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TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİTEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ

Teknik Şartnamenin HazırlanmasıTeknik Şartnamenin Hazırlanması

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 inci4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 inci
maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin "Teknikmaddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin "Teknik
şartnameler" başlıklı 19 uncu maddesindeşartnameler" başlıklı 19 uncu maddesinde

ele alınır.ele alınır.

Teknik Şartnamenin HazırlanmasıTeknik Şartnamenin Hazırlanması

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 inci4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 inci
maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin "Teknikmaddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin "Teknik
şartnameler" başlıklı 19 uncu maddesindeşartnameler" başlıklı 19 uncu maddesinde

ele alınır.ele alınır.

KANUNKANUN NONO :: 47344734
KABULKABUL TARİHİTARİHİ :: 0404..0101..20022002
RESMİRESMİ GAZETEGAZETE TARİH/SAYITARİH/SAYI :: 2222..0101..20022002//2464824648



TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİTEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ

Teknik Şartnamenin HazırlanmasıTeknik Şartnamenin Hazırlanması
Gerek duyulması halinde,Gerek duyulması halinde,

 İdareler alımın niteliğine göre teknikİdareler alımın niteliğine göre teknik
şartname hazırlayabilirler.şartname hazırlayabilirler.

 Ancak alınacak malın özelliği nedeniyle,Ancak alınacak malın özelliği nedeniyle,
idarelerce hazırlanmasının mümkünidarelerce hazırlanmasının mümkün
olmadığınınolmadığının ihale yetkilisi tarafındanihale yetkilisi tarafından
onaylanmasıonaylanması kaydıyla, teknik şartnamelerkaydıyla, teknik şartnameler
4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak
hazırlattırılabilir.hazırlattırılabilir.

Teknik Şartnamenin HazırlanmasıTeknik Şartnamenin Hazırlanması
Gerek duyulması halinde,Gerek duyulması halinde,

 İdareler alımın niteliğine göre teknikİdareler alımın niteliğine göre teknik
şartname hazırlayabilirler.şartname hazırlayabilirler.

 Ancak alınacak malın özelliği nedeniyle,Ancak alınacak malın özelliği nedeniyle,
idarelerce hazırlanmasının mümkünidarelerce hazırlanmasının mümkün
olmadığınınolmadığının ihale yetkilisi tarafındanihale yetkilisi tarafından
onaylanmasıonaylanması kaydıyla, teknik şartnamelerkaydıyla, teknik şartnameler
4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak
hazırlattırılabilir.hazırlattırılabilir.



TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİTEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ

Teknik Şartnamenin HazırlanmasıTeknik Şartnamenin Hazırlanması
 Belli istekliler arası ihale usulünde alınacakBelli istekliler arası ihale usulünde alınacak

malın uzmanlık ya da yüksek teknolojimalın uzmanlık ya da yüksek teknoloji
gerektirmesi nedeniyle teknik şartnamegerektirmesi nedeniyle teknik şartname
hazırlamahazırlama zorunluluğuzorunluluğu vardır.vardır.

 İdarelerce hazırlanan teknik şartname,İdarelerce hazırlanan teknik şartname,
malınmalın teknik ayrıntılarıteknik ayrıntıları hakkındadır ve ihalehakkındadır ve ihale
dokümanına eklenir.dokümanına eklenir.

Teknik Şartnamenin HazırlanmasıTeknik Şartnamenin Hazırlanması
 Belli istekliler arası ihale usulünde alınacakBelli istekliler arası ihale usulünde alınacak

malın uzmanlık ya da yüksek teknolojimalın uzmanlık ya da yüksek teknoloji
gerektirmesi nedeniyle teknik şartnamegerektirmesi nedeniyle teknik şartname
hazırlamahazırlama zorunluluğuzorunluluğu vardır.vardır.

 İdarelerce hazırlanan teknik şartname,İdarelerce hazırlanan teknik şartname,
malınmalın teknik ayrıntılarıteknik ayrıntıları hakkındadır ve ihalehakkındadır ve ihale
dokümanına eklenir.dokümanına eklenir.



TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİTEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ

Uygulama Yönetmeliği madde 19Uygulama Yönetmeliği madde 19--
Gerek duyulması halinde alınacak malın teknik ayrıntılarını veGerek duyulması halinde alınacak malın teknik ayrıntılarını ve
şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihaleşartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale
dokümanına dahil edilir.dokümanına dahil edilir.

İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerdeİdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde
belirlenecek teknik kriterlerin,belirlenecek teknik kriterlerin,

 Verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelikVerimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik
olması,olması,

 Rekabeti engelleyici hususlar içermemesi,Rekabeti engelleyici hususlar içermemesi,
 Bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasıBütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması

zorunludurzorunludur..

Uygulama Yönetmeliği madde 19Uygulama Yönetmeliği madde 19--
Gerek duyulması halinde alınacak malın teknik ayrıntılarını veGerek duyulması halinde alınacak malın teknik ayrıntılarını ve
şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihaleşartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale
dokümanına dahil edilir.dokümanına dahil edilir.

İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerdeİdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde
belirlenecek teknik kriterlerin,belirlenecek teknik kriterlerin,

 Verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelikVerimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik
olması,olması,

 Rekabeti engelleyici hususlar içermemesi,Rekabeti engelleyici hususlar içermemesi,
 Bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamasıBütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması

zorunludurzorunludur..



TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİTEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ

Uygulama Yönetmeliği madde 19Uygulama Yönetmeliği madde 19--
Teknik şartnamelerde;Teknik şartnamelerde;

 Ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlaraUlusal ve/veya uluslararası teknik standartlara
uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır.uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır.

 Teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.Teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.
 Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veyaBelli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya

ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modeleürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele
yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.

 Ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlarınUlusal ve/veya uluslararası teknik standartların
bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesininbulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin
mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yermümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer
verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

Uygulama Yönetmeliği madde 19Uygulama Yönetmeliği madde 19--
Teknik şartnamelerde;Teknik şartnamelerde;

 Ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlaraUlusal ve/veya uluslararası teknik standartlara
uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır.uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır.

 Teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.Teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.
 Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veyaBelli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya

ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modeleürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele
yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.

 Ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlarınUlusal ve/veya uluslararası teknik standartların
bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesininbulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin
mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yermümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer
verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.



TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİTEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ

Uygulama Yönetmeliği madde 19Uygulama Yönetmeliği madde 19--
 İhale konusu mal alımının her türlü özelliğiniİhale konusu mal alımının her türlü özelliğini

belirten teknik şartnamelerinbelirten teknik şartnamelerin idarelerceidarelerce
hazırlanması esastırhazırlanması esastır..

 Ancak, alınacak malın özelliği nedeniyle idarelerceAncak, alınacak malın özelliği nedeniyle idarelerce
hazırlanmasının mümkün olmadığınınhazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisiihale yetkilisi
tarafından onaylanması kaydıylatarafından onaylanması kaydıyla, teknik, teknik
şartnameler 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygunşartnameler 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun
olarakolarak danışmanlık hizmet sunucularına ihale yoluyladanışmanlık hizmet sunucularına ihale yoluyla
hazırlattırılabilirhazırlattırılabilir..

Uygulama Yönetmeliği madde 19Uygulama Yönetmeliği madde 19--
 İhale konusu mal alımının her türlü özelliğiniİhale konusu mal alımının her türlü özelliğini

belirten teknik şartnamelerinbelirten teknik şartnamelerin idarelerceidarelerce
hazırlanması esastırhazırlanması esastır..

 Ancak, alınacak malın özelliği nedeniyle idarelerceAncak, alınacak malın özelliği nedeniyle idarelerce
hazırlanmasının mümkün olmadığınınhazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisiihale yetkilisi
tarafından onaylanması kaydıylatarafından onaylanması kaydıyla, teknik, teknik
şartnameler 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygunşartnameler 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun
olarakolarak danışmanlık hizmet sunucularına ihale yoluyladanışmanlık hizmet sunucularına ihale yoluyla
hazırlattırılabilirhazırlattırılabilir..



TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİTEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ

Uygulama Yönetmeliği madde 19Uygulama Yönetmeliği madde 19--

 İdarelerce hazırlanan teknik şartname, malın teknikİdarelerce hazırlanan teknik şartname, malın teknik
ayrıntıları hakkındadır ve ihale dokümanına eklenir.ayrıntıları hakkındadır ve ihale dokümanına eklenir.

