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Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için 

ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR 

Ġhaleye katılacak olan isteklilerin aĢağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aĢağıda sayılan 

talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamıĢ olduğu sözleĢme 

kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda SözleĢme Makamı olarak 

adlandırılacaktır. SözleĢme Makamı, aĢağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami 

özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. 

Kalkınma Ajansı; ihalenin Ģaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli 

müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve 

doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz.  

Madde 1- SözleĢme Makamına iliĢkin bilgiler  

SözleĢme Makamının;  

a)  Adı/Ünvanı: ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 

b)  Adresi: PaĢabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9, (ġanlıurfa Valiliği Arkası), ġanlıurfa/ TÜRKĠYE 

c)  Telefon numarası: 0.414.318.1800 

d)  Faks numarası: 0.414.318.1811 

              e)  Elektronik posta adresi: sutgem@sutso.org.tr 

 

Ġstekliler, ihaleye iliĢkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, SözleĢme Makamının görevli personeliyle 

irtibat kurarak temin edebilirler. 

 

Madde 2- Ġhale konusu iĢe iliĢkin bilgiler 

Ġhale konusu iĢin; 

a) Projenin Adı: ġanlıurfa Teknoloji GeliĢtirme ve Eğitim Merkezi 

b) SözleĢme kodu: TRC2/17/GPDU2/0001 

c) Fiziki Miktarı ve türü: 1 adet (Prefabrik karkas) Teknoloji GeliĢtirme ve Eğitim merkezi ĠnĢaatı 

yapım iĢi 

d) ĠĢin GerçekleĢtirileceği yer: ġanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi II. Kısım, 218 Ada, 13 Parsel 

e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Bina Oturum alanı:1300 m
2
 , Toplam Kapalı ĠnĢaat Alanı:2924 m

2
 

Binada yaklaĢık 650 m
2
 idari kısım,2280 m

2
 derslik ve atölyelerden oluĢmaktadır.Projenin 

yapılacağı parsel alan büyüklüğü 5950 m
2
‟dir. 

f) Ġlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Nahide KILIÇ – Proje Asistanı 

 

Ġstekliler, ihaleye iliĢkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, SözleĢme Makamının görevli personeliyle 

irtibat kurarak temin edebilirler. 

 

 

Madde 3- Ġhaleye iliĢkin bilgiler 

Ġhaleye iliĢkin bilgiler; 

a) Ġhale usulü: Açık Ġhale Usulü 

b)   Ġhalenin yapılacağı adres: ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, PaĢabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 

9, (ġanlıurfa Valiliği Arkası), ġanlıurfa/ TÜRKĠYE  

c)   Ġhale tarihi: <02/04/2019> 

d)   Ġhale saati: <10:30> 

 

Madde 4- Ġhale dosyasının görülmesi ve temini  

Ġhale dosyası SözleĢme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 

teklif verecek olanların SözleĢme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 500.-TL bedel mukabili satın alması 

zorunludur. 

 

Ġstekli ihale dosyasını satın almakla, ihale dosyasını oluĢturan belgelerde yer alan koĢul ve kuralları kabul etmiĢ 

sayılır.     

 

Ġhale dosyasını oluĢturan belgelerin Türkçe yanında baĢka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması 

halinde, ihale dosyasının anlaĢılmasında, yorumlanmasında ve SözleĢme Makamı ile istekliler arasında oluĢacak 

anlaĢmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır. 

 

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati 

Teklifler aĢağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir: 
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a)  Tekliflerin sunulacağı yer: PaĢabağı Mahallesi Adalet Caddesi, No: 9, (ġanlıurfa Valiliği Arkası), 

ġanlıurfa/ TÜRKĠYE 

b)  Son teklif verme tarihi (Ġhale tarihi): <02/04/2019> 

c)  Son teklif verme saati (Ġhale saati): <10:00> 

 

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Ġhale (son teklif verme) saatine kadar 

SözleĢme Makamına ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaĢanan gecikmelerden 

SözleĢme Makamı sorumlu tutulamaz. 

 

SözleĢme Makamına verilen veya ulaĢan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

 

Ġhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iĢ gününde yukarıda belirtilen 

saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. ÇalıĢma saatlerinin sonradan değiĢmesi 

halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

(TRT)‟nun ulusal saat ayarı esas alınır.  

 

Madde 6- Ġhale dosyasının kapsamı 

Ġhale dosyası aĢağıdaki belgelerden oluĢmaktadır: 

a) Ġhaleye davet mektubu  

b) Teklif Dosyası; 

- SözleĢme Taslağı,  

- Özel KoĢullar,  

- Genel KoĢullar,  

- Teknik ġartname,  

- Teklif Sunma Formları ve ilgili satın alma mahsus diğer belgeler) 

  

Ayrıca Genel KoĢulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, SözleĢme Makamının çıkaracağı 

zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine SözleĢme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale 

dosyasının bağlayıcı bir parçasını teĢkil eder. 

 

Ġsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir Ģekilde incelemesi gerekir. Teklifin 

verilmesine iliĢkin Ģartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. 

Ġhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

 

Madde 7- Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler  

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

1. Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ ilgisine göre 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2.  Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile 

kayıtlı olduğuna dair belge, 

 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik 

eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

 

d) Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu belgede tanımlanan geçici teminat, 
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Ġstekliler teklif tutarının %5‟i kadar Geçici Teminat sunmalıdır. Geçerlilik süresi Ġhale tarihinden itibaren en az 90 

gün olmalıdır. Geçici teminat “Teknik Teklif Zarfı” içerisinde sunulmalıdır. Geçici teminata iliĢkin diğer açıklamalar 

26. maddede bulunmaktadır. 

 

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin noter tasdikli 

vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde iĢ ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri 

öngörülmüĢ ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi,  

i) Ġhale dosyasının satın alındığına dair belge, 

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname, 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. Ġhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) 

bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir. 

k) SözleĢme Makamı tarafından ihalenin niteliğine göre belirlenecek ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler; 

- Vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci- Mali MüĢavir (SM-MM) onaylı son 3 döneme ait bilanço,  

Bilançoların yıllık ortalama toplamının en az teklif tutarı kadar büyüklüğe sahip olması gerekir. 

- SM-MM tasdikli rapor,  

- Banka referans mektubu,  

Ġsteklinin bankalar nezdinde en az teklif tutarı kadar kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakti krediye sahip 

olduklarını gösterir banka referans mektubu sunması gerekmektedir. 

- Banka teminat mektubu, 

Bu Ģartnamede belirtilen geçici teminat mektubu 

- Mevduat hesap dökümü,  

 

l) SözleĢme Makamı tarafından belirlenecek mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler; 

1-ĠĢ bitirme belgeleri,  

 

-Ġsteklilerin son on yılda teklif tutarlarının % 80‟i oranında iĢ bitirme belgesi ile tamamladıkları iĢleri 

teklif dosyalarında sunmaları gerekmektedir. 

- Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin 8. 

bendi uyarınca, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere denk sayılacak olan mühendislik veya mimarlık bölüm 

veya bölümleri: ĠnĢaat Mühendisliği, Mimarlık bölümleri bu iĢ kapsamında ĠĢ deneyimi belgesi yerine 

sunulabilir. 

 

2-Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

Yapım ĠĢlerinde ĠĢ Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer ĠĢlere Dair Tebliğde yer alan (B) III. GRUP: 

BĠNA ĠġLERĠ (Üst Yapı) benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

 

Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmıĢ örneklerini vermek 

zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi ‟nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm 

çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" 

Ģeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul 

edilecektir.  

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi 

görülerek onaylanmıĢ olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul 

edilmeyecektir. 

Ġstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce SözleĢme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı 

SözleĢme Makamı tarafından görülmüĢtür” veya bu anlama gelecek Ģerh düĢülen ve aslı kendilerine iade edilen 

belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. 

Madde 8-Ġhalenin yabancı isteklilere açıklığı 

SözleĢme Makamı tarafından gerçekleĢtirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere açıktır. 
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Madde 9. Ġhaleye katılamayacak olanlar 

AĢağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya baĢkaları adına hiçbir Ģekilde, 

Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleĢtirilen ihalelere katılamazlar; 

 
a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmıĢ olanlar, Terörle Mücadele 

Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, 

dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya baĢka bir yasadıĢı 

faaliyetten dolayı kesinleĢmiĢ yargı kararı ile mahkûm olanlar, 

b) Ġlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 

c) SözleĢme Makamının ihale yetkilisi kiĢileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kiĢiler. 

d) SözleĢme Makamının ihale konusu iĢle ilgili her türlü ihale iĢlemlerini hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen Ģahısların eĢleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye 

kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile Ģirketleri (bu kiĢilerin yönetim kurullarında 

görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim Ģirketler 

hariç).  

g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuĢ olursa olsun 

vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluĢlar ile bu kuruluĢların ortak oldukları Ģirketler. 

h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye‟de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan 

yabancı ülkelerin isteklileri. 

 

Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danıĢmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu iĢin ihalesine katılamazlar. Bu 

yasak, bunların ortaklık ve yönetim iliĢkisi olan Ģirketleri ile bu Ģirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına 

sahip oldukları Ģirketleri için de geçerlidir.  

 

Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dıĢı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. 

Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aĢamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine 

ihale yapılmıĢsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak giriĢim ya da konsorsiyum halinde 

ihalelere katılmalarına engel değildir. 

Madde 10- Ġhale dıĢı bırakılma nedenleri 

AĢağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dıĢı bırakılacaktır; 

a) Ġflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karĢı borçlarından dolayı mahkeme idaresi 

altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir 

durumda olan. 

b) Ġlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olan. 

c) Ġlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ vergi borcu olan. 

d) Ġhale tarihinden önceki beĢ yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. 

e) Ġhale tarihinden önceki beĢ yıl içinde, yaptığı iĢler sırasında iĢ veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde 

bulunduğu SözleĢme Makamı tarafından ispat edilen. 

f) Ġhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiĢ 

olan. 

g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit 

edilen. 

h) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. 

i) 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranıĢlarda bulunduğu tespit edilen. 

 

Madde 11- Yasak fiil veya davranıĢlar  

Ġhale süresince aĢağıda belirtilen fiil veya davranıĢlarda bulunmak yasaktır: 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaĢma, irtikap, rüĢvet suretiyle veya baĢka yollarla 

ihaleye iliĢkin iĢlemlere fesat karıĢtırmak veya buna teĢebbüs etmek.  

b) Ġsteklileri tereddüde düĢürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaĢma teklifinde bulunmak veya teĢvik 

etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranıĢlarda bulunmak. 
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c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teĢebbüs etmek.  

d) Bir istekli tarafından kendisi veya baĢkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da 

vekâleten birden fazla teklif vermek. 

e) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. 

Bu yasak fiil veya davranıĢlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranıĢın özelliğine göre ilgili yasal hükümler 

uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleĢtirilecek diğer 

ihalelere katılmaları engellenir. 

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. SözleĢme Makamı, ihalenin 

seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir Ģekilde sorumlu 

tutulamaz. 

 

Madde 13- Ġhale dosyasında açıklama yapılması 

Ġstekliler, tekliflerin hazırlanması aĢamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili 

olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu 

tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, SözleĢme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar 

ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karĢılığı elden 

verilir. SözleĢme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beĢ (5) gün önce tüm 

isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak Ģekilde yapılacaktır. 

 

Açıklamada, sorunun tarifi ve SözleĢme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan 

isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra 

alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir. 

 

Madde 14- Ġhale dosyasında değiĢiklik yapılması 

Ġlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değiĢiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya 

iĢin gerçekleĢtirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin SözleĢme Makamı 

tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin SözleĢme Makamı 

tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değiĢiklik yapılabilir.  

Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karĢılığı elden 

verilir ve ihale tarihinden en az beĢ (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değiĢiklik nedeniyle 

tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, SözleĢme Makamı ihale tarihini bir defaya 

mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası 

satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir. 

Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiĢ olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, 

yeniden teklif verme imkânı tanınacaktır. 

 

Madde 15-Ġhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde SözleĢme Makamının serbestliği 

SözleĢme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan 

ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce 

ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. 

Bu aĢamaya kadar teklif vermiĢ olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. 

 

Ġhalenin iptali halinde, verilmiĢ olan bütün teklifler reddedilmiĢ sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere 

iade edilir. Ġhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler SözleĢme Makamından herhangi bir hak talebinde 

bulunamaz. 

 

Madde 16- Ortak giriĢim 

Birden fazla gerçek veya tüzel kiĢi iĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. ĠĢ ortaklığı 

oluĢturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iĢ ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte 

örneği bulunan iĢ ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. Ġhalenin iĢ ortaklığı üzerinde 

kalması halinde iĢ ortaklığından, sözleĢme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleĢmesini vermesi 

istenecektir. 

ĠĢ ortaklığı anlaĢmasında (iĢ ortaklığı beyannamesi) ve sözleĢmesinde iĢ ortaklığını oluĢturan gerçek ve tüzel 

kiĢilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müĢtereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. ĠĢ 
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ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaĢmasında (iĢ 

ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleĢmesinde gösterilir. 

 

 

Madde 17-Alt yükleniciler  

Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere (taĢeronlara) yaptırılamaz 

Madde18-Teklif ve sözleĢme türü  

Tekliflerin, götürü bedel veya birim fiyat esaslı olacağı SözleĢme Makamı tarafından belirlenir ve ihale 

duyurusunda hangi usul ile ihaleye çıkıldığı belirtilir. 

 

Madde 19- Teklifin dili 

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. 

 

Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi 

Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL‟dir.  

 

Madde 21-Kısmi teklif verilmesi 

SözleĢme Makamı tarafından gerçekleĢtirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çıkılmamıĢ ise, iĢin tamamı için 

teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. 

 

Madde 22- Alternatif teklifler 

Ġhale konusu iĢe iliĢkin olarak alternatif teklif sunulamaz. 

 

Madde 23-Tekliflerin sunulma Ģekli  

Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak bu 

ġartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya 

ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi iĢe ait olduğu ve ihaleyi yapan SözleĢme Makamının açık 

adresi yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaĢelenecektir. 

 

Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında SözleĢme Makamına 

(tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye 

iade edilir.   

 

Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, SözleĢme Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme 

tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve 

saatine kadar uzatılmıĢ sayılır.  

Madde 24-Teklif mektubunun Ģekli ve içeriği 

Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluĢur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik 

teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha ve üzerinde 

“KOPYADIR” yazan 1 adet kopya bulunmalıdır.   

Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda;  

a) Ġhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, 

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, 

c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,  

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ olması, 

 zorunludur. 

 

Ortak giriĢim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif 

vermeye yetki verdikleri kiĢiler tarafından imzalanması gerekir. 

  

Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının iĢin uzmanlık 

gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının iĢin uzmanlık 

gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluĢturacaktır. 
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Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi 

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 60 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa 

süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Ġhtiyaç duyulması halinde SözleĢme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması 

yönünde istekliden talepte bulunacaktır. Ġstekli SözleĢme Makamının bu talebini kabul edebilir veya 

reddedebilir. SözleĢme Makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici 

teminatı iade edilecektir. 

Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleĢme koĢulları değiĢtirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmiĢse 

geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata iliĢkin hükümlere 

uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla 

gönderilir veya imza karĢılığı elden teslim edilir. 

BaĢarılı istekli sözleĢmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 gün için teklifinin 

geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 60 günlük ilk süreye 60 gün daha eklenir. 

Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler 

SözleĢme Makamı tarafından geçici teminat istendiği duyurulan ihale kapsamında istekliler teklif ettikleri 

bedelin %5‟inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen 

bedelin %5‟inden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya iĢin uzmanlık 

gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karĢılanabilir. 

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik 

süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, SözleĢme Makamı tarafından istenilen katılma 

Ģartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

Teminat olarak kabul edilecek değerler aĢağıda sayılmıĢtır;  

a) Tedavüldeki Türk Parası. 

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.  

   

Ġlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri 

teminat mektupları ile Türkiye dıĢında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluĢlarının kontrgarantisi 

üzerine Türkiye‟de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat 

mektupları da teminat olarak kabul edilir. 

  

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiĢtirilebilir.  

 

Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi 

Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte SözleĢme Makamına sunulur. Teminat mektupları 

dıĢındaki teminatların SözleĢme Makamının ilgili birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde 

sunulması gerekir. 

Ġhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra SözleĢme Makamınca muhafaza edilir. Diğer 

isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. Ġhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin 

teminatın verilip sözleĢmeyi imzalaması halinde iade edilir. 

Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri 

Ġhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 

gün öncesine kadar SözleĢme Makamına iletilir. SözleĢme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için 

son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir Ģekilde, internet sayfasında ve ilgili 

Ajansın internet sayfasında duyurur.  

SözleĢme Makamı, kendi giriĢimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi 

sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir. 

Madde 29- Tekliflerin sunulması 

Teklifler, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek Ģekilde teslim alınmak 

üzere gönderilmelidir. Teklifler aĢağıdaki Ģekilde teslim edilmelidir: 

 Taahhütlü posta / kargo servisi) ile PaĢabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9, (Şanlıurfa Valiliği 

Arkası), Şanlıurfa/ TÜRKİYE adresine 
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Ya da SözleĢme Makamına doğrudan elden PaĢabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9, (ġanlıurfa 

Valiliği Arkası), ġanlıurfa/ TÜRKĠYE adresine 

 Teslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve teslim karĢılığında imzalı ve tarihli bir belge 

alınmalıdır.  

BaĢka yollarla ulaĢtırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim 

edilmelidir; bir dıĢ paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B 

Zarfı- Mali teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır. 

Mali teklif dıĢındaki, teknik teklifi oluĢturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim 

formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve 

mali kimlik formu). 

Bu kuralların herhangi bir Ģekilde yerine getirilmemesi, (örn. MühürlenmemiĢ zarflar ya da teknik teklifte fiyata 

herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır. 

Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti 

SözleĢme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, 

teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur. 

Madde 31-Tekliflerin açılması 

Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aĢağıda yer alan usul uygulanır;  

a) Değerlendirme Komitesince bu ġartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiĢ olduğu bir 

tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye baĢlanır. 

b) Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınıĢ sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde 

isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi iĢe ait olduğu, ihaleyi 

yapan SözleĢme Makamının açık adresi ve zarfın yapıĢtırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, 

mühürlenmesi veya kaĢelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla 

belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.  

c) Mal alımı ve yapım iĢi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınıĢ sırasına göre 

açılır. Ġsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne 

uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun 

olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Ġstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.  

Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından 

incelenir. Teknik değerlendirme aĢamasında eĢik puana ulaĢamayan teklifler kabul edilmeyeceği için, 

mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz. 

d) c. bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların 

Değerlendirme Komitesi baĢkanı tarafından onaylanmıĢ bir sureti isteyenlere imza karĢılığı verilir. 

e) Bu aĢamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluĢturan belgeler düzeltilemez 

ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. 

Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne 

uygun olmadığı bu ġartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin 

değerlendirme dıĢı bırakılmasına karar verilir.  

Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, 

isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır. 

Ancak,  

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taĢıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, 

sunulan belgelerde teklifin esasını değiĢtirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması 

halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine iliĢkin belgeler,  

b)  Ġsteklilerce sunulan ve baĢka kurum, kuruluĢ ve kiĢilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taĢıması 

zorunlu asli unsurlar dıĢında, belgenin içeriğine iliĢkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi 

düzenleyen kurum, kuruluĢ veya kiĢilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine iliĢkin 

belgeler, 

verilen süre içinde tamamlanacaktır.  

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına iliĢkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale 

tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım 

Ģartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir. 
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Bu ilk değerlendirme ve iĢlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun 

olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.  

Bu aĢamada, mal alımı ve yapım iĢi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu iĢi yapabilme kapasitelerini belirleyen 

yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen Ģartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun 

olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılır. 

En son aĢamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol 

edilir.  

Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması 

halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme Komitesi 

tarafından re‟sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve 

bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. 

Ġstekli düzeltilmiĢ teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beĢ (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek 

zorundadır. Ġsteklinin düzeltilmiĢ teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir 

cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dıĢı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. 

Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede, 

Ģartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve 

metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama 

yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eĢik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif zarfları 

açılmadan istekliye iade edilir. 80 eĢik puanı aĢan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali değerlendirme 

(puanlama) aĢamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı 

zorunlu değildir. En düĢük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler orantılı olarak puanlandırılır. Teknik 

değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır. 

(DeğiĢik:21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı MüsteĢarlık Olur’u m.13) SözleĢme Makamının tekliflerin mali 

kaynakları aĢması halinde aĢan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde, 

sözleĢme için kullanılabilecek azami bütçeyi aĢan teklifler elenecektir
1
. 

Ġhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik ġartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. 

Mal alımı ve yapım iĢi ihalelerinde ihale, Ģartname gerekliliklerini karĢılayan uygun teklifler arasında en düĢük 

teklifi veren istekliye verilecektir.  Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek olan istekliye 

verilecektir. 

Madde 33- Ġsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi 

Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine SözleĢme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karĢılaĢtırılması ve 

değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını 

isteyebilir. 

Bu açıklama, hiçbir Ģekilde teklif fiyatında değiĢiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan Ģartlara uygun 

olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak Ģekilde kullanılamaz. 

SözleĢme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır. 

Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde SözleĢme Makamının serbestliği 

Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine SözleĢme Makamı, gerekçelerini net bir Ģekilde belirterek, verilmiĢ 

olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. SözleĢme Makamı bütün tekliflerin 

reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.  

Ġptal, aĢağıdaki durumlarda gerçekleĢebilir: 

a) Teklif sürecinin baĢarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi 

ya da hiçbir teklif gelmemesi; 

b) Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değiĢmesi; 

c) (DeğiĢik:21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı MüsteĢarlık Olur’u m.14) Teknik açıdan yeterli olan tüm 

tekliflerin sözleĢme için ayrılan azami bütçeyi aĢması (SözleĢme Makamının tekliflerin mali 

kaynakları aĢması halinde aĢan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç)2; 

d) Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi;  

                                                           
1
 21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı MüsteĢarlık Olur‟u m.13 ile değiĢtirilmeden önceki düzenleme: “Tüm ihalelerde, 

mali teklifleri, sözleĢme için kullanılabilecek azami bütçeyi aĢan teklifler elenecektir”. 
2
 21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı MüsteĢarlık Olur‟u m.14 ile değiĢtirilmeden önceki düzenleme: “Teknik açıdan 

yeterli olan tüm tekliflerin sözleĢme için ayrılan azami bütçeyi aĢması;”. 
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e) Ġstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleĢmenin normal Ģekilde ifasını imkânsız kılması. 

Ġhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Ġhale sürecinin iptal edilmesi 

durumunda, SözleĢme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. ġayet ihale süreci, herhangi bir 

teklifin dıĢ zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamıĢ haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir. 

SözleĢme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya 

çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmıĢ olsa bile, sorumlu tutulamaz.  

Ġhale sürecinin iptal edilmiĢ olması, SözleĢme Makamının Kalkınma Ajansı‟na karĢı olan sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz. 

Madde 35- Etik Kurallar 

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında SözleĢme Makamının gerçekleĢtirdiği 
ihalelerde aĢağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur; 

a) Tetkik, inceleme, netleĢtirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından 

teĢebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadıĢı yollarla 

uzlaĢma eylemleri, Değerlendirme Komitesi‟ni ya da SözleĢme Makamını etkilemeye çalıĢması, 

teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır.  

b) Ġstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatıĢmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da 

proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir Ģekilde bağlantı kurmamalıdır. 

c) Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iĢ hayatının gerektirdiği Ģekilde tarafsız ve 

güvenilir bir Ģekilde davranmalıdır.  

Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer 

destekleme faaliyetlerinden de dıĢlanmasına neden olabilir. 

Madde 36- Ġtirazlar 

Ġhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluĢan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif 

sahipleri, SözleĢme Makamına (Kalkınma Ajansı‟na bildirmek suretiyle) doğrudan dilekçe yazabilirler. 

SözleĢme Makamının Ģikâyetin alınmasını takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir.  

Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Kalkınma Ajansı, SözleĢme Makamı ile bağlantıya geçerek görüĢ 

bildirmeli ve Ģikâyetçi (istekli) ile SözleĢme Makamı arasında oluĢan soruna dostane bir çözüm getirerek iĢleri 

kolaylaĢtırmaya çalıĢmalıdır. 

Eğer yukarıda anlatılan yöntem baĢarılı olmazsa; istekli, olayı SözleĢme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı 

sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir. 

 

 

Okudum, kabul ediyorum. .../.../200... 

İmza 

Teklif Veren 
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Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÖZLEġME VE ÖZEL KOġULLAR 
 

 

 

ġANLIURFA TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VE EĞĠTĠM MERKEZĠ (ġUTGEM) 

BĠNASI ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ SÖZLEġMESĠ 

Bir tarafta 

ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 

PaĢabağı Mahallesi Adalet Caddesi no: 9,  

(ġanlıurfa Valiliği Arkası),  

ġanlıurfa/ TÜRKĠYE 

("SözleĢme Makamı"), ve 

Diğer tarafta 

 Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı    

 Hukuki statüsü / ünvanı  
3
 

< Resmi tescil numarası >
4
 

<Açık resmi-tebligat adresi> 

<Vergi dairesi ve numarası>,   

(“Yüklenici”) olmak üzere, taraflar aĢağıdaki hususlarda anlaĢmıĢlardır:  

ÖZEL KOġULLAR 

1. Konu 

Bu SözleĢmenin Konusu <il/ilçe> „da uygulanacak <SözleĢme BaĢlığı> dır.  

2. SözleĢmenin Yapısı 

                                                           
3
 Yüklenici olan taraf Ģahıs olduğu durumlarda. 

4
 Geçerli olan hallerde. ġahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eĢdeğer diğer belge numarasını belirtiniz. 

Genel Koşullardaki hükümlerde değişiklik varsa Özel Koşullarda değişiklikler belirtilir. Burada verilen Özel Koşullar örnek 

niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıştır. Bu nedenle sizin ihalenize ilişkin hükümleri de kapsar. Sizin için de 

geçerli olduğunu düşündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz. 
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Yüklenici, bu ihalede belirlenmiĢ olan ve öncelik sırasına göre, Özel KoĢullar (“Özel KoĢullar”) ve aĢağıdaki 

Eklerde belirtilen koĢullardan oluĢan Ģartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir: 

Ek-1: Genel KoĢullar 

Ek-2: Teknik ġartname (ĠĢ Tanımı) 

Ek-3: Teknik Teklif   

Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü) 

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler 

 

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çeliĢki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen 

öncelik sırasına göre uygulanır.  

3. SözleĢme bedeli ve Ödemeler 

SözleĢme Bedeli : .......………… TL‟dir. SözleĢme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır. 

 

Ödemeler hakediĢ esasına göre yapılacaktır. SözleĢme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve 

ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit 

edilmesi üzerine transfer gerçekleĢtirilecektir.  

4. BaĢlama tarihi  

Uygulamaya baĢlama tarihi sözleĢmenin her iki tarafça imzalandığı tarih Ģeklindedir. 

 

5. Uygulama Süresi  

SözleĢmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleĢmenin baĢlama 

tarihinden itibaren 10 aydır. 

6. Raporlama 

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel KoĢulların ilgili maddelerinde ve ġartnamede belirtildiği Ģekliyle sunar. 

7. ĠletiĢim-Tebligat Adresleri  

7.1 SözleĢme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleĢme ile ilgili tüm yazıĢmalarda sözleĢmenin baĢlığı ve 

kimlik numarası belirtilecektir. YazıĢmalar, bu sözleĢmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya 

elden teslim edilecektir.   

 

7.2 Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmıĢ sayılır. Tarafların 

adres değiĢikliğine iliĢkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından 

sorumluluk kabul edilmez.  

8. SözleĢmenin tabi olduğu hukuk ve dili  

8.1 SözleĢmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.  

 

8.2 SözleĢmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletiĢim Türkçe yapılır. 

9. Diğer hususlar; 

9.1 SözleĢme makamı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‟na tabi değildir. 

 

9.2 Ġdare projelerde, mahal listelerinde, keĢif özetlerinde, birim fiyat tariflerinde veya ihale dokümanını 

oluĢturan belgelerin hehangi birisinde yer alıyor olsun veya olmasın , istediği imalatı yaptırıp veya 

yaptırmamakta serbesttir. Müteahhit bir iĢ kaleminde eksiliĢ olması veya tamamen yapılmaması 

hallerinde herhangi bir talepte ve hak iddiasında bulunamaz. 

 

9.3  Hangi Ģart altında olursa olsun kesinlikle fiyat farkı verilmeyecektir. 

 

9.4 Projede olupta teklif cetvelinde yer almayan yada projede olmayıp yapılması idarece gerekli görülen ve 

yine teklif cetvelinde bulunmayan imalatların yeni fiyat tespiti Ģu Ģekilde hesaplanacaktır. 

9.4.1 Kullanılmak istenen imalat için, herhangi bir resmi kurum veya kuruluĢun  pozları veya rayiçleri 

kullanılarak tespit edilen yeni birim fiyata %15 iskonto yapılarak yeni fiyat belirlenir ve yükleniciye bu 

fiyattan imalat tutarı hesaplanarak ödemesi yapılır. Yüklenicinin belirlenmiĢ olan bu fiyata iĢi yapmaması 

durumunda idare aynı iĢi baĢkalarına yaptırmakta serbesttir. Yüklenici herhangi bir hak talebinde 

bulunamaz. 
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9.5 Yasal nedenler dolayısıyla ödenecek KDV Birim Fiyatların dıĢındadır. Fakat; Bu proje için, SözleĢme 

makamınca, KDV istisna belgesi alındığı takdirde “Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı)‟ndan: 

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA 

DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 18)”inde belirtilen hükümler kapsamında Ġdaremizce yükleniciye Katma 

Değer Vergisi ödenmeyecektir. KDV istisna belgesi alınamaması durumunda yükleniciye KDV 

ödenecektir.  

 

10. AnlaĢmazlıkların giderilmesi  

  Bu sözleĢmeyle ilgili ya da bu sözleĢmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir Ģekilde 

çözümlenemeyen herhangi bir anlaĢmazlık ġanlıurfa mahkemelerince çözülür.  

 

ĠĢ bu sözleĢme, bir tanesi SözleĢme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak Ģekilde, iki asıl nüsha olarak 

hazırlanmıĢtır. 

 

Yüklenicinin SözleĢme Makamının 

Adı:  Adı:  

Unvanı:  Unvanı:  

Ġmzası:  Ġmzası:  

Tarih:  Tarih:  
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Söz. Ek-1: Genel KoĢullar 
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SözEK:01 

Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde  

Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım ĠĢi SözleĢmelerine ĠliĢkin  

GENEL KOġULLAR                                                               

 
BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ 

Madde 1) Tanımlar ve Genel Kurallar 

(1) SözleĢmede yer alan aĢağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taĢıyacaklardır. 

Ġdari emir/talimat: (SözleĢmeye konu iĢin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye 

verilen her türlü talimat veya emir. 

Yüklenici: SözleĢme konusu iĢleri yerine getirmeyi bir sözleĢme altında taahhüt eden taraf. 

SözleĢme: Mali destek sözleĢmesi kapsamındaki iĢlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve 

gerek bu Genel KoĢulları gerekse sözleĢmenin iliĢiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmıĢ 

anlaĢma. 

SözleĢme Makamı: Yüklenici ile sözleĢmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleĢmenin kendi adına bağıtlandığı kamu 

hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kiĢilik. 

SözleĢme bedeli: Özel KoĢulların 3. Maddesinde belirtilen tutar. 

Ay/Gün: takvim ayı/günü. 

Genel zarar-ziyan bedeli: SözleĢmede evvelce belirtilmemiĢ olan ve taraflardan birinin sözleĢmeyi ihlal etmesi 

nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karĢılıklı 

anlaĢmasıyla kararlaĢtırılan tutar.  

Maktu zarar-ziyan bedeli: SözleĢmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören 

tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleĢmede belirtilen tazminat. 

Proje: SözleĢmeye konu iĢin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje. 

Proje Yöneticisi: SözleĢmenin uygulanmasını SözleĢme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kiĢi. 

SözleĢme konusu iĢ: Yüklenici tarafından SözleĢme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım iĢleri 

ile ilgili faaliyetler. 

ĠĢ tanımı (Teknik ġartname): SözleĢme Makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, SözleĢme konusu 

iĢlerin yerine getirilmesine iliĢkin Ģartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan 

durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaĢacağı sonuçları belirten doküman. 

(2) SözleĢmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden iĢgününe kadar uzar. 

(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin 

de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir.  

(4) KiĢileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, Ģirketleri ve tüzel kiĢiliğe sahip bütün kuruluĢları içerdiği 

addedilecektir.    

Madde 2) Bildirimler ve yazılı haberleĢmeler 

(1) Yazılı bir haberleĢme belgesinin alınması için belirlenmiĢ bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici 

söz konusu yazılı haberleĢme belgesinin alındığının karĢı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, 

gönderici her durumda yazılı iletiĢim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri 

önceden almalıdır.  

(2) SözleĢme gereğince herhangi bir kiĢi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler 

veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça 

geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir. 

Madde 3) SözleĢmeye davet  
(1) Ġhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleĢme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini 

takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak 

suretiyle SözleĢme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir. 

(2) Ġsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beĢ (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen 

iĢlerde) sözleĢmeyi imzalaması Ģarttır. 

Genel Koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel Koşullarda verilir. Özel Koşulların 

Genel Koşullara göre hukuksal önceliği vardır. 
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Madde 4) Ġhalenin sözleĢmeye bağlanması 

(1) SözleĢme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan Ģartlara uygun olarak hazırlanan sözleĢme SözleĢme 

Makamı adına yetkili kiĢi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak giriĢim olması halinde, sözleĢme 

ortak giriĢimin bütün ortakları tarafından imzalanır. 

Madde 5) SözleĢme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu 

(1) Ġhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla Ġsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), 

(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek 

sözleĢmeyi imzalamak zorundadır. SözleĢme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir. 

(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla Ġsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) 

bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan 

belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da 

düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma iliĢkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.  

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde 

kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir. 

(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dıĢında usulüne göre sözleĢme yapmayan istekli, 

SözleĢme Makamının ve Kalkınma Ajanslarının gerçekleĢtireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle 

yasaklanır.  

(5) Yüklenici, iĢleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleĢmede öngörüldüğü 

Ģekilde), yürütecek, tamamlayacak ve iĢlerde olabilecek kusurları sözleĢme hükümlerine uygun olarak 

giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, 

gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve iĢçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir. 

(6) Yüklenici, iĢin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici 

nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. Ġlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler 

ise, öngörülmüĢ tedbirler alınarak ve usulüne uygun Ģekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi 

halinde yüklenici, SözleĢme Makamının ve üçüncü Ģahısların tüm zararlarını karĢılamak zorundadır. 

Madde 6) SözleĢme yapılmasında SözleĢme Makamının görev ve sorumluluğu  

(1) SözleĢme Makamının sözleĢme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. 

Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beĢ (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir 

noter ihbarnamesi ile durumu SözleĢme Makamına ve ilgili Kalkınma Ajansına bildirmek Ģartıyla, taahhüdünden 

vazgeçebilir. 

(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir. 

Madde 7) SözleĢmenin Devri, Alt SözleĢme 

Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir Ģahsa/tarafa vermek üzere sözleĢmeyi devredemez, alt 

sözleĢme (taĢeron sözleĢmesi) yapamaz. SözleĢmenin devri, taĢerona verilmesi sözleĢmenin ihlali olarak 

addedilecektir.  

SÖZLEġME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

Madde 8) Bilgi/doküman temini 

(1) SözleĢme Makamı sözleĢmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal 

Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleĢmenin sonunda SözleĢme Makamı‟na iade edilecektir. 

(2) SözleĢme Makamı, sözleĢmenin baĢarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep 

edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde iĢbirliği yapacaktır.  

(3) SözleĢme Makamı, sözleĢmenin Ģaibeden uzak, etkin ve saydam iĢleyebilmesi için gerekli her türlü belgelnin 

temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli giriĢimlerde bulunmakla yükümlüdür. 

 

YÜKLENĠCĠNĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ 

Madde 9) Genel yükümlülükler 

(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karĢılıklı akdedilen sözleĢmeye uygun olarak iĢi yürütecektir. Yüklenici, 

faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranıĢları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve 

müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peĢinen kabul eder.  

(2) Yüklenici sözleĢmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal SözleĢme 

Makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleĢmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. SözleĢme 

Makamı‟nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. SözleĢme 
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konusu iĢin yürütülmesi süresince kat edilen aĢamalar ve detaylar SözleĢme Makamına en kısa zamanda 

bildirilecektir. 

(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi 

personelinin, sorumlu olduğu kiĢilerin ve yerel çalıĢanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını 

sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalıĢanlarının ve sorumlu olduğu kiĢilerin söz konusu yasa ve 

yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruĢturma, kovuĢturma ve dava karĢısında 

SözleĢme Makamı‟nın zarar görmeyeceğine peĢinen kefil olacaktır.  

(4) Yüklenici sözleĢmeye konu iĢi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve 

teamüllere riayet ederek gerçekleĢtirecektir. 

(5) Yapım iĢlerinde geçerli olmak üzere, sözleĢmeye konu iĢin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir 

Yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karĢılaĢırsa ve ek 

maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleĢmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici 

süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iĢ bu Genel KoĢullardaki maddelere uygun olarak SözleĢme 

Makamını bilgilendirilecektir. Engelin Ģiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değiĢikliği 

yapmak veya sözleĢmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar.  

(6) Verilen teklifin SözleĢmeye konu iĢ için gereken tüm standart araĢtırmaların yapılarak verildiği kabul edilir. 

(7) Yüklenici, Proje Yöneticisi‟nin sözleĢmeye konu iĢin mevzuata ve sözleĢme kurallarına uygun olarak 

yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için SözleĢme Makamı‟nın veya 

temsilcisinin iĢ mahalline giriĢini sağlamakla ve iĢ mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir. 

(8) Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği Ģartların Proje Yöneticisi‟nin yetkilerinin veya sözleĢmenin 

kapsamının dıĢında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, 

emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi‟ne bildirecektir. Ġdari talimatın yerine 

getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.  

(9) ġayet Yüklenici iki veya daha fazla kiĢinin oluĢturduğu bir konsorsiyum ya da ortak giriĢimden oluĢuyorsa, 

bu kiĢilerin tümü sözleĢme hükümlerini yerine getirmekten müĢtereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu 

sözleĢmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak giriĢim adına hareket etmek üzere tayin 

edilmiĢ bulunan kiĢi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır. 

(10) SözleĢme Makamı‟nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak giriĢimin yapı ve 

bileĢiminde yapılacak her türlü değiĢiklik sözleĢmenin ihlali olarak addedilecektir. 

(11) Kalkınma Ajansı ile SözleĢme Makamı arasındaki sözleĢme hükümleri uyarınca Yüklenici, Kalkınma 

Ajansı‟nın mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. 

Bu adımların Kalkınma Ajansı tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması 

gereklidir. 

(12) Tasarım bileĢeni olan sözleĢmelerde; Yüklenici, yapım iĢlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan 

yararlanarak, SözleĢme Makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu iĢlemlerin 

sorumluluğunu üstlenecektir. Özel KoĢullar ve Teknik ġartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik 

dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar Özel KoĢullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine 

sunulur ve SözleĢme Makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin, belirsizliklerin ve 

diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici, 

SözleĢme Makamının personelini eğitir Özel KoĢullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını 

teslim eder ve bunları güncel halde tutar. 

(13) Yüklenici iĢleri kendisi yönetecektir veya bu iĢi gerçekleĢtirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu 

Ģekildeki atamalar onay için SözleĢme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri 

çekilebilir.  

(14) Yapım iĢlerinde geçerli olmak üzere Özel KoĢullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözleĢmenin uygulama 

programını hazırlayarak SözleĢme Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aĢağıdakileri ihtiva 

edecektir: 

a) Yüklenicinin iĢlerin yürütülmesini önerdiği sıra; 

b) Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi; 

c) Yüklenicinin iĢlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı; 

d) SözleĢme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniĢ bilgi ve ayrıntılar 

(15) Onay için SözleĢme Makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel 

KoĢullarda belirtilir. Özel KoĢullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar 

ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. SözleĢme Makamının 

uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel 

KoĢullarda yer alır. SözleĢme Makamının programı onaylaması, Yüklenicinin bu sözleĢme altındaki hiçbir 

yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
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(16) SözleĢme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değiĢiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte 

iĢlerin ilerlemesi programa uymazsa, SözleĢme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir 

ve gözden geçirilmiĢ programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir. 

(17) Yapım iĢlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel KoĢullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre 

geçici iĢler de dahil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleĢmenin uygulanması için 

SözleĢme Makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için SözleĢme Makamına sunacaktır. 

Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmıĢ kabul edilecektir.  

(18) Yüklenici, SözleĢme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıĢtırması, ayarlaması 

ve onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır. 

(19) Yapım iĢlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve 

kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmıĢ 

nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere SözleĢme Makamına 

teslim edilecektir. 

(20) Yüklenici, sözleĢmenin yürütülmekte olduğu Ģartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde 

SözleĢme Makamı‟na temin edecektir. SözleĢme Makamı/Proje Yöneticisi, olağandıĢı ticari giderlerden 

kuĢkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleĢme konusu iĢ 

mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini 

yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar. 

(21) Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iĢ sahasına getirildiğinde, sadece 

iĢlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir 

kısmını, iĢ sahası dıĢına çıkaramaz. 

Madde 10) ĠĢ ahlakı / davranıĢ kuralları 

(1) Yüklenici, gerek mesleğine iliĢkin iĢ ahlakı ve/veya davranıĢ kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir 

yetkisine uygun olarak, SözleĢme Makamı‟na karĢı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak 

hareket edecek, SözleĢme Makamını zor duruma düĢürecek tutum ve davranıĢlardan kaçınacaktır. Aksi durumda 

SözleĢme Makamı, Yüklenicinin sözleĢme altında tahakkuk etmiĢ hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleĢmeyi 

feshedebilir. 

(2) Yükleniciye sözleĢme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleĢme kapsamındaki iĢleri yerine 

getirmesi karĢılığı düzenlenecek hak ediĢler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup 

baĢka herhangi bir ödeme yapılamaz.  

(3) Yüklenici, SözleĢme Makamı‟nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleĢmede veya projede 

kullanılan ya da sözleĢme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmıĢ hiçbir 

malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma 

hakkına sahip değildir.  

(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleĢme süresince gerekse sözleĢmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik 

koĢullarına riayet edecek, sözleĢmenin yürütülmesi sırasında veya sözleĢmenin yerine getirilmesi amacıyla 

yapılan etüt, test ve araĢtırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir Ģekilde 

SözleĢme Makamı‟na zarar verecek veya onu zaafa düĢürecek Ģekilde kullanmayacaklardır. 

(5) SözleĢmenin yürütülmesi olağandıĢı ticari giderlere yol açmayacaktır.  ġayet olağandıĢı ticari giderler 

meydana gelirse sözleĢme feshedilecektir. OlağandıĢı ticari giderler deyimiyle, sözleĢmede belirtilmeyen veya 

sözleĢmeye atfen uygun Ģekilde akdedilmiĢ bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya 

meĢru hizmet karĢılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen 

komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kiĢiye ödenmiĢ komisyonlar veya her yönüyle paravan bir Ģirket 

izlenimi uyandıran firmalara ödenmiĢ komisyonlar kastedilmektedir. 

(6) Yüklenici, sözleĢme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. 

Yazılı izin olmaksızın sözleĢmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.  

Madde 11) Çıkar çatıĢması 

(1) Yüklenici sözleĢmeyi tarafsız ve objektif bir Ģekilde ifa etmesini tehlikeye düĢürecek durumları önlemek 

veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle SözleĢme Makamına herhangi bir külfet 

getirilemez. SözleĢmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatıĢmaları gecikmeksizin SözleĢme 

Makamı‟na yazılı olarak bildirilmelidir. 

