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Tarih : 13.02.2019 

Sayı  : 1 

Konu :Teklif Vermeye Davet  

Sayın Yetkili,  

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında 

doğrudan hibe mekanizması ile fonlanan Genç İş Gücünün Ekonomik Kalkınmadaki Katma 

Değerinin Arttırılması Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan makine/ekipman ihale yoluyla 
tedarik edilecektir.   

Bu kapsamda Avrasya Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği, tarafından bu proje 

kapsamında ihtiyaç duyulan ve satın alınacak malların temini için teklif vermeye davet 

edilmektesiniz. Teknik Şartname Ek 1’de verilmektedir. 

Bu davet mektubunda yer alan tüm kalemler için teklif vermeniz gerekir. Sözleşme bir bütün 

olarak değerlendirilecektir. 

Teklif bir orijinal dosya olarak sunulacaktır. Teklifle birlikte teknik belgeler ve katalogları, söz 

konusu her bir kaleme ilişkin diğer basılı materyal ve temin edilecek mallar için bakım ve 

onarım hizmeti sağlayacak firmaların ad ve adres bilgileri de sunulacaktır.  

Aşağıda listeli belgeler teklif ile birlikte sunulacaktır. Teklif isteme dokümanındaki şartları 

sağlayan en düşük teklif sahibi aşağıdaki belgelerin orijinallerini sunacak ve akabinde 

sözleşme yapılacaktır.  Sözleşme Makamı belgelerini sağlayamayan teklif sahipleri ile 

sözleşme imzalamayacaktır.  

 

1. Tebligat Adresi (Kanuni ikametgâh belgesi),  

2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,  

3. İmza Sirküleri,  

4. Vekâleten ihaleye katılım sağlanması halinde, teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter 

tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri ( sözleşme yıl içinde alınmış), 

5. Vergi Levhası (fotokopi),  
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EK 1. TEKNİK ŞARTNAME  
 

 
1. Genel Tanım 

 
Avrasya Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği tarafından hazırlanan ve TANAP 
Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında 
doğrudan hibe mekanizması ile fonlanması uygun görülen Genç İş Gücünün Ekonomik 
Kalkınmadaki Katma Değerinin Arttırılması Projesi kapsamında Polatlı Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde mesleki eğitim kurs uygulamaları için  mesleki eğitim atölyesi 
oluşturulacaktır. Eğitim atölye ve birimlerin işlevselliğini sağlamak amacıyla aşağıda 
listesi verilen makine ekipman alınacaktır. 

 

2. Teknik Şartname 
 

ELEKTRONİK BASKI DEVRE PROTOTİPLEME SİSTEMİ   (CNC Router) 

      GENEL ŞARTLAR 
Sistem tüm ekipmanları ile birlikte yeni ve kullanılmamış kırık ezik çatlak pas gibi imalat ve 
sonradan meydana gelen depolama ve nakliye hataları olmayacaktır. Yüklenici firma 
sisteme ait çalıştırma ve kullanma el kitabı bakım kitapları ile parça kataloglarını Türkçe 
olarak teslim edecektir.  
Yüklenici firma Türkçe olarak cihazın kullanımı ile ilgili eğitim verecektir. 
 
TEKNİK ÖZELLİKLER 
Alınacak sistem aşağıdaki özelliklerde olmalıdır. Bu özellikler teklif edilen sistemin 
sağlaması gereken asgari şartlardır. Bunlara ilave özellikler de teklif edilebilir.  
 
1. Sistem 220 V / 50 Hz şebeke ve Avrupa standardı monofaze priz ile çalışacaktır. 

2. Sistem asit kullanmadan, kazıma yöntemi ile devre kartındaki delikleri delme, devre 

desenini oluşturma ve devre kenarlarını kesip çıkarma özelliğine sahip olacaktır. 

3. Sistem ile birlikte kullanımı için gerekli olan yazılımlar ücretsiz olarak verilecektir. 

Yazılım lisansı süresiz olacaktır. Yazılım yaygın standartlarda gelen datayı (Gerber-

Excellon ikilisi, DXF vb. ) kabul edecek, değişiklik/düzeltme-çıkarma yapma 

özelliklerine sahip olacaktır.  

4. Sistem bilinen yaygın CAD programları ile uyumlu olarak çalışacak ve standart 

formatlarda üretilen datayı girdi olarak kabul edecektir. 

5. Sistem, oluşturduğu çapakları vakumlayarak temizleme donanımına sahip olmalıdır. 

6. Sistem çift yüzlü devre kartı prototiplemeye uygun olmalıdır. 

7. Sistem en az 200 mm x 300 x 5 mm çalışma alanına sahip olacaktır. 5 mm’ye kadar 

kartların yüzeyinde işlem yapabilecek, 2,5 mm kalınlığa kadar da delme ve kesme 

yapabilecektir. 

8. Sistem Manuel uç değiştirme özelliğine sahip olacaktır. 

9. Sistem iki yüzdeki desenlerin çakışmasını delik tanıma özelliği olan entegre bir kamera 

ile yapacaktır. 

10. Sistem farklı kalınlıkta bakır kaplamalı kartlar için çalışma (kazıma) derinliğini ayarlama 

özelliğine sahip olacaktır. 

11. Sistem X – Y ve Z eksenleri hareketlerini 2 – faz step motorlar ile yapacaktır 

12. X – Y hareketi en az 100 mm / s’ye çıkabilecektir (boşta gezme hızı). 

13. Çözünürlük 1 µm den daha iyi olmalıdır.  
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14. Sistemin tekrarlama hatası ± 0,005 mm sınırları içerisinde olacaktır. 

15. Sistemin toplam hata payı ± 0,02 mm den küçük olacaktır. 

16. Sistem çift yüzlü devrelerde, üst yüz ile alt yüz arasındaki çakışma hatası ± 0,02 

mm’den küçük olacaktır. 

17. Sistem dakikada en az 100 delik delebilmelidir. 

18. Sistem 0,4 mm çapa kadar küçük delik delebilmelidir. 

19. Sistem delme, kazıma ve kesme işlemlerini; hızı minimum 40.000 rpm çıkabilen spindle 

motor ile yapacaktır. Spindle çalışma devri yazılım kontrollü olmalıdır. 

20. Sistemin kullanacağı uçlar standart 1/8” (3,175 mm) şaftlı 36 – 38 mm uçlar olacaktır. 

 

CNC DİK İŞLEME TEZGAHI ( CNC freze tezgahı ) 

GENEL ŞARTLAR                                                                                                        

Tezgah tüm ekipmanları ile birlikte yeni ve kullanılmamış kırık ezik çatlak pas gibi imalat 

ve sonradan meydana gelen depolama ve nakliye hataları olmayacaktır. Yüklenici firma 

tezgaha ait çalıştırma ve kullanma el kitabı bakım kitapları ile parça kataloglarını Türkçe 

olarak teslim edecektir.                                                                                               

Yüklenici firma Türkçe olarak cihazın kullanımı ile ilgili eğitim verecektir. 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
Alınacak tezgah aşağıdaki özelliklerde olmalıdır. Bu özellikler teklif edilen tezgahın 
sağlaması gereken asgari şartlardır. Bunlara ilave özellikler de teklif edilebilir. Tezgah, en 
az 3 eksenli olmalıdır.  
 
