ANALİZ HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
1) BAŞVURU
• Analiz hizmeti almak isteyen kişi/kurum ilgili Analiz Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak SÜBİTAM
Müdürlüğüne başvurmalıdır. Analiz talep eden kişi/kurun tüm bilgileri (adı, soyadı, adresi, telefonu, faksı
ve varsa e-posta adresi) verilmelidir.
• Analizlerin yapılabilmesi için formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Analiz talebi için
doldurulan form SÜBİTAM ve müşteri arasında yapılan sözleşmedir.
• Analiz hizmeti almak isteyen kişi/kurum, Analiz Talep Formunu doldurarak Numune Kabul Şartları’nı
okumuş ve kabul etmiş olur.
• Analiz sonrasında artan örnekler sonuç raporu ile birlikte iade edilecektir.
• Üniversite araştırmacıları ve kamu kurum/kuruluşları yönetim kurulunda belirlenmiş ücretler
karşılığında Merkezde analiz ve proje yaptırabilmektedirler.
• Üniversite araştırmacılarının projeleri kapsamında merkez imkânlarını kullanabilmeleri için proje
bütçelerine gerekli ödeneğin konulması veya merkezden parası karşılığı hizmet alımı yapılması
gerekmektedir.
2) HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ
• Analize başlanabilmesi için hizmet bedelinin Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar
Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜBİTAM) hesabına yatırılarak dekontun SÜBİTAM’a ulaştırılması (faks,
elden vb.) gerekmektedir.
Ödeme Bilgileri:
Hesap Adı: BİLİMSEL ve TENLJ.ARAŞ.UYGL.MERKEZ
Banka Adı ve Şube adı: Ziraat Bankası, Sinop Şubesi
Şube Kodu: 226
Vergi No: 771 031 83 73
Banka Hesap No: 54 3441 60 - 5014
IBAN: TR16 0001 0002 2654 3441 6050 14
(Banka dekontunda ilgili alt birimin adı belirtilmelidir. Örneğin "SÜBİTAM-X-Işınları Analiz
Bedeli", "SÜBİTAM-ICP MS Analiz Bedeli", "SÜBİTAM-Saf Su Alımı".
• Ücretler KDV hariç verilmiştir.
• Özel durumlarda hizmet bedelleri ve indirim oranları ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
3) ANALİZ
• Analiz ücretinin ödenmesi ve SÜBİTAM'a ulaştırılmasıyla birlikte analiz süreci başlamaktadır.
• Tahmini analiz süresi 15 gündür. Beyan edilen sürenin elde olmayan sebeplerle gecikmesi durumunda
SÜBİTAM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda analiz talep eden kişi/kurum
yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilecektir.
4) RAPORLAMA
• Test ve analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.
• Başvuru talebinde istenen test ve analizler için sadece bir nüsha rapor düzenlenir. Birden fazla numune
için ayrı ayrı rapor isteniyorsa Analiz Talep Formunda bunun belirtilmesi gerekmektedir.

• Analiz raporu ve fatura, analiz talep formunda belirtilen kişi/kurum adresine gönderilir veya isteğe
bağlı olarak elden teslim edilir.
• Telefon/faks/e-mail ile verilen sonuçlar bilgi niteliği taşır.
• Test ve analiz raporlarındaki sonuçlar bir bütünü kapsamaz, sadece SÜBİTAM’a analiz için gelen
numunelere ait sonuçları kapsar.
ÖNEMLİ NOTLAR
• Primerler, problar, restriksiyon enzimleri ve antikorlar analiz ücretlerine dâhil değildir. Analiz talebini
yapan kişi/kurum tarafından temin edilmesi istenecektir.
• Ödeme belgeleri SÜBİTAM’a ulaşmayan numunelerin analizine başlanmaz.
• Sağlığı tehdit eder düzeyde zehirli, radyoaktif veya patojenik numuneler hakkında laboratuvara ayrıca
ayrıntılı bilgi verilmesi yasal zorunluluktur.
• Laboratuvar yöneticileriyle yapacağınız görüşmelerle çalışmanızın basamakları ayrıntılı olarak
planlanabilecektir.
Analiz talepleri ve gerekli bilgiler için lütfen Merkez Laboratuvarı Sekreteri ile iletişim kurunuz.
İletişim Adresi:
Tel: 0368 271 56 44-45
Faks: 0368 271 56 71
e-Posta: laboratuvar@sinop.edu.tr
Web adresi: http://subitam.sinop.edu.tr

