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NANOLAB AKADEMİ VE LABORATUVAR HİZMETLERİ  
Balıkesir Asfaltı 6. Km Bandırma/ BALIKESİR 

Tel: 0266 733 90 22/23      Faks: 0266 733 90 24 

        Web: www.nanolabakademi.com    E-mail:info@nanolabakademi.com 

 

Numuneyi Gönderen Firma/Şahıs 

Adı 
 

 

Adresi  

Tel/Faks/E-Mail  

Vergi Dairesi/Vergi No  

Yetkili kişi  

Talep Edilen Şahit Numune Saklama Süresi  

Numune Uygun Koşullarda Gelmiş mi? Evet ☐            Hayır  ☐                  Sıcaklık: 

Numuneniz İçin Geri Alım Talebiniz Var mı ? Evet ☐            Hayır  ☐ 

Analiz Sonuç Raporunun Bildirilmesi 

Elden ☐ E-mail ☐ Kargo ☐ Faks ☐    İkincil Numune  Ayrılacaktır ☐   Ayrılamayacaktır ☐   

*Karar Kuralı Lehte Kullanılmasını istiyorum ☐ Aleyhte Kullanılmasını istiyorum ☐ 

 

Numune Adı/Cinsi  

Numune No 

Teklif Tarih No 

Numunenin Ambalaj 

Durumu 

Miktarı 

Numunenin Seri/Lot 

Numarası 

Numunenin Üretim ve 

Son Kullanım Tarihi 

İstenen 

Analizler/Metotlar 

     

 

 

    

     

     

     

1. Analiz raporu sadece beyan edilen numaraya fakslanır /mail gönderilir /kargo yapılır, fakstan/mailden veya kargodan doğabilecek 

müşteri gizliliğinin korunamamasından laboratuvarımız sorumlu değildir.Gizlilik ve tarafsızlık ilkemiz gereği 3.kişilerle bilgi paylaşımı 

yapılmamaktadır.Farklı kişi ve birimlerin süreç hakkında bilgilendirilmesi, bilgi paylaşımı talebiniz varsa lütfen yazılı olarak bildirin.  

2. Numunelerinizin muhafaza süresi 15 gündür. Numune saklama şartlarını  www.nanolabakademi.com adresinden öğrenebilirsiniz. 

3. Talep edilen analizler, analiz ücret listesinde bulunan metoda ve anlaşılan ücrete  göre yapılmaktadır 

4. .Fiyat teklifi formu doldurulamadığı durumlarda bu form sözleşme yerine geçer. 

5.  **Karar Kuralı: Belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğu belirtirken, ölçüm belirsizliğinin (Ö.B.) nasıl hesaba katılacağını açıklayan 

kural. Belirsizliğin lehte (sonuçtan hesaplanan ölçüm belirsizliği çıkarılarak) veya aleyhte (sonuca hesaplanan ölçüm belirsizliği ilave 

edilerek) uygulanması için talepte bulunabilirsiniz.  

6. Laboratuvar, faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süresince elde edilen veya oluşturulan bütün bilgilerin yönetiminden, yasal 

yükümlülükler doğrultusunda sorumludur. Müşteri tarafından oluşan bilgiler kullanılmak istendiğinde ise bilginin müşteri 

tarafından kamuya açık hale getirildiği durumlar hariç, diğer tüm bilgiler özel bilgi olarak değerlendirilir ve bu bilgiler mahrem 

kabul edilir. Ancak Yasal otorite müşterinin haberi olmadan müşteriye dair bilgilere ulaşmak isterse, bilgilerin paylaşıldığı ile ilgili 

hususta müşteriye bilgi verilmez. 

7. Numune kabul kriterlerine aykırı bir durumda dahi analiz talep edildiğinde bu form ile yapılan sözleşme ile sonuçların 

sapmalardan etkilenebileceği bu form altında teslim edilen tüm numuneler ve analizler için müşteri tarafından kabul edilir ve 

laboratuvar sorumluktan feragat etmiş sayılır. 

Numuneyi Teslim Eden / İmza                                 Tarih                                Numuneyi Teslim Alan / İmza 

http://www.nanolabakademi.com/
http://www.nanolabakademi.com/

