ Proje (BAP, TÜBİTAK, vs.)  Proje No:                                    ☐ Bireysel  (T.C. Kimlik No:                                            )                  ☐ Özel Sektör       

BARUM Müdürlüğü’ne,
.........  adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden   ☐  Kargo ile iletilmesini arz ederim. 
Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza  zararlı etkisi      ☐  Vardır    ☐  Yoktur
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.
☐  Solunum: ____________       ☐  Deri: ____________      ☐  Göz: ____________
BARUM Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme BARUM ile Müşteri  arasındaki  Hizmet Sözleşmesidir.  BARUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi  ve kuruluşlar  “MÜŞTERİ”,  laboratuvar  ise
“BARUM” olarak adlandırılmıştır. 
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin BARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması,  ambalajlanması  ve muhafazası  müşterinin sorumluluğundadır.  Bu etkenlerden

dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BARUM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BARUM tarafından kabul edilmez. 
4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan

ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (maral.bilecik.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen

şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün

önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa

gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun
şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. 

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BARUM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. 
13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin BARUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
14. Müşteri,  deney sonuçlarının  sadece deneyi  yapılan  numuneye  ait  olduğunu,  ticari  bir  amaçla  kullanılmayacağını  ve  reklamlarda  BARUM’un  adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün BARUM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. 
16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil

edilir. 
17. BARUM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri BARUM

tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BARUM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda numarası belirtilen proje
şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin
kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile BŞEÜ Döner
Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BARUM tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 

18. Anlaşmazlık durumlarında Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE BARUM ANALİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ
AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.
                                                                                                                        YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 1/2
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İSTENEN DENEY

☐ Toz Numunelerde Kırınım Deseni Çekimi                                                          ☐ Yüksek Sıcaklık Kırınım Deseni Çekimi (HT-XRD)

Kütüphane taraması isteniyor mu?         ☐ Evet    ☐ Hayır

DENEY PARAMETRELERİ

Tarama Aralığı (derece) Tarama Hızı (derece/dakika)
Ek Bilgi: 

Deney ile İlgili Ek İstekler:
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Etiket No* Numune Adı Numune Şekli
Kütüphane Taraması İçin

Olası Fazlar

01 ☐ Toz     ☐ Bulk

02 ☐ Toz     ☐ Bulk

03 ☐ Toz     ☐ Bulk

04 ☐ Toz     ☐ Bulk

05 ☐ Toz     ☐ Bulk 

*5 adetten fazla sayıda numuneler için Etiket No 06’den başlayacak şekilde ek tablo hazırlayarak forma ekleyiniz.
Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:
Analizde Kullanılan Numunenin İadesini               İstiyorum ☐      İstemiyorum ☐ 

X-Işını Difraksiyon Analizi Numune Kabul Kriterleri 
Müşteri numune gönderirken Analiz Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun
olmayan numune gönderilmesi halinde BARUM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.  

A. Numunenin Getiriliş Şekli 
1. Numunelerin BARUM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
2. Bozulma özelliği olan numuneler (ısı, ışık, nem etkisiyle), gerekiyorsa aynı gün içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
3. Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA Analiz Talep Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir. 

B. Ambalaj Şekli, Numune Özelliği ve Numune Miktarı
1. Analiz için gönderilecek toz numuneler ince öğütülmüş bir şekilde BARUM’a ulaştırılmalıdır.  Toz numuneler,  kayaç numuneleri  için

yaklaşık 5 gr; laboratuvarda sentezlenen ve fazla miktarda temini mümkün olamayan numuneler için ise en az 1 g olmalıdır.
2. Orijinal numuneyi temsil eden toz numune/numuneler numune torbalarında, plastik kaplarda, cam şişelerde veya santrifüj tüplerinde,

ışığa hassas ise koyu renkli ambalajlarda ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.
3. Numune ambalajları kontamine olmamış ve kontaminasyona yol açmayacak bir şekilde olmalıdır.
4. Çatlak, yıpranmış ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmez. 
5. Numune ambalajları  numuneyi açıklayacak bilgileri  içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri  tarafından

mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
6. Numunenin ölçüm süresi,  analiz sahibinin belirlemiş olduğu “tarama hızı” ve “tarama aralığı” değerlerine göre değişmektedir.

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 2/2
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Başvuranın Adı, Soyadı:
Kurum/Üniversite-Bölüm:

Tel:
E-Posta:

Başvuru Tarihi:
Adres:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Ödemenin Yapılacağı Kaynak:
☐ Proje (BAP, TÜBİTAK, vs.)  Proje No:                                    ☐ Bireysel  (T.C. Kimlik No:                                            )                  ☐ Özel Sektör       

BARUM Müdürlüğü’ne,
.........  adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden   ☐  Kargo ile iletilmesini arz ederim. 
Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza  zararlı etkisi      ☐  Vardır    ☐  Yoktur
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.
☐  Solunum: ____________       ☐  Deri: ____________      ☐  Göz: ____________
BARUM Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme BARUM ile Müşteri  arasındaki Hizmet Sözleşmesidir.  BARUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi  ve kuruluşlar “MÜŞTERİ”,  laboratuvar ise
“BARUM” olarak adlandırılmıştır. 
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin BARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası  müşterinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden

dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BARUM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BARUM tarafından kabul edilmez. 
4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan

ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (maral.bilecik.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen

şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün

önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder.
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa

gönderilir.  Deney işlemleri  tamamlandıktan sonra,  müşteri  tarafından aksi  belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle
uygun şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. 

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BARUM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. 
13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin BARUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
14. Müşteri,  deney sonuçlarının  sadece deneyi  yapılan numuneye ait  olduğunu, ticari  bir  amaçla kullanılmayacağını  ve reklamlarda BARUM’un  adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün BARUM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. 
16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil

edilir. 
17. BARUM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri BARUM

tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BARUM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda numarası belirtilen proje
şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin
kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile BŞEÜ Döner
Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BARUM tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 

18. Anlaşmazlık durumlarında Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE BARUM ANALİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ
AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.
                                                                                                                        YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 1/2
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Deneylerin gerçekleştirilebilmesi için bu formun eksiksiz doldurulması gereklidir.

Analiz Modu:
☐ A                                                                        ☐  %T                                                                       

☐Tek dalgaboyunda ölçüm
λ:

☐İki dalgaboyu arasında tarama                     
λMak:                        λMin:

☐Tek dalgaboyunda kantitatif analiz
λ:

Varsa, kullanılan çözücüleri belirtiniz ve numuneyle birlikte kör çözelti getiriniz.
Analizle ilgili standart bir metot veya bilimsel yayın varsa belirtiniz. 
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Etiket
No

Numune Adı Numune Miktarı Numune İçeriği Fiziksel Yapısı Numune Saklama Koşulları

01
02
03
04
05

Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐      İstemiyorum ☐

UV-Vis Spektrofotometresi (UV-Vis) Numune Kabul Kriterleri

Müşteri  numune gönderirken Analiz  Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla  birlikte, aşağıda belirtilen şartlara  da uymakla yükümlüdür.
Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BARUM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.  
1.  Numunelerin BARUM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
2. Numuneler özellikleri bozulmadan laboratuvara ulaştırılmalıdır.
3. Numunelerin özel saklama koşulları varsa Analiz Talep Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir. 
4. Çatlak, kırık veya temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir. 
5. Numune  ambalajlarına  analiz  talep  formunda  belirtilen  etiket  numaraları  açıkça  yazılmalıdır.  Numune  ambalajları  numuneyi

açıklayacak bilgileri  içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri  tarafından mutlaka kodlanmalıdır.  Deney
Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.

6. Katı numuneler kilitli poşet veya ağzı tam kapalı ve mümkünse parafilmlenmiş kaplarda teslim edilmelidir. 
7. Laboratuvarda sentezlenmiş, az miktarda numune elde edilen durumlar için laboratuvar veya deney sorumlusuyla görüşülmelidir.
8. Numune içerisinde organik bileşik veya organik çözücüler varsa ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 
9. Kan, üre, doku ve benzeri biyolojik numunelerin analizi yapılmamaktadır.
10. Patlayıcı, toksik, radyoaktif ve kanserojen özellikte numuneler analize kabul edilmez.
11. Numunelerin homojen olması tercih edilir. Aksi takdirde analiz sonuçları farklılık gösterebilir ve laboratuvarımız bu durumdan sorumlu

değildir.
12. Bu kriterlerin kapsamadığı numune tipleri için numune kabul birimi/laboratuvar sorumlusu/deney sorumlusuyla görüşülmelidir.
13. Tahmini analiz süresi 15 iş günüdür. Analiz yoğunluğuna ve analizi talep edilen numune sayısına göre bu süre değişebilir. Cihaz arızası

ve benzeri durumlarda bilgilendirme yapılacaktır.

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 2/2
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Başvuranın Adı, Soyadı:
Kurum/Üniversite-Bölüm:

Tel:
E-Posta:

Başvuru Tarihi:
Adres:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Ödemenin Yapılacağı Kaynak:
☐ Proje (BAP, TÜBİTAK, vs.)  Proje No:                                    ☐ Bireysel  (T.C. Kimlik No:                                            )                  ☐ Özel Sektör      

BARUM Müdürlüğü’ne,
.........  adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden   ☐  Kargo ile iletilmesini arz ederim. 
Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza  zararlı etkisi      ☐  Vardır    ☐  Yoktur
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.
☐  Solunum: ____________       ☐  Deri: ____________      ☒  Göz: ____________
BARUM Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme BARUM ile Müşteri  arasındaki Hizmet Sözleşmesidir.  BARUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi  ve kuruluşlar “MÜŞTERİ”,  laboratuvar ise
“BARUM” olarak adlandırılmıştır. 
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin BARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası  müşterinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden

dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BARUM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BARUM tarafından kabul edilmez. 
4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan

ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (maral.bilecik.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen

şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün

önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa

gönderilir.  Deney işlemleri  tamamlandıktan sonra,  müşteri  tarafından aksi  belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle
uygun şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. 

