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Şartname

• isim, ticaret Satın alma, satma, yaptırma, 
kiralama vb. işleri gerçekleştirmek isteyen 
tarafın düzenlediği, her iki tarafın da uymayı 
üstlendikleri şartların tespit edildiği resmî 
belge

• Bir tür sözleşme taslağı



Şartnameler

• İdari tip 
şartname 

• Ön yeterlilik 
şartnamesi

İhalenin tarih ve saati
Kullanılacak para birimi
Teminat süresi
Yükleniciden istenen 
yeterlilikbelgeleri
Tekliflerin geçerlilik süresi
Avans verilip verilmeyeceği
Fiyat farkı uygulanıp 
uygulanmayacağı
Konsorsiyumların ihaleye 
katılıp katılamayacağı
Altyüklenici çalıştırılıp 
çalıştırılmayacağını

Teknik şartname



Teknik Şartname

• Mal veya hizmet alımlarına ilişkin idare ile yüklenici 
arasında yapılan anlaşmanın nitelik ve içeriğinin 
belirlendiği

• Hizmetin yürütülmesi ile ilgili esas ve usullerin 
belirlendiği yazılı belge/anlaşmaları ifade eder

• Satın alınacak mal, hizmet ve yapım işlerinin 
özelliklerinin belirtildiği teknik bir dökümandır



Teknik Şartname

• Tedarikçi ve alıcı arasında imzalanan sözleşme 
niteliğindedir

• Satın alınan malın kullanıldığı sürece 
başvurulan dökümandır



Teknik şartname hazırlama

Amaç;

• uygun yerden,

• uygun zamanda,

• uygun miktarlarda 

• uygun kalitede satın 
alınmasını 



Teknik şartname hazırlığı

• Ulusal, diğer ülke ve uluslararası standartlar,
• Ulusal ve yabancı firmaların imalat katalogları, 

teknik dokümanları, 
• Araştırma, geliştirme, imal ve üretim yapan resmi 

kuruluşların, üniversitelerin, ticaret ve sanayi 
odalarının yayınları, 

• Örnek şartnameleri gözden geçirme
• Kanunlar, yönetmelikler tüzükler, gibi doküman ve 

kaynakların uygun olanlarından faydalanılır



Şartname hazırlama 

Teknik Şartname ile ilgili mevzuatlar

• Kamu İhale Kanunu 

• Yönetmelikler 

• Tebliğler

• Genelgeler



Teknik Şartname ile ilgili mevzuatlar

• 22.01.2002/24648 tarih ve sayılı 4734 sayılı 
kamu İhale Kanununun 12.maddesinde

• Mal alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 
14.maddesi (Resmi Gazete 04.03.2009/27159)

• Kamu İhale Tebliği 55.madde



4734 sayılı kamu İhale Kanunu 
22.01.2002/24648 tarih ve sayılı 

Amaç

Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu 
hukukuna tâbi olan veya kamunun 
denetimi altında bulunan veyahut kamu 
kaynağı kullanan kamu kurum ve 
kuruluşlarının yapacakları ihalelerde 
uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kamu ihalelerinde uygulanacak esas ve 
usulleri belirlemek



4734 sayılı kamu İhale Kanunu

Temel ilkeler
Madde 5- İdareler, bu kanuna göre yapılacak 
ihalelerde;
saydamlığı, 
rekabeti, eşit muameleyi,
güvenirliği, 
gizliliği,
kamuoyu denetimini,
ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında 
karşılanmasını kaynakların verimli kullanılmasını 
sağlamakla sorumludur.



Şartnameler
4734 sayılı kamu İhale Kanunu 

• Madde 12- İhale konusu mal veya hizmet alımları 
ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari 
ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması 
esastır. 

• Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 
özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının 
mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından 
onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu 
Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir. 



Şartnameler
4734 sayılı kamu İhale Kanunu 

• İhale konusu mal veya hizmet alımları ile 
yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale 
dokümanının bir parçası olan teknik 
şartnamelerde yer verilir. 



