ÇOMÜ
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ

DENEY TALEPLERİNDE İZLENECEK YOL
Tüm kurum, kuruluş ve gerçek kişiler tarafından, laboratuvarımızca yapılacak deney
taleplerinde izlenecek yol aşağıda belirtilmiştir.
1- ULAŞIM VE İLETİŞİM
a. Talep edilecek deneylerin birim fiyatları ve deneylerin yapılıp yapılamayacağı
laboratuar çalışanlarından öğrenilebilir.
b. ÇOMÜ Rektörlüğü’nün 286-218 00 18/6319 numaralı telefon santralinden yetkililerle
görüşerek talep edilen deneyler hakkında ön bilgi alınabilir.
c. ÇOMÜ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yapı Malzemeleri
Laboratuvarı, Terzioğlu Yerleşkesindedir.
d. Posta adresi: ÇOMÜ Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yapı
Malzemeleri Laboratuvarı, Terzioğlu Yerleşkesi, 17020, Merkez/Çanakkale
e. Faks no: 286-218 05 49
2- BAŞVURU
a. Laboratuvar müdürlüğüne deney talepleri yazılı olarak yapılır. Yazılı başvuru
haricindeki talepler kabul edilmez. Talep edilen deney hizmetlerinin verilmesi,
talep sahibinin yazılı başvurusunun laboratuvar müdürlüğümüzce kabulü ile
mümkündür. Laboratuvar müdürlüğümüz, laboratuvarın mevcut iş yükü, talep
edilen deneylerin yapılabilirliği gibi ölçütler dikkate alarak deney talebini kabul veya
ret etmekte serbesttir.
b. Taleplerin doğru anlaşılması bakımından, herhangi bir karışıklığa meydan vermemek
için deney talebinde bulunulurken mümkün olduğunca laboratuvarımızın deney talep
formunu kullanınız.
c. İlgililerce laboratuvara getirilen numuneler, laboratuvar yetkililerince miktar ve
nitelik yönünden incelenir ve talep edilen deneyler için yeterli şartları sağlayıp
sağlamadığı kontrol edilerek numuneler kabul, ret veya şartlı kabul edilerek kayıt
altına alınır.

d. Uzun süreli devam edecek olan deneyler ve danışmanlık hizmetleri için protokol
hazırlanarak ÇOMÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün onayına sunulur. Rutin
deneyler için deney bedeli tahakkuk fişi hazırlanarak, deney bedelinin ödenmesi
işlemleri için başvuru sahibine verilir.
3- DENEY BEDELLERİ
a. Talep edilen deneylerin (yapılacak olan işler yerine göre farklılık gösterdiği için)
fiyatları laboratuvar yönetimince tespit edilir.
b. Şehir içerisinde veya şehir merkezi dışında yapılacak deneylerle ilgili alet, ekipman
ve personelin taşınması, giderleri ve yönetimin takdir edeceği diğer giderler deney
ücretlerine ayrıca ilave edilir.
4- DENEY BEDELİNİN ÖDENMESİ
a. Talep sahibi deney bedeli tahakkuk fişinde belirtilen toplam tutarı (KDV ve Damga
Vergisi dahil) Çanakkale Ziraat Bankası Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Şubesi’ndeki IBAN TR31 0001 0022 9412 1577 4850 54 numaralı ÇOMÜ Döner
Semaye İşletme Müdürlüğü hesabına yatırılır. İzlenebilirlik için dekonta ÇOMÜ
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yapı Malzemeleri Laboratuvarı
……………… Testleri için açıklaması yazdırılmalıdır.
b. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi mensubu araştırmacılara, araştırma konusu
deneylerine %50 indirim uygulanmaktadır.
c. Banka dekontunun bir nüshasının laboratuvara ibrazından sonra deneylere başlanır.
5- DENEYLERİN YAPILMASI VE RAPORUN HAZIRLANMASI
a. Deneyler, protokol ve ekinde belirtilen (ilgili standart ve yönetmeliklere) hükümlere
göre yapılarak rapor edilir.

ÇOMÜ
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI
DENEY TALEP FORMU
Deney Talebinde Bulunan Müşteri Bilgileri
Firma/Kurum/Gerçek
Kişi (Ad-Soyad)

Laboratuar No:
Sayfa:

Vergi DairesiNo

Adresi
TC Kimlik No
(Kişiler İçin)

Proje Adı
İletişim Bilgileri

Açıklamalar

İlgili Kişi
Telefon-E-posta
Numune Bilgileri
Numuneyi Teslim Eden
Kişi
Numuneyi Teslim Alan
Kişi
Laboratuvara Getiriliş
Tarihi
Deney Talebi Bilgileri
No

Deney Adı

Deney Adedi

Deney Standardı

Başvuru
Yukarıda belirtmiş olduğum deneylerin laboratuvarınızda yapılmasını arz ederim.

Talep sahibi imza
Deney başvurunuz ile ilgili ayrıca belirtmek istediğiniz konular varsa buraya yazabilirsiniz.