1 CNC Dik İşleme Merkezi Tabla Özellikleri 

- X ekseni minimum 1000 mm olmalıdır. 
- Y ekseni minimum 450 mm olmalıdır. 
- Tabla en az 350kg yük kaldırabilecek ve işleyebilecek kapasitede olmalıdır. 

 
2 CNC Dik İşleme Merkezi Eksen Hareketleri 

- X ekseni hareketi minimum 600 mm olmalıdır. 
- Y ekseni minimum 400 mm olmalıdır. 
- Z ekseni minimum 500 mm olmalıdır. 

 
3 CNC Dik İşleme Merkezi Motor Özellikleri 

- Tezgâh ana servo motor gücü minimum 7 KW olmalıdır. 
- Tezgâh fener mili devir sayısı minimum 8.000 devir/dak. olmalıdır. 
- Tezgâh iş mili en düşük devir sayısı ile en yüksek devir sayısı arasında kademesiz 

olarak ayarlanabilecek özellikte olmalıdır. 
- Toplam güç en az 20KVA olmalıdır. 

 
4 Tezgâh Eksen Hızları 

- X ekseninde boşta hızlı hareket minimum 30 m/dak. olmalıdır. 
- Y ekseninde boşta hızlı hareket minimum 30 m/dak. olmalıdır. 
- Z ekseninde boşta hızlı hareket minimum 25 m/dak. olmalıdır. 

 
5   Otomatik Takım Değiştirici (ATC) Özellikleri 

- Otomatik takım değiştirici kollu ATC olmalıdır. 
- Takım sayısı minimum 24 adet olmalıdır. 
- Takım tutucu BT40 veya eşdeğer normda olmalıdır. 
- Takım ağırlığı en az 6 kg olmalıdır. 
- Takım takım değiştirme zamanı maksimum 3 sn olmalıdır. 
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KONTROL ÜNİTESİ ÖZELLİKLERİ 
1- Kontrol Ünitesi Özellikleri 

• Kontrol ünitesi  en az 8,4” ekranlı ISO programlama özelliğine sahip olmalı, 
• Programa kalınan satırdan ya da istenilen satırdan devam edibimle özelliği olmalı, 
• RS485 bağlantı özelliği ve Compact Flash (CF) kart veya USB program aktarma özelliği 
çalışır olmalıdır. 
• Tezgâhla birlikte 2 adet Compact Flash kart veya USB veri aktarıcı hafızası verilecektir. 
• Kontrol ünitesi ekranı çizgisel veya simülasyon özellikte çalışır durumda olacaktır. 
• Elektrik kesilmelerinde ya da tezgâh kapatıldığında sistem parametrelerini ve yazılı 
programları hafızada tutma özelliği olmalı ve bu özelliği sağlayan şarj edilebilme 
özelliğine sahip pil (batarya) bulunmalı, 
• Kontrol ünitesi üzerinde tezgâhın tüm fonksiyonlarına erişim sağlayacak tuş takımları 
mevcut olmalı, 
• CNC kontrol ünitesine girilebilen nümerik değerler 0.001 mm veya daha küçük 
değerlerde olacaktır. 
• Takım uzunluk ve çap offset yapabilme özelliği olacak, 
• Kesici takım kompanzasyon ayarlama özelliği olacaktır. 
• Devir sayısı ve ilerleme değerleri (Spindle override ve Feed override) manuel olarak 
değiştirilebilir özellikte olmalı, 
• Acil durdurma butonu (Emergency Button) bulunacak, 
• Otomatik takım değiştiriciye elle kumanda edilebilmeli, 
• İş parçası sıfır noktası tanıtma özelliği olmalı. 
• Tezgâh eksenlerinin manuel hareketleri elektronik el çarkı (MPG - Manual Pulse 
Generator) ile gerçekleştirilebilir özellikte olacaktır. 
• Ethernet ile program (FTP) aktarma özelliği olmalıdır. 
• En az 256 mb hafızası olmalıdır. 
• USB üzerinden çalışabilme özelliği olmalıdır. 

 
2– Programlama Özellikleri 

• Inch ve Metrik programlama özelliği olmalı, 
• Yazılan bir CNC programının mantıksal hatalarının kontrol edilebilmesi için önceden 

test etme özelliği olmalı, 
• Mutlak (Absolute) ve eklemeli (Incremental) programlama özelliği olacak, 
• G00, G01 doğrusal (Linear) interpolasyon özelliği olmalı, 
• G02, G03 eğirsel (Circular) interpolasyon özelliği olmalı, 
• Dry Run (Kuru çalıştırma) özelliği olmalı, 
• G84 tapping özelliği olmalı, 
• Helisel interpolasyon özelliği olmalı 
• Delik delme (Drilling), delik büyütme (Boring) ve delik delme ile ilgili diğer döngüler 

olmalı, 
• İlerlemeler mm/dakika ya da mm/devir cinsinden seçilebilir özellikte olmalıdır. 
• Tezgâh mili saat ibresinin dönüş yönünde (CW) ve saat ibresinin tersi dönüş yönünde 

(CCW) dönebilme özelliğinde olmalıdır. 
• MDI (Manual Data Input) modunda kısa program girilebilme özelliğinde olmalıdır. 
• Kesici takım kimlik ve offset bilgilerinin bulunduğu sayfalar olmalıdır. 
• Programın işletilmesi esnasında ekranda aktif olan program satırı, devir sayısı, X, Y ve 

Z  eksenlerindeki anlık koordinat değerleri ile ilerleme hızları görülebilmelidir. 
 
 

YAPISAL  ÖZELLİKLERİ 
• Tezgâh gövdesi monoblok döküm olacaktır.  
• Kızaklar orta frekans sertliğe sahip ve ısıl işlem uygulanmış olacaktır.  
• Tezgâh rijit, sağlam ve titreşimsiz bir yapıya sahip olacaktır.  
• Kızaklar ağır tip bilyalı linear kızak olacaktır. 



 

 

C02/S/M/01405 Sayfa 6 / 25 

 

• Tepe uyarı ikaz lambası olacak, 
• Tezgâh komple kapalı, sac korumalı ve sac aksamları elektrostatik toz boyalı olacak, 
• Uygun ve tezgah tarafından kontrollü, tam otomatik merkezi yağlama sistemi olacaktır.  
• Çalışma kabini iç aydınlatma lambası olacaktır.  
• Otomatik soğutma sistemi olacaktır.  
• Mukavemeti artırılmış 3 eksende vidalı miller bulunacaktır. 
• Manuel talaş toplama haznesi bulunacaktır. 
• Elektrik kontrol ünitesi havalandırmalı olmalıdır 
• Eşanjör bulunmalıdır. 
 