Şartnameler
4734 sayılı kamu İhale Kanunu

• Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve 
fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, 

• Rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek 

• Bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak



Şartnameler
4734 sayılı kamu İhale Kanunu 

• Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya 
uluslararası teknik standartlara uygunluğu 
sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. 

• Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve 
tanımlamalara yer verilir 

• Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak 
veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya 
modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer 
verilmez



Şartnameler
4734 sayılı kamu İhale Kanunu 

• Ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların 
bulunmaması veya teknik özelliklerin 
belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde 

"veya dengi" ifadesine yer verilmek 
şartıyla marka veya model 
belirtilebilir



MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA 
YÖNETMELİĞİ

Teknik şartname
MADDE 14 – (1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale 
dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin 
ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti 
engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur.
(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlara 
uygunluğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak ulusal standardın 
bulunmaması durumunda sadece uluslararası standart esas alınarak 
düzenleme yapılabilir.
(3) Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya 
ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve 
tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik 
standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün 
olmadığı hallerde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya 
model belirtilebilir.

Resmi Gazete 04.03.2009/27159



MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA 
YÖNETMELİĞİ

(4) Teknik şartnamede, alım konusu malın ambalajlanması ve 
etiketlenmesi ile kullanım kılavuzuna yönelik düzenleme 
yapılabilir.

(5) Teknik şartnamede, alım konusu malın montajı ve satış 
sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına yönelik 
düzenleme yapılabilir.

(6) Teknik şartnamenin hazırlanmasında, ürünlere ilişkin teknik 
mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair mevzuat göz 
önünde bulundurulmalıdır

Resmi Gazete 04.03.2009/27159



MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA 
YÖNETMELİĞİ

Teknik şartname
MADDE 14 –
(7) Teknik şartnamede yapılacak düzenlemelerin, ön yeterlik şartnamesinde 
veya idari şartnamede ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak öngörülen 
mesleki ve teknik yeterlik kriterleri ve belgeleriyle uyumlu olması gerekir.
(8) Teknik şartnamedeki düzenlemelerin; ihale komisyonu ile muayene ve 
kabul komisyonunca yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt 
oluşturmayacak şekilde açık olması gerekir.
(9) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, yüklenici tarafından 
öncelikle malın prototipinin idareye sunulmasına ve bu prototipin kabulünden 
sonra üretiminin yapılmasına yönelik teknik şartnamede düzenleme 
yapılabilir.
(10) Alım konusu malın niteliği ve bu Yönetmelikte öngörülen düzenlemeler 
esas alınarak yüklenicinin personel çalıştırmasının öngörülmesi halinde, bu 
personelin sayısı ve niteliği teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında 
belirtilir.

Resmi Gazete 04.03.2009/27159



MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA 
YÖNETMELİĞİ

(11) Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, malın 
ilgili mevzuat uyarınca teknik düzenleme kapsamında 
bulunması ve piyasaya arz edilmesinin belirli kurallara tabi 
olması durumunda; idare ve yüklenicinin malın uygunluk 
değerlendirilmesine yönelik yükümlülükleri, teknik 
şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında belirtilir.

(12) Teknik şartnamenin idare tarafından hazırlanması 
esastır. Ancak, alınacak malın özelliğinin gerektirdiği 
hallerde ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, 
teknik şartname, Kanun hükümlerine uygun olarak 
danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir.

Resmi Gazete 04.03.2009/27159



KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ
İkinci Bölüm/Özel Hususlar

• Madde 55-Mal alımı ihalelerinde teknik 
şartnamenin hazırlanması

• 55.1. İdare tarafından mal alımı ihalelerinde alım 
konusu mal veya malların teknik kriterlerinin ve 
özelliklerinin belirtildiği teknik şartname 
hazırlanması zorunludur. Teknik şartnamenin 
hazırlanmasında, 4734 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin esas alınması 
gerekmektedir.



KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ
İkinci Bölüm/Özel Hususlar

• 55.2. Teknik şartnamede aday veya isteklinin ihaleye 
katılımda teknik yeterliğe ilişkin sunacağı belgelere 
yönelik düzenleme yapılması durumunda bu belge veya 
belgelere ön yeterlik şartnamesinin “Ön yeterlik 
başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” 
başlıklı maddesinin ilgili alt maddesinde veya idari 
şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler 
ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinin ilgili alt 
maddesine yer verilmesi gerekmektedir. Teknik 
şartnamede yapılan düzenleme ile ön yeterlik 
şartnamesi ve/veya idari şartnamede yapılan 
düzenlemelerin birbiriyle uyumlu olması 
gerekmektedir.



Şartname komisyonu

• Teknik şartnamelerin alanında uzman 
en az üç kişi tarafından düzenlenmesi, 

• Teknik şartname hazırlama ve İhale 
komisyonlarında mutlaka ihale konusu 
işin uzmanı personelin
görevlendirilmesi gerekmektedir

• Rekabeti engelleyici ve belli bir 
markayı tarif edici hükümlere 
kesinlikle yer verilmemesi, 

Döner Sermaye İşlemlerinde Genel Uygulamalar Hakkında Genelge 
Tarihi:20.02.2002 Sayısı:3724 - 2002 / 24 



Şartname komisyonu

• Tanı, tetkik, görüntüleme ve 
tedavi amacıyla kullanılan 
her türlü tıbbi sarf 
malzemeleri (Test kitleri, ilaç, 
aşı, serum) ile hizmet alımına 
ait teknik şartnamelerin 
hazırlığında konu ile ilgili 
uzman (tabip, eczacı, 
biyolog, kimyager gibi)
personel olmalıdır



Teknik Şartname 
olması gerekenler

• İhale konusu işin her türlü teknik özelliğini 
belirtir nitelikte ve ayrıntılı hazırlanmalıdır. 

• Yer alacak hükümler ve talep edilecek her 
husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir 
isteğin diğeri ile çelişmesine imkan 
bırakmayacak şekilde, açık ve kesin olmalıdır. 
Yorumlamaya gerek göstermeyecek kısa 
ifadeler veya kısa cümlelerle tanımlanmalıdır.



Teknik şartnameler 

• En az 2 (iki), mümkünse daha 
fazla üretici firmanın ürününü 
kapsayacak ve böylece rekabet 
ortamını yaratacak şekilde 
hazırlanmalıdır. 

• Ancak istenen malzemeyi çok 
değişik kalite seviyelerinde 
tanımlayan ve/veya malzeme 
kalitesini düşürecek serbestlik 
verici hükümler taşımamalıdır. 



Teknik şatname hazırlarken bazı 
dokümanlara atıf

• Teknik istekler belirtilirken bazı dokümanlara atıf yapılması 
gerekiyorsa, bu dokümanların herkes tarafından (ihtiyaç sahibi 
birim, tedarik makamı, ihale komisyonu, muayene heyeti ve 
istekli/yüklenici) kolaylıkla ve çok zaman kaybetmeden temin 
edilip okunabilecek kaynaklar olmasına dikkat edilir. 

Örneğin: Türk Standardına, tüzük, Teknik Şartname Hazırlama Usul ve 
Esasları veya kanuna atıf yapılabilir.
• Yabancı ülkenin standardına vb. dokümanlara atıf yapılması 

halinde, atıf yapılan dokümanın adı, tarihi, ilgili sayfa ve paragraf 
numarası açıkça belirtilir

• Teknik şartnamede atıf yapılan ve herkes tarafından ulaşılamayacak 
standart ve teknik doküman teknik şartnameye ek olarak konulur



Teknik şatname hazırlarken bazı 
dokümanlara atıf

• Teknik şartnameler içerisinde atıf yapılan 
mecburi uygulamaya sokulan TSE standartları, 
ilgili bakanlık tarafından mecburi uygulamadan 
kaldırılmadıkça TSE Başkanlığı tarafından 
yürürlükten kaldırılsa dahi teknik şartname 
değiştirilmeden kullanılmaya devam edilir



Numune 

• Numune istenilen ihalelerde, numunenin 
uygunluk incelemesi teknik şartname 
hükümleriyle karşılaştırılarak yapılmalıdır

• Teknik şartnamede yer verilen her bir istek 
için, teknik olarak; o özelliğin nasıl muayene 
edileceğine ve ölçüleceğine dair, muhakkak 
bir muayene ve/veya deney metodu belirtilir.