Uygulama Yönetmeliği madde 19Uygulama Yönetmeliği madde 19--

 İdarelerce hazırlanan teknik şartname, malın teknikİdarelerce hazırlanan teknik şartname, malın teknik
ayrıntıları hakkındadır ve ihale dokümanına eklenir.ayrıntıları hakkındadır ve ihale dokümanına eklenir.



TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİTEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ

Döner Sermaye İşlemlerinde GenelDöner Sermaye İşlemlerinde Genel
Uygulamalar Hakkında GenelgeUygulamalar Hakkında Genelge

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri GenelT.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün 20.02.2002 tarihli 2002/24 sayılıMüdürlüğü’nün 20.02.2002 tarihli 2002/24 sayılı
“Döner Sermaye İşlemlerinde Genel Uygulamalar“Döner Sermaye İşlemlerinde Genel Uygulamalar
Hakkında Genelge”Hakkında Genelge” (Tarih: 20.02. 2002, Sayı:(Tarih: 20.02. 2002, Sayı:
B.10.0.THG.0.73.00.01/3724, Konu: GenelB.10.0.THG.0.73.00.01/3724, Konu: Genel
Uygulamalar)’sinde:Uygulamalar)’sinde: Şartnameler ile ilgili aşağıdaki hususlarŞartnameler ile ilgili aşağıdaki hususlar

belirtilmiştir.belirtilmiştir.

Döner Sermaye İşlemlerinde GenelDöner Sermaye İşlemlerinde Genel
Uygulamalar Hakkında GenelgeUygulamalar Hakkında Genelge

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri GenelT.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün 20.02.2002 tarihli 2002/24 sayılıMüdürlüğü’nün 20.02.2002 tarihli 2002/24 sayılı
“Döner Sermaye İşlemlerinde Genel Uygulamalar“Döner Sermaye İşlemlerinde Genel Uygulamalar
Hakkında Genelge”Hakkında Genelge” (Tarih: 20.02. 2002, Sayı:(Tarih: 20.02. 2002, Sayı:
B.10.0.THG.0.73.00.01/3724, Konu: GenelB.10.0.THG.0.73.00.01/3724, Konu: Genel
Uygulamalar)’sinde:Uygulamalar)’sinde: Şartnameler ile ilgili aşağıdaki hususlarŞartnameler ile ilgili aşağıdaki hususlar

belirtilmiştir.belirtilmiştir.



TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİTEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ

Döner Sermaye İşlemlerinde GenelDöner Sermaye İşlemlerinde Genel
Uygulamalar Hakkında GenelgeUygulamalar Hakkında Genelge

IIII -- Şartnameler :Şartnameler :
 İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirtenİhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten

şartname ve ekleri, 2886 sayılı Devlet İhaleşartname ve ekleri, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 7Kanunu’nun 7 ncinci ve 84 / 8213 sayılı Dönerve 84 / 8213 sayılı Döner
Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 6Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 6 ncıncı
maddesi gereğincemaddesi gereğince idarelerceidarelerce hazırlanır.hazırlanır.

 Buna göre hazırlanacak şartnamelerde, Kanun veBuna göre hazırlanacak şartnamelerde, Kanun ve
Yönetmelikte sayılan hükümler dışında aşağıdakiYönetmelikte sayılan hükümler dışında aşağıdaki
hükümlere uyulmalıdır.hükümlere uyulmalıdır.

Döner Sermaye İşlemlerinde GenelDöner Sermaye İşlemlerinde Genel
Uygulamalar Hakkında GenelgeUygulamalar Hakkında Genelge

IIII -- Şartnameler :Şartnameler :
 İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirtenİhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten

şartname ve ekleri, 2886 sayılı Devlet İhaleşartname ve ekleri, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 7Kanunu’nun 7 ncinci ve 84 / 8213 sayılı Dönerve 84 / 8213 sayılı Döner
Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 6Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 6 ncıncı
maddesi gereğincemaddesi gereğince idarelerceidarelerce hazırlanır.hazırlanır.

 Buna göre hazırlanacak şartnamelerde, Kanun veBuna göre hazırlanacak şartnamelerde, Kanun ve
Yönetmelikte sayılan hükümler dışında aşağıdakiYönetmelikte sayılan hükümler dışında aşağıdaki
hükümlere uyulmalıdır.hükümlere uyulmalıdır.



TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİTEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ

1. Teknik şartnamelerin1. Teknik şartnamelerin alanında uzman en az üçalanında uzman en az üç
kişikişi tarafından düzenlenmesi,tarafından düzenlenmesi,
2. Rekabeti engelleyici ve belli bir markayı tarif2. Rekabeti engelleyici ve belli bir markayı tarif
edici hükümlere kesinlikle yer verilmemesi,edici hükümlere kesinlikle yer verilmemesi,
3. 28.11.1990 tarih ve 90/1216 sayılı3. 28.11.1990 tarih ve 90/1216 sayılı
Kararnamede belirtilen mal ve hizmetlereKararnamede belirtilen mal ve hizmetlere "fiyat"fiyat
farkı"farkı" ödenebilmesi, ancak şartname veödenebilmesi, ancak şartname ve
sözleşmelere bu yönde hüküm konulmasına bağlısözleşmelere bu yönde hüküm konulmasına bağlı
olup, şartname ve sözleşmelerde fiyat farkıolup, şartname ve sözleşmelerde fiyat farkı
ödeneceğine dair hüküm yoksa fiyat farkınınödeneceğine dair hüküm yoksa fiyat farkının
ödenmemesi.ödenmemesi.

1. Teknik şartnamelerin1. Teknik şartnamelerin alanında uzman en az üçalanında uzman en az üç
kişikişi tarafından düzenlenmesi,tarafından düzenlenmesi,
2. Rekabeti engelleyici ve belli bir markayı tarif2. Rekabeti engelleyici ve belli bir markayı tarif
edici hükümlere kesinlikle yer verilmemesi,edici hükümlere kesinlikle yer verilmemesi,
3. 28.11.1990 tarih ve 90/1216 sayılı3. 28.11.1990 tarih ve 90/1216 sayılı
Kararnamede belirtilen mal ve hizmetlereKararnamede belirtilen mal ve hizmetlere "fiyat"fiyat
farkı"farkı" ödenebilmesi, ancak şartname veödenebilmesi, ancak şartname ve
sözleşmelere bu yönde hüküm konulmasına bağlısözleşmelere bu yönde hüküm konulmasına bağlı
olup, şartname ve sözleşmelerde fiyat farkıolup, şartname ve sözleşmelerde fiyat farkı
ödeneceğine dair hüküm yoksa fiyat farkınınödeneceğine dair hüküm yoksa fiyat farkının
ödenmemesi.ödenmemesi.



TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİTEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ

Teknik Şartname;Teknik Şartname;
İhtiyacı karşılayan mal veya hizmetin verimlilik veİhtiyacı karşılayan mal veya hizmetin verimlilik ve
fonksiyonelliğini sağlayacak şekilde, taktik, teknikfonksiyonelliğini sağlayacak şekilde, taktik, teknik
ve her türlü diğer özelliklerinive her türlü diğer özelliklerini tereddütetereddüte yeryer
bırakmayacak, açık ve anlaşılır şekilde kesinbırakmayacak, açık ve anlaşılır şekilde kesin
hükümler ile tarif eden,hükümler ile tarif eden,

 numune alma,numune alma,
 denetim ve muayene yöntemlerini,denetim ve muayene yöntemlerini,
 ret ve kabul kriterlerini,ret ve kabul kriterlerini,

Teknik Şartname;Teknik Şartname;
İhtiyacı karşılayan mal veya hizmetin verimlilik veİhtiyacı karşılayan mal veya hizmetin verimlilik ve
fonksiyonelliğini sağlayacak şekilde, taktik, teknikfonksiyonelliğini sağlayacak şekilde, taktik, teknik
ve her türlü diğer özelliklerinive her türlü diğer özelliklerini tereddütetereddüte yeryer
bırakmayacak, açık ve anlaşılır şekilde kesinbırakmayacak, açık ve anlaşılır şekilde kesin
hükümler ile tarif eden,hükümler ile tarif eden,

 numune alma,numune alma,
 denetim ve muayene yöntemlerini,denetim ve muayene yöntemlerini,
 ret ve kabul kriterlerini,ret ve kabul kriterlerini,



TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİTEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ

 varsa ürüne ait kalite güvencesi ile ilgili hususları,varsa ürüne ait kalite güvencesi ile ilgili hususları,
 kullanım şartlarını,kullanım şartlarını,
 işletme ve bakım özelliklerini,işletme ve bakım özelliklerini,
 ambalajlama, etiketleme, taşıma ve depolamaambalajlama, etiketleme, taşıma ve depolama

gereksinimlerini,gereksinimlerini,
 garanti ile ilgili hususları içeren,garanti ile ilgili hususları içeren,
 tedarikte serbest rekabeti engellemeyecek ve bütüntedarikte serbest rekabeti engellemeyecek ve bütün

istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak biçimdeistekliler için fırsat eşitliği sağlayacak biçimde
hazırlanan,hazırlanan,

 tedarik işlemlerine esas ve temel teşkil eden tekniktedarik işlemlerine esas ve temel teşkil eden teknik
doküman olmalıdır.doküman olmalıdır.

 varsa ürüne ait kalite güvencesi ile ilgili hususları,varsa ürüne ait kalite güvencesi ile ilgili hususları,
 kullanım şartlarını,kullanım şartlarını,
 işletme ve bakım özelliklerini,işletme ve bakım özelliklerini,
 ambalajlama, etiketleme, taşıma ve depolamaambalajlama, etiketleme, taşıma ve depolama

gereksinimlerini,gereksinimlerini,
 garanti ile ilgili hususları içeren,garanti ile ilgili hususları içeren,
 tedarikte serbest rekabeti engellemeyecek ve bütüntedarikte serbest rekabeti engellemeyecek ve bütün

istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak biçimdeistekliler için fırsat eşitliği sağlayacak biçimde
hazırlanan,hazırlanan,

 tedarik işlemlerine esas ve temel teşkil eden tekniktedarik işlemlerine esas ve temel teşkil eden teknik
doküman olmalıdır.doküman olmalıdır.
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 Teknik şartname hazırlayanlar arasında konuTeknik şartname hazırlayanlar arasında konu
ile ilgiliile ilgili en az üç uzmanen az üç uzman bulunmalıdır.bulunmalıdır.

 Şartname, hazırlayanlar ve onların üstŞartname, hazırlayanlar ve onların üst
makamı tarafından imzalanmalıdır.makamı tarafından imzalanmalıdır.

 Teknik şartnamede istenilen özelliklerTeknik şartnamede istenilen özellikler
maddeler halinde numaralandırılarakmaddeler halinde numaralandırılarak
belirtilmelidir.belirtilmelidir.

 Teknik şartname hazırlayanlar arasında konuTeknik şartname hazırlayanlar arasında konu
ile ilgiliile ilgili en az üç uzmanen az üç uzman bulunmalıdır.bulunmalıdır.

 Şartname, hazırlayanlar ve onların üstŞartname, hazırlayanlar ve onların üst
makamı tarafından imzalanmalıdır.makamı tarafından imzalanmalıdır.

 Teknik şartnamede istenilen özelliklerTeknik şartnamede istenilen özellikler
maddeler halinde numaralandırılarakmaddeler halinde numaralandırılarak
belirtilmelidir.belirtilmelidir.
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1.1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler;Teknik şartnamede yer alacak hükümler; tereddütetereddüte, yanlış, yanlış
anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine imkan bırakmayacakanlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine imkan bırakmayacak
şekilde, açık ve kesin olmalıdır. İhale dokümanında isteklilerdenşekilde, açık ve kesin olmalıdır. İhale dokümanında isteklilerden
talep edilecek her hususun yer alması esastır.talep edilecek her hususun yer alması esastır.

2.2. Teknik şartnamelerTeknik şartnameler en az ikien az iki, mümkünse daha fazla üretici, mümkünse daha fazla üretici
firmanın ürününü kapsayacak ve böylece rekabet ortamınıfirmanın ürününü kapsayacak ve böylece rekabet ortamını
yaratacak şekilde hazırlanmalıdır.yaratacak şekilde hazırlanmalıdır.

3.3. Teknik şartnamelerde; belli bir marka, model, patent, menşei,Teknik şartnamelerde; belli bir marka, model, patent, menşei,
kaynak veya ürün belirtilmemeli ve belirli bir markaya, modelekaynak veya ürün belirtilmemeli ve belirli bir markaya, modele
veya tek firmaya yönelik özellik ve tanımlamalara yerveya tek firmaya yönelik özellik ve tanımlamalara yer
verilmemelidir. Ancak, ulusal ve/veya uluslar arası teknikverilmemelidir. Ancak, ulusal ve/veya uluslar arası teknik
standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesininstandartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin
mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmekmümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek
şartıyla marka veya model belirtilebilir.şartıyla marka veya model belirtilebilir.

