
 

                        AgriOLabEN GIDA VE ZİRAİ LABORATUVAR HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ 
                                      ÖZEL GÜBRE ANALİZ TALEBİ BAŞVURU SÖZLEŞMESİ  

MÜŞTERİ BİLGİLERİ 
FİRMA / KİŞİ 

Adı  
Adresi  
Analiz Amacı   

Tel  /Faks / e-mail / 

FATURA BİLGİLERİ 

Fatura Kesilecek Firma /  Kişi  

Adresi  

Vergi Dairesi Adı No / TC No / 

NUMUNE BİLGİLERİ 
Numuneyi  Alan   Toplam Numune Adeti  

Numune Alım Tarih/Saat   Özel Bilgi Notu  

RAPOR TESLİMATI 

Gönderim Şekli  Elden                        Kargo                e-mail                  Fax 

Adres   
Rapor Çıkış Tarihi  

Numune 
No 

Ticari Adı Tip Adı Metot Analizler Ücret Fiziksel 
Özellik 

Ambalaj 
Şekli/Miktar 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         

SÖZLEŞME MADDELERİ 

 Analiz ücreti yatırılmayan numunenin sorumluluğu laboratuvara ait değildir.  

 Deney raporları hazırlama süresi talep edilen parametreye göre değişiklik gösterir. (1-15 gün) 

 Numunenin elden veya kargoyla gönderiminde bu form yetkili kişi tarafından doldurulup  imzalanmalıdır. 
 Analiz Metotları kimyevi gübreler için GPDY:18.03.2004 Tarih ve 25406 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair 

Yönetmelik kriterleri ve 09.06.2021 Tarih ve 31506  Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi 

Yönetmeliği EK- 2 
 Analiz Metotları  organik gübre yönetmeliğinde yer alan gübreler için  OGY:23. 02. 2018  Tarih  ve   30341  Sayılı   Resmi  Gazete’de   yayımlanan   Tarımda 

Kullanılan   Organik,  Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik Ek-19  analiz metodları(OGY) 09.06.2021 Tarih ve 31506  Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği(GPGDY) 

 Numune AgriOLabEN tarafından alınmadığı için numunenin partiyi temsili AgriOLabEN sorumluluğunda değildir. 

 Rapor tarihinden itibaren numune saklama süresi 15 gündür analiz sonuçlarına 15 gün içerisinde itiraz edebilir.15 gün sonunda itiraz hakkını kaybeder. 

 Müşteriler veya temsilcileri; talepte bulunduğu deneye lab. müdürünün başvuruyu değerlendirerek uygun bulması durumunda tanık olabilirler. 
 Gübre testleri için gerekli numune miktarı numune kabul ile görüşülerek alınmalıdır. 

 Laboratuvarımız tarafından verilen hizmet faaliyetlerinde” dış tedarikçi/taşeron” kullanmamaktadır.

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALEPLERİ ONAY 

 Analiz sonuçlarını ilgili yönetmeliğe göre uygunluğunun değerlendirilmesini istiyorum   

 Analiz sonuçlarını etiket beyanına göre uygunluğunun değerlendirilmesini istiyorum                                                                                                                          

 Akredite parametreler için; Analiz sonuçlarının etiket beyanı uygunluğunun karar kuralı ile değerlendirilmesini istiyorum. 

AgriOLabEN laboratuvarının “ Uygunluk Değerlendirmede Karar Kuralı Ek Protokolü F-0701-02 ”nü okudum;                                                                           

İlgili yönetmelik değerlerine göre değerlendirilmesini talep ediyorum.                                                                            

 

 Akredite parametreler için;  Ölçüm Belirsizliğinin rapora eklenmesini istiyorum   

 Numune miktarı analiz için yeterli fakat şahit numune ayırmaya yetmediği durumda müşteri onayı ile kabul edilir. ONAY 

 Laboratuvarda uygulanan analiz metotlarını “GÜBRE ANALİZİ BİRİM FİYAT LİSTESİ GB-L-0404-08”de okudum kabul ediyorum. ONAY      

                                                                              
Raporda müşteri tarafından talep edilen ve feragat gerektiren durumlar; 

Numunenin …………………….. (miktar, numune kabı yırtılma, çatlama, dökülme vs.) standartlara uygun olmadığı tarafıma beyan edilmiştir. “Beyan 

edilen şartları kabul ediyorum”  analize alınmasını talep ediyorum ve sorumluluk tarafıma aittir.                                                                                                
Talep ettiğim metodun/standardın; TÜRKAK akreditasyonu, ulusal/uluslar arası geçerliliği, ilgili yönetmeliklere göre uygun olmadığı ve güncelliği 

laboratuvar tarafından bilgilendirme yapılmıştır. Beyan ettiğim analiz metodu ile numunenin kabul edilmesini ve analize alınmasını istiyorum.                           

ONAY 

GİZLİLİK 

 AgriOLabEN ‘in yürüttüğü bütün hizmetler gizli olacaktır. Raporlar, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. 

 AgriOLabEN raporların gizliliği konusunda tarafsızlık ve gizlilik taahhütnamesi mevcuttur. 

 Laboratuvarın kamuya açık hale açık hâle getirmek istediği bilgi hakkında müşteriyi önceden bilgilendirilir ve müşterinin onayını alınır. 
 Laboratuvarın gizli bir bilgiyi açıklamaya kanunen zorunlu olduğu veya sözleşmeden kaynaklı olarak yetkili kılındığı durumlarda, kanunen yasaklanmadıkça, 

müşteri ya da ilgili şahsın, açıklanacak bilgi konusunda haberdar edilir. 

Yukarıdaki bilgileri beyan eder, raporun beyanıma göre düzenlenip tarafıma verilmesini arz ederim.  

Numuneyi Gönderen Numuneyi Teslim Alan Numune Kabul Bilgileri 
(Laboratuvar tarafından doldurulacaktır) 

Laboratuvar hizmet esaslarını okudum.Kabul ediyorum. 

...... / ..... / …… 
ONAY (Unvan/ İsim/ İmza) 

...... / ..... / …… 
 

ONAY ( İmza) 

Numune Geliş Şekli: 

Kargo     Elden 
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