      EMNİYET ve GÜVENLİK İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER 
• Kapı açık iken tezgâh çalışmamalıdır. 
• Voltaj değişmelerine karşı gerekli önlemler tezgâhta alınmış olmalıdır. 
• Kızaklar teleskobik koruyuculu olmalı, birleşim yerlerinde sıyırıcılar ve siliciler 
bulunacaktır.  
• Aşırı yüklemelerde tezgahın durma özelliği olacaktır.  
• Tezgahın hareketli kısımları iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak koruma altına alınmış 
olacaktır.  
• İş mili dış etkilerden etkilenmeyecek şekilde yataklanmış olacaktır.  
• Tezgahın sürgülü kapısı üzerindeki pencere kısmı saydam, dayanıklı ve çarpmalara 
karşı korumalı olacaktır.  
 
CNC DİK İŞLEME MERKEZİ STANDART, KALİTE ve GARANTİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR 
• Tezgâha ait CE belgesi olacaktır. 
• Tezgâhın imalatında kullanılan malzeme ve elemanlar ISO standartlarına uygun 
olacaktır. 
• Yüklenici firma, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu kanunun 
değişik 4822 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanmış, yönetmelikler ve tebliğlerde belirtilen  
diğer hükümlere uymayı kabul eder. 
• CNC Dik işleme merkezinin montajının yapılması ve çalıştırılması yüklenici firma 
tarafından  yapılacaktır. 
• Tezgâhın programlama uygulamaları,kullanımı, bakım ve onarımı hakkında tezgâh 
başında kullanıcılara uygulamalı en az 5 (beş) gün eğitim verilecektir. 
• Tezgâhın mekanik ve elektronik tüm sistemleri tezgâhın devreye alındığı tarihten 
itibaren   2 (iki) yıl ücretsiz garantili olacak. Bu garanti şartları üretici firma, Türkiye temsilcisi 
ve varsa yetki  verilen yüklenici firma tarafından verilecektir.  
• Ücretsiz garanti süresince servis ücreti, bakım ücreti, onarım ve yedek parçalardan 
hiçbir ücret talep edilmeyecektir. 
 
GENEL ŞARTLAR 
• CNC Dik işleme merkezinin ilgili atölye içerisine taşınması ile ilgili forklift vb. araçlar 
firma tarafından sağlanacaktır. 
• CNC Dik işleme merkezinin ilgili atölye içerisine alınması, tezgâhın tezgâh pabuçlarının 
hazırlanması ve tezgâhın teraziye alınması ile yerine  kurulması işlemleri satıcı firma 
tarafından yapılacaktır.  
• CNC Dik işleme merkezi yeni ve kullanılmamış olacak,üzerinde kırık, çatlak, çizik  veya 
herhangi bir imalat kusuru  olmayacaktır.  
• Tezgâhta kullanılan bütün donanım ve aksesuarlar ilgili firmanın en son ürünleri 
olacaktır. 
• CNC Dik işleme merkezinin montajı ve ilk çalıştırılması sırasında oluşabilecek tadilat  
malzemelerinin temini ve her türlü giderler satıcı firmaya ait olacaktır.  
 
 

      
 AMBALAJ ve TESLİM ŞARTLARI 



 

 

C02/S/M/01405 Sayfa 7 / 25 

 

• Tezgâh orijinal ambalajında yüklenici firma tarafından teslim edilecektir.  
• Tezgâh ambalaj içinde üzeri kalın naylonla kaplanmış olacaktır. 
• Yapılan ambalajlar vinç ya da forklift ile yüklemeye ve taşımaya uygun olacaktır. 
• Tezgâh ambalajında hiçbir hasar olmayacaktır. 
• Ambalaj içerisinde gelen her türlü takım, alet ve avadanlıklar tezgâha ait olup, 
faydalanıcıya teslim edilecektir. 
 
CNC DİK İŞLEME MERKEZİ İLE BİRLİKTE VERİLECEK PROGRAM TAKIM VE 
AKSESUARLAR 
• Tezgâh ait bakım çantası (İçerisinde tezgâha ait ayar ve bakımla ilgili takımlar 
olacak)firma tarafından karşılanacaktır. Çanta içerisinde allen anahtar takımı (2-14mm) 
arası, 6-7 ... 30-32 arası açık ağızlı anahtar, yıldız ve düz ağızlı tornavida seti, gres 
pompası ve yağdanlık bulunacaktır.  
• Yarı sentetik boryağı (Kesme yağı), her biri 30 Kg’ lık 2 adet firma tarafından 
karşılanacaktır. 
• ISO 68 kızak yağı her biri 16 Kg’ lık 2 adet firma tarafından karşılanacaktır. 
• Tezgahla birlikte pens takımı (4-22 arası) ve 2 adet adaptör verilecektir. 
• Aşağıda bulunan tutucular, takımlar ve bunlara ait uçlar verilecektir: 
o 1 adet dijital kumpas (200mm – 0.001mm hassasiyetli) 
o Hassas mengene 
o 1 adet klavuz çekme kafası 
o 1 adet kılavuz tutucu (6,8,10,12) 
o 1 adet mandren (0-13) 
o 2 adet mandren malafası 

 

 

DÜZ YATAK LİNEER KILAVUZLAMA CNC TORNA TEZGAHI (CNC Torna Tezgahı) 

 

GENEL ŞARTLAR 

Tezgah tüm ekipmanları ile birlikte yeni ve kullanılmamış kırık ezik çatlak pas gibi imalat ve 

sonradan meydana gelen depolama ve nakliye hataları olmayacaktır. Yüklenici firma tezgaha 

ait çalıştırma ve kullanma el kitabı bakım kitapları ile parça kataloglarını Türkçe olarak teslim 

edecektir.  

 

Yüklenici firma Türkçe olarak cihazın kullanımı ile ilgili eğitim verecektir. 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Alınacak tezgah aşağıdaki özelliklerde olmalıdır. Bu özellikler teklif edilen tezgahın 

sağlaması gereken asgari şartlardır. Bunlara ilave özellikler de teklif edilebilir.  

 

Genel Özellikleri 

 Tek parça monoblok yüksek kalite dökme demirden veya çelik konstrüksiyondan 

35 derece eğimli banko yatak yapısına sahip olarak üretilmelidir. Tamamen iki 

taraflı simetrik makina gövdesi ve kafa yapısı ile tüm eksen hareketlerinde 

sarsılmaz, sağlam bir yapıya sahip olmalıdır. 

 Lineer kızak sistemi ve yan vidalı mile sahip olmalıdır. Lineer kılavuzlama 

paslanmaz çelik teleskop ile güçlendirilmiş ve korumalı olmalıdır. 

 Vidalı mil kızaklar arasına yerleştirilmiş ve bu sayede hız artışı ve sürtünmede 

azalma sağlanmış olmalıdır. 

