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1. AMAÇ ve KAPSAM
Bu prosediiriln amacı; A$onkaıüisar Halk §ağhğ l,aboratuvan'na ithala! ihracat, ruhsatlandırma, setın
alına, piyasa kontolü üıEtim izıi ve adli kontrol vb. amacıyla gönderilen resmi ve özel numunelerin
belalenen kiterlere uygun olarak kabultlnden raporlama aşamasrna kadar ilgili sürçte gidiligini sağlayacak
şkilde tanınmasını ve ideııebilirliğini sağlamak / kayıt altına alınak tizere, yöntem, yetki ve sorumlulukları
tanımlamaktır.
Bu prosediiı, kuıuma değişik kanallarla gelen numunelerin; uygun koşullaıda getirildiğinin kontıolii numune
kabul kiterlerine ve belirlenen şrtlara uygun olarak kabul edilmesi ve ilgili biıimlere PR407-1 MüşteriYe
Hiznet Prosediiıiine uygun olarak güvenli bir şekilde dağtıınr uygun koşullarda korunmasını / depolanmasml
ve gerektiğinde imhasını kapsamaktadır.

2. SORLJMLIJLIJIOAR
Bu prosediir kapsamındaki:
Gelen numunelerin numune kabul kriterlerine göre uygunluğunun kontrolii, aıaliz ücretlerinin tesbiti, LBYS'
ye kayıt edilınesi, uygun ortamda sakianması, FR5OE-2I Analiz Talep ve Södeşme Formunun diizenlenmesi,

etiketlenmesi ve güvenli bir şekilde

ilgili birimlere dağıhlması işlemlerinden Numune KıbuI Birimi

Personell

Müşterilere ait Taleplerin, Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Gçirilnıesinden Numune Kıbul Birimi
Sorumlusu,
Dağıtımı yapılan numunelerin teslim alınnrası ve kabul kriterlerine göıe uygunluğunun tekrar kontrolüniin
yapılınası işlemlerinden ve yeni tıleplerin dğertendirilmesinden ilgili Lıbontuvır Birin Sorumlusu,
FR5OE_2I Analiz Talep ve Sözleşme Formu'nun doldurulınası, analiz ücretinin yatırılmasındın Numune

sıhibi

sorumluduı.

3. TANIMLAR ve KISALTMALAR
AIISL: Afuonkarahisar Halk Sağlığ Laboratuvan
LBYS : Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi
EBYS : Elektonik Bilgi Yönetin Sisteıni
Mühürlü Numune: Kamu kurum veya kuruluşlarınca analiz için gönderilecek numunelerin ilgili biriıne kadaı
güvenliğinin sağlanmg§1 amacıyla kullanılan kuşun, plastilq mum gibi malzemelerden yapıInış ve ait olduğu
kurumun özel işaı€tini

taşıyan mtüiirlü numuneler

Özel İitek Numunesi: Gerçek veya tilzel hırum/kıırııluşlarca getirilen numuneler
Soğuk Zincir: +2"C ile +8"C, -lE"C ve -70"C'deki ortam.
Peloid: Kaplıca suyu ile karışmş çamur.

4. UYGIJLAMAı
4.1. Numune Gruplın
AHSL'de Nuınune lkbul Biriminde numuneler üç şkilde sınflandırılır.
4.1.1.Geliş Y€rlerine GDıı:
4.1.1.1.Resmi İstek Numuneleri

HAZIRLAYAİ{ VE KONTROL EDEN
Numune kabul Birimi soruınlusu

w

GüstimKAN
FR403-7/AHsU0l

oNAYLAYAı{

AHSL Sorumlusuv \
Yfü.Kim.
(

e
+

!a

ln;q

§.;Jli.

HALK SAĞLIĞI LABORATWARI
ICİNİK DIŞI lttJMUNE KABIJL
PROSEDÜRÜ

§.§l,

PR5OE_l/AHsL_

Doklıman kodu

NKB

Yiıriırl0k Tarihi

l9.09.20l6

Revizyon Tarihi No

04.12.20laü

Sayfa No/Sayfa

Saysı

2l6

.} Kamu Kuruluşlannın numuneleri
* Adli kontrol numuneleri

*

zehirlenme vakalan numuneleri

4.1.12.Özel İstek Numuneleri
4.1.2

*
*

Anıliz Tiplerine Göre:

Mikıobiyolojik analizler için gelen numuneler
Fiziksel ve Kimyasal analizler için gelen numuneler

4.13. Cinslerine GEre:
§u Numuneleri: İnsani Ttlketim Amaçlı Sulal, Doğal Mineralli Sular, kaplıcq dere, göl, baraj, deniz ve havuz
suy1 hemodiyaliz çözeltilerinin diliisyonunda kullanılan su, lrgionella numuneleri.
Peloid Numuneleriı Kaplıca çamuılan.

