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BU DOKÜMAN KONTROLSÜZ KOPYADIR. 
Bu doküman, NORMLAB Analiz Laboratuvarı içerisinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Şirket  Müdürünün  izni alınmadan üçüncü şahıslara verilemez, 
kurum dışına çıkarılamaz ve hiçbir şekilde çoğaltılamaz. 

 

 
1. Analizi istenen numunenin NORMLAB Analiz Laboratuvarına kabulüne kadar geçen süre zarfında niteliğine uygun 

ambalajlanması, muhafazası ve taşınması analizi talep eden müşterinin sorumluluğundadır. Bu sebeplerden 
dolayı analiz sonuçlarında oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı NORMLAB Laboratuvar sorumluluk kabul 
etmez. 
 

2.  NORMLAB Analiz Laboratuvarına analiz için gönderilen numune miktarı; öğütülmüş ise 50 gr ve üzeri , (0-50)mm 
boyutunda ise 500 gr ve üzeri, daha büyük boyutta ise 1 kg ve üzeri olmalıdır. 
 

3. NORMLAB Analiz Laboratuvarına numune gönderildiğinde veya getirildiğinde analiz talep formu mutlaka 

doldurulmalıdır ve numuneyi gönderen ve teslim alan taraflarca imzalanmalıdır. 

 

4.  NORMLAB Analiz Laboratuvarı, uluslararası, bölgesel veya ulusal standartlardaki analiz yöntemlerinin yanında, 

laboratuvar tarafından geçerli kılınmış analiz metotları da  kullanır. 

 

5. Özel şartların veya değişik metotların uygulanmasının talep edilmesi durumunda, numune gönderilmeden önce 

laboratuvarımızla iletişime geçilmesi gerekir. 

 

6. NORMLAB Analiz Laboratuvarı, müşterinin analiz hizmeti taleplerini, kendi imkanları dahilinde ve gizlilik ilkesi 

çerçevesinde karşılamaktan sorumludur.  

 

7. Hizmet bedeli, analiz talebinin kabulü ile Analiz Talep Formunda ve web sitemizde (www.normlab.com)  belirtilen 

hesap numarasına yatırılır. Analiz ücretinin ödendiğine dair bilginin paylaşılmasına takiben analiz süreci başlar.  

 

8. Analiz raporları, TS EN ISO / IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar 

Standardı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği formatında 

hazırlanır. 

 

9. Analiz sonuçlarının yer aldığı analiz raporu sadece laboratuvara teslim edilen numuneye aittir.  Rapor üzerinde 

herhangi bir değişiklik yapılamaz. Bu durumda NORMLAB hiçbir yasal sorumluluk kabul etmez. 

 

10. Resmi olmayan(özel) işler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izin ve denetimi kapsamında olmayan diğer resmi 

kurum deney numunelerinin analiz raporlarında Çevre, Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’nin 

21. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen , 

“Bu rapor çevre mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz” ifadesi yer alır. 

 

11. Resmi kurumlardan gelen numunelerde analiz süresi, numune kabul tarihinden itibaren 2-15 gündür. 

 

12. Numuneler; oda sıcaklığında, poşet içerisinde ve  arşiv dolaplarında 6 ay süreyle saklanır.  

 

13. Analiz sonuçlarına itiraz etme süresi 6 aydır. 

 
14. Analiz sonuçları ile ilgili Uygunluk Beyanı talep edildiğinde, www.normlab.com adresinde de yer alan TL-701-01 

Karar Kuralı Talimatına göre değerlendirme yapılır. 
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