 Tezgah üzerinde en az 8 inç hidrolik ayna ve ayrıca silindir olmalıdır 
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  sahip olmalıdır. 

 Uygun ve tezgah tarafından kontrollü, tam otomatik merkezi yağlama sistemi 

olmalıdır.  

 Tezgâh rijit, sağlam ve titreşimsiz bir yapıya sahip olacaktır.  

 Güç kapasitesi en az 10 KVA ya sahip olmalıdır. 

 En az 8,4 inch renkli ekranı ve en az 1 adet güvenlik/acil yardım düğmesi olan, 

ergonomik yapıda ve cihazın tüm fonksiyonlarının kontrol edilebilir olduğu, Türkçe 

dil desteği bulunan cihaza entegre kontrol paneline sahip olmalıdır. Kontrol ünitesi 

üzerinde tezgâhın tüm fonksiyonlarına erişim sağlayacak tuş takımları mevcut 

olmalıdır. Kontrol ünitesi aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: 

o Aynı anda kontrol edilebilir eksen sayısı ve programlanabilir makina kontrol 

sistemi: en az 2 olmalıdır. 

o Çift kontrollü güvenlik sistemine sahip olmalıdır. 

o Program hafızası en az 2 MB olmalıdır. 

o Program adedi en az 1000 olmalıdır. 

o Depolama ünitesi en az 1 GB olmalıdır. 

o X vc Z eksenlerinde, CNC kontrol ünitesine girilebilen nümerik değerler 

0.001 mm veya daha küçük değerlerde olacaktır. 

o Acil durdurma butonu (Emergency Button) bulunmalıdır 

o Programın işletilmesi esnasında ekranda aktif olan program satırı, devir 

sayısı, eksenlerdeki anlık koordinat değerleri ile ilerleme hızları 

görülebilmelidir. 

o Elektrik kesilmelerinde ya da tezgâh kapatıldığında sistem parametrelerini 

ve yazılı  programları hafızada tutma özelliği olmalı ve bu özelliği sağlayan 

şarj edilebilme özelliğine sahip pil (batarya) bulunmalı, 

o Veri aktarımını sağlayacak, Flash Kart, RS-232  ve/veyaveya USB  girişi 

olacaktır. 

 

 Makinanın tepesinde kırmızı, yeşil ve sarı renklerden oluşan güvenlik uyarı/ikaz 

lambası olacaktır. 

 Tezgâh komple kapalı, sac korumalı ve sac aksamları elektrostatik toz boyalı 

olmalıdır. 

 Otomatik soğutma sistemine sahip olmalıdır. 

 Çalışma kabini iç aydınlatma lambası olacaktır.  

 Kapı açık iken tezgâh çalışmamalıdır. 

 Voltaj değişmelerine karşı gerekli önlemler tezgâhta alınmış olmalıdır. 

 Tezgahın sürgülü kapısı üzerindeki pencere kısmı saydam, dayanıklı ve 

çarpmalara karşı korumalı olacaktır.  

 Aşırı yüklemelerde tezgahın durma özelliği olacaktır.  

 Tezgahın hareketli kısımları iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak koruma altına 

alınmış olacaktır.  

 Tezgâha ait CE belgesi olacaktır. 

 Tezgâhın imalatında kullanılan malzeme ve elemanlar ISO standartlarına uygun 

olacaktır. 
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CNC Torna Makinesi Teknik Özellikleri 

 X, Z eksen hareketleri minimum 150mm (X), minimum 300mm (Z) olmalıdır. 

 Maksimum çevirme çapı;  

o (Yatak üzerinde): en az 400mm 

o (Kızak üzerinde): en az 200mm olmalıdır. 

 Maksimum parça işleme uzunluğu en az 300mm olmalıdır. 

 Fener mili delik çapı en az 50mm olmalıdır. İç delik çapı en az 45mm olmalıdır. 

 Fener mili devri en az 4000 d/dk olmalıdır. 

 Fener mili servo ana motor olmalıdır. 

 Ana motor en az 5 kW gücünde olmalıdır. 

 Eksen hareket hızları en az 18m/dk (X-Z için) olmalıdır. 

 En az 8 istasyonlu tarete sahip olacaktır.  

 Gereken takımlar CNC ile birlikte verilecektir. 

 Karşı Punta Pinol Koniği MT4 olmalıdır. Punta tipi hidrolik olmalıdır. 

 Karşı Punta Pinol İlerleme Miktarı en az 80 mm olmalıdır. 

 

Garanti Koşulları  

 Makinenin kurulum ve eğitimleri yüklenici tarafından gerçekleştirilmelidir. Makinede 

garanti 2 yıl dan aşağı olmamalıdır ve imalatçı firma en az 5 yıl yedek parça ve garanti 

sağlayacağını taahhüt edebilmelidir.   

 Makinenin montajı ve devreye alınması Yükleniciye aittir. Ayrıca makinenin devreye 

alınmasından itibaren 1 yıl içerisinde imalat hatasından meydana gelebilecek arızalar 

ve bozukluklar yüklenici tarafından bedelsiz olarak giderileceği ve arızalı parçaların 

yine yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilip yerine montaj edileceği yüklenici 

tarafından garanti edilecektir.  

 

Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri  

 Makinenin montajı ve garanti süresinde bakım onarımları yüklenici firmanın 

yükümlülüğündedir.   

 

Kullanım Kılavuzu  

 Makinenin Türkçe detaylı kullanım kılavuzu olması gerekmektedir. 

Diğer Hususlar  

 Teklif edilecek makine ve parçalarının üretimin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde 

sürdürülmesini sağlayacak şekilde birbirleriyle uyumlu olmalıdır.  

 Tezgâhın programlama uygulamaları,kullanımı, bakım ve onarımı hakkında tezgâh 

başında kullanıcılara uygulamalı en az 5 (beş) gün eğitim verilecektir. 

 Tezgâha ait CE belgesi olacaktır. 

 Yüklenici firma, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu kanunun 

değişik 4822 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanmış, yönetmelikler ve tebliğlerde 

belirtilen  diğer hükümlere uymayı kabul eder. 

 Makinanın merkezinin ilgili atölye içerisine alınması, tezgâhın tezgâh pabuçlarının 

hazırlanması ve yerine  kurulması işlemleri firma tarafından yapılmalıdır.  

 Tezgâhta kullanılan bütün donanım ve aksesuarlar ilgili firmanın en son ürünleri 

olacaktır. 

 Makinanın merkezinin montajı ve ilk çalıştırılması sırasında oluşabilecek tadilat  

malzemelerinin temini ve her türlü giderler satıcı firmaya ait olacaktır.  
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 Tezgâh ait bakım çantası (İçerisinde tezgâha ait ayar ve bakımla ilgili takımlar 

olacak)firma tarafından karşılanacaktır 

 Tezgâh orijinal ambalajında yüklenici firma tarafından teslim edilecektir.  

 Tezgâh ambalaj içinde üzeri kalın naylonla kaplanmış olacaktır. 