(2) SözleĢme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel 

değiĢimini talep etmek de dahil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. SözleĢme Makamı, bu sebeple 

uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koĢuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan 

sözleĢmeyi derhal feshedebilir.  
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(3) Yüklenici, sözleĢmenin bu Ģekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü 

SözleĢme konusu iĢin teminiyle sınırlandıracaktır. SözleĢme Makamı‟nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde, 

Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin 

herhangi bir kısmı için teklif vermek de dahil olmak üzere projeye ait iĢleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer 

hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir. 

(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalıĢan diğer kiĢiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, 

SözleĢme Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen 

sözleĢmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kiĢilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri 

halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz. 

(5) Yüklenici ve sözleĢmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya 

kontrolü altında çalıĢan baĢka kiĢiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında 

sağlanmıĢ olan Kalkınma Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar. 

Madde 12) Ġdari ve mali cezalar 

(1) SözleĢmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlıĢ veya sahte 

beyanda bulunmaktan suçlu görülmüĢse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi 

ölçüde yerine getirmediği tespit edilmiĢse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Kalkınma 

Ajansı tarafından finanse edilen sözleĢmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu 

husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.  

Yüklenici bu cezaya karĢı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletiĢim yöntemiyle yapılan tebligattan 

itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karĢı herhangi bir yanıt vermemesi 

veya savunmanın Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalkınma Ajansı‟nın 

cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. Ġlk ihlalden 

itibaren beĢ yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir. 

(2) Mücbir sebepler dıĢında sözleĢme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen 

Yükleniciler toplam SözleĢme bedelinin %10‟u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. Ġlk ihlalden itibaren beĢ 

yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde 

bu oran %20‟ye yükseltilebilecektir. 

(3) Yüklenici sözleĢmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / iĢi bitirmediği takdirde SözleĢme 

Makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleĢme 

bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun 

devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleĢme 

feshedilir. 

Madde 13) Tazmin etme yükümlülüğü 

(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, SözleĢme Makamı‟nı ve onun vekilleri ile 

çalıĢanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal 

hükümlerin veya üçüncü Ģahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin 

SözleĢme konusu iĢleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, 

dava, kayıp ve zararlara karĢı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. ġöyle ki: 

a) SözleĢme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 

gün içinde bunları Yükleniciye bildirecektir;           

b) Yüklenicinin SözleĢme Makamı‟na karĢı azami sorumluluğu sözleĢme bedeline eĢit bir tutarla sınırlı 

olacak ve bu tavan değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlıĢ fiilleri dolayısıyla üçüncü 

Ģahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;                                   

c) Yüklenicinin sorumluluğu sözleĢme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan 

kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak 

ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.   

(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, SözleĢme Makamı‟nın talebi halinde, 

Yüklenicinin sözleĢme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleĢme konusu iĢlerin 

yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.  

(3) Yüklenici aĢağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir Ģekilde 

sorumluluk taĢımayacaktır: 

a) SözleĢme Makamı‟nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya 

Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık olmadığı 

veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya    

b) Yüklenicinin talimatlarının SözleĢme Makamı‟nın vekilleri, çalıĢanları veya bağımsız Yüklenicileri 

tarafından yanlıĢ ve uygunsuz Ģekilde uygulanması. 
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(4) Yüklenicinin sözleĢme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması,  sözleĢme 

konusu iĢlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleĢmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam 

edecektir.  

Madde 14) Sağlık, sigorta ve iĢ güvenliği düzenlemeleri 

(1) SözleĢme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden 

ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluĢunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa 

süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu SözleĢme Makamı‟na vermelerini talep edebilir. 

(2) Yüklenici, sözleĢme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleĢme altında çalıĢtırdığı veya iĢ yaptırdığı 

diğer kiĢiler için iĢ hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir. 

(3) Yüklenici, SözleĢme Makamının talep etmesi halinde, sözleĢmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, 

mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu 

poliçeyi sözleĢme süresince geçerli tutacaktır.  

Söz konusu sigorta poliçesi sözleĢme süresince aĢağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:      

a) Yüklenicinin, çalıĢtırdığı personeli etkileyen hastalık ve iĢ kazaları bakımından sorumluluğu;   

b) SözleĢmenin ifasında kullanılan SözleĢme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi; 

c) SözleĢmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü Ģahısların/tarafların veya SözleĢme Makamı‟nın 

ve çalıĢanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve   

d) SözleĢmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde 

oluĢabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iĢ göremezlik. 

(4) Yüklenici, SözleĢme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik 

poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir. 

(5) Yüklenici, çalıĢanları ve uzmanları için bu kiĢilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karĢı gerekli emniyet ve 

iĢ güvenliği tedbirlerini alacaktır. 

(6) Yüklenici, çalıĢanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve SözleĢme 

Makamı‟nı durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalıĢanının veya uzmanının 

hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya SözleĢme Makamı tarafından 

haberdar olunması halinde, Yüklenici bu kiĢileri güvenliğe kavuĢturmak için gerekli iĢlem ve eylemleri derhal 

yapacaktır. ġayet Yüklenici söz konusu iĢlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal 

bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleĢmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir. 

Madde 15) Fikri ve sınaî mülkiyet hakları 

(1) SözleĢmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, Ģemalar, 

çizimler, Ģartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, 

destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe SözleĢme 

Makamı‟nın mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleĢmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve 

verileri SözleĢme Makamı‟na teslim edecektir. Yüklenici, SözleĢme Makamı‟nın önceden yazılı onayı olmadan, 

bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleĢme dıĢı amaçlar için kullanamaz. 

(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, SözleĢmenin yürütülmesi 

sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak SözleĢme Makamı‟nın mutlak 

mülkiyetinde olacaktır. SözleĢme Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu 

durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü 

Ģekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir. 

Madde 16) Personel ve ekipman 

(1) Yüklenici, Ģartname gereği özgeçmiĢleri sunulan kilit uzmanlar dıĢında, sözleĢmenin uygulanması 

kapsamında çalıĢtırmayı düĢündüğü bütün personeli SözleĢme Makamı‟na bildirmek zorundadır. Personelin 

sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık 

düzeyi belirtilecektir. SözleĢme Makamı, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir. 

(2) SözleĢme Makamı‟nın onayı üzerine projede çalıĢacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde 

baĢlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise SözleĢme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından 

Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde iĢbaĢı yapacaklardır. 

(3) Özel KoĢullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleĢmede çalıĢan personel iĢyerlerine yakın bir 

yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dıĢında yürütülecek olması halinde, Yüklenici hizmetlerin 

o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi‟ne bildirecektir.  

(4) Yüklenici: 

a) Personele iĢbaĢı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleĢmenin her iki tarafça imzalanmasını 

takip eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi‟ne iletecektir; 
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b) Her bir personelin geliĢ ve gidiĢ tarihlerini Proje Yöneticisi‟ne bildirecektir;  

c) Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine iliĢkin 

talebini Proje Yöneticisi‟ne sunacaktır.  

(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiĢ görevlerini etkin ve verimli bir Ģekilde yapabilmeleri için gerekli 

ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır. 

Madde 17) Personelin değiĢtirilmesi 

(1) Yüklenici, SözleĢme Makamı‟nın önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmıĢ personelde değiĢiklik 

yapmayacaktır. Yüklenici aĢağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değiĢikliği teklif etmelidir: 

a) Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi. 

b) Yüklenicinin kontrolü dıĢındaki nedenlerle (örneğin istifa, v.b.) personel değiĢikliğinin gerekli olması. 

(2) Bu sebeplere ek olarak, eğer SözleĢme Makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya 

sözleĢme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte 

bulunarak sözleĢmenin yürütülmesi sırasında personel değiĢikliği isteyebilir. 

(3) Personel değiĢikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve 

deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz. 

Yüklenicinin eskisiyle eĢdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, SözleĢme 

Makamı, eğer sözleĢmenin düzgün Ģekilde ifası tehlikeye düĢüyorsa sözleĢmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer 

böyle bir tehlikenin olmadığı düĢüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, 

önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak Ģekilde tekrar müzakere 

edilecektir. 

(4) Personelin değiĢtirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın 

hemen değiĢtirilemediği veya yeni uzmanın göreve baĢlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda, 

SözleĢme Makamı, Yükleniciden yeni uzmanın geliĢine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın 

geçici yokluğunu telafi edecek baĢka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de, SözleĢme Makamı, 

uzmanın veya yerini alacak kiĢinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır. 

SÖZLEġMENĠN ĠFA EDĠLMESĠ 

Madde 18) SözleĢmenin ifasında gecikmeler 

(1) SözleĢmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici SözleĢme konusu iĢi sözleĢmede 

belirtilen süre içinde yerine getirmezse, SözleĢme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleĢme 

altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleĢmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu 

arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır. 

(2) Maktu zarar-ziyan bedeline iliĢkin günlük oran sözleĢme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi 

suretiyle hesaplanır.  

(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleĢme bedelinin %15‟ini aĢarsa, SözleĢme Makamı, Yükleniciye 

bildirimde bulunduktan sonra sözleĢmeyi feshedebilir ve iĢleri Yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir.  

Madde 19) SözleĢmede değiĢiklikler 

(1) Toplam sözleĢme tutarında yapılacak değiĢiklikler de dâhil olmak üzere, sözleĢmedeki önemli maddi 

değiĢiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleĢmede bir değiĢiklik talebi gelirse, 

Yüklenici bu talebini değiĢikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce SözleĢme 

Makamı‟na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve SözleĢme Makamı‟nın da kabul ettiği 

değiĢiklik talepleri bu hükme tabi değildir. 

(2) DeğiĢiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değiĢikliğin mahiyetini ve 

biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde 

Proje Yöneticisi‟ne aĢağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:  

a) Ġfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere iliĢkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve  

b) SözleĢme ifa programında veya Yüklenicinin sözleĢme altındaki yükümlülüklerinde gerekli 

değiĢiklikler  

(3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değiĢikliğin 

uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değiĢikliğin uygulanmasına karar verirse, 

bir idari talimat düzenleyerek değiĢikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen Ģartlarla Proje Yöneticisi tarafından 

tadil edildiği Ģekilde yürütüleceğini belirtecektir. 

(4) DeğiĢikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değiĢikliği hemen uygulamaya 

baĢlayacak ve bunu yaparken sanki değiĢiklik sözleĢmede belirtilmiĢ gibi buradaki Genel KoĢullar kendisi için 

bağlayıcı olacaktır. 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

 

(5) SözleĢme Makamı, Proje Yöneticisi‟nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici 

de, SözleĢme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka 

hesabını SözleĢme Makamı‟na yazılı olarak bildirecektir. SözleĢme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka 

hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir. 

(6) SözleĢme Makamı‟nın sözleĢmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki 

sorumluluğunu ortadan kaldırmıĢ olarak addedilecektir. 

(7) Hiçbir değiĢiklik geçmiĢe dönük olarak yapılamaz. Ġdari emir veya zeyilname Ģeklinde olmayan veya iĢ bu 

Madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleĢme değiĢiklikleri geçersiz ve 

hükümsüz sayılacaktır. 

Madde 20) ÇalıĢma saatleri 

(1) Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalıĢma günleri ve saatleri iĢin gerektirdiği Ģartlara ve yasa, 

yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir. 

(2) Yüklenici çalıĢma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiĢtiremez. ÇalıĢma saatlerinin, SözleĢme Makamının 

çalıĢma saatleriyle uyumlu olması ve olası değiĢikliklerde SözleĢme Makamının onayının alınması zorunludur. 

Madde 21) Ġzinler 

(1) SözleĢmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak 

yıllık izinler Proje Yöneticisi‟nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır. 

Madde 22) Kayıtlar 

(1) Yüklenici, iĢle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar 

Yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalıĢma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin 

tamamen iĢin yerine getirilmesi için kullanılmıĢ olduğunu yeterince kanıtlayacak Ģekil ve ayrıntıda olmalıdır.  

(2) Yüklenici personelinin çalıĢtığı günlerin kaydedildiği çalıĢma zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından 

muhafaza edilmelidir. ÇalıĢma zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya SözleĢme Makamı‟nın 

yetkilendirdiği bir kiĢi veya bizzat SözleĢme Makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura 

edilen tutarlar bu çalıĢma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iĢ yapan uzmanlarda, çalıĢma 

zamanı çizelgeleri çalıĢılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iĢ yapan uzmanlarda ise, çalıĢma zamanı 

çizelgeleri çalıĢılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve iĢin icabı olarak SözleĢme amaçları çerçevesinde 

yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalıĢma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya 

saate dahil edilebilir. 

(3) Bu kayıtlar sözleĢme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, 

çalıĢma zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaĢım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fiĢleri ve 

arızi giderlere iliĢkin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve 

kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması 

sözleĢmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleĢmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır. 

(4) Yüklenici, Proje Yöneticisi‟ne veya SözleĢme Makamı‟nın yetkilendirdiği herhangi bir kiĢiye veya SözleĢme 

Makamı‟nın kendisine ve Kalkınma Ajansı‟na gerek iĢin temini sırasında ve gerekse sonrasında iĢle ilgili kayıt 

ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.  

Madde 23) Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler 

(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk eriĢilebilir ve 

dosyalanmıĢ Ģekilde tutacaktır.  

(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleĢtirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı 

sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir. 

Madde 24) Ara ve nihai raporlar 

(1) Yüklenici sözleĢme süresince, sözleĢme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak 

mecburiyetindedir.  Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluĢacaktır. 

Bu raporların formatı sözleĢmenin yürütülmesi sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen 

Ģekilde olacaktır.  

(2) SözleĢme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu 

raporda -eğer varsa- sözleĢmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmıĢ olan baĢlıca problemlerin kritiği de yer 

alacaktır. 

(3) Bu nihai rapor, sözleĢme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi‟ne 

iletilecektir. SözleĢme Makamını bağlamayacaktır. 
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(4) SözleĢmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir 

kesin hakediĢ raporu düzenleyecektir. 

Madde 25) Raporların ve dokümanların onaylanması 

(1) Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların SözleĢme Makamı tarafından 

onaylanması bunların sözleĢme Ģartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir. 

(2) SözleĢme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını 

Yükleniciye bildirecek ve Ģayet bu rapor veya dokümanları reddetmiĢse ya da bunlarda değiĢiklik talep etmiĢse 

gerekçelerini belirtecektir. Eğer SözleĢme Makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında 

herhangi bir görüĢ belirtmezse, Yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin 

alınmasından itibaren 30 gün içinde SözleĢme Makamı görüĢlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar 

veya raporlar onaylanmıĢ addedilecektir. 

(3) Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değiĢiklikler yapılmak kaydıyla SözleĢme Makamı tarafından 

onaylandığı durumlarda, SözleĢme Makamı talep ettiği değiĢiklikler için, 15 günden fazla olmamak koĢuluyla, 

bir süre belirtecektir. 

(4) SözleĢmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eĢ zamanlı olarak yürütüldüğü haller 

hariç olmak üzere, herbir safhanın ifa edilmesi SözleĢme Makamı‟nın bir önceki safhayı onaylamasına tabi 

bulunacaktır. 

ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSĠLĠ 

Madde 26) Ön Ödeme ve Ödemeler 

(1) SözleĢmenin Özel KoĢullarında açıkça belirtilmek kaydıyla sözleĢme bedelinin %20‟sini geçmeyecek oranda 

ön ödeme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu sunacaktır.  

(2) Yapım iĢi ve hizmet alımı sözleĢmelerinde ödemeler hakediĢ esasına göre yapılacaktır. SözleĢme Makamı, 

Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve 

ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleĢtirilecektir.  

(3) Mal alımı sözleĢmelerinde ödemeler, sözleĢme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme 

öngörülmesi durumunda, sipariĢ mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya 

istinaden ödenir. 

Madde 27) Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması 

(1) Ġhtiyaç görmesi halinde Kalkınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından 

gerçekleĢtirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karĢılanmak üzere, uluslararası 

kabul görmüĢ bir yasal denetim organının üyesi olan bir dıĢ denetçi tarafından faturaların ve mali raporların 

incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir. 

(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriĢ ve eriĢim haklarını tanıyacaktır. 

(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara baĢvurur.  

Madde 28) Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz 

(1) SözleĢme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk 

gününde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek 

hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir. 

Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile SözleĢme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) 

arasında geçen süre için geçerli olacaktır. 

(2) SözleĢme Makamı‟nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır. 

(3) Hizmet alımı sözleĢmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalıĢma zamanı çizelgelerinin 

kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar 

açıklanmıĢ olmalıdır.  

(4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin iĢin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine iliĢkin tüm 

yükümlülüklerini yerine getirmiĢ olmasına ve SözleĢme Makamı‟nın iĢin son safhasını veya kısmını onaylamıĢ 

olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hakediĢ raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından 

sunulması ve bunların SözleĢme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır. 

(5) SözleĢme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmıĢ sayılmaz.  

(6) AĢağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, SözleĢme Makamı, 

Yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, SözleĢme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya 

kısmen askıya alabilir: 
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a) Yüklenicinin sözleĢmeyi ifa etmekte temerrüde düĢmesi;        

b) SözleĢme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve SözleĢme Makamı‟nın kanaatine göre projenin 

veya sözleĢmenin baĢarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar. 

(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen SözleĢme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana 

gelebilecek aksaklıklar hiçbir Ģekilde Kalkınma Ajansı‟na izafe edilemez.  

Madde 29) Kesin teminat ve sigorta, 

(1) SözleĢme Makamı yapacağı sözleĢmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, 

sözleĢme bedelinin % 10‟undan az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır.  

(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluĢun antetli kağıdına yazılmıĢ ve yetkili imzaları haiz Ģekilde düzenlenir. 

(3) Özel KoĢullar baĢka türlü Ģart koĢmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde 

teminat serbest bırakılacaktır. 

(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, 

SözleĢme Makamı, ya Ģimdiye kadar yapılmıĢ ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı SözleĢme altında 

Yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse 

SözleĢmeyi feshedebilir. 

(5) Eğer sözleĢme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin SözleĢme Makamı‟na olan borçları kesin 

teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluĢ her ne sebeple olursa olsun ödemeyi 

geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir. 

(6) Özel koĢullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım iĢlerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve 

zararların önlenmesini teminen, iĢin yenilenmesine yetecek meblağda, iĢ ve iĢ yerini sigorta ettirecektir. Sigorta 

hem Yüklenici hem de SözleĢme Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleĢme ile yükümlü olunan herhangi 

bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır. 

(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalıĢanları tarafından iĢlerin 

yürütülmesinden kaynaklanan kiĢisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü Ģahıslar tarafından 

yapılan taleplere karĢı sorumludur ve SözleĢme Makamının bu tür taleplere karĢı sorumlu tutulamayacağını 

peĢinen kabul eder.   

Madde 30) Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi 

(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmıĢ bedelden daha fazla ödenmiĢ olan ve dolayısıyla SözleĢme Makamına 

borçlu bulunduğu bütün tutarları SözleĢme Makamı‟nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. 

Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, SözleĢme Makamı, Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil 

yoluna gidecektir. 

(2) SözleĢme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir Ģekilde borçlu olunan tutarlardan 

mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve SözleĢme Makamı‟nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması 

konusunda anlaĢmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Kalkınma Ajansı mali destek 

sağlayan kuruluĢ sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak SözleĢme Makamının yerini alabilir. 

(3) SözleĢme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen 

Yüklenici tarafından üstlenilecektir. 

Madde 31) Yapım ĠĢlerinde Kabul ve Bakım 

(1) Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda, gerçekleĢtirilen sözleĢme konusu iĢlerin 

doğrulanması çalıĢmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.  

(2) SözleĢme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inĢaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya 

baĢlayabilir.  Yapılar, yapı kısımları veya inĢaat bölümlerinin SözleĢme Makamı tarafından devralınmasından 

önce mutlaka bunların kısmi kabul iĢlemleri gerçekleĢtirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi 

tarafından yapılacak iĢlere iliĢkin envanterin hazırlanmıĢ olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi 

arasında önceden mutabakata varılmıĢ olması koĢuluyla kabulden önce devir gerçekleĢebilir. SözleĢme Makamı 

bir yapı, bunların bir kısmı veya inĢaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya iĢçilikten 

dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dıĢında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda 

olmayacaktır.  

 (2) Tamamlanmaları üzerine baĢarılı bir Ģekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde 

bulundurulması halinde, yapım iĢleri, SözleĢme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi 

tanzim edilecek veya tanzim edilmiĢ sayılacaktır.  Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer 

hususların yanı sıra, iĢlerin sözleĢmede belirtilenlere uygun bir Ģekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici 

kabul için hazır hale geldiğine iliĢkin görüĢler yer alır. 
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(3) Bakım süresi özel koĢullarda veya Ģartnamede belirtilmemiĢ ise, 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde 

ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, iĢçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa 

sürede düzeltmekle sorumludur.  

(4) Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu Ģekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son 

sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiĢ olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir 

kopyasını SözleĢme Makamına vereceği bir Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır. 

(5) Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmıĢ olduğu kabul edilinceye 

kadar, Yüklenicinin iĢleri tamamen gerçekleĢtirmiĢ olduğu kabul edilmeyecektir.  

(6) Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve SözleĢme Makamı, kesin kabul belgesinin 

tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamıĢ, yerine getirilmemiĢ herhangi bir borçluluğu yerine getirme 

bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir.  Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, 

sözleĢme Ģartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.    

Madde 32) Mal alımı sözleĢmelerinde teslim, kabul ve garanti iĢlemleri 

(1) Yüklenici sözleĢme koĢullarına göre malları teslim eder. Mallara iliĢkin riskler, geçici kabullerine kadar 

yükleniciye aittir.  

(2) Yüklenici, sözleĢmede belirtildiği Ģekilde malların ulaĢacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini 

engellemek için uygun Ģekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta 

depolama sırasında karĢılaĢabilecekleri fiziki ve iklim Ģartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek 

Ģekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dıĢının iĢaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel KoĢullarda 

belirlenen koĢullarla ve Proje Yöneticisi tarafından istenebilecek değiĢikliklerle uyum içinde olmalıdır. 

(3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. 

Yüklenici, sözleĢmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30 gün 

içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da Yüklenicinin baĢvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde 

geçici kabulü onayladığı varsayılır. 

(4) Mallar, masraflarını Yüklenicinin karĢılayacağı, öngörülen doğrulama ve test iĢlemleri tamamlanana kadar 

kabul edilmiĢ sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında 

yürütülebilir.  

(5) Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aĢağıdakileri emretme ve 

karar verme hakkına sahiptir: 

a. SözleĢmeye uygun olmadığını düĢündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması; 

b. Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiĢtirilmeleri, 

c. Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme iĢçilik ya da 

tasarım açısından montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın 

sökülmesi ve yeniden monte edilmesi, 

d. Yapılan iĢ, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleĢmeye uygun 

olup olmadıkları, ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleĢme Ģartını yerine getirip 

getirmedikleri. 

(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karĢılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu 

talimata uymazsa, SözleĢme Makamının talimat gereklerini baĢkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili 

ve bundan kaynaklanan tüm masraflar SözleĢme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden 

düĢülür.  

(7) ġartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir iĢaret 

konur. Bu iĢaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek Ģekilde olmamalıdır. 

Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından 

masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak Ģartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iĢ kabul edilmez.   

(8) Mallar, sözleĢmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiĢ olarak kabul 

edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almıĢ sayıldıklarında SözleĢme Makamına 

devredilir.   

(9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için 

baĢvurur. Proje Yöneticisi de baĢvurudan itibaren 30 gün içerisinde aĢağıdaki iĢlemlerden birini uygular:   

 a) Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleĢmeye göre tamamlandığı 

tarihin yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası SözleĢme 

Makamında kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da 

 b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu iĢlemleri belirterek 

baĢvuruyu reddeder. 
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(10) Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici 

kabul onay belgesini vermiĢ sayılır. 

(11) Kısmi sevkiyat durumunda SözleĢme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır. 

(12) Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleĢmenin uygulanmasıyla ilintili bir iĢ için gerek 

duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak 

ve Kabul yerini sözleĢmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir. 

(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamıĢ, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleĢtirir 

durumda olduğunu eğer aksi sözleĢmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin 

Ģartnamede belirtildiği Ģekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme 

ya da iĢçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel KoĢullarda 

belirtildiği Ģekilde geçerli kalır. 

(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aĢağıda belirtilen durumları 

düzeltmekle sorumludur: 

a) Kusurlu malzeme, hatalı iĢçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar, 

b) Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar, 

c) SözleĢme Makamı tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar.  

(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karĢılayarak düzeltir. DeğiĢtirilen 

ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren 

baĢlar. Eğer sözleĢme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen 

parçalar için uzatılır.   

(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluĢursa SözleĢme Makamı ya da Proje Yöneticisi 

durumu Yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme 

yoluna gitmezse, SözleĢme Makamı; 

a) Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme iĢini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından 

karĢılanacak Ģekilde baĢkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar SözleĢme Makamı tarafından 

Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düĢülür.  

b) SözleĢmeyi feshedebilir. 

(17) Yükleniciye hemen ulaĢılamayan acil durumlarda ya da ulaĢıldığında Yüklenicinin gerekli iĢlemleri 

yapmadığında, SözleĢme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karĢılanmak üzere iĢi 

yürütürler ve yapılan iĢlem hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler 

(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde baĢlar ve garanti yükümlülükleri Özel KoĢullar ve Teknik ġartnamede 

belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemiĢse 365 gün olarak kabul edilecektir. 

(19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleĢmedeki yükümlülüklerini Proje 

Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin 

kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün 

içinde hazırlanır. 

(20) SözleĢme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmıĢ varsayılana 

kadar tamamlanmıĢ sayılmaz.  

Madde 33) Fiyatlarda değiĢiklik  

(1) Özel KoĢullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiĢtirilemeyecektir. 

SÖZLEġMENĠN ĠHLALĠ VE FESĠH 

Madde 34) SözleĢmenin ihlali 

(1) Tarafların herhangi biri sözleĢme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde 

sözleĢmeyi ihlal etmiĢ addedilir. 

(2) SözleĢmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aĢağıdaki hukuki çarelere baĢvurma 

hakkına sahip olacaktır: 

a) Zarar-ziyan bedelinin karĢılıklı mutabakatla tahsili ve/veya 

b) SözleĢmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili. 

(3) Zarar-ziyan bedeli iki Ģekilde olabilir: 

a) Genel zarar-ziyan bedeli veya  

b) Maktu zarar-ziyan bedeli. 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

 

(4) SözleĢme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye 

ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir. 

(5) SözleĢme Makamının, sözleĢme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma 

hakkı saklıdır. 

Madde 35) SözleĢmenin askıya alınması 

(1) SözleĢme konusu iĢin ihale edilmesine iliĢkin prosedürlere veya sözleĢmenin ifa edilmesine maddi hatalar 

veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda SözleĢme Makamı sözleĢmenin 

yürütülmesini askıya alacaktır. 

(2) Söz konusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden 

kaynaklanması halinde SözleĢme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların 

ciddiyetiyle orantılı Ģekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiĢ olduğu tutarları geri 

alma hakkına sahip olacaktır. 

Madde 36) SözleĢmenin sözleĢme makamı tarafından feshi 

(1) SözleĢme, sözleĢmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve 

karĢılığında ödeme yapılmamıĢsa, kendiliğinden fesholunmuĢ addedilecektir. 

(2) Fesih, SözleĢme Makamının veya Yüklenicinin sözleĢme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel 

getirmeyecektir. 

(3) Bu Genel KoĢullar‟da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, SözleĢme Makamı aĢağıdaki durumlardan 

herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleĢmeyi 

feshedebilir: 

a) Yüklenicinin SözleĢme konusu iĢi önemli ölçüde sözleĢmeye uygun Ģekilde yerine getirmemesi;     

b) Yüklenicinin iĢin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek Ģekilde 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje 

Yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;   

c) Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal 

etmesi; 

d) Yüklenicinin sözleĢmeyi devretmesi veya sözleĢme altındaki iĢleri taĢerona vermesi; 

e) Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum 

idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaĢmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya 

alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince 

benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düĢmesi;    

f) Yüklenicinin mesleki fiil ve davranıĢlarıyla ilgili olarak kesinleĢmiĢ hüküm ifade eden bir mahkeme 

kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiĢ olması;  

g) Yüklenicinin SözleĢme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya 

suistimalden suçlu bulunmuĢ olması; 

h) Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iĢtirak veya baĢka bir yasadıĢı faaliyet münasebetiyle 

kesinleĢmiĢ hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiĢ olması;   

i) Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen baĢka bir tedarik sözleĢmesi prosedürünü 

veya destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için 

sözleĢmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiĢ olması;    

j) SözleĢmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kiĢiliğinde, niteliğinde, 

statüsünde veya Ģirket üzerindeki kontrolünde değiĢikliğe yol açan bir kurumsal yapı değiĢikliğinin 

meydana gelmiĢ olması;      

k) SözleĢmenin ifa edilmesini önleyen baĢka bir yasal engelin zuhur etmiĢ olması;    

l) Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da sözkonusu teminat veya sigortayı 

sağlayan kiĢinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.  

(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben SözleĢme Makamı Yüklenicinin 

namı hesabına olmak üzere ya iĢi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir Ģahısla/tarafla baĢka bir sözleĢme 

akdedecektir. SözleĢme Makamı‟nın, SözleĢmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin iĢin tamamlanmasındaki 

gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleĢme altında daha önceden maruz kalınmıĢ yükümlülükler saklı kalmak 

kaydıyla,  derhal sona erecektir. 
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(5) Yüklenici, sözleĢmenin feshi üzerine veya sözleĢmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, iĢin süratli ve 

düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak Ģekilde tamamlanmasını teminen gerekli 

adımları derhal atacaktır. 

(6) Proje Yöneticisi sözleĢmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle 

Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır. 

(7) SözleĢme Makamı SözleĢme konusu iĢ tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma 

yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa iĢin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini 

Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir 

bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir. 

(8) ġayet SözleĢme Makamı tarafından sözleĢme feshedilirse, SözleĢme Makamı maruz kaldığı zarar ve 

kayıpların bedelini sözleĢmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip 

bulunacaktır. Eğer sözleĢmede herhangi bir azami tutar belirtilmemiĢse, SözleĢme Makamı, sözleĢme altında 

tanınan diğer hukuki çarelere baĢvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleĢme bedelinin Yüklenicinin kusuru 

nedeniyle iĢin yeterli Ģekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına 

sahiptir. 

(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmıĢ olduğu iĢler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir 

zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir. 

Madde 37) SözleĢmenin Yüklenici tarafından feshi 

(1) Yüklenici, SözleĢme Makamının aĢağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, SözleĢme Makamına 15 

gün önceden bildirimde bulunarak sözleĢmeyi feshedebilir: 

a) SözleĢme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;  

b) Hatırlatmalara rağmen SözleĢme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya 

c) SözleĢmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle 

SözleĢme Makamının iĢin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle 

askıya alması.   

(2) SözleĢmenin Yüklenici tarafından feshi SözleĢme Makamı‟nın veya Yüklenicinin sözleĢme altında sahip 

oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir. 

(3) SözleĢmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda SözleĢme Makamı bu fesih dolayısıyla 

Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel 

KoĢulların sözleĢme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aĢamayacaktır. 

Madde 38) Vefat 

(1) Eğer Yüklenici tek bir gerçek kiĢiyse bu kiĢinin vefatı halinde sözleĢme kendiliğinden fesholunmuĢ 

addedilecektir. Ancak bu kiĢinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde 

sözleĢmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmiĢlerse, SözleĢme Makamı bunların yaptıkları teklifi 

inceleyecektir. SözleĢme Makamı‟nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya 

hak sahiplerine bildirilecektir. 

(2) Yüklenici bir grup gerçek kiĢiden oluĢuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmiĢse, SözleĢme 

konusu iĢin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karĢılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve SözleĢme 

Makamı ölen kiĢilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin 

varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuĢ taahhütlere uygun olarak sözleĢmenin sürdürülmesi veya 

sözleĢmenin feshi yönünde karar verecektir. SözleĢme Makamı‟nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından 

itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir. 

(3) Bu kiĢiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleĢmenin düzgün ifa edilmesinden müĢtereken ve münferiden sorumlu 

olacaklardır. SözleĢmenin devam ettirilmesi sözleĢmede hükme bağlanmıĢ teminatın düzenlenmesi ve 

sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır. 

Madde 39) Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları  

(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aĢağıda sayılmıĢtır. 

A. Mücbir sebepler; 

         a) Doğal afetler. 

b) Kanuni grev. 

c) Genel salgın hastalık. 

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. 

e) Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurunm/kuruluĢlar tarafından belirlenecek benzeri diğer 

haller. 
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Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir 

sebep oluĢturacak durumun;  

a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiĢ bulunması,  

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,  

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiĢ olması,  

d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin SözleĢme 

Makamına ve ilgili Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması  

e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, 

 zorunludur. 

B. SözleĢme Makamından kaynaklanan sebepler 

Ayrıca SözleĢme Makamının sözleĢmenin ifasına iliĢkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, 

öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu 

sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve iĢin süresinde bitirilememesi 

halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya 

gücünün yetmemiĢ bulunması kaydıyla yüklenicinin baĢvurusu üzerine durum SözleĢme Makamı ve Ġlgili Ajans 

tarafından incelenerek yapılacak iĢin niteliğine göre iĢin bir kısmına veya tamamına iliĢkin süre uzatımı 

verilebilir. 

 (2) Eğer sözleĢme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleĢmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten 

sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleĢme altındaki 

yükümlülüklerini ihlal etmiĢ sayılmayacaktır. 

(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleĢme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine 

getirebilecek Ģekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır. 

(4) SözleĢmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleĢme altındaki yükümlülüklerini yerine 

getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve 

kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu 

olmayacaktır. SözleĢme Makamı da, sözleĢmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer Ģekilde 

sözleĢme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir 

sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleĢmenin kusur-temerrüt nedeniyle 

Yüklenici tarafından feshinden veya sözleĢme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiĢ 

ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır. 

(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine 

getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin 

mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi 

yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleĢme altındaki 

yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa 

etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde 

talimat verilmedikçe sözkonusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır. 

(6) Eğer mücbir sebep koĢulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, 

Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 

30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. ġayet 30 günlük sürenin 

sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleĢme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar 

sözleĢme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuĢ olacaklardır. 

ĠHTĠLAFLARIN HALLĠ 

Madde 40) Ġhtilafların halli 

(1) SözleĢme Makamı ve Yüklenici, sözleĢmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı 

dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır. 

(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleĢme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını 

gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düĢüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer 

sözleĢme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye 

çalıĢacaklardır. Tarafların herbiri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde 

cevap verecektir. Dostane çözüme ulaĢma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.  

(3) Dostane çözüme ulaĢma çabasının baĢarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe 

zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların herbiri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma 

Ajansının uzlaĢtırmasıyla çözümlenmesini kararlaĢtırabilirler. UzlaĢtırma sürecinin baĢlamasından itibaren 60 

gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleĢme taraflarının herbiri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki 

aĢamaya geçme hakkına sahip olacaktır.  
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(4) Dostane çözüme veya uzlaĢtırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin baĢlamasından itibaren 

120 gün içinde ulaĢılamazsa, tarafların herbiri Özel KoĢulların  ilgili Maddesinde belirtildiği Ģekilde ihtilafın 

çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir. 

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 

Madde 41) Hüküm bulunmayan haller 

(1) ĠĢ bu Genel KoĢullarda ve sözleĢmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleĢmenin imzalanması ve ifası 

aĢamalarında ortaya çıkabilecek ve karĢılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 

Kamu Ġhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım iĢlerine iliĢkin Tip SözleĢmelerindeki hükümler ve hukuki 

referansları kıyasen uygulanır. 
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YAPIM ĠġLERĠ ĠÇĠN TEKNĠK ġARTNAME 

 

Proje Adı: ġanlıurfa Teknoloji GeliĢtirme ve Eğitim Merkezi Projesi 

SözleĢme Makamı (Yararlanıcı) :  ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 

 

1) Genel Tanım 

 

a) ĠĢin kapsamı ve yeri 

ġanlıurfa Teknoloji GeliĢtirme ve Eğitim Merkezi Projesi kapsamında, ġanlıurfa Organize Sanayi 

Bölgesi II. Kısım, 218 Ada, 13 Parsel‟de inĢa edilecek merkez binasının bu Ģartnamede belirtildiği 

Ģekilde yapım iĢi bu ihalenin kapsamını oluĢturmaktadır. 

b) Ödeme Ģartları 

Ödemeler, hakediĢ esasına göre yapılacaktır. SözleĢme makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli 

evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması 

için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleĢtirilecektir.  

 

2) Teknik ġartname 

 

KeĢif özeti bu bu bölümde belirtilen birim poz tarifeleri esas alınarak hazırlanmıĢtır. Söz konusu poz 

tarifleri aĢağıdaki Ģekildedir. 

 

01.01 - Kaba ĠnĢaat         

Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 

1 ÖZEL.01 
PREFABRĠK ARAKATLI SOKET DAHĠL ĠNġAAT 
YAPILMASI  

AD 1,000   

2 Y.15.006/2B/ġ 
Makine ile her derinlik ve her geniĢlikte yumuĢak ve 
sert küskülük kazılması (derin kazı) 

M3 807,713   

3 Y.15.140/A/ġ DOLGU MALZEMESĠ TEMĠNĠ VE KULLANILMASI M3 17485,000   

4 Y.16.050/14 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton 
pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım 
sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi 
(beton nakli dahil) 

M3 25,000   

5 Y.21.001/03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması M2 200,000   

6 Y.23.014/ġ 
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların 
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 

TON 1,318   
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01.02 - Ġnce ĠnĢaat 

Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

1 23.243/21 

60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 
mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka 
yüzü akustik kumaĢ kaplı delikli alümünyum  
plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taĢıyıcılı sistem 
asma tavan yapılması 

M2 153,965   

2 23.243/38 
60 x 60 cm ebatlarında sert pvc den yapılmıĢ her renk 
ve desende asma tavan karoları ile asma tavan 
yapılması 

M2 89,640   

3 27.528/3 
Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten 
alçı kaplama yapılması 

M2 3737,310   

4 27.530/2 
Hazır makine sıvası ile duvarlara tek kat alçı sıva 
yapılması (20mm kalınlık) 

M2 3737,310   

5 A.04 
Gömme silindirli iç ve dıĢ kapı kilidinin yerine 
takılması (geniĢ ve dar tip) 

AD 58,000   

6 A.08 Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) AD 58,000   

7 A.10 MenteĢenin yerine takılması AD 227,000   

8 B.16 MenteĢenin yerine takılması AD 291,000   

9 C.04 
Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (kol, 

makas dahil) 
AD 87,000   

10 MSB.414/A1 
TaĢyünü Tavan Karosu ile Asma Tavan Yapılması 
(60x60x1.5) 

M2 1425,416   

11 ÖZEL.02 EPOKSĠ YER DÖġEMESĠ  M2 878,645   

12 ÖZEL.03 
10 MM FĠBERCEMENT LEVHA ĠLE DIġ CEPHE 
KAPLAMASI 

M2 1440,650   

13 ÖZEL.04 SEKSĠYONEL KAPI YAPILMASI (300*350) AD 2,000   

14 ÖZEL.SND 

50 mm Poliüretan Yalıtımlı (Üstü 0,50 mm 
kalınlıktaboyalı galvanizli sacve altı0,40 mm kalınlıkta 
boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı ve cephe 
yapılması 

M2 2217,700   

15 P-066/ġ 
PASLANMAZ ÇELĠK MERDĠVEN KORKULUĞU 
YAPILMASI 

MT 36,000   

16 P-135 
120 DAKĠKA DAYANIMLI PANĠK BARLI YANGIN 
KAPISI 

AD 2,000   

17 Y.16.050/14 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton 
pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım 
sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi 
(beton nakli dahil) 

M3 195,113   

18 Y.18.110/20C02/ġ 

10 cm kalınlığındaki taĢıyıcı olmayan bimsbeton 
duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı 
ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ 
hariç) 

M2 12,780   

19 Y.18.110/20C04/ġ 

15 cm kalınlığındaki taĢıyıcı olmayan bimsbeton 
duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı 
ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ 
hariç) 

M2 183,480   

20 Y.18.110/20C06/ġ 

19 cm kalınlığındaki taĢıyıcı olmayan bimsbeton 
duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı 
ile) (min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ 
hariç) 

M2 2312,670   

21 Y.21.051/C11 
Ön yapımlı bileĢenlerden oluĢan tam güvenlikli, dıĢ 
cephe iĢ iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) 

M2 1992,000   

22 Y.21.051/C13 
Ön yapımlı bileĢenlerden oluĢan tam güvenlikli, 
tavanlar için iĢ iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m 
arası) 

M3 4336,789   

23 Y.22.001/01 
AhĢaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı 
yapılması yerine konulması 

M2 62,760   
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Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

24 Y.22.009/03 
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmıĢ 
levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı 
yapılması, yerine takılması 

M2 102,080   

25 Y.23.011/ġ 
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 
kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) 

TON 3,915   

26 Y.23.152/ġ 
Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı 
yapılması ve yerine konulması 

KG 3307,925   

27 Y.23.241 
Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine 
konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeĢit 
kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) 

KG 3487,500   

28 Y.23.244/F 
Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum 
doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 

KG 1032,000   

29 Y.25.002/02 
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya 

yapılması 
M2 222,100 

  

30 Y.25.003/12 

Yeni sıva yüzeylere üç kat beyaz kireç badana 
yapılması (iç cephe) M2 226,808   

31 Y.25.003/22 
Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak 
iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) 

M2 3737,310   

32 Y.26.005/403 

40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve 
yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları 
ile 3 mm derz aralıklı döĢeme kaplaması yapılması 
(karo yapıĢtırıcısı ile) 

M2 126,985   

33 Y.26.006/306 

(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) 
anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey 
özelliğinde, ı.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 
mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo 
yapıĢtırıcısı ile) 

M2 505,180   

34 Y.26.008/308A 

60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü 
renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız 
porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döĢeme 
kaplaması yapılması (karo yapıĢtırıcısı ile) 

M2 1602,611   

35 Y.26.015/005 

Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döĢeme 
kaplaması yapılması (kırılma yükü Ģartları (sınıf 3) 
yüzey alanı >= 1800cm2 ebatlarda ve kırılma 
dayanımı > 3 kn, honlu vaya cilalı) 

M2 26,178   

36 Y.26.020/012B 
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döĢeme 
kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) 
(honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey iĢlemli) 

M2 37,600   

37 Y.26.020/032B 

Renkli mermer levha ile merdiven basamağı 
kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm 
kalınlığında) (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey 
iĢlemli)  

MT 168,000   

38 Y.26.020/042B 
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dıĢ denizlik 
yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve 
cilalı hariç her türlü yüzey iĢlemli)  

M2 13,860   

39 Y.26.020/052B 
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet 
yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve 
cilalı hariç her türlü yüzey iĢlemli)  

M2 13,860   

40 Y.26.800/04 
Her renk, boyut, Ģekil ve desende fileli (file üzerine 
dizilmiĢ) doğal taĢ mozaikler (derzli - düz yüzeyli)  ile 
derzli duvar ve cephe kaplaması yapılması. 

M2 19,620   

41 Y.27.501/08 
350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva 
yapılması 

M2 1945,830   

42 Y.28.645/C02 
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm 
kalınlıkta 12 mm ara boĢluklu çift camlı pencere 
ünitesi takılması 

M2 229,373   
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02.01 - Sıhhi Tesisat         
Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

1 071.109 
Tezgah altı ve tezgah üstü oval lavabo takriben 45x55 
cm  

AD 12,000   

2 071.116 Takriben 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabolar AD 3,000   

3 073.202 Ayna takriben 40x60 cm (kristal cam) AD 12,000   

4 075.103 

Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf  sırlı 
seramikten alaturka hela taĢı AD 6,000   

5 076.500 Alaturka hela tesisatı basınçlı yıkayıcılı (flüzometreli) TK 6,000   

6 079.101 
Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 37 x 
77 cm. 

