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Kayıt No:……………                                                                                                                  Başvuru Tarihi:_____ /____ / 20.... 

Analizi isteyen Kurum/Üniversite, Fakülte, Bölüm/Kişi :……………………………………………………………..….. 

T.C. No:……………………………………………….. Sicil No/Vergi No:……………………………………………….. 

Adres : ……………………………………………………………………………………………......................................... 

Tel: …………………………………-………………………………….…… Faks : ……………………………………… 

E-posta: ………………………………………………. 

ANALİZİ İSTENEN ÖRNEK 

İli:……….........................................………… İlçesi: ………………………………………. 

Köyü:…………………………………………… Mevkii: …………………………………….. 

Analiz hangi amaçla istenmektedir? 

☐ Sulama Suyu      ☐ Kullanma Suyu         ☐ Atıksu        ☐ Yüzeysel Su       ☐ Toprak 

☐ İçme Suyu Bakteriyolojik  ☐ İçme Suyu Kimyasal      ☐ Beton Karma Suyu    

☐ Diğer :……………… 

Numune alma talebi : ☐ Evet     ☐ Hayır  

Numune Laboratuvar Geliş Şekli: ☐ Soğuk Zincir    ☐ Oda Isısı Tarih/Saat:…/......./……--…..:….. 

Numuneyi Alan : ………………………………………………… 

Uygunluk Beyanı İsteniyor mu: ☐ Evet     ☐ Hayır 

Su örneğinin 

analizinden 

artan bölüm geri 

isteniyor mu? 

☐ Evet ☐ Hayır 

                                            ☐   Kurum İçi Talep               ☐  Kurum Dışı Talep 

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne, 

 Yukarıdaki bilgileri belirtilen numunenin gerekli analizinin yapılarak tarafıma/tarafımıza; 

☐  Elden  ☐  Posta   ☐  E-Posta   ☐  Kargo  

İle iletilmesini rica ederim. 

 Deney şartlarına uygun numune alınması ve numune kabulüne kadar geçen süredeki muhafazası, taşınması, ambalajlanması ve 

korunmasından talep eden kişi/talep eden ilgili kurum sorumludur. 

 İstenen test/analiz ile ilgili Analiz Talep Formu mutlaka eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Eksik beyandan talep eden sorumludur. 

 Mücbir sebeplerden (doğal afet vb. olaylar) dolayı numunelerde oluşabilecek zararlardan laboratuvar sorumlu olmayacak ve 

müşteri bedel talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder. 

 Analiz raporunun teslim tarihiyle ilgili bilgi, toplam fiyat bilgisi, analiz metotları numune tesliminde karşılıklı imzalanan analiz 

hizmeti sözleşmesi yoluyla 1 nüsha olarak müşteriye teslim edilir. 

 Örneğe ait özel saklama koşullarının getiren kişi / kurum tarafından taahhüt edilmesi zorunludur. 

 Bu formun doldurulup imzalanmasıyla talep eden kişi/kuruluş, analize gönderilen örneğin çevre ve insan sağlığına zararlı bir 

etkisinin olmadığını taahhüt eder.  

 Yapılan analiz sadece gönderilen numuneye ait olup, aynı rapordan 2. kez talepte imza ve kaşe kullanılmaz. 

 Sonuç raporları; çalışma bedelinin ödemesi yapıldıktan ve dekont birimimize teslim edildikten sonra verilecektir. 

    Numune / Ambalaj iadesi isteniyor ise Rapor tesliminde alınmalıdır, alınmadığı aynı gün imha edilir. İstenmiyorsa 2 gün içinde 

imha edilir.                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                Tarih:……../…..…/20…. 

Analizi Talep Eden Yetkili,  

Ad-Soyad ve İmza/Kaşe: 

 

 

 