 Yapılan ambalajlar vinç ya da forklift ile yüklemeye ve taşımaya uygun olacaktır. 

 Tezgâh ambalajında hiçbir hasar olmayacaktır. 

 Ambalaj içerisinde gelen her türlü takım, alet ve avadanlıklar tezgâha ait olup, 

faydalanıcıya teslim edilecektir. 

 

 

 

3 EKSEN CNC MOBİLYA İŞLEME MAKİNESİ 

 

GENEL ŞARTLAR 

Tezgah tüm ekipmanları ile birlikte yeni ve kullanılmamış kırık ezik çatlak pas gibi imalat ve 

sonradan meydana gelen depolama ve nakliye hataları olmayacaktır. Yüklenici firma tezgaha 

ait çalıştırma ve kullanma el kitabı bakım kitapları ile parça kataloglarını Türkçe olarak teslim 

edecektir.  

 

Yüklenici firma Türkçe olarak cihazın kullanımı ile ilgili eğitim verecektir. 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Alınacak tezgah aşağıdaki özelliklerde olmalıdır. Bu özellikler teklif edilen tezgahın sağlaması 

gereken asgari şartlardır. Bunlara ilave özellikler de teklif edilebilir. Tezgah, en az 3 eksenli 

olmalıdır.  

 

Genel Özellikleri 

 Çalışma alanı en az 2100 x 2800 mm olacaktır. 

 Z-eksen mesafesi en az 250mm olacaktır. 

 X-Y-Z eksen hızları sırası ile en az 40-40-15 m/dk olacaktır. 

 İş mili motor gücü en az 5.5 kW olacaktır. 

 İş mili motor devri en az 18.000 d/dk olacaktır. 

 Gövde tamamen çelik konstrüksiyondan yapılmış olmalıdır. 

 Tüm yüzeylerde kaynak sonrası gerilim giderme ısıl işlemi uygulanmış olmalıdır. 

 Vakum tablası en az 20mm kalınlığında MDF den veya alüminyumdan imal edilmiş 

olmalıdır. Blok aralık mesafeleri standart olmalıdır. Vakumlama en az 6 ayrı bölgede 

kontrol edilebilmelidir.  

 Parçaları tabla üzerinde vakum havuzu oluşturmak ve tutturmak için yeterli miktarda 

Vakum fitili bulunmalıdır.  

 Otomatik takım değiştirme sistemi olacaktır. En az 8 gözlü ISO30 takım tutucu 

olmalıdır.   

 Eksenlerdeki hareket motorları en az 0,75kW frenli ve servo sistem olmalıdır. 

 Yağlama sistemi otomatik olmalıdır. 

 Makinenin X ve Y eksenleri hassas pozisyonlama ve yüksek hız için kramayer dişli 

ve taşlanmış pinyon ile dizayn edilmiş olmalıdır. Z ekseni ise vidalı mil ile kumanda 

edilmelidir. Tüm eksenler fırçasız servo motorlar ile sürülmeli, Lineer Raylar 

sayesinde de yumuşak ve hassas çalışmalıdır.       
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 Minimum 300 m³/h kuru tip vakum pompası bulunmalıdır.   

 X veY eksenlerinde planet redüktörler olması gerekmektedir.   

 Tüm parçalar korozyona karşı korumalı olmalıdır. Çalışmayan takımları tozdan 

koruyacak düzenek olmalıdır.  

 Lineer kızaklara bağlı yataklama arabaları ithal olmalıdır. 

 Makinede en az 8 adet proksimite sensörü bulunmalıdır. 

 Eksen kontrolü için CNC Kontrol Ünitesi veya PC kontrol ünitesi kullanılmalıdır. 

Yazılım Programının lisanslı olması gerekmektedir.    

 Cihaz kontrol paneli, sistemi ve yazılımı yavaşlamadan çalıştıracak i5 işlemcili ve 

en az 2GB hafıza, 160 GB Hard Disk ve minimum 2GB ekran kartına sahip bir Pc, 

en az 19 inch monitör, klavye ve Mouse seti ve gerekli yazılımlar ile birlikte 

verilecektir. 

 Kumanda panosunda 1 Ethernet bağlantısı olmalıdır.   

 Makinede hata kodlarının Türkçe menü altında olması gerekmektedir.  

 

Garanti Koşulları  

 Makinenin kurulum ve eğitimleri yüklenici tarafından gerçekleştirilmelidir. Makinede 

garanti 2 yıl dan aşağı olmamalıdır ve imalatçı firma en az 5 yıl yedek parça ve garanti 

sağlayacağını taahhüt edebilmelidir.   

 Makinenin montajı ve devreye alınması Yükleniciye aittir. Ayrıca makinenin devreye 

alınmasından itibaren 1 yıl içerisinde imalat hatasından meydana gelebilecek arızalar 

ve bozukluklar yüklenici tarafından bedelsiz olarak giderileceği ve arızalı parçaların 

yine yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilip yerine montaj edileceği yüklenici 

tarafından garanti edilecektir.  

Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri  

 Makinenin montajı ve garanti süresinde bakım onarımları yüklenici firmanın 

yükümlülüğündedir.   

Kullanım Kılavuzu  

 Makinenin Türkçe detaylı kullanım kılavuzu olması gerekmektedir. 

 

Diğer Hususlar  

 Teklif edilecek makine ve parçalarının üretimin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde 

sürdürülmesini sağlayacak şekilde birbirleriyle uyumlu olmalıdır.  

 Tezgâhın programlama uygulamaları, kullanımı, bakım ve onarımı hakkında tezgâh 

başında kullanıcılara uygulamalı en az 5 (beş) gün eğitim verilecektir. 

 Tezgâha ait CE belgesi olacaktır. 

 Yüklenici firma, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu kanunun 

değişik 4822 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanmış, yönetmelikler ve tebliğlerde 

belirtilen  diğer hükümlere uymayı kabul eder. 

 CNC Dik işleme merkezinin ilgili atölye içerisine alınması, tezgâhın tezgâh pabuçlarının 

hazırlanması ve tezgâhın teraziye alınması ile yerine kurulması işlemleri satıcı firma 

Tezgâhta kullanılan bütün donanım ve aksesuarlar ilgili firmanın en son ürünleri 

olacaktır. 

 CNC Dik işleme merkezinin montajı ve ilk çalıştırılması sırasında oluşabilecek tadilat 

malzemelerinin temini ve her türlü giderler satıcı firmaya ait olacaktır.  

 Tezgâh ait bakım çantası (İçerisinde tezgâha ait ayar ve bakımla ilgili takımlar 

olacak)firma tarafından karşılanacaktır 
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 Tezgâh orijinal ambalajında yüklenici firma tarafından teslim edilecektir.  

 Tezgâh ambalaj içinde üzeri kalın naylonla kaplanmış olacaktır. 

 Yapılan ambalajlar vinç ya da forklift ile yüklemeye ve taşımaya uygun olacaktır. 

 Tezgâh ambalajında hiçbir hasar olmayacaktır. 