1.1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler;Teknik şartnamede yer alacak hükümler; tereddütetereddüte, yanlış, yanlış
anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine imkan bırakmayacakanlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine imkan bırakmayacak
şekilde, açık ve kesin olmalıdır. İhale dokümanında isteklilerdenşekilde, açık ve kesin olmalıdır. İhale dokümanında isteklilerden
talep edilecek her hususun yer alması esastır.talep edilecek her hususun yer alması esastır.

2.2. Teknik şartnamelerTeknik şartnameler en az ikien az iki, mümkünse daha fazla üretici, mümkünse daha fazla üretici
firmanın ürününü kapsayacak ve böylece rekabet ortamınıfirmanın ürününü kapsayacak ve böylece rekabet ortamını
yaratacak şekilde hazırlanmalıdır.yaratacak şekilde hazırlanmalıdır.

3.3. Teknik şartnamelerde; belli bir marka, model, patent, menşei,Teknik şartnamelerde; belli bir marka, model, patent, menşei,
kaynak veya ürün belirtilmemeli ve belirli bir markaya, modelekaynak veya ürün belirtilmemeli ve belirli bir markaya, modele
veya tek firmaya yönelik özellik ve tanımlamalara yerveya tek firmaya yönelik özellik ve tanımlamalara yer
verilmemelidir. Ancak, ulusal ve/veya uluslar arası teknikverilmemelidir. Ancak, ulusal ve/veya uluslar arası teknik
standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesininstandartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin
mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmekmümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek
şartıyla marka veya model belirtilebilir.şartıyla marka veya model belirtilebilir.
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4.4. Teknik şartnamelerde amaç,Teknik şartnamelerde amaç, teknik istekleri açıkçateknik istekleri açıkça
belirtmektirbelirtmektir. Bu yapılırken; basit ve herkes tarafından kolayca. Bu yapılırken; basit ve herkes tarafından kolayca
anlaşılır kelimeler, karmaşık olmayan, yorumlamaya gerekanlaşılır kelimeler, karmaşık olmayan, yorumlamaya gerek
göstermeyecek kısa ifadeler veya kısa cümleler kullanılmalıdır.göstermeyecek kısa ifadeler veya kısa cümleler kullanılmalıdır.
Belirlenecek teknik istekler, verimliliği ve fonksiyonelliğiBelirlenecek teknik istekler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik olmalı, rekabeti önleyici hususlar içermemelisağlamaya yönelik olmalı, rekabeti önleyici hususlar içermemeli
ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamalıdır.ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamalıdır.

5.5. Teknik şartname, tedarik edilecek malzemeyi çok değişik kaliteTeknik şartname, tedarik edilecek malzemeyi çok değişik kalite
seviyelerinde tanımlayan ve/veya malzeme kalitesini düşürecekseviyelerinde tanımlayan ve/veya malzeme kalitesini düşürecek
serbestlik verici hükümler taşımamalıdır.serbestlik verici hükümler taşımamalıdır.

6.6. Teknik şartnamede, sayılar ile ifade edilen teknik kriterlereTeknik şartnamede, sayılar ile ifade edilen teknik kriterlere
mutlaka tolerans verilmeli, tolerans; "en az", "en çok" veya"+/mutlaka tolerans verilmeli, tolerans; "en az", "en çok" veya"+/--
" şeklinde, o özelliğin gerektirdiği duyarlılığı sağlayacak miktar" şeklinde, o özelliğin gerektirdiği duyarlılığı sağlayacak miktar
tespit edilerek verilmelidir. Belirlenecek teknik kriterlertespit edilerek verilmelidir. Belirlenecek teknik kriterler
verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmalıdır.verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmalıdır.

4.4. Teknik şartnamelerde amaç,Teknik şartnamelerde amaç, teknik istekleri açıkçateknik istekleri açıkça
belirtmektirbelirtmektir. Bu yapılırken; basit ve herkes tarafından kolayca. Bu yapılırken; basit ve herkes tarafından kolayca
anlaşılır kelimeler, karmaşık olmayan, yorumlamaya gerekanlaşılır kelimeler, karmaşık olmayan, yorumlamaya gerek
göstermeyecek kısa ifadeler veya kısa cümleler kullanılmalıdır.göstermeyecek kısa ifadeler veya kısa cümleler kullanılmalıdır.
Belirlenecek teknik istekler, verimliliği ve fonksiyonelliğiBelirlenecek teknik istekler, verimliliği ve fonksiyonelliği
sağlamaya yönelik olmalı, rekabeti önleyici hususlar içermemelisağlamaya yönelik olmalı, rekabeti önleyici hususlar içermemeli
ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamalıdır.ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamalıdır.