4J. Dş Ambılıj Kontrolü

*

Teslim alınan paketin kontrolü yapılır. Pakette hasaı olup olrnadığı kontrol edilir.

Paketin Hasar Tanıını;

.
o

I(utulaı oer tilrlü): kutunun açılq yırhk, delik veya ezik olması,
Torbalaı (her tiirlü): tlelik, yırtık, açık ve içindeki numııneye zarar verecek kadaı kirli olması.
Pakette hasar mevcut ise numuneyi müafaza eden ambalajm zarar görüp görmediğ kontrol edilir

43. Mühürli

Ambılıjlınn Kontrolü

Kurumuınuza resmi olarak gönderilen miüülü numuneler, aşğdı tanımlanan miüiirlü numune kıbı ambalajı
içinde teslim alınır: Plastik torba, Bez torba, Plastik kutq Kese kğıdılZarf, Cam kavanoz, Teneke kutıı,

Ikıton kutq Pet şiş, Rafua çuval, Ahşap aobalaj, Termos vb.
4.4.

Mühür Kontıolü

Numunenin resmi olarak alındığının göstergelerinden biıi olan miüilr, kuşun müiir, mum miihiir, plastik
eritrne miüilr veya özel kodlu olınahdır.
.3. Özel istek numunelerinin miüüılü olup olmadığ araııma:z. Resmi kuruluşlaıdan gelen numunelerin kendi
kuruluşlanna ait özel miihiirleri bulunabilir.
.3. Mütirleniş
şkli, numunenin herhangi biı özelliğinin değişirilınesini engelleyecek biçimde olmalıdır.
.3.

4.5. Numunenin

Kıbulü

Numune Kıbul Sırtlın:
l.Numuneler, AFYoNKARAHiSAR HALK SAĞLIĞI LABORATWARI'na ait web adresinden ulşılan
Numune Kabul Kriterlerine göre kabul edilir.
2.Nıımııneler, T508-1 Numune Kabul Kriterlori Talimatuıda belirtilen şartlara uygun getirilınediği durumlarda
mi§eri talebi doğulfusunda laborafuvann da onayı ile "Şaıtlı Ikbul İşlemi" yapılıı.
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3.Analiz Raporu, "Muşteri İletişim Bilgileri " böliimilnde isimleri yer alan numune sahibine./temsilcisine veya
imzalanmış FR5OE-2I Analiz Talep ve Sözleşme Formu ile gelen kişiye belirtilen arihte elden verilir ya da
bildiıilen adrese posa/kaıgo ile ödemeli olarak gönderiliı veya FR!i0&21 Anıliz Tılep ve Södcşme
Formu'ndı belirtilen epostı ıdresine gdnderilir.
4.Milşteri, analizle ilgili metot belirtmeıniş ise; analia laboratuvann analiz listesiıde yer alan standaıt metodı
göre yapılır.
s.Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda mü$eri yazılı veya sözlü bilgilendirilir.
6.Müşteri tırıtndın tılep edilen sıpm.lır lıborıtuvını tutırlılğnı veyı §onüçlınn geçerlitiğini
etkilememeıidır.
7.Mtişteri veya temsilcisi kendi numunesine ait analideri, laboratuvar personeli gözetiminde ideyebilir.
8.Mü$eri tarafmdan iade talebi yapılmamış numuneleç mikrobiyoloji laboratuvaılannda analize alındıktan 24
saat sonra, kimya laboraiuvaılannda ise rapor teslim tarihinden sonra imha edilir.
9.Müşteri tarafindan iade talebi yapılmış ve analiz sonucr! insan sağhğ:ını olumsuz yönde etkilemeyeceği
di§itıülen numuneler rapor teslim tarihinden sonıa en fada bir hafta müafaza edilir. Silresinde alınmayan
numuneler imha edilir.
lQ.Müşteri, talep esnasmda asıl numune ile birlikte şahit numune getiımediği takdirde, analiz sonuçlanna
itiraz etrneyeceğini ve analiz tekıan talebinde bulunınayacağını kabul ve taahhüt eder.
rrJ,tiişteri, laboratuvar faaliyetleri ile ilgili her tilrlü şikayetini web adresinde yer alan'?R407-1 Müşteriye
Hizmet Prosediirü" ne göre yapar.
l2.FR508_21 Analiz Talep ve Södeşme Formunun taraflaıca imzqlannılş }ali sözleşme niteliğındedir. Kargo,
posta, kurye ile gönderilen numuneler için bu sözleşme imzalanmış sayılır.