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BARUM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. 
13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin BARUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
14. Müşteri,  deney sonuçlarının  sadece deneyi  yapılan numuneye ait  olduğunu, ticari  bir  amaçla kullanılmayacağını  ve reklamlarda BARUM’un  adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün BARUM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. 
16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil

edilir. 
17. BARUM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri BARUM

tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BARUM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda numarası belirtilen proje
şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin
kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile BŞEÜ Döner
Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BARUM tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 

18. Anlaşmazlık durumlarında Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE BARUM ANALİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ
AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.
                                                                                                                        YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 1/3
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Her bir CİHAZ için ayrı deney istek formu doldurulmalıdır ve ayrı NUMUNE getirilmelidir. Deneylerin gerçekleştirilebilmesi için deney
parametreleri eksiksiz doldurulmalıdır.

Cihaz Adı
Cihaz Deney Parametreleri

Deney Atmosferi Deney Şartları

☐ TGA ☐ Azot  ☐Hava  
Isıtma Hızı (C/dak):

Sıcaklık Aralığı (C):
☐ TGA+DSC ☐ Azot  ☐Hava

☐ TGA+DTA ☐ Azot  ☐Hava

☐ Cp

Deney ile İlgili Ek İstekler: 
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Etiket No Numune Adı Fiziksel Yapısı Erime Noktası (C) Ölçüm Sırasında Çıkacak Gazlar

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:

Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐      İstemiyorum ☐

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 2/3
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Termal Analiz Cihazı Numune Kabul Kriterleri 

Müşteri, Analiz Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune
gönderilmesi halinde BARUM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.  

A. Numunenin Özellikleri ve Laboratuvara Nakli

1. Numuneler plastik veya cam kaplarda, ışığa hassas ise koyu renkli ambalajlarda ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir. Numune kapları
kontamine olmamış ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır.

2. Kullanılmış, yıpranmış, çatlak, kırık ya da kirli ambalajlı numuneler kabul edilmez.
3. Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı ve biyolojik numuneler kabul edilmemektedir.
4. Termal analiz için numuneler toz, granül, film veya parçalar halinde getirilebilir. Sıvı numuneler için laboratuvarla iletişime geçilmesi

gerekmektedir.
5. Numuneler 50 mg’dan az olmamalıdır. 
6. Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA Analiz Talep Formu’nda ilgili bölümde belirtilmelidir. 
7. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak kodlanmalıdır. Deney

raporunda sadece numune kodu belirtilecektir.
8. Numunelerin BARUM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir. Numuneler özelliği bozulmadan

uygun koşullarda laboratuvara ulaştırılmalıdır.

B. Deney Kabul Şartları

1. Bir  numunenin  tahmini  ölçüm  süresi;  deney  sırası  numuneye  geldiği  andan  itibaren,  müşterinin  belirlemiş  olduğu  deney
parametrelerine göre 1 saat ile 1 gün arasında değişebilir. 

2. Aynı numune için farklı deney talepleri olduğunda her deney için numuneler ayrı ayrı teslim edilmelidir.
3. Numuneler için Analiz Talep Formu’ndaki güvenlik bilgileri bölümü mutlaka doldurulmalıdır.
4. Deney Raporu teslim edildikten sonra Termogravimetri  Analizi  Cihazları  Analiz Talep  Formunda belirtilmeyen ekstra istekler  (excel

verileri, sıcaklık/ağırlık değerleri, vb.) ek ücrete tabidir.
5. Numunelere bağlı olarak numune kaplarında ve cihazda oluşan kirlilik/arıza vb. durumlarda cihazın tamir, servis, sarf malzeme gibi

ücretleri analiz sahibinden tahsil edilecektir.
6. Cihazın fırınına ve rodlarına zarar vermesi sebebi ile korozif gaz çıkışına sebep olan numuneler kabul edilmemektedir.
7. Polimer numunelerde 600 °C sıcaklığın üzerinde çalışılmamaktadır.

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 3/3
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Başvuranın Adı, Soyadı:
Kurum/Üniversite-Bölüm:

Tel:
E-Posta:

Başvuru Tarihi:
Adres:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Ödemenin Yapılacağı Kaynak:
☐ Proje (BAP, TÜBİTAK, vs.)  Proje No:                                    ☐ Bireysel  (T.C. Kimlik No:                                            )                  ☐ Özel Sektör       

BARUM Müdürlüğü’ne,
.........  adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden   ☐  Kargo ile iletilmesini arz ederim. 
Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza  zararlı etkisi      ☐  Vardır    ☐  Yoktur
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.
☐  Solunum: ____________       ☐  Deri: ____________      ☐  Göz: ____________
BARUM Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme BARUM ile Müşteri  arasındaki  Hizmet Sözleşmesidir.  BARUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi  ve kuruluşlar  “MÜŞTERİ”,  laboratuvar  ise
“BARUM” olarak adlandırılmıştır. 
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin BARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması,  ambalajlanması  ve muhafazası  müşterinin sorumluluğundadır.  Bu etkenlerden

dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BARUM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BARUM tarafından kabul edilmez. 
4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan

ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (maral.bilecik.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen

şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün

önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa

gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun
şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. 

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BARUM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. 
13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin BARUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
14. Müşteri,  deney sonuçlarının  sadece deneyi  yapılan  numuneye  ait  olduğunu,  ticari  bir  amaçla  kullanılmayacağını  ve  reklamlarda  BARUM’un  adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün BARUM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. 
16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil

edilir. 
17. BARUM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri BARUM

tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BARUM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda numarası belirtilen proje
şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin
kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile BŞEÜ Döner
Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BARUM tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 

18. Anlaşmazlık durumlarında Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE BARUM ANALİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ
AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.
                                                                                                                        YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 1/2
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☐ Vickers ☐ Knopp Deneyle ilgili ek istekler:

Uygulanan Yük Uygulanan Yük
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Numunenin Cinsi                     ☐ Plastik                 ☐ Kompozit                ☐ Metalik                 ☐ Diğer:  _______________        
Etiket No Numune Adı Etiket No Numune Adı Etiket No Numune Adı

01 06 11
02 07 12
03 08 13
04 09 14
05 10 15

Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:

Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐      İstemiyorum ☐

Mikro Sertlik Analizi Numune Kabul Kriterleri 
Müşteri  numune gönderirken Analiz  Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla  birlikte, aşağıda belirtilen şartlara  da uymakla yükümlüdür.
Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BARUM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.

A. Numunenin Getiriliş Şekli ve Süresi
1. Numunelerin BARUM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
2. Bozulma özelliği olan numuneler (ısı, nem etkisiyle), gerekiyorsa aynı gün içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
3. Numunelerin özel saklama şartları varsa Analiz Talep Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir. 

B. Ambalaj Şekli, Numune Özelliği ve Numune Miktarı
1. Numuneler, malzemenin özelliklerini etkilemeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Numunelerin kesilmiş yüzeyleri üzerinde işleme kusurları

olmamalı, yüzeyleri pürüzsüz ve temiz olmalıdır. Sertlik deneyi için numuneler düz olmalıdır. Mikro sertlik ölçümleri için ise numune
yüzeylerinin parlatılmış olması da gereklidir.

2. Sertlik deneyleri  için yüzey alanı 1 cm² olan 1 adet numune yeterli  olacaktır. Yeterli yüzey alanı olmaması durumunda 2-3 adet
numune hazırlanmalıdır. 

3. Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler zarar görmeyecek şekilde uygun kap ya da kutularda laboratuvara iletilmelidir.
4. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından

mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 2/2
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Başvuranın Adı, Soyadı:
Kurum/Üniversite-Bölüm:

Tel:
E-Posta:

Başvuru Tarihi:
Adres:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Ödemenin Yapılacağı Kaynak:
☐ Proje (BAP, TÜBİTAK, vs.)  Proje No:                                    ☐ Bireysel  (T.C. Kimlik No:                                            )                  ☐ Özel Sektör       

BARUM Müdürlüğü’ne,
.........  adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden   ☐  Kargo ile iletilmesini arz ederim. 
Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza  zararlı etkisi      ☐  Vardır    ☐  Yoktur
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.
☐  Solunum: ____________       ☐  Deri: ____________      ☐  Göz: ____________
BARUM Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme BARUM ile Müşteri  arasındaki  Hizmet Sözleşmesidir.  BARUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi  ve kuruluşlar  “MÜŞTERİ”,  laboratuvar  ise
“BARUM” olarak adlandırılmıştır. 
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin BARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden

dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BARUM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BARUM tarafından kabul edilmez. 
4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan

ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (maral.bilecik.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen

şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir

gün önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa

gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun
şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. 

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BARUM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. 
13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin BARUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
14. Müşteri, deney sonuçlarının sadece deneyi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda BARUM’un adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün BARUM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. 
16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli

tahsil edilir. 
17. BARUM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri BARUM

tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BARUM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda numarası belirtilen proje
şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin
kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile BŞEÜ Döner
Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BARUM tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 

18. Anlaşmazlık durumlarında Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE BARUM ANALİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ
AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.

                                                                                                                        YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 1/2
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NUMUNE HAZIRLAMA BİLGİLERİ ANALİZ BİLGİLERİ

Kaplama yapılması isteniyor mu?
Evet  ☐            Hayır ☐

Not:  Elektriksel  iletkenliği  olmayan  örnekler  için  kaplama
gereklidir.  Kaplama,  Au-Pd ile  yapılmaktadır.  Standard  dışı
durumlar için lütfen uzman ile görüşünüz.

Açıklama:

İstenilen Büyütme Miktarı (Magnification): ……………... X

Görülmesi beklenen yüzey özellikleri:

EDX Analizi isteniyor mu?    Evet ☐                 Hayır ☐
EDX Analiz sonucu:               Elementel ☐       Oksit ☐    

Analiz sonucu görülmesi beklenen elementler:
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 Numune Sayısı
............. (10 adet numuneden fazlası için ayrıca 
randevu alınmalıdır.)

 Randevuya :               ☐ katılacağım            ☐ katılamayacağım
 *Randevuya katılamayanlar tüm yetkiyi uzmana bırakmış kabul edilir.