TK 6,000   

7 079.200 
Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite 
kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı  

TK 3,000   

8 089.105 Uzun musluk 1/2" (süzgeçli rozat dahil) AD 26,000   

9 089.504 
Sıcak ve soğuk suyu bir el çark ile ayarlayan lavabo 
bataryası 

AD 12,000   

10 089.704 Plastik lavabo ve eviye sifonu AD 12,000   

11 091.600 Sıvı sabun makinası  AD 12,000   

12 091.700 Engelliler için tutunma barı AD 3,000   

13 091.900 Engelliler için klozet tutunma barı AD 3,000   

14 094.400 Paslanmaz çelik kağıtlık AD 12,000   

15 094.500 Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık AD 3,000   

16 097.302 Yer süzgeci alüminyum ızgaralı  AD 3,000   

17 097.701 Teras süzgeci, demir döküm ø 100 mm. AD 12,000   

18 103.106 Soğuk su sayacı ø 50 mm. flanĢlı AD 1,000   

19 126.102 Kolye prız ø 40 mm 1 1/2" ve yukarısı AD 1,000   
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02.02 - Kalorifer Tesisatı 

Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

1 162.201 Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C AD 4,000   

2 164.400 Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü AD 4,000   

3 165.708 Panel radyatör (tip 22) 600  MT 74,800   

4 170.201 KöĢe tip radyatör musluğu  ø15 mm (1/2")  AD 48,000   

5 170.401 KöĢe tip termostatlı radyatör muslukları  ø15 mm (1/2")   AD 48,000   

6 192.053 
Min 28.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve 
lpg yakıtlı yoğuĢmalı kombi 

AD 2,000   

7 192.212 
77.000 kcal/h duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuĢmalı 
kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı 

AD 1,000   

8 193.252 Ø150 yalıtımlı paslanmaz çelik baca MT 8,000   

9 315.103 
Daldırma tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı, 120 
°C'ye kadar 

AD 1,000   

10 315.105 DıĢ hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı AD 1,000   

11 317.200 
Oransal kontrollu elektronik sıcak su kontrol paneli 

AD 1,000   

 

02.03 - MüĢterek Tesisat         
Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

1 174.1201 4 m3/h,  Ø114 , dn50 flanĢlı denge tankı AD 1,000   

2 174.401 Silindirik havalandırma deposu 5 lt. AD 2,000   

3 174.510 
100 lt.çelikten atmosfere kapalı değiĢebilir diyaframlı 
genleĢme deposu 

AD 1,000   

4 201.104 
DikiĢli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dıĢ cap 21,3/2,60 
manĢonsuz ağırlık 1,22 kg/m 

MT 6,000   

5 201.107 
DikiĢli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dıĢ cap 42,4/3,20 
manĢonsuz ağırlık 3,13 kg/m 

MT 8,000   

6 201.108 
DikiĢli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dıĢ cap 48,3/3,20 
manĢonsuz ağırlık 3,60 kg/m 

MT 18,000   

7 201.109 
DikiĢli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dıĢ cap 60,3/3,60 
manĢonsuz ağırlık 5,10 kg/m 

MT 20,000   

8 201.204 
DikiĢli galvanizli çelik boru 3/4"  ø20 ortalama dıĢ çap 
26,9/2,65 mm 

MT 18,000   
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Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

9 204.3103 Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları MT 92,000   

    Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 45       

10 204.3104 Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm  temiz su boruları MT 96,000   

    Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 45       

11 204.3105 Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm  temiz su boruları MT 13,000   

    Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 45       

12 204.3106 Pn 20 polipropilen 11/2" ø50/8,4 mm  temiz su boruları MT 10,000   

    Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 45       

13 204.401 
Sert pvc plastik pis su borusu dıĢ çap ø 50-40/3,0 mm 
(geçme veya yapıĢtırma muflu) 

MT 12,000   

    Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35       

14 204.402 
Sert pvc plastik pis su borusu dıĢ çap ø 75-70/3,0 mm 
(geçme veya yapıĢtırma muflu) 

MT 122,000   

    Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35       

15 204.403 
Sert pvc plastik pis su borusu dıĢ çap ø 100-110/3,0 
mm (geçme veya yapıĢtırma muflu) 

MT 86,000   

    Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35       

16 204.404 
Sert pvc plastik pis su borusu dıĢ çap ø 125/3,2 mm 
(geçme veya yapıĢtırma muflu) 

MT 5,000   

    Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35       

17 204.814 
DıĢ Çap ø63 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 
polietilen boru 

MT 50,000   

18 204.920/2-1 

PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,2 mm peroksit 
katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiĢ, asgari 
%70 çapraz bağ oranına sahip, polietilen (PE-Xa) 
borular. 

MT 3690,000   

    Boru Montaj Malzemesi Bedeli % 35       

19 204.987 8 çıkıĢlı mini küresel vanalı 1"kollektör TK 4,000   

20 204.989 10 çıkıĢlı mini küresel vanalı 1"kollektör TK 4,000   

21 204.991 12 çıkıĢlı  mini küresel vanalı 1"kollektör  TK 2,000   

22 210.707 

PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz 
çelikten, tam geçiĢli, paslanmaz çelikten veya teflon 
tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanĢlı küresel 
vana, ø 50 mm (TS 3148)  

AD 13,000   

23 210.783 

PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, tam 
geçiĢli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay 
takviyeli contalı, vidalı küresel vana 15 Ø mm, (1/2") 
(TS 3148)  

AD 4,000   

24 210.784 

PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, tam 
geçiĢli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay 
takviyeli contalı, vidalı küresel vana 20 Ø mm, (3/4") 
(TS 3148)  

AD 6,000   

25 210.785 

PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, tam 
geçiĢli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay 
takviyeli contalı, vidalı küresel vana 25 Ø mm, (1") (TS 
3148)  

AD 8,000   

26 210.786 

PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, tam 
geçiĢli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay 
takviyeli contalı, vidalı küresel vana 32 Ø mm, (1 1/4") 
(TS 3148)  

AD 12,000   
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Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

27 216.905 
DeğiĢken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu 
sirkülasyon pompası (6-9) m3/h (3 – 5) mss 

AD 2,000   

28 221.203 
Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 25 mm, 
Vidalı veya FlanĢlı 

AD 2,000   

29 221.204 
Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 32 mm, 
Vidalı veya FlanĢlı 

AD 1,000   

30 224.301 
Otomatik hava atma cihazı (su için,flanĢlı)ø 15 mm, 
1/2" 

AD 8,000   

31 225.131 FlanĢlı hava ayrıcı Ø 50 mm  AD 1,000   

32 225.221 FlanĢlı tortu ayırıcı Ø 50 mm  AD 1,000   

33 227.203 
Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 25mm, 
1" 

AD 3,000   

34 229.103 
Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 25 mm.(1)(ts 
en ıso 4126-1, 4, 6,7) 

AD 3,000   

35 230.1226 
(1 1/2") dıĢ çap:48 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı 
alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) 

MT 18,000   

36 230.1231 
(2")  dıĢ çap:60 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı 
alümın.folyo kaplı prefab.boru  yalıtımı (TS EN 14303) 

MT 20,000   

37 230.1251 
(4")  dıĢ çap:114 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı 
alümın.folyo kaplı prefab.boru  yalıtımı (TS EN 14303) 

MT 4,000   

38 231.101 
Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, 
(1/2" - 2") arası (2") dahil 

MT 46,000   

39 241.606 Vana yalıtım ceketi nw 50 AD 13,000   

40 245.201 
Boru izolasyon üzeri galvaniz sac (0,5 mm) kaplama 
kaplama çapı 50 mm'ye kadar 

MT 46,000   

41 245.202 
Boru izolasyon üzeri galvaniz sac (0,5 mm) kaplama 
50 mm dahil kaplama çapı 100 mm’ye kadar 

MT 4,000   
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02.04 - Basınçlı Hava Tesisatı 

Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

1 201.204 
DikiĢli galvanizli çelik boru 3/4"  ø20 ortalama dıĢ çap 
26,9/2,65 mm 

MT 60,000   

2 201.206 
DikiĢli galvanizli çelik boru 1 1/4"  ø32 ortalama dıĢ 
çap 42,4/3,25 mm 

MT 203,000   

3 210.784 

PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, tam 
geçiĢli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay 
takviyeli contalı, vidalı küresel vana 20 Ø mm, (3/4") 
(TS 3148)  

AD 20,000   

4 225.114 Hava ayrıcı Ø 32 mm , 1 1/4" AD 1,000   

5 238.407 Hava kompresörü deposu 20 atm. dayanıklı 1000 lt. AD 1,000   

6 238.512 
Vidalı hava kompresörü 8 ATM 1.83 m3/dak.serbest 
hava 

AD 1,000   

       02.05 - Doğalgaz Tesisatı         
Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

1 201.1002 
Çelik boru dıĢ çap 26,7/2,9 mm 

MT 10,000   

2 201.1003 Çelik boru dıĢ çap 33,4/3,4 mm MT 40,000   

3 201.1004 Çelik boru dıĢ çap 42,2/3,6 mm MT 10,000   

4 201.1005 Çelik boru dıĢ çap 48,3/3,7 mm MT 22,000   

5 201.1006 Çelik boru dıĢ çap 60,3/3,9 mm MT 32,000   

6 210.811 
Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiĢ 
teflon contalı, tam geçiĢli, (1/2" vidalı) ø 15 mm. 

AD 4,000   

7 210.812 
Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiĢ 
teflon contalı, tam geçiĢli, (3/4" vidalı) ø 20 mm. 

AD 2,000   

8 210.813 
Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiĢ 
teflon contalı, tam geçiĢli, (1" vidalı) ø 25 mm. 

AD 7,000   

9 210.815 
Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiĢ 
teflon contalı, tam geçiĢli, (1 1/2" vidalı) ø 40 mm. 

AD 4,000   

10 210.826 

Doğalgaz küresel vana, sfero veya çelik döküm 
gövdeli, küresi paslanmaz çelikten imal edilmiĢ teflon 
tabak yay takviyeli contalı, flanĢlı, tam geçiĢli, ø 50 
mm. 

AD 2,000   

11 212.435 
Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 40 (1 1/2") vidalı 
(ts 10624) 

AD 1,000   

12 212.436 
Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 50 (2") vidalı (ts 
10624) 

AD 1,000   
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Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

13 213.315 
Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler 
normalde açık dn 40 (1 1/2") vidalı 

AD 1,000   

14 219.401 
Körüklü, açısal, yanal ve eksenel hareketli genleĢme 
parçası: (Kompansatör) ø 40 mm. 

AD 1,000   

15 269.103 Panjur (alüminyumdan) M2 5,000   

16 833.607 Adresli doğalgaz dedektörü (Ölçü: Ad.)? AD 4,000   

17 983.102 Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır AD 1,000   

18 ÖZEL DG1 DOĞALGAZ PROJE VE MÜHENDĠSLĠK BEDELĠ AD 1,000   

19 ÖZEL DG2 DOĞALGAZ GÜVENCE BEDELĠ AD 1,000   

20 ÖZEL DG3 DOĞALGAZ ABONELĠK BEDELĠ AD 1,000   

21 V.1892 Gaz manometresi  MT 4,000   

22 V.1894/01 Doğal Gaz Fleksi Kombi Ġçin 3/4" Makaronlu MT 9,000   

23 Y.23.176 
Lama ve profil demirlerden çeĢitli demir iĢleri 
yapılması ve yerine konulması 

KG 400,000   

       02.06 - Yangın Tesisatı         
Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

1 1002.118 
Dn25 30m TS EN 671-1 normlarında tüplü model 
yangın dolabı 

AD 8,000   

2 1017.000 Ġtfaiye bağlantı ağzı AD 1,000   

3 105.608 
12,50 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su 
deposu  

AD 1,000   

4 107.1203 
Debi:10-30 m3/h, basınç:30-60 mss, iki pompalı düĢey 
milli frekans konvertörlü hidrofor 

AD 1,000   

5 201.208 
DikiĢli galvanizli çelik boru 2"  ø50 ortalama dıĢ çap 
60,3/3,65 mm 

MT 134,000   

6 201.211 
DikiĢli galvanizli çelik boru 4"  ø100 ortalama dıĢ çap 
114,3/4,5 mm 

MT 10,000   

7 210.707 

PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz 
çelikten, tam geçiĢli, paslanmaz çelikten veya teflon 
tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanĢlı küresel 
vana, ø 50 mm (TS 3148)  

AD 7,000   

8 221.206 
Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 50 mm, 
Vidalı veya FlanĢlı 

AD 2,000   
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Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

9 227.296 Ø50 mm (2") Vidalı veya FlanĢlı Geri Tepme Ventilleri AD 3,000   

10 227.303 Geri tepme ventili, flanĢlı döküm gövdeli ø 100 mm. AD 1,000   

       02.07 - Asansör Tesisatı         
Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

1 900.1152 

3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü (Ġnsan 
taĢımak amacıyla tasarımlanmıĢ asansörlerdir). Sınıf II 
asansörü (Esas olarak insan taĢımak için 
tasarımlanan, gerektiğinde yük de taĢınabilen 
asansörlerdir). 

AD 1,000   

       03.01 - Kuvvetli Akım         
Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

1 25.9/006 
X/5 A. 380/220 V., 4 TELLĠ, ÜÇ FAZLI AKTĠF 
SAYAÇLAR 

AD 1,000   

2 30.2/003.1 
35 mm² (319.26 Kg/Km) BAKIR ĠLETKEN VE 
GÖMÜLMESĠ 

MT 300,000   

3 701.201 Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) AD 3,000   

4 704.104 
Sıva üstü sac tablo 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 
dahil) (TS 3367 EN 60439-1 ) 

AD 2,000   

5 713.304 
3x25 a kadar aç-kapa tip pako Ģalterler : (tablo 
üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)  

AD 5,000   

6 713.305 
3x40 a kadar aç-kapa tip pako Ģalterler: (tablo üzerine) 
(ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)  

AD 1,000   

7 715.307 
Termik,mağnetik koruyuculu Ģalter 3*40 a.(tablo arkası 
( ts en 60947-2) 

AD 2,000   

8 715.308 
Termik,mağnetik koruyuculu Ģalter 3*63 a.(tablo arkası 
( ts en 60947-2) 

AD 5,000   

9 715.315 
Termik,mağ.koruyuculu Ģalter 3*400 a.(tablo arkası ( 
ts en 60947-2) 

AD 1,000   

10 715.325 
3 x 160 a'e kadar (trifaze) ıcu: 35 ka,ı1:(0,8-1) ın ( ts 
en 60947-2) 

AD 2,000   

11 715.326 
3 x 225 a'e kadar (trifaze) ıcu: 35 ka,ı1:(0,8-1) ın ( ts 
en 60947-2) 

AD 2,000   

12 715.347 
4x1000 a e kadar (4 kutuplu) 400v, elektronik ıcu: 
50ka koruyuculu el ile kumandalı Ģalter 

AD 2,000   

13 718.104 Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*63 a. AD 1,000   

14 718.310 Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi AD 1,000   



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

 

Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

15 718.507 Kaçak akım koruma Ģalteri 4*25 a.e kadar(30ma) AD 22,000   

16 718.510 Kaçak akım koruma Ģalteri 4*80 a.e kadar(30ma) AD 1,000   

17 718.523 Kaçak akım koruma Ģalteri 4*80 a.e kadar(300ma) AD 1,000   

18 718.530 Kaçak akım koruma Ģalteri 3*300a.den 3*1250e kadar AD 2,000   

19 718.563 
B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350µs), üç faz, 
nötr-toprak 

AD 2,000   

20 724.601 
Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 
60898-1) 

AD 113,000   

21 724.606 
Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-
1 en 60898-1) 

AD 4,000   

22 724.706 
Üç fazlı 25 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik 
Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) 

AD 10,000   

23 724.707 
Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik 
Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) 

AD 5,000   

24 724.708 
Üç fazlı 63 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik 
Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) 

AD 5,000   

25 725.311 Multimetre (ts 4417) AD 3,000   

26 725.402 Akım ölçü trafosu 501 - 2000/5 a. AD 15,000   

27 725.511 Enerji analizörü (ts 4417) AD 2,000   

28 725.904 ĠĢaret lambası 250 v.a kadar AD 45,000   

29 727.525 
1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*10 mm2 nyy 
(TS IEC 60502-1+A1) 

MT 320,000   

30 727.527 
1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*4 mm2 nyy 
(TS IEC 60502-1+A1) 

MT 600,000   

31 727.541 
1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*16 
mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) 

MT 600,000   

32 742.130 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü AD 30,000   

33 742.284 Tip u-2*40 w. etanĢ flöresan armatür AD 96,000   

34 742.441 
36 Watt.a kadarLED’li Tavan Armatürü(TaĢ Yünü,Alçı 
Asma Tavan,Clip-in,Sıva Üstü ve Sarkıt) (Backlight) 

AD 297,000   
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Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

35 751.109 
45 kva 10 dakikaya kadar akü besleme süreli üç faz 
giriĢ üç faz çıkıĢlı kesintisiz güç kaynağı (ups) 

AD 1,000   

36 754.102 Snmp yazılımı ve adaptörü AD 1,000   

37 782.100 Kablo tava sistemleri KG 700,000   

38 782.210 200 mm geniĢlikte 3 gözlü Ģap altı kablo kanalları KG 300,000   

39 782.300 DöĢeme altı kanal buatı AD 15,000   

40 782.400 ġap altı veya yükseltilmiĢ döĢeme çoklu priz kutusu  AD 57,000   

41 791.310 
3x4 mm2 kurĢunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı 
(nhxmh) 

MT 150,000   

42 791.317 
4x2.5 mm2 kurĢunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı 
(nhxmh) 

MT 400,000   

43 791.417 3x150+70 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) MT 150,000   

44 791.419 3x95+50 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) MT 20,000   

45 791.421 3x50+25 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) MT 17,000   

46 791.423 3x25+16 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) MT 5,000   

47 791.424 4x16 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) MT 38,000   

48 791.425 4x10 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) MT 20,000   

49 791.426 4x6 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) MT 20,000   

50 791.427 4x4 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) MT 100,000   

51 791.502 1x2,5 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) MT 400,000   

52 791.503 1x4 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) MT 50,000   

53 791.504 1x6 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) MT 50,000   

54 791.505 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) MT 50,000   

55 791.506 1x16 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) MT 38,000   
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Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

56 791.507 1x25 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) MT 17,000   

57 792.201 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı normal sorti AD 48,000   

58 792.202 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı komutator sorti AD 40,000   

59 792.204 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı paralel sorti AD 362,000   

60 793.102 Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. AD 357,000   

61 980.212 
Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu   dl= 30-40 
mt 

AD 1,000   

62 980.300 Çatı direği (aktif yakalama ucu için) AD 1,000   

63 980.312 Aktif paratoner test cihazı AD 1,000   

64 981.101 
Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakır 
iletken 

MT 24,000   

65 982.101 Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel MT 40,000   

66 982.102 Bina ihata iletkeni 30×3.5 mm galvanizli çelik lama MT 300,000   

67 983.102 Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır AD 10,000   

68 983.103 Ġletken koruyucu borusu AD 2,000   

69 985.105 Termokaynak eki 150 gr.kaynak tozuna kadar AD 8,000   

70 AYD.ÇEV-1 
H: 6 MT PROJEKTÖR DĠREĞĠ(100W 
PROJEKTÖRLÜ) 

AD 40,000   

71 ÖZ-AYD01 
Ö2 11W 30x30 SIVA ALTI ASMA TAVAN LED 
ARMATÜR 

AD 27,000   

72 ÖZ-TOP-01 BETON MENHOL 50x50x50 AD 4,000   

73 ÖZ-TOP-02 
40*5*320MM EġPOTANSĠYEL TOPRAKLAMA 
BARASI 

AD 4,000   
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03.02 - Zayıf Akım 

Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

1 815.101 Telefon tesisatı sortisi AD 16,000   

2 818.304 Askı telli harici tip telefon kablosu 0.5 mm 50 çift MT 100,000   

3 819.102 Telefon dağıtım kutusu 30 çifte kadar AD 2,000   

4 819.103 Telefon dağıtım kutusu 50 çifte kadar AD 2,000   

5 833.301 
1 çevrimli, 12 bölgeli adresli yangın alarm santralı 127 
adres kapasiteli, 12 yangın bölgesi göstergeli. 

AD 1,000   

6 833.400 Adresli tekrarlayıcı yangın alarm paneli  AD 1,000   

7 833.500 Adresli optik duman dedektörü AD 84,000   

8 833.545 Adresli doğalgaz dedektörü AD 4,000   

9 833.558 
Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) 
yangın ihbar butonu 

AD 5,000   

10 833.560 Adresli sesli alarm kontrol modülü AD 3,000   

11 833.571 Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü  AD 2,000   

12 833.575 Adresli kontak izleme modülü AD 1,000   

13 833.580 Adresli kısa devre izolatör modülü AD 3,000   

14 833.582 
Adresli çevrimden beslemeli flaĢörlü yangın ihbar 
sireni 

AD 3,000   

15 880.1223 Dikili tip kabinetler 42u 600 mm * 800 mm 19" AD 1,000   

16 880.1278 Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek grubu AD 1,000   

17 880.1281 Ürüne ait aksesuar termostatlı fan modülü (4 fanlı) AD 1,000   

18 880.1287 Ürüne ait aksesuar  19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı AD 1,000   

19 880.1289 Ürüne ait aksesuar  19"  1u yatay kablo düzenleyici AD 1,000   

20 880.1297 Ürüne ait aksesuar 25u dikey kablo düzenleyici AD 1,000   
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Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

21 880.5631 Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo MT 1120,000   

22 880.575 Utp cat6 sıva altı tekli priz AD 33,000   

23 880.584 24 portlu utp cat6 patch panel AD 2,000   

24 890.804 
Tip2 sayısal telefon 
seti(an.h.hat8,an.d.hat32,say.d.hat15) 

AD 1,000   

25 ÖZ-CCTV03 KAYIT SUNUCU + STROGE: ad 1,000   

26 ÖZ-CCTV04 32'' LED TFT VVTV RENKLĠ MONĠTÖR: ad 1,000   

27 ÖZ-CCTV05 SEÇME VE KONTROL KLAVYESĠ: ad 1,000   

28 ÖZ-CCTV06 ĠZLEME/YÖNETĠM SUNUCUSU: ad 1,000   

29 ÖZ-CCTV07 24 PORT Gbit POE SWĠTCH: ad 1,000   

30 ÖZ-CCTV1 Ġç Ortam Kutu/Bullet Tipi IP Kamera ad 13,000   

31 ÖZ-CCTV-2 
HARĠCĠ VANDAL PROOF 2MP FIX/BOX DOME IP 
KAMERA(D/N): 

ad 3,000   

       03.03.01 - Plastik Enjeksiyon Atölyesi         
Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

1 BUSBAR1 BB 63 A, BaĢtan besleme modülü, 5 W AD 1,000   

2 BUSBAR2 STD 63 A, Standart Boy, 4 W MT 15,000   

3 BUSBAR3 32 A, Otomatlı BoĢ ÇıkıĢ Kutusu AD 5,000   

4 BUSBAR4 63 A Tesbit Elemanı AD 10,000   

5 BUSBAR5 MONTAJ EK TAKIMI TK 5,000   

6 BUSBAR6 B1 160 A, BESLEME ELEMANI 1-4W AD 1,000   

7 BUSBAR7 STD-160 A-DÜZBOY BUSBAR-4W MT 15,000   

8 BUSBAR8 160 A TESPĠT ELEMANI AD 10,000   
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Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

9 BUSBAR9 16 A-B ÇIKIġ KUTUSU(BOg) AD 3,000   

       03.03.02 - Mobilya Teknolojileri Atölyesi         
Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

1 BUSBAR10 BB 63 A, BaĢtan besleme modülü, 5 W AD 1,000   

2 BUSBAR11 STD 63 A, Standart Boy, 4 W MT 15,000   

3 BUSBAR12 32 A, Otomatlı BoĢ ÇıkıĢ Kutusu AD 7,000   

4 BUSBAR13 63 A Tesbit Elemanı AD 10,000   

5 BUSBAR14 63 A MONTAJ EK TAKIMI TK 5,000   

       03.03.03 - Makina ve Metal Teknolojileri Atölyesi         
Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

1 BUSBAR15 160 A, BESLEME ELEMANI 1-4W AD 1,000   

2 BUSBAR16 160 A-DÜZBOY BUSBAR-4W MT 48,000   

3 BUSBAR17 TESPĠT ELEMANI AD 32,000   

4 BUSBAR18 YATAY DÖNÜġ AD 1,000   

5 BUSBAR19 16 A-B ÇIKIġ KUTUSU(BOġ) AD 14,000   

6 BUSBAR20 40 A-B ÇIKIġ KUTUSU (BOġ) AD 1,000   

       04 - ÇEVRE DÜZENLEMESĠ         
Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

1 Y.15.006/2B 
Makine ile her derinlik ve her geniĢlikte yumuĢak ve 
sert küskülük kazılması (derin kazı) 

M3 64,600   

2 Y.16.050/11 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton 
pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, 
gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli 
dahil) 

M3 8,075   

3 Y.16.050/14 

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton 
pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım 
sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi 
(beton nakli dahil) 

M3 58,948   

4 Y.21.001/03 Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması M2 129,200   
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Sıra 
No 

Poz No Tanımı Birimi Miktarı 
Birim 
Fiyatı 

Tutarı 

5 Y.21.001/04 
Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı 
yapılması 

M2 355,300   

6 Y.23.014 
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların 
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 

TON 2,489   

7 Y.26.017/011 

Doğal büyük parke taĢı (bpt) ile döĢeme kaplaması 
yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri 
yerlerde) (120-130 mm boyutlarında, granit, bazalt, 
diyorit, diyabaz, melafir, gabro, grovak ve benzeri 
taĢlar ile) 

M2 776,580   

8 Y.26.017/032 
8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü 
beton parke taĢı ile döĢeme kaplaması yapılması (her 
ebat, renk ve desende) 

M2 2355,600   

9 Y.26.017/065 
50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar 
kürlü beton bordür döĢenmesi (pahlı, her renk) 

MT 452,000   

 

 

BĠRĠM FĠYAT POZ TARĠFLERĠ 

  
ġANLIURFA TEKNOLOJĠ GELĠġĠM MERKEZĠ 

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARĠFLERĠ 

01.01 - Kaba ĠnĢaat 

Sıra No 1 

Poz No ÖZEL.01 

Tanım PREFABRĠK ARAKATLI SOKET DAHĠL ĠNġAAT YAPILMASI  

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi Projesine uygun Ģekilde Prefabrik arakatlı, soketleri, bağ kiriĢi, merdivenler, arakat betonları (donatısı dahil), 
nakliye, yatay ve düĢey her türlü taĢıma, iĢçilik, alet edevat v.b. dahil müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 adet 
fiyatıdır. 

  Sıra No 2 

Poz No Y.15.006/2B/ġ 

Tanım Makine ile her derinlik ve her geniĢlikte yumuĢak ve sert küskülük kazılması (derin kazı) 

Birim M3 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi YumuĢak ve sert küskülük zeminde; makina ile kazının yapılması, taĢıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar 
taĢınması, depo, imla veya sedde yerinde boĢaltılması, serilmesi, inĢaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan 
boĢlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için 
yapılan her türlü malzeme ve zayiatı,nakliye, iĢçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 
m³ kazı fiyatı: 
 
ÖLÇÜ: 
Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. 
NOT: 
1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dıĢındaki taĢıma, dolgunun sulama ve sıkıĢtırma bedelleri dâhil değildir.  
2)Derinlik zammı ödenmez. 

  Sıra No 3 

Poz No Y.15.140/A/ġ 

Tanım DOLGU MALZEMESĠ TEMĠNĠ VE KULLANILMASI 

Birim M3 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi Ġdarenin uygun gördüğü dolgu malzemesinin temin edilmesi, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, 
sulanması, titreĢimli silindir ile tabaka tabaka sıkıĢtırılması için her türlü iĢçilik, malzeme ve zayiatı, iĢ yerinde 
yükleme, nakliye, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı: 
 
ÖLÇÜ : Yerindeki sıkıĢtırılmıĢ Malzemenin ölçülerine göre hacmi hesaplanır. 

  Sıra No 4 

Poz No Y.16.050/14 

Tanım 
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, 
gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 

Birim M3 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü 
ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant 
sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri 
kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve 
benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmıĢ beton üretim tesisi) standardına ve 
projesine uygun, yıkanmıĢ, elenmiĢ granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataĢ, çimento, su ve gerektiğinde katkı 
malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; 
beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, iĢyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası 
ile basılması, yerleĢtirilmesi, vibratör ile sıkıĢtırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dıĢ tesirlerden 
korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin 
yapılması, için gerekli her türlü iĢçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, iĢyerindeki 
her türlü yatay ve düĢey taĢımalar, yükleme ve boĢaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya 
kırmataĢın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taĢıtlara yüklenmesi, beton tesisine 
nakli, taĢıtlardan boĢaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun 
temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve 
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüĢ ve basınç dayanımı C 20/25 olan gri renkte, normal hazır 
betonun 1 m³fiyatı: 
 
ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 
 
NOT: 
1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması 
ve bu belgeleri imalata baĢlamadan önce idareye vermesi zorunludur. Ġbraz edilen belgelerin uygun olduğunun 
tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki 
mevzuatına göre piyasa arz koĢullarını da taĢıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 
2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde iĢin adı da belirtilmiĢ olan faturaların birer suretinin 
ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 
4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düĢülür. 

  Sıra No 5 

Poz No Y.21.001/03 

Tanım Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Proje ve Ģartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmıĢ 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalardan düz 
yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak Ģekilde takviye edilmesi, kalıbın 
sökülmesi, bu iĢler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile iĢçilik, iĢ yerinde yatay-düĢey taĢıma, 
yükleme-boĢaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: 
 
ÖLÇÜ : 
 
Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. BoĢluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin 
çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boĢluğu çıkarılmaz. 
 
NOT : 
 
1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir. 
 
2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir. 

  Sıra No 6 

Poz No Y.23.014/ġ 

Tanım Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 

Birim TON 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması 
için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inĢaat yerindeki yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, 
nakliye,boĢaltma, iĢçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı: 
 
ÖLÇÜ: 1) Betonarme detay resimlerine göre kroĢeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.  
2) Çelik  çubukların ağırlıkları aĢağıdaki cetvelden alınır.  
3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz. 
4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat 
analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz. 
 
Çap (Ø) Birim Ağırlığı  
mm Kg/m  
8 0,395  
10 0,617  
12 0,888  
      

  

  01.02 - Ġnce ĠnĢaat 

Sıra No 1 

Poz No 23.243/21 

Tanım 
60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü 
akustik kumaĢ kaplı delikli alümünyum  plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taĢıyıcılı sistem asma tavan 
yapılması 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Ġdarece onaylanmıĢ proje ve detaylarına göre minimum 0,60 mm kalınlığında galvanizli sacdan mamul gizli taĢıyıcı 
profillerin 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede 
ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına min 1 mm kalınlığında gizli taĢıyıcılı 
sistemin alüminyum C profillerinin dönülmesi, gizli taĢıyıcılı profillerin altından istenilen renkte (60x60) cm ebadında 
(0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında polyester esaslı elektrostatik toz boyalı 
tırnaklı alüminyum plakaların (en aw 3000 serisi) yerleĢtirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre 
yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teĢkili için her türlü malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, iĢyerinde yatay 
ve düĢey taĢıma, boĢaltma, iĢçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: 
 
ÖLÇÜ : 1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 
 
2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boĢlukları ile diğer boĢluklar düĢülmez. 

  Sıra No 2 

Poz No 23.243/38 

Tanım 
60 x 60 cm ebatlarında sert pvc den yapılmıĢ her renk ve desende asma tavan karoları ile asma tavan 
yapılması 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Ġdarece onaylanmıĢ proje ve detaylarına göre 24 mm geniĢliğinde T ana ve ara taĢıyıcı profillerin, 40 cm 
uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen 
kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması, tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi, T ana ve 
ara taĢıyıcı profillerin üzerine istenilen renk ve desende 60x60 cm ebadında sert PVC den yapılmıĢ asma tavan 
karolarının yerleĢtirilmesi, elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre yerlerin açılması suretiyle asmatavan 
teĢkili için atölye masrafları, inĢaat yerinde yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, 
iĢçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı: 
 
ÖLÇÜ :1) Asma tavan yapılan yüzeyler ölçülür. 
 
2) 0,25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boĢlukları ile diğer boĢluklar düĢülmez 

  Sıra No 3 

Poz No 27.528/3 

Tanım Çıplak beton, ince sıva, alçı sıvalı vb. yüzeylere saten alçı kaplama yapılması 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi Kaplanacak yüzeylerin; iyice yıkanıp temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının (Poz no:10.061/2) çelik 
mala ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çekilmesi, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için 
her türlü malzeme ve zayiatı, iĢyerinde yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, iĢçilik, müteahhit genel giderleri 
ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı. 
 
 
ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boĢluk yanları dâhil) hesaplanır.  
 
2) Doğrama pervazları ve varsa ahĢap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.  
 
3) Bütün boĢluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düĢülür. 

  Sıra No 4 

Poz No 27.530/2 

Tanım Hazır makine sıvası ile duvarlara tek kat alçı sıva yapılması (20mm kalınlık) 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Fabrikasınca kuru olarak hazırlanmıĢ ve torbalar üzerinde yazılı kullanma talimatına uyularak alçılı tek kat makine 
sıvası malzemesinin uygun miktarda su ile karıĢtırılarak elde edilen harc ile duvar yüzeylerine ortalama 2 cm 
kalınlığında tek kat sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, iĢçilik, çalıĢma 
sehpaları, inĢaat yerindeki yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² 
fiyatı : 
 
ÖLÇÜ : 
1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boĢluk yanları dâhil) hesaplanır. 
2) Doğrama pervazları ve varsa ahĢap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır. 
3) Bütün boĢluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düĢülür. 

  Sıra No 5 

Poz No A.04 

Tanım Gömme silindirli iç ve dıĢ kapı kilidinin yerine takılması (geniĢ ve dar tip) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi   

  Sıra No 6 

Poz No A.08 

Tanım Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi   

  Sıra No 7 

Poz No A.10 

Tanım MenteĢenin yerine takılması 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi   

  Sıra No 8 

Poz No B.16 

Tanım MenteĢenin yerine takılması 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi   

  Sıra No 9 

Poz No C.04 

Tanım Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (kol, makas dahil) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi   

  Sıra No 10 

Poz No MSB.414/A1 

Tanım TaĢyünü Tavan Karosu ile Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5) 

Birim M2 

Kitap Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 

Tarifi OnaylanmıĢ proje ve detaylarına göre fırın boyalı metal profillerin özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile istenen 
aralık ve kottaki düzeyde askıya alınması, bu profillerin üzerine veya altına taĢyünü asma tavan levhalarının 
yardımcı montaj elemanları ile tespit edilmesi, elektrik armatürleri ve tesisat için yerler açılması, gerek bu açılan ve 
gerekse tavan ile duvarların birleĢtiği yerlerde istenilen renk ve malzeme ile çıtalarının yapılması suretiyle asma 
tavanın teĢkili, her türlü malzeme ve zayiatı, atelye masrafları, iĢçilik , alet ve edevat  giderleri, iĢ yerinde yükleme, 
yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır. 
 
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür. 0.25 m2 den küçük havalandırma ve elektrik armatürleri boĢlukları ile 
diğer boĢluklar düĢülmez. 

  Sıra No 11 

Poz No ÖZEL.02 

Tanım EPOKSĠ YER DÖġEMESĠ  

Birim M2 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 12 

Poz No ÖZEL.03 

Tanım 10 MM FĠBERCEMENT LEVHA ĠLE DIġ CEPHE KAPLAMASI 

Birim M2 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi Selüloz elyaf takviyeli, A1 yanma sınıfı çimento ve silikat esaslı otoklavlı levha ile 10 mm düz fibercementile dıĢ 
cephe kaplaması, 5 cm taĢyünü levha ile yalıtım yapılması, dıĢ cephesinin boyanması, gerekli olan tüm taĢıyıcı ve 
bağlantı elemanları dahil  ve her türlü malzeme ve zayiatı, nakliyesi,iĢyerinde yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, 
boĢaltma, iĢçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: 

  Sıra No 13 

Poz No ÖZEL.04 

Tanım SEKSĠYONEL KAPI YAPILMASI (300*350) 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 14 

Poz No ÖZEL.SND 

Tanım 
50 mm Poliüretan Yalıtımlı (Üstü 0,50 mm kalınlıktaboyalı galvanizli sacve altı0,40 mm kalınlıkta boyalı 
galvanizli sac) çatı paneli ile çatı ve cephe yapılması 

Birim M2 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

 

Tarifi Mevcut ahĢap, betonarme yada çelik aĢık üzerine, 50 mm poliüretan yalıtımlı (üstü ve altı boyalı galvanizli sac) çatı 
panelinin, proje, Ģartname ve detayında belirtildiği Ģekilde aĢıklar üzerine yerleĢtirilmesi, mahya, saçak ve varsa bini 
yerlerinde her hadve üzerinden, diğer bölümlerde her enine bini üzerinden, montaj vidaları ile her sıra aĢığa tespit 
edilmesi, boyuna bini yerlerinde iki sıra halinde plastik esaslı bantlar ile sızdırmazlığın sağlanması, alt mahya, üst 
mahya, yan kalkan, saçak profili, dereler, saçak süngeri, duvar, baca, kenar kaplama vb. aksesuarlarının montajı ve 
slikon ile sızdırmazlıklarının sağlanması, inĢaat yerindeki yükleme,yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, her türlü 
malzeme ve zaiyatı, nakliye,iĢçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı: 
 
ÖLÇÜ:Eğimli alanlar projesi üzerinden hesaplanır. 0,10 m2 ve daha küçük boĢluklar düĢülmez. 
 
NOT: 
1- Panel montajına hakim rüzgar yönünün tersinden baĢlanır ve yapılacak hesaba göre vida sıklığı arttırılabilir. 
2- Montaj yapılan aĢıkların ahĢap, betonarme, çelik olmasına göre uygun montaj vidası seçilir. (Matkap uçlu, ahĢap 
uçlu, trifon vida)  
3- Panellerde yapılması halinde boyuna bini yerleri %15 eğim ve altındaki çatılarda (min. 30cm), %15 eğim 
üstündeki çatılarda (min. 20cm) olmalıdır.  
4- Panel hadveleri dıĢ yüzeye bakmalıdır ve montaj vidaları hadveler üzerinden uygulanmalıdır.  
5- Mahya aksesuar birleĢimlerinde uygun yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımı sağlanmalıdır. 

  Sıra No 15 

Poz No P-066/ 

Tanım PASLANMAZ ÇELĠK MERDĠVEN KORKULUĞU YAPILMASI 

Birim MT 

Kitap PTT Genel Müdürlüğü (PTT) 

Tarifi Projesine göre 90 cm. yüksekliğinde sahanlık ve merdiven yanlarına Ø6 cm.’lik paslanmaz çelik boru küpeĢtesi, 
40x40x2 mm. ebadında paslanmaz çelik kutu profil dikmeli, yatayda Ø 30 mm. paslanmaz çelik borulu, dikmelerin 
zemine birleĢtiği noktalarda paslanmaz çelik rozetli, 304 kalite paslanmaz çelik merdiven korkuluğu yapılması, her 
türlü malzeme ile zayiat, iĢçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin iĢyerine nakli, iĢ yerindeki 
yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, montaj,  müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m. fiyatıdır. 

  Sıra No 16 

Poz No P-135 

Tanım 120 DAKĠKA DAYANIMLI PANĠK BARLI YANGIN KAPISI 

Birim AD 

Kitap PTT Genel Müdürlüğü (PTT) 

Tarifi Proje ve teknik Ģartnamesine uygun olarak 120 Dakika dayanımlı Panik Barlı Yangın kapısı imalatının yapılması 
için, her türlü malzeme ile zayiat, iĢçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin iĢyerine nakli, iĢ 
yerindeki yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, montaj,  müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 Ad.  fiyatıdır. 

  Sıra No 17 

Poz No Y.16.050/14 

Tanım 
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, 
gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 

Birim M3 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

 

Tarifi Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü 
ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant 
sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri 
kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve 
benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmıĢ beton üretim tesisi) standardına ve 
projesine uygun, yıkanmıĢ, elenmiĢ granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataĢ, çimento, su ve gerektiğinde katkı 
malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; 
beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, iĢyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası 
ile basılması, yerleĢtirilmesi, vibratör ile sıkıĢtırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dıĢ tesirlerden 
korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin 
yapılması, için gerekli her türlü iĢçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, iĢyerindeki 
her türlü yatay ve düĢey taĢımalar, yükleme ve boĢaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya 
kırmataĢın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taĢıtlara yüklenmesi, beton tesisine 
nakli, taĢıtlardan boĢaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun 
temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve 
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüĢ ve basınç dayanımı C 20/25 olan gri renkte, normal hazır 
betonun 1 m³fiyatı: 
 
ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 
 
NOT: 
1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması 
ve bu belgeleri imalata baĢlamadan önce idareye vermesi zorunludur. Ġbraz edilen belgelerin uygun olduğunun 
tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki 
mevzuatına göre piyasa arz koĢullarını da taĢıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 
2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde iĢin adı da belirtilmiĢ olan faturaların birer suretinin 
ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 
4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düĢülür. 

  Sıra No 18 

Poz No Y.18.110/20C02/ġ 

Tanım 
10 cm kalınlığındaki taĢıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) 
(min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Projesine göre taĢıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, 
inĢaat yerindeki yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, nakliye, boĢaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, iĢçilik, araç ve 
gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: 
 
ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boĢluklar düĢülmez. 

  Sıra No 19 

Poz No Y.18.110/20C04/ġ 

Tanım 
15 cm kalınlığındaki taĢıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) 
(min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Projesine göre taĢıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, 
inĢaat yerindeki yükleme, yatay ve düĢey taĢıma,nakliye, boĢaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, iĢçilik, araç ve 
gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: 
 
ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boĢluklar düĢülmez. 

  Sıra No 20 

Poz No Y.18.110/20C06/ġ 

Tanım 
19 cm kalınlığındaki taĢıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) 
(min. 1,50 n/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Projesine göre taĢıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile bimsbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, 
inĢaat yerindeki yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, nakliye, boĢaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, iĢçilik, araç ve 
gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: 
 
ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boĢluklar düĢülmez. 

  Sıra No 21 

Poz No Y.21.051/C11 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

 

Tanım Ön yapımlı bileĢenlerden oluĢan tam güvenlikli, dıĢ cephe iĢ iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Yapıların dıĢ cephelerinde yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, (iĢ sağlığı ve 
güvenliği kanunu, yapı iĢlerinde iĢ sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iĢ ekipmanlarının kullanımında sağlık ve 
güvenlik Ģartları yönetmeliği, ahĢap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaĢımlı bileĢenlerden oluĢan dıĢ cephe 
iskelelerine dair tebliğ vb. tüm mevzuat) malzeme ve tasarım standartlarına, projesine uygun,  ön yapımlı  
bileĢenlerden oluĢan ve yük sınıfı min. 4 olan tam güvenlikli dıĢ cephe iĢ iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri 
alınarak kurulması  ve sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, inĢaat yerindeki yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, 
boĢaltma iĢçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: 
ÖLÇÜ: 
Ġskelenin yapıldığı yüzeyin, üst kotu yükseklik, tabandaki  uzunluğu ise geniĢlik olarak alınır ve geniĢlik ile 
yüksekliğin çarpımı sonucu iĢ iskelesi alanı olarak hesaplanır.  
NOT: 
1) Bir mahali çevreleyen alandaki tavanda iĢ iskelesini gerektirecek bir imalat yapılması söz konusu ise; tavan için 
iskele bedeli verilir ayrıca, duvarlar için iĢ iskelesi bedeli verilmez. 
2) Bir mahalde kurulan iĢ iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iĢ iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların 
yapımı için kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir. 
3) Bu poz 3,00 metreden yüksek duvar inĢaatı ile bu nitelikteki münferit inĢaatlara uygulanır. 
4) Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aĢağı olan inĢaatlara iĢ iskelesi bedeli verilmez. 
5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbirleri alınır. Ayrıca bedel ödenmez.  
6)Ġskelenin standartlarına, mevzuatına ve projesine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve 
yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay 
durumunu gösterecek Ģekilde CD ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD'nin ödeme 
evraklarına eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenmez. 
7)Ġskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir. 