*

A&onkarahisar Halk Sağğı t aboratuvan'na analiz için getirilen numunelerin kontrol ve kabulü Numune
Kabul Personeli tarafından yapılır. Numune Kabul Penoneli Resmi Evrak ve,/veya FR5OE-2I Ana|iz Talep ve
Södeşme Formu iizerinde belirtilmesi gereken müşteri, numune, analiz vb. bilgilerin eksiksiz olarak
doldurulduğunu kontrol edeı numune özelliklerini (Teslim koşulları, ambatajı, miktan, gönderme şkli vb.)
kayrt altına alır.
* verilen analiz hizınetleri için, numune sahipleri ile siireli veya siiıesiz sözleşme yapılıı. Bu sözleşmeler için
FR5OE_2lAnaliz Talep ve Sözleşme Formu kullanılır. Siireli §izleşme yapılan mi§terilerle numunelerh
kabulü sırasında ücret, sonuç verme tarihi ve metot ite ilgili konularda kaşılıklı mutabatat sağlandığnı
göstertn "FR5OE_24 Numune Kabul Formu" imzalahlır. Yıllık ve diizenli numune alımı yapılan işletne ve
kurumlar için siiresiz södeşme kullanıln. FR508-24 Numune Kabul Formu kullanrlmaz.
.3. Numune kabul personeli LBys'de kayıt işlemini yapar ve analiz raporlaruıın elden/kargo veyı epostı iIe
gönderileceğine dair mü$eriyi bilgilendirir.
* Evrak Kayıtta kayıt işlemi yapılan evraklar EBYS ile Numune Kgbul Biıimi ve,/veya Raporlama Birimine
gönderilir.
Numunenin kabulü sırasında aşğıdaki kriterler kontrol edilir:
- Analizi istenen parametreye ait Numune Kabul Kriterlerine uygunlu\
_ Teslim koşulları (Dondurulmuş, soğuk, ortam sıcaklığ, sıcak),
- Ambalaj cinsi, Miktarın yeterliliği, Etiket bilgileri,
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Ambalajın sağlaınhğ, Fiıma bilgileri.
- Analiz ücreti ödentisi (Özel istek numuneleriniı analiderinin tiimü ücret kaşılığında yapılır).
* Numunenin kabulü için gereken şıtlardan biı veya birden fazlasının eksik o|ması duıumunda mi§terinin
bu eksiklikleri tamamIaması için bekleniı aksi takdirde FR508-14 Klinik Dışı l,aboratuvarlar Numune Ret
Formu doldurularak iade gerekçesi açıklanır ve nıımune müşteriye iade edilir.
€. Nunune, numune kıbul kriterlerine uygun şrdırdı getirilmez ve ınılizin yıpr|ması yine de tılep
-

edilirse mişteri ınıliz sonuçlınnn numuneden kıynıklı olırık etkilenebilecği konusuıdı
bilgihndirilir. Mişterinin tılebi üzerine ındiz çalrşDı§ı ş8rth kıbul yspılırık gerçek§ürilirJk
olırılğ rıporı bir ferıgıt beyını konulur. Analiz rıporunda nıımune sebebi i|e hıngi sonuçlınn
ınılizden etkİ|enebileccği lıborıtuvınmız tırıtndın eklenecektir.
* Yargı organlanndan gelen numuneler, 17025 sisteıni içinde ilave şartlara tabi tutuluı. Numuneyi
özelliklerinden dolayı reddetıne veya mi§teri ile tekrar mutabakat sağlama miimkiln olamayacağndan
istenilen analizler metot b€liıtildiyse beliıtilen metoda göre, belirtilmediyse neycut metoda göre çalışılır. Adli
numunelerin sonuç raporlarında numııneye ait özellikler (miktaı, ambalaj duıumq dış görilnüş özellikleri,
kokq vs.) aynntılı olarak beliıtiliı.