Pts Salı Carş Perş Cuma

Sabah

Öğleden
Sonra

 Randevu için uygun olmayan günleri mutlaka (X) işaretleyiniz!
 Uygun olmayan gün sayısının artması verilecek randevu
 tarihinin gecikmesine sebep olabilir.

 Numune Tanımı

 Numune Cinsi
İnorganik ☐     Organik ☐     Toz ☐        Film ☐       
Yığın (Bulk) ☐               Diğer: ……….   

 Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐      İstemiyorum ☐

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Numune Kabul Kriterleri 
Müşteri numune gönderirken Analiz Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun
olmayan numune gönderilmesi halinde BARUM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.  
1. SEM  analiz  başvurusu  için  gerekli  planlamaların  yapılması  sebebi  ile  2  hafta  önceden  başvuru  yapılması,  Numune  Kabul  Birimi

aracılığıyla SEM Laboratuvarı ile temasa geçilmesi gerekir.
2. SEM  analizleri  numune  sahibi  eşliğinde  önceden  randevu  verilerek  yapılmaktadır.  Başvurunuzun  kabul  edilmesine  müteakip,

randevunuzla ilgili tarih ve saati size bildirilecektir.
3. SEM görüntüsü alınacak numuneler nemli ya da çözelti içerisinde olmayan katı numuneler olmalıdır. Teknik nedenlerden dolayı; kuru

olmayan numunelerden SEM görüntüsü alınamaz.
4. Analiz  için  gönderilecek  numuneler  toz  veya  katı  blok  halinde  olabilir.  Numune  miktarı,  toz  numuneler  için  gözle  görülür  olması

yeterlidir. Katı numunelerin boyutları 10 mm’yi geçmemelidir. 
5. Numune ambalajları  numuneyi açıklayacak bilgileri  içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri  tarafından

mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
6. Numune iletken değilse, taramalı elektron mikroskobu ile çalışırken bazı problemler ortaya çıkacaktır. Bu tür numunelerin kaplanması

gerekmektedir. Fakat kaplama yapılması, numuneye verdiği kontrastlığa bağlı olarak yaklaşık 20-50 nm büyüklüğünün altındaki yapıların
görülmesini engelleyebilmektedir.

7. Birden fazla numunenin aynı anda vakuma alınıp incelenmesi için, numune boyutlarının birbirleriyle fark yaratmayacak şekilde olması
gerekmektedir. Farklı boyutlardaki numuneler, ayrı ayrı vakum odasına yüklenip analiz edileceğinden zaman kaybına yol açmaktadır.

8. BARUM, verdiği analiz çıktısı SEM görüntülerinden sorumludur, oynanmış görüntülerden sorumlu tutulamaz. 

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 2/2
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Başvuranın Adı, Soyadı:
Kurum/Üniversite-Bölüm: 

Tel:
e-Posta:

Başvuru Tarihi:
Adres:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Ödemenin Yapılacağı Kaynak:
☐ Proje (BAP, TÜBİTAK, vs.)  Proje No:                                    ☐ Bireysel  (T.C. Kimlik No:                                            )                  ☐ Özel Sektör       

BARUM Müdürlüğü’ne,
.........  adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden   ☐  Kargo ile iletilmesini arz ederim. 
Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza  zararlı etkisi      ☐  Vardır    ☐  Yoktur
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.
☐  Solunum: ____________       ☐  Deri: ____________      ☐  Göz: ____________
BARUM Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme BARUM ile Müşteri  arasındaki  Hizmet Sözleşmesidir.  BARUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi  ve kuruluşlar  “MÜŞTERİ”,  laboratuvar  ise
“BARUM” olarak adlandırılmıştır. 
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin BARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması,  ambalajlanması  ve muhafazası  müşterinin sorumluluğundadır.  Bu etkenlerden

dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BARUM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BARUM tarafından kabul edilmez. 
4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan

ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (maral.bilecik.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen

şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün

önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa

gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun
şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. 

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BARUM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. 
13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin BARUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
14. Müşteri,  deney sonuçlarının  sadece deneyi  yapılan  numuneye  ait  olduğunu,  ticari  bir  amaçla  kullanılmayacağını  ve  reklamlarda  BARUM’un  adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün BARUM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. 
16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil

edilir. 
17. BARUM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri BARUM

tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BARUM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda numarası belirtilen proje
şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin
kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile BŞEÜ Döner
Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BARUM tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 

18. Anlaşmazlık durumlarında Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE BARUM ANALİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ
AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.
                                                                                                                        YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 1/2
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İstenilen Ölçüm:

Mastersizer – Kuru ölçüm ☐    

Mastersizer – Islak ölçüm ☐
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Etiket No Numune Adı Numune İçeriği Refraktif İndeks

01
02
03
04
05
06
07
08

Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:

Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐      İstemiyorum ☐

Parçacık Boyutu Analizi Numune Kabul Kriterleri 

Müşteri  numune gönderirken Analiz  Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla  birlikte, aşağıda belirtilen şartlara  da uymakla yükümlüdür.
Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde MERLAB numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.  

A. Genel Numune Kabul Kriterleri

 Numunelerin BARUM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
 Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA Analiz Talep Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.
 Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler hacimlerine ve özelliklerine uygun olacak şekilde tercihen polipropilen kaplarda

veya cam kaplarda ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.
 Numune ambalajları  numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır.  Numuneler 01’den başlanarak müşteri  tarafından

mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
 Analiz Talep Formu doldurulmuş olmalıdır ve numune ile birlikte getirilmelidir.
 Tahmini analiz süresi 7 gündür. 

B.     Numune Miktarları
 Kuru metot için yaklaşık 50 g numune gereklidir.
 Yaş metot için 5 g gereklidir.
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Başvuranın Adı, Soyadı:
Kurum/Üniversite-Bölüm:

Tel:
E-Posta:

Başvuru Tarihi:
Adres:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Ödemenin Yapılacağı Kaynak:
☐ Proje (BAP, TÜBİTAK, vs.)  Proje No:                                    ☐ Bireysel  (T.C. Kimlik No:                                            )                  ☐ Özel Sektör       

BARUM Müdürlüğü’ne,
.........  adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden   ☐  Kargo ile iletilmesini arz ederim. 
Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza  zararlı etkisi      ☐  Vardır    ☐  Yoktur
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.
☐  Solunum: ____________       ☐  Deri: ____________      ☐  Göz: ____________
BARUM Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme BARUM ile Müşteri  arasındaki  Hizmet Sözleşmesidir.  BARUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi  ve kuruluşlar  “MÜŞTERİ”,  laboratuvar  ise
“BARUM” olarak adlandırılmıştır. 
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin BARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması,  ambalajlanması  ve muhafazası  müşterinin sorumluluğundadır.  Bu etkenlerden

dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BARUM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BARUM tarafından kabul edilmez. 
4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan

ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (maral.bilecik.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen

şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün

önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa

gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun
şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. 

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BARUM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. 
13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin BARUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
14. Müşteri,  deney sonuçlarının  sadece deneyi  yapılan  numuneye  ait  olduğunu,  ticari  bir  amaçla  kullanılmayacağını  ve  reklamlarda  BARUM’un  adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün BARUM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. 
16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil

edilir. 
17. BARUM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri BARUM

tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BARUM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda numarası belirtilen proje
şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin
kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile BŞEÜ Döner
Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BARUM tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 

18. Anlaşmazlık durumlarında Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE BARUM ANALİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ
AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.
                                                                                                                        YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA
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Mobil Faz A *Kolon Sıcaklığı (4-40 °C)

Mobil Faz B Akış Profili ☐ Sabit (Isocratic)   ☐ Değişken (Gradient)

(Önceki çalışmalardan veya literatürden faydalanılabilir).
Süre
(dak)

Akış Hızı**
(mL/dak)

% A % B

0

** Akış Hızı Limitleri (0,05 – 2 ml/dak)

☐ Deney için numune ile birlikte standart gönderilecektir.
☐ Deney için standart kullanmaya gerek yoktur.
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TOPLAM Numune Sayısı: ..............

Etiket No Uygun Çözücüler

Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:
Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐      İstemiyorum ☐

Sıvı Kromatografi-Kütle Spektrometresi (LC-MSMS) Numune Kabul Kriterleri 
Müşteri  numune gönderirken Analiz  Hizmet Sözleşmesinde yazılan  şartlarla  birlikte,  aşağıda  belirtilen şartlara  da uymakla  yükümlüdür.  Uygun olmayan
numune gönderilmesi halinde BARUM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.
A. Numunenin Getiriliş Şekli 
1. Numunelerin BARUM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
2. Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.  
3. Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA Analiz Talep Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir. 
B. Ambalaj Şekli, Numune Özelliği ve Numune Miktarı
1. Deney başvurusunun kabul edilebilmesi  için  Analiz  Talep  Formu eksiksiz  olarak doldurulmalıdır.  Analiz  şartları,  numunenin kodu, tespit  ve tayin

edilmesi beklenen moleküllerin formülleri, molekül kütleleri, tam ve doğru olarak belirtilmelidir.
2. Numune  ambalajları  numuneyi  açıklayacak  bilgileri  içeren  etikete  sahip  olmalıdır.  Numuneler  01’den  başlanarak  müşteri  tarafından  mutlaka

kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
3. Numunenin uygun çözücüleri mutlaka yazılmalıdır. Deney için çözücünün niteliği büyük önem taşımakta olup,  DMSO veya DMF içinde çözülmesi

gereken numuneler kabul edilmemektedir.
4. Numune, sıkıca kapatılmış ve kapağı sabitlenmiş eppendorf tüpleri içinde olmalıdır.
5. Numune miktarı katı numuneler için en az 10 mg, çözünmemiş sıvı numuneler için en az 100 uL olmalıdır.
6. Tahmini  deney süresi,  sıra  numuneye geldikten  sonra  numune başına  bir  haftadır.  Metot  belirleme çalışması  gerçekleşeceği  durumda bu süre

uzayacaktır.
C. Deney Şartları
1. Sistem ve kolonlar ters-faz (reversed-phase) prensibiyle organik ve inorganik olmak üzere iki fazlı çalışır.
2. Sistemde numuneye uygunluğuna bağlı olarak C18 BEH kolonu kullanılmaktadır.
3. Daha iyi sonuçlar elde edebilmek adında müşterinin bilgisi dahilinde metot üzerinde uygun görülen değişiklikler yapılabilir.
4. *Numune sıcaklığı numunenin cihaz içinde muhafaza edildiği sıcaklıktır, numunenin saklanması gereken sıcaklık olarak düşünülmelidir.  (4-40 °C)
5. *Kolon sıcaklığı numunenin kolon içindeki hareketi boyunca maruz kaldığı sıcaklıktır, numunenin bozunmadan durabileceği en yüksek sıcaklık olarak

düşünülmelidir ve numune sıcaklığından yüksek olmalıdır. (4-90 °C)
6. **Akış hızı, numunenin kolon içindeki hareket hızıdır. LC-MSMS Sistemi için genel olarak 0,05 – 2 ml/dak arasında değişebilmektedir. Kolonun basınç

sınırı ile sınırlıdır. 
7. ***Deneyin gerçekleştirebilmesi için gereken metodun müşteri tarafından belirlenmiş olması veya benzer çalışmalar baz alınarak hazırlanmış olması

gerekmektedir. Metot hakkında net bilgi verilmediği takdirde metot belirleme çalışması ayrıca ücretlendirilecektir.

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
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Başvuranın Adı, Soyadı:
Kurum/Üniversite-Bölüm:

Tel:
E-Posta:

Başvuru Tarihi:
Adres:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Ödemenin Yapılacağı Kaynak:
☐ Proje (BAP, TÜBİTAK, vs.)  Proje No:                                    ☐ Bireysel  (T.C. Kimlik No:                                            )                  ☐ Özel Sektör       

BARUM Müdürlüğü’ne,
.........  adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden   ☐  Kargo ile iletilmesini arz ederim. 
Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza  zararlı etkisi      ☐  Vardır    ☐  Yoktur
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.
☐  Solunum: ____________       ☐  Deri: ____________      ☐  Göz: ____________
BARUM Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme BARUM ile Müşteri  arasındaki  Hizmet Sözleşmesidir.  BARUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi  ve kuruluşlar  “MÜŞTERİ”,  laboratuvar  ise
“BARUM” olarak adlandırılmıştır. 
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin BARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması,  ambalajlanması  ve muhafazası  müşterinin sorumluluğundadır.  Bu etkenlerden

dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BARUM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BARUM tarafından kabul edilmez. 
4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan

ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (maral.bilecik.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen

şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün

önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa

gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun
şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. 

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BARUM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. 
13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin BARUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
14. Müşteri,  deney sonuçlarının  sadece deneyi  yapılan  numuneye  ait  olduğunu,  ticari  bir  amaçla  kullanılmayacağını  ve  reklamlarda  BARUM’un  adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün BARUM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. 
16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil

edilir. 
17. BARUM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri BARUM

tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BARUM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda numarası belirtilen proje
şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin
kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile BŞEÜ Döner
Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BARUM tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 

18. Anlaşmazlık durumlarında Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE BARUM ANALİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ
AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.
                                                                                                                        YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No
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Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 1/2



MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (BARUM) 

HPLC ANALİZİ TALEP FORMU

BŞEÜ-KAYSİS Belge No DFR-016

İlk Yayın Tarihi/Sayısı 03.05.2016 / 4 

Revizyon Tarihi

Revizyon No’su 00

Toplam Sayfa 2

A
N

A
Lİ

Z 
Bİ

LG
İL

ER
İ

Mobil Faz A Kolon Sıcaklığı 

Mobil Faz B Akış Profili ☐ Sabit (Isocratic)      ☐ Değişken  (Gradient)

(Önceki çalışmalardan veya literatürden faydalanılabilir).
Süre
(dak)

Akış Hızı*
(mL/dak)

% A % B

0

*Akış Hızı Limitleri (0,05 – 2 ml/dak)

☐ Deney için numune ile birlikte standart gönderilecektir.
☐ Deney için standart kullanmaya gerek yoktur.
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TOPLAM Numune Sayısı: .............

Etiket No Uygun Çözücüler

Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:
Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐      İstemiyorum ☐

Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi (HPLC) Numune Kabul Kriterleri 
Müşteri  numune gönderirken Analiz  Hizmet Sözleşmesinde yazılan  şartlarla  birlikte,  aşağıda  belirtilen şartlara  da uymakla  yükümlüdür.  Uygun olmayan
numune gönderilmesi halinde BARUM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.
A. Numunenin Getiriliş Şekli 
1.  Numunelerin BARUM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
2. Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.  
3. Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA Analiz Talep Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir. 
B. Ambalaj Şekli, Numune Özelliği ve Numune Miktarı
1. Deney başvurusunun kabul edilebilmesi  için  Analiz  Talep  Formu eksiksiz  olarak doldurulmalıdır.  Analiz  şartları,  numunenin kodu, tespit  ve tayin

edilmesi beklenen moleküllerin formülleri, molekül kütleleri, tam ve doğru olarak belirtilmelidir.
2. Numune  ambalajları  numuneyi  açıklayacak  bilgileri  içeren  etikete  sahip  olmalıdır.  Numuneler  01’den  başlanarak  müşteri  tarafından  mutlaka

kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
3. Numunenin uygun çözücüleri mutlaka yazılmalıdır. Deney için çözücünün niteliği büyük önem taşımakta olup,  DMSO veya DMF içinde çözülmesi

gereken numuneler kabul edilmemektedir.
4. Numune, sıkıca kapatılmış ve kapağı sabitlenmiş eppendorf tüpleri içinde olmalıdır.
5. Numune miktarı katı numuneler için en az 10 mg, çözünmemiş sıvı numuneler için en az 1 mL olmalıdır.
6. Tahmini  deney süresi,  sıra  numuneye geldikten  sonra  numune başına  bir  haftadır.  Metot  belirleme çalışması  gerçekleşeceği  durumda bu süre

uzayacaktır.
C. Deney Şartları
1. Daha iyi sonuçlar elde edebilmek adında müşterinin bilgisi dahilinde metot üzerinde uygun görülen değişiklikler yapılabilir.
2. Numune sıcaklığı numunenin cihaz içinde muhafaza edildiği sıcaklıktır, numunenin saklanması gereken sıcaklık olarak düşünülmelidir.
3. Kolon sıcaklığı numunenin kolon içindeki hareketi boyunca maruz kaldığı sıcaklıktır, numunenin bozunmadan durabileceği en yüksek sıcaklık olarak

düşünülmelidir ve numune sıcaklığından yüksek olmalıdır. 
4. Akış hızı, numunenin kolon içindeki hareket hızıdır. HPLC Sistemi için genel olarak 0,05 – 2 ml/dak arasında değişebilmektedir. Kolonun basınç sınırı ile

sınırlıdır. 
5. Deneyin gerçekleştirebilmesi için gereken metodun müşteri tarafından belirlenmiş olması veya benzer çalışmalar baz alınarak hazırlanmış olması

gerekmektedir. Metot hakkında net bilgi verilmediği takdirde metot belirleme çalışması ayrıca ücretlendirilecektir.

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
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Başvuranın Adı, Soyadı:
Kurum/Üniversite-Bölüm:

Tel:
E-Posta:

Başvuru Tarihi:
Adres:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Ödemenin Yapılacağı Kaynak:
☐ Proje (BAP, TÜBİTAK, vs.)  Proje No:                                    ☐ Bireysel  (T.C. Kimlik No:                                            )                  ☐ Özel Sektör       

BARUM Müdürlüğü’ne,
.........  adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden   ☐  Kargo ile iletilmesini arz ederim. 
Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza  zararlı etkisi      ☐  Vardır    ☐  Yoktur
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.
☐  Solunum: ____________       ☐  Deri: ____________      ☐  Göz: ____________
BARUM Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme BARUM ile Müşteri  arasındaki  Hizmet Sözleşmesidir.  BARUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi  ve kuruluşlar  “MÜŞTERİ”,  laboratuvar  ise
“BARUM” olarak adlandırılmıştır. 
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin BARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması,  ambalajlanması  ve muhafazası  müşterinin sorumluluğundadır.  Bu etkenlerden

dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BARUM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BARUM tarafından kabul edilmez. 
4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan

ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (maral.bilecik.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen

şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün

önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa

gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun
şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. 

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BARUM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. 
13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin BARUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
14. Müşteri,  deney sonuçlarının  sadece deneyi  yapılan  numuneye  ait  olduğunu,  ticari  bir  amaçla  kullanılmayacağını  ve  reklamlarda  BARUM’un  adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün BARUM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. 
16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil

edilir. 
17. BARUM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri BARUM

tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BARUM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda numarası belirtilen proje
şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin
kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile BŞEÜ Döner
Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BARUM tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 

18. Anlaşmazlık durumlarında Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE BARUM ANALİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ
AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.
                                                                                                                        YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 1/2
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Isıtma Hızı Kolon Sıcaklığı 

Gaz Akış Hızı Enjeksiyon Sıcaklığı 

Numune Bilgisi ☐ Saf      ☐ Karışım Kolon Özellikleri

☐ Deney için numune ile birlikte standart gönderilecektir.
☐ Deney için standart kullanmaya gerek yoktur.

Py-GC/MS kullanılacaksa;
Piroliz Sıcaklığı:
Piroliz Süresi:

Ek Bilgi:
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TOPLAM Numune Sayısı: .............

Etiket No Uygun Çözücüler

Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:
Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐      İstemiyorum ☐

Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS) Numune Kabul Kriterleri 
Müşteri  numune gönderirken Analiz  Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla  birlikte, aşağıda belirtilen şartlara  da uymakla yükümlüdür.
Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BARUM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.
A. Numunenin Getiriliş Şekli 
1 Numunelerin BARUM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
2. Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.  
3. Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA Analiz Talep Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir. 
B. Ambalaj Şekli, Numune Özelliği ve Numune Miktarı
1. Deney başvurusunun kabul edilebilmesi için  Analiz Talep  Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.  Analiz şartları, numunenin kodu,

tespit ve tayin edilmesi beklenen moleküllerin formülleri, molekül kütleleri, tam ve doğru olarak belirtilmelidir.
2. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından

mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
3. Numunenin uygun çözücüleri mutlaka yazılmalıdır. 
4. Numune, sıkıca kapatılmış ve kapağı sabitlenmiş eppendorf tüpleri içinde olmalıdır.
5. Numune miktarı katı numuneler için en az 10 mg, çözünmemiş sıvı numuneler için en az 5mL olmalıdır.
6. Tahmini deney süresi, sıra numuneye geldikten sonra numune başına bir haftadır. Metot belirleme çalışması gerçekleşeceği durumda

bu süre uzayacaktır.
C. Deney Şartları
1. Daha iyi sonuçlar elde edebilmek adında müşterinin bilgisi dahilinde metot üzerinde uygun görülen değişiklikler yapılabilir.
2. Akış hızı, numunenin kolon içindeki hareket hızıdır. GC-MS sistemi için genel olarak 0,05 – 2 ml/dak arasında değişebilmektedir. 
3. Deneyin  gerçekleştirebilmesi  için  gereken  metodun  müşteri  tarafından  belirlenmiş  olması  veya  benzer  çalışmalar  baz  alınarak

hazırlanmış olması gerekmektedir. Metot hakkında net bilgi verilmediği takdirde metot belirleme çalışması ayrıca ücretlendirilecektir.

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 2/2
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Başvuranın Adı, Soyadı:
Kurum/Üniversite-Bölüm:

Tel:
E-Posta:

Başvuru Tarihi:
Adres:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Ödemenin Yapılacağı Kaynak:
☐ Proje (BAP, TÜBİTAK, vs.)  Proje No:                               ☐ Bireysel  (T.C. Kimlik No:                                            )                  ☐ Özel Sektör         

BARUM Müdürlüğü’ne,
.........  adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden   ☐  Kargo ile iletilmesini arz ederim. 
Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza  zararlı etkisi      ☐  Vardır    ☐  Yoktur
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.
☐  Solunum: ____________       ☐  Deri: ____________      ☐  Göz: ____________
BARUM Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme BARUM ile Müşteri  arasındaki  Hizmet Sözleşmesidir.  BARUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi  ve kuruluşlar  “MÜŞTERİ”,  laboratuvar  ise
“BARUM” olarak adlandırılmıştır. 
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin BARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması,  ambalajlanması  ve muhafazası  müşterinin sorumluluğundadır.  Bu etkenlerden

dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BARUM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BARUM tarafından kabul edilmez. 
4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan

ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (maral.bilecik.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen

şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün

önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa

gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun
şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. 

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BARUM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. 
13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin BARUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
14. Müşteri,  deney sonuçlarının  sadece deneyi  yapılan  numuneye  ait  olduğunu,  ticari  bir  amaçla  kullanılmayacağını  ve  reklamlarda  BARUM’un  adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün BARUM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. 
16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil

edilir. 
17. BARUM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri BARUM

tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BARUM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda numarası belirtilen proje
şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin
kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile BŞEÜ Döner
Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BARUM tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 

18. Anlaşmazlık durumlarında Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE BARUM ANALİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ
AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.
                                                                                                                        YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No
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MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (BARUM)

GAZ PİKNOMETRESİ ANALİZ TALEP FORMU

BŞEÜ-KAYSİS Belge No DFR-018

İlk Yayın Tarihi/Sayısı
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Etiket No Numune İçeriği Numune Yapısı

01    ☐ Bulk           ☐ Toz         
02    ☐ Bulk           ☐ Toz         
03    ☐ Bulk           ☐ Toz         
04    ☐ Bulk           ☐ Toz         
05    ☐ Bulk           ☐ Toz         
06    ☐ Bulk           ☐ Toz         
07    ☐ Bulk           ☐ Toz         
08    ☐ Bulk           ☐ Toz         
09    ☐ Bulk           ☐ Toz         
10    ☐ Bulk           ☐ Toz         

Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:

Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐      İstemiyorum ☐

Gaz Piknometresi Numune Kabul Kriterleri 

Müşteri  numune gönderirken Analiz  Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla  birlikte, aşağıda belirtilen şartlara  da uymakla yükümlüdür.
Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BARUM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.  

1. Gaz Piknometresi  analiz başvurusu için gerekli  planlamaların yapılması, cihazın durumu, sırada olan diğer talepler hakkında bilgi
edinilmesi  ve  ölçüm  için  gereken  numune  miktarının  belirlenmesi  amacıyla  cihazdan  sorumlu  uzman(lar)la  önceden  temasa
geçilmelidir.

2. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından
mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.

3. Cihaz, toz ve bulk halindeki katı malzemeler üzerinde ölçüm yapabilmektedir. Teknik nedenlerden dolayı kuru olmayan numuneler
üzerinde  ölçüm  yapılamamaktadır.  Köpük  türevi  bazı  malzemelerin  ölçümlerinde  sonuç  elde  edilememesi  nedeniyle,  bu  tür
numuneler cihazda bir deneme ölçümüne alındıktan sonra başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine karar verilecektir.

4. Ölçümde kullanılacak hücre, 10, 30 ve 100 cc civarında numune alabilmektedir.  Hücrenin kapasitesinden daha büyük numuneler
parçalanarak ölçüm hücresine sığabilecek hale getirilecektir. Gaz Piknometresinde doğru sonuç alabilmek için numune hücresinin
hacimce %75’inin doldurulması gerekmektedir. Analiz sahibi istenen miktarda numune getirmekle yükümlüdür.

5. Numune sahibinin istediği/kabul ettiği koşullarda yapılan deneylerden sonuç alınamaması durumunda sorumluluk numune sahibine
aittir.

6. Deney hücrelerinde temizlenemeyecek kalıntı bırakan numuneler için ayrıca hücrenin bedeli talep edilir.

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 2/2



MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (BARUM)
GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZ TALEP FORMU

BŞEÜ-KAYSİS Belge No DFR-019

İlk Yayın Tarihi/Sayısı 03.05.2016 / 4 

Revizyon Tarihi
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Başvuranın Adı, Soyadı:
Kurum/Üniversite-Bölüm: 

Tel:
E-Posta:

Başvuru Tarihi:
Adres:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Ödemenin Yapılacağı Kaynak:
☐ Proje (BAP, TÜBİTAK, vs.)  Proje No:                                    ☐ Bireysel  (T.C. Kimlik No:                                        )                  ☐ Özel Sektör       

BARUM Müdürlüğü’ne,
.........  adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden   ☐  Kargo ile iletilmesini arz ederim. 
Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza  zararlı etkisi      ☐  Vardır    ☐  Yoktur
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.
☐  Solunum: ____________       ☐  Deri: ____________      ☐  Göz: ____________
BARUM Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme BARUM ile Müşteri  arasındaki  Hizmet Sözleşmesidir.  BARUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi  ve kuruluşlar  “MÜŞTERİ”,  laboratuvar  ise
“BARUM” olarak adlandırılmıştır. 
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin BARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması,  ambalajlanması  ve muhafazası  müşterinin sorumluluğundadır.  Bu etkenlerden

dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BARUM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BARUM tarafından kabul edilmez. 
4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan

ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (maral.bilecik.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen

şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün

önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa

gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun
şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. 

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BARUM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. 
13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin BARUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
14. Müşteri,  deney sonuçlarının  sadece deneyi  yapılan  numuneye  ait  olduğunu,  ticari  bir  amaçla  kullanılmayacağını  ve  reklamlarda  BARUM’un  adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün BARUM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. 
16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil

edilir. 
17. BARUM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri BARUM

tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BARUM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda numarası belirtilen proje
şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin
kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile BŞEÜ Döner
Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BARUM tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 

18. Anlaşmazlık durumlarında Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE BARUM ANALİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ
AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.

 
YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VEİMZA

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 1/2
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Isıtma Hızı Kolon Sıcaklığı

Gaz Akış Hızı Enjeksiyon Sıcaklığı 

Numune Bilgisi ☐ Saf      ☐ Karışım Kolon Özellikleri

☐ Analiz için numune ile birlikte standart gönderilecektir.
☐ Analiz için standart kullanmaya gerek yoktur.

Ek Bilgi:
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TOPLAM Numune Sayısı: .............

Etiket No Uygun Çözücüler

Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:
Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐      İstemiyorum ☐

Gaz Kromatografisi (GC) Numune Kabul Kriterleri 

Müşteri  numune gönderirken Analiz  Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla  birlikte, aşağıda belirtilen şartlara  da uymakla yükümlüdür.
Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BARUM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.  
A. Numunenin Getiriliş Şekli 
1. Numunelerin BARUM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
2. Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.  
3. Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA Analiz Talep Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.
B. Ambalaj Şekli, Numune Özelliği ve Numune Miktarı
1. Deney başvurusunun kabul edilebilmesi için  Analiz Talep  Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.  Analiz şartları, numunenin kodu,

tespit ve tayin edilmesi beklenen moleküllerin formülleri, molekül kütleleri, tam ve doğru olarak belirtilmelidir.
2. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından

mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
3. Numunenin uygun çözücüleri mutlaka yazılmalıdır. 
4. Numune, sıkıca kapatılmış ve kapağı sabitlenmiş eppendorf tüpleri içinde olmalıdır.
5. Numune miktarı için en az 5mL olmalıdır.
6. Tahmini deney süresi, sıra numuneye geldikten sonra numune başına bir haftadır. Metot belirleme çalışması gerçekleşeceği durumda

bu süre uzayacaktır.
C. Deney Şartları
1. Daha iyi sonuçlar elde edebilmek adında müşterinin bilgisi dahilinde metot üzerinde uygun görülen değişiklikler yapılabilir.
2. Akış hızı, numunenin kolon içindeki hareket hızıdır. GC sistemi için genel olarak 0,05 – 2 ml/dak arasında değişebilmektedir. 
3. Deneyin  gerçekleştirebilmesi  için  gereken  metodun  müşteri  tarafından  belirlenmiş  olması  veya  benzer  çalışmalar  baz  alınarak

hazırlanmış  olması  gerekmektedir.  Metot  hakkında  net  bilgi  verilmediği  takdirde  metot  belirleme  çalışması  ayrıca
ücretlendirilecektir.