  Sıra No 22 

Poz No Y.21.051/C13 

Tanım Ön yapımlı bileĢenlerden oluĢan tam güvenlikli, tavanlar için iĢ iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) 

Birim M3 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Yapıların tavanlarında yapılacak imalatlar için sabit olarak kullanılmak üzere, mevzuatına, (iĢ sağlığı ve güvenliği 
kanunu, yapı iĢlerinde iĢ sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, iĢ ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik Ģartları 
yönetmeliği, ahĢap ve ön yapımlı çelik ile alüminyum alaĢımlı bileĢenlerden oluĢan dıĢ cephe iskelelerine dair tebliğ 
vb. tüm mevzuat) malzeme ve tasarım standartlarına, projesine uygun, ön yapımlı bileĢenlerden oluĢan ve yük sınıfı 
min. 4 olan tam güvenlikli tavanlar için iĢ iskelesinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak kurulması ve sökülmesi, her 
türlü malzeme ve zayiatı, inĢaat yerindeki yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma iĢçilik, araç ve gereç giderleri, 
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m3 fiyatı: 
 
ÖLÇÜ: Ġskelenin oturduğu yüzey ile tavan arasındaki yüksekliğin 1,50 m noksanı, iskele yüksekliği olarak kabul 
edilir ve bulunan bu yükseklik ile iskelenin oturduğu yüzey alanının çarpımı iĢ iskelesi hacmi olarak hesaplanır. 
 
NOT:1) Bir mahali çevreleyen alandaki tavanda iĢ iskelesini gerektirecek bir imalat yapılması söz konusu ise; tavan 
için iskele bedeli verilir ayrıca, duvarlar için iĢ iskelesi bedeli verilmez. 
2) Bir mahalde kurulan iĢ iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iĢ iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların 
yapımı için kurulduğu kabul edilir ve bu mahal için iskele bedeli bir kere verilir. 
3) Bu poz 3,00 metreden yüksekteki tavan inĢaatı ile, bu nitelikteki münferit inĢaatlara uygulanır. 
4) Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aĢağı olan inĢaatlara iĢ iskelesi bedeli verilmez. 
5)Gerekli durumlarda file, branda vb. ile güvenlik tedbirleri alınır. Ayrıca bedel ödenmez. 
6)Ġskelenin standartlarına, mevzuatına ve projesine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve 
yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay 
durumunu gösterecek Ģekilde CD ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD'nin ödeme 
evraklarına eklenmesi gerekmekte olup bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenmez. 
7)Ġskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir. 
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Sıra No 23 

Poz No Y.22.001/01 

Tanım AhĢaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Projesine göre iç kapılara I. kalite beyaz çamdan (köknar), temizi en az 45 mm kalınlıkta masif kasa ve temizi en az 
22 mm kalınlıkta iki taraflı pervazın yapılması, duvara konacak üçer adet takozlara tespit edilmesi, gerektiğinde 
pervaz ya da kasa kenarına, çıta konulması, bu iĢler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, araç, gereç, iĢçilik, 
iĢyerindeki, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya ve cila hariç) 1 m² fiyatı: 
 
ÖLÇÜ : Projesine göre yapılan kasa ve pervaz alanı hesaplanır. 
 
NOT : Çıta ölçüye dâhil edilmez. 

  Sıra No 24 

Poz No Y.22.009/03 

Tanım 
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmıĢ levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı 
yapılması, yerine takılması 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Projesine göre; beyaz çam kerestesinden temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak Ģekilde, temizi en az 32 mm 
kalınlıkta ve seren baĢlıklarından yapılan çatkı arasına 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki 
yüzüne 4 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması 
ve yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayiatı, iĢçilik, iĢyerinde yükleme, yatay ve 
düĢey taĢıma, boĢaltma ve madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadının yerine takılıp alıĢtırılması, 
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyatı: 
 
ÖLÇÜ : 
 
1) Kapı,kanadının dıĢtan dıĢa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır. Bu ölçüye kapı kasaları dâhil edilmez. 
 
2) BoĢluktaki kapı kanatlarının çoğaltılması halinde açılır veya sabit kanatların hepsi kapalı Ģekilde ölçüye girecektir. 
(Sabit, kanatlar telaro kasa Ģeklinde biterse bunlarda kanat ölçüsüne sokulur, ayrıca kasa bedeli ödenmez.) 
 
NOT : 
 
1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi Ģartı ile her cins kilit ve kilit 
kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteĢe ve yaylı menteĢeden ibarettir. 
 
2) Madeni aksamın yerlerine takılması iĢçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir. 

  Sıra No 25 

Poz No Y.23.011/ġ 

Tanım Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) 

Birim TON 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

 

Tarifi 4,00 mm ve daha büyük çaptaki St IVb evsafındaki çubuklardan nokta kaynağı ile hasır Ģekline getirilmiĢ çelik 
hasırın projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, Ģartname ve detaylarına göre bindirme suretiyle eklenmesi,  
mesnet teĢkili,iĢyerine nakli,  inĢaat yerindeki yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, her türlü malzeme ve 
zayiatı, iĢçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 ton hasır çeliğin fiyatı: 
ÖLÇÜ: 
1) Betonarme projesine göre çelik hasırın hesaplanan metre karesi aĢağıdaki cetvelde gösterilen ağırlıklarla 
çarpılarak ton olarak hesaplanır. 
2) Projede gösterilmeyen çelik ve ekler hesaba katılmaz. 
3) Bağlama teli, kg/m ağırlık farkları (cetvele nazaran) mesnet demiri analizdeki zayiat içine dâhil edildiğinden 
hesaba katılmaz. 
 
______________________________________________________ 
                   ÇELĠK HASIR AĞIRLIK TABLOSU 
                   ÇUBUK ARALARINA GÖRE Kg/m²(Tek Yön) 
  Çap   Kg/m.   50mm  75mm 100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 
______________________________________________________ 
  4.0     0.099     1.97     1.32     0.99     0.66     0.49     0.39     0.33      
  5.0     0.154     3.08     2.06     1.54     1.03     0.77     0.62     0.51 
  5.5     0.187     3.73     2.49     1.87     1.24     0.93     0.75     0.62 
  6.0     0.222     4.44     2.96     2.22     1.48     1.11     0.89     0.74 
  6.5     0.260     5.21     3.47     2.60     1.74     1.30     1.04     0.87 
  7.0     0.302     6.04     4.03     3.02     2.01     1.51     1.21     1.01 
  7.5     0.347     6.94     4.62     3.47     2.31     1.73     1.39     1.16 
  8.0     0.395     7.89     5.26     3.95     2.63     1.97     1.58     1.32 
  8.5     0.445     8.91     5.94     4.45     2.97     2.23     1.78     1.48 
  9.0     0.499     9.99     6.66     4.99     3.33     2.50     2.00     1.66 
  9.5     0.556   11.13     7.42     5.56     3.71     2.78     2.23     1.85 
10.0     0.617   12.33     8.22     6.17     4.11     3.08     2.47     2.06 
10.5     0.680   13.59     9.06     6.80     4.53     3.40     2.72     2.27 
11.0     0.746   14.92     9.95     7.46     4.97     3.73     2.98     2.49 
11.5     0.815   16.31   10.87     8.15     5.44     4.08     3.26     2.72 
12.0     0.888   17.76   11.84     8.88     5.92     4.44     3.55     2.96       

  Sıra No 26 

Poz No Y.23.152/ġ 

Tanım Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması 

Birim KG 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Proje ve Ģartnamesine göre her çeĢit profillerden icabında profil demir, sac ve lama ilâvesiyle kare ve dikdörtgen 
profillerle pencere ve kapı yapılması, proje ve Ģartnamesinde belirtilen kilit, sürme ve benzeri malzeme takılması, 
kenet demirleri ya da diğer aksam ile yerlerine tespit için demir kaynak, perçin, civata, her çeĢit malzeme ve zayiatı, 
atölye masrafları, iĢyerine nakli, inĢaat yerinde yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, her türlü iĢçilik,  
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam ve boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 kg 
fiyatı : 
 
ÖLÇÜ: 
Ġmalâtın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataĢmana 
kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir. 
NOT: 
1)Ancak demirden baĢka, metalden tezyinat konması, kilit, sürgü ya da kollardan bazı aksama nikelaj yapılması 
halinde iĢçilik ve malzeme giderleri ayrıca ödenir. 
2)Her türlü menteĢe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri 
malzeme bedeli fiyat tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir. 
3)Madeni aksamın (menteĢe, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takılması karĢılığı fiyata dâhildir. 
4)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve benzeri levhalarının 
cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık 
fazlası da ödeme yapılır,  %7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden 
az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi Ģartıyla tartı esas alınır. 

  Sıra No 27 

Poz No Y.23.241 

Tanım 

Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeĢit kapı, 
pencere, kaplama ve benzeri imalat) 
 
 

Birim KG 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

 

Tarifi Ġdarece onaylanmıĢ proje ve detaylarına göre yapılan sert PVC profillerden plastik doğramalar ve aksesuarları ve 
cam çıtaları her türlü hava Ģartlarına karĢı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır. PVC den mamul ana profil( 
Standardına göre et kalınlığı sınıfı "A" olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,8 mm,görünmeyen yüzeylerde ise 
2,5 mm olmalıdır.) kesitlerinde gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak Ģekilde 
tasarlanmıĢ ön odacık sistemi olacaktır. Metal takviye profilleri ile ana profillerin (kasa, kanat, orta kayıt) gerekli 
mukavemeti sağlanacaktır. Metal takviye profilleri, sıcak daldırma metodu ile yapılmıĢ galvanizle pasa karĢı 
korunmuĢ, sacdan U veya kutu profillerdir. Her iki halde de sac kalınlığı kasa ve kanatlarda 1,5 mm'den fazla orta 
kayıtda da 2 mm den fazla olmayacaktır. (Ancak çok geniĢ kayıt ve kanatlarda yapılan hesaplama sonucu atalet 
momenti yukarıda belirtilen sac kalınlıklarından yüksek çıkarsa çıkan sonuca uyumlu kalınlıkta sac kullanılmalıdır.) 
Metal takviyeli PVC profiller plastik köĢe kaynağı, vida, kanat bağlaması vesair imkanlarla birleĢtirilerek yardımcı 
doğrama profilleri, levhalar ve diğer profiller yardımı ile her çeĢit pencere doğraması, kapı, camekan ve benzeri 
imalat yapılır. Ġmalatçı firmaca önerilen sisteme uygun olarak kanat aralıkları iki sıra EPDM kauçuk, neopren veya 
tpe contalarla izole edilecektir. Her cins ve kalınlıklardaki camın takılması, cam çıtaları yardımı ile olur. Ġmalatçı 
firmaca önerilen sisteme uygun olarak cam tespiti conta, mastik ve diğer usullerle sağlanacaktır. Her pencere kanat 
çerçevesi (doğraması) doğrama kasasına en az 2 (iki) ) kapı kanat çerçevesi ise en az 3 (üç) menteĢe ile tespit 
edilir. MenteĢeler kanadın ayarlı çalıĢmasını sağlayacak mukavemette ve dizaynında olacaktır. Plastik doğrama 
kasa ve kanat bileĢimleri 45 derece kesilerek bu iĢ için geliĢtirilmiĢ makinalarla kaynatılmak suretiyle imalatı yapılan 
plastik doğramanın kargir aksama veya demir konstrüksiyona (kör kasa) tespiti yapılacaktır. 
 
(Kargir aksama montaj 3 Ģekilde olabilir. 
a)Kenet lamaları ile; Kenet lamaları uygun boyutta vida ile bir tarafından doğramaya monte edilir, doğrama yerine 
yerleĢtirildikten sonra kenet laması diğer tarafından yine uygun boyutta vida ile kargir aksama monte edilir. 
b)Çelik dubeller ile; Doğrama yerine yerleĢtirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargir aksama da 
geçecek Ģekilde yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiĢ çelik dubel yerleĢtirilir ve sıkılır. 
c)Çelik montaj vidaları ile; Doğrama yerine yerleĢtirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kargir aksama da 
geçecek Ģekilde yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiĢ çelik montaj vidaları yerleĢtirilir ve sıkılır. 
Kör kasaya montaj 2 Ģekilde olabilir. 
a) Sac vidaları ile; Doğrama yerine yerleĢtirildikten sonra, matkap ile doğrama üzerinden kör kasaya da geçecek 
Ģekilde yuva açılır. Bu yuvaya, uygun boyutta seçilmiĢ sac vidaları yerleĢtirilir ve sıkılır. 
b) Kilit profilleri ile; Kilit profillerinin doğramaya takılacak birinci parçası doğrama üzerine her yönden takılır. 
Doğrama yerine yerleĢtirildikten sonra, kilit profillerinin ikinci parçası, birinci parça ile kilitlenecek Ģekilde yerine 
yerleĢtirilir.) 
Su, hava, ses geçirmeyecek Ģekilde sızdırmazlığın sağlanması, kanat aralıklarında izolasyonu sağlayacak 
contaların sisteme uygun olarak yerlerine tespiti için her türlü malzeme ve zayiatı, inĢaat yerindeki yükleme, yatay 
ve düĢey taĢıma, boĢaltma, iĢçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerine monte 
edilmiĢ plastik doğramanın 1 kg fiyatı: 
 
ÖLÇÜ: 
1)Yalnız sert PVC plastik doğrama malzemesi, epdm, neopren veya tpe contalar, silikon esaslı macun, tespit 
vidaları veya kilit profilleri, birleĢim parçaları, profil içinde bulunan takviyeler birlikte tartılır. 
2)Ġdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik 
edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara 
nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi Ģartıyla tartı esas 
alınır. 
3)Detay projelerinde gerek plastik profillerin, gerekse metal takviye profillerinin metre ağırlıkları ile bağlantı 
elemanlarının birim ağırlıkları belirtilecektir. 
 
NOT: 
1)Madeni aksamın yerine takılması bedeli doğrama fiyatlarına dâhildir. 
2)Plastik doğrama aksesuarı (ispanyolet, menteĢe, kilit ve ilaveleri, vasistas makas ve çarpmaları, pivot menteĢeler, 
sürgüler, kapı altı fırçaları, her türlü kapı kolları, hidrolik mekanizmalar benzeri açma, kapama, kilitleme 
mekanizmaları vb.) tartıya dâhil edilmez. Bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura 
bedeline % 25 müteahhit genel giderleri ve kârı ilave edilerek ödenir. 
3)Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m 
aralıklarla okunaklı ve görünür Ģekilde profil uzunluğu boyunca iĢaretlenmelidir. Ana profiller ile ilave profillerin 
iĢaretlenmesi en az aĢağıdaki bilgileri içermelidir. 
- Ġmalatçının adı veya ticari markası, 
- Bu standardın iĢaret ve numarası (TS EN 12608-1 Ģeklinde), 
- Et kalınlığı sınıfı, 
- Ġzlenebilirliği sağlamak için yeterli olabilecek imalat kodu (örneğin; tarih vb.) 

  Sıra No 28 

Poz No Y.23.244/F 

Tanım Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 

Birim KG 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

 

Tarifi Ġdarece onanmıĢ proje, detay resimleri ve beğenilmiĢ numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileĢim, mekanik 
özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik Ģartnamesine uygun 
ekstrüzyonla biçimlendirilmiĢ, taĢıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) naturel-mat ve 
eloksallı alüminyum profillerle; her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs.; pencere, camekan, kapı 
kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her türlü montaj malzemeleri (epdm fitili , montajın yapılacağı yerle (kör 
kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), 
montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalıĢır halde teslimi, iĢyerine nakli, her türlü malzeme zayiatı, iĢçilik, iĢ 
yerinde yatay ve düĢey taĢıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 kg fiyatı : 
 
ÖLÇÜ: 1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması 
halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kolları, kapı kolları, menteĢeler, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı 
fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli 
ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düĢülür. Aksesuar bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca 
tasdikli fatura bedeline % 25 müteahhit kârı ve genel gider ilave edilerek ödenir. 
2)Ġdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik 
edebilir. Bu tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara 
nazaran tartı neticesi bulunan ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi Ģartıyla tartı esas 
alınır. 
 
NOT: 1)TaĢıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması Ģartı ile 2 mm ( ± %10) et 
kalınlığında olacaktır. (TaĢıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köĢebentler vs. gibi 
tamamlayıcı profillerde bu Ģart aranmaz). 
2)Doğramaların köĢe birleĢimlerinde alüminyum profilden mamul köĢe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde 
ısı yalıtımlı profilin her iki köĢesine de) kullanılacak ve köĢeler preslenmiĢ olacaktır 
3)Isı yalıtımlı alüminyum profiller en az üç odacıklı olacaktır. 

  Sıra No 29 

Poz No Y.25.002/02 

Tanım Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte) 
antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve 
zayiatı, iĢçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiyatı : 
 
ÖLÇÜ : 
 
a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür. 
 
b) Kapı ve bölmelerde; 
 
1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 
 
2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düĢey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir. 
 
3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 
 
4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boĢlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan 
alınır. 
 
c) Camekân ve pencerelerde; 
 
1)Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dıĢına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak 
üzere düĢey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boĢluğu çıkarılmaz, 
denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 
 
2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahĢap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki 
pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boĢluğu çıkarılmaz. 
 
d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düĢey düzlemdeki izdüĢüm alanı ölçülür. BoĢluk düĢülmez. 
 
e) Kolon, çatı makası, kiriĢ, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür. 

  Sıra No 30 

Poz No Y.25.003/12 

Tanım Yeni sıva yüzeylere üç kat beyaz kireç badana yapılması (iç cephe) 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

 

Tarifi Sıva yüzündeki pürüzlerin temizlenmesi, tozların süpürülmesi,  ilk iki katı fırça ile son katı makine ile olmak üzere 
dalgasız düzgün bir Ģekilde, üç kat  beyaz badana yapılması, her türlü malzeme ve zayiat, iĢçilik, sehpa, müteahhit 
genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: 
 
ÖLÇÜ     : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boĢluklar düĢülür. 
NOT  : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iĢ iskelesi verilir. Sıva için iĢ iskelesi varsa, ayrıca boyaya 
verilmez. 

  Sıra No 31 

Poz No Y.25.003/22 

Tanım Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Boyanacak yüzeyde temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 
0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı yarımat  boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, iĢçilik, müteahhit 
genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: 
 
ÖLÇÜ     : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boĢluklar düĢülür. 
NOT  : 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iĢ iskelesi verilir. Sıva için iĢ iskelesi varsa, ayrıca boyaya 
verilmez. 

  Sıra No 32 

Poz No Y.26.005/403/ġ 

Tanım 
40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 
mm derz aralıklı döĢeme kaplaması yapılması (karo yapıĢtırıcısı ile) 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi OnaylanmıĢ detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapıĢmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan 
arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmıĢ, açık 
bekletme süresi uzatılmıĢ karo yapıĢtırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 40 x 40 cm anma 
ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, renkli seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine 
uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döĢenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart 
performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve 
zaiyatı, iĢçilik araç ve gereç giderleri,nakliye iĢ yerinde yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, müteahhit genel 
giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: 
Ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır. 

  Sıra No 33 

Poz No Y.26.006/306/ġ 

Tanım 
(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 
ı.kalite, beyaz seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıĢtırıcısı ile) 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi OnaylanmıĢ detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapıĢmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan 
arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmıĢ, açık 
bekletme süresi uzatılmıĢ karo yapıĢtırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (20 x 60 cm) veya (30 x 60 
cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, beyaz seramik duvar 
karosunun, mastarına uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döĢenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento 
esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her 
türlü malzeme ve zaiyatı,nakliyesi, iĢçilik araç ve gereç giderleri, iĢ yerinde yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, 
boĢaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: 
Ölçü:Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır. 

  Sıra No 34 

Poz No Y.26.008/308A/ġ 

Tanım 
60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız 
porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döĢeme kaplaması yapılması (karo yapıĢtırıcısı ile) 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi OnaylanmıĢ detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapıĢmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan 
arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmıĢ, açık 
bekletme süresi uzatılmıĢ karo yapıĢtırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, 60 x 60 cm anma 
ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğine sahip, I.kalite, mat, sırsız porselen karonun, mastar 
ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döĢenmesi, derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, 
yüksek performanslı, yüksek aĢınma dayanımlı, su emilimi azaltılmıĢ derz dolgu malzemesi ile doldurulması, 
kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, iĢçilik araç ve gereç giderleri,iĢyerine nakli, iĢ 
yerinde yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: 
Ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır. 

  Sıra No 35 

Poz No Y.26.015/005 

Tanım 
Mermer agregalı terrazo karo ile iç mekan döĢeme kaplaması yapılması (kırılma yükü Ģartları (sınıf 3) yüzey 
alanı >= 1800cm2 ebatlarda ve kırılma dayanımı > 3 kn, honlu vaya cilalı) 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi ġartnamesine uygun yapılmıĢ tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento 
dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları, 2 mm olmak üzere terrazo karo plakların projesindeki 
Ģekil ve taksimata göre tesviyesinde döĢenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin, beyaz çimento, renklendirici demir 
oksit pigment ve mermer tozu karıĢımından yapılmıĢ çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döĢeme yüzündeki, 
macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi, arap sabunu ile temizlenmesi ve bu iĢlerin yapılmasında gerekli 
her türlü malzeme ve zayiatı, iĢçilik, iĢyerindeki yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, müteahhit genel 
giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m2 fiyatı: 
 
ÖLÇÜ :Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. 

  Sıra No 36 

Poz No Y.26.020/012B 

Tanım 
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döĢeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) 
(honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey iĢlemli) 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi ġartnamesine uygun yapılmıĢ tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 4 cm kalınlığında 400 kg çimento 
dozlu harç ile bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları 2 mm olmak üzere mermer levhaların (honlu ve cilalı hariç 
her türlü yüzey iĢlemli) projesindeki Ģekil ve taksimata göre tesviyesinde döĢenmesi, derzlerin ve bütün yüzeylerin 
çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döĢeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi 
ve bu iĢlerin yapılmasında gerekli her türlü iĢçilik, malzeme ve zayiatı, iĢyerinde yükleme-boĢaltma, yatay-düĢey 
taĢıma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (tesviye betonu hariç) 1 m2 fiyatı: 
 
ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. 

  Sıra No 37 

Poz No Y.26.020/032B 

Tanım 
Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) 
(honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey iĢlemli)  

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi ġartnamesine uygun yapılmıĢ mevcut beton basamak yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu 
harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine 3 cm kalınlığında mermer levha (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey 
iĢlemli) ile basamak ve 2 cm kalınlığında mermer levha (honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey iĢlemli)  ile rıhtın ayrı 
ayrı yekpare Ģekilde hazırlanması ve kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu iĢlerin yapılmasında gerekli her 
türlü iĢçilik, malzeme ve zayiatı, iĢyerinde yükleme-boĢaltma, yatay-düĢey taĢıma, müteahhit genel giderleri ve kârı 
dâhil, 1 metre fiyatı: 
 
ÖLÇÜ : Süpürgelikten basamak ucuna kadar basamak dıĢ kenarı boyları projesi üzerinden hesaplanır. 
NOT   : Süpürgelik ve limonluk kaplamaları bu fiyata dâhil değildir 

  Sıra No 38 

Poz No Y.26.020/042B 

Tanım 
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dıĢ denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve 
cilalı hariç her türlü yüzey iĢlemli)  

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi ġartnamesine uygun yapılmıĢ mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık 
yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare Ģekilde hazırlanmıĢ 3 cm kalınlığında mermer levhadan 
(honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey iĢlemli) yapılmıĢ dıĢ denizliğin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu 
iĢlerin yapılmasında gerekli her türlü iĢçilik, malzeme ve zayiatı, iĢyerinde yükleme-boĢaltma, yatay-düĢey taĢıma, 
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: 
 
ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. 

  Sıra No 39 

Poz No Y.26.020/052B 

Tanım 
3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu ve cilalı 
hariç her türlü yüzey iĢlemli)  

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi ġartnamesine uygun yapılmıĢ mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık 
yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare Ģekilde hazırlanmıĢ 3 cm kalınlığında mermer levhadan 
(honlu ve cilalı hariç her türlü yüzey iĢlemli) yapılmıĢ parapetin yerine kaplanması, temizlenmesi, silinmesi ve bu 
iĢlerin yapılmasında gerekli her türlü iĢçilik, malzeme ve zayiatı, iĢyerinde yükleme-boĢaltma, yatay-düĢey taĢıma, 
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: 
 
ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. 

  Sıra No 40 

Poz No Y.26.800/04 

Tanım 
Her renk, boyut, Ģekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiĢ) doğal taĢ mozaikler (derzli - düz yüzeyli)  ile 
derzli duvar ve cephe kaplaması yapılması. 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi OnaylanmıĢ detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapıĢmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan 
arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmıĢ karo 
yapıĢtırıcının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi,  her renk, boyut, Ģekil ve desende fileli (file üzerine dizilmiĢ) 
doğal taĢ mozaiklerin (derzli - düz yüzeyli) mastarına uygun olarak döĢenmesi, derzlerinin çimento esaslı, standart 
performanslı derz  dolgusu ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, 
iĢçilik araç ve gereç giderleri, iĢ yerinde yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, müteahhit genel giderleri ve 
karı dahil 1 m² fiyatı: 
ÖLÇÜ: 
Projesi üzerinden kaplama yapılan alan ölçülür. 

  Sıra No 41 

Poz No Y.27.501/08 

Tanım 350 kg çimento dozlu harçla tek kat kaba sıva yapılması 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 1 m3 mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla önce bir tabaka serpme atılması ve üzerine aynı 
harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar 
yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, iĢçilik, çalıĢma sehpaları, 
inĢaat yerindeki yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı : 
 
ÖLÇÜ : Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır. 

  Sıra No 42 

Poz No Y.28.645/C02 

Tanım 
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boĢluklu çift camlı pencere ünitesi 
takılması 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boĢluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, 
cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleĢtirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması, camlama 
takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleĢim yerlerine puntalama Ģeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi, 
inĢaat yerinde yükleme, yatay düĢey taĢıma ve boĢaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, iĢçilik araç ve gereç 
giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: 
ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. 
 NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir 
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02.01 - Sıhhi Tesisat 

Sıra No 1 

Poz No 071.109 

Tanım Tezgah altı ve tezgah üstü oval lavabo takriben 45x55 cm  

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi AĢağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taĢmalı , beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidası ile 
birlikte, birlikte iĢyerinde temini, yerine montajı. Not:Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar 
% 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.  
Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk iĢareti ile olarak piyasaya arz edilmiĢ 

  Sıra No 2 

Poz No 071.116 

Tanım Takriben 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabolar 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi AĢağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz , beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile 
birlikte, iĢyerinde temini, yerine 
montajı. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk iĢareti ile olarak piyasaya 
arz edilmiĢ olacaktır. 
 
Not:Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan 
uygulanacaktır. 

  Sıra No 3 

Poz No 073.202 

Tanım Ayna takriben 40x60 cm (kristal cam) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Cam kalınlığı 5 mm, ayna kenarı rodajlı , ayna üzerinde Ģeritler olduğunda, Ģeritler bizoteli olacaktır. Duvara 
bağlantı vidaları pirinç malzemeden ve minimum 5 mikron nikel kaplamalı veya paslanmaz çelikten olacaktır. Ayna 
duvar askısı vida ve dübeller ile duvarda yerine montajı. Aynalar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine 
uygun olarak , CE uygunluk iĢareti ile piyasaya arz edilmiĢ olacaktır. 

  Sıra No 4 

Poz No 075.103 

Tanım 
Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf  sırlı seramikten alaturka hela taĢı 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Beyaz renkte, 4 köĢeli hela taĢı; TS-EN 274-1-2-3' e uygun 6 cm. koku fermetürlü ø 100 mm.lik pik sifonu ve pik 
çanağı veya 100 mm.lik PVC'den yekpare yapılmıĢ 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü 
alaturka hela sifonu ile birlikte iĢyerinde temini ve yerine montajı: (TS 799'a) uygun  ve kalite belgeli olacaktır.  
Not:Renkli fayans camlaĢmıĢ çini  kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri 
arttırılmadan aynen uygulanacaktır. 

  Sıra No 5 

Poz No 076.500 

Tanım Alaturka hela tesisatı basınçlı yıkayıcılı (flüzometreli) 

Birim TK 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi BFT 075-000'de Adı geçen hela taĢları ile birlikte kullanılmak üzere 
TS-366ya uygun, ø 20 mm.lik pirinçten kromajlı, kalite belgeli pres döküm, basınçlı hela yıkayıcılı,temiz su tesisatı 
borusuna bağlanan ve hela vb. nin yıkanmasına yarayan basınçlı hela yıkıyıcılarını temini yerine montajı. 

  Sıra No 6 

Poz No 079.101 

Tanım Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 37 x 77 cm. 

Birim TK 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi Üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (Sırlı seramikten) fayanstan, kalite belgeli, taĢı; en az 13 lt.lik 
fayanstan komple rezervuarı sert plastikten oturma yeri ve kapağı; 15 lt.lik pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar 
ara ve taharet muslukları bakır borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte iĢyerinde temini, yerine 
montajı ve iĢler halde teslimi. Not:Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak 
montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. 

  Sıra No 7 

Poz No 079.200 

Tanım Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı  

Birim TK 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Üzerine rezervuar konabilir aralıklı beyaz renkte (Sırlı seramikten) fayanstan, kalite belgeli, taĢı; en az 13 lt.lik 
fayanstan komple rezervuarı sert plastikten oturma yeri ve kapağı; 15 lt.lik pirinçten kromajlı kalite belgeli rezervuar 
ara ve taharet muslukları bakır borusu, rozetleri ve kromajlı tespit vida ve takozları ile birlikte iĢyerinde temini, yerine 
montajı ve iĢler halde teslimi. Not:Renkli sırlı seramik kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak 
montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. 

  Sıra No 8 

Poz No 089.105 

Tanım Uzun musluk 1/2" (süzgeçli rozat dahil) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi AĢağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin iĢyerinde temini ve yerine montajı. 

  Sıra No 9 

Poz No 089.504 

Tanım Sıcak ve soğuk suyu bir el çark ile ayarlayan lavabo bataryası 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi AĢağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin iĢyerinde temini ve yerine montajı. 

  Sıra No 10 

Poz No 089.704 

Tanım Plastik lavabo ve eviye sifonu 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi AĢağıdaki kalite belgesini haiz armatürlerin iĢyerinde temini ve yerine montajı. 

  Sıra No 11 

Poz No 091.600 

Tanım Sıvı sabun makinası  

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Haznesine konulan sıvı sabunu mevcut kola bir defa basmak suretiyle el yıkamaya yeterli miktarda sıvı sabun 
akıtan, emme basma sistemi ile çalıĢan, paslanmaz çelik veya ABS plastik kaplı gövdeli, takriben 400 gr. sıvı sabun 
alan plastik sıvı sabun ĢiĢeli, duvara dubel ve vida ile montajı yapılabilen sıvı sabun makinasının iĢyerine temini ve 
montajı ile iĢler halde teslimi. 

  Sıra No 12 

Poz No 091.700 

Tanım Engelliler için tutunma barı 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben 600mm, min Ø 30 mm( krom kaplama yerine  püskürtme boyalı 
olduğu takdirde montajlı fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden  ödenir.) 

  Sıra No 13 
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Poz No 091.900 

Tanım Engelliler için klozet tutunma barı 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Paslanmaz çelik üzeri krom kaplama takriben, 700x 740 mm , min Ø 30 mm( krom kaplama yerine,  püskürtme 
boyalı olduğu takdirde montajlı fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden  ödenir.) 

  Sıra No 14 

Poz No 094.400 

Tanım Paslanmaz çelik kağıtlık 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Paslanmaz çelik sacdan kağıtlığın kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte iĢyerinde temini ve 
yerine montajı. 

  Sıra No 15 

Poz No 094.500 

Tanım Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Paslanmaz çelik saçtan kağıtlığın kromajlı tespit vidaları ve özel takoz veya dubelleri ile birlikte iĢyerinde temini ve 
yerine montajı. 

  Sıra No 16 

Poz No 097.302 

Tanım Yer süzgeci alüminyum ızgaralı  

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Pik dökümden, kendinden koku fermetürlü, ızgaralı ve temizleme tapalı yer süzgecinin iĢyerinde temini ve yerine 
montajı. h = 13,5 cm. Ø 50 mm. 

  Sıra No 17 

Poz No 097.701 

Tanım Teras süzgeci, demir döküm ø 100 mm. 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Oranlı tip resmine göre, demir dökümden iĢ yerinde temini ve yerine montajı. 

  Sıra No 18 

Poz No 103.106 

Tanım Soğuk su sayacı ø 50 mm. flanĢlı 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) gereği CE uygunluk iĢaretine sahip olacaktır. 

  Sıra No 19 

Poz No 126.102 

Tanım Kolye prız ø 40 mm 1 1/2" ve yukarısı 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi ġehir Ģebekesinden tesisata su almak için gerekli ölçüde temini ve montajı. 

  

  02.02 - Kalorifer Tesisatı 

Sıra No 1 

Poz No 162.201 

Tanım Termometre, madeni, ø 100 mm 120 °C 

Birim AD 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi AĢağıda belirtilen çaplarda büyük derece bölüntülü madeni termo metrenin komple olarak iĢyerinde temini ve 
istenilen yere montajı. 

  Sıra No 2 

Poz No 164.400 

Tanım Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliğine uygun olarak üretilmiĢ, CE 
uygunluk iĢaretiyle piyasa arz edilmiĢ, aĢağıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple 
manometrenin iĢyerinde temini ve yerine montajı. 

  Sıra No 3 

Poz No 165.708 

Tanım Panel radyatör (tip 22) 600  

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Yapısal konstrüksiyonu TS EN 442-1standardına uygun, ısıl güçlerini onaylanmıĢ kuruluĢ tarafından laboratuar 
raporuyla kanıtlayan, su geçen yüzeylerde TS EN 10130 standardına göre Fe P01 kalite ve minimum1,11 mm. 
kalınlıkta soğuk çekilmiĢ sacdan imal, TS EN 442/1 standardına göre maksimum çalıĢma basıncının en az 1,3 katı 
basınçta (en az 520 kPa) test edilmiĢ, TS EN 442/2 standardına göre test edilerek ısıl güçleri tespit edilmiĢ, çinko 
veya demir fosfat üzerine astar boyalı ve son kat elektrostatik toz boyalı, ambalajlı olarak, radyatör montaj 
elemanları, pürjör dahil iĢyerinde temini ve montajı. (Tip XY, X panel sayısı, Y konvektör.) 

  Sıra No 4 

Poz No 170.201 

Tanım KöĢe tip radyatör musluğu  ø15 mm (1/2")  

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte  radyatör musluğu ve bağlantı rakorunun 
(termostatlı olanlar termostatlı kafa ve adaptörü bağlantı rakoru ile birlikte) iĢyerinde temini ve yerine montajı. 

  Sıra No 5 

Poz No 170.401 

Tanım KöĢe tip termostatlı radyatör muslukları  ø15 mm (1/2")   

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte  radyatör musluğu ve bağlantı rakorunun 
(termostatlı olanlar termostatlı kafa ve adaptörü bağlantı rakoru ile birlikte) iĢyerinde temini ve yerine montajı. 

  Sıra No 6 

Poz No 192.053 

Tanım Min 28.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuĢmalı kombi 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 2009/142/CE Gaz Yakan Cihazlara Dair direktifine ve 92/42/CEE su kazanları verimliliğine uygun olarak üretilmiĢ, 
CE Uygunluk ĠĢaretli; "TS EN 677, TS EN 483, TS EN 625 standartlarına uygun   premix tipi (tam ön karıĢımlı) gaz 
yakıcı brülöre sahip, modülasyonlu fanlı, yüksek ve/veya düĢük sıcaklık ısıtma devrelerini, gaz ve hava ayarı 
modülasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, hermetik baca yapısına uygun 
baca tiplerinden B23,  C13, C33, C53 herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuĢma suyu gider 
bağlantısı olan, hermetik tip, ısıtma ve kullanım suyu temin amaçlı iki ayrı eĢanjörde hazırlanan, elektronik ateĢleme 
tertibatlı, aĢırı ısınmaya, aĢırı basınca, baca blokajına, susuz çalıĢmaya, alevin sönmesine karĢı gazı otomatik 
olarak kesme, emniyet tertibatları bulunan değiĢen ısı ihtiyacına göre, alev modülasyonlu, ısıtma ve kullanma suyu 
sıcaklıkları ayrı ayrı ayarlanabilen, sirkülasyon pompasılı, kapalı genleĢme tankı, otomatik pürjörü, emniyet ventiline 
sahip, imalat tarihi, ısıtma kapasitesi, yakıt cinsini, markasını bildirir etiketi ve kullanma talimatı ile birlikte iĢyerinde 
temini, montajı ve çalıĢır durumda teslimi. 
 
Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidiĢ dönüĢ suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır.   
2- Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır. 

 

 

 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

 

Sıra No 7 

Poz No 192.212 

Tanım 77.000 kcal/h duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuĢmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 2009/142/EC Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiĢ, CE uygunluk iĢaretiyle piyasa arz edilmiĢ, 
20.000-70.000 kcal/h arasındaki kapasiteler için TS EN 656, TS EN 677, TS EN 15502-2-1 standartlarında 70.000 
kcal/h’ den daha büyük kapasiteler için TS EN 15502-2-1 , TS EN 15417 standartlarında uygun donanımlara sahip, 
kaskad bağlantılara uygun eĢanjörün yoğuĢmaya maruz kalan kısımları korozyona mukavim malzemeden oluĢan, 
premix tipi (tam ön karıĢımlı) gaz yakıcı brülöre sahip, modülasyonlu fanlı, yüksek ve/veya düĢük sıcaklık ısıtma 
devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı, gaz ve hava ayarını 
modülasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, hermetik baca yapısına uygun 
baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve 
yoğuĢma suyu gider bağlantısı olan, Anma ısı gücü 200 kW’tan (172,000 kcal/h) büyük olan yoğuĢmalı kazanlarda, 
yoğuĢma sıvısı nötralizasyon ünitesi ile nötralize edilerek atık su Ģebekesine boĢaltılan, ayrıca gerekmesi halinde 
dahili veya harici kontrol üniteleriyle, dıĢ hava, iç hava kontrolü, boyler sıcaklık kontrolü, haftalık programlama vb. 
çalıĢabilme özelliğine sahip duvara asılabilen kazanın iĢyerinde temini, montajı ve çalıĢır durumunda teslimi. Not: 1- 
Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidiĢ dönüĢ suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır. 2- 
Hermetik baca seti fiyatlara dahil değildir. 3- Ara kapasitelere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunacaktır. 

  Sıra No 8 

Poz No 193.252 

Tanım Ø150 yalıtımlı paslanmaz çelik baca 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Alüminyum sac kaplama yerine paslanmaz çelik kaplama yapılması. 
 
Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taĢ yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmıĢ. 
 
Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taĢ yünü olması halinde BFT 193-200' deki montajlı birim fiyatlar % 10 
eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir. 
 
Metal bacalar için olan: TS EN 1856-1, TS EN 1856-2 standartlarına uygun olarak imal edilmiĢ, baca borusu, TE 
parçaları, dirsekler, yoğuĢma toplayıcı parçası, taĢıyıcı sehpası, adaptörü, baca temizleme kapağı, yatayda 
gerektiğinde ikinci temizleme kapağı, muf ve kelepçe geçmeli, yatay ve düĢey yükleri taĢımak için gerekli konsol, 
dayanma ve destekleme parçaları, baca sisteminin topraklaması yapılmıĢ, malzeme tanımını belirten iĢaretlemeleri, 
imalatçının CE belgesindeki ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak baca üzerindeki iĢaretleme birbirine 
uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiĢ baca plakası kazan dairesinde görünür bir 
yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiĢ hesabı TS EN 13384-1+A2 veya TS EN 13384-2+A1 standardına uygun 
olarak yapılarak raporlanan bacanın iĢyerinde temini ve montajıının MYK Seviye 3 Belgeli Üretici veya Distribütör 
Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Seviye 4 Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan 
bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi.. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla 
bulunur.) 
 
Not: Baca kapağı 1 mt, baca Ģapkası 1 mt, genleĢme parçası 1mt, kazan duman kanalı çıkıĢı adaptörü 1 mt, 
dirsekler 1 mt, YoğuĢma toplayıcı parça 1 mt, muflu geçme için her mt 'de 5 cm, duvar kelepçeleri ve bağlantı 
kelepçelerinde 5 adet kelepçe için 1 mt, TE modülü 2 mt, temizleme kapağı 2 mt, genleĢme parçası 1 mt, hesap 
edilerek toplam baca metresine ilave edilecektir.Baca taĢıma sehpası, taĢıma konsolları, çelik halat, merdiven ve 
çelik konstrüksiyon, paratoner ve tutucular BF No: Y. 23.176 pozundan ödenecektir. 305/2011/AB Yapı  
malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiĢ CE uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilmiĢ olacaktır. 

  Sıra No 9 

Poz No 315.103 

Tanım Daldırma tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı, 120 °C'ye kadar 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Kullanım yeri ve montaj Ģekline göre adlandırılan, izleyici elemanının bulunduğu yerdeki sıcaklık değiĢimine bağlı 
olarak direnci değiĢen elemanlı 
sıcaklık ayar düğmesiz her tip sıcaklık duyar elemanının kapak, daldırma tüpleri ve kovan vs. gibi bütün parçaları ile 
iĢ yerinde temini, yerine montajı, 
elektrik bağlantılarının yapılması ve iĢler halde teslimi. 

  Sıra No 10 

Poz No 315.105 

Tanım DıĢ hava tipi elektronik sıcaklık duyar elemanı 

Birim AD 
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Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Kullanım yeri ve montaj Ģekline göre adlandırılan izleyici elemanının  bulunduğu yerdeki sıcaklık değiĢimine bağlı 
olarak direnci değiĢen elemanlı sıcaklık ayar düğmesiz her tip sıcaklık duyar elemanının kapak, daldırma tüpleri ve 
kovan vs. gibi bütün küçük parçaları ile iĢyerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve iĢler 
halde teslimi. 

  Sıra No 11 

Poz No 317.200 

Tanım 
Oransal kontrollu elektronik sıcak su kontrol paneli 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi DıĢ hava sistem gidiĢ suyundan veya kazanda bulunan elektronik sıcaklık duyar elemanlarından uyarım alan, 
önceden belirlenen bir program dahilinde dıĢ hava sıcaklığına göre gidiĢ suyu veya kazan suyu sıcaklığını 
ayarlamak için brülöre veya motorlu vanaya veya pompaya kumanda eden, programın belirlenmesi için gerekli 
düğme ve potansiyometreleri bulunan, günlük (24 saatlik) ve haftalık programlama yapabilen, yaz-kıĢ geçiĢ iĢlevi 
olan, elektrik kesintisinden etkilenmeden devam etmesini sağlayan, dijital göstergeli, elektronik sıcak su kontrol 
panelinin iĢ yerinde temini, yerine montajı, elektrik bağlantılarının yapılması ve iĢler halde teslimi. 

  

  02.03 - MüĢterek Tesisat 

Sıra No 1 

Poz No 174.1201 

Tanım 4 m3/h,  Ø114 , dn50 flanĢlı denge tankı 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Isıtma ve soğutma sistemlerinde ısıl dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiĢ, projede 
belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn 'yi aĢmayan, su giriĢ ve çıkıĢ ağızları projede belirtildiği gibi, 
hava atma, duyar eleman ve boĢaltma ağızları olan, iç kısmında su giriĢ ağzı karĢısında delikli sacdan bölmeli, 110 
°C su ve maksimum 10 bar iĢletme basıncında çalıĢabilen denge tankının iĢyerine temini ve montajının yapılması. 

  Sıra No 2 

Poz No 174.401 

Tanım Silindirik havalandırma deposu 5 lt. 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Uzunluğunun (L), çapında (d), oranı (L+d): 2 ile 3 arasında olmak üzere 3 mm. sactan uç kısımları hafif bombeli 
silindirik havalandırma deposunun yapılması, konsollar üzerine tespiti flanĢlı veya rakorlu olarak teçhizata 
bağlanması, iki kat sülyen ile boyandıktan sonra izolesi (Tip resmine göre). 