* Gçici

olarak çahşılamayan analiz ve/veya paıametreler *FR409-6

Gçici Olaıak

Çahşılmayan

AnalizlParaınehe ve Metod Bildirim Formu" ile kayıt altrna alınır.
.!. Analiz parametrelerinden bir veya birden fazlasının yapılamaması durumunda Müşteriye sözlü olarak
bildirilir ve müşeri FR508-2l Analiz Talep ve Sözleşme Formunda bu durumu kabul ettiğini yazılı olarak
beliıtir.
.!. Nurnune kabul kriterlerine göre uygun bulunan ve dokiimanlan tamamlanan numuneler için analiz
ücretleri ve analiz siireleri o yıla ait Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Kitapçığına göre tespit ediliı.
{. sçilen analidere göre LBys'de toplam ücret belirlenir. Mi§teri analiz ücretini tider (vezııeden
nakit/bankı hesap no), ücıetin yatınldığını göster€n makbuz kontrol ediliı, fotokopisi alınır, aslı müşteriye
verilir. Müşteri talebi doğultusunda Fatura diizenleniı.
.} Analiz ücreti ödenmeyen resmi numuneler (Sağlık teşkilatı, İl Tanm Müdilrlitkleri, Adli merciler,
Belediyeler, Kolluk kuwetleri, İl Özel İdareler vb.) analiz tamımlandıktan sonra faturalandınlır. Ücretini
iidemeyi ta"hhüt e.den özel numune süiplerinin numuneleri beklemeye alınr. Bekleme siireleri, numunelerin
cinslerine ve özelliklerine göre T505-5 Numune Ellçleme Talimatında belinilrni$iı. Analiz ücreti
ödenmeyen numuneler, FRSOE-4 Numune İade Formu diizenlenerek sahiplerine iade ediliı.
.!. Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberinde yer almayan yeni bir analiz talep edilmesi durumunda;
PR4M-1 Talçleriı, Tekliflerin Ve Södeşmelerin Gözden Gçirilınesi Pıosedilırü 'niin gerekleri yerine
getiıilir.
4.6. Numunelerin

*
*

Tanrmlınmısı

Kabulü yapılaı numunenin, LBYS'de kaydı yapılır.
LBYS sisteminden alınan numune kabul barkodu etiketin iizerine

yapıSnlıı. Numune Kabul Baıkodunun
tizerinde; Kayıt No, Ömek No, Protokol No, Ömek Tarihi, Numune Adı, Numunenin Geliş Sebebi,
Numunenin Gönderileceği Laboratuvar Adlan bilgileri yer alır.
i. Mü$eri bilgilerinin gizliliğni ve belirleme - izleıebiliılik sağlımak amacıyla numune tanınlanmasrnda
PR407_1 Müşteğe Hiıınet Prosedürine uygun olarak hareket edilir.
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*

Numune Kabul Birimi Temizlik Personeli, barkodlanmış numuneyi baıkot ilzerinde belirtilen laboratuvar/
Laboratuvarlara götiiriiı. Laboratuvar Birim Personeline numuneyi teslim eder.

Uygunsuzluklır
Deney talebinin, numune kabul edildikten sonra ilgili Laboratuvaı tarafından yerine getirilememesi
durumunda "FR5OE-4 Numune lade Formu" diizenlenerek MüŞeriye bildirilir.
4.7.
.3.

*

Nı,munenin kabuliiııden sonra t€spit edilen uygunsuzluklarda, uygunsuduk deney işlemine başlanmadan
tespit edilrniş ise öncc müşteriye danışıln ve onay istenir, deney işlenine başlanmış ise deney durdunılup
'PR4()9_I Uygun Olmayan Hizınetin Kontrolü Prosediiıü" gerekleri yerine getiriliı ve müşteriye bilgi verilir.
4.E. Numune Saklımı Koşullın
Numunenin ilgili Laboratuvara kabul edilinceye kadaıki silreçte saklama koşullan TSOE-I Numune Kabul
Kriterleri Talimatmda belirtilmiştir.

