ÖZEL İSTEK ANALİZ TALEP FORMU
GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ’ ne,
KOCAELİ
…………………numunesinde aşağıda belirtmiş olduğum analizlerin yapılıp sonuçlarının tarafıma bildirilmesi için
gereğini arz ederim.
Firma/Şahıs
Adı
Adres
Telefon No
No

:
:
:
Analiz Adı

Vergi No / TC No:
Metot
*

No
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Analiz Adı

Metot*

*Müşteri analiz metodu belirtmediğinde Analizler, Metotlar, Numune Miktarları ve Ücretleri Listesinde belirtilen analiz
yöntemlerini ve ücretini kabul etmiş sayılır. (gidalab.tarimorman.gov.tr/kocaeli adresinden analiz metotları ve ücreti
öğrenilebilir.)
□ Raporun ıslak imzalı hazırlanmasını istiyorum.
□ Yukarıda belirtilen analiz sonuçlarının Türk Gıda Kodeksi’ne veya ilgili mevzuata göre değerlendirilmesini istiyorum.
□ Artan numunenin tarafıma iadesini istiyorum.
□ Analiz raporunun belirttiğim kişilere (.............................................................................................................)
teslim edilmesini istiyorum.
□ Raporların posta /karşı ödemeli kargo/e-posta/kep adresi (……………………………………………………..………..) ile
gönderilmesini istiyorum.
NOTLAR:
1- Analiz ücreti ödenmeyen numunelerin analizine başlanmaz.
2- Müşteri herhangi bir nedenle analizin durdurulmasını talep ederse analiz ücreti geri iade edilmez.
3- Analizler, Metotlar, Numune Miktarları ve Ücretleri Listesinde belirtilen numune miktarının iki katı getirilen numunelerde
(mikrobiyolojik analiz, rutubet analizi, peroksit değeri gibi tekrarlanamayan analizler hariç) analiz tekrarı yapılabilir. Bu analiz
tekrarında analiz ücreti alınmaz.
4- Analiz sonucu uygun çıkan ve 15 gün içinde geri alınmayan artan numune ile analiz sonucu uygun çıkmayan numune
imha edilir.
5-Laboratuvardan alınmayarak diğer yollarla gönderilen analiz sonuçlarında müşteri gizliliğinin tehlikeye girmesi konusunda
sorumluluk kabul edilmez.
6-Laboratuvarda karar kuralı uygulanabilecek analizler için ilgili yasal mevzuata göre uygulama yapılır.
7-Sonuçlar numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.
8-Bilginin ve numunenin müşteri tarafından sağlanması ve sonuçların geçerliliğini etkileyebilecek olması durumunda
sorumluluk müşteriye aittir.
9-Düzenlenecek Rapor adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.
10-Kanunen zorunlu olunan veya yetkili kılınan durumlarda müşteri bilgileri paylaşılabilir.
Yukarıda belirtilen tüm maddeleri kabul ediyorum.

Firma Kaşesi/Ad Soyadı
Tarih-İmza

NKR Elemanı
İmza

Kargo ve postayla gelecek numuneler için ve müşteri ile yapılan sözleşmede herhangi bir değişiklik olduğunda
doldurulacak bölüm;
□ Müşteri ile telefonla görüşme yapılarak analiz yöntemleri ve koşulları üzerinde mutabakata varıldı.
□ Sözleşmedeki değişiklik yazı ile bildirildi.
Yapılan Görüşmenin Tarihi ve Saati:
Görüşmenin Ayrıntıları (gerekiyorsa):

KGKLAB

NKR Elemanı
İmza
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