İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI (MERLAB)
Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2
Balatçık 35620 Çiğli İZMİR Tel: (232) 329 35 35-1900
http://merkeziarastirmalab.ikc.edu.tr/
REOMETRE ANALİZ TALEP FORMU
Analizi Talep Eden Kişi/Kuruluş:
Telefon/Faks/e-mail:
Fatura Bilgileri:
Proje Bilgileri;
Proje Yöneticisinin Adı-soyadı
Proje Türü:
Proje Numarası:
Katı (>30,0 g)
Geometri
20mm parallel plate

ANALİZİ İSTENEN ÖRNEK NUMUNE
Numunenin fiziksel özelliği ve en az gereken örnek miktarı
Sıvı (>50,0 mL)
İnce film (>5cm2)
Kaplama
ANALİZ METODU
Açıklamalar (İstenen analizi detaylı olarak anlatınız):

25mm parallel plate
3 Nokta eğme
40mm 1° con plate
40mm 2° con plate
40mm Parallel plate
Ball on 3 Plates
Triboloji
Concentric cylinder
Pressure cell conical
Tension Fixtue
Numune Adeti:

GÜVENLİK BİLGİLERİ
Örneğin; çevre ve insan sağlığına etkisi
Yoktur
Vardır
Madde Güvenliği Bilgilerinde (MSDS) Belirtilen Miktarı Yazın
Göz
Deri
Solunum
Rapor ve Faturanın alıcıya gönderilme şekli:
e-posta
Elden
Taahütlü
Kargo(ödemeli olarak)
Analizi istenen örnek(ler) için gerekli tüm sağlık, toksik ve güvenlik bilgilerini formda
belirtiğimi beyan ederim.
Yetkili Adı-Soyadı ve İmzası:
MERLAB Tarafından Doldurulacak
Evrak Kayıt No:
Örnek Geliş Tarihi:
Analizi Yapan Uzman:
Ziraat Bankası Tuzla Cad.-Çiğli/İzmir Şubesi IBAN:TR320001002152657681995001
*Analiz ve Güvenlikle İlgili Açıklamalar:
*Zehirli ve Sağlığa Zararlı Numuneler Analiz İstek Formlarında Belirtilmelidir.
*Numuneler Uygun Numune Kaplarında Olmalıdır.
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(>5cm2)
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İKÇÜ - MERLAB Analiz Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme İKÇÜ (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi) Merkez Laboratuvarı ile Müşteri arasındaki Hizmet
Sözleşmesidir. İKÇÜ Merkez Laboratuvarı’ndan hizmet talebinde bulunan tüm kişi ve kuruluşlar “MÜŞTERİ”, İKÇÜ
Merkez Laboratuvarı ise “MERLAB” olarak adlandırılmıştır.
1. Analiz şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.
2. Numunenin MERLAB’a kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin
sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı analiz sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan MERLAB sorumlu
tutulamaz.
3. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu MERLAB tarafından kabul edilmez.
4. Başvuruların kabul edilebilmesi için ilgili Analiz İstek Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi
tarafından imzalanması gerekmektedir.
5. Analiz İstek Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, analize gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre
sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul
eder.
6. Analizler ve ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde
(http://merkeziarastirmalab.ikc.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.
7. Beyan edilen analiz süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden
MERLAB sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak
bilgilendirilir.
8. Müşteri randevulu analizlerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır
olamadığı durumlarda en az bir gün önce haber vereceğini, aksi durumlarda analiz ücretini ödeyeceğini taahhüt eder.
9. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler analiz raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler onbeş gün
içinde teslim alınmadığı takdirde atığa gönderilir. Analiz işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi
belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun şartlarda saklanır, bu süre sonunda
atığa gönderilir.
10. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir.
11. Analiz ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge MERLAB’a ibraz edilmeden analiz raporu düzenlenmez.
12. Analiz sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu analizlerin yapıldığı yerin İKÇÜ Merkez
Laboratuvarı olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.
13. Müşteri, analiz sonuçlarının sadece analizi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve
reklamlarda İKÇÜ’nün adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün İKÇÜ tarafından onaylandığı anlamına gelecek
şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.
14. Her analiz sonucunda bir adet analiz raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir.
15. Müşterinin analiz sonuçlarına itirazı durumunda yapılan analiz tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda
müşteriden tam hizmet bedeli tahsil edilir.
16. MERLAB’a analiz talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen
projelerin içerik, süre ve analiz bilgileri MERLAB tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. MERLAB’da
yapılması talep edilen analizlerin ilgili Analiz İstek Formu’nda ve/veya Para Aktarma Formu’nda numarası belirtilen
proje şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşterilere
aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin kullanılması, projede belirtilen analizler harici olan ve proje kapsamındaymış
gibi talep edilecek analiz yaptırılması ve yapılan analiz ile İKÇÜ Döner Sermaye İşletmesi’nden alınacak fatura
içeriğinin birbiriyle farklı olmasında doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar MERLAB tarafından tanzim edilen
işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşterilere aittir.
17. Anlaşmazlık durumlarında İzmir Mahkemeleri yetkilidir.
BU FORMDA BELİRTMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU VE İKÇÜ-MERLAB ANALİZ
HİZMETİ SÖZLEŞMESİ’NDEKİ HÜKÜMLERİ AYNEN KABUL ETTİĞİMİ BEYAN EDERİM.
ETKİLİ/PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI VE İMZA
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