5.5. Teknik şartname, tedarik edilecek malzemeyi çok değişik kaliteTeknik şartname, tedarik edilecek malzemeyi çok değişik kalite
seviyelerinde tanımlayan ve/veya malzeme kalitesini düşürecekseviyelerinde tanımlayan ve/veya malzeme kalitesini düşürecek
serbestlik verici hükümler taşımamalıdır.serbestlik verici hükümler taşımamalıdır.

6.6. Teknik şartnamede, sayılar ile ifade edilen teknik kriterlereTeknik şartnamede, sayılar ile ifade edilen teknik kriterlere
mutlaka tolerans verilmeli, tolerans; "en az", "en çok" veya"+/mutlaka tolerans verilmeli, tolerans; "en az", "en çok" veya"+/--
" şeklinde, o özelliğin gerektirdiği duyarlılığı sağlayacak miktar" şeklinde, o özelliğin gerektirdiği duyarlılığı sağlayacak miktar
tespit edilerek verilmelidir. Belirlenecek teknik kriterlertespit edilerek verilmelidir. Belirlenecek teknik kriterler
verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmalıdır.verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmalıdır.
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7.7. Teknik şartname konusu olan mal veya hizmetinTeknik şartname konusu olan mal veya hizmetin
bölümlerinin taşıdığı özelliğe göre fiziksel,bölümlerinin taşıdığı özelliğe göre fiziksel,
kimyasal, mikrobiyolojik, işletme, bakım vekimyasal, mikrobiyolojik, işletme, bakım ve
mekanik özellikleri ayrıntılı istekler şeklindemekanik özellikleri ayrıntılı istekler şeklinde
tanımlanmalıdır. Bu özellikler; kütle, hacim,tanımlanmalıdır. Bu özellikler; kütle, hacim,
yerleşim ile ilgili boyutlar, asgari fiziksel, kimyasalyerleşim ile ilgili boyutlar, asgari fiziksel, kimyasal
ve mekanik özellikler, dayanıklılık faktörleri,ve mekanik özellikler, dayanıklılık faktörleri,
duyarlılık faktörleri, korozyon, aşınma, vb.denduyarlılık faktörleri, korozyon, aşınma, vb.den
korunma için gerekli önlemler, çalışan sağlığı vekorunma için gerekli önlemler, çalışan sağlığı ve
güvenliği kriterleri, güvenilirlik, çalışma süresi,güvenliği kriterleri, güvenilirlik, çalışma süresi,
depolama (raf) ömrü, periyodik bakımlar gibidepolama (raf) ömrü, periyodik bakımlar gibi
özellikler olabilir.özellikler olabilir.

