
ODTÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
BBİİYYOOÇÇEEŞŞİİTTLLİİLLİİKK VVEE KKOORRUUMMAA LLAABBOORRAATTUUVVAARRII

Üniversiteler Mahallesi
Dumlupınar Bulvarı No:1

06800 Ankara
Tel: (0312) 210 5045  Faks: (0312) 210 7976

http://blog.metu.edu.tr/cbilgin/

Kayıt no : BKL 01/..............

KUŞLARDA EŞEY TAYİNİ İSTEK FORMU

İşbu formu imzalayarak internet sayfanızda ilan ettiğiniz örnek alma, kabul, saklama
koşullarını, numunelere uygulanacak olan analizi ve diğer tüm hususları okuduğumu
ve kabul ettiğimi bildiririm.

Analizi talep eden kurum/kuruluş/kişi: ………………………………………………………………..

Talep edenin adresi: ……………………………………………………………………………...........

Telefon/faks/e-posta: …………………………………………………………………………………..

Yetkili isim ve imza: …………………………………………………………………………………..

ÖRNEKLER HAKKINDA BİLGİLER
 Toplam örnek sayısı: ........... (Kan örneği sayısı: ……….    Tüy örneği sayısı: ……….)

 Sukuşu (pelikan, kuğu, ördek, leylek, vd) □  (……. örnek)

 Yırtıcı (kartal, doğan, akbaba, baykuş, vd) □ (……. örnek)

 Galliform (keklik, sülün, vd) □ (……. örnek)

 Papağan (Psittaciformes) □ (……. örnek)

 Ötücü (Passeriformes) □ (……. örnek)

 Diğer kuşlar □ (……. örnek)     ………………………………………..

ÖRNEK ALMA İŞLEMİNİN TARAFIMIZCA YAPILMASI İSTENİYORSA:

Örneklerin alınacağı yer:

Örneklerin alınacağı tarih
veya tarih aralığı:

Açıklama:

BU KISIM LABORATUVARIMIZ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Analiz Tutarı Genel Laboratuvar Yöneticisi

Tarih Toplam Teklifimiz İsim:

     ....../....../ 201.. ..................TL+KDV İmza:
         Deney Kod Numarası:  2013-01-08-03-00-01 /

Ödeme için: ODTÜ Döner Sermaye Hesabı Ziraat Bankası IBAN: TR 17 0001 0015 37 08 98 07 00 5001



AÇIKLAMALAR

 Teklifimizin kabul edilmesi durumunda DENEY KOD NUMARASI belirterek yukarıda

verilen banka hesap numarasına analiz tutarını yatırmanız gerekmektedir. 

 Örnekleri laboratuvarımıza getirirken/gönderirken lütfen üzerinde Deney Kod Numarası

belirtilmiş Banka Dekontu ile beraber teslim ediniz.

 Örnekler mutlaka aşağıda belirtilen koşullarda alınmış olmalıdır:

1. Eşey tayini için öncelikle kan örneği tercih edilir. Kuşun brachial veya medial metatarsal
damarından 20-30 damla kan alınarak 2,5 ml.lik EDTA'lı tüpe koyulmalıdır. Kan, bir
kullanımdan sonra atılan ve steril 28 gauge enjektör (örneğin 1 cc insülin enjektörü) ile
alınmalıdır.

2. Kan alınması mümkün olmayan bireyler olursa, bu bireylerin mümkünse örtü
tüylerinden, kuşun boyutuna göre en az 2-3 tüy örneği yolunarak her bir birey için ayrı
ayrı kağıt zarfa koyulmalıdır. Eğer bir bireyden kan alınabilmiş ise, ayrıca tüy almaya
gerek yoktur.

3. EDTA’lı tüplerin ya da zarfların üzerinde kuşun türü ve halka numarası belirtilmelidir.
Eğer kuşun numaralı halkası yoksa, mutlaka halkalanmalı veya başka belirleyici bir
özellik belirtilmelidir. Sonuç raporumuz belirtilmiş halka numaralarına göre
yollanacaktır.

4. Örnek alınan her bireyin kesin tür teşhisi için ikişer adet dijital fotoğrafı çekilmeli ve
laboratuarımıza (e-mail ya da cd formatında) yollanmalıdır.

5. Kan örnekleri +4° C sıcaklıkta (buzdolabında), tüy örnekleri kuru ve havadar ortamda
saklanmalı ve gecikmeden (1-2 hafta içerisinde) laboratuvarımıza iletilmelidir.

 Fiyat teklifimize %18 KDV dahil değildir. 


