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1.

AMAÇ
1.1. Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Laboratuvarının amaç ve
faaliyet alanlarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

2.

KAPSAM
2.1. Bu yönetmelik, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine bünyesinde kurulan Araştırma
Laboratuvarının amaçlarına, faaliyet alanlarına, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

3.

SORUMLULUK
3.1. Dekan
3.2. Araştırma Laboratuvarı Komisyonu

4.

TANIMLAR VE KISALTMALAR
4.1. Araştırma Laboratuvarı: Kurum içi ve kurum dışı talepler doğrultusunda deneysel çalışmalar için hazırlanmış
laboratuar
4.2. Araştırma Laboratuvarı Komisyonu:Başlıca cihazların sorumluluklarının verildiği ve bir dekan yardımcısının
sorumluluğunda kurulmuş olan komisyondur.
4.3. Araştırma Laboratuvarı Görevlisi:Laboratuarda düzeni ve işleyişinden gören alan kişidir.

5.

UYGULAMA
5.1. Araştırma Laboratuvarının Amacı
5.1.1. Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde yapılan temel, uygulamalı ve disiplinler arası
alanlardaki bilimsel araştırma çalışmalarına, analiz ve ölçümler yaparak, destek sağlamak,
5.1.2. Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak
geliştirilmesini sağlamak ve üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak,
5.1.3. Sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşlar ile işbirliği yaparak, sorunlarının çözümüne yönelik analiz
ve ölçüm sonuçlarını yorumlayarak ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak,
5.1.4. Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek,
5.2. Araştırma Laboratuvarının Faaliyet Alanları
5.2.1. Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını
yönetim kurulunca belirlenecek bedel karşılığında gerçekleştirmek,
5.2.2. Araştırmacıların gelişimine Araştırma laboratuvarındaki cihazlarla ilgili yönelik programlar düzenlemek,
5.2.3. Araştırmacıların kullanımına açık, ileri düzey cihazlardan oluşan laboratuvar imkânlarını sürekli hizmette
tutma koşullarını sağlayarak etkili ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak,
5.3. Araştırma Laboratuvarı İşleyiş Süreci
Başvuru
5.3.1. Analiz hizmeti almak isteyen kişi/kuruluş Araştırma Laboratuvarı Başvuru Formu’ nu eksiksiz olarak
doldurarak SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Laboratuvarı Komisyonuna başvurmalıdır. Araştırma
Laboratuvarında araştırma yapılabilmesi için araştırmanın yapılması planlanan tarihten en az 1 ay önce
başvuru yapılmalıdır. Araştırma Laboratuvarı olanaklarını aşan yoğunluk durumunda başvurular
reddedilebilir.
5.3.2. Analiz hizmeti almak isteyen kişi/kuruluş cihazın ve örneğin koşullarına uygun olarak, test/ölçüm/analiz
esnasında ilgili araştırma laboratuvarı görevlisiyle birlikte çalışacaktır.
5.3.3. Analiz için numunelerin ağzı kapalı cam veya plastik kaplar içinde, insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek
şekilde ambalajlanmış olması gerekmektedir. Örnek kaplarının üzerinde örnekle ilgili bilgileri içeren etiket
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(Getirilen numunenin adı, kodu, kuruluş adı, numune alma tarihi vb. gibi) olmalıdır. Bu koşullara uygun
olmayan örnekler analiz için kabul edilmeyecektir.
5.4. Hizmet Bedelinin Belirlenmesi
5.4.1. Araştırmacılar Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Laboratuvarı Komisyonunun
önerisiyle Fakülte Yönetim kurulunda belirlenmiş olan Araştırma Laboratuvarı Ücret Çizelgesi karşılığında
araştırma laboratuvarında analiz ve proje yapabilmektedirler.
5.4.2. Üniversite araştırmacılarının projeleri kapsamında Araştırma Laboratuvarı imkânlarını kullanabilmeleri için
proje bütçelerine gerekli ödeneğin konulması veya merkezden parası karşılığı hizmet alımı yapılması
gerekmektedir.
5.4.3. Analize başlanabilmesi için hizmet bedelinin Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Diş
Hekimliği Fakültesi birimine yatırılarak dekontun Araştırma Laboratuvarı Komisyonuna iletilmesi
gerekmektedir.
6.

KAYITLAR
6.1. Araştırma Laboratuvarı Başvuru Formu
6.2. Araştırma Laboratuvarı Ücret Çizelgesi
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