  Sıra No 3 

Poz No 174.510 

Tanım 100 lt.çelikten atmosfere kapalı değiĢebilir diyaframlı genleĢme deposu 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi TS EN 13831 'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemeden) 
üretilmiĢ, atmosfere kapalı genleĢme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazası su doldurma ağzı, membran 
değiĢtirme flanĢı, en az 100 °C'ye dayanıklı diyaframı (Membranı) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, 
tabii ve stirol, butadien kauçuk veya bunların karıĢımları) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun 
temizleme banyolarında temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlanıp dıĢ yüzeyler elektrostatik method ile boyanıp 
fırınlanacaktır. GenleĢme deposu çelik levha ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm. olacaktır. Gaz odası inert gazları 
ile doldurulmuĢ (Azot, Helyum v.b) tankın komple iĢyerinde temini ve montajı.  
 
Not: 
1- 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği uygun olarak üretilmiĢ, CE uygunluk iĢaretiyle piyasa arz edilmiĢ 
olacaktır.  
2- Deponun sızdırmazlık deneyi minimum iĢletme basıncının 1.5 katı basınçta, basınçlı su ile test edilecektir. 50 Lt. 
kapasitenin üzerindeki depolar yere montajı yapılabilecek Ģekilde ayaklı olacaktır.  
8 Atmosfer ĠĢletme Basıncında; 

  Sıra No 4 

Poz No 201.104 
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Tanım DikiĢli vidalı çelik boru 1/2" 15 mm, dıĢ cap 21,3/2,60 manĢonsuz ağırlık 1,22 kg/m 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Vidalı TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33) 
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve  97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE 
Uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili Ģartname ve projesine uygun olarak döĢenerek, 
bağlantılarının yapılması, iĢçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iĢyerinde temini ve yerine montajı. 

  Sıra No 5 

Poz No 201.107 

Tanım DikiĢli vidalı çelik boru 1 1/4" 32 mm, dıĢ cap 42,4/3,20 manĢonsuz ağırlık 3,13 kg/m 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Vidalı TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33) 
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve  97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE 
Uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili Ģartname ve projesine uygun olarak döĢenerek, 
bağlantılarının yapılması, iĢçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iĢyerinde temini ve yerine montajı. 

  Sıra No 6 

Poz No 201.108 

Tanım DikiĢli vidalı çelik boru 1 1/2" 40 mm, dıĢ cap 48,3/3,20 manĢonsuz ağırlık 3,60 kg/m 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Vidalı TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33) 
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve  97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE 
Uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili Ģartname ve projesine uygun olarak döĢenerek, 
bağlantılarının yapılması, iĢçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iĢyerinde temini ve yerine montajı. 

  Sıra No 7 

Poz No 201.109 

Tanım DikiĢli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dıĢ cap 60,3/3,60 manĢonsuz ağırlık 5,10 kg/m 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Vidalı TS EN 10255+A1 'e uygun (malzemesi Fe.33) 
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve  97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE 
Uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili Ģartname ve projesine uygun olarak döĢenerek, 
bağlantılarının yapılması, iĢçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iĢyerinde temini ve yerine montajı. 

  Sıra No 8 

Poz No 201.204 

Tanım DikiĢli galvanizli çelik boru 3/4"  ø20 ortalama dıĢ çap 26,9/2,65 mm 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve  97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE 
Uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili Ģartname ve projesine uygun olarak döĢenerek, 
bağlantılarının yapılması, iĢçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iĢyerinde temini ve yerine montajı. 
 
Anma Ölçüsü                                Ortalama dıĢ çap/ Et kalınlığı 
          Ġnç        Ø                                                      mm / mm 

  Sıra No 9 

Poz No 204.3103 

Tanım Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu 
olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiĢ, boruların iĢyerinde temini, projesine uygun olarak 
kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak 
edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve iĢçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. 
  

  Sıra No 10 
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Poz No 204.3104 

Tanım Pn 20 polipropilen 1" ø32/5,4 mm  temiz su boruları 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu 
olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiĢ, boruların iĢyerinde temini, projesine uygun olarak 
kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak 
edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve iĢçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. 

  Sıra No 11 

Poz No 204.3105 

Tanım Pn 20 polipropilen 11/4" ø40/6,7 mm  temiz su boruları 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu 
olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiĢ, boruların iĢyerinde temini, projesine uygun olarak 
kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak 
edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve iĢçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. 
  

  Sıra No 12 

Poz No 204.3106 

Tanım Pn 20 polipropilen 11/2" ø50/8,4 mm  temiz su boruları 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamül ve Sağlık Bakanlığından içme suyu .borusu 
olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiĢ, boruların iĢyerinde temini, projesine uygun olarak 
kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak 
edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve iĢçilik dahil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir. 

  Sıra No 13 

Poz No 204.401 

Tanım Sert pvc plastik pis su borusu dıĢ çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıĢtırma muflu) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iĢyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı  

  Sıra No 14 

Poz No 204.402 

Tanım Sert pvc plastik pis su borusu dıĢ çap ø 75-70/3,0 mm (geçme veya yapıĢtırma muflu) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iĢyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı  

  Sıra No 15 

Poz No 204.403 

Tanım Sert pvc plastik pis su borusu dıĢ çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıĢtırma muflu) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iĢyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı  

  Sıra No 16 

Poz No 204.404 

Tanım Sert pvc plastik pis su borusu dıĢ çap ø 125/3,2 mm (geçme veya yapıĢtırma muflu) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının iĢyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı  

  Sıra No 17 
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Poz No 204.814 

Tanım DıĢ Çap ø63 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi   

  Sıra No 18 

Poz No 204.920/2-1 

Tanım 
PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,2 mm peroksit katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiĢ, asgari %70 
çapraz bağ oranına sahip, polietilen (PE-Xa) borular. 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95° C sıcaklık , 10 bar iĢletme basıncında çalıĢabilir, asgari %70 
çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli ( EVOH ) olan polietilen (PE-Xa) 
boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere iĢ yerinde temini ve montajı. 

  Sıra No 19 

Poz No 204.987 

Tanım 8 çıkıĢlı mini küresel vanalı 1"kollektör 

Birim TK 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Isıtma sistemlerinde, akıĢkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç malzemeden mamul kolektörün (1 
adet) iĢ yerine temini ve montajı. 
Not: Kollektör, çıkıĢ bağlantısı Ø16x2mm olacak Ģekilde ve vanaları ile birlikte temin edilecektir. 

  Sıra No 20 

Poz No 204.989 

Tanım 10 çıkıĢlı mini küresel vanalı 1"kollektör 

Birim TK 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Isıtma sistemlerinde, akıĢkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç malzemeden mamul kolektörün (1 
adet) iĢ yerine temini ve montajı. 
Not: Kollektör, çıkıĢ bağlantısı Ø16x2mm olacak Ģekilde ve vanaları ile birlikte temin edilecektir. 

  Sıra No 21 

Poz No 204.991 

Tanım 12 çıkıĢlı  mini küresel vanalı 1"kollektör  

Birim TK 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Isıtma sistemlerinde, akıĢkanın dağıtılması veya toplanması için kullanılan, pirinç malzemeden mamul kolektörün (1 
adet) iĢ yerine temini ve montajı. 
Not: Kollektör, çıkıĢ bağlantısı Ø16x2mm olacak Ģekilde ve vanaları ile birlikte temin edilecektir. 

  Sıra No 22 

Poz No 210.707 

Tanım 
PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçiĢli, paslanmaz çelikten veya teflon 
tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanĢlı küresel vana, ø 50 mm (TS 3148)  

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanĢlı, geçiĢe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama 
düzenli küresel vanaların iĢyerinde temini ve yerine montajı. 

  Sıra No 23 

Poz No 210.783 

Tanım 
PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, tam geçiĢli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay 
takviyeli contalı, vidalı küresel vana 15 Ø mm, (1/2") (TS 3148)  

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanĢlı, geçiĢe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama 
düzenli küresel vanaların iĢyerinde temini ve yerine montajı. 

  Sıra No 24 

Poz No 210.784 

Tanım 
PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, tam geçiĢli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay 
takviyeli contalı, vidalı küresel vana 20 Ø mm, (3/4") (TS 3148)  

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanĢlı, geçiĢe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama 
düzenli küresel vanaların iĢyerinde temini ve yerine montajı. 

  Sıra No 25 

Poz No 210.785 

Tanım 
PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, tam geçiĢli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay 
takviyeli contalı, vidalı küresel vana 25 Ø mm, (1") (TS 3148)  

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanĢlı, geçiĢe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama 
düzenli küresel vanaların iĢyerinde temini ve yerine montajı. 

  Sıra No 26 

Poz No 210.786 

Tanım 
PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, tam geçiĢli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay 
takviyeli contalı, vidalı küresel vana 32 Ø mm, (1 1/4") (TS 3148)  

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanĢlı, geçiĢe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama 
düzenli küresel vanaların iĢyerinde temini ve yerine montajı. 

  Sıra No 27 

Poz No 216.905 

Tanım DeğiĢken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (6-9) m3/h (3 – 5) mss 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompalarının Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın "Bağımsız ve 
ürünlere entegre salmastrasız devir daim pompaları ile ilgili çevreye duyarlı tasarım tebliği"’ ne göre  EEI?0,23 enerji 
verim indeksine sahip PN10 basınç sınıfında, motoru blokaj , aĢırı zorlanma ve ısınmalara karĢı kendinden 
korumalı, frekans konvertörlü ?p-c ve ?p-V kontrol modlarına uygun basma yüksekliği ve anlık güç tüketimi iĢletim 
ve arıza sinyali bilgileri extra bir ekipman gerektirmeksizin üzerinden görüntülenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 
m aralıklarla basma yüksekliğini ayarlama imkanına sahip otomatik regülasyon düzeninde çalıĢabilen sistemde 
kullanılacak frekans invertörlü ıslak rotorlu sirkülasyon pompalarının gövde malzemesi asgari TS 552 
EN1561/ENGJL 200  (GG20 ), yatakları metal emdirilmiĢ karbon, çarkı paslanmaz çelik veya cam elyaf takviyeli  
polypropilen, pompa mili  TS EN 10088-3 standartına uygun bir malzemeden yapılmıĢ olup pompa izolasyon sınıfı 
en az IP43 , motor koruma sınıfı en az F sınıfı , çalıĢma sıcaklığı sıcak su sirkülasyon pompaları sınıfı TF95’e göre -
10ºC / +120ºC aralığında çalıĢabilen ıslak rotorlu sirkülasyon pompasının iĢyerinde temini ve çalıĢır halde yerine 
montajı.  
 
NOT:    
 
1-Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama  projesinde belirtilen   noktasal değerler dikkate alınacaktır. 
 
2-Pozlarda belirtilen aralıklar yaklaĢık maliyete esas pompa çalıĢma alanlarını belirtmektedir. 
 
             Debi                        Basınc     
 
            m3/h                          mSS 

  Sıra No 28 

Poz No 221.203 

Tanım Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 25 mm, Vidalı veya FlanĢlı 
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Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, TSE kalite belgesini haiz, akıĢkanın basınç ve sıcaklığına tabi 
olarak gövdesi pirinç, bronz, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca 
sökülüp temizlenebilen, flanĢlı veya vidalı katoloğu idarece onanmak üzere seçilecek pislik tutucunun iĢyerinde 
temini ve yerine  montajı.  
 Not: Filtre hassasiyeti;  
DN 20 ye   kadar 500 µm  ( 0,5 mm) ve yukarısı 
DN 50 ye   kadar 700 µm  ( 0,7 mm) ve yukarısı 
DN 150 ye kadar1200 µm ( 1,2 mm) ve yukarısı olacaktır. 

  Sıra No 29 

Poz No 221.204 

Tanım Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 32 mm, Vidalı veya FlanĢlı 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, TSE kalite belgesini haiz, akıĢkanın basınç ve sıcaklığına tabi 
olarak gövdesi pirinç, bronz, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca 
sökülüp temizlenebilen, flanĢlı veya vidalı katoloğu idarece onanmak üzere seçilecek pislik tutucunun iĢyerinde 
temini ve yerine  montajı.  
 Not: Filtre hassasiyeti;  
DN 20 ye   kadar 500 µm  ( 0,5 mm) ve yukarısı 
DN 50 ye   kadar 700 µm  ( 0,7 mm) ve yukarısı 
DN 150 ye kadar1200 µm ( 1,2 mm) ve yukarısı olacaktır. 

  Sıra No 30 

Poz No 224.301 

Tanım Otomatik hava atma cihazı (su için,flanĢlı)ø 15 mm, 1/2" 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Sıvı dolu kap veya borularda biriken hava ve gazları atmak için monte edilecek, uygun kapasitede, çalıĢma basınç 
ve sıcaklığına tabi olarak bronz, dökme demir pirinç veya çelikten mamül, paslanmaz çelikten Ģamandıralı veya 
termostatlı cihazın iĢyerinde temini, yerine montajı ve iĢler halde teslimi. 

  Sıra No 31 

Poz No 225.131 

Tanım FlanĢlı hava ayrıcı Ø 50 mm  

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Kullanma yerine tabi olarak buhardan su, sudan buhar, buhardan yağ ve suyu ayıracak özellikte, basınç ve 
sıcaklığa tabi olarak dökme demir veya çelikten cihazın iĢyerinde temini ve yerine montajı. 
Isıtma sisteminde oluĢan havayı tahliye etmek için pirinç veya TS ISO 1129  standartlarına uygun malzemeden 
mamul, PN16 sınıfında imal edilmiĢ gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava 
toplayıcı  perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 ºC su ve 
maksimum 10 bar iĢletme basıncında çalıĢabilen hava ayırıcısının iĢyerinde temini ve montajının yapılması 

  Sıra No 32 

Poz No 225.221 

Tanım FlanĢlı tortu ayırıcı Ø 50 mm  

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Kullanma yerine tabi olarak buhardan su, sudan buhar, buhardan yağ ve suyu ayıracak özellikte, basınç ve 
sıcaklığa tabi olarak dökme demir veya çelikten cihazın iĢyerinde temini ve yerine montajı. 
Isıtma sisteminde oluĢan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına uygun PN16 sınıfında imal edilmiĢ, 
tortu tutucu bölümde paslanmaz çelik veya muadili tortu toplayıcı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi 
için küresel vanası bulunan, 120 ºC su ve maksimum 10 bar iĢletme basıncında çalıĢabilen tortu ayırıcısının 
iĢyerinde temini ve montajının yapılması. 

  Sıra No 33 

Poz No 227.203 

Tanım Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 25mm, 1" 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, TS-549'a uygunluk belgeli, ufak çapta olanlar vidalı, pirinç veya 
bronzdan, daha büyük çapta olanlar vidalı, pirinç veya bronzdan daha büyük çaptakiler, flanĢlı ve dökme demirden, 
menteĢeli veya oturmalı klapeli veya bilyeli yatay veya dik konumlarda çalıĢabilen sızdırmaz geri tepme ventilinin 
iĢyerinde temini ve yerine montajı. 

  Sıra No 34 

Poz No 229.103 

Tanım Emniyet ventili pirinç,yaylı,vidalı,pn-16 ø 25 mm.(1)(ts en ıso 4126-1, 4, 6,7) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmiĢ olup kesit 
görünüĢü malzeme cinsi, ölçüler, akıĢkan basınç ve sıcaklık değerlerini veren katoloğu idarece onanmak suretiyle 
seçilecek, supap, yuvası mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan çalıĢacak emniyet cihanın yerine 
monte edilmesi, ayarlarının yapılıp iĢler halde teslimi. 

  Sıra No 35 

Poz No 230.1226 

Tanım (1 1/2") dıĢ çap:48 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru yalıtımı (TS EN 14303) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk iĢareti ile piyasaya arz edilmiĢ olacaktır. 
Yalıtılacak borunun korozyona karĢı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dıĢ çapına uygun 
olarak seçilmiĢ, boyuna kendinden yapıĢkanlı bindirme paylı alüminyum folyo kaplı camyünü prefabrik boru yalıtım 
malzemesi ile yalıtılması ve enine ek yerlerinin kendinden yapıĢkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir Ģekilde 
yapıĢtırılması.(Soğuk akıĢkanlı tesisatlarda alüminyum folyo kaplı prefabrik boru izolasyonu kullanılmalıdır.)  
-Birim fiyata sülyen boya dahil değildir. 

  Sıra No 36 

Poz No 230.1231 

Tanım (2")  dıĢ çap:60 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru  yalıtımı (TS EN 14303) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk iĢareti ile piyasaya arz edilmiĢ olacaktır. 
Yalıtılacak borunun korozyona karĢı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dıĢ çapına uygun 
olarak seçilmiĢ, boyuna kendinden yapıĢkanlı bindirme paylı alüminyum folyo kaplı camyünü prefabrik boru yalıtım 
malzemesi ile yalıtılması ve enine ek yerlerinin kendinden yapıĢkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir Ģekilde 
yapıĢtırılması.(Soğuk akıĢkanlı tesisatlarda alüminyum folyo kaplı prefabrik boru izolasyonu kullanılmalıdır.)  
-Birim fiyata sülyen boya dahil değildir. 

  Sıra No 37 

Poz No 230.1251 

Tanım (4")  dıĢ çap:114 Ø mm et:30 mm cam yünü esaslı alümın.folyo kaplı prefab.boru  yalıtımı (TS EN 14303) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak CE uygunluk iĢareti ile piyasaya arz edilmiĢ olacaktır. 
Yalıtılacak borunun korozyona karĢı korunması amacıyla sülyen boya ile boyanması ardından dıĢ çapına uygun 
olarak seçilmiĢ, boyuna kendinden yapıĢkanlı bindirme paylı alüminyum folyo kaplı camyünü prefabrik boru yalıtım 
malzemesi ile yalıtılması ve enine ek yerlerinin kendinden yapıĢkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir Ģekilde 
yapıĢtırılması.(Soğuk akıĢkanlı tesisatlarda alüminyum folyo kaplı prefabrik boru izolasyonu kullanılmalıdır.)  
-Birim fiyata sülyen boya dahil değildir. 

  Sıra No 38 

Poz No 231.101 

Tanım Sülyen boyayla boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Boru boyanması, sülyen boyayla 

  Sıra No 39 

Poz No 241.606 

Tanım Vana yalıtım ceketi nw 50 

Birim AD 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi -30°C ile +230°C arası sıcaklıklara dayanıklı, yangına tepki sınıfı en az zor alevlenici olan, su geçirmez silikon kaplı 
cam elyaf kumaĢtan üretilen; iç ve dıĢ yüzeyinde aynı kumaĢ kullanılan, soğuk ve ılık hatlarda su buharı difüzyon 
direnç katsayısı µ?7000, ısı iletkenlik katsayısı ?(40°C) ? 0,040 W/mK, sıcaklık aralığı -45°C ile +105°C , TS EN 
13501-1'e göre yangına tepki sınıfı en az normal alevlenici, ortalama 40 - 75 kg/m³ yoğunlukta, 25 mm kalınlığında 
kauçuk köpüğü izole levha; sıcak hatlarda en az 40 mm kalınlıkta, 80 kg/m³ yoğunlukta Ģilte tipi taĢ yünü, 
iğnelenmiĢ beyaz cam yünü veya cam elyaf yalıtım malzemeleri kullanan, yanmaz ipliklerle dikilen, vananın 
flanĢlarını da içine alarak saran, iki kenarındaki ve boğaz kısmındaki yanmaz ipler ve üzerindeki yapıĢkan Ģeritler 
vasıtasıyla, 100°C yi aĢan sıcaklıklarda paslanmaz kopça ve teller ile monte edilen, hafif asitlere ve ultraviyole 
ıĢınlara dayanıklı vana yalıtım ceketi ile pistonlu vana, pislik tutucu, çek valf, kelebek vana, küresel vana, sürgülü 
vana, diğer diĢli ve flanĢlı armatürlerin yalıtılması, her türlü malzeme ve iĢçilik dahil. 
 
Not: Yukarıda verilen yalıtım malzemelerine ait yangın mukavemeti ile µ ve ? değerleri, silikon kaplı kumaĢa ait su 
geçirmezlik belgesi (TS 257 EN 20811’e göre) test raporlarıyla kanıtlanacaktır. Ayrıca yalıtım malzemeleri, kumaĢ 
ve kumaĢa kaplanan silikon ile ilgili teknik bilgi föyleri sunulacaktır.Vana ceketi üzerinde bulunan etikette ait olduğu 
armatür tipi, çapı, üretici firma adı, toplam ağırlığı(kg), yalıtım malzemesi özellikleri, cam elyafı kumaĢın 
ağırlığı(gr/m²), silikon kaplamanın ağırlığı (gr/m²) yazılacaktır. 
 
Not: 
 
1-Denge pistonlu, Sürgülü ve metal körüklü vanalar, kondenstoplar için montajlı birim fiyatlar %20 arttırılacaktır. 
 
2- Ġki yollu otomatik kontrol vanaları ve balans vanaları için montajlı birim fiyatlar %60 arttırılacaktır. 
 
3-Üç yollu otomatik kontrol vanaları için montajlı birim fiyatlar %80 arttırılacaktır. 
 
4- Pislik tutucular için montajlı birim fiyatlar %50 arttırılacaktır 
 
5-Tüm diĢli armatür grupları ( vana, pislik tutucu,çekvalf..) için montajlı birim fiyatlar %30 azaltılacaktır. 
 
ANMA ÇAPI 

  Sıra No 40 

Poz No 245.201 

Tanım Boru izolasyon üzeri galvaniz sac (0,5 mm) kaplama kaplama çapı 50 mm'ye kadar 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Isıtma-soğutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde , sarımları 
3 cm geçmeli (kordonlu) , parça baĢına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir baĢlı vidalarla, 20 cm aralıklarla 
vidalanarak, köĢe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az s 80' e kadar 4 parça, s 150'ye kadar 6 parça, s 300'e kadar 
8 parça halinde ) ve redüksiyonlar konik Ģekilde imal edilmiĢ kaplamaların iĢ yerinde imalatının ve montajının 
yapılması . 
NOT: ölçülendirmede boru uzunluğu (mt.) esas alınacaktır. 

  Sıra No 41 

Poz No 245.202 

Tanım Boru izolasyon üzeri galvaniz sac (0,5 mm) kaplama 50 mm dahil kaplama çapı 100 mm’ye kadar 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Isıtma-soğutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde , sarımları 
3 cm geçmeli (kordonlu) , parça baĢına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir baĢlı vidalarla, 20 cm aralıklarla 
vidalanarak, köĢe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az s 80' e kadar 4 parça, s 150'ye kadar 6 parça, s 300'e kadar 
8 parça halinde ) ve redüksiyonlar konik Ģekilde imal edilmiĢ kaplamaların iĢ yerinde imalatının ve montajının 
yapılması . 
NOT: ölçülendirmede boru uzunluğu (mt.) esas alınacaktır. 

  

  02.04 - Basınçlı Hava Tesisatı 

Sıra No 1 

Poz No 201.204 

Tanım DikiĢli galvanizli çelik boru 3/4"  ø20 ortalama dıĢ çap 26,9/2,65 mm 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

 

Tarifi 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve  97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE 
Uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili Ģartname ve projesine uygun olarak döĢenerek, 
bağlantılarının yapılması, iĢçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iĢyerinde temini ve yerine montajı. 
 
Anma Ölçüsü                                Ortalama dıĢ çap/ Et kalınlığı 
          Ġnç        Ø                                                      mm / mm 

  Sıra No 2 

Poz No 201.206 

Tanım DikiĢli galvanizli çelik boru 1 1/4"  ø32 ortalama dıĢ çap 42,4/3,25 mm 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve  97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE 
Uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili Ģartname ve projesine uygun olarak döĢenerek, 
bağlantılarının yapılması, iĢçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iĢyerinde temini ve yerine montajı. 
Anma Ölçüsü                                Ortalama dıĢ çap/ Et kalınlığı 
          Ġnç        Ø                                                      mm / mm 

  Sıra No 3 

Poz No 210.784 

Tanım 
PN 10-16 Gövdesi pik küresi paslanmaz çelikten, tam geçiĢli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay 
takviyeli contalı, vidalı küresel vana 20 Ø mm, (3/4") (TS 3148)  

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanĢlı, geçiĢe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama 
düzenli küresel vanaların iĢyerinde temini ve yerine montajı. 

  Sıra No 4 

Poz No 225.114 

Tanım Hava ayrıcı Ø 32 mm , 1 1/4" 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Kullanma yerine tabi olarak buhardan su, sudan buhar, buhardan yağ ve suyu ayıracak özellikte, basınç ve 
sıcaklığa tabi olarak dökme demir veya çelikten cihazın iĢyerinde temini ve yerine montajı. 
Isıtma sisteminde oluĢan havayı tahliye etmek için pirinç veya TS ISO 1129  standartlarına uygun malzemeden 
mamul, PN16 sınıfında imal edilmiĢ gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava 
toplayıcı  perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 ºC su ve 
maksimum 10 bar iĢletme basıncında çalıĢabilen hava ayırıcısının iĢyerinde temini ve montajının yapılması 

  Sıra No 5 

Poz No 238.407 

Tanım Hava kompresörü deposu 20 atm. dayanıklı 1000 lt. 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 20 Atmosfer iĢletme basıncına dayanıklı manometre, emniyet ventili, basınç otomatiği ve su boĢaltma musluklu, 
tabanca boyalı kompresör deposunun temini, kompresöre uygun Ģekilde yerine montajı ve hava bağlantılarının 
yapılması 
Hava ile soğutmalı motor tipi., gücü, devir sayısı kompresör üzerindeki teçhizatları ve gerekli diğer bilgileri kapsayan 
katoloğu idarece onanmak kaydı ile seçilecek, yerli olduğu taktirde TSE kalite belgeli, tanınmıĢ firma mamülü, emiĢ 
filtreli, motor ile kompresör elastik kavrama veya kayıĢ kasnak ile irtibatlı iki kademelilerde ara soğutucu, yağ ve su 
ayırıcısı, motorun termik ve manyetik koruculu Ģalteri, basınç otomatiği dahil bütün elektrik bağlantılarının yapılıp, 
çalıĢır halde iĢyerinde teslimi. (1000 devir/ min kompresörün vereceği serbest hava fiyata esas alınacaktır ve depo 
bedeli fiyatın dıĢındadır.) 

  Sıra No 6 

Poz No 238.512 

Tanım Vidalı hava kompresörü 8 ATM 1.83 m3/dak.serbest hava 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

 

Tarifi Hava ile soğutmalı motor tipi, gücü, devir sayısı kompresör üzerindeki teçhizatları ve gerekli diğer bilgileri kapsayan 
katalogu idarece onanmak kaydı ile seçilecek, tanınmıĢ firma mamulü, dönme hareketiyle hava basınç karıĢımının 
basıncını artıran elektrik motor tahrikli, asimetrik profilli vida grubu, hava emiĢ filtresi, uygun değerde seçilmiĢ yağı 
ve havayı soğutmak amaçlı radyatörü, yağ ve hava ayırıcı, yağ filtresi, uygun değerde seçilmiĢ yağ tankı, normal ve 
yüksek basınç Ģalteri, yıldız/üçgen çalıĢan elektrik panosu, en yüksek gürültü seviyesi 75 dB olacak Ģekilde ses 
yalıtımlı kabini dahil tüm elektrik bağlantılarının yapılıp çalıĢır halde iĢyerinde teslimi ve montajı. (Depo bedeli fiyatın 
dıĢındadır). 

  

  02.05 - Doğalgaz Tesisatı 

Sıra No 1 

Poz No 201.1002 

Tanım 
Çelik boru dıĢ çap 26,7/2,9 mm 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiĢ, CE uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilmiĢ,TS 
EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun çelik doğal gaz borularının ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, ø 114,3/6,0 
mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiĢ, ilgili Ģartname ve projesine uygun olarak döĢenmesi, 
bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve iĢçilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda 
sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iĢyerinde temini,yerine montajı,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 
ve 201-500 pozlarından ödenecektir.)  

  Sıra No 2 

Poz No 201.1003 

Tanım Çelik boru dıĢ çap 33,4/3,4 mm 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiĢ, CE uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilmiĢ,TS 
EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun çelik doğal gaz borularının ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, ø 114,3/6,0 
mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiĢ, ilgili Ģartname ve projesine uygun olarak döĢenmesi, 
bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve iĢçilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda 
sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iĢyerinde temini,yerine montajı,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 
ve 201-500 pozlarından ödenecektir.)  

  Sıra No 3 

Poz No 201.1004 

Tanım Çelik boru dıĢ çap 42,2/3,6 mm 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiĢ, CE uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilmiĢ,TS 
EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun çelik doğal gaz borularının ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, ø 114,3/6,0 
mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiĢ, ilgili Ģartname ve projesine uygun olarak döĢenmesi, 
bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve iĢçilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda 
sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iĢyerinde temini,yerine montajı,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 
ve 201-500 pozlarından ödenecektir.)  

  Sıra No 4 

Poz No 201.1005 

Tanım Çelik boru dıĢ çap 48,3/3,7 mm 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiĢ, CE uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilmiĢ,TS 
EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun çelik doğal gaz borularının ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, ø 114,3/6,0 
mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiĢ, ilgili Ģartname ve projesine uygun olarak döĢenmesi, 
bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve iĢçilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda 
sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iĢyerinde temini,yerine montajı,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 
ve 201-500 pozlarından ödenecektir.)  

  Sıra No 5 

Poz No 201.1006 

Tanım Çelik boru dıĢ çap 60,3/3,9 mm 

Birim MT 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiĢ, CE uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilmiĢ,TS 
EN ISO 3183;2012;2013'ye uygun çelik doğal gaz borularının ø114,3/6,0 mm altındaki borular Gr-A, ø 114,3/6,0 
mm ve üzerindeki borular Gr-B malzemeden imal edilmiĢ, ilgili Ģartname ve projesine uygun olarak döĢenmesi, 
bağlantılarının yapılması için kullanılan her türlü malzeme ve iĢçilik dahil, fitings tespit malzemeleri ile borularda 
sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iĢyerinde temini,yerine montajı,(Boru montaj malzemesi bedelleri 201-400 
ve 201-500 pozlarından ödenecektir.)  

  Sıra No 6 

Poz No 210.811 

Tanım Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiĢ teflon contalı, tam geçiĢli, (1/2" vidalı) ø 15 mm. 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak 
üretilmiĢ,CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalıĢma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç  
kesici elemanlı, TSE uygunluk belgeli, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanĢlı, geçiĢe bir küre ile 
kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama  vanalarının iĢyerinde temini ve yerine 
montajı. 

  Sıra No 7 

Poz No 210.812 

Tanım Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiĢ teflon contalı, tam geçiĢli, (3/4" vidalı) ø 20 mm. 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak 
üretilmiĢ,CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalıĢma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç  
kesici elemanlı, TSE uygunluk belgeli, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanĢlı, geçiĢe bir küre ile 
kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama  vanalarının iĢyerinde temini ve yerine 
montajı. 

  Sıra No 8 

Poz No 210.813 

Tanım Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiĢ teflon contalı, tam geçiĢli, (1" vidalı) ø 25 mm. 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak 
üretilmiĢ,CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalıĢma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç  
kesici elemanlı, TSE uygunluk belgeli, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanĢlı, geçiĢe bir küre ile 
kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama  vanalarının iĢyerinde temini ve yerine 
montajı. 

  Sıra No 9 

Poz No 210.815 

Tanım Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiĢ teflon contalı, tam geçiĢli, (1 1/2" vidalı) ø 40 mm. 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak 
üretilmiĢ,CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalıĢma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç  
kesici elemanlı, TSE uygunluk belgeli, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanĢlı, geçiĢe bir küre ile 
kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama  vanalarının iĢyerinde temini ve yerine 
montajı. 

  Sıra No 10 

Poz No 210.826 

Tanım 
Doğalgaz küresel vana, sfero veya çelik döküm gövdeli, küresi paslanmaz çelikten imal edilmiĢ teflon tabak 
yay takviyeli contalı, flanĢlı, tam geçiĢli, ø 50 mm. 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak 
üretilmiĢ,CE sertifikalı, MOP 5-20 bar arası çalıĢma basıncında, doğalgaz tesisatlarında kullanılmak üzere pirinç  
kesici elemanlı, TSE uygunluk belgeli, pirinç veya sfero döküm gövdeli, vidalı veya flanĢlı, geçiĢe bir küre ile 
kumanda edilen, küresi paslanmaz çelik dolu küreli, elle açılıp kapama  vanalarının iĢyerinde temini ve yerine 
montajı. 

  Sıra No 11 
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Poz No 212.435 

Tanım Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 40 (1 1/2") vidalı (ts 10624) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiĢ, CE uygunluk iĢaretli, filtreli regülatör doğalgaz 
veya LPG basıncını düĢürmek veya stabil tutmak çıkıĢ basıncındaki sorunlarda gaz akıĢını durdurmak için 
kullanılan filtreli emniyet kapatmalı regülatörlerin iĢ yerinde temini ve yerinde montajı. 

  Sıra No 12 

Poz No 212.436 

Tanım Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 50 (2") vidalı (ts 10624) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiĢ, CE uygunluk iĢaretli, filtreli regülatör doğalgaz 
veya LPG basıncını düĢürmek veya stabil tutmak çıkıĢ basıncındaki sorunlarda gaz akıĢını durdurmak için 
kullanılan filtreli emniyet kapatmalı regülatörlerin iĢ yerinde temini ve yerinde montajı. 

  Sıra No 13 

Poz No 213.315 

Tanım Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 40 (1 1/2") vidalı 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiĢ, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG 
hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.  

  Sıra No 14 

Poz No 219.401 

Tanım Körüklü, açısal, yanal ve eksenel hareketli genleĢme parçası: (Kompansatör) ø 40 mm. 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Buhar, kızgın su, gaz ve akaryakıt devrelerinde kullanılmak üzere, körüklü, açısal, eksenel ve yanal hareketli, özel 
alaĢımlı paslanmaz çelikten; flanĢlı, kaynak boyunlu, mafsallı, flanĢlı ve limitli genleĢme parçalarının temini yerine 
montajı, çalıĢır halde teslimi. (ÇalıĢma sıcaklığı + 425 °C- 80 °C.) PN-16, 30 mm. genleĢmeli (- 20 + 10 mm.). 
ĠĢletme basınçları, sıcaklıkları, ölçüleri, malzeme cinsi, uzama miktarı gibi bilgileri ile, prospektüsleri idarece 
onanmak kaydı ile seçilecek, körüğü  basınç ve sıcaklığa tabi olarak dikiĢsiz tombak veya paslanmaz çelikten  imal 
edilmiĢ veya gövdesi pik döküm borulu kompansatörün projede  belirtilen yerlere monte edilmesi, eklenmesi, 
deneme basıncında tecrübe  edilerek çalıĢır halde teslimi. 

  Sıra No 15 

Poz No 269.103 

Tanım Panjur (alüminyumdan) 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Menfezlere takılmak üzere, onanlı detay resmine göre imali, çerçevesi, boyası, montajı, vb. teferruatı dahil, tam ve 
tekmil. 

  Sıra No 16 

Poz No 833.607 

Tanım Adresli doğalgaz dedektörü (Ölçü: Ad.)? 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Doğalgazı algılayacak ve gaz seviyesi % 20 LEL'e (patlama alt sınırı) ulaĢtığında 85 dB ses Ģiddetinde alarm 
verecektir. Adresli doğalgaz dedektörü mikroiĢlemci kontrollü olacaktır. Dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün 
sağlanabilmesi için en az 3 adet Led ıĢığı olacaktır. Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu 
gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde Led'lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapılacaktır. 
Dedektör harici 24 V DC besleme gerilimiyle çalıĢacaktır. Modülün beslemesi 833-585 birim fiyat numarasında 
belirtilen teknik özelliklere sahip 24V DC anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. (Akü ve SMPS 
anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir). TS EN 50194-1 standardına uygun imal edilmiĢ, CE 
uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilmiĢ ve üreticinin performans beyanına sahip dedektörün temini, iĢyerine nakli 
her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalıĢır halde teslimi 

  Sıra No 17 
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Poz No 983.102 

Tanım Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi ø 20 mm. çapında en az 3,5 m. uzunluğunda elektrolitik bakır çubuğun iĢyerinde temini, toprağa çakılabilmesi için 
ucuna koni biçiminde bir baĢlığın vidalanması, çubuk 2 parçadan müteĢekkil olacaksa irtibatın 4 cm. boyunda diĢ 
açılarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinliğe gömülmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata 
iletkenlerine gümüĢ kaynağı veya kızıldan özel tespit kelepçesi ile bağlanması, her nevi ufak malzeme ve iĢçilik 
dahil.Not: Zeminin kayalık olması halinde civarında uygun toprak aranır. 

  Sıra No 18 

Poz No ÖZEL DG1 

Tanım DOĞALGAZ PROJE VE MÜHENDĠSLĠK BEDELĠ 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi DOĞALGAZ PROJE VE MÜHENDĠSLĠK BEDELĠ 

  Sıra No 19 

Poz No ÖZEL DG2 

Tanım DOĞALGAZ GÜVENCE BEDELĠ 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi DOĞALGAZ GÜVENCE BEDELĠ 

  Sıra No 20 

Poz No ÖZEL DG3 

Tanım DOĞALGAZ ABONELĠK BEDELĠ 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi DOĞALGAZ ABONELĠK BEDELĠ 

  Sıra No 21 

Poz No V.1892 

Tanım Gaz manometresi  

Birim MT 

Kitap Vakıflar Genel Müdürlüğü 2015 Sonrası (VGM) 

Tarifi Ø63 mm çapında kadranlı olacaktır. 

  Sıra No 22 

Poz No V.1894/01 

Tanım Doğal Gaz Fleksi Kombi Ġçin 3/4" Makaronlu 

Birim MT 

Kitap Vakıflar Genel Müdürlüğü 2015 Sonrası (VGM) 

Tarifi TS 10878  e uygun olacaktır. 

  Sıra No 23 

Poz No Y.23.176 

Tanım Lama ve profil demirlerden çeĢitli demir iĢleri yapılması ve yerine konulması 

Birim KG 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi ÇeĢitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeĢit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve 
bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri iĢlerin 
yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı,  iĢyerinde  yükleme, yatay ve düĢey 
taĢıma, boĢaltma, iĢçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı : 
 
ÖLÇÜ: Ġmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.  
 
NOT: Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları 
levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 
7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz.  Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın 
cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi Ģartıyla tartı esas alınır. 

  

  02.06 - Yangın Tesisatı 

Sıra No 1 

Poz No 1002.118 

Tanım Dn25 30m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Makarası; azami 800 mm' den fazla olmayan iki çelik disk ve çapı 25 mm olan hortumlar için asgari çapı 200 mm' 
den az olmayan iç dairevi parça ve tamburdan meydana gelen, 97/23/EC Basınçlı Kaplar Yönetmeliği uygun olarak 
üretilmiĢ, TS EN 671-1, TS EN 671-2'ye uygun. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak 
üretilmiĢ, CE uygunluk iĢaretiyle piyasa arz edilmiĢ Hortumu: Yuvarlak yarı sert TS EN 694+A1'e uygun, hortum 
çapı 25 mm ve hortum uzunluğu 30 m' yi aĢmayan nozul veya lansı: Kapama ve püskürtme ve/veya fıskiye 
yapabilen TS EN 671-1,671-2'ye uygun yangın vanası: elle kumandalı DN50 çapında, rakorlu, valfı ve rakoru TS 
12258, 12259'a uygun.Dolabı, bütün yangın söndürme tesisatını içine alabilecek boyutlarda, ĠĢyerinde Güvenlik 
Ve/Veya Sağlık ĠĢaretleri Ġçin Asgari KoĢullar Hakkındaki Direktif ( 92/58/EEC )' inde öngörülen levhalardan uygun 
olanı kullanılır. Not:Tüplü Modellerde TS 862 EN 3'e uygun 6 Kg ABC tipi kuru kimyevi tozlu tüpü ile birlikte 
iĢyerinde temini ve montajı. 
 
  Hortum Çapı                    Hortum Uzunluğu 

  Sıra No 2 

Poz No 1017.000 

Tanım Ġtfaiye bağlantı ağzı 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Malzemesi pirinç, itfaiye bağlantı çapı DN65 x DN65 Storz, sistem bağlantı çapı DN100 olan, çıkıĢ ağızlarını 
koruyucu kapaklı, duvar bronz rozetli ve DN15 damlatma vanalı, Ġtfaiye bağlantı ağzının iĢyerinde temini, projesine 
teknik Ģartnamesine uygun olarak montajı, ayarlanıp çalıĢır halde teslimi. 

  Sıra No 3 

Poz No 105.608 

Tanım 12,50 m3 prizmatik modüler paslanmaz çelik su deposu  

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiĢ, tüm iç, dıĢ malzemeleri, gergi çubukları, cıvataları, ayağı, menhol, 
havalık ve bağlantı ağızları paslanmaz malzemeden, üzerindeki armatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden 
mamul, mukavemet hesapları ve projeleri idarece onaylanmıĢ, tüm parçaları fabrika Ģartlarında soğuk Ģekillendirme, 
bükme veya kıvırma metodu ile üretilmiĢ olup; imalatında ve montaj mahallinde hiçbir kaynak iĢlemi gerektirmeden 
silikon ve epidiem kauçuk contalar kullanılarak cıvatalar ile birleĢtirilen, deponun tabanında taban malzemesiyle 
irtibatı kesecek PVC veya polietilen diyaframı olan,Türk Standardları Uygunluk Belgesi'ne sahip modüler su 
deposunun iĢyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı.  
 Not: Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajlı pirinç malzemeden mamul armatürler, paslanmaz depo 
ayağı, seviye flatörü, giriĢ-çıkıĢ küresel vanaları, küresel blöf vanası, hava tahliye nefeslik aparatı, depo taĢma ağzı 
ve borusu, seviye göstergesi, vanaları ve boĢaltma musluğu, üst ve alt menhol bakım kapağı, depo tırmanma 
merdiveni fiyata dahildir. 
   ( Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur). Depo sac kalınlıklarına iliĢkin Çizelge Sıhhi tesisat genel 
açıklamalar bölümünde verilmiĢtir. 

  Sıra No 4 

Poz No 107.1203 

Tanım Debi:10-30 m3/h, basınç:30-60 mss, iki pompalı düĢey milli frekans konvertörlü hidrofor 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi Metal bir Ģase üzerine monte edilmiĢ, gerekli çek valf, vana, bağlantı elemanları kullanılarak emme ve basma 
kollektörleri ile birbirine bağlanmıĢ, 1 ile 6 adet çok kademeli pompa ile bu pompaların otomatik iĢletimini 
gerçekleĢtirebilecek Ģekilde seçilmiĢ, bünyesinde frekans konvertör ünitesi entegre edilmiĢ bir elektrik kontrol 
panelinden meydana gelen; basınç kollektörü üzerinde bulunan analog basınç sensörü ile pompaları sıra kontrollü 
olarak devreye alan veya çıkaran rotasyon özelliği, kontrol panosunda zararlı gerilim dalgalanmalarını önleyici 
filtreleri, dijital regülasyon özelliği, programlama özelliği, sigortaları, motor koruma Ģalteri, kuru çalıĢma, kısa devre, 
gerilim basınç sensörü arızası gibi güvenlik düzeni olan alfanumerik likit kristal ekranı (LCD) ve menü kontrol paneli, 
elektrik motorları IP 54 koruma sınıfında, motor yol verme Y, Y? ve termik koruması olan frekans konvertörlü 
hidroforun iĢyerinde temini ve montajı. 
         Debi: m3 / h            Basınç: mSS 

  Sıra No 5 

Poz No 201.208 

Tanım DikiĢli galvanizli çelik boru 2"  ø50 ortalama dıĢ çap 60,3/3,65 mm 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve  97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE 
Uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili Ģartname ve projesine uygun olarak döĢenerek, 
bağlantılarının yapılması, iĢçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iĢyerinde temini ve yerine montajı. 
 
Anma Ölçüsü                                Ortalama dıĢ çap/ Et kalınlığı 
          Ġnç        Ø                                                      mm / mm 

  Sıra No 6 

Poz No 201.211 

Tanım DikiĢli galvanizli çelik boru 4"  ø100 ortalama dıĢ çap 114,3/4,5 mm 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine ve  97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, CE 
Uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili Ģartname ve projesine uygun olarak döĢenerek, 
bağlantılarının yapılması, iĢçilik dahil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere iĢyerinde temini ve yerine montajı. 
Anma Ölçüsü                                Ortalama dıĢ çap/ Et kalınlığı 
          Ġnç        Ø                                                      mm / mm 

  Sıra No 7 

Poz No 210.707 

Tanım 
PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçiĢli, paslanmaz çelikten veya teflon 
tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanĢlı küresel vana, ø 50 mm (TS 3148)  

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik 
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanĢlı, geçiĢe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama 
düzenli küresel vanaların iĢyerinde temini ve yerine montajı. 