 Ambalaj içerisinde gelen her türlü takım, alet ve avadanlıklar tezgâha ait olup, 

faydalanıcıya teslim edilecektir. 

       

3. Aksesuar ve Ekler 
İstenilen tüm özellikler Teknik Şartnamede Madde 2’de detaylı olarak verilmiştir. İlave 
aksesuar ihtiyacı bulunmamaktadır 

 

4. Alet ve Diğer Gerekli Kalemler 
Makine ve ekipman kurulum ve montajında gerekli olacak aksesuar ve gerekli diğer 
malzemeler Tedarikçi tarafından getirilerek kurulum yapılacaktır. Bu süreçte oluşacak; 
nakliye, konaklama ve vinç vs giderler Tedarikçi tarafından karşılanacaktır. 

 

5. Bakım Şartları 
Garanti süresi içinde yılda 1 kez düzenli olarak bakım gerçekleştirilmelidir. . (Teknik 
Şartnamede Madde 2’de detaylı olarak verilmiştir.) 

 

6. Gerekli Yedek Parçalar 
Garanti süresinden sonra en az 5 yıl devam edecek parça ihtiyacını Tedarikçi bedel 
karşılığında temin edecektir. (Teknik Şartnamede Madde 2’de detaylı olarak verilmiştir.) 

 

7. Kullanım Kılavuzu 
Makine-ekipmanlarla birlikte Türkçe kullanım kılavuzu verilmelidir. 

 

8. Performans standartları 
İstenilen özellikler Teknik Şartnamede Madde 2’de detaylı olarak verilmiştir. 

 

9. Garanti Şartnamesi 
Belirlenen alana teslim edilen ve gerekiyorsa montajı yapılan makine ve ekipman, imalat 
hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl işletme garanti kapsamında olacaktır. (Teknik 
Şartnamede Madde 2’de detaylı olarak verilmiştir.) 
Garanti süresi içerisinde imalat hatası sebebiyle kırılan malzemeler, bildirimi müteakip 
30 (otuz) gün içerisinde değiştirilecektir. 

 

10. Teslim Süresi, Yeri, Şekli 
Makine ve ekipman; sözleşmenin imzalanmasını müteakip, yükleniciye yapılan işe 
başlama bildiriminden sonra, sözleşmede belirtilen süre içerisinde Polatlı Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’ne teslim edilecek ve montajı yapılacaktır. 
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11. Fiyat Cetveli  

 

  

POZ 

NO. 
TANIM 

BİRİ

M 
MİKTAR 

TESLİMAT [DDP – GÜMRÜK VE RESMİ 

VERGİLERİ ÖDENMİŞ OLARAK 

TESLİM ]  KURULUŞ VE YERİNDE 

GARANTİ DE DÂHİL OLMAK ÜZERE 

BİRİM FİYAT                           (TL) (KDV 

DÂHİL) 

TOPLAM 

(TL) 

1 
Elektronik Baskı Devre 
Prototipleme Sistemi   
(CNC Router) 

Adet 1   

2 
CNC Dik İşleme 
Tezgahı 

Adet 1   

3 
Düz Yatak Lineer 
Kılavuzlama CNC 
Torna Tezgahı 

Adet 1   

4 
3 Eksen CNC Mobilya 
İşleme Makinesi 

Adet 1   

GENEL TOPLAM (KDV dâhil)  
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EK 2. TEKLİF FORMU  

 
<Teklif Sahibinin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır- varsa> 

 
 

TEKLİF FORMU 
 

A. KAPAK  
 
İhale Numarası : 1 

Sözleşme adı  : C02/S/M/01405 sözleşme numaralı Genç İş Gücünün Ekonomik 
Kalkınmadaki Katma Değerinin Arttırılması Projesi Makine ve Ekipman İhalesi 

 
1  TEKLİF SAHİBİ 
 

Tüzel kişiliğin isim ve adresi 

 

 
2 İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu ihale için) 

İsim  

Kurum  

Adres  

Telefon  

Faks  

E-posta  

 
3. TAAHHÜTNAME 

<İhaleye teklif veren istekliler tarafından doldurularak imzalanacaktır.>  
Aşağıda imzası bulun ve teklif sahibinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, ihale 
dosyasında yer alan bütün belgeleri incelendiğimizi, herhangi bir ayrım ve sınırlama 
yapmadan bütün koşullarını kabul ettiğimizi beyan ederiz. 

 
Teklif Sahibi adına imzalayan 
 

İsim  

Kaşe - İmza  

 

Tarih  

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. 

Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez. 

Teklif Formunun bir adet imzalanmış aslı verilmelidir.  
Her bir lot için imzalanmış ayrı teklif formu verilmelidir.  



 

 

C02/S/M/01405 Sayfa 15 / 25 
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B.  MALİ TEKLİF FORMU 
 

<Teklif Sahibinin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır- varsa> 
 
<Tarih> 
 
Avrasya Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği 
Mutlukent Mah. Beyköy Sitesi 2011. Sokak 1/11 Beysukent-Ankara 
 

Bu Teklife eşlik eden Sözleşme Koşullarına uygun olarak C02/S/M/01405 sözleşme numaralı 

Genç İş Gücünün Ekonomik Kalkınmadaki Katma Değerinin Arttırılması Projesi mal temini 
işlerini,  KDV dâhil <teklif bedeli TL(rakam ve yazı ile)> Sözleşme Fiyatına yapmayı teklif 
ediyoruz. Sözleşme ’de belirtilen işleri Sözleşme imza tarihinden itibaren <işin süresi 
haftalık/aylık vb.> bir dönemde bitirmeyi taahhüt ediyoruz. 
 
Teklifimiz, son teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) gün süreyle geçerli olacaktır.   

Bu Teklif ve tarafınızdan verilecek yazılı onay aramızda bağlayıcı bir Sözleşme oluşturacaktır. 
En düşük teklifi veya herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızın bilincindeyiz.  