7.7. Teknik şartname konusu olan mal veya hizmetinTeknik şartname konusu olan mal veya hizmetin
bölümlerinin taşıdığı özelliğe göre fiziksel,bölümlerinin taşıdığı özelliğe göre fiziksel,
kimyasal, mikrobiyolojik, işletme, bakım vekimyasal, mikrobiyolojik, işletme, bakım ve
mekanik özellikleri ayrıntılı istekler şeklindemekanik özellikleri ayrıntılı istekler şeklinde
tanımlanmalıdır. Bu özellikler; kütle, hacim,tanımlanmalıdır. Bu özellikler; kütle, hacim,
yerleşim ile ilgili boyutlar, asgari fiziksel, kimyasalyerleşim ile ilgili boyutlar, asgari fiziksel, kimyasal
ve mekanik özellikler, dayanıklılık faktörleri,ve mekanik özellikler, dayanıklılık faktörleri,
duyarlılık faktörleri, korozyon, aşınma, vb.denduyarlılık faktörleri, korozyon, aşınma, vb.den
korunma için gerekli önlemler, çalışan sağlığı vekorunma için gerekli önlemler, çalışan sağlığı ve
güvenliği kriterleri, güvenilirlik, çalışma süresi,güvenliği kriterleri, güvenilirlik, çalışma süresi,
depolama (raf) ömrü, periyodik bakımlar gibidepolama (raf) ömrü, periyodik bakımlar gibi
özellikler olabilir.özellikler olabilir.
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8.8. Teknik şartnamelerdeTeknik şartnamelerde denetim ve muayenedenetim ve muayene
yöntemlerineyöntemlerine ilişkin hususların düzenlenmesi,ilişkin hususların düzenlenmesi,
yapılacak denetim ve muayene faaliyetlerindeyapılacak denetim ve muayene faaliyetlerinde
denetim ve muayene yöntemlerinin uygulanması iledenetim ve muayene yöntemlerinin uygulanması ile
ilgili sorunların yaşanmaması, bu konularda oluşmuşilgili sorunların yaşanmaması, bu konularda oluşmuş
bilgi birikiminden yararlanılması amacıyla; teknikbilgi birikiminden yararlanılması amacıyla; teknik
şartnameyi hazırlayan makam tarafından,şartnameyi hazırlayan makam tarafından, ilgiliilgili
kalite kontrol makamı ile gerektiğinde işbirliğikalite kontrol makamı ile gerektiğinde işbirliği
yapılmalıdır.yapılmalıdır.

9.9. Teknik şartnamelerde;Teknik şartnamelerde; idari, hukuki, teknikidari, hukuki, teknik
olmayan isteklere yer verilmemelidir.olmayan isteklere yer verilmemelidir.

8.8. Teknik şartnamelerdeTeknik şartnamelerde denetim ve muayenedenetim ve muayene
yöntemlerineyöntemlerine ilişkin hususların düzenlenmesi,ilişkin hususların düzenlenmesi,
yapılacak denetim ve muayene faaliyetlerindeyapılacak denetim ve muayene faaliyetlerinde
denetim ve muayene yöntemlerinin uygulanması iledenetim ve muayene yöntemlerinin uygulanması ile
ilgili sorunların yaşanmaması, bu konularda oluşmuşilgili sorunların yaşanmaması, bu konularda oluşmuş
bilgi birikiminden yararlanılması amacıyla; teknikbilgi birikiminden yararlanılması amacıyla; teknik
şartnameyi hazırlayan makam tarafından,şartnameyi hazırlayan makam tarafından, ilgiliilgili
kalite kontrol makamı ile gerektiğinde işbirliğikalite kontrol makamı ile gerektiğinde işbirliği
yapılmalıdır.yapılmalıdır.

9.9. Teknik şartnamelerde;Teknik şartnamelerde; idari, hukuki, teknikidari, hukuki, teknik
olmayan isteklere yer verilmemelidir.olmayan isteklere yer verilmemelidir.
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10.10.Gerek görüldüğünde, tedarik edilecek cihaz,Gerek görüldüğünde, tedarik edilecek cihaz,
malzeme ve teçhizat ile birlikte istenecek yedekmalzeme ve teçhizat ile birlikte istenecek yedek
parça ve sarf malzemesi, test ve kalibrasyonparça ve sarf malzemesi, test ve kalibrasyon
cihazı ve kalibrasyon için gerekli standartcihazı ve kalibrasyon için gerekli standart
numune, bakım set ve avadanlığı, dokümannumune, bakım set ve avadanlığı, doküman
(kullanma kılavuzu, yedek parça(kullanma kılavuzu, yedek parça kataloğukataloğu, bakım, bakım
talimatı, vb), vb. ile ilgili teknik hususlar tekniktalimatı, vb), vb. ile ilgili teknik hususlar teknik
şartnameye dahil edilmelidir. Bu tür malzeme,şartnameye dahil edilmelidir. Bu tür malzeme,
cihaz ve dokümanın miktarı,cihaz ve dokümanın miktarı, idari şartnamedeidari şartnamede
belirtilmelidir.belirtilmelidir.

10.10.Gerek görüldüğünde, tedarik edilecek cihaz,Gerek görüldüğünde, tedarik edilecek cihaz,
malzeme ve teçhizat ile birlikte istenecek yedekmalzeme ve teçhizat ile birlikte istenecek yedek
parça ve sarf malzemesi, test ve kalibrasyonparça ve sarf malzemesi, test ve kalibrasyon
cihazı ve kalibrasyon için gerekli standