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 BAŞVURU, NUMUNE KABUL, 
SEVK, SONUÇ TESLİM VE 

İADE FORMU
YAYIN TARİHİ 7.6.2021

HAZIRLAYAN

DÖKÜMANTASYON PERSONELİ

ONAYLAYAN

GİRDİ NİHAİ ÜRÜN LABORATUVAR YÖNETİCİSİ

Tarih:
Girdi Kontrol No: (nihai ürün 
analizleri ve diğer ekstra analizler )
SAP No: (Girdi kontrol analizleri)

Barkod:(GDO analizi için gelenler) -
Numune Adı :
Tedarikçi firma adı:
Başvuru Yapan: Numune 

Getiren:
□ Feragat Beyanı (Numunede belirlenmiş şartlardan sapma olduğunu kabul ediyorum bu öğede analiz yapılması istiyorum. 
Analiz sonucunun bu numuneden dolayı doğacak ihtilafları kabul ediyorum.)
Numune Geliş Şekli: İmza:

Feragat Beyanı İstenecek***
□ Kabul □ İade*
Kabul Eden: İade Alan:
İmza: İmza:
* İade Nedeni:

Numunede İstenilen Analizler Analiz Sonucu Bölüm Analizi Yapan İmza

AÇIKLAMALAR 
1. Verilecek hizmet sonrasında düzenlenecek analiz raporu adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz. 
2. Yapılacak analiz türüne ve sayısına göre numune miktarları değişmekle birlikte, analiz için gönderilmesi gereken numune 
miktarı katı ürünlerde 500 g, sıvı ürünlerde 500 ml'dir. 
4. Numune alımı laboratuvar tarafından yapılmamakta olup müşterinin sorumluluğundadır. Analiz raporunda belirtilen sonuçlar 
gönderilen numunenin teslim alındığı hali için geçerli olacaktır. 
5. Numunenin nakli sırasında numunede oluşabilecek hasardan laboratuvar sorumlu değildir. Numunelerin uygun saklama ve 
taşınma koşullarında (soğuk zincir, ambalaj bütünlüğü vb) laboratuvara teslim edilmesi sorumluluğu müşteriye aittir. 
6. Numunelere ait, saklama ve taşınma koşullarına ilişkin bilgilerin eksiksiz olarak laboratuvara iletilmesi müşterinin 
sorumluluğundadır, orijinal ambalajında gönderilecek numuneler için ambalaj üzerinde belirtilen saklama koşullarında 
laboratuvara iletilmelidir. 
7. Laboratuvarımız, analizlerde taşeron (dış) laboratuvar kullanmamaktadır. Teklif edilen analizlerin yapılamaması ve/veya 
aksaklık yaşanması durumunda müşteriye bilgi verilir ve bu süreçte de taşeron (dış) laboratuvar kullanılmaz. 
8. Laboratuvarın gizli bir bilgiyi açıklamaya kanunen zorunlu olduğu veya sözleşmeden kaynaklı olarak yetkili kılındığı 
durumlarda, kanunen yasaklanmadıkça, müşteri ya da ilgili şahıs, açıklanacak bilgi konusunda haberdar edilir. 
9. Analizler için kullanılacak referans metotların iptal olması veya yerine geçen bir standardın metodun olmaması durumunda 
metot, ait olduğu yıl bilgisi ile işaretlenerek müşterinin onayı ile kullanılabilir. 
10. Değerlendirmeli analiz raporu talep edilmesi durumunda uygunluk beyanının neye göre yapılacağı (kullanılacak mevzuat, 
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şartname veya standart vb.) müşteri tarafından beyan edilmelidir.  Bu durumda işbu beyan feragatname olarak kabul edilir.
11. Değerlendirmenin (Uygunluk beyanının) ve karar kuralının neye göre yapılacağı/ uygulanacağı müşteri tarafından beyan 
edilmelidir. Bu durumda işbu beyan feragatname olarak kabul edilir.(Kalitatif analizlerde karar kuralı uygulanamaz.)