• Ret-kabul kriterleri açıkça belirtilir 



Yerli ürün 

• Teknik şartnamelerde Türkiye’de üretilen 
ürünlerin teklif edilmesini engelleyen 
isteklilerin ithal ürün ya da belirli bir ülkenin 
malını teklif etmesine yönelik düzenlemeler 
yapılmamalıdır 

• Yabancı belgelendirme kuruluşları tarafından 
düzenlenen ve zorunlu olmayan belgeler ihale 
dokümanlarında aranmamalıdır



Kısaltma ve Semboller

• Teknik şartnamelerde mümkün olduğunca 
kısaltma, sembol, harfler ve işaretler 
kullanılmaz, kullanılması gerekiyorsa yanlış 
anlamalara meydan vermemek için bu 
kısaltma ve semboller ile ifade edilmek 
istenen kısaltmaların açık şekli ve varsa 
Türkçe karşılığı teknik şartnamede ayrıca 
belirtilir.



Fonksiyonel istekler

• Alınacak malzemeden beklenen performans, 
çalışma şartları, kullanım yeri ve amacı açıkça 
belirtilerek fonksiyonel istekler yazılmalı; 
varsa malzemenin birlikte kullanılacağı diğer 
cihazlar/elemanlar ile uyumlu çalışması 
isteğine de yer verilmelidir



Tolerans aralıkları

• Teknik şartnamede sayılar ile ifade edilen 
teknik kriterlere tolerans verilmelidir. Tolerans; 
“en az...”,”en çok...””veya” “+/-...” şeklinde, o 
özelliğin gerektirdiği hassasiyeti sağlayacak 
miktar tespit edilerek verilmelidir. 



Ölçü birimleri

• Teknik şartnamelerde ölçü birimleri için 
Uluslararası Ölçü Birimleri Sistemine uygun 
birimler kullanılmalıdır.



Yedek Parça ve sarf malzemeleri 

• Temin edilecek araç, malzeme ve teçhizat ile 
birlikte istenecek yedek parça ve sarf malzemesi, 
test ve kalibrasyon cihazı, bakım seti ve 
doküman (kullanma kılavuzu, yedek parça 
kataloğu, bakım talimatı,v.b) ile ilgili hususlar 
teknik şartnameye dahil edilmeli

• Yedek parça alımlarında, ihale konusu işin 
tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına 
ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modeli 
belirtilerek teknik şartname düzenlenebilir



Çevre şartları ile ilgili istekler

• Çevre şartlarından etkilenebilecek malzeme 
için (elektronik, optik ve elektro optik cihazlar, 
araç, teçhizat, vb.) çevre şartları ile ilgili 
istekler bunların hangi şartlarda muayene 
edileceği hususu ile birlikte teknik 
şartnamelere yazılmalıdır. 



Çevre ile ilgili istekler 

• Malzemenin kullanım yerine göre, sıcaklık, 
basınç, rutubet, buz, kar, yağmur, rüzgar, su ve 
tuz serpintisi, şok ve ivme, titreşim gürültü, 
toz, mikroorganizma, radyasyon,elektrik, 
elektromanyetik etkiler, kimyevi maddeler, vb 
çevre koşullarından etkilenmeleri gibi, 
kullanım yerinde maruz kalabileceği çevre 
şartlarını kapsar.



Eğitim

• Temin edilecek malzeme ve/veya sistemi 
kullanacak personele verilmesi gerekli 
olabilecek teknik içerikli eğitimler ile ilgili 
hükümler teknik şartnamede belirlendiği 
şekilde ihale dokümanında belirtilmelidir 



Garanti Şartları

• Cihaz alımlarında en az iki yıl garanti şartı 
konulmalıdır. İki yıldan fazla garanti istenildiği 
takdirde ayrıca bildirilmelidir. 