İmhısı
Beklene siireleri dolan ve sahipleri tarafından alınmayan numune ve/veya ambalajlan; T505-5 Numune
Ellçleme Talimatı ve T503-7 Atü Talimatına göre imha edilir.
4.9. Numunelerin

Şikıyetler
AHSL' de uygulanmakta
4.10.

olan Kalite Yönetim Sistemi gereği Numune Kabul Birimi'nde risk ve fırsatlann

belirlenebitmesi için Numune Kabul Biıimi taıafindan [aboratuvaı Sorumlusu KYB ve Birim
Sorumlulanndan biı komiryon olu$urulur. Bu komisyon risk ve fiısatlan belirleyip, değerlendirerek risk
puanlannı veriı. Nsk ve firsatlar için risk ve aksiyon planlan oluşturuluf. Risk İileme Formu ile takipleri
yapıImakadır. Bu işlem basamaklan Risk ve Fnsatlaı Prosedürü'ne uygun olarak gerçckleştiıilir.

5.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
E.
9.

nGiLİDöKüMANLAR

Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Kitapçığı (Gilncel)
PR409- 1 Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosediirü
PR413-1 Kayıtların Kontrolü Pros€düril
PR407-1 Müşteriye Hizmet Prosediirii
T505-5 Numune Ellçleme Talimatı
T508-1 Numuıe Kabul Kriterleri Talimatı

PR404-1 Taleplerin, Tekliflerin Ve Sözleşınelerin Gözden Geçiıilmesi Prosedilıii
T503-7 At* Talimatı

6. KAYTil,AR
1. LBYS
2. FRJ08-2 Numune Teslim Formu
3. FR508-21 Analiz Talep ve Sözleşme Formu
4. FR5OE4 Numune İade Formu
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5.
6.
7.
E.

ı/AHSL-

Doküm8n Kodu

FR5OE-3 Numune lmha Formu

Klinik Dışı l,aboratuvarlaı Numune Ret Formu
FR409-6 Geçici Olarak Çalışılmayan AıalizlParamete ve Metot Bildirim Forınu
FR508_14

FR508-24 Numune Kabul Formu

Bu prosedilriin uygulanması sonucu ortaya çıkan kayıtlar PR4l3-1 Kayıtlann Kontrolü Prosediirü ve Devlet
A§iv Hizınetleri Hakkındaki Yönetınelik gereklerine uygun olarak kayıt altına alınır.

7.REFERANS
1. TSEN ISO/IEC l7025/Aral,k2017
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Dokümın
Kodu
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Yeni
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Tarihi / No

NuMuNE KABuLBiRiMi

ilkYayım

Dokümgn Adı

Revizyon

Sıyısı

Tarihi

Klinik Dışı Numune Kabul Prosediirü

Tırihi / No

Revizyon

19.09.20l6

Dğ§tirilen

Değişen /

Mıdde No

20.02.2017/0|

6.

28.03.2017l02

2.,4.5.,6.
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Çıkın / Eklenen Metin

FR5OE-2 Numune Teslim Formu

EKLENDİ.

Numune Kabul ve Analiz Talep Fonnu ismi
Formu olaıak DEĞİŞrİnİr»İ.
Numune Kıbul Sırtlın:

Anıliz Tılep

l.Numuneler, AFYONKARAHİSAR }IALK SAĞLIĞI
LABORATIJVARI'na ait web adresinden ulaşılan Numııne
Kabul Kriterleriıe göre kabul edilir.
2. Numuneler, Numune Kabul Kriterleri Talimatında (FR. . )
beliıtilen şaıtlara uygun getirilrnediği durumlarda mü$eri talebi
doğrulfusunda laboratuvannda onayı ile "Şaıtlı Kabul İşlemi"
yapılıı.
3. Analiz Raporıı, 'Müşteri lletişim lilgileri " tiitiimilnde
isimleri yer alan numune süibiney'temsilcisine veya imzalanmış
Numune Kabul Formu ile gelen kişiye belirtilen tarihte elden
verilir veya bildirilen adrese posta/kargo ile tidemeli olarak
.

gönderilir.

4.
28.03.2017l02

4.5.

ilgili

metot belirtsnemiş ise; analiz,
laboratuvann analiz listesinde yer alan standart metoda göre
yapılıı.
5. Taahhiit edilen şrtlaıdan sapma olduğunda milşteri yazılı veya

Müşteri, analide

sözlü bilgilendirilir.

numunesine ait analideri,
laboratuvar personeli gözetiminde ideyebilir.
7. Miişteri tarafindan iade talebi yapılmamış numuneleç
mikrobiyo§i laborafuvaılarında analize alındıktan 24 saat sonr4
kimya laboratuvarlarında ise rapor teslim tarihinden sonra imha