 
Saygılarımızla, 
 
 
 
<Teklif Sahibinin kaşesi ve yetkili temsilcisinin imzası> 

<Teklif Sahibinin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı > 

<Kurum Adı> 

<Adres> 
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EK 3. TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI  

<Teklif Sahibinin antetli kağıdı - varsa> 

 

<Tarih> 

Avrasya Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği 

Mutlukent Mah. Beyköy Sitesi 2011. Sokak 1/11 Beysukent-Ankara 

C02/S/M/01405 sözleşme numaralı Genç İş Gücünün Ekonomik Kalkınmadaki Katma 
Değerinin Arttırılması Projesi Makine ve Ekipman İhalesi 

İhale  No:1 

 

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI 

 

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen,  biz, <Teklif sahibinin ad(lar)ı>  olarak,  

 İşbu teklifi münferit olarak bu ihale için sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde 

başka bir şekil ve formda  katılımcı olmadığımızı, 

 Kamu İhale Kurumu (KİK)’nun (http://www.ihale.gov.tr/yasaklilar_listesi-42-1.html) ve 

Azerbaycan Cumhuriyeti yasaklılar listesinde bulunmadığımızı, kendim, ortaklarım ve 

iştiraklerimin http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml adresinde yer alan 

EBRD/IFC’nin Uygun Olmayan Tüzel Kişilikler Listesinde bulunmadığını ve Dünya 

Bankası’nın http://www.worldbank.org/debarr adresinde yer alan Uygun Olmayan Firma 

ve Kişiler Listesi’nde bulunmadığımızı, 

 İflas etmiş veya tasfiye halinde bulunan ve bu durum nedeniyle işleri kayyum veya vasi 

tarafından yürütülen, konkordato (iflas anlaşması) ilan ederek alacaklılar ile anlaşma 

yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bu tür konularla ilgili süreçlerin muhatapları, veya 

ulusal mevzuatta öngörülen süreçler dolayısı ile benzer durumlarda olmadığımızı, 

 Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin 

bir suçtan mahkûm olmadığımızı, 

 Kendimiz veya temsilcilerimizin, karar verici makamda olanların dolandırıcılık, yolsuzluk, 

kara para aklama ve bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya Sözleşme Makamının 

mali çıkarlarına ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı 

ile mahkûm olmadığımızı, 

 Faydalanıcı ile ilişkili bir ticari işletme olmadığımızı, 

 Faydalanıcı ile ilişkili bir Sivil Toplum Kuruluşu olmadığımızı, 

 Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi 

sağladığımızı,  

 Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen 

durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen 

bilgilendireceğimizi ve 
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 Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden 

ya da TANAP tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla 

sonuçlanabileceğini kabul ettiğimizi, 

beyan ederiz. 

 

Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün 
öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır. Buna ek olarak, belgenin hazırlanmasından bu yana 
geçen zaman içinde belirttiğimiz ve onayladığımız durumların değişmediğini göstermek adına, 
yeminli bir beyanname sağlamaya hazırız.  
 
İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali 
ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik ve mesleki kapasitemiz hakkında belge 
vermeyi taahhüt ediyoruz.  
 
İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da 
eksik/ yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından 
haberdar olduğumuzu bildiririz. 
 

 

 

 

Saygılarımızla, 

 

<Teklif Sahibinin kaşesi ve yetkili temsilcisinin imzası> 

<Teklif Sahibinin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı > 
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EK 4. SÖZLEŞME FORMU 

Mal Alımı Sözleşmesi 
 

C02/S/M/01405 sözleşme numaralı Genç İş Gücünün Ekonomik Kalkınmadaki Katma 
Değerinin Arttırılması Projesi Makine ve Ekipman İhalesi 

 

İşbu Sözleşme bir tarafta, Mutlukent Mah. Beyköy Sitesi 2011. Sokak 1/11 Beysukent-Ankara 

adresinde bulunan  
bundan böyle “Sözleşme Makamı” olarak anılacak olan Avrasya Eğitim Araştırma ve 
Geliştirme Derneği ile diğer tarafta, 
……………………………………………………………………………adresinde bulunan bundan 
böyle “Tedarikçi” olarak anılacak olan <Tedarikçi’nin açık adı>   
 
arasında aşağıdaki şartlar dahilinde ……/……/….. tarihinde imzalanmıştır. 
 
Sözleşmenin konusu: 1 adet Elektronik Baskı Devre Prototipleme Sistemi   (CNC Router) 1 
adet CNC Dik İşleme Tezgahı, 1 adet Düz Yatak Lineer Kılavuzlama CNC Torna Tezgahı ve 
1 adet        3 Eksen CNC Mobilya İşleme Makinesi’nin temin edilmesi, nakliyesi ve kurulumu.   

 
Bu Sözleşme ekinde yer alan Ek A. Teknik Şartname, Ek B. Tedarikçi Teklif Formu ve Fiyat 
Çizelgesi bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. 
 
 

1. ÜRÜNLERİN TANIMI 

Satın alınacak mallar, Ek A. Teknik Şartname’de belirtilen miktar ve tanımlara, teknik 
özelliklere veya daha üstün teknik özelliklere sahip olacaktır.  
 
Tedarikçi işbu Sözleşme ile satın alınacak malları Teknik Şartname’de istenen koşullarda, 

verilen miktar ve süreler içinde Sözleşme Makamı tarafından belirtilecek adres veya adreslere 

teslim edecektir. 

2. SÖZLEŞME BEDELİ 

Sözleşme bedeli, KDV dahil <……..rakamla yazınız>  <..........yazı ile yazınız> TL’dir ve sabittir.  

Sözleşme Bedelinin açılımı Teklif Formu ve Fiyat Çizelgesinde verilmektedir.  

3. TESLİMAT SÜRESİ ve YERİ 

Malların teslim süresi bu sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten itibaren 90 gündür. 

Mallar Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne teslim edilecektir. 
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4. GEÇİCİ KABUL 

Bu Sözleşme kapsamındaki tüm malların Tedarikçi tarafından teslimat, kurulum, işletme, 

muayene, deneme/test ve eğitim işlerinin tamamlanmasını müteakip Tedarikçi’nin yazılı 

başvurusu üzerine Sözleşme Makamı’nca atanacak üç kişilik bir Komisyon tarafından geçici 

kabul işlemleri gerçekleşir. İtibari kabul tarihi Kabul Tutanağının düzenlendiği tarihtir.  Kabul 

işlemleri Tedarikçi’nin başvurusunu müteakip en geç 1 (bir) ay içerisinde tamamlanır. 

5. TİCARİ GARANTİ ve SATIŞ SONRASI HİZMET 

Garanti süresi, geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren en az 24 (yirmidört) ay olarak 

belirlenir.  Garanti süresinde, mevcut bakım hariç, hatalı malzemeden kaynaklanan tüm 

tamirat, parça değiştirme ve genel giderler dâhil, Tedarikçi tarafından karşılanacaktır.  

Tedarikçi bakım hizmetleri ile hızlı ve düzenli yedek parça temin edilmesini garanti etmek 

amacıyla satış sonrası hizmetleri taahhüt edecektir. 

6. KESİN KABUL 

Kesin kabul, geçici kabul tarihinden itibaren 15 gün sonra yapılır. 

7. GECİKME CEZALARI 

Tedarikçi, Sözleşme’de belirtilen süreler içinde Malların tamamını veya herhangi bir kısmını 

teslim edemez veya montaj ve kabul işlemleri için gereken hizmetleri icra edemez ise, 

Sözleşme Makamı, gecikilen her bir gün için Sözleşme Bedelinin %0,1 (binde bir)’ine eşit bir 

meblağı gecikme cezası olarak kesecektir. Kesintiler %10’a (yüzde on)’a ulaştığında, 

Sözleşme Makamı Sözleşme’yi fesih edebilir. 