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 2/2



MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
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Başvuranın Adı, Soyadı:
Kurum/Üniversite-Bölüm:

Tel:
E-Posta:

Başvuru Tarihi:
Adres:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Ödemenin Yapılacağı Kaynak:
☐ Proje (BAP, TÜBİTAK, vs.)  Proje No:                                    ☐ Bireysel  (T.C. Kimlik No:                                     )                  ☐ Özel Sektör       

BARUM Müdürlüğü’ne,
.........  adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden   ☐  Kargo ile iletilmesini arz ederim. 
Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza  zararlı etkisi      ☐  Vardır    ☐  Yoktur
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.
☐  Solunum: ____________       ☐  Deri: ____________      ☐  Göz: ____________
BARUM Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme BARUM ile Müşteri  arasındaki  Hizmet Sözleşmesidir.  BARUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi  ve kuruluşlar  “MÜŞTERİ”,  laboratuvar  ise
“BARUM” olarak adlandırılmıştır. 
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin BARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması,  ambalajlanması  ve muhafazası  müşterinin sorumluluğundadır.  Bu etkenlerden

dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BARUM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BARUM tarafından kabul edilmez. 
4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan

ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (maral.bilecik.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen

şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün

önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa

gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun
şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. 

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BARUM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. 
13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin BARUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
14. Müşteri,  deney sonuçlarının  sadece deneyi  yapılan  numuneye  ait  olduğunu,  ticari  bir  amaçla  kullanılmayacağını  ve  reklamlarda  BARUM’un  adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün BARUM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. 
16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil

edilir. 
17. BARUM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri BARUM

tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BARUM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda numarası belirtilen proje
şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin
kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile BŞEÜ Döner
Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BARUM tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 

18. Anlaşmazlık durumlarında Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE BARUM ANALİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ
AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.

 
YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 1/2
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☐ Transmisyon spektrumu 

Dalga sayısı aralığı (cm-1):                      

☐ ATR     
                                             
☐ KBr  

Bütün sonuçlar excel data file (.asc) olarak kaydedilip analiz sahibine verilir.
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İ Etiket No Numune Adı Numune İçeriği Numunenin Veriliş Şekli Numunenin Çözücüsü
01
02
03

Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:

Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐      İstemiyorum ☐

FTIR Analizi Numune Kabul Kriterleri 
Müşteri  numune gönderirken Analiz  Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla  birlikte, aşağıda belirtilen şartlara  da uymakla yükümlüdür.
Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BARUM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.  
A. Numunenin Getiriliş Şekli ve Süresi
1. Numunelerin BARUM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
2. Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.
3. Numunelerin özelliği bozulmadan, gerekiyorsa aynı gün içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
4. Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA Analiz Talep Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.
B. Ambalaj Şekli ve Numune Miktarı
1. Analiz için gönderilecek numuneler toz, katı blok, film, kaplama veya sıvı halinde olabilir. Toz numunelerde 50-100 mg arasında (bu

miktar  çalışmanın  cinsine  göre  değişiklik  gösterebilir)  olmalıdır.  Sıvı  numunelerde  ise  10-20  ml  arasında  olmalıdır.  Numunede
meydana gelebilecek bozulma, kirlenme, deformasyon, kırılma vb. gibi aksaklıklardan BARUM sorumlu tutulamaz.

2. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından
mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.

3. Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır.
4. Daha önce başka amaçlarda kullanılmış ve yıpranmış ambalajlarda getirilen numuneler kabul edilmez.
5. Çatlak,  kırık  ya  da  temiz  bir  görünüme  sahip  olmayan  ambalajlar  numunenin  özelliklerini  bozmuş  olabileceğinden  kabul

edilmeyecektir.
6. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır.

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
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Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
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Başvuranın Adı, Soyadı:
Kurum/Üniversite-Bölüm: 

Tel:
E-Posta:

Başvuru Tarihi:
Adres:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Ödemenin Yapılacağı Kaynak:
☐ Proje (BAP, TÜBİTAK, vs.)  Proje No:                                    ☐ Bireysel  (T.C. Kimlik No:                                            )                  ☐ Özel Sektör

BARUM Müdürlüğü’ne,
.........  adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden   ☐  Kargo ile iletilmesini arz ederim. 
Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza  zararlı etkisi      ☐  Vardır    ☐  Yoktur
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.
☐  Solunum: ____________       ☐  Deri: ____________      ☐  Göz: ____________
BARUM Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme BARUM ile Müşteri  arasındaki  Hizmet Sözleşmesidir.  BARUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi  ve kuruluşlar  “MÜŞTERİ”,  laboratuvar  ise
“BARUM” olarak adlandırılmıştır. 
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin BARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması,  ambalajlanması  ve muhafazası  müşterinin sorumluluğundadır.  Bu etkenlerden

dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BARUM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BARUM tarafından kabul edilmez. 
4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan

ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (maral.bilecik.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen

şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün

önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa

gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun
şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. 

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BARUM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. 
13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin BARUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
14. Müşteri,  deney sonuçlarının  sadece deneyi  yapılan  numuneye  ait  olduğunu,  ticari  bir  amaçla  kullanılmayacağını  ve  reklamlarda  BARUM’un  adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün BARUM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. 
16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil

edilir. 
17. BARUM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri BARUM

tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BARUM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda numarası belirtilen proje
şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin
kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile BŞEÜ Döner
Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BARUM tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 

18. Anlaşmazlık durumlarında Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.,

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE BARUM ANALİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ
AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.
                                                                                                                        YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
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Analizi istenen elementler ☐ Karbon☐ Hidrojen   ☐ Azot ☐ Kükürt
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Etiket No Numune Adı Numune İçeriği Metal İçeriyor mu? Fiziksel Yapısı

01 ☐ Katı ☐ Sıvı
02 ☐ Katı ☐  Sıvı
03 ☐ Katı ☐  Sıvı
04 ☐ Katı ☐  Sıvı
05 ☐ Katı ☐  Sıvı
06 ☐ Katı ☐  Sıvı
07 ☐ Katı ☐  Sıvı
08 ☐ Katı ☐  Sıvı
09 ☐ Katı ☐  Sıvı
10 ☐ Katı ☐  Sıvı

Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:
Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐      İstemiyorum ☐

Elemental Analiz Cihazı Numune Kabul Kriterleri 
Müşteri  numune gönderirken Analiz  Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla  birlikte, aşağıda belirtilen şartlara  da uymakla yükümlüdür.
Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BARUM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.  
A. Numunenin Getiriliş Şekli ve Süresi
1. Numunelerin BARUM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
2. Numunelerin özelliği bozulmadan laboratuvara ulaştırılmalıdır.
3. Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA Analiz Talep Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.
4. Numunelerin deneyden önce belli sıcaklık ve sürede kurutulması gerekiyorsa Analiz Talep Formunda belirtilmelidir.
B. Ambalaj Şekli ve Numune Miktarı
1. Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler tercihen ependorf tüplerde ağzı sıkıca kapalı ve mümkünse parafilmlenmiş olarak

teslim edilmelidir. Özellikle jel numunelerde sızıntı yapmayacak kaplar tercih edilmelidir. Numune miktarına uygun büyüklükte kaplar
kullanılmalıdır.

2. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından
mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.

3. Çatlak,  kırık  ya  da  temiz  bir  görünüme  sahip  olmayan  ambalajlar  numunenin  özelliklerini  bozmuş  olabileceğinden  kabul
edilmeyecektir. 

4. Katı ve sıvı numune miktarlarının en az 1 g olması gerekmektedir.
5. Analiz  edilecek  numunenin  en  çok  950  oC’de  yanabilme  özelliğine  sahip  olması  gerekmektedir.  950  oC’den  yüksek  bozunma

sıcaklığına sahip numunelerin analizleri Elemental Analiz Cihazında yapılamamaktadır.
6. Analizi istenen elementler Analiz Talep Formunda belirtilmelidir.
7. Numuneler metal içeriyorsa Analiz Talep Formunda açık formülleriyle belirtilmelidir.
8. Numuneler  homojen  olmalıdır.  Homojen  olmayan  veya  950oC’den  yüksek  bozunma  sıcaklığına  sahip  numunelerin  analiz

sonuçlarından laboratuvarımız sorumlu değildir.
9. Uçuculuğu yüksek sıvı numunelerin bu özellikleri Elementel Analiz Talep Formu’nda belirtilmelidir. 
10. Numune ambalajlarında deney istek formunda belirtilen etiket numaraları açıkça yazılmalıdır.
11. Tahmini analiz süresi 15 iş günüdür. Yukarıdaki maddeleri karşılamayan başvuruların analiz süresi tahaahüt edilen süreyi aşabilir.

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
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Başvuranın Adı, Soyadı:
Kurum/Üniversite-Bölüm:

Tel:
E-Posta: 

Başvuru Tarihi:
Adres:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Ödemenin Yapılacağı Kaynak:
☐ Proje (BAP, TÜBİTAK, vs.)  Proje No:                                    ☐ Bireysel  (T.C. Kimlik No:                                            )                  ☐ Özel Sektör       

BARUM Müdürlüğü’ne,
.........  adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden   ☐  Kargo ile iletilmesini arz ederim. 
Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza  zararlı etkisi      ☐  Vardır    ☐  Yoktur
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.
☐  Solunum: ____________       ☐  Deri: ____________      ☐  Göz: ____________
BARUM Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme BARUM ile Müşteri arasındaki Hizmet Sözleşmesidir. BARUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi  ve kuruluşlar “MÜŞTERİ”,  laboratuvar ise
“BARUM” olarak adlandırılmıştır. 
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin BARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması,  ambalajlanması ve muhafazası  müşterinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden

dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BARUM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BARUM tarafından kabul edilmez. 
4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan

ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (maral.bilecik.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen

şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün

önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa

gönderilir.  Deney işlemleri  tamamlandıktan sonra,  müşteri tarafından aksi  belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle
uygun şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. 

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BARUM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. 
13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin BARUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
14. Müşteri,  deney sonuçlarının  sadece deneyi  yapılan  numuneye ait  olduğunu, ticari  bir  amaçla kullanılmayacağını  ve reklamlarda BARUM’un adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün BARUM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. 
16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli

tahsil edilir. 
17. BARUM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri BARUM

tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BARUM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda numarası belirtilen proje
şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin
kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile BŞEÜ Döner
Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BARUM tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 

18. Anlaşmazlık durumlarında Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE BARUM ANALİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ 
AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.

                                                                                                               YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
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                 Düşük Basınç                                             Yüksek Basınç    
*Analiz  koşulları  istek  sahibi  tarafından
mutlaka belirtilmelidir. ☐ Gözeneklilik

☐ Gözenek Boyutu Dağılımı
☐ Diğer:

☐ Gözeneklilik
☐ Gözenek Boyutu Dağılımı
☐ Diğer:
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Etiket No Numune İçeriği Deney Basıncı (psi) Numune Yapısı

01    ☐ Bulk              ☐ Toz
02    ☐ Bulk              ☐ Toz
03   ☐ Bulk              ☐ Toz
04   ☐ Bulk              ☐ Toz
05   ☐ Bulk              ☐ Toz
06   ☐ Bulk              ☐ Toz
07   ☐ Bulk              ☐ Toz
08   ☐ Bulk              ☐ Toz

Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:

Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐      İstemiyorum ☐

Cıva Porozimetresi Numune Kabul Kriterleri 

Müşteri numune gönderirken Analiz Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte,  aşağıda belirtilen şartlara da uymakla
yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BARUM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.  

1. Cıva Porozimetresi analiz başvurusu için gerekli planlamaların yapılması, cihazın durumu, sırada olan diğer talepler
hakkında bilgi  edinilmesi  ve  ölçüm için  gereken numune miktarının  belirlenmesi  amacıyla  cihazdan sorumlu uzman(lar)la
önceden temasa geçilmelidir.
2. Numune ambalajları  numuneyi  açıklayacak  bilgileri  içeren  etikete  sahip  olmalıdır.  Numuneler  01’den  başlanarak
müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
3. Cihaz, parça ve pelet halindeki katı malzemeler üzerinde ölçüm yapabilmektedir. Teknik nedenlerden dolayı kuru
olmayan numuneler üzerinde ölçüm yapılamamaktadır.  Toz halindeki  numuneler,  ölçümün ilk aşaması  olan vakum işlemi
sırasında cihazda sorun yaratma olasılığına karşı numune sahibi tarafından pelet haline getirilerek teslim edilmelidir.
4. Ölçümde kullanılacak numune hücresi iç çapı 10 mm, uzunluğu 10 mm olan bir silindir yapısındadır. Bu boyutlardan
daha büyük numuneler parçalanarak ölçüm hücresine sığabilecek hale getirilecektir. 
5. Numune sahibinin istediği/kabul  ettiği koşullarda yapılan deneylerden sonuç alınamaması durumunda sorumluluk
numune sahibine aittir.
6. Deney hücrelerinde temizlenemeyecek kalıntı bırakan numuneler için ayrıca hücrenin bedeli talep edilir.

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 2/2



MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (BARUM) 
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Başvuranın Adı, Soyadı:
Kurum/Üniversite-Bölüm:

Tel:
E-Posta:

Başvuru Tarihi:
Adres:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Ödemenin Yapılacağı Kaynak:
☐ Proje (BAP, TÜBİTAK, vs.)  Proje No:                                    ☐ Bireysel  (T.C. Kimlik No:                                            )                  ☐ Özel Sektör       

BARUM Müdürlüğü’ne,
.........  adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden   ☐  Kargo ile iletilmesini arz ederim. 
Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza  zararlı etkisi      ☐  Vardır    ☐  Yoktur
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.
☐  Solunum: ____________       ☐  Deri: ____________      ☐  Göz: ____________
BARUM Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme BARUM ile Müşteri  arasındaki  Hizmet Sözleşmesidir.  BARUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi  ve kuruluşlar  “MÜŞTERİ”,  laboratuvar  ise
“BARUM” olarak adlandırılmıştır. 
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin BARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması,  ambalajlanması  ve muhafazası  müşterinin sorumluluğundadır.  Bu etkenlerden

dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BARUM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BARUM tarafından kabul edilmez. 
4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan

ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (maral.bilecik.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen

şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün

önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa

gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun
şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. 

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BARUM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. 
13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin BARUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
14. Müşteri,  deney sonuçlarının  sadece deneyi  yapılan  numuneye  ait  olduğunu,  ticari  bir  amaçla  kullanılmayacağını  ve  reklamlarda  BARUM’un  adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün BARUM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. 
16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil

edilir. 
17. BARUM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri BARUM

tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BARUM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda numarası belirtilen proje
şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin
kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile BŞEÜ Döner
Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BARUM tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 

18. Anlaşmazlık durumlarında Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE BARUM ANALİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ
AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.
                                                                                                                        YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 1/2
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İstenilen Analiz

   ☐ Tek Noktalı Yüzey Alanı            ☐ Mikro gözenek Boyut Dağılımı             

   ☐ Çok Noktalı Yüzey Alanı            ☐ Diğer:
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Etiket No
Numune

İçeriği
Ön Isıtma Bilgileri (Degas) Numune Yapısı

Sıcaklık (°C) Süre (saat)
01 ☐ Toz         ☐ Bulk
02 ☐ Toz         ☐ Bulk
03 ☐ Toz         ☐ Bulk
04 ☐ Toz         ☐ Bulk
05 ☐ Toz         ☐ Bulk
06 ☐ Toz         ☐ Bulk
07 ☐ Toz         ☐ Bulk

Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:

Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐      İstemiyorum ☐

Yüzey Karakterizasyon Cihazı (BET) Numune Kabul Kriterleri 

Müşteri  numune gönderirken Analiz  Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla  birlikte, aşağıda belirtilen şartlara  da uymakla yükümlüdür.
Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BARUM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.
1. Yüzey  Karakterizasyon cihazı  analiz  başvurusu  için  gerekli  planlamaların  yapılması,  cihazın  durumu,  sırada  olan diğer  talepler
hakkında bilgi edinilmesi ve ölçüm için gereken numune miktarının belirlenmesi amacıyla cihazdan sorumlu uzman(lar)la önceden temasa
geçilmelidir.
2. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından
mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
3. Cihaz toz, parça ve pelet halindeki katı malzemeler üzerinde ölçüm yapabilmektedir.  Teknik nedenlerden dolayı kuru olmayan
numuneler üzerinde ölçüm yapılamamaktadır.
4. Numunelerin Yüzey Karakterizasyon cihazında ölçüme alınabilmesi için, ölçüm öncesindeki degas işleminin sıcaklığının ve süresinin
mutlaka Analiz Talep Formu’ndaki ilgili alana yazılması gereklidir. Degas işlemi için gerekli bilgilerin sağlanmaması durumunda numuneler
ölçüme alınmayacaktır.
5. Numune  sahibinin  istediği/kabul  ettiği  koşullarda  yapılan  deneylerden  sonuç  alınamaması  durumunda  sorumluluk  numune
sahibine aittir.
6. Deney hücrelerinde temizlenemeyecek kalıntı bırakan numuneler için ayrıca hücrenin bedeli talep edilir.

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 2/2
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Başvuranın Adı, Soyadı:
Kurum/Üniversite-Bölüm:

Tel:
E-Posta:

Başvuru Tarihi:
Adres:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Ödemenin Yapılacağı Kaynak:
☐ Proje (BAP, TÜBİTAK, vs.)  Proje No:                         ☐ Bireysel (T.C. Kimlik No:                                       )                            ☐ Özel Sektör       

BARUM Müdürlüğü’ne,
.........  adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden   ☐  Kargo ile iletilmesini arz ederim. 

Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza  zararlı etkisi      ☐  Vardır    ☐  Yoktur

Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.                 ☐  Solunum:
____________       ☐  Deri: ____________      ☐  Göz: ____________

BARUM Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme BARUM ile Müşteri  arasındaki  Hizmet Sözleşmesidir.  BARUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi  ve kuruluşlar  “MÜŞTERİ”,  laboratuvar  ise
“BARUM” olarak adlandırılmıştır. 
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin BARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması,  ambalajlanması  ve muhafazası  müşterinin sorumluluğundadır.  Bu etkenlerden

dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BARUM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BARUM tarafından kabul edilmez. 
4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan

ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (maral.bilecik.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen

şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün

önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa

gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun
şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. 

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BARUM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. 
13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin BARUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
14. Müşteri,  deney sonuçlarının  sadece deneyi  yapılan  numuneye  ait  olduğunu,  ticari  bir  amaçla  kullanılmayacağını  ve  reklamlarda  BARUM’un  adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün BARUM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. 
16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil

edilir. 
17. BARUM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri BARUM

tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BARUM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda numarası belirtilen proje
şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin
kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile BŞEÜ Döner
Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BARUM tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 

18. Anlaşmazlık durumlarında Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE BARUM ANALİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ
AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.

YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 1/2
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İstenen Analiz
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Etiket No Numune Adı Numune İçeriği

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr  http://www.maral.bilecik.edu.tr 2/2
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Başvuranın Adı, Soyadı:
Kurum/Üniversite-Bölüm: 

Tel:
E-Posta:

Başvuru Tarihi:
Adres:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Ödemenin Yapılacağı Kaynak:
☐ Proje (BAP, TÜBİTAK, vs.)  Proje No:                               ☐ Bireysel  (T.C. Kimlik No:                                  )      ☐ Özel Sektör       

BARUM Müdürlüğü’ne,
.........  adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden   ☐  Kargo ile iletilmesini arz ederim.
Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza  zararlı etkisi      ☐  Vardır    ☐  Yoktur
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.

☐  Solunum: ____________       ☐  Deri: ____________      ☐  Göz: ____________
BARUM Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme BARUM ile Müşteri  arasındaki  Hizmet Sözleşmesidir.  BARUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi  ve kuruluşlar  “MÜŞTERİ”,  laboratuvar ise
“BARUM” olarak adlandırılmıştır. 
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin BARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması,  ambalajlanması ve muhafazası  müşterinin sorumluluğundadır.  Bu etkenlerden

dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BARUM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BARUM tarafından kabul edilmez. 
4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan

ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (maral.bilecik.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen

şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün

önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa

gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun
şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. 

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BARUM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. 
13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin BARUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
14. Müşteri,  deney sonuçlarının  sadece deneyi  yapılan  numuneye ait  olduğunu,  ticari  bir  amaçla  kullanılmayacağını  ve  reklamlarda  BARUM’un  adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün BARUM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. 
16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil

edilir. 
17. BARUM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri BARUM

tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BARUM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda numarası belirtilen proje
şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin
kullanılması,  projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile BŞEÜ Döner
Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BARUM tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 

18. Anlaşmazlık durumlarında Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE BARUM ANALİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ
AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.

YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
Tel: +90 228 214 14 26  e-posta: maral@bilecik.edu.tr http://www.maral.bilecik.edu.tr 1/3
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ANALİZİ İSTENEN ÖRNEK NUMUNE

Çözelti Katı

Çözelti ile birlikte Çözücüsüz

Numunenin Çözümdüğü Solventler:
Numune Miktarı:

Diğer Koşullar:
Numune Tipi: Su Toprak Gıda Diğer

İSTENİLEN ELEMENTLER

Hg Ca-Mg Ni Fe Zn Ag Cd Al As

Cu Ba Au Pb Cr Se B Mn Sn

Co *.......... *.......... *.......... *.......... *.......... *.......... *.......... *..........
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Etiket No Numune Adı Numune Miktarı Numune İçeriği Fiziksel Yapısı Numune Saklama Koşulları

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐      İstemiyorum ☐

AAS Analizi Numune Kabul Kriterleri
Müşteri numune gönderirken Analiz Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun
olmayan numune gönderilmesi halinde BARUM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.
1. Numunelerin BARUM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
2. Numuneler özellikleri bozulmadan laboratuvara ulaştırılmalıdır.
3. Numunelerin özel saklama koşulları varsa Analiz Talep Formunda  ilgili bölümde belirtilmelidir. 
4. Çatlak, kırık veya temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir.
5. Numune  ambalajlarına  Analiz  Talep Formunda  belirtilen  etiket  numaraları  açıkça  yazılmalıdır.  Numune  ambalajları  numuneyi

açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri  tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney
Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.

6. Su  numuneleri en  az  50  mL  olmalı  ve  temizlenmiş  plastik  (PE  veya  PTFE)  veya  cam  (mümkünse  borosilikat)  şişelerde  asıl
numuneyitemsil  eder  şekilde  teslim edilmelidir.  Şişelerin  numune  konmadan  önce,  numuneyle  birkaç  kez  çalkalanması  önerilir.
Numune kaplarının ağzı sıkıca kapatılmalı ve hava boşluğu bırakılmamalıdır.

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No
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7. Su  numunelerinde  çözünmüş  haldeki  elementlerin  tayini  yapılacaksa,  numuneler  membran  filtreden  (gözenek  boyutu  0,45  μm)
süzülmeli  ve  pH<2 olacak  şekilde  nitrik  asit  eklenmelidir.  Eğer  su numunesi  içerisindeki  partiküllerin  analizi  yapılacaksa numune
süzülerek  bu  partiküller  membran  filtreye  toplanmalı  veya  toplam  element  analizi  yapılacaksa  numune  süzme  işleminden
geçirilmeden  pH<2 olacak şekilde nitrik asit eklenmelidir.

8. Su numunelerinin analizi, ek bir işlem talep edilmediği takdirde laboratuvarımıza teslim edildiği haliyle yapılır. Numunenin özelliğinin
bozulmaması ve doğru sonuçlar alınabilmesi için belirtilen işlemlerin dikkate alınması önerilir.  Bu işlemler, su numunesi alındıktan
sonra, laboratuvarımızda belirli bir ücret karşılığında yapılmaktadır.

9. Katı numuneler kilitli poşet veya ağzı tam kapalı ve mümkünse parafilmlenmiş kaplarda teslim edilmelidir. 
10. Katı numuneler (toprak, kayaç, sediman ve benzeri) için parçacık boyutu 150 µm’den küçük ve numune miktarı en az 5 gram olmalıdır.

Numunenin çözeltiye alma işlemi öncesinde kurutulması isteniyorsa analiz başvuru formunda belirtilmelidir. 
11. Metal ve benzeri katı numuneler, toz, talaş veya çok küçük parçalar halinde kesilmiş olarak teslim edilmelidir.
12. Polimer numunelerinde çözeltiye alma işleminin yapılabilmesi için,  numune içeriği  (polimerin adı, varsa katkı maddeleri  gibi)  tam

olarak belirtilmelidir. 
13. Petro-kimyasal  numunelerin  doğrudan  analizi  yapılmamaktadır,  mikrodalga  fırınla  çözeltiye  alma  işleminin  mümkün  olduğu

numunelerin analizi yapılır. 
14. Laboratuvarda sentezlenmiş, az miktarda numune elde edilen durumlar için laboratuvar veya deney sorumlusuyla görüşülmelidir.
15. Numune içerisinde organik bileşik veya organik çözücüler varsa ayrıntılı olarak belirtilmelidir. 
16. Kan, üre, doku ve benzeri biyolojik numunelerin analizi yapılmamaktadır.
17. Patlayıcı, toksik, radyoaktif ve kanserojen özellikte numuneler analize kabul edilmez.
18. Numunelerin homojen olması tercih edilir. Aksi takdirde analiz sonuçları farklılık gösterebilir ve laboratuvarımız bu durumdan sorumlu

değildir.
19. Bu kriterlerin kapsamadığı numune tipleri için numune kabul birimi/laboratuvar sorumlusu/deney sorumlusuyla görüşülmelidir.
20. Tahmini analiz süresi 15 iş günüdür. Analiz yoğunluğuna ve analizi talep edilen numune sayısına göre bu süre değişebilir. Cihaz arızası

ve benzeri durumlarda bilgilendirme yapılacaktır.

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No

Analiz OnayıBaşvuru Tarihi

Analiz Başlama – Bitiş Tarihi
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Başvuranın Adı, Soyadı:
Kurum/Üniversite-Bölüm:

Tel:
E-Posta:

Başvuru Tarihi:
Adres:

Vergi Dairesi:
Vergi No:

Ödemenin Yapılacağı Kaynak:
☐ Proje (BAP, TÜBİTAK, vs.)  Proje No:                                    ☐ Bireysel  (T.C. Kimlik No:                                            )                  ☐ Özel Sektör       

BARUM Müdürlüğü’ne,
.........  adet numunenin deneyleri yapılarak deney raporunun tarafıma ☐ Elden   ☐  Kargo ile iletilmesini arz ederim. 
Numunenin çevre, insan sağlığına veya cihaza  zararlı etkisi      ☐  Vardır    ☐  Yoktur
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numunelerin Madde Güvenlik Bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazılmalıdır.
☐  Solunum: ____________       ☐  Deri: ____________      ☐  Göz: ____________
BARUM Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme BARUM ile Müşteri  arasındaki  Hizmet Sözleşmesidir.  BARUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi  ve kuruluşlar  “MÜŞTERİ”,  laboratuvar ise
“BARUM” olarak adlandırılmıştır. 
1. Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin BARUM’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması,  ambalajlanması ve muhafazası  müşterinin sorumluluğundadır.  Bu etkenlerden

dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan BARUM sorumlu tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu BARUM tarafından kabul edilmez. 
4. Müşteri, numuneleri 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.
5. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz Talep Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 
6. Analiz Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan

ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
7. Deneyler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (maral.bilecik.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
8. Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden BARUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen

şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
9. Müşteri randevulu deneylerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün

önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder. 
10. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa

gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun
şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. 

11. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. 
12. Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge BARUM’a ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez. 
13. Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin BARUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
14. Müşteri,  deney sonuçlarının  sadece deneyi  yapılan  numuneye ait  olduğunu,  ticari  bir  amaçla  kullanılmayacağını  ve  reklamlarda  BARUM’un  adının

zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün BARUM tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
15. Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. 
16. Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil

edilir. 
17. BARUM’a deney talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri BARUM

tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. BARUM’da yapılması talep edilen deneylerin ilgili Analiz Talep Formu’nda numarası belirtilen proje
şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin
kullanılması,  projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile BŞEÜ Döner
Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar BARUM tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir. 

18. Anlaşmazlık durumlarında Bilecik Mahkemeleri yetkilidir.

BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE BARUM ANALİZ HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ
AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.
                                                                                                                        YETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA
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Numunenin Cinsi                     ☐ Plastik                 ☐ Kompozit                ☐ Metalik                 ☐ Diğer:  _______________        
Etiket No Numune Adı Etiket No Numune Adı Etiket No Numune Adı

01 06 11
02 07 12
03 08 13
04 09 14
05 10 15

Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:

Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐      İstemiyorum ☐

Stereo Mikroskop Numune Kabul Kriterleri 
Müşteri  numune gönderirken Analiz  Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla  birlikte, aşağıda belirtilen şartlara  da uymakla yükümlüdür.
Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BARUM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.  

A. Numunenin Getiriliş Şekli ve Süresi
1. Numunelerin BARUM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
2. Bozulma özelliği olan numuneler (ısı, nem etkisiyle), gerekiyorsa aynı gün içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
3. Numunelerin özel saklama şartları varsa Analiz Talep Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir. 

B. Ambalaj Şekli, Numune Özelliği ve Numune Miktarı
1. Numuneler, malzemenin özelliklerini etkilemeyecek şekilde hazırlanmalıdır. 
2. Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler zarar görmeyecek şekilde uygun kap ya da kutularda laboratuvara iletilmelidir.
3. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından

mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.

BARUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No
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