  Sıra No 8 

Poz No 221.206 

Tanım Pislik tutucu,pn 16,( buhar+su için,pik dök.)ø 50 mm, Vidalı veya FlanĢlı 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Sıvı, buhar ve gaz donanımına monte edilecek, TSE kalite belgesini haiz, akıĢkanın basınç ve sıcaklığına tabi 
olarak gövdesi pirinç, bronz, dökme demir veya çelikten, iç süzgeci pirinç veya paslanmaz çelikten, süzgeci kolayca 
sökülüp temizlenebilen, flanĢlı veya vidalı katoloğu idarece onanmak üzere seçilecek pislik tutucunun iĢyerinde 
temini ve yerine  montajı.  
 Not: Filtre hassasiyeti;  
DN 20 ye   kadar 500 µm  ( 0,5 mm) ve yukarısı 
DN 50 ye   kadar 700 µm  ( 0,7 mm) ve yukarısı 
DN 150 ye kadar1200 µm ( 1,2 mm) ve yukarısı olacaktır. 

  Sıra No 9 

Poz No 227.296 

Tanım Ø50 mm (2") Vidalı veya FlanĢlı Geri Tepme Ventilleri 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda 
çalıĢabilen, menteĢeli yada oturmalı 
klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin iĢ yerinde temini ve yerine montajı. 

  Sıra No 10 

Poz No 227.303 

Tanım Geri tepme ventili, flanĢlı döküm gövdeli ø 100 mm. 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Sıcak veya soğuk su tesisatında kullanılacak, TS-549'a uygunluk belgeli, ufak çapta olanlar vidalı, pirinç veya 
bronzdan, daha büyük çapta olanlar vidalı, pirinç veya bronzdan daha büyük çaptakiler, flanĢlı ve dökme demirden, 
menteĢeli veya oturmalı klapeli veya bilyeli yatay veya dik konumlarda çalıĢabilen sızdırmaz geri tepme ventilinin 
iĢyerinde temini ve yerine montajı. 

  

  02.07 - Asansör Tesisatı 

Sıra No 1 

Poz No 900.1152 

Tanım 
3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı Sınıf I asansörü (Ġnsan taĢımak amacıyla tasarımlanmıĢ asansörlerdir). Sınıf II 
asansörü (Esas olarak insan taĢımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taĢınabilen asansörlerdir). 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Kaldıracağı yük (Beyan yükü) : 800 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları : 2000 x 2200 mm (geniĢlik x derinlik) Kabin 
yatay kesit boyutları : 1350 x 1400 mm (geniĢlik x derinlik), TS ISO 4190-1 ’deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda 
kabin alanı TS EN 81-20'ye göre : 1,87 – 2,00 m² olacaktır. GiriĢ geniĢliği: 900mm, GiriĢ yüksekliği: TS EN 81-20'ye 
uygun olarak min. 2000 mm.  
 
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır. Kapı geniĢliği ve kabin alanı hesabında 
Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği nin 45. maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır. 

  Sıra No 2 

Poz No 924.011 

Tanım Seyir mesafesi 1500 mm kadar kapalı tipi dikey kaldırma hareket engelli platform asansörü 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Yapım ve montaj güvenlik kuralları için TS EN 81–41 standardına emniyet,boyutlar ve iĢlevsel çalıĢma ile ilgili 
kurallar için TS ISO 9386-1 standartlarına ve 2006/42/AT Makine Emniyet Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiĢ, CE 
uygunluk iĢaretiyle piyasa arz edilmiĢ; ĠĢletme gerilimi 220 ve ya 380 V, min. 315 kg taĢıma kapasiteli ve yatay kesit 
boyutları min. 900 x 1400 ölçülerinde (geniĢlik x derinlik) (Kapılar, birbiri ile ilgili olarak 90°’de konumlandırıldığı 
durumlarda ölçü 1100 x 1400 mm'den, taĢıma kapasitesi 385 kg'den az olmayacaktır.), 900 x 2000 mm (geniĢlik x 
yükseklik) ölçülerinde otomatik kapılı, 0.15 m/sn hıza sahip, iç ve dıĢ yapısı çelik konstrüksiyondan yapılmıĢ, 
emniyet frenli, aĢırı hız düzenleyicili, emniyet somunlu, durdurma emniyet cihazlı, sonsuz vida sistemi ile çalıĢan, 
kalkıĢ ve duruĢlarda darbeleri önlemek için inverter sistemli, Braille alfabesine göre düzenlenmiĢ butonları olan, 
kaydırmaz malzemeden tabanlı, aydınlatmalı, platformun kata gelmesini sesli uyarı ile bildiren, elektrik kesintisi 
durumunda platformu manuel ve otomatik olarak kata getirme sistemi bulunan, yetkili bölümlerle interkom veya 
dâhili telefonla irtibatlı, koruyucu panelli, kumanda panosu, kumanda sistemleri, tahrik üniteleri, Elektrik Ġç Tesisleri 
ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliklerine uygun ve kaçak akım korumalı olan Kapalı Tip Dikey 
Kaldırma platformunun her nevi malzeme ve iĢçilik dahil yerine montajı ve iĢler halde teslimi. 
Not: Poz kapsamına iki adet durak kapısı dahildir. 

  

  03.01 - Kuvvetli Akım 

Sıra No 1 

Poz No 25.9/006 

Tanım X/5 A. 380/220 V., 4 TELLĠ, ÜÇ FAZLI AKTĠF SAYAÇLAR 

Birim AD 

Kitap Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ. (3.Bölge) (TE3) 

Tarifi a) Malzeme  : Poz 25.a.'daki Ģartlarla. 
 
b) Montaj    : Poz 25.b.'deki Ģartlarla. 

  Sıra No 2 

Poz No 30.2/003.1 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

 

Tanım 35 mm² (319.26 Kg/Km) BAKIR ĠLETKEN VE GÖMÜLMESĠ 

Birim MT 

Kitap Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ. (3.Bölge) (TE3) 

Tarifi b) Montaj : Kullanılan izoleli topraklama kablosunun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, topraklama 
levhasından itibaren irtibat noktasına montajı ve irtibatı, Ģartname esaslarına göre 70cm derinliğinde toprak içine, 
direğe veya binaya döĢenmesi için lüzumlu hafriyat yapılması, tespit kroĢeleri, galvanizli geçit boruları, cıvata, 
somun vs. gerekli her türlü malzemenin malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir. 
 
NOT : 
ĠĢletme topraklamasının direk tepesi irtibatı, topraklama yönetmeliğine uygun kesitte som bakır veya muadili 
(galvanizli Ģerit) ile yapılacaktır. Buna ait bütün malzeme ve iĢçilik birim fiyatına dahildir. 

  Sıra No 3 

Poz No 701.201 

Tanım Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Takriben 1.800 mm. yükseklik, 350 mm. derinlik ve 500 mm.  eninde köĢebent veya profil demirden iskelet üzerine 
2 mm.lik DKP sac kaplamıĢ , tamamen kapalı, tablo ön veya arka veya her iki yüzünde kilitli kapaklı cihazların 
konması için pano üzerine projesine göre gerekli deliklerin açılması, tablo iç ve dıĢ iskeletin pas ve dıĢ etkilere karĢı 
istenilen renkte fırın ve selülozik boya ile boyanması cihaz bağlantıları için her nevi ufak malzeme, klemensler ve 
iĢçilik dahil yerine montajı. 

  Sıra No 4 

Poz No 704.104 

Tanım Sıva üstü sac tablo 0,30 - 0,40m2'ye kadar (0,40 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 ) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Pano yapılması gerek görülmeyen yerlerde kullanılmak üzere, en az 1 mm. kalınlığında DKP, sacdan sıva üstü 
tablo tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteĢekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köĢebent veya profil iskeletli 
sac kutu ve yale anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taĢıyan Ģasi üzerinde tablodaki 
cihazlara kumanda için gerekli delikler bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde Ģasinin 
kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeĢitli iletkenlerin 
gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. 
Kablo giriĢleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin bozulmaması için 
bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. ġasi köĢebent veya kıvrılarak profil verilmiĢ DKP, sacdan yapılacak 
tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klemensleri v.b. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. 
Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak Ģasi üzerine kolayca tespit edilir durumda 
olacaktır. Ġç kapak söküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak 
üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda adları verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden 
ayrılması mümkün olacaktır. Tablonun üzerindeki cihazlar yerleĢtirilmesine ait projeler tip projelere göre 
hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki faz hatları için gerekli sayıda 
TS EN 60445'E uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klamens veya bara, açık mavi 
boyalı nötr ve yeĢil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat 
tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablonun 
temini, iĢyerine nakli ve montajı. Her nevi malzeme, klemensler ve iĢçilik dahil iĢler halde teslimi.  
 
Ölçü: Ġç kapak alanı, onanlı projedeki değerle karĢılaĢtırıldıktan sonra bu alanın m2'sine göre ödeme yapılacaktır. 
Bu bedele her türlü ufak malzeme, boya, bağlantı, montaj dahildir. Tablo üzerindeki sigorta Ģalter v.b. ile topraklama 
tesisatı bedeli ayrıca ödenir.  
 
Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları Ġdareye verilecektir.  

  Sıra No 5 

Poz No 713.304 

Tanım 3x25 a kadar aç-kapa tip pako Ģalterler : (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)  

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Birim Fiyat No. 713-100 ile aynı, yalnız iki pozisyonlu pako Ģalter temin ve montajı. 

  Sıra No 6 

Poz No 713.305 

Tanım 3x40 a kadar aç-kapa tip pako Ģalterler: (tablo üzerine) (ts 4915 en 60669-1, ts en 60947-3)  

Birim AD 
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Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Birim Fiyat No. 713-100 ile aynı, yalnız iki pozisyonlu pako Ģalter temin ve montajı. 

  Sıra No 7 

Poz No 715.307 

Tanım Termik,mağnetik koruyuculu Ģalter 3*40 a.(tablo arkası ( ts en 60947-2) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına 
göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150 c' a dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda 
kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aĢırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu 
röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, iĢletme kısa devre 
kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt Ģalter temin ve montajı. Kesme kapasitesi aĢağıda belirtilen 
değerden yüksek olduğunda, 715-300 ' deki fiyatlar % 20 arttırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır. ( I1: 
Ayarlanan anma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Tip testleri yapılmıĢ.) 

  Sıra No 8 

Poz No 715.308 

Tanım Termik,mağnetik koruyuculu Ģalter 3*63 a.(tablo arkası ( ts en 60947-2) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına 
göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150 c' a dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda 
kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aĢırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu 
röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, iĢletme kısa devre 
kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt Ģalter temin ve montajı. Kesme kapasitesi aĢağıda belirtilen 
değerden yüksek olduğunda, 715-300 ' deki fiyatlar % 20 arttırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır. ( I1: 
Ayarlanan anma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Tip testleri yapılmıĢ.) 

  Sıra No 9 

Poz No 715.315 

Tanım Termik,mağ.koruyuculu Ģalter 3*400 a.(tablo arkası ( ts en 60947-2) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına 
göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150 c' a dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda 
kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aĢırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu 
röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, iĢletme kısa devre 
kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt Ģalter temin ve montajı. Kesme kapasitesi aĢağıda belirtilen 
değerden yüksek olduğunda, 715-300 ' deki fiyatlar % 20 arttırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır. ( I1: 
Ayarlanan anma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Tip testleri yapılmıĢ.) 

  Sıra No 10 

Poz No 715.325 

Tanım 3 x 160 a'e kadar (trifaze) ıcu: 35 ka,ı1:(0,8-1) ın ( ts en 60947-2) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına 
göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150 c' a dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda 
kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aĢırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu 
röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, iĢletme kısa devre 
kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt Ģalter temin ve montajı. Kesme kapasitesi aĢağıda belirtilen 
değerden yüksek olduğunda, 715-300 ' deki fiyatlar % 20 arttırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır. ( I1: 
Ayarlanan anma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Tip testleri yapılmıĢ.) 

  Sıra No 11 

Poz No 715.326 

Tanım 3 x 225 a'e kadar (trifaze) ıcu: 35 ka,ı1:(0,8-1) ın ( ts en 60947-2) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi Kompakt tip, cam elyaflı polyester, elektriksel ve mekaniksel dayanımı daha yüksek gövde ve UL-94 standardına 
göre Vo yanmazlık sınıfına uygun, sürekli olarak en az 150 c' a dayanabilen malzemeden mamul, havalı ortamda 
kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aĢırı akım ve manyetik kısa devre koruyucu 
röleleri bulunan ( trifaze olanlarda üçer adet koruyucu röle vardır ) akım sınırlama özelliği olan, iĢletme kısa devre 
kesme kapasitesi minimum % 50 Icu olan kompakt Ģalter temin ve montajı. Kesme kapasitesi aĢağıda belirtilen 
değerden yüksek olduğunda, 715-300 ' deki fiyatlar % 20 arttırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır. ( I1: 
Ayarlanan anma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Tip testleri yapılmıĢ.) 

  Sıra No 12 

Poz No 715.347 

Tanım 4x1000 a e kadar (4 kutuplu) 400v, elektronik ıcu: 50ka koruyuculu el ile kumandalı Ģalter 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi   

  Sıra No 13 

Poz No 718.104 

Tanım Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*63 a. 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus tablo arkasına monte edilen tipten, koruyucu röleleri bulunmayan tablo 
ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı 
kontaklar her nev'i malzeme ve iĢçilik dahil.  
Ölçü: Monte edilmiĢ kontaktör adedi sayılır. 

  Sıra No 14 

Poz No 718.310 

Tanım Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmıs elektrikli teçhizat ile ilgili yönetmeliğe (2006/95/AT), 
Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliğine (2004/108/AT), TS EN 60730-2-7 standart ve direktiflerine göre tip test 
raporları ve CE sertifikalı, Ayarlanan zaman dilimine göre programı sayesinde hesaplayarak istenilen saatlerde 
aydınlatma kontrolünü sağlayan, çıkıs kontaklarına haiz, pilli, kullanma kılavuzuna sahip dijital zaman rölesinin 
temini, isyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalısır halde teslimi. 

  Sıra No 15 

Poz No 718.507 

Tanım Kaçak akım koruma Ģalteri 4*25 a.e kadar(30ma) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Elektrik Ġç Tesisat Yönetmeliklerine,  Ģartnamelere  ve  standartlara  uygun olarak yapılmıĢ elektrik tesisatlarında 
her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr  hattı üzerinde  oluĢan hata akımı  hissederek  10 - 30 ms. süresinde 
devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da 
çalıĢan diferansiyel bobinli, sistemin çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taĢıma 
raylarına monte edilebilen dıĢ etkilere karĢı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat 
koruma için 30 m A, yangına karĢı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalıĢabilen kaçak 
akım koruma Ģalterinin temini  montajı, her nevi malzeme ve iĢçilik dahil iĢler halde teslimi. 

  Sıra No 16 

Poz No 718.510 

Tanım Kaçak akım koruma Ģalteri 4*80 a.e kadar(30ma) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Elektrik Ġç Tesisat Yönetmeliklerine,  Ģartnamelere  ve  standartlara  uygun olarak yapılmıĢ elektrik tesisatlarında 
her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr  hattı üzerinde  oluĢan hata akımı  hissederek  10 - 30 ms. süresinde 
devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da 
çalıĢan diferansiyel bobinli, sistemin çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taĢıma 
raylarına monte edilebilen dıĢ etkilere karĢı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat 
koruma için 30 m A, yangına karĢı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalıĢabilen kaçak 
akım koruma Ģalterinin temini  montajı, her nevi malzeme ve iĢçilik dahil iĢler halde teslimi. 
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Sıra No 17 

Poz No 718.523 

Tanım Kaçak akım koruma Ģalteri 4*80 a.e kadar(300ma) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Elektrik Ġç Tesisat Yönetmeliklerine,  Ģartnamelere  ve  standartlara  uygun olarak yapılmıĢ elektrik tesisatlarında 
her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr  hattı üzerinde  oluĢan hata akımı  hissederek  10 - 30 ms. süresinde 
devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da 
çalıĢan diferansiyel bobinli, sistemin çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taĢıma 
raylarına monte edilebilen dıĢ etkilere karĢı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat 
koruma için 30 m A, yangına karĢı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalıĢabilen kaçak 
akım koruma Ģalterinin temini  montajı, her nevi malzeme ve iĢçilik dahil iĢler halde teslimi. 

  Sıra No 18 

Poz No 718.530 

Tanım Kaçak akım koruma Ģalteri 3*300a.den 3*1250e kadar 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Elektrik Ġç Tesisat Yönetmeliklerine,  Ģartnamelere  ve  standartlara  uygun olarak yapılmıĢ elektrik tesisatlarında 
her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr  hattı üzerinde  oluĢan hata akımı  hissederek  10 - 30 ms. süresinde 
devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da 
çalıĢan diferansiyel bobinli, sistemin çalıĢıp çalıĢmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taĢıma 
raylarına monte edilebilen dıĢ etkilere karĢı korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat 
koruma için 30 m A, yangına karĢı koruma için 300 m A, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalıĢabilen kaçak 
akım koruma Ģalterinin temini  montajı, her nevi malzeme ve iĢçilik dahil iĢler halde teslimi. 

  Sıra No 19 

Poz No 718.563 

Tanım B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350µs), üç faz, nötr-toprak 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Enerji beslemelerini atmosferik deĢarjlara (yıldırım) ve geçici aĢırı gerilim piklerine karĢı korumak üzere Tip1 (B 
sınıfı), Tip2 (C sınıfı), Tip3 (D sınıfı), 
aĢırı gerilime karĢı bir faz, iki faz, üç faz ve nötr koruma yapan, istenirse sinyalizasyon için ilave kontak çıkıĢlı, tam 
hermetik olarak tamamen kapalı, 
pano içinde panoya ve panodaki diğer malzemelere zarar vermeden, diğer malzemelerle ve panoyla güvenlik 
mesafesi bırakmaya gerek olmadan raya monte edilen, TS EN 61643-11 standardına uygun ve CE uygunluk iĢareti 
ile piyasaya arz edilmiĢ, aĢırı gerilim koruyucuları 1- AĢırı gerilim koruyucuları tam hermetik olarak tamamen kapalı 
olacaktır. Koruyucu üzerinde ark çıkıĢ aralığı bulunmamalıdır. Koruyucu, arkı ark çıkıĢ aralığından çıkmasını 
sağlayıp hava yolu ile değil kendi içinde söndürmelidir. Böylece koruyucu, hiçbir güvenlik mesafesi zorunluluğu 
olmadan pano içinde istenen her yere güvenli bir Ģekilde monte edilebilmelidir. 2- Tip2 (C sınıfı), Tip3 (D sınıfı) 
koruyucuların üzerinde cihazın sağlıklı çalıĢtığını veya arızalandığını 
gösteren gösterge bulunmalıdır. (I imp: Tip1 parafudrlar için maksimum darbe akımı, I max: Tip2 ve Tip3 parafudrlar 
için maksimum deĢarj akımı) 

  Sıra No 20 

Poz No 724.601 

Tanım Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 724-400 birim fiyat no ile aynı özelliklerde yanlız 6 kA kısa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanın 
temin ve montajı, her nev’i malzeme ve iĢçilik dahil.   

  Sıra No 21 

Poz No 724.606 

Tanım Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 724-400 birim fiyat no ile aynı özelliklerde yanlız 6 kA kısa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanın 
temin ve montajı, her nev’i malzeme ve iĢçilik dahil.   

  Sıra No 22 

Poz No 724.706 
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Tanım Üç fazlı 25 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 724-400 birim fiyat no ile aynı özelliklerde yanlız 10 kA kısa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanın 
temin ve montajı, her nev'i malzeme 
ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 23 

Poz No 724.707 

Tanım Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 724-400 birim fiyat no ile aynı özelliklerde yanlız 10 kA kısa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanın 
temin ve montajı, her nev'i malzeme 
ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 24 

Poz No 724.708 

Tanım Üç fazlı 63 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 724-400 birim fiyat no ile aynı özelliklerde yanlız 10 kA kısa devre kesme kapasitesine sahip otomatik sigortanın 
temin ve montajı, her nev'i malzeme 
ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 25 

Poz No 725.311 

Tanım Multimetre (ts 4417) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi (IEC6100 - 6 -2, IEC 61000 – 6 - 4, IEC 61010 -1, TS 4417) 
Elektrik panolarına bağlanan ve birden fazla parametre değerlerini ölçebilen  ve pano montajına uygun ebatlardaki  
elektronik  cihazın   iĢyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme ve iĢçilik dahil iĢler halde teslimi. 
15.02.2001/ 24319 tarih ve sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Elektrik Sayaçları Yönetmeliği 
esaslarına uygun olacaktır. 
Ölçü aletleri tablo üzerine monte edilebilen ve gömme alacak, alternatif akım ölçü aletleri 50 Hz frekansa göre 
yapılmıĢ olacaktır. Hata sınıfı Türk Standartlarına göre ( 1,5 ) olacaktır. Dört köĢe en az 72x72 mm olacak, aynı 
pano üzerinde aynı form ve boyutta ölçü aleti kullanılacaktır. Gaz, toz ve nem girmeyecek Ģekilde yapılmıĢ olacaktır. 
Camları renksiz ve pürüzsüz, rakamlar kalın, siyah çizgilerle yapılmıĢ ibre elektriği devreden tamamen tecrit edilmiĢ 
hafif, rijid ve hassas okumaya elveriĢli Ģekilde biçimlendirilmiĢ her nev'i malzeme ve iĢçilik dahil, iĢler halde teslimi. 
144x144 mm için birim fiyatlar % 20 arttırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır. 
 3 Faz akım (A) ve 3 Faz gerilimi (V) ölçen Multimetre iĢyerine temini projesine uygun montajı ve her nevi malzeme 
ve iĢçilik dahil iĢler halde teslimi. 

  Sıra No 26 

Poz No 725.402 

Tanım Akım ölçü trafosu 501 - 2000/5 a. 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi 15.02.2001/ 24319 tarih ve sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Elektrik Sayaçları Yönetmeliği 
esaslarına uygun olacaktır. 
Ölçü aletleri tablo üzerine monte edilebilen ve gömme alacak, alternatif akım ölçü aletleri 50 Hz frekansa göre 
yapılmıĢ olacaktır. Hata sınıfı Türk Standartlarına göre ( 1,5 ) olacaktır. Dört köĢe en az 72x72 mm olacak, aynı 
pano üzerinde aynı form ve boyutta ölçü aleti kullanılacaktır. Gaz, toz ve nem girmeyecek Ģekilde yapılmıĢ olacaktır. 
Camları renksiz ve pürüzsüz, rakamlar kalın, siyah çizgilerle yapılmıĢ ibre elektriği devreden tamamen tecrit edilmiĢ 
hafif, rijid ve hassas okumaya elveriĢli Ģekilde biçimlendirilmiĢ her nev'i malzeme ve iĢçilik dahil, iĢler halde teslimi. 
144x144 mm için birim fiyatlar % 20 arttırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır. 

  Sıra No 27 

Poz No 725.511 

Tanım Enerji analizörü (ts 4417) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi Bir elektriksel sistemde izlenmesi gereken anlık ,ortalama ve maksimum akım ve güç değerlerini,gerilimi,45-65 
Hz.arası  frekansı,güç faktörü ve akım gerilimindeki toplam harmonik bozulmayı,21.harmoniğe kadar rms 
ölçümünü,enerji değerlerini ıĢıklı LCD ekran üzerinden gösterebilen modüler yapıda,aynı anda 5 ölçüm değerini 
gösterebilen, IEC 61010 'a uygun ,haberleĢme modülü,alarm modulü,ınput ve output opsiyonel modüllerine sahip, 3 
fazlı (3P,3PN),2 fazlı ve tek fazlı AC sistemlerde kullanılabilen tip.Her nevi malzeme ve iĢçilik dahil iĢler halde 
teslimi. 
15.02.2001/ 24319 tarih ve sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Elektrik Sayaçları Yönetmeliği 
esaslarına uygun olacaktır. 
Ölçü aletleri tablo üzerine monte edilebilen ve gömme alacak, alternatif akım ölçü aletleri 50 Hz frekansa göre 
yapılmıĢ olacaktır. Hata sınıfı Türk Standartlarına göre ( 1,5 ) olacaktır. Dört köĢe en az 72x72 mm olacak, aynı 
pano üzerinde aynı form ve boyutta ölçü aleti kullanılacaktır. Gaz, toz ve nem girmeyecek Ģekilde yapılmıĢ olacaktır. 
Camları renksiz ve pürüzsüz, rakamlar kalın, siyah çizgilerle yapılmıĢ ibre elektriği devreden tamamen tecrit edilmiĢ 
hafif, rijid ve hassas okumaya elveriĢli Ģekilde biçimlendirilmiĢ her nev'i malzeme ve iĢçilik dahil, iĢler halde teslimi. 
144x144 mm için birim fiyatlar % 20 arttırılır, montaj bedeli arttırılmadan aynen uygulanır. 

  Sıra No 28 

Poz No 725.904 

Tanım ĠĢaret lambası 250 v.a kadar 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Gömme tipte, istenilen renkte, ıĢıklı iĢaret lambası sigorta ve Ģalterin kontakları ile bağlantılarının yapılması dahil 
komple iĢaret lambası temin ve montajı, iĢler halde teslimi. 

  Sıra No 29 

Poz No 727.525 

Tanım 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*10 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroĢeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dıĢında 
kanallar içine döĢenmek üzere yer altı kablosunun iĢyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme 
kroĢe ve iĢçilik dahil. 
Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya 
besleme hattı tesisi, boru, kroĢe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve iĢçilik 
dahil 

  Sıra No 30 

Poz No 727.527 

Tanım 1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*4 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroĢeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dıĢında 
kanallar içine döĢenmek üzere yer altı kablosunun iĢyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme 
kroĢe ve iĢçilik dahil. 
Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya 
besleme hattı tesisi, boru, kroĢe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve iĢçilik 
dahil 

  Sıra No 31 

Poz No 727.541 

Tanım 1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*16 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroĢeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dıĢında 
kanallar içine döĢenmek üzere yer altı kablosunun iĢyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme 
kroĢe ve iĢçilik dahil. 
Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri plastik izoleli olmak üzere kolon veya 
besleme hattı tesisi, boru, kroĢe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve iĢçilik 
dahil 

  Sıra No 32 

Poz No 742.130 

Tanım 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi 220-240 volt sebeke geriliminde, -20ºC ve +40ºC arası sıcaklıkta çalısabilen, flüoresan tipi lambalarda 400 wat’a, 
akkor flamanlı lambalarda 1000 wat’ a kadar yük bağlanabilen, sensör üzerinden trimpotlarla devrede kalma süresi 
ayarı ve gün ısığı ayarı yapılabilen, IP 20 koruma sınıflı, TS-EN 60669-2-1 kalite standartlarına uygun, CE belgeli, 
30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrikli ve Elektronik esyalarda bazı zararlı 
maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair yönetmeliğe uygun, optik algılayıcısı dijital yapıda ve 360º 
çevresindeki alanda algılama yeteneğine sahip olan, harici tavan tipi sıva üstü hareket sensörünün temini, isyerine 
nakli, bağlantılarının ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve isçilik dahil isler halde teslimi. 

  Sıra No 33 

Poz No 742.284 

Tanım Tip u-2*40 w. etanĢ flöresan armatür 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Bütün flöresan armatürler mutlaka gerekli kapasitede ampul baĢına bir adet paralel bağlı kondansatörü olacak ve 
kondansatörler kontrollükçe 20 - 40 W lık bir seri lamba ile sağlamlığı tespit edildikten sonra monte edilecektir. 
(Kondansatör bedeli ayrıca ödenecektir) (Kondansatörsüz armatürlere armatür bedeli ödenmeyecek ve kabule mani 
teĢkil edecektir.Kompanzasyon tesisi yapılması halinde ayrıca kondansatör bedeli ödenmeyecektir.) Tip S 1 petekli 
flöresan armatür; (**) En az 1,50 mm. kalınlığında demir sacdan özel profilli 16 - 20 cm. derinlik ampul cins ve 
adedine göre geniĢlik ve uzunlukta kasası, aynı sacdan veya plastik 2 cm. geniĢlikte 3 cm. aralıklı dikdörtgen veya 
eĢkenar dörtgen açılabilen peteği kaidesi ve reflektörü ile 3 kısımdan ibaret dıĢı istenilen renkte özel fırın boyalı 
armatür, galvanizli tespit vidası, flöresan ampulü, balastları ve starteri, yanmayan malzemeden kilitli tip duyu, TSE 
belgeli bağlantı kabloları, her nevi malzeme ve iĢçilik dahil komple armatür yapılması, iĢyerine nakli ve yerine 
montajı.  
 
Tip U etanj flöresan armatür: Contalı, menteĢeli, açılabilen ve kulaklı vidalarla sıkıĢtırılabilen buzlu beyaz düz cam 
muhafazalı, en az 0,75 mm. kalınlığında özel alüminyum kaideli, 16 - 20 cm. derinlik, ampul cins ve adedine göre 
geniĢlik ve uzunlukta kasası kaidesi istenilen renkte özel fırın boyalı armatür, flöresan ampulü, Türk Standartlarına 
uygunluk belgesine haiz starteri ve balastları, yanmayan malzemeden kilitli tip duyu, Türk standartlarına uygunluk 
belgesine haiz bağlantı kabloları, her nevi malzeme ve iĢçilik dahil komple etanj armatür yapılması, iĢyerine nakli ve 
yerine montajı. 

  Sıra No 34 

Poz No 742.441 

Tanım 36 Watt.a kadarLED’li Tavan Armatürü(TaĢ Yünü,Alçı Asma Tavan,Clip-in,Sıva Üstü ve Sarkıt) (Backlight) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Gövdesi/kasası sac veya alüminyum malzemeden imal edilmiĢ,istenilen RAL koduna boyanabilen,difüzörü PMMA 
malzemeden,iç mekan en az IP 20,alüminyum PCB kullanılan oluĢan ısının dıĢ ortama transferi için alüminyum 
PCB'leri alüminyum yüzeylere temas eden,60x60 cm ebatında,soket bağlantılı ve Enec belgeli harici driver(sürücü) 
kullanılan,driver(sürücü) PFC değeri 0,90'dan büyük olan,ıĢık akısı minimum 3200 lm olan,maksimum tüketim 
değeri 36W olan, sistem verimliliği en az 88lm/W olan,LM80 Belgeli Led'ler kullanılan,armatürün kullanım ömrü TM-
21 hesaplama tablosuna göre en az 50000(L70) saat olan,renksel geriverim değeri en az 80 CRI Olan,3 yıl 
garantili,TS EN13032-1:2004+A1,EN 60598-2-2 ve EN 60598-1 standartlarına haiz,RoHS belgesi olan,CE uygunluk 
iĢaretiyle piyasaya arz edilmiĢ armatürün iĢ yerine temini her nevi malzeme,iĢçilik  ve montajı dahil halde teslimi 

  Sıra No 35 

Poz No 751.109 

Tanım 45 kva 10 dakikaya kadar akü besleme süreli üç faz giriĢ üç faz çıkıĢlı kesintisiz güç kaynağı (ups) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi 305/2011/AB Alçak Gerilim Yönetmeliği ,2004/108/ATElektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği ve 20 Haziran 2007 
Tarih Ve 26558 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Enerji Piyasası MüĢteri Hizmetlerinde DeğiĢiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliğine uygun olacaktır. (TS EN 62040-1/2/3) standartlarına uygun, BaĢlıklı kısımda yer alan Teknik 
Ģartnamesinde yazılı özelliklere sahip, istenen gücü kesintisiz olarak 24 saat verebilen, 380 V. AC (3 faz) veya 220 
V. AC (1 faz) ±% 15 ve 50 Hz ±% 5 giriĢ tolerans değerlerine sahip olan, 380 V. AC (3 faz) veya 220 V. AC (1 faz) ± 
% 1 ve 50 Hz ± % 0,1 çıkıĢ değerlerini sağlayabilen, toplam çıkıĢ harmonik distorsiyonu doğrusal yükte < % 3, 
doğrusal olmayan yükte < % 5 değerlerini sağlayabilen, 12 darbeli redresörü olan, tamamen boĢalmıĢ aküleri Ģarj 
ederken aynı zamanda yükü de besleyebilen, dolu aküleri tampon Ģarjda tutabilen, < % 8 giriĢ akım harmonik 
distorsiyonuna sahip, yük crest faktörü 3:1 olan, evirme iĢlemini PWM (Darbe GeniĢlik Modülasyonu) kullanarak 
IGBT ile yapıp ideal sinüs dalgasını oluĢturabilen, aĢırı yükte/ kısa devre durumunda/ çıkıĢ voltajı limit dıĢına 
çıktığında/ redresör arızasında/ aĢırı sıcaklıkta/ invertörde bir arıza meydana geldiğinde yükü Ģebekeye veya 
yardımcı kaynağa aktaran statik (yarı iletken) by-pass Ģalteri olan, dahili mekanik by-pass Ģalteri olan, enerji 
kesilmesi durumunda tam yükte istenen süre kadar yetecek kuru tip bakımsız akü grubuna sahip olan, LCD veya 
grafik gösterge paneli bulunan, ön panelinde sistemin durumunu gösterir kolay anlaĢılır ıĢıklı mimik diyagramı olan, 
ön panelinde akım/gerilim/frekans/yük durumu/akü durumu/akü Ģarj-deĢarj akımı gibi büyüklükleri hassas bir Ģekilde 
gösterebilen, gerektiğinde uzaktan izleme paneli bağlanabilen, bilgisayar ile kontrol edilebilen alınmıĢ, EMI/RFI 
filtreleme özelliğine sahip on-line statik kesintisiz güç kaynağı iĢyerine nakli montajı (kablo hariç) ve iĢler halde 
teslimi. NOT: Doğrultucu (Redresör) ünitesinde de IGBT kullanılması ve bu sayede < % 4 giriĢ akım harmonik 
distorsiyon değerlerinin istenilmesi halinde 751.100’den 751.134’e kadar olan pozların fiyatlarına % 10 ilave 
edilecektir.Test raporları iĢverence cihazla birlikte idareye verilecektir.Ġdarenenin istemesi halinde cihazların teknik 
değerleri laboratuar mahallinde test edilecektir.? 

  Sıra No 36 

Poz No 754.102 

Tanım Snmp yazılımı ve adaptörü 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Network üzerinden SNMP uygun tüm elektronik cihazların fonksiyonlarının mesafe tanımaksızın izlenmesini 
sağlayan, bunun için gerekli olan ekipman ve yazılımı içeren, TCP/IP tabanlı ağ altyapısında çalıĢabilen, çıkıĢ gücü/ 
giriĢ voltajı/ KGK’ nın konumu ve fonksiyonları/ akü Ģarj durumu/ besleme süresi/ KGK sıcaklık bilgileri alınabilen, 
Ģebeke kesintileri/ Ģebekenin geri gelmesi/ frekans/ alarmlar/ kapatma/ teknik arıza bilgileri, tarih saat olarak 
kaydedilen, geçmiĢ verilere dayalı olarak giriĢ voltajı/ frekansı gibi değerler grafik olarak izlenebilen, alarm veya 
arıza durumunda istenilen bir adrese veya adres grubuna mesaj veya e-mail otomatik olarak gönderebilen, normal-
uyarı ve arıza durumlarında değiĢik renkli sembollerle sinyaller verebilen SNMP adaptörü ve yazılımının iĢyerine 
nakli, montajı (kablo hariç) ve iĢler halde teslimi. 

  Sıra No 37 

Poz No 782.100 

Tanım Kablo tava sistemleri 

Birim KG 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Elektrik kablolarının güvenli bir Ģekilde taĢınmasını sağlamak üzere, TS EN 61537 standardına, tasdikli elektrik 
projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik Ģartnamesine uygun, TS EN 10130/10131 standardına 
uygun, kablo yükünü taĢıyabilecek geniĢlikte ve yükseklikte sac üzerine deliklerin delinmesi, bükülmesi, sacın 
mukavemetini artırmak ve esnemesini engellemek amacıyla (güçlendirilmiĢ) tavanın boyuna ve enine kordon çekme 
yöntemiyle oluk açılması, yağ ve pas giderilmesi için kimyasal banyoda tutulması, flaks kaplama iĢleminden 
geçirilmesi, ön kurutmaya tabi tutulması sonra TS EN ISO 1461 standardına uygun sıcak daldırma usulüyle 
galvaniz kaplama yapılması, iĢ yerine nakli, askı veya konsollar vasıtasıyla tavana veya duvara montajının 
yapılması, her türlü iĢçilik ve malzeme dahil iĢler halde teslimi.  
 
NOT: 
1-Ölçülendirmede sadece tava ağırlığı esas alınacaktır. 
2- yatay, dikey ve yön değiĢtirme yerlerinde kullanılacak ek parçaları, redüksiyon,taĢıyıcı görev yapacak konsol, 
askı tijleri, askı elemanları, tespit kroĢeleri ile vida, somun, rondela, kopilya v.b elemanlarda sıcak daldırma galvaniz 
kaplı olacaktır. Bunların bedelleri birim fiyata dahil edilmiĢ olup ayrıca bedel ödenmeyecektir.  
3- Sıcak daldırma galvaniz imalatçısından, TS EN ISO 1461 standart Ģartlarına uyulduğunu belirten uygunluk 
belgesi istenecektir. 

  Sıra No 38 

Poz No 782.210 

Tanım 200 mm geniĢlikte 3 gözlü Ģap altı kablo kanalları 

Birim KG 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi Elektrik kablolarının döseme içinden güvenli bir sekilde tasınmasını sağlamak üzere, TS EN 50085-1 ve TS EN 
50085-2-2, standartlarına, tasdikli elektrik projesinde  
belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik sartnamesine uygun, en az 1,5 mm kalınlığındaki sacın kesilmesi, 
bükülmesi, ve asağıda belirtilen ebatlarda sızdırmaz 
tipte kanal haline getirilmesi, kendinden form verilerek ara ayırma bölmelerinin yapılması, yağ ve pasların 
giderilmesi için kimyasal banyoda tutulması, flaks kaplama isleminden geçirilmesi, ön kurutmaya tabi tutulması 
sonra TS EN ISO 1461 standardına uygun sıcak daldırma usulüyle galvaniz kaplama yapılması, is yerine nakli, is 
yerinde yükseklik ayar vidaları ile kanal ve buat yüksekliklerinin ayarlanarak taban dösemesine montajının 
yapılması, gerekli yerlere buat konulması, kanal içine klavuz tel çekilmesi, (kanal üzerindeki sap kalınlığının az 
olması durumunda kanallar üzerine "Rabitz teli" uygulaması yapılması) her türlü isçilik ve malzeme dahil isler halde 
teslimi. 
 
NOT: 
1- Yatay, dikey ve yön değistirme yerlerinde kullanılacak ek parçaları, dörtlü bağlantı elemanı, seviye ayar ünitesi, 
dört yönden çıkıs alınabilen kanal buatı, kanal sonlandırma ünitesi, kanal priz kutusu, dübel, vida, , somun, rondela, 
v.b elemanlarda sıcak daldırma galvaniz kaplı olacaktır. Kanal buatı ve çoklu priz kutusu fiyatları ilgili birim 
fiyatlardan ayrıca ödenecektir. 
2- Kanal üzerine rabitz teli kullanıldığı taktirde rabitz teli fiyatı ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. 

  Sıra No 39 

Poz No 782.300 

Tanım DöĢeme altı kanal buatı 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi TS EN 50085-1 veTS EN 50085-2-2 standartlarına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı 
genel teknik Ģartnamesine uygun, DöĢeme kanalının yön değiĢtirdiği veya priz çıkıĢı istenen v.b çıkıĢ gerektiren 
yerlerde kullanılan, dört kenar yan yüzleri döĢeme kanalının gireceği ölçülerde açılabilecek tipte, tabanı, üst 
çerçevesi ve dağıtım buatı olarak kullanılabilmesi için kasaya uyumlu kilitli üst kapağı en az 2 mm kalınlığında  TS 
EN 10143 standardına uygun hazır galvanizli sac'dan imal edilmiĢ, kanalın buat içine girmemesi için durdurucuları 
bulunan, dört yönden çıkıĢ alınabilen,dekoratif görünümlü, Ģap öncesi ve sonrası yükseklik ayarı yapılabilecek 
tertibatı bulunan,buat içinde değiĢik türde kabloların birbirlerine temasını önlemek için çeĢitli tipte bariyerleri bulunan 
kanal buatının temini, iĢ yerine nakli, her nevi iĢçilik ve montaj dahil iĢler halde teslimi. 

  Sıra No 40 

Poz No 782.400 

Tanım ġap altı veya yükseltilmiĢ döĢeme çoklu priz kutusu  

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi TS EN 50085-1 ve TS EN 50085-2-2 standartlarına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı 
genel teknik Ģartnamesine uygun, montaj için buata uyacak özel kanalları bulunan, alev iletmeyen, halojen free 
malzemeden imal edilmiĢ,kutunun döĢemeye veya buata geçen ebatları minimum 235x235 mm olan,kutu kapak 
çerçevesi, en az 3 mm kalınlığında galvanizli sacla kuvvetlendirilmiĢ, menteĢe mili demir çubuktan olan,çift yöne 
takılabilenkilitlenebilir ve gömme kulplu kapağı bulunan, kapak üst yüzeyidekoratif kaplanmaya müsait bir yapıda 
olan (kaplama yapıldıktan sonra döĢeme ile kapak seviyesi aynı olacak Ģekilde dizayn edilen), kapağın kapalı 
halinde fiĢ kablolarının rahatlıkla dıĢarıya çıkabilmesi için gerekli lastik tapa ile kaplı boĢlukları bulunan, Kutu içine 
karĢılıklı yerleĢtirilecek Ģekilde 45x45 mm modüllerden 8 adet veya 22,5x45 mm'lik modüllerden16 adet prizleri 
montaj etmek için eğimli özel yuvaları olan, zemin seviyesine ayar yapılabilecek tertibatı olan priz kutusunun temini, 
iĢyerine nakli, montajının yapılması her nevi malzeme ve iĢçilik dahil iĢler halde teslimi.  
 
Not: Prizlerin fiyatları ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.                                                                                                                                                                                                                  

  Sıra No 41 

Poz No 791.310 

Tanım 3x4 mm2 kurĢunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi (TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr 
iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) 
olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroĢe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi 
malzeme temini ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 42 

Poz No 791.317 

Tanım 4x2.5 mm2 kurĢunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi (TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr 
iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) 
olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroĢe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi 
malzeme temini ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 43 

Poz No 791.417 

Tanım 3x150+70 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroĢeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dıĢında 
kanallar içine döĢenmek üzere yer altı kablosunun iĢyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme 
kroĢe ve iĢçilik dahil. 
 
(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr 
iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) 
olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroĢe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi 
malzeme temini ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 44 

Poz No 791.419 

Tanım 3x95+50 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroĢeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dıĢında 
kanallar içine döĢenmek üzere yer altı kablosunun iĢyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme 
kroĢe ve iĢçilik dahil. 
 
(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr 
iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) 
olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroĢe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi 
malzeme temini ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 45 

Poz No 791.421 

Tanım 3x50+25 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroĢeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dıĢında 
kanallar içine döĢenmek üzere yer altı kablosunun iĢyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme 
kroĢe ve iĢçilik dahil. 
 
(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr 
iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) 
olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroĢe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi 
malzeme temini ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 46 

Poz No 791.423 

Tanım 3x25+16 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroĢeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dıĢında 
kanallar içine döĢenmek üzere yer altı kablosunun iĢyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme 
kroĢe ve iĢçilik dahil. 
 
(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr 
iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) 
olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroĢe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi 
malzeme temini ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 47 

Poz No 791.424 

Tanım 4x16 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) 
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Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroĢeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dıĢında 
kanallar içine döĢenmek üzere yer altı kablosunun iĢyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme 
kroĢe ve iĢçilik dahil. 
 
(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr 
iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) 
olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroĢe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi 
malzeme temini ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 48 

Poz No 791.425 

Tanım 4x10 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroĢeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dıĢında 
kanallar içine döĢenmek üzere yer altı kablosunun iĢyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme 
kroĢe ve iĢçilik dahil. 
 
