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ÜNlVERslTEsl Bilimsel Araştlrma Birimi sallnalma Müdürıüğüne0670.sTz.2014 kodlu Ve Kesinti3iz Gğç Ksynağl Öz6|ıikli Yerli
umlyon Batarya Grubu Ta3aflm|, Ge|aşt|ri|me3i ve lmahh isimli Pğ6m için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarl ve özellikleri belirtilen (8)
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Form uzunluğunun yeterli olmadlğl durumlaada, formu ikinci sayfada devam ettiriniz.
Lütfen Formun düzenlenmesi ile ilgiıi açlklamalan okuyunuz.
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Formun Bölüm Klsmlna j FAKüLTE, YüKSEKoKUL, ENsTlTü, MERKEZ veya BöLuM'ün açlk adl yazll|r,
Afaştlrmaclnln Adl ve Soyad| bölümüne Proie yürütücoşünün Ad| ve soyadl yazıllr ve imza bu kişilerce yaplllr.
Form 2 nüsha olarak duzenlenerek ilgiti birime veri|ir, Formu leslim aıan birim, no klsmına numara vereceklil.
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Satınalma işlemle.ini kolaylaştlrmak amacı ile makina-donanlm, sarf malzemeleri ve hizmet allmlar|
ayn ayn gruplandlrllarak ayfl formlara yazllmalı (Örneğin : Kimyasal madde, mikroskop aynt formıa istenmez) ve formun sol üsl
klsmlnda ilgili kalem belirtilmelidir,
satın Aİnmasl istenilen kaıemler için uygulanacak sat|n alma yönteminin yurtiçi veya yurtdışl allm olduğu formun ost sol
lsteğin seri ve tam olarak temin edilebllmesi lçin malzeme özelliklerinin ayrlnllll olarak tanlmlanmasl ve formun ekinde verilmesi
7_ Alln-masl istenilen malzemelerin delayll tanlm]amalarlnl içeren proje yönğlicisi ıaraftndan imzalanmlş teknik şartname(ler)in
eklenmesi oerekir
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