8. ÖDEME ŞARTLARI 

Bu Sözleşme kapsamında satın alınacak Malların tamamının teslim edilmesini müteakiben, 

Sözleşme Makamı tarafından kontrollerinin yapılıp Ek A. Teknik Şartname’de belirtilen 

özellikleri tamamen karşıladığı, her türlü eksikliklerinin giderildiği tespit edildikten ve Sözleşme 

Makamı tarafından verilecek “Muayene ve Kabul Tutanağı”ndan sonra düzenlenecek faturaya 

istinaden ödeme, Madde 2’de belirtilen Sözleşme Bedeli üzerinden, faturanın Sözleşme 

Makamı’na tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde Tedarikçi’nin Ek C’de belirtilen 

onaylı banka hesabına yapılacaktır. 

İşbu Sözleşme’den doğacak Damga Vergisi, Tedarikçi sorumluluğunda olup Tedarikçi 

tarafından ödenecektir. 

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ  

Taraflarca imzalanacak yazılı bir tadilat ile yapılmadıkça Sözleşme’de hiç bir değişiklik veya 
tadilat yapılamaz. 

 

10. SÖZLEŞMENİN DEVRİ 

Tedarikçi, Sözleşme kapsamında yerine getireceği yükümlülüklerini Sözleşme Makamı’nın 
yazılı muvafakati olmadıkça tamamen veya kısmen devir ve temlik edemez. 
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11.  SÖZLEŞMENİN FESHİ 

Sözleşme Makamı, Tedarikçi’ye yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi gördüğü lüzum üzerine 

herhangi bir zamanda kısmen veya tamamen feshedebilir. Bu fesih bildiriminde feshin 

Sözleşme Makamının gördüğü lüzum üzerine yapıldığının yanı sıra, Sözleşme çerçevesindeki 

işin ne ölçüde feshedildiği ve fesih işleminin yürürlüğe gireceği tarih belirtilecektir.  

İşin bitim veya teslim tarihinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler aşağıda belirtilmiştir. Bu 

mücbir sebeplerle sürenin uzatılması için Tedarikçiye atfı mümkün olmayan bir kusurun 

bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye etkili olması ve mahiyetine göre bu 

sebepleri Tedarikçi’nin ortadan kaldırmaya gücü yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, 

Sözleşme Makamı’nın sebep olduğu haller dışında, mücbir sebebin vukuundan itibaren beş 

(5) işgünü içinde Tedarikçi’nin Sözleşme Makamı’na yazılı olarak haber vermek suretiyle 

yetkili makamlar tarafından usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vukuunu 

ispat etmesi lazımdır. (a) Sözleşme Makamı’nın sebebiyet verdiği haller, (b) Olağanüstü tabiat 

hadiselerinden veya hasar neticesi İş’te bir gerileme veya gecikme olması, (c) Kanuni grev 

vuku bulması, (d) Bulaşıcı hastalık vuku bulması, (e) Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi. 

12. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda ya da taraflardan birinin Sözleşme 

hükümlerine uymaması ya da hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu 

kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde Ankara 

Mahkemeleri yetkilidir. 

 
13.  DİĞER HÜKÜMLER  

13.1 Sözleşme Makamı’nın işbu Sözleşme çerçevesindeki her türlü hakkı, Sözleşme 

Makamı’nın Sözleşme çerçevesinde olsun olmasın başka herhangi bir hakkına halel 

getirmeyecektir ve Türk Hukukuna göre zımnen Sözleşme Makamı lehine olan hükümlere 

ilavedir. 

 

13.2 İşbu Sözleşme, tüm ekler ve Sözleşme'de atıfta bulunulan tüm belgeler Taraflar 

arasındaki Sözleşme’nin tamamını oluşturur. 

 

13.3 Taraflardan birinin herhangi bir zamanda işbu Sözleşme’nin bir veya daha fazla 

hükmünün uygulanmasını talep etmemesi, bunların daha sonraki herhangi bir zamanda 

uygulanmasını talep etme hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Taraflarca yazılı olarak 

mutabık kalınarak Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanmadıkça işbu Sözleşme’de 

yapılan değişiklikler veya tadiller geçerli olmayacaktır. 

 

13.4 Bir mahkeme kararıyla ve mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle işbu Sözleşme'nin 

herhangi bir kısmının geçersizliğine karar verilecek olursa söz konusu karar, işbu Sözleşme'nin 

diğer kısımlarını etkilemez ve geçersiz kılmaz. Taraflar, geçersiz kılınan kısmın yerine yenisini 

getirmek üzere geçersizliğin öğrenildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde mutabık 

kalacaklardır. 
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13.5 İşbu Sözleşme 4 (dört) sayfa, 13 (onüç) madde ve 3 (üç) adet ekten ibaret olup, 

___.___.2019 tarihinde orijinali Sözleşme Makamı’nda, aslı gibidir kaşeli imzalı örneği 

Tedarikçi’de kalacak şekilde 1 (bir) nüsha olarak imza edilerek, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

 
 
Tedarikçi adına Sözleşme Makamı adına 

Adı Soyadı : Adı Soyadı : Osman YALÇIN 

Ünvanı : Ünvanı :Dernek Yönetim Kurulu 
Başkanı 

Kaşe - İmza : Kaşe - İmza : 

Tarih : Tarih : 

 

 

EKLER 

EK A. Teknik Şartname  

EK B. Tedarikçi’nin Teklifi  

EK C. Mali Kimlik Formu 
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EK 5. MALİ KİMLİK FORMU 
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EK 6. DEĞERLENDİRME TABLOSU 

Genç İş Gücünün Ekonomik Kalkınmadaki Katma Değerinin Arttırılması Projesi 

<İhalenin Adı ve Numarası> 

 

 
 

No. 

 
 

Teklif 
sahibinin 

ünvanı 

İdari Değerlendirme Teknik Değerlendirme Mali Değerlendirme 
 

 
 

Sıralama Ticaret 
Odası 
belgesi 
var mı?        
(E/H) 

Yasal 
temsilci 

imzası var 
mı? 

(E/H) 

Yasaklı 
olmadığı 
beyanı 
var mı?        
(E/H) 

Teknik 
şartname
ye uygun 

mu? 
(E/H) 

Teslimat 
şartları 
uygun 
mu? 
(E/H) 

Garanti 
koşulları 
uygun 
mu? 
(E/H) 

Teslimat 
sonrası 

hizmetler
i var mı? 

(E/H) 

Teklif 
geçerli 

mi? 
(E/H) 

KDV dâhil 
Teklif 
Bedeli 
(TL) 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

 

<Tarih> 

<Değerlendirme Komisyonu üyelerinin isimleri ve imzaları>  

Başkan <Ad -Soyad> <İmza> <Tarih > 

Sekreter <Ad -Soyad> <İmza> <Tarih > 
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Değerlendiriciler <Ad -Soyad> <İmza> <Tarih > 

 <Ad -Soyad> <İmza> <Tarih > 

 <Ad -Soyad> <İmza> <Tarih > 

 <Ad -Soyad> <İmza> <Tarih > 
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