(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr 
iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) 
olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroĢe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi 
malzeme temini ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 49 

Poz No 791.426 

Tanım 4x6 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroĢeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dıĢında 
kanallar içine döĢenmek üzere yer altı kablosunun iĢyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme 
kroĢe ve iĢçilik dahil. 
 
(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr 
iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) 
olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroĢe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi 
malzeme temini ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 50 

Poz No 791.427 

Tanım 4x4 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroĢeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dıĢında 
kanallar içine döĢenmek üzere yer altı kablosunun iĢyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme 
kroĢe ve iĢçilik dahil. 
 
(TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr 
iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) 
olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroĢe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi 
malzeme temini ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 51 

Poz No 791.502 

Tanım 1x2,5 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi (TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr 
iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) 
olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroĢe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi 
malzeme temini ve iĢçilik dahil. 
 
Ġletkenin temini, iĢyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil. 
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  Sıra No 52 

Poz No 791.503 

Tanım 1x4 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi (TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr 
iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) 
olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroĢe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi 
malzeme temini ve iĢçilik dahil. 
 
Ġletkenin temini, iĢyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 53 

Poz No 791.504 

Tanım 1x6 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi (TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr 
iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) 
olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroĢe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi 
malzeme temini ve iĢçilik dahil. 
 
Ġletkenin temini, iĢyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 54 

Poz No 791.505 

Tanım 1x10 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi (TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr 
iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) 
olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroĢe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi 
malzeme temini ve iĢçilik dahil. 
 
Ġletkenin temini, iĢyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 55 

Poz No 791.506 

Tanım 1x16 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi (TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr 
iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) 
olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroĢe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi 
malzeme temini ve iĢçilik dahil. 
 
Ġletkenin temini, iĢyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 56 

Poz No 791.507 

Tanım 1x25 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi (TS EN 50525-3-31 Standardına uygun) Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr 
iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z,O7Z1,en az 300/500 V) 
olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroĢe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi 
malzeme temini ve iĢçilik dahil. 
 
Ġletkenin temini, iĢyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 57 

Poz No 792.201 
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Tanım Halogenfree kablo ile güvenlik hattı normal sorti 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Güvenlik hattı IEC 60332 Part 3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsten olmak 
üzere) .(EN50086, IEC60754 standartlarına uygun , UL test sertifikalarına , VDE veya geçerli uluslararası 
sertifikalara ,CE Uygunluk ĠĢaretlemesi iliĢtirilmiĢ  halogen free alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildir. 

  Sıra No 58 

Poz No 792.202 

Tanım Halogenfree kablo ile güvenlik hattı komutator sorti 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Güvenlik hattı IEC 60332 Part 3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsten olmak 
üzere) .(EN50086, IEC60754 standartlarına uygun , UL test sertifikalarına , VDE veya geçerli uluslararası 
sertifikalara ,CE Uygunluk ĠĢaretlemesi iliĢtirilmiĢ  halogen free alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildir. 

  Sıra No 59 

Poz No 792.204 

Tanım Halogenfree kablo ile güvenlik hattı paralel sorti 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Güvenlik hattı IEC 60332 Part 3.1 Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsten olmak 
üzere) .(EN50086, IEC60754 standartlarına uygun , UL test sertifikalarına , VDE veya geçerli uluslararası 
sertifikalara ,CE Uygunluk ĠĢaretlemesi iliĢtirilmiĢ  halogen free alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildir. 

  Sıra No 60 

Poz No 793.102 

Tanım Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Halogen Free Alev yaymaz  boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5 mm2 kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı 
prizde, IEC 60332 Part3.1Kat.C, IEC 60754 normlarına uygun, faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS EN 60445'a göre 
renklendirilmiĢ plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, 
iĢyerine nakil ve iĢçilik dahil, komple priz sortisi yapılması. (EN 50086, IEC 60754 standartlarına uygun,UL test 
sertifikalarına,VDE veya geçerli uluslararası sertifikalara ,CE onayına sahip halogen free alev yaymaz boru sorti 
fiyatına dahildir)  

  Sıra No 61 

Poz No 980.212 

Tanım Aktif yakalama ucu ortalama uyarım yolu   dl= 30-40 mt 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi ġartnamesinde yazılı özellikte, erken akıĢ uyarımlı çalıĢma sistemine sahip, Korozyon direnci yüksek, paslanmaz 
veya paslanmaz özelliği taĢıyan malzemeden (örneğin krom kaplı bakır, krom nikel, paslanmaz çelik v.b gibi) 
yapılmıĢ, en yüksek rüzgar hızına dayanıklı, (-40ºC ila +120ºC) arasında hatasız çalıĢabilen, IP 65 koruma 
derecesine sahip, ?T uyarım zamanı en az 15 µs olan, TS EN 50164-1 de belirtilen H sınıfı 100 kA.'lik yıldırım 
deney akımına dayanıklı olan ve deney sonucunda gözle görünür bir hasar oluĢturmayan, (NFC17-102) ve (UNE 
21.186) standartları ile (TSE K 122) Belgelendirme Kriteri’ne uygun, ISO 9001 kalite ve CE belgeli, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı'nca onaylı en az 15 yıl çalıĢma garanti belgeli Aktif paratoner baĢlığının temini, nakliyesi, direğe 
montaj edilmesi, iniĢ iletkenlerinin bağlantılarının yapılması, her nevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil iĢler halde teslimi. 
NOT: 
1- Aktif paratoner baĢlığı tip deneyleri, TURKAK’tan veya Uluslararası bir kuruluĢtan akredite olan laboratuarlarda 
yapılarak raporları Ġdareye verilecektir. 
2- IP 65 koruma sınıfı testinin TURKAK’tan veya Uluslararası bir kuruluĢtan akredite olmuĢ bir kuruluĢ tarafından 
yapıldığına dair belge 
idareye verilecektir. 

  Sıra No 62 

Poz No 980.300 

Tanım Çatı direği (aktif yakalama ucu için) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi ġartnamesinde yazılı özellikte 80 mm.lik galvanizli borudan (1 boy) 6 m. boyunda direğin temini, ünite iniĢ iletkeni 
ve direğin tespiti ile ilgili her türlü aksesuar malzemesi dahil çatıya zarar vermeyecek Ģekil de yerine montajı Direk 
boyu, tespit mesafesi dahil, toplam boy 6 metreyi geçtiği tak-dirde fazlası ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenir. 

  Sıra No 63 

Poz No 980.312 

Tanım Aktif paratoner test cihazı 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Aktif paratonerin çalıĢırlığını test etmek amacı ile tasarlanmıĢ,çalıĢıp çalıĢmadığını üzerindeki led’ler ile gösteren 
portatif cihaz. 

  Sıra No 64 

Poz No 981.101 

Tanım Çatı ihata ve indirme iletkeni 50 mm2 elektrolitik bakır iletken 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi ġartnamesinde yazılı olduğu Ģekilde çıplak elektrolitik som bakır iletken ile çatı ve iletkenleri tesisatı yapılması kızıl 
döküm veya benzeri malzemeden ucu sivri veya vidalı çatal tespit kroĢeleri, yakalama ucu veya toprak elektroduna 
bağlantı yerlerinde korozyona mani olacak gerekli tedbirlerin alınması, iletkende gerektiğinde eklerin gümüĢ kaynağı 
ile yapılması, muayene klemensi, her nevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 65 

Poz No 982.101 

Tanım Bina ihata iletkeni 50 mm2 bakır tel 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Ġletkenlerden bina ihata iletkeni tesisatı yapılması, bina dıĢ çevresinde en az 60 - 80 cm. derinlikte her cins toprakta 
kanal açılması, iletken ferĢi ve kanalın kapatılması, perçin veya kaynakla elektrotlara bağlanması her nevi ufak 
malzeme ve iĢçilik dahil 

  Sıra No 66 

Poz No 982.102 

Tanım Bina ihata iletkeni 30×3.5 mm galvanizli çelik lama 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Ġletkenlerden bina ihata iletkeni tesisatı yapılması, bina dıĢ çevresinde en az 60 - 80 cm. derinlikte her cins toprakta 
kanal açılması, iletken ferĢi ve kanalın kapatılması, perçin veya kaynakla elektrotlara bağlanması her nevi ufak 
malzeme ve iĢçilik dahil 

  Sıra No 67 

Poz No 983.102 

Tanım Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi ø 20 mm. çapında en az 3,5 m. uzunluğunda elektrolitik bakır çubuğun iĢyerinde temini, toprağa çakılabilmesi için 
ucuna koni biçiminde bir baĢlığın vidalanması, çubuk 2 parçadan müteĢekkil olacaksa irtibatın 4 cm. boyunda diĢ 
açılarak temini, toprak seviyesinden itibaren en az 60 cm. derinliğe gömülmesi, indirme iletkenlerine ve bina ihata 
iletkenlerine gümüĢ kaynağı veya kızıldan özel tespit kelepçesi ile bağlanması, her nevi ufak malzeme ve iĢçilik 
dahil.Not: Zeminin kayalık olması halinde civarında uygun toprak aranır. 

  Sıra No 68 

Poz No 983.103 

Tanım Ġletken koruyucu borusu 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi ĠniĢ iletkenlerinin 0,5 m.si toprak içinde kalmak üzere 3 m.lik 20 mm.lik galvanizli demir boru içine alınması (3 m.den 
fazla boru kullanıldığında bedeli ayrıca ödenir) Ġletkenin boru içinde kalan kısmının boruya temasını önlemek gayesi 
ile PVC veya benzeri bir izolasyon maddesi ile izole edilmesi ve yıldırım düĢmesi anında transformatör gibi 
çalıĢmasını önlemek üzere bir noktadan boruya iletken olarak tespiti korozyona mani olacak malzemeden muayene 
klemensi bütün malzemenin iĢyerinde temini ve montajı her nevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil. 
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  Sıra No 69 

Poz No 985.105 

Tanım Termokaynak eki 150 gr.kaynak tozuna kadar 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Alüminyum bakır oksit tozunun ekzotermik reaksiyonu ile her çeĢit kesitteki iletkenlerin birbirine eklenmesi, pota, 
pota pensesi, kazıyıcı, fırça, çakmak, her nevi malzeme ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 70 

Poz No AYD.ÇEV-1 

Tanım H: 6 MT PROJEKTÖR DĠREĞĠ(100W PROJEKTÖRLÜ) 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 71 

Poz No ÖZ-AYD01 

Tanım Ö2 11W 30x30 SIVA ALTI ASMA TAVAN LED ARMATÜR 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 72 

Poz No ÖZ-TOP-01 

Tanım BETON MENHOL 50x50x50 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 73 

Poz No ÖZ-TOP-02 

Tanım 40*5*320MM EġPOTANSĠYEL TOPRAKLAMA BARASI 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  03.02 - Zayıf Akım 

Sıra No 1 

Poz No 815.101 

Tanım Telefon tesisatı sortisi 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi PeĢel, bergman veya PVC içerisinde plastik izoleli 0,50 mm. çapında iletkenli, plastik kılıflı telefon kablosu (TS3 EN 
60708) ile sıva altı veya sıva üstü telefon sortisi yapılması. Buat özel telefon prizi fiĢi ve kasası her nevi ufak 
malzeme ve iĢçilik dahil. (Ana hat ve makina hariç, toprak hattı dahil, kat dağıtım kutusundan her telefon için 
müstakil hat çekilecektir.)  
Ölçü:Sorti hattı uzunluğu 20 m.yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m.den sonrası için 
BFT.No. 818-000'dan ödeme yapılır. 

  Sıra No 2 

Poz No 818.304 

Tanım Askı telli harici tip telefon kablosu 0.5 mm 50 çift 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi Bina haricinde veya dahilinde 0,5 mm. çapında TS EN 60708 standardına göre uygunluk belgeli olarak imal edilmiĢ, 
standartlara göre renklendirilmiĢ ve diyafoniyi önleyecek Ģekilde yerleĢtirilmiĢ rutubete ve suya dayanıklı, tavlanmıĢ 
elektrolitik bakır iletkenli polietilen yalıtkanlı, polietilen iç kılıflı alümenyum ekranlı ve polietilen dıĢ kılıflı harici tip 
telefon kabloları ile bina haricinde büz, betonarme kanal, PVC boru veya doğrudan toprak içerisinde veya kroĢeler 
ile Anahat tesisatı yapılması her nevi ufak malzeme iĢçilik dahil (bina haricinde PVC boru, büz, kanal yapımı, tuğla, 
biriket ve kum serilmesi bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenecektir.) 

  Sıra No 3 

Poz No 819.102 

Tanım Telefon dağıtım kutusu 30 çifte kadar 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Her katta bir tane tesis edilmek üzere menteĢeli ve kilitlenebilir kapaklı, 1 mm. kalınlıkta DKP sacdan, sıva üstü 
veya duvara gömülü, istenilen renkte, tabanca boyalı dağıtım kutuları ve bunlara ait ufak tespit ve bağlantı 
malzemesi, özel telefon klemensi, kutuya gelen kabloların uçlarının usulüne uygun olarak açılıp Ģekillendirilmesi 
lehimle bağlanması her nevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 4 

Poz No 819.103 

Tanım Telefon dağıtım kutusu 50 çifte kadar 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Her katta bir tane tesis edilmek üzere menteĢeli ve kilitlenebilir kapaklı, 1 mm. kalınlıkta DKP sacdan, sıva üstü 
veya duvara gömülü, istenilen renkte, tabanca boyalı dağıtım kutuları ve bunlara ait ufak tespit ve bağlantı 
malzemesi, özel telefon klemensi, kutuya gelen kabloların uçlarının usulüne uygun olarak açılıp Ģekillendirilmesi 
lehimle bağlanması her nevi ufak malzeme ve iĢçilik dahil. 

  Sıra No 5 

Poz No 833.301 

Tanım 1 çevrimli, 12 bölgeli adresli yangın alarm santralı 127 adres kapasiteli, 12 yangın bölgesi göstergeli. 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Adreslenebilir duman, ısı, gaz ve sıcaklık dedektörleri, adreslenebilir dahili ve harici tip yangın ihbar butonları, giriĢ 
çıkıĢ arabirim üniteleri, kısa devre izolatörleri ve adreslenebilir sesli ve ıĢıklı alarm cihazlarının bağlantısına uygun 
olan, modüler yapılı, mikroiĢlemcili, büyük dağıtılmıĢ sistemlerde en az 32 adet adresli yangın alarm santralı 
network sistemi ile birbirine bağlanabilen, diğer bina kontrol ve otomasyon sistemleriyle haberleĢme yapabilmesi 
için, Modbus, Bacnet veya kabul gören diğer haberleĢme modülünü destekleyen, tüm adresli cihazlara kullanıcı 
tarafından farklı olay türleri (yangın, hata, güvenlik, alarm, bilgi vb.) tanımlanabilen, sistemin kurulu olduğu mahal ve 
yangın senaryoları arasında tam uyum sağlanabilen, sisteme sonradan cihaz ilavesi yapılabilen ve bu durum 
mevcut lokal adresleme düzenini bozmayacak nitelikte olan, santral yazılımı Türkçe ve Ġngilizce olabilecek, santral 
ön yüzü yazılım menüsü ise Türkçe olacaktır. En az 4 adet programlanabilir sesli alarm çıkıĢı ve itfaiyeye yada 
uzaktaki bir yangın mücadele merkezine yada bir gözlem istasyonuna sinyalizasyon için özel, denetlenen, alarm ve 
arıza çıkıĢları bulunan, uzaktan eriĢim için RS haberleĢme modülü, LAN, WAN ve internet üzerinden uzaktan eriĢimi 
için TCP/IP (IPv4 ve IPv6 ile uyumlu) haberleĢme modülünü destekleyen, santral üzerine takılabilen veya ara 
modüller vasıtasıyla harici olarak santrale entegre edilebilen GPRS haberleĢme modülü sayesinde; olay anında, 
santral tarafından hafızada tutulan “tarih, saat, olay türü, mahal bilgisi vs.” den oluĢan olay kayıt bilgisini önceden 
belirlenmiĢ cep telefonu numarasına (SMS) gönderebilen, gece ve gündüz saatlerinde farklı çalıĢma programları 
uygulanabilen, çok düĢük yoğunluktaki duman mevcudiyetinde duruma santraldan erken müdahale edilebilmesi 
(sesli alarm çalmadan yangına müdahale edilmesi) için ön-alarm fonksiyonu olan, mevcut anons sistemi ile entegre 
olabilecek ve aradaki bağlantıda meydana gelebilecek hata ve arıza bilgileri santral üzerinden izlenebilecek, kapalı 
devre televizyon (CCTV) sistemi entegrasyonu kapsamında; kamera kayıt cihazına programlanabilir alarm role 
çıkıĢı verebilecek ve bu Ģekilde yangın olan mahallin kamerası otomatik seçilebilecek, santral tarafından dedektörler 
sürekli olarak kirlenme düzeyi yönünden kontrol edilecek ve kirlenme tesbit edildiğinde “Servis Gerekiyor” uyarısı 
verecek, santrale tekrarlayıcı ve mimik paneller bağlanabilecek, tüm kablolar ve bağlantıları kopukluk, kısa devre ve 
toprak kaçağı gibi arızalara karĢı sürekli olarak denetim altında tutulabilecek, en az son 1000 olayı silinmeyen 
hafızasında saklayabilecek, genel yangın alarm ve arıza lambası her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza 
lambaları, aydınlatılmıĢ alfanumerik gösterge ve lokal sesli uyarı cihazı bulunan, mini tip termal printer takılabilen, 
yangın lambalarının yanlarında hangi alarm bölgesine ait olduklarını gösteren mahal numaraları bulunan, Ana 
beslemenin kesilmesi durumunda yangın alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek 
ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, kontrol ve haberleĢme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine 
getirebilecek Ģekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, bakım gerektirmeyen akümülatör ile teçhiz edilen, santral TS EN 54-
2 ve TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiĢ, CE uygunluk 
iĢaretiyle piyasaya arz edilmiĢ, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiĢ 
kuruluĢlardan alınmıĢ Performans DeğiĢmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Santralın temini, iĢyerine nakli, 
montajının yapılması, gaz alarm sortilerine bağlanması test ve ayarlarının yapılması her nevi malzeme ve iĢçilik 
dahil iĢler halde teslimi.  
 
Not: Tanımda belirtilen modül özellikleri BFT'de yer alan ilgili poz tanımlarına uygun olacaktır. Söz konusu modül 
fiyatları santral birim fiyatına dahil değildir.  
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Sıra No 6 

Poz No 833.400 

Tanım Adresli tekrarlayıcı yangın alarm paneli  

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Tekrarlayıcı panel, ana yangın alarm santralı üzerindeki tüm gösterge ve kontrol butonlarına sahip olmalı ve 
sistemle ilgili tüm alarm ve arıza durumları izlenebilmeli ve sistem kontrolleri yapılabilmelidir. Tekrarlayıcı panel de 
genel yangın alarm ve arıza lambası her yangın bölgesi için ayrı alarm ve arıza lambaları, aydınlatılmıĢ alfanumerik 
gösterge ve lokal sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Tüm bölgesel yangın lambalarının yanlarında hangi yangın 
bölgesine ait olduklarını gösteren mahal numaraları bulunmalıdır. Ana beslemenin kesilmesi durumunda yangın 
alarm sistemi, algılama fonksiyonlarını en az 24 saat yerine getirebilecek ve bu sürenin sonunda tüm alarm verme, 
kontrol ve haberleĢme fonksiyonlarını en az 30 dakika süre ile yerine getirebilecek Ģekilde tam kapalı, sızdırmaz tip, 
bakım gerektirmeyen akümülatörler ile teçhiz edilmelidir. Santralın topraklanması bağımsız olarak gerekli ohm da 
yapılmalıdır. Santral TS EN54-2 ve TS EN 54-4 standardına, 305/2011/AB Yapı malzemeleri Yönetmeliğine uygun 
imal edilmiĢ, CE uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilmiĢ ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği 
tarafından akredite edilmiĢ kuruluĢlardan alınmıĢ Performans DeğiĢmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Tekrarlayıcı 
panelin temini, iĢyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalıĢır halde teslimi. 

  Sıra No 7 

Poz No 833.500 

Tanım Adresli optik duman dedektörü 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi MikroiĢlemci kontrollü dedektör ıĢık saçma prensibiyle çalıĢan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olmalıdır. 
Dedektör üzerinde, uzaktan gözle kontrolün sağlanabilmesi için en az bir adet Led ıĢığı olacaktır. Paralel ihbar 
lambası bağlantısına uygun ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olmalıdır. Dedektörlerin 
adreslenmesi herhangi bir konum anahtarı, el tipi dedektör programlama cihazı ile veya yangın algılama ve ihbar 
santrali üzerinden otomatik olarak yapılabilmelidir. Dedektör TS EN 54-7 standardına, 305/2011/AB Yapı 
malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiĢ, CE uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilmiĢ, ve üreticinin 
performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiĢ kuruluĢlardan alınmıĢ Performans DeğiĢmezlik 
Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, iĢyerine nakli, her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalıĢır 
halde teslimi. 

  Sıra No 8 

Poz No 833.545 

Tanım Adresli doğalgaz dedektörü 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Doğalgazı algılayacak ve gaz seviyesi % 20 LEL’e (patlama alt sınırı) ulaĢtığında 85 dB ses Ģiddetinde alarm 
verecektir. Adresli doğalgaz dedektörü mikroiĢlemci kontrollü olacaktır. Dedektör üzerinde uzaktan gözle kontrolün 
sağlanabilmesi için en az 3 adet Led ıĢığı olacaktır. Sistemin devrede, alarm ve hata konumunda olduğunu 
gösterecektir. Dedektör üzerindeki test butonu sayesinde Led’lerin ve dahili sirenin fonksiyon testi yapılacaktır. 
Dedektör, adresli yangın alarm santralı ile data haberleĢmesini çevrim kablosu üzerinden yapacak ve harici 24 
V.DC besleme gerilimiyle çalıĢacaktır. Modülün beslemesi 833-585 birim fiyat numarasında belirtilen teknik 
özelliklere sahip 24V.DC. anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç 
kaynağı fiyatı birim fiyata dahil değildir). Adresli sistemin çevrim kablosuna herhangi bir modüle ihtiyaç duymadan 
direkt bağlanacaktır. TS EN 50194-1 standardına, uygun imal edilmiĢ, CE uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilmiĢ 
ve üreticinin performans beyanına sahip dedektörün temini, iĢyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek 
çalıĢır halde teslimi. 

  Sıra No 9 

Poz No 833.558 

Tanım Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir (resetlenebilir) yangın ihbar butonu 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Adresli kısa devre izolatörlü sıfırlanabilir yangın ihbar butonu, sistemde manuel ikaz elemanı ve kısa devre izolatörü 
olarak çalıĢacaktır. Buton sıva üstü ile sıva altı montaja uygun ve mikro iĢlemci kontrollü olacaktır. Buton, üzerindeki 
esnek kırılmaz cama basılmasıyla aktive olmalı ve sıfırlama iĢlemi gerçekleĢtirilene kadar bu durumda kalmalıdır. 
Yangın alarm butonu led’e sahip olacaktır. Butonun üzerindeki kırmızı renkli led, butonun santral tarafından çevrim 
hattı üzerinden sorgulanması veya elle aktive edilerek alarm durumuna geçmesi ile yanacaktır. Çevrim hattında 
oluĢabilecek kısa devre durumunda, buton içerisindeki kısa devre izolatörü kendiliğinden aktif duruma geçecek ve 
buton üzerindeki sarı renkli led yanacaktır. Kısa devre durumu ortadan kaldırıldığında ise izolatör otomatik olarak 
devreden çıkacak ve sarı renkli led sönecektir. TS EN 54–11 ve TS EN 54-17 standardına, 305/2011/AB Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiĢ, CE uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilmiĢ ve üreticinin 
performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiĢ kuruluĢlardan alınmıĢ Performans DeğiĢmezlik 
Sertifikasına sahip butonun temini, iĢyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalıĢır halde teslimi. 
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Sıra No 10 

Poz No 833.560 

Tanım Adresli sesli alarm kontrol modülü 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Adresli yangın alarm santralı çevrimine bağlanacak kontrol modülü sesli alarm cihazlarını çalıĢtırmak için 
kullanılmalıdır. Modüler geniĢleme özelliğine sahip olmalıdır. Sesli alarm kontrol modülünün her bir çıkıĢı ayrı ayrı 
giriĢ cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. ÇıkıĢlar sürekli veya kesikli çalıĢacak Ģekilde 
programlanabilmelidir. Sesli alarm devrelerinde açık devre ve kısa devre arızalarına karĢı sürekli denetim altında 
tutmalıdır. MikroiĢlemci kontrollü modülün üzerinde cihazın çalıĢır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ıĢıklı bir 
gösterge bulunmalıdır. Modülle birlikte montaj kutusu 24 V.DC besleme ünitesi, sarjör ünitesi ve aküler verilmelidir. 
Modülün beslemesi  833-585 birim fiyat numarasında belirtilen teknik özelliklere sahip 24 V.DC. anahtarlamalı 
(SMPS) güç kaynağından sağlanacaktır. (Akü ve SMPS anahtarlamalı güç kaynağı fiyatı birim fiyata dahil 
edilmiĢtir). TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiĢ, CE 
uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilmiĢ ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiĢ 
kuruluĢlardan alınmıĢ Performans DeğiĢmezlik Sertifikasına sahip modülün temini, iĢyerine nakli her türlü ufak 
malzeme dahil, test edilerek çalıĢır teslimi. 

  Sıra No 11 

Poz No 833.571 

Tanım Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü  

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü çevrim hattında oluĢabilecek kısa devre durumunda sistemin çalıĢmaya 
devam edebilmesi için dahili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-17 ve TS EN 54-18 
standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiĢ, CE uygunluk iĢaretiyle piyasaya 
arz edilmiĢ ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiĢ kuruluĢlardan alınmıĢ 
Performans DeğiĢmezlik Sertifikasına sahip, diğer özellikler bakımından 833-570 birim fiyat numarası ile aynı olan 
modülün temini, iĢyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalıĢır halde teslimi.  

  Sıra No 12 

Poz No 833.575 

Tanım Adresli kontak izleme modülü 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Adresli Yangın alarm santralı çevrimine bağlanacak kontak izleme modülü sprinkler sistemi, alarm giriĢleri, genel 
amaçlı yangın cihazları, kontrol anahtarları ve diğer güvenlik cihazlarının konumlarını izlemek için kullanılmalıdır. 
Normalde açık ve normalde kapalı kontakları izleyebilmelidir. MikroiĢlemci kontrollü modül, modüler geniĢleme 
özelliğine sahip olmalıdır. Modül giriĢ cihazlarının herhangi bir kombinezonu ile aktive edilebilmelidir. Modülün 
üzerinde cihazın çalıĢır, alarm ve arıza durumlarını gösteren ıĢıklı bir gösterge bulunmalıdır. Modül harici bir 24 V. 
DC besleme ünitesine ihtiyaç duymamalı ve gerekli enerjiyi çevrim kablosu üzerinden almalıdır. TS EN 54-18 
standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiĢ, CE uygunluk iĢaretiyle piyasaya 
arz edilmiĢ, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiĢ kuruluĢlardan alınmıĢ 
Performans DeğiĢmezlik Sertifikasına sahip modülün temini, iĢyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test 
edilerek çalıĢır halde teslimi. 

  Sıra No 13 

Poz No 833.580 

Tanım Adresli kısa devre izolatör modülü 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Adresli yangın alarm santralının çevrimine bağlanacak kısa devre izolatörler kapalı bir çevrim olarak tesis edilen bir 
çevrimde dedektör, buton ve modüllerin arasına belirli aralıklarla bağlanarak bir kısa devre durumunda çevrimin 
tamamen devre dıĢı kalmasını önleyecektir. Daha sonra çevrimin her iki bağlantı noktasından baĢlayarak izalatörler 
sıra ile teker teker devreye girmeli ve arıza bölüme ulaĢıncaya kadar bu iĢlem devam ederek arızalı kısımlar izole 
edilmelidir. Ġzalatör modülü bir yangın bölgesinden diğerine geçerken kullanılmalıdır. Modül TS EN 54-17 
standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiĢ, CE uygunluk iĢaretiyle piyasaya 
arz edilmiĢ ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiĢ kuruluĢlardan alınmıĢ 
Performans DeğiĢmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamülü olacaktır. MikroiĢlemci kontrollü modülün temini, 
iĢyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalıĢır halde teslimi. 

  Sıra No 14 

Poz No 833.582 

Tanım Adresli çevrimden beslemeli flaĢörlü yangın ihbar sireni 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi Adresli çevrimden beslemeli yangın ihbar flaĢörlü sireni, minimum 75 db/mt  ses Ģiddetine ve 1 Hz flaĢ hızına sahip 
olacaktır. Adresli yangın alarm santralı ile data haberleĢmesini çevrim kablosu üzerinden yapacak ve enerjisini 
çevrim üzerinden alacaktır. Harici 24 V. DC besleme gerilimine ihtiyaç olmayacaktır. Programlanabilir olup, yangın 
senaryolarına dahil edilebilecektir. TS EN 54-3 ve TS EN 54-23 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiĢ, CE uygunluk iĢaretiyle piyasaya arz edilmiĢ ve üreticinin performans beyanı 
sahip ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiĢ kuruluĢlardan alınmıĢ Performans DeğiĢmezlik Sertifikasına 
sirenin temini, iĢyerine nakli her türlü ufak malzeme dahil, test edilerek çalıĢır halde teslimi. 

  Sıra No 15 

Poz No 880.1223 

Tanım Dikili tip kabinetler 42u 600 mm * 800 mm 19" 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Tip testleri yapılmıĢ ve buna ait test sonuçları  idareye verilmiĢ ,  arka kapakları ve iç dikmeleri ( önde 2 adet arkada 
2 adet)  en az 2 mm kalınlığında, kabin etlerin iç yüzeyleri en az 1,5 mm kalınlığında DKP saçtan mamul,  dikme 
aralıkları 19" geniĢliğinde, kilitlenebilir, tekerlekli ve tekerlekleri en az 200 kg yük taĢıyabilen, kabinetlerin alt 
Ģaseleri, toz giriĢini engelleyici kablo giriĢ bölümüne ve kabloları sabitleme yeteneğine sahip olan, kabinetlerin ön, 
arka ve  yan kapakları anahtarlı kilitli açılabilir sökülebilir,  kabinetlerin ön kapakları, tamperli, anti statik, secure , 
füme renkli, rodajlı kalınlığı en az 4 mm kalınlığında cam olan en 135 derece anahtarlı kilitli açılabilir, sökülebilir, 
yapıya sahip ön kapak camının mukavemetini artırmak için camın etrafına camı tutan en az 3 cm eninde vidalı, 
metal geçmeli, çerçeve yapısı olan , elektrostatik toz boya ile boyanmıĢ, kabinetlerin üst kısmında ve/veya yan 
yüzeylerinde havalandırma mazgalları olan, üst kapak ve/veya Ģapka söküldüğü zamana fan grubuna müdahale 
edebilecek tasarlanmıĢ olan , kabinet dikmeleri üzerindeki kare deliklerin her bir kenarı 9,5±0.01 mm ölçüsünde 
olan, kabinet dikmeleri kabinetlerin derinliği boyunca hareket edebilen özellikte olmalıdır. 
(TS EN 61439-1 standardına uygun) 

  Sıra No 16 

Poz No 880.1278 

Tanım Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek grubu 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi (TS EN 61439-1 standardına uygun) 

  Sıra No 17 

Poz No 880.1281 

Tanım Ürüne ait aksesuar termostatlı fan modülü (4 fanlı) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi (TS EN 61439-1 standardına uygun) 

  Sıra No 18 

Poz No 880.1287 

Tanım Ürüne ait aksesuar  19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi (TS EN 61439-1 standardına uygun) 

  Sıra No 19 

Poz No 880.1289 

Tanım Ürüne ait aksesuar  19"  1u yatay kablo düzenleyici 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi (TS EN 61439-1 standardına uygun) 

  Sıra No 20 

Poz No 880.1297 

Tanım Ürüne ait aksesuar 25u dikey kablo düzenleyici 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi (TS EN 61439-1 standardına uygun) 
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  Sıra No 21 

Poz No 880.5631 

Tanım Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Ġhzarat :% 60 
Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band  geniĢliği ve 250 Mbps hızındaki veri 
iletiĢiminde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız büklümlü perler (ekransız sarmal büklümlü) ve hepsini 
kapsayan HFFR dıĢ kılıfı sayesinde geç tutuĢan,genelde kendiliğinden sönen,yanma sırasında zehirletici gaz ve 
duman çıkarmayan IEC 60332-1 IEC 60754  test uygunluk belgeli;  4 çift kablo ISO class D - CAT6e standardında 
23 AWG 0,57mm çıplak bakır kaplama ölçütünde kablonun temini iĢyerine nakli  ile her nevi ufak malzeme iĢçilik 
montaj ve test dahil . Uygulama esnasında kablo hangi Ģartta tesis ediliyorsa  o imalata ait malzeme bedelinin 
ayrıca  ilgili pozdan ödenmesi 
 (Boru içerisinden geçiriliyor ise  boru bedelinin,kablo tavasından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan 
ödenmesi) 

  Sıra No 22 

Poz No 880.575 

Tanım Utp cat6 sıva altı tekli priz 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için  bilgisayarlar arası  250 Mhz bandgeniĢliği ve 250 Mbps hızındaki  
veri iletiĢiminde kullanılan   CAT6 Standartlarında , RJ-45  8 kontaklı çekirdekli, Jack Temas Noktası Ġletkenliği 
yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır.EkranlanmamıĢ , ANSI/TIA/EIA-568B.2 , ISO/IEC -11801 
Standartlarına uygun, ISO belgeli , Sıva altı  , tek  portlu , PVC Çerçeve, Priz Kutusu, yaylı priz kapağı,Etiket,  
iĢçilik, montaj,test,nakliye dahil . 

  Sıra No 23 

Poz No 880.584 

Tanım 24 portlu utp cat6 patch panel 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Yerel alan ağlarında (LAN) yatay dağtım veya telekomünikasyon odalarında ekipman sonlandırılmasında ve 
birleĢtirme noktalarındaki kablo sonlandırmaları için 250 Mhz bandgeniĢliği ve 1000 Mbps hızındaki veri iletiĢiminde 
kullanılan CAT 6 Standartlarında , RJ-45 tipi 8 Kontaklı diĢi konnektörlü, 19 inch geniĢliğinde , EkranlanmamıĢ, Jack 
Temas Noktası Ġletkenliği yüksek evsafta bir malzeme ile kaplı olacaktır. Yapım malzemesi çelik, alüminyum, 
alüminyum alaĢım veya anot alüminyum malzemeden yapılmıĢ, ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1 , ISO/IEC -11801 
Standartlarına uygun, Etiket,iĢçilik, montaj , test dahil 

  Sıra No 24 

Poz No 890.804 

Tanım Tip2 sayısal telefon seti(an.h.hat8,an.d.hat32,say.d.hat15) 

Birim AD 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Telefon setleri standart 2 (iki) tel ile bağlanacak ve enerjisini santralden alacaktır. Setler 5 adet programlanabilir tuĢ, 
ahizesiz görüĢme, en az 40 karakter LCD ekran, gelen numara ve isim bilgilerini ekrandan görme, tarih ve saat 
bilgilerini ekrandan görme, mute tuĢu (sesin karĢı tarafa gitmesini engelleyen tuĢ) özellikli olacaktır. Setler (en az 
2B+D) ISDN özelliklerini destekleyecektir. 
 
Setler için ilave edilebilecek opsiyon özellikler 
- Tekrar arama tuĢu olmalıdır. 
- Setler birbirine kısa mesaj gönderebilmelidir. 
- Setler 30 adet aramayı hafızasında tutabilmelidir. (10 adet cevapsız çağrı 10 adet gelen çağrı 10 adet yapılan 
arama) 
- Setlerde zil ve ses ayarı yapılabilmelidir. 
Setler 100 adet isim ve numarayı adres defterinde tutmalıdır. 

  Sıra No 25 

Poz No ÖZ-CCTV03 

Tanım KAYIT SUNUCU + STROGE: 

Birim ad 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   
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Sıra No 26 

Poz No ÖZ-CCTV04 

Tanım 32'' LED TFT VVTV RENKLĠ MONĠTÖR: 

Birim ad 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 27 

Poz No ÖZ-CCTV05 

Tanım SEÇME VE KONTROL KLAVYESĠ: 

Birim ad 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 28 

Poz No ÖZ-CCTV06 

Tanım ĠZLEME/YÖNETĠM SUNUCUSU: 

Birim ad 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 29 

Poz No ÖZ-CCTV07 

Tanım 24 PORT Gbit POE SWĠTCH: 

Birim ad 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 30 

Poz No ÖZ-CCTV1 

Tanım Ġç Ortam Kutu/Bullet Tipi IP Kamera 

Birim ad 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 31 

Poz No ÖZ-CCTV-2 

Tanım HARĠCĠ VANDAL PROOF 2MP FIX/BOX DOME IP KAMERA(D/N): 

Birim ad 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  03.03.01 - Plastik Enjeksiyon Atölyesi 

Sıra No 1 

Poz No BUSBAR1 

Tanım BB 63 A, BaĢtan besleme modülü, 5 W 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 2 

Poz No BUSBAR2 

Tanım STD 63 A, Standart Boy, 4 W 

Birim MT 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   
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  Sıra No 3 

Poz No BUSBAR3 

Tanım 32 A, Otomatlı BoĢ ÇıkıĢ Kutusu 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 4 

Poz No BUSBAR4 

Tanım 63 A Tesbit Elemanı 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 5 

Poz No BUSBAR5 

Tanım MONTAJ EK TAKIMI 

Birim TK 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 6 

Poz No BUSBAR6 

Tanım B1 160 A, BESLEME ELEMANI 1-4W 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 7 

Poz No BUSBAR7 

Tanım STD-160 A-DÜZBOY BUSBAR-4W 

Birim MT 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 8 

Poz No BUSBAR8 

Tanım 160 A TESPĠT ELEMANI 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 9 

Poz No BUSBAR9 

Tanım 16 A-B ÇIKIġ KUTUSU(BOg) 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  03.03.02 - Mobilya Teknolojileri Atölyesi 

Sıra No 1 

Poz No BUSBAR10 

Tanım BB 63 A, BaĢtan besleme modülü, 5 W 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 
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Tarifi   

  Sıra No 2 

Poz No BUSBAR11 

Tanım STD 63 A, Standart Boy, 4 W 

Birim MT 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 3 

Poz No BUSBAR12 

Tanım 32 A, Otomatlı BoĢ ÇıkıĢ Kutusu 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 4 

Poz No BUSBAR13 

Tanım 63 A Tesbit Elemanı 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 5 

Poz No BUSBAR14 

Tanım 63 A MONTAJ EK TAKIMI 

Birim TK 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  

  03.03.03 - Makina ve Metal Teknolojileri Atölyesi 

Sıra No 1 

Poz No BUSBAR15 

Tanım 160 A, BESLEME ELEMANI 1-4W 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 2 

Poz No BUSBAR16 

Tanım 160 A-DÜZBOY BUSBAR-4W 

Birim MT 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 3 

Poz No BUSBAR17 

Tanım TESPĠT ELEMANI 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 4 

Poz No BUSBAR18 

Tanım YATAY DÖNÜġ 
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Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 5 

Poz No BUSBAR19 

Tanım 16 A-B ÇIKIġ KUTUSU(BOġ) 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  Sıra No 6 

Poz No BUSBAR20 

Tanım 40 A-B ÇIKIġ KUTUSU (BOġ) 

Birim AD 

Kitap PROJEYE ÖZEL (PRJ) 

Tarifi   

  

  04 - ÇEVRE DÜZENLEMESĠ 

Sıra No 1 

Poz No Y.15.006/2B 

Tanım Makine ile her derinlik ve her geniĢlikte yumuĢak ve sert küskülük kazılması (derin kazı) 

Birim M3 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi YumuĢak ve sert küskülük zeminde; makina ile kazının yapılması, taĢıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar 
taĢınması, depo, imla veya sedde yerinde boĢaltılması, serilmesi, inĢaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan 
boĢlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için 
yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, iĢçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı 
fiyatı: 
 
ÖLÇÜ: 
Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır. 
NOT: 
1)Bu birim fiyata su zammı, iksa, 25 metre dıĢındaki taĢıma, dolgunun sulama ve sıkıĢtırma bedelleri dâhil değildir.  
2)Derinlik zammı ödenmez. 

  Sıra No 2 

Poz No Y.16.050/11 

Tanım 
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, 
gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 

Birim M3 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü 
ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant 
sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri 
kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve 
benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmıĢ beton üretim tesisi) standardına ve 
projesine uygun, yıkanmıĢ, elenmiĢ granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataĢ, çimento, su ve gerektiğinde katkı 
malzemesi ile C 8/10 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; 
beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, iĢyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası 
ile basılması, yerleĢtirilmesi, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dıĢ tesirlerden korunması ve bakımının 
yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü 
iĢçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, iĢyerindeki her türlü yatay ve düĢey 
taĢımalar, yükleme ve boĢaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataĢın ve çimentonun 
temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taĢıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taĢıtlardan boĢaltılması, 
istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve 
diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı 
dâhil, yerinde dökülmüĢ ve basınç dayanımı C 8/10 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³fiyatı: 
 
ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 
 
NOT: 
1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması 
ve bu belgeleri imalata baĢlamadan önce idareye vermesi zorunludur. Ġbraz edilen belgelerin uygun olduğunun 
tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki 
mevzuatına göre piyasa arz koĢullarını da taĢıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 
2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde iĢin adı da belirtilmiĢ olan faturaların birer suretinin 
ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 
4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düĢülür. 

  Sıra No 3 

Poz No Y.16.050/14 

Tanım 
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, 
gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) 

Birim M3 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü 
ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant 
sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri 
kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve 
benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmıĢ beton üretim tesisi) standardına ve 
projesine uygun, yıkanmıĢ, elenmiĢ granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataĢ, çimento, su ve gerektiğinde katkı 
malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; 
beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, iĢyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası 
ile basılması, yerleĢtirilmesi, vibratör ile sıkıĢtırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dıĢ tesirlerden 
korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin 
yapılması, için gerekli her türlü iĢçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, iĢyerindeki 
her türlü yatay ve düĢey taĢımalar, yükleme ve boĢaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya 
kırmataĢın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taĢıtlara yüklenmesi, beton tesisine 
nakli, taĢıtlardan boĢaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun 
temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve 
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüĢ ve basınç dayanımı C 20/25 olan gri renkte, normal hazır 
betonun 1 m³fiyatı: 
 
ÖLÇÜ:Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 
 
NOT: 
1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması 
ve bu belgeleri imalata baĢlamadan önce idareye vermesi zorunludur. Ġbraz edilen belgelerin uygun olduğunun 
tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki 
mevzuatına göre piyasa arz koĢullarını da taĢıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır. 
2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde iĢin adı da belirtilmiĢ olan faturaların birer suretinin 
ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 
3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 
4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düĢülür. 

  Sıra No 4 

Poz No Y.21.001/03 

Tanım Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

 

Tarifi Proje ve Ģartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmıĢ 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalardan düz 
yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak Ģekilde takviye edilmesi, kalıbın 
sökülmesi, bu iĢler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile iĢçilik, iĢ yerinde yatay-düĢey taĢıma, 
yükleme-boĢaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: 
 
ÖLÇÜ : 
 
Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. BoĢluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin 
çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boĢluğu çıkarılmaz. 
 
NOT : 
 
1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir. 
 
2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir. 

  Sıra No 5 

Poz No Y.21.001/04 

Tanım Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Proje ve Ģartnamesine göre; sacdan eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona 
dayanacak Ģekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu iĢler için gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile 
iĢçilik, iĢ yerinde yatay-düĢey taĢıma, yükleme-boĢaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: 
 
ÖLÇÜ : 
 
Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. BoĢluk hacmi çıkarılmayan imalât deliklerinin 
çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boĢluğu çıkarılmaz. 
 
NOT : 
 
1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir. 
 
2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir. 

  Sıra No 6 

Poz No Y.23.014 

Tanım Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 

Birim TON 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması 
için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inĢaat yerindeki yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, 
boĢaltma, iĢçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı: 
 
ÖLÇÜ: 1) Betonarme detay resimlerine göre kroĢeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.  
2) Çelik  çubukların ağırlıkları aĢağıdaki cetvelden alınır.  
3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz. 
4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat 
analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz. 
 