6. Müşteri veya temsilcisi kendi

edilir.
8. Müşteri tanfindan iade talebi yapılmış ve analiz sonucrı, insan
sağlığını olumsuz yönde etkilemeyeceği di§iiııülen numuneler
rapor teslim tarihinden sonra en fada bir hafta müafaza edilir.
Süresinde alınnayan numuneler imha edilir.
9. Müşteri, talep esnasında asrl numune ile birlikte şahit nırmune
getirmediği takdirde, analiz sonuçlarına itiraz etneyeceğini ve
analiz tekran talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
10. Müşteri, laboratuvar faaliyetleri ile ilgili her tllılü şikayetini
belirtilen web adresinde yer alan "Müşteriye Hiznret Prosediirü"

FR403_4/AHsl"/o l
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ne göre yapar.

11. Numune Kabul Formunun taraflarca imzalanmış hali
sözleşme niteliğindedir. Kaıgo, posta, kurye ile gönderilen
nıımuneler için bu södeşme imzalanmış sayılır. EKLEi.Dİ.
Numune kabulü sırasında ücret, sonuç verme taıihi ve metot ile

28.03.2ol7l02

4.5.

ilgili konulaıda Mi§teri ile kaşılıklı mutabakat sağandığını
gösteren "FR508-24 Numune Kabul Formu" doldurulur.
EKLENDİ.

28.03.2017l02
28.03.2017l02

6

"7.Numune Kabul Formu" EKLEIıIDİ.

2.

sorumluluklar kısmında Numııne kabul Birimi personelinin
sorumluluk alanına "FR508-24 Numune Kıbul Formu
d

l5.05.20l7103

4.5.

üzenlenmesi" ibaresi

EKLENDİ.

Evrak Kayıt'ta kayt işlemi yapılan evraklaı EBYS ile Numune
Kabul Birini vdveya Raporlama Birimine gönderiliı.

EKLEI\ıDİ.
Analiz Raporq "Müşteri İletişim Bilgileri " bölilıınünde isimleri

21.1l.z0l7l04

4.5

2.
21

.1l .201,7l04

4.5.
6.

yer alan numune sahibine/temsilcisine veya imzalanrnış FR50824 Numune Kıbul Formu ile gelen kişiye belirtilen tarihte elden
verilir veya bildirilen adrese posta/kaıgo ile ildemeli olarak 'veya
mıil ile' gönderilir.
Tırnak içerisindeki ksım EKLENDL
FR5OE-25 Analiz Talep Formq FR5OE-2I Analiz Talep ve
Sözleşme Formu ile DEĞİŞrhİLDİ
A&onkarahisar Halk Sağlığ lıboratuvan'na analiz için getirilen
numunelerin kontrol ve kabulü, Numune Kabul Personeli
tarafindan yapılır. Numune Kabul Personeli Resni Evrak velveya
FR5OE-25 Analiz Talep Formu (özel nrımuneler için) iizerinde
beliıtilınesi gereken müşteri, numune, analiz vb. bilgilerin

2|.|1.2017l04

4.5.

eksiksiz olarak doldurulduğunu kontrol eder,

numune

özelliklerini (Teslim koşullan, ambalajı, miktan, gönderme şekli
vb.) kayıt altına aln.
Parantez içcrindeki (özel numuneler için) kısmı ÇIKARILDI.
FR5OE-25 Analiz Talep Formg FR5 08-2l Analiz Talep ve
Sözleşme Formu ile DEĞİŞTİRİLDİ.
Verilen analiz hiznetleri içh, numune sahipleri ile siireli veya
siiresiz sözleşme yapılır. Bu sözleşmeler için FR508-21 Analiz

2|.|,|.20|7/o4
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4.5.

Talep ve Sözleşme Formu kullaıılır. Siireli södeşıne yapılan
müşterilerle numunelerin kabulü sırasında ücret sonuç verme
tarihi ve metot ile ilgili konularda kaşılıklı mutabakat
sağlandığnı gösteren "FR508-24 Numııne Kabul Fomıu"
imzalatılır. Yıllık ve diizenli numune alrmı yapılan işletme ve
kurumlaı için siiıesiz sözleşme kullanılır. FR508-24 Numune
Kabul Formu kullarıılmaz. EKLEIıIDİ.

e
I
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21.11.2017l04

4.5.

