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Konu :  Laboratuvar Cihazları ile Makine, Alet ve 

Ekipman Arızaları 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

Üniversitemize bağlı birimler tarafından kullanılmakta olan cihaz, makine, alet ve 

ekipmanların arıza ve onarım süreçleriyle ilgili aşağıdaki hususlara riayet edilecektir. 

 

Eğitim öğretim, bilimsel araştırma, uygulama vb. faaliyetler kapsamında kullanılmakta 

olan her türlü laboratuvar cihazları ile makine, alet ve ekipmanların; garanti sürelerinin takibi 

ile garanti sonrası arızalara karşı servis/yetkili servis bildirim süreçlerinin yürütülmesine ilişkin 

iş ve işlemeler, kullanıcı birimler tarafından yerine getirilecektir. 

 

Arızalanan laboratuvar cihazları ile makine, alet ve ekipmanların onarımları için 

kullanıcı birimler, servis/yetkili servis üzerinden arıza tespiti yaptıracak olup arıza tespitleri 

sonucunda ihtiyaç duyulacak yedek parçaların temini de öncelikle kullanıcı birimlere tahsis 

edilen ödeneklerle karşılanacaktır. 

 

Yedek parça temini için kullanıcı birimlerde ilgili harcama kalemi olmaması veya 

birimlerin bütçelerinde yeterli ödenek bulunmaması halinde, Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığından ödenek talebinde bulunulacaktır. Yukarıda belirtilen süreçler ilgili birim 

tarafından takip edildikten sonra herhangi bir çözüm üretilemezse; ekteki Yedek Parça Talep 

Formu doldurularak varsa teknik şartnameleri ile birlikte İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına 

bildirilebilecektir.  

 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bildirilecek olan yedek parça alım talepleri, 

ödenek durumu ve öncelik sırasına göre değerlendirilmeye alınacaktır. 

 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından temin edilecek yedek parçaların kabulü, 

muhafazası, montajı, devreye alınması vb. işlemler kullanıcı birimlerin sorumluluğunda 

olacaktır. 

Yukarıda yer alan hususlara riayet edilmeden doğrudan İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığına yapılacak bakım ve onarım talepleri dikkate alınmayacaktır. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

          Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA 

          Rektör  

Ek: Yedek Parça Talep Formu 
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