Çap (Ø) Birim Ağırlığı  
mm Kg/m  
8 0,395  
10 0,617  
12 0,888  

  Sıra No 7 

Poz No Y.26.017/011 

Tanım 
Doğal büyük parke taĢı (bpt) ile döĢeme kaplaması yapılması (yol, meydan, park, kaldırım ve benzeri 
yerlerde) (120-130 mm boyutlarında, granit, bazalt, diyorit, diyabaz, melafir, gabro, grovak ve benzeri taĢlar 
ile) 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 
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Tarifi Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, (120-130) mm ebatlarında doğru 
kenarlı ve prizmatik parke taĢının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döĢenmesi taĢların 
tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inĢaat yerindeki yükleme yatay ve 
düĢey taĢıma, boĢaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, iĢçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve 
kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: 
 
Ölçü: Kaplama yapılan yüzey projesi üzerinden hesaplanır. 

  Sıra No 8 

Poz No Y.26.017/032 

Tanım 
8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taĢı ile döĢeme kaplaması yapılması (her 
ebat, renk ve desende) 

Birim M2 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi,  8cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve 
prizmatik normal çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taĢının kum tabakası üzerine 
istenen eğimde ve derz aralığında döĢenmesi, taĢların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, 
yüzeyinin süpürülmesi, inĢaat yerindeki yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, 
iĢçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil,  1 m2 fiyatı: 
 
ÖLÇÜ : Kaplama yapılan yüzey alanı proje üzerinden hesaplanır. 

  Sıra No 9 

Poz No Y.26.017/065 

Tanım 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döĢenmesi (pahlı, her renk) 

Birim MT 

Kitap Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (BAY) 

Tarifi Proje ve tekniğine uygun olarak 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine 
montajı, iki bordür arasındaki birleĢim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve 
zayiatı, iĢçilik iĢyerindeki yükleme, yatay ve düĢey taĢıma, boĢaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel 
giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: 
 
ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır. 

 

1) Yapım 

 
- ÇĠMENTO ĠġLERĠ GENEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ 

- PREFABRĠK GENEL ġARTNAMESĠ 

- SU GENEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ (TS.266) 
- AGREGA GENEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ 
- BETON GENEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ (TS.802) 

- HAZIR BETON ĠMALATINA AĠT TEKNĠK ġARTNAME 

- DEMĠR ĠġLERĠ GENEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ 

- ÇELĠK ĠMALAT TEKNĠK ġARTNAMESĠ 

- AHġAP ĠġLERĠ GENEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ 

- KAZI ĠġLERĠ GENEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ 

- ELEKTRĠK TESĠSAT ĠġLERĠ GENEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ 

 

2) Mekanik 

 
- MAKĠNE TESĠSATI GENEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ 

 

3) Elektrik 
- ELEKTRĠK TESĠSAT ĠġLERĠ GENEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ 

 

4) Aksesuar ve Ekler 

Tasarım (çizimler) 

 

5) Alet ve Diğer Gerekli Araçlar 

 

a) ĠĢ Planı ve Programı  

b) Kalite Güvence Sistemi 

c) Tasarım DeğiĢiklikleri 

 

6) Bakım Gereksinimi 
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I. Yüklenici, bakım döneminde inĢaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı, 

ayrıca  

 

a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya iĢçilik hatasından ya da 

Tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya 

 

b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları; 

 

c) SözleĢme Makamı tarafından veya SözleĢme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen 

hasarları gidermekle yükümlüdür. 

 

II. Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karĢılanır. Yenilenen veya 

değiĢtirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiĢtirmenin 

yapılması ile baĢlar. SözleĢmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca 

yenileme veya değiĢtirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır. 

 

III. Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde SözleĢme Makamı 

veya Denetleyici durumu Yüklenici‟ye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya 

hasarı gidermediği takdirde SözleĢme Makamı: 

 

a. Giderleri Yüklenici tarafından karĢılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; 

bu durumda SözleĢme Makamı bu giderleri yüklenicinin hakediĢlerinden ve/veya 

teminatlarından keser, veya  

b. SözleĢmeyi fesheder. 

 

IV. Hata veya hasar SözleĢme Makamı‟nın inĢaatın tamamını veya bir kısmını büyük ölçüde 

kullanmasına engel oluyorsa SözleĢme Makamı, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inĢaatın bu 

parçaların sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir. 

 

V. Yükleniciye hemen ulaĢılamadığı veya ulaĢıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil 

durumlarda SözleĢme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karĢılanmak 

üzere yaptırabilir. SözleĢme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan 

Yükleniciye bildirir. 

 

VI. Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım 

iĢi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hakediĢlerden mahsup 

edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar 

görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez. 

 

 VII. Bakım konusundaki yükümlülükler Özel KoĢullar ve Teknik ġartnamede belirtilir. Bakım süresi 

belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleĢtiği tarihte baĢlar.  

 

 VIII. Geçici kabul gerçekleĢtikten sonra Yüklenici inĢaatı etkileyebilecek ve kendisinden 

kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici 

geçici kabulün gerçekleĢme tarihinden itibaren Özel ġartlar‟da belirtildiği üzere yapımın sağlam 

olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir. 

 

7)  Çevre ile ilgili gereksinimler 

 
Yapım iĢleri, inĢaatın hem çevre hem etraftaki yerleĢim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini 

asgariye indirecek Ģekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla 

yükümlüdür. 

 

8) Yasalara Uyulması 

Türkiye‟de çalıĢanların istihdamına iliĢkin koĢullar gözetilir ve her tür çalıĢanın istihdamına iliĢkin 

yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. Ġsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve 

sonuçlanan ihale kapsamındaki iĢlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye‟de geçerli her 

türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır. 

   

9) Görünürlük/Tanınırlık Gerekleri 

Kalkınma Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı iĢleri projeyi açıklayıcı mahiyette 

panolarla tanıtılmalıdır.  
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10) Diğer Hususlar 

ĠĢ bu hususlar özel Ģartları belirlemek amacıyla tanzim edilmiĢtir ve belirtilmeyen hususlarda ve yapım 

esnasında çıkabilecek ek hususlarda idare görüĢü alınacaktır. 

10.1  Teklif birim fiyatlarına, iĢin cinsine göre, aĢağıda belirtilen bedel ve giderlerde dahildir. 

10.2  Yüklenici tüm imalatları Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesinde belirtilen hususlara uygun 

yapmak zorundadır. 

10.3  Teklif birim fiyatlara ve ihtiyaç olması durumunda daha sonradan yapılacak yeni fiyatlarda 

nakliye bedelleri dahildir. Nakliye bedeli ayrıca ödenmeyecektir. Yüklenici teklif birim 

fiyatlarını nakliye fiyatı dahil olarak verecektir. Yüklenici iĢin baĢlangıcından bitimine kadar 

tüm imalatlarda ayrıca bir nakliye bedeli isteyemez. 

10.4  Yüklenici firma iĢçilerin hak ve alacaklarını ĠĢ Kanunu yönetmeliklerine uygun olarak 

ödemek zorundadır. Aksi halde iĢçi alacaklarını yüklenicinin hak ediĢinden kesilerek idarece 

sahiplerine ödenir. 

10.5  Yüklenici yaptığı iĢlerde kusurlu oldukları tespit edilen imalatları kendisine verilen süre 

içerisinde yıkıp yeniden yapmaya mecburdur. Bundan dolayı her türlü sorumluluk 

yükleniciye ait olmakla beraber kusurlu ve eksik bırakılmıĢ imalatlar için yükleniciye idare 

tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 

10.6  ĠĢlerin yapılması için gerekli her türlü malzemenin bedeli ve satın alınması 

-Yükseklik, derinlik, zorluk ve su müĢkülat zammı ile su boĢaltma zamları bedelleri 

-Atölye giderleri 

-Her türlü makine, teçhizat, taĢıt, alet ve edevat giderleri 

-SözleĢme konusu iĢin yapımında kullanılacak hassas ekipman ve alet giderleri 

-Montaj için yardımcı olarak kaynatılacak parçalar ile yardımcı montaj cıvatalarının temin ve 

iĢçilik masrafları . Montajdan sonra bu parçaların kesilmesi ve yerlerinin temizlenmesi masrafları 

-ÇalıĢma platformu , travers , yer montaj masası ve kaynak mesnedi gibi yardımcı teçhizatların 

temin ve yapım bedeli ile iĢin bitiminde sökümü için yapılacak masraflar 

-Teknik emniyet ve koruma tedbirleri masrafları 

Tartı masrafları 

-Her türlü sarf malzemesinin (Her cins ve çapta; elektrot, kaynak teli, karpit, oksijen asetilen, 

argon gazı, L.P. gazları, her cins ve kalınlıkta conta, salmastra, kendir, her türlü deliklerin 

açılması için matkap uçları , testere ağızları , ısıtma ve tavlama için lüzumlu yakıt ve gereçler, 

elektrik ve temizleme ve tesviye malzemeleri, saç ve ağaç vidaları ile somunlar, tel ve saç 

plakalar, izolabant, teflon bant, sargı bezleri, lehim, çekomastik, alçı, zift, plastik ve çelik dübeller 

, kroĢeler ve benzerlerinin ) iĢ yerinde temin bedelleri 

-Her türlü temizlik malzemelerinin ( mazot, benzin, yağ, tiner, arap sabunu, zımpara, üstübü v.s. 

gibi ) iĢ yerinde temin bedellerinin tamamı, sözleĢme bedeli ve birim fiyatlara dahildir. 
10.7  Her türlü iĢ iskelesi birim fiyatlar dahilindedir.  

10.8  Her tür vergi, Genel masraf ve Yüklenici karı da Birim Fiyatlara dahildir .  

10.9  KDV Birim Fiyatların dıĢındadır. 

10.10 Her tür kalıp iskelesi, çalıĢma ortamını koruyucu iskele ve yapılar, lamine polietilen 

koruyucular sarf malzeme ve iĢçiliği niteliğinde olup verilmiĢ birim fiyatları içindedir.  

10.11 ĠġĠN KONTROLÜ: Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümlerince inĢaatın kanuni 

denetiminin yapılması iĢi ĠġVERENE aittir.  
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Söz. Ek-3: Teknik Teklif 
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TEKNĠK TEKLĠF (Yapım ĠĢi ihaleleri için)      (Söz. EK: 3c) 

 

<Ġstekliler teknik tekliflerini Teknik ġartname doğrultusunda, Ģartnamede istenilen niteliklere ve teknik projeye 

uygun olarak hazırlayacaklardır. SözleĢme Makamı tarafından talep edilmiĢ ise, ayrıca aĢağıda belirtilen 

hususlarda bilgilere de yer vereceklerdir.>  

 

1. Teklif Sahibi Hakkında Genel Bilgi 

2. Organizasyon ġeması  

Yöneticiler ve projede görevlendirmeyi düĢündükleri kilit personelleri içerecek Ģekilde hazırlanmalı ve kilit 

personele iliĢkin öz geçmiĢler de sunulmalıdır. 

3. Yüklenici Olarak Deneyim  

Son <rakam> yıl içerisinde tamamlanan benzer nitelikteki iĢlerin listesi, sözleĢme bedelleri, iĢverenlerin adları ve 

irtibat bilgilerini de içerecek Ģekilde listelenmelidir. 

4. Tesis ve Araç-Ekipman Listesi  

SözleĢmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesis, araç ve ekipman listesi sunulmalıdır. Bu tesis 

ve ekipman kendi malı değilse sözleĢme imzalanması halinde bu tesis ve ekipmanın kendi kullanımında olacağına 

dair taahhütname sunulmalıdır. 

5. ĠĢ Planı ve Programı  

Ġhale konusu iĢin gerçekleĢtirilmesi için önerilen iĢ planı programı açıklamalı olarak hazırlanmalıdır. 

6. Kalite Güvence Sistem (ler)i 

Yapım iĢlerinin baĢarılı bir Ģekilde tamamlanması için kullanılması teklif edilen kalite güvence sistem 

(ler)inin detaylarını burada belirtiniz. 

 

7. Adli Sicil Kaydı 

Son 5 yıl içerisinde yürütülen veya hali hazırda yürütülmekte olan sözleĢmelerden kaynaklanan 

herhangi bir dava veya tahkim geçmiĢi hakkında bilgi veriniz. Bu davaların lehinize mi yoksa 

aleyhinize mi sonuçlandığını, bu davalar sonucu tahakkuk etmiĢ cezalar olup olmadığını burada 

açıklayınız. Ortak giriĢim / konsorsiyum halinde her bir ortağı için ayrı bir sayfa doldurulmalıdır. 

 

8. Ek Bilgi 

Ġstekliler buraya, tekliflerinin değerlendirilmesi için faydalı olduğuna inandıkları ilave bilgileri 

ekleyebilirler. 

 

 

İsteklinin Kaşesi 

  Yetkili İmza 
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Söz. Ek-4: Mali Teklif 

 

 

 

(Ġhale kapsamında tekliflerin sunulması aĢamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak 

sunulacaktır) 
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Yapım ĠĢi Ġhaleleri Ġçin 

 

MALĠ TEKLĠF FORMU                                                                   Söz. EK:4c 

 
A. BĠRĠM FĠYAT ESASLI ĠHALELER 

 

Birim fiyat esasında ihale yapılmakta ise, aĢağıdaki tabloda; Teknik ġartnamenin ilgili maddeleri kullanarak, 1-5. sütunlar 

SözleĢme Makamı tarafından doldurulacak, istekli birim fiyat (6), tutar (7) ve KDV (8) sütunlarını doldurarak teklifini 

hazırlayacaktır.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Kalem 

 

Tanım 

 

Teknik 

ġartname 

 

Birim 

 

Miktar 

Birim 

Fiyat 

(TL) 

Tutar 

(TL) 

KDV 

(TL) 

1 Hafriyat Madde X m3 100 500 50.000 9.000 

2        

3        

4        

.        

.        

.        

.        

N        

Ara Toplam   

Arızi giderler (ara toplamın %5-10 arası bir miktar)   

Toplam Teklif Tutarı (rakam ve yazı ile)   

 

B.  GÖTÜRÜ BEDEL ESASLI ĠHALELER 

 

Götürü bedel ihalelerde 1. Sütun SözleĢme Makamınca doldurulacak, 2. Ve 3. Sütunlara istekli teklifini 

yazacaktır. 

1 2 3 

ĠĢin Tanımı 

 

Tutar 

(TL) 

KDV 

(TL) 

Teknik ġartname uyarınca projesinde tanımlanmıĢ bina yapımı  50.000 9.000 

Arızi giderler (ara toplamın %5-10 arası bir miktar)   

Toplam Teklif Tutarı (rakam ve yazıyla)   

 

C.  KARMA ĠHALELER 

 

Karma ihale; toplam teklif fiyatı sabit olmak üzere, hak ediĢlerin düzenlenmesinde esas alınacak birim fiyatların da 

teklif edildiği teklif modelidir. Bu tür ihalelerde istekli yukarıdaki tabloların ikisini birden sunacaktır. 

  

<Sözleşme Makamı ihale yöntemini belirlediğinde, uygun teklif formunu oluşturacaktır.> 

 

İsteklinin Kaşesi 

  Yetkili İmza 

 

 

Not: Birim fiyatlar ve toplam teklif tutarlarında tespit edilen hatalar aĢağıdaki Ģekilde düzeltilecektir:  

a) Rakam ve yazı ile belirtilen miktarlarda bir fark bulunduğu zaman, yazılı olarak belirtilen miktar geçerli 

olacaktır.  

b) Birim oran ile birim fiyatın miktar ile çarpılması sonucunda bulunan toplam miktar arasında bir fark 

olduğunda belirtilen birim oran geçerli olacaktır.  
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Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler 
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MALĠ KĠMLĠK FORMU                                                                      (Söz. EK: 5a) 

MALĠ KĠMLĠK

HESAP SAHĠBĠ

ADI

ADRESĠ

KASABA/ġEHĠR POSTA KODU

ÜLKE KDV SĠCĠL NO

ĠRTĠBAT KURULACAK KĠġĠ

TELEFON FAKS

E - POSTA

BANKA

BANKA ADI

ġUBE ADRESĠ

KASABA/ġEHĠR POSTA KODU

ÜLKE

HESAP NO

IBAN 

NOTLAR :

BANKANIN KAġESĠ + BANKA TEMSĠLCĠSĠNĠN ĠMZASI: TARĠH + HESAP SAHĠBĠNĠN ĠMZASI:

(Her ikisi de gereklidir) (Gereklidir)
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TÜZEL KĠMLĠK FORMU                                                (Söz. EK: 5b) 

GERÇEK KİŞİ 

 
SOYADI                     

  

ĠLK ĠSĠM                     

  

2.  ĠSĠM                     

  

3. ĠSĠM                     

 
RESMĠ ADRESĠ 
 

 

                    

 

                    

 

                    

 

POSTA KODU        POSTA KUTUSU       

 

ġEHĠR                   

 

ÜLKE                   

 

T.C. KĠMLĠK NUMARASI             

 

VERGĠ NUMARASI             
 

VERGĠ DAĠRESĠ                   
 

KĠMLĠK BELGESĠ TÜRÜ: NÜFUS KAĞIDI  EHLĠYET  PASAPORT  

KĠMLĠK BELGESĠ NO:                   
 
 

DOĞUM TARĠHĠ           

 G G  A Y  Y Y Y Y 

 

DOĞUM YERĠ- ĠL                   

 

DOĞUM YERĠ- ÜLKE                   

 

TELEFON                

 

FAKS                

 

E-POSTA                     

 

BU “TÜZEL KĠġĠLĠK BELGESĠ” DOLDURULMALI VE KĠMLĠK BELGESĠNĠN OKUNUR BĠR FOTOKOPĠSĠYLE BĠRLĠKTE 
VERĠLMELĠDĠR. 

TARĠH VE ĠMZA  
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TÜZEL KİMLİK FORMU                                                                                                 (Söz. EK: 5b) 

KAMU KURUM/KURULUŞLARI 

TÜRÜ                         
 

STK (Sivil Toplum KuruluĢu) EVET   HAYIR   
 

ĠSĠM(LER) 
 

 

                    

 

                    

 

                    

 

                    

 

KISALTMA           
 

RESMĠ ADRESĠ 
 

 

                    

 

                    

 

                    

 

POSTA KODU        POSTA KUTUSU       
 

ġEHĠR                   
 

ÜLKE                   
 

VERGĠ NUMARASI             
 

KAYIT YERĠ             
 

KAYIT TARĠHĠ           

 G G  A Y  Y Y Y Y 
 

KAYIT NUMARASI               
 

TELEFON                
 

FAKS                

 

E-POSTA                     
 

Bu “Tüzel kiĢilik belgesi” doldurulmalı ve aĢağıdakilerle birlikte verilmelidir: 
 tüzel kiĢiliğin kuruluĢuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası 
 eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kiĢiliğin kuruluĢunu belirten baĢka bir resmi doküman 

 

TARĠH  DAMGA 

 

YETKĠLĠ TEMSĠLCĠNĠN ADI VE GÖREVĠ 

 

ĠMZA 

TÜZEL KİMLİK FORMU                                                                                                 (Söz. EK: 5b) 

ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR 

TÜRÜ                         

 

STK (Sivil Toplum KuruluĢu) EVET   HAYIR   

 



SR Ek 3 – Teklif Dosyası  Satın Alma Rehberi 

 

ĠSĠM(LER) 
 

 

                    

 

                    

 

                    

 

                    

 

KISALTMA           

 

GENEL MERKEZ 
RESMĠ ADRESĠ 
 

 

                    

 

                    

 

                    

 

POSTA KODU        POSTA KUTUSU       

 

ġEHĠR                   

 

ÜLKE                   

 

VERGĠ NUMARASI             

 

KAYIT YERĠ             

 

KAYIT TARĠHĠ           

 G G  A Y  Y Y Y Y 

 

KAYIT NUMARASI               

 

TELEFON                

 

FAKS                

 

E-POSTA                     

 

BU “TÜZEL KĠġĠLĠK BELGESĠ” DOLDURULMALI VE AġAĞIDAKĠLERLE BĠRLĠKTE VERĠLMELĠDĠR: 
 SÖZLEġME TARAFININ ĠSĠM, ADRES VE ULUSAL OTORĠTELER TARAFINDAN VERĠLEN KAYIT NUMARASINI 

GÖSTEREN RESMĠ DOKÜMANIN BĠR KOPYASI (ÖRNEĞĠN; RESMĠ GAZETE, ġĠRKETLERĠN KAYDI VB.) 
 YUKARIDA DEĞĠNĠLEN RESMĠ DOKÜMANDA BELĠRTĠLMEMĠġSE VE DE MÜMKÜNSE VERGĠ KAYDININ BĠR 

KOPYASI 

 

TARĠH VE ĠMZA  
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KĠLĠT PERSONELĠN MESLEKĠ DENEYĠMĠ                                                                                  Söz. Ek-5c 
 

ÖZGEÇMĠġ 
(Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek) 

SözleĢmede önerilen pozisyon: 

1. Soyadı:  

2. Adı:     

3.  Doğum yeri ve tarihi:  

4. Tabiyeti:       

5. Medeni durumu:       

 Adres (telefon/faks/e-posta): 

6.  Eğitim: 

Eğitim Kurumlaır:  

Tarih: 

 (ay/yıl) tarihinden 

(ay/yıl) tarihine kadar 

 

Derece:  

 

7.  Yabancı Dil 

(1‟den 5‟e kadar bir ölçeğe göre, 5 en iyi): 

Dil Okuma Konuşma Yazma 

    

 

8. Mesleki kurumlara üyeliği: 

9. Diğer yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.):  

10. Mevcut pozisyon: 

11. Mesleki deneyim süresi: 

12. Kilit özellikleri: 

13. Bölgesel deneyimi: 

 

Ülke/Bölge/Şehir Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) 

tarihine kadar) 

Projenin adı ve kısa tanımı 

   

   

 

14. Mesleki deneyim: 

 

Tarih: (ay/yıl) tarihinden (ay/yıl) tarihine kadar  

Yer  

ġirket/kurum  

Pozisyon  

ĠĢ tanımı  

 

15. Diğerleri: 

15a. Yayınlar ve seminerler: 

15b. Referanslar: 

 

Ġmza .................................................... 

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler) 

 

Tarih ............................................
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TESĠS, ARAÇ ve EKĠPMAN                                                                                  Söz. Ek-5d 
 

SözleĢmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesisler/ekipmanlar: 

 

 AÇIKLAMA 

(tip/marka/model) 

Güç/ 

kapasite 

Ünite 

sayısı 

YaĢ 

(yıl) 

Kendi mülkiyeti (KM) 

veya kira (K)/ ve 

mülkiyet yüzdesi 

MenĢei 

(ülke) 

Cari yaklaĢık 

değeri 

(TL) 

A) ĠNġAAT TESĠSĠ / 

EKĠPMANLAR 

      

     /   

     /   

     /   

     /   

B) ARAÇLAR VE 

KAMYONLAR 

   /   

     /   

        

     /   

     /   

C) DĠĞER TESĠSLER    /   

     /   

        

        

     /   

     /   

 

Ġmza .................................................... 

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler) 

 

Tarih ............................................ 
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ORTAK GĠRĠġĠMLER HAKKINDA BĠLGĠ                                                     Söz. Ek-5e  

(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.) 

1 Adı ......................................................................................  

2 Yönetim kurulunun adresi .................................................. 

 ..................................................................................................  

 Teleks .......................................................... 

 Telefon .........................Faks ..................................E-posta ..... 

3 SözleĢme Makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider ortağı olan 

ortak giriĢim / konsorsiyumlar için) 

 Ofis adresi ........................................................................... 

 .................................................................................................. 

 Teleks .......................................................... 

 Telefon ..............................Faks ......................................... 

4 Ortakların isimleri 

 i) ..............................................................................................  

 ii) ..............................................................................................  

 iii) .............................................................................................. 

 vb. ............................................................................................  

5 Lider ortağın adı 

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

6 Ortak giriĢim/konsorsiyumun oluĢumu ile ilgili anlaĢma 

 i) Ġmza tarihi: ................................................................ 

 ii) Yeri: ................................................................................... 

 iii) Ek – ortak giriĢim / konsorsiyum sözleĢmesi 

7 Ortakların her biri tarafından yapılacak iĢlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında önerilen iĢ 

bölümü (% olarak)  

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 .................................................................................................. 

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

 

 

İmza .................................................... 

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler) 

 

Tarih ............................................ 
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Bölüm C: Diğer Bilgiler 
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Ġdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu 

 
ġanlıurfa Teknoloji GeliĢtirme ve Eğitim Merkezi 

 

 

Teklif No. _____________________ 

Adı:  ______________________________________________ 

 

Ġdari Uygunluk Tablosu 
 

T
ek

li
f 

za
rf

ı 
N

o
. 

Teklif sahibinin adı 

T
ek

li
f 

sü
re

si
 i

çi
n

d
e 

te
sl

im
 e

d
il

m
iĢ

. 
  

  
 (

E
/H

) 

T
ek

li
f 

U
su

lü
n

e 
u

y
g

u
n

, 

k
ap

al
ı 

o
la

ra
k

 t
es

li
m

 

ed
il

m
iĢ

  

(E
/H

) 

 

T
ek

li
f 

fo
rm

u
 

d
o

ld
u

ru
lm

u
Ģ.

  

 (
E

/H
) 

T
ek

li
f 

sa
h

ib
in

in
 b

ey
an

ı 

im
za

lı
  

(E
/H

) 
 

T
ek

n
ik

 T
ek

li
f 

m
ev

cu
t 

(E
/H

) 

M
al

i 
T

ek
li

f 
ay

rı
 b

ir
 z

ar
ft

a 

v
e 

k
ap

al
ı 

o
la

ra
k

 s
u

n
u

lm
u

Ģ 

(E
/H

) 

 

K
ar

ar
 

(K
ab

u
l/

R
et

) 

T
ek

li
f 

al
ın

d
ı 

b
el

g
es

i 

v
er

il
d

i 
(E

/H
) 

1          

2          

3          

4          

5          
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1. Yapım ĠĢi Ġhaleleri Ġçin 

TEKNĠK DEĞERLENDĠRME TABLOSU 

Ġlgili projeye uygun hale getirilecektir. Değerlendirme Komitesi tarafından doldurulmalıdır, SözleĢme Makamı iĢin gereklerine uygun olarak 
farklı/ilave kriterler belirleyebilir. 

SözleĢme baĢlığı : ġanlıurfa Teknoloji GeliĢtirme ve Eğitim Merkezi Yapım ĠĢi 

Yayın Referansı : TRC2/17/GPDU2/0001 
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Bölüm D. Teklif Sunum Formu 

 

 
 

< Ġsteklinin Anteti> 

Referans: < her bir ihale davet mektubu için> 

SözleĢme adı: < SözleĢme baĢlığı >  Lot baĢlığı: < Lot baĢlığı, ihale lotlara bölünmüĢ ise> 

Teklif teslim formunun bir adet imzalanmıĢ aslı (mali kimlik formu, tüzel kiĢilik formu ve sunulması gereken 

diğer beyannameler de dahil) <rakam> kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmıĢ olmalıdır. 

1 ĠSTEKLĠNĠN KĠMLĠĞĠ 

 

Tüzel kiĢiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i 

 

2 ĠLETĠġĠM KURULACAK KĠġĠ (bu teklif için) 

Adı Soyadı  

Firma Adı  

Adres  

Telefon  

Faks  

e-mail  

3 BEYANNAME(LER) 

Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kiĢilik, ekteki formatta kullanılan imzalı 

beyannameyi teslim etmelidir.  

4 TAAHHÜTNAME 

Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kiĢisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için 

hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koĢul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. Ġhale 

dosyasında belirlenen <hizmetleri sağlamayı / malları tedarik etmeyi / yapım iĢini üstlenmeyi>, Teknik 

Teklifimizi oluĢturan aĢağıdaki belgeler ve mühürlenmiĢ ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak 

teklif ediyoruz. 

 Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri  

 Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri 

 Planlar – Çizimler (sadece yapım iĢleri için) 

 Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için) 

 Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmiĢlerden oluĢur) (hizmet alımları ve istenmiĢ ise diğer 

alımlar için) 

 Ġsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere) 

 Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için) 

 Ġhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuĢ mali 

kimlik formu  

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler 

dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez. 
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 DoldurulmuĢ Tüzel KiĢilik Formu  

Bu teklif, Ġsteklilere Talimatların 25. maddesinde belirtilmiĢ olan geçerlilik süresince geçerlidir.   

 

Ġstekli adına.  

 

Adı Soyadı  

Ġmza  

Tarih  
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Beyanname Formatı 

 
(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı) 

<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır> 

 

 

<Tarih> 

<SözleĢme Makamı (Yararlanıcı)nın ismi ve adresi> 

Referansınız: < Davet tarihi> 

Sayın Yetkili, 

 

TEKLĠF SAHĠBĠNĠN BEYANI 

 

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,  biz, <Tüzel kiĢiliğin ad(lar)ı>  olarak,  

 

 ĠĢbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiĢ olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı 

ihaleye verilen tekliflerde baĢka bir Ģekil ve formda katılımcı olmadığımızı; 

 Ġsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil 

olmadığımızı; 

 Ġsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranıĢlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara 

uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle 

mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatıĢması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;                    

 BaĢvuru formunda yalnızca kendi tüzel kiĢiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;  

 Teklif süreci ya da sözleĢmenin uygulanmasının herhangi bir aĢamasında, üstte belirtilen durumlarda 

herhangi bir değiĢiklik olması halinde, SözleĢme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve 

 Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlıĢ ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma 

Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi, 

beyan ederiz. 

 

Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, Ġsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dıĢı bırakılma durumlarından 

herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil 

niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait 

olmayacaktır.  

Ġstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik 

durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.  

Ġhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlıĢ 

bilgi vermiĢ olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz. 

Saygılarımla 

 

<Tüzel kiĢiliğin yetkili temsilcisinin imzası> 

<Tüzel kiĢiliğin yetkili temsilcisinin adı ve ünvanı > 
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Değerlendirme Komitesi Tayini  

 

(Proje Adı) 

 

ġANLIURFA TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VE EĞĠTĠM 

MERKEZĠ 

 

ĠHALE NO: TRC2/17/GPDU2/0001 

TEKLĠFE DAVET TARĠHĠ: 

ĠHALE KAPSAMI: ġanlıurfa Teknoloji GeliĢtirme ve Eğitim Merkezi Yapım ĠĢi‟nin 

gerçekleĢtirilmesi 

UYGULANAN PROSEDÜR: Açık Ġhale Usulü 

 

 

Yukarıda bahsi geçen ihale kapsamında sunulacak teklifleri değerlendirmek üzere, aĢağıda; ad, soy ad 

ve görevleri belirtilen kiĢilerden oluĢan Değerlendirme Komitesi tayin edilmiĢtir : 

 

 

 

 

 

Gözlemci olarak katılımları için <Ajans / diğer> uzman(lar)ı davet edilmiĢtir. 

 

 

 Adı Soyadı Görevi / Mesleği 

   

   

   

   

   

   

   

 

Tarih: ____________________ 

 

 

 

SözleĢme Makamı  

Yetkilisi 

 

 

_________________________ 

Ġmza 

 

 

 
<Not: Mal Alımı ve Hizmet Alımı ihalelerinde, birisi baĢkan ve hepsi eĢit oy hakkına sahip olmak üzere en az üç 

kiĢiden, Yapım ĠĢleri ihalelerinde ise en az beĢ kiĢiden oluĢan bir Değerlendirme Komitesi tayin edilmelidir. Bu 

belge SözleĢme Makamı yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra ihale iĢlem dosyasında muhafaza edilecektir.> 
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Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı
5
 

 
Ġhale referansı: TRC2/17/GPDU2/0001 
 
AĢağıda imzası bulunan ben, iĢbu belge ile yukarıda bahsi geçen ihale prosedürünün değerlendirmesine 

katılmayı kabul ettiğimi beyan ederim. Bu beyanda bulunarak, bu ihale prosedürü ile ilgili olarak bugüne kadar, 

değerlendirme süreci ile ilgili harici eylemler için ihale değerlendirme ve sözleĢme prosedürlerine yönelik, 

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamındaki satın almalarda uygulanacak ilgili rehberler 

ve mevzuat hükümleri de dahil olmak üzere mevcut bilgileri edinmiĢ olduğumu doğrularım.  

 

Sorumluluklarımı tarafsız ve adil bir Ģekilde yerine getireceğimi beyan ederim.  

 

Değerlendirme sürecinin sonucundan kazanç sağlaması olası tüm taraflardan bağımsızım
6
,
7
.  Bildiğim ve 

inandığım kadarıyla, herhangi bir tarafın gözünde bağımsızlığım konusunda soru iĢareti yaratabilecek olan ve 

geçmiĢte veya bugün var olan veya öngörülebilir gelecekte ortaya çıkması muhtemel olan hiçbir gerçek veya 

koĢul mevcut değildir. Bu tür bir durumun değerlendirme süreci içerisinde ortaya çıkması, bu tür bir iliĢkinin var 

olması veya kurulmuĢ olduğu yolunda ortaya çıkması halinde, bunu derhal beyan edeceğim ve değerlendirme 

sürecine katılımıma derhal son vereceğim.  

 

GeçmiĢ 3 yıl içinde isteklinin, onların konsorsiyum üyeleri ya da alt yüklenicileri tarafından çalıĢtırılmadığımı 

beyan ederim. Ayrıca bildiğim kadarıyla, isteklileri değerlendirmedeki yeteneğim konusunda Ģüphe uyandıracak 

durumum olmadığını beyan ederim.      

 

Değerlendirmenin bir sonucu olarak veya değerlendirme sırasında bana ifĢa edilen veya tarafımdan keĢfedilen 

veya hazırlanan herhangi bir bilgi veya belgeyi (“gizli bilgiler”) güvende ve gizli tutmayı ve bu tür bilgileri 

herhangi bir üçüncü tarafa ifĢa etmemeyi kabul ediyorum. Aynı zamanda, temin edilen herhangi bir yazılı bilgi 

veya standart formun kopyalarını tutmamayı da kabul ediyorum.  

 

Gizli bilgiler, iĢbu Beyanı imzalamayı ve bu Beyanın Ģartları ile bağlı olmayı kabul etmedikleri sürece hiçbir 

çalıĢana veya uzmana ifĢa edilmeyecektir.  

 
Ġsim  

Ġmza  

Tarih   

 

                                                           
5 Değerlendirme sürecine katılacak olan herkes tarafından doldurulacaktır (oy versin veya vermesin değerlendirme 

komitesinin üyeleri ve herhangi bir gözlemci dahil olmak üzere) 
6  GeçmiĢte veya halihazırda doğrudan veya dolaylı olarak, mali, mesleki veya diğer türde bir iliĢkinin var olup olmadığının 

dikkate alınması  

7  Ġhaleye / Ġhale davetine doğrudan veya dolaylı olarak katılan birey, bir konsorsiyumun üyesi, ortaklardan herhangi biri 

veya bunlar tarafından teklif edilen taĢeronlar.  
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Teklif Alındı Belgesi Örneği 

 

ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 

ġanlıurfa Teknoloji GeliĢtirme ve Eğitim Merkezi Yapım ĠĢi konulu hizmet alımı ihalesi 

kapsamında < teklif verenin unvanı > tarafından verilen teklif, <tarih> tarihinde ve saat 

<saat> „ de teslim alınmıĢ ve < teklif numarası > no.lu teklif olarak telif listesine 

kaydedilmiĢtir. 

 

SözleĢme Makamı adına  

Teslim alanın adı soyadı 

              Ġmzası 

 

 
Not: SözleĢme Makamı ihalesi kapsamında istekliler tarafından teslim edilen teklifleri kayıt altına alacak ve 

teklif sahiplerine tekliflerini teslim ettiklerine dair bu belgeyi imzalayarak vereceklerdir. 
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Teklif AçılıĢ Kontrol Listesi 

 
Adımlar  

1. Tüm teklif zarfları BaĢkana teslim edilmiĢtir. 

 

… 

2. Tüm teklif zarfları teslim alınma sırasına göre numaralandırılmıĢtır. 

 

… 

3. BaĢkan alınan tüm teklif zarflarının ihale açma oturumu sırasında mevcut bulunduğunu 

doğrulamıĢtır. 

 

 

… 

4. BaĢkan tüm teklif zarflarının kapalı ve iyi durumda olduğunu doğrulamıĢtır. 

 

… 

5. BaĢkan ve üyeler dıĢ teklif zarflarını açararak aĢağıda belirtilen iĢlemleri gerçekleĢtirmiĢtir: 

 Teklif zarfı numarasının, tüm teknik teklif nüshalarının ve mali teklif zarfının üzerine 

yazılması. 

 Tüm belge asıllarının ilk sayfalarının ve mali teklifi içeren zarfın parafe edilmesi  

 

 

 

 

… 

 
6. Her teklif zarfı için, Değerlendirme Komitesi, alınan tekliflerin aĢağıdaki hususları içerip 

içermediğini: 

 Zarf üzerindeki kayıt numarası 

 Ġsteklinin adı 

 Tarih (ve saat, teklifler için verilen son tarihte teslim alınan teklifler için) 

 DıĢ zarfın durumu 

 Teknik ve mali tekliflerin ayrı ayrı zarflarda teslim alınıp alınmadığı  

 Ġsteklinin, beyanını da içeren teklif baĢvuru formunu ekleyip eklemediği 

 Talep edilmiĢ ise, geçici teminatın sağlanıp sağlanmadığı 

 Teklifin açılıĢ safhasına iliĢkin idari kurallara uygun olup olmadığı 

 

kontrol etmiĢtir. 

 

 

 

… 

… 

… 

… 

 

… 

… 

… 

… 

 

7. Tarafsızlılık ve gizlilik beyanı değerlendirme komitesinin tüm üyeleri ve gözlemciler tarafından 

imzalanmıĢtır. 

 

… 

8. BaĢkan teslim alınan teklif sunuĢ mektuplarını imzalamıĢtır. 

 

… 

9. BaĢkan, mali tekliflerin güvenli bir yerde muhafazasını sağlamıĢtır (hizmet alımları için). 

 

… 

10. Teklif açılıĢ tutanağı, değerlendirme komitesinin tüm üyeleri tarafından imzalanmıĢtır. 

 

… 

 

 
Değerlendirme Komitesi BaĢkanı / Üyesi  

Ġmza  

Tarih  
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Mali Teklif Oturumu Teklif AçılıĢ Tutanağı 

 

1. Zaman çizelgesi 

 TARĠH SAAT YER 

Teklif Davet mektubunun 

gönderilme tarihi 

   

BaĢvuru için son tarih    

Teklif açma oturumu    

2. Teklif veren istekliler ve mali teklifleri 

Teklif zarfı 

numarası 

Ġsteklinin adı Mali teklif tutarları 

   

   

   

   

   

3. Geri çekilen teklifler 

AĢağıda belirtilen istekliler teklif tekliflerini geri çekmiĢlerdir(herhangi bir teklifin geri çekilmiş olması halinde): 

Teklif zarfı 

numarası 

Ġsteklinin adı Nedeni (biliniyorsa) 

   

   

4. Gözlemci(ler) 

Adı Temsil ettiği Kurum 

  

 

5. Ġmzalar 

Değerlendirme Komitesi Adı Soyadı Ġmzası 

BaĢkan Kadir Kılıçoğlu  

Üye Hüseyin Belit  

Üye Selçuk KarakuĢ  

Üye Recep Aytaç Ġzgördü  

Üye Ġsmail AktaĢ  
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Teklif Değerlendirme Raporu 

Ġhale No  : __________________ 

Ġhale Adı  : __________________ 

Ġhale Bedeli  : __________________ 

Uygulanan Usul : __________________ 
 

 

Yukarıda adı geçen ihale için aĢağıdaki firmalar davet edilmiĢtir / müracaat etmiĢtir. 

No. Firma adı Ġlçe/ĠL 

1   

2   

3   

4   

 

AĢağıdaki firmalar tekliflerini zamanında tarafımıza teslim etmiĢtir: 

No. Firma adı Ġlçe/ĠL 

1   

2   

3   

4   

 

Değerlendirme Komitesi bu belgeye ekli değerlendirme tablosunu kullanarak tüm teklifleri incelemiĢtir. 

 

AĢağıdaki teklifler Ģartları karĢılayamadığından değerlendirme dıĢı bırakılmıĢtır: 

No. Firma adı Gerekçe  <Örnekler*> 

1   

2   

3   

* <uygun olmayan menĢe>, <teknik Ģartnameye uygun olmaması>, <imzalanmamıĢ evrak>, <uygun olmayan 

teslimat koĢulları> 

 

Değerlendirmeyi geçen teklifler aritmetik hata kontrolü yapıldıktan ve bulunan hatalar resen düzeltildikten sonra 

aĢağıdaki gibi sıralanmıĢtır: 

No. Firma Önerilen fiyat 

1   

2   

3   

 

Sonuç 
Değerlendirme Komitesi ihalenin aĢağıdaki gibi verilmesini önermektedir: 

Firma adı Toplam bedel 

 .-TL 

 

 Değerlendirme Komitesi Adı Soyadı Ġmzası 

BaĢkan Kadir Kılıçoğlu  

Üye Hüseyin Belit  

Üye Selçuk KarakuĢ  

Üye Recep Aytaç Ġzgördü  

Üye Ġsmail AktaĢ  
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Seçilmeyen Ġstekliye Mektup 

 

< SözleĢme Makamının Anteti > 

< Tarih > 

< Ġsteklinin Adresi > 

 

SözleĢme baĢlığı :  

Yayın referansı :  

 

Sayın < Ġlgilinin Ġsmi > 

 

Yukarıda belirtilen ihale sürecine katılımınız için teĢekkür ederiz. Ancak, gönderdiğiniz teklif aĢağıdaki 

sebeplerden dolayı seçilmemiĢtir. 

 

[Geçerli olmayan satırları siliniz] 

  Teklifiniz son teslim tarihinden önce elimize ulaĢmamıĢtır. 

  Teklifiniz idari uygunluk Ģartlarını karĢılamamaktadır. 

  Teknik teklifiniz Ģartnamede belirtilen özellikleri taĢımamaktadır. 

  Mali teklifiniz, sözleĢme için mevcut azami bütçeyi aĢmaktadır. 

  Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ekonomik teklif değildir. 

  Teklifiniz teknik olarak uygun bulunan teklifler içerisinde en ucuz teklif değildir. 

  … … … … … … … … … 

 

Ġhalenin … … … … … … .-TL tutarında teklif veren <seçilen isteklinin adı> üzerine kaldığı bilginize sunulur. 

 

Bundan sonraki projelerimizdeki giriĢimlerimize aktif olarak ilgi göstermeye devam etmenizi temenni ederiz. 

 

Saygılarımla, 

SözleĢme Makamı Adına 

 

< isim > 

< imza > 

 



SR Ek 11 – Seçilmeyen Ġstekliye Mektup Satın Alma Rehberi 

 

SözleĢmeye Davet Mektubu 

 

[Sözleşme Makamının Anteti] 

 

SAYI :  

KONU : SözleĢmeye davet 

Ġhale kararının onaylandığı tarih : _ _/_ _/_ _ _ _ 

  

Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden verilmiştir / iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir / 

faks ile iletilmiştir]. 

  

  

  

  

  

  

  

 [isteklinin adresi]  

Sayın [isteklinin adı veya ticaret unvanı], 

  

ĠLGĠ : _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz. 

    

 
 
[işin adı] iĢine ait ihale uhdenizde kalmıĢtır. Tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi (7) gün içinde ihale tarihi 

itibarıyla idari Ģartnamede sayılan ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olmadığınıza dair belgeler  [ ile 

ihale bedelinin % 10’u oranında kesin teminatı vermek] ve gerekli olan diğer iĢlemleri de tamamlamak suretiyle 

ihale konusu iĢe iliĢkin sözleĢmeyi en geç (......) gün
8
 içerisinde imzalamanız gerekmektedir.  

 

 Saygılarımızla. 

 

 

 

 

 SözleĢme Makamı Yetkilisi 

 Adı SOYADI 

 Görevi 

 Ġmza 

 

                                                           
8
 ĠĢin niteliği, teminat istenip istenmediği, isteklinin uyruğu vb hususlar göz önünde bulundurularak makul bir süre tanımlanacaktır. 

 