Özel numunelerin kabulü sırasında ücret, sonuç verme tarihi ve
metot ile ilgili konulaıda Milşteri ile ka§ıIıklı mutabakat
sağandığını göster€n "FR508-24 Numune Kabul Fonnu"
doldurulur.

Foınnn

+

ÇIKARILDL

üst bilgi kısmrndı

bulunın

(,
11.12.2017l05

üsT BİLGİ

LoGo

Ta s.Öİ( &rı..iğ

ffi

t,
+

İğ sJdd.

|l.|2.20|7l05

04.|2.20|8106

4.5.

z

04.|2.2018106

3

04.|2.2018/06

J.

04.|2.20|8l06

4.5.

04.|2.20l,8l06

4.5.

04.12.2o18106

4.5.

04.|2.2ol8106

logosuÇIKARTILDI,

bia.*ğ

uEKLENDİ.

Numune Kabul l(riterlerine göre uygun bulunan ve dokümanlan
tamamlanan numuneler için analiz ücretleri "ve ınıliz süıeleri"

o yıla ait Fiyat Taıifeleri ve Analiz Bilgileri Kitapçığına göre
tespit edilir
kısım EKLENDİ.
Tımak
Kabul Formunun" ibaresi "FR508-2l Analiz
Numune
"FR5OE-24
Talep ve Sözleşme Formununun" ibaıesiyle DEĞİŞTİrrİl,nİ.
Veya rnail ile gönderilir ibaresi yerine FRSOE- 21 Analiz Talep ve
Sözleşme Formu'nda belirtilen e-posta adıesine gönderilir ibaıesi

EKLENDİ.

FR5OE-24 Numune Kabul Formu ibaresi yerine FR50&21
Anıliz Talep ve Sözlşme Formu ibaıesi EKIJNDİ.
Mü$eri tarafından talep edilen sapmalaı laboratuvarın
futarlılığmı veya sonuçlanı gçerliliğini etkilernemelidir.

EKLENDl.

l numunelerin kabulü sırasında ücret, sonuç verrne tarihi ve
metot ile ilgili konulaıda Mi§teri ile karşılıklı mutabakat
sağlandığrnı gösteren "FR508-24 Nuınune Kabul Formu"
doldurulur ibaresi "FR5D&21 Anıtiz Tdep ve S6zleşme
Formu' doldurulur ibaresiyle DEĞİŞTİRİLDİ.
Veyı e.postı ibaresi EKLEIr{D
Numune, numune kabul kriterlerine uygun şaıtlaıda getirilmez ve

4.5.

analizin yapılması yine de talep edilirse müşteri analiz
sonuçlannın numuneden kaynaklı olarak etkilenebileceği
konusunda bitgilendirilir. Müşterinin ıalebi ilzerine analiz
çahşması şrtlı kabul yapılarak gerçekleŞirilir. Ek olarak, rapora

bir feragat beyanı konulur. Analiz raporunda numune sebebi ile
hangi sonuçlann analizden etkilenebileceği laboratuvarımız
tarafından eklenecektir. EKLEIıIDİ.

FR403-4/AHsl"/o1
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04.12.2018/06

4.5.,4.9.,5.

04.12.20|8/06

4.6.

T508-3 Nunune Taşıma Müafaza lade ve İmha Talimatı yerine
T505-5 Numune Ellçleme Talimatı EKLENDİ.
PR407-2 Bilgi Gizliliği Prosediirii yerine PR407-1 Müşteriye

Hizınet Prosedürü
4.10.

4.10.

KLENDİ.

Şikıyetler

AHSL de

04.12.20LEl06

f,

uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sisrcmi gereği

şikayetlerde risk ve fırsatlann beliılenebilmesi için Kalite
Yönetim Birimi arafından lıboratuvar Sorumlusıı KYB ve
Birim Sorumlulanıdan bir komisyon oluştunılur. Bu komisyon
risk ve firsatlan belir§ip, değerlendiıerek risk puaılarını veriı.
fusk ve fırsatlar için risk ve aksiyon planlan oluşturulur. Risk
İ2leme Formu ile takipleri yapılmaktadır. Bu işlem basamaklan
Risk ve Fırsatlar hosediirü'ne uygun olarak gerçekleştiriliı.

EIoENDi.
04.12.2018l06
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TS EN ISO 17025 Standaıdı 5.7 Numune Alına ibaıesi yerine
TS EN ISO/IEC 17}25lAıal*20|7 ibaıesi EKLEIıDİ.