• Cihazlarla ilgili 10 yıl yedek parça garantisi 
istenilmelidir



• Sağlık ve emniyet kriterleri, çalışma ömrü, 
depolama ömrü, bakımlar arası ömür gibi 
özellikler belirtilebilir 



Neleri alıyoruz

Tıbbi cihazlar

• Sağlık endikasyonu olan cihazlar

Tedavide kullanılan tıbbi cihazlar

İmplante edilebilir cihazlar

• İnvitro Tanı cihazları

Biyosidal ürünler



Tıbbi cihaz

İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik 
veya metabolik etkiler ile sağlamayan fakat fonksiyonunu yerine 
getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde;
1) Hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi
2) Yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi 
veya mağduriyetin giderilmesi 
3) Anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi 
veya yerine başka bir şey konulması 
4) Doğum kontrolü
amacıyla kullanılmak üzere imal edilmiş, tek başına veya birlikte 
kullanılabilen, imalatçısı tarafından özellikle tanı ve/veya tedavi amaçlı 
kullanılmak üzere imal edilmiş ve tıbbi cihazın amaçlanan işlevini yerine 
getirebilmesi için gerekli olan yazılımlar da dahil, her türlü araç, alet, 
teçhizat, yazılım, aksesuar veya diğer malzemeleri,



• Vücut dışında kullanılan (invitro)tıbbi tanı cihazları 
yönetmeliği Resmî Gazete Tarihi: 09.01.2007 Resmî Gazete Sayısı: 26398

• Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar yönetmeliği 
Resmi Gazete 07.06.2011 Sayı : 27957

• Tıbbi cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımı işlemleri
2018/26 sayılı genelge





Tıbbi cihazlarla ilgili mal ve hizmet 
alımı işlemeleri

2018/26 sayılı genelge

• Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Kurumlarının 
tıbbi cihaz, mal ve hizmet alımı, kit veya sarf 
karşılığı cihaz kullanma uygulaması ile kamu 
sağlık tesislerinin tıbbi cihaz tahsisine ilişkin 
karşılaşılan sorunların giderilmesi ve 
uygulama birliğinin sağlanması amacıyla tıbbi 
cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımı işlemlerine 
ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi



Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 
Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

• Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da 
maddeler sayesinde, zararlı olarak kabul edilen 
bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, 
hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi 
böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde 
kimyasal veya biyolojik etki gösterirler.
Bu sayede biyosidal ürünler zararlı organizmaların 
hareketlerini kısıtlayabilir, uzaklaştırabilir, zararsız 
kılabilir ya da yok edebilirler.



Biyosidal Ürünler Yönetmeliği



Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 
Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

1- Ürün Tipi: İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal 
ürünler
2- Ürün Tipi: Kişisel alanlarda ve umumi 
alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal 
ürünler
3- Ürün Tipi: Veteriner hijyenine yönelik 
biyosidal
4- Ürün Tipi: Gıda ve yem alanlarında kullanılan 
dezenfektanlar
5- Ürün tipi: İçme suyu dezenfektanları.



“Bu sabah mutluluğa aç pencereni
Bir güzel arın dünkü kederinden
Bahar geldi, bahar geldi güneşin doğduğu 
yerden’’

Ataol Behramoğlu





1. ANA GRUP: Dezenfektanlar ve 
genel biyosidal ürünler

Bu ürünlere yıkama losyonları, pudralar ve benzer ürünler gibi biyosidal etkisi olmayan temizleme 
ürünleri girmez.
1. Ürün Tipi: İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler
Bu gruptaki biyosidal ürünler insan hijyeni için kullanılan ürünlerdir. 
2. Ürün Tipi: Kişisel alanlarda ve umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve biyosidal ürünler 
Hava, yüzey, eşya, ekipman ve mobilyaların dezenfeksiyonunda kullanılan (hastane yüzey 
dezenfektanları ve yosun öldürücü ürünler dahil olmak üzere kişisel, umumi ve sınai alanlarda) gıda ve 
yemlerde doğrudan kullanılmayan ürünlerdir. Kullanım alanlarına yüzme havuzları, akvaryumlar, banyo 
suları ve diğer sular; klima sitemleri, sağlık kuruluşları ve diğer kurumlardaki duvar ve yerler, kimyasal 
tuvalet malzemeleri, atık sular, hastane atıkları, toprak ve diğer substratlar (oyun sahalarında) dahildir.
3. Ürün Tipi: Veteriner hijyenine yönelik biyosidal ürünler
Bu gruptaki biyosidal ürünler veteriner hijyeni ve hayvanların tutulduğu, taşındığı ya da yaşadığı yerlerde 
kullanılan ürünlerdir.
4. Ürün Tipi: Gıda ve yem alanlarında kullanılan dezenfektanlar 
Ekipmanların, saklama kaplarının, tüketim aletlerinin, yüzeylerin ve üretimle bağlantılı olan boru 
hatlarının, insan ve hayvanlar için gıdanın, yemlerin ya da içeceklerin taşınması, depolanması ya da 
tüketiminde kullanılan aletlerin dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler.
5. Ürün tipi: İçme suyu dezenfektanları
İçme sularının dezenfeksiyonunda kullanılan ürünlerdir. (insan ve hayvanlar için)





Teknik şartnamelerde değişiklik 
yapılması ile ilgili esaslar

• Teknik şartnamelere ilişkin değişiklik teklifleri; 
muayene hizmetlerini yürüten,tedariki yapan
ve/veya kullanıcı birimler ile üretici/yüklenici 
firmalar tarafından idareye bildirilir. 

• Sistemin performansını belirleyen test 
yöntemlerindeki yenilikler veya test 
yöntemlerinin uygulanmasından doğan 
değişiklik ihtiyacı



Teknik şartnamelerde değişiklik 
yapılması ile ilgili esaslar

• Teknik şartnamenin tanımladığı ürün için 
kanuni teknik sorumluluklarda zaman 
içerisinde ortaya çıkan değişiklikler

• Sehven yapılan yazım hataları. 

• Daha fazla firma ürününe hitap etmesi 
konusundaki başvurular

• Teknolojik gelişmeler doğrultusunda, tedarik 
edilecek ürünün teknik özelliklerinin 
iyileştirilmesi ihtiyacı.



Teknik şartnamelerde değişiklik 
yapılması ile ilgili esaslar

• Teknolojik gelişmelere paralel olarak, ürünün 
daha maliyet-etkin olmasını gerektiren 
değişiklikler

• Şartnamenin anlaşılmasındaki yorum 
farklılıklarının giderilmesine dair değişiklikler.

• Teknik şartnamede yer verilen hususlardan bir 
veya birden fazla hususun teknik olarak yerine 
getirilemeyeceğinin ortaya çıkması

• Teknik şartnamede rekabeti engelleyici 
hususların bulunduğunun belirlenmesi



Teknik şartnamelerde değişiklik 
yapılması ile ilgili esaslar

• Teknik şartnameyi hazırlayan görevli birim bu 
değişiklik tekliflerini inceleyerek değişiklik 
yapılmasını gerekli gördüğü takdirde 
şartnameyi hazırlama ve onaylama 
prosedürünü takip ederek bu değişiklileri 
yürürlüğe koyar



• Bir Teknik şartnamede revize yapılmadan 
değişiklik yapma ihtiyacı ortaya çıktığında ek 
teknik şartname hazırlanır. 

• Bu ek teknik şartname, esas teknik şartname 
ile birlikte tedarikte kullanılır





• Teknik şartname konusu olan mal veya hizmetin 
kısımlarının taşıdığı özelliğe göre fiziksel, 
kimyasal, mikrobiyolojik, işletme, bakım ve 
mekanik özelliklere ayrıntılı istekler şeklinde 
verilir.

Bu özellikler; 
• Kütle, hacim, işletme, yerleşim ile ilgili boyutlar,
• Fiziksel, kimyasal mekanik özellikler, 
• Dayanıklılık faktörleri, aşınma, vb. den korunma 

için gerekli tedbirler, 



Teknik şartnameler

• Kanun ve ilgili uygulama yönetmenliklerinde 
düzenlenen esaslara göre satın alma birimleri 
tarafından hazırlanarak Kamu İhale Kurumu’ 
nun belirlediği elektronik formatta hazırlanır. 

• İmza sayfası hariç diğer sayfalarında elle 
düzeltme, elle ekleme yapılmaz
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