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Numune Teslim Tarihi                                    Gönderim Şekli    Kargo                Elden 
RAPORUN DÜZENLENECEĞİ FİRMA/KİŞİ BİLGİLERİ 

Firma/Kişi Adı  
Adres  
Tel/Faks  /    
e-mail  

FATURA EDİLECEK FİRMA/KİŞİ BİLGİLERİ 

Firma/Kişi Adı  
Adres  
Tel/e-mail / 
VergiDairesi/V.No/TC No  

ANALİZ EDİLECEK NUMUNE BİLGİLERİ 

Laboratuvar 

Kayıt No* 

 

    Numune Adı 

Geliş 

SıcaklığıºC 

Ambalajı/ 

Miktarı 
Parti No İstenen Analizler 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

      

      

RAPORDA BELİRTİLMESİ İSTENEN EK BİLGİLER  

İngilizce Rapor   Uygunluk Değerlendirme (Karar kuralı) Üretici Firma: 

Diğer Bilgiler: 

   

Numune analiz için uygun koşullarda gelmemiştir. Uygun olmayan numune için müşteriye bilgi verilmiştir. 

Numune şartlı kabul edilmiştir.                                      Ölçüm belirsizliği raporda verilsin mi     Evet                       Hayır 

ANALİZ SONUÇ RAPORUNUN BİLDİRİLMESİ 

Telefon Fax Elden E-mail Kargo 

ONAYLAR 

 NUMUNEYİ GÖNDEREN AYTB LABORATUVAR ADINA TESLİM ALAN 

İsim/Unvan   

İmza   

 

                                                                        AYTB LABORATUVARI HİZMET ŞARTLARI 
1. Bu form sözleşme niteliğindedir.Müşteri analiz talep formunu imzaladığı takdirde verdiği bilgilerin doğruluğunu ve sunulan hizmet şartlarını kabul ettiğini 

beyan eder.Analize başlandığı takdirde müşteri talebinden caysa dahi ücret alınır. 

2. Numune gönderilmesi durumunda,Analiz Talep Formunun doldurularak numune ile gönderilmesi veya mail olarak atılması gerekmektedir. Analiz talep 

formunun eksiksiz biçimde doldurulması ve bilgilerin doğruluğu müşterinin sorumluluğunda olup;verilen bilgilerden dolayı yaşanacak herhangi bir sorunda 

AYTB laboratuvarı sorumlu değildir. 

3. Numunenin AYTB tarafından alınmadığı durumlarda, analiz şartlarına uygun,belirtilen miktarda,partiyi temsil edecek şekilde numune alınması ve 

laboratuvara uygun koşullarda teslim edilmesi müşterinin sorumluluğundadır. 

4. Analiz için gerekli numune miktarı,analiz metodu,süresi analiz fiyat listesinde belirtilmiş olup;analiz başvurularında analiz fiyat listesi ve/veya onaylı fiyat 

teklifi esas alınmaktadır. 

5. Şahit numune saklama süresi özel istek numunelerinde 2 ay olup,kısa sürede bozulan ürünler için raf ömrü kadardır.Müşteri tarafından herhangi bir talep 

olmadığı takdirde şahit numune saklama süresi analiz raporunun müşteriye iletilmesinden itibaren 3 gündür.Atık su ve mikrobiyoloji numuneleri,numune 

sonucu çıkana kadar saklanır. 

6. AYTB  sadece müşteri tarafından talep edilmesi halinde, Karar kuralı talimatınıa göre değerlendirir. Raporlarda ölçüm belirsizliklerinin verilmesi hususu 

k=2, % 95 güven aralığı şeklindedir. 

7. Dilekçede belirtilen bilgiler esas alınarak yapılan fax,mail ve kargo gönderimlerinden doğabilecek müşteri gizliliğinin korunamamasından laboratuvar 

sorumlu değildir. 

8. Analiz ücretinin ödenmemesi ve evrak eksikliği olması durumunda analize başlanmayacaktır,analizine  başlanmayan numuneler en fazla 1 hafta tarafımızda 

muhafaza edilir.Bu süre içerisnde işleme alınmamış veya başvuran tarafından geri alınmamış numunelerin sorumluluğu tarafımıza ait değildir. 

9. Yasal mevzuatın gerektirdiği durumlarda müşteri bilgileri yasal otorite ile paylaşılmak zorundadır. 
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