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ÖZEL İSTEK FORMU 

 

 

Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvarları Kalite Yönetim Sistemi’ne ait güncel dokümanlar Ortak ağ üzerindedir. Basılı ortamda 

bulunan dokümanlar “Kontrolsüz Kopya” niteliğindedir. Basılı ortamda kontrollü kopya talebinizi Kalite Birimi’ne iletmeniz gereklidir. 

Kurum içi kullanım içindir, çoğaltılamaz ve kurum dışına çıkartılamaz. 

AFYONKARAHİSAR GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

 

Aşağıda belirtmiş olduğum bilgiler doğrultusunda, getirmiş olduğum numunelerin analizlerinin yapılarak 

düzenlenecek raporun tarafıma bildirilmesini arz ederim. 

Numune kabul esasları, analizlerin hangi metotlarla yapılacağı, analiz süreleri ve analiz ücretleri ile aşağıda yazan 

açıklamalar hususunda bilgilendirildim. Analiz sonucu uygun çıkan ve rapor çıkış tarihi itibariyle 15 gün içerisinde 

alınmayan numunelerin imha edileceğini ve bu formun sözleşme niteliğinde olduğunu biliyor, kabul ve teyit ediyorum. 
 

İstek Sahibinin                                                                                                                                        

Adı Soyadı :                                                                                             

Firma Adı :         

Adres  :          

Tel/Faks :                                                                            Vergi No/Vergi Dairesi:  

Numune Geliş Saati:    …: …                              İkincil Numune:            Bırakılmıştır             Bırakılmamıştır  
TGK veya Mevzuata göre değerlendirme isteniyor mu?       Evet              Hayır (Evet ise F.T.P.18.02.01 kodlu form doldurulur) 

Rapor Teslim Şekli:     Faks        Posta          Elden 

Analiz Ücreti Tahsilat Şekli:        Nakit          Banka                   Fatura No: ……………………. 

Şartlı Kabul :      …………………………………………………………..…………………………...                                                                

Raporu elden almaya yetkili kişiler: 1)...................................................     2)............................................ 
 

NUMUNENİN İstenilen 

Analizler 
Metot Ücret (TL) 

Kodu Cinsi Ambalajı Miktarı Sıcaklık 

        

        

        

        

 

AÇIKLAMALAR: 

1- Analiz ücretleri kurumumuzda elden tahsil edilir veya Afyonkarahisar GKLM Döner Sermaye Saymanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası 

Afyonkarahisar Şubesi’ndeki hesabına (IBAN No: TR 53 0001 0000 2158 1390 58 5001) yatırılabilir. 

2-*Akredite Analiz Ücretlerine % 10 ilave yapılmaktadır. 

3-Talebin kabulü ve numune/numunelerin analize alınması, analiz ücretinin ödendiği ve numune ile ilgili gerekli evrak/dokümanların eksiksiz 

Afyonkarahisar GKLM’ ne teslim edildiği tarihten itibaren başlar. Ücret ödenmemesi ve evrak eksikliği giderilmediği takdirde analize 

başlanmaz. Bu nedenlerle olan gecikmelerden Afyonkarahisar GKLM sorumlu değildir. 30 gün içerisinde ücreti yatırılmayan özel istek 

numuneleri imha edilir.  

4-Elden teslimlerde Analiz Raporu teslim edilirken kimlik beyan edilmesi zorunludur. Kargo ile gönderilmesi istenmesi halinde kargo bedeli 

müşteriye aittir. 

5-Analize uygun şekilde numune alma ve numunenin bütünü temsil etmesi müşteri sorumluluğundadır. 

6-Yukarıda numuneye ait bilgiler ‘tarafınızca beyanı esas kabul edilerek raporda yer alacak olup sorumluluğu müşteriye aittir. Bu bilgilerden 

dolayı oluşacak herhangi bir sorundan Afyonkarahisar GKLM sorumlu tutulamaz.  

7- Analiz raporu istendiği takdirde dilekçede belirtilen kargo veya faks ile gönderilir. Faks veya kargo ile gönderimde doğabilecek müşteri 

gizliliğinin korunamamasından laboratuvarımız sorumlu değildir. 

8-Yukarıda belirtilen numuneye düzenlenecek analiz raporu, adli ve idari işlemlerde ve reklam aracılığıyla kullanılamaz. 

9- Özel istek analiz raporlarında uygunluk değerlendirmesi TGK veya mevzuata göre istenirse ölçüm belirsizliği müşteri talebi doğrultusunda 

web sayfamızda yayınlanan karar kuralı talimatında belirtilen şekilde uygulanır 

10- Müşteri ile sözleşme imzalanıp fatura işlemleri tamamlanmış olan ve GKLS siteminde işleme alınıp birimlere sevk işlemleri tamamlanan 

numunelerde başlayan analizler için müşteri herhangi bir nedenle analizin durdurulmasını talep edemez. Böyle bir durumda herhangi bir 

analizden vazgeçilmesi ya da analiz ücretinin geri ödenmesi mümkün değildir.  

11- Numunenin, laboratuvarımız “Numune Kabul Kriterleri”nde belirtilen koşullara uymaması sebebi ile şartlı kabul ile kabul edilmesi 

durumlarında “Feragat Beyanı” doldurulur. 

12- Mahkemelerin, Resmi otoritelerin (Bakanlıklar vb.), denetim kuruluşlarının (Türkak, TSE vb.) talep etmesi durumunda bilgiler paylaşılmakta 

ve müşteri bu durumdan haberdar edilmemektedir. 

Kabul/Teyit Eden                                                                                                                       Numuneyi Teslim Alan  

Adı Soyadı/ İMZA                                                                                                                          Adı Soyadı/ İMZA    

    …./…../…..                                                                                                                                       …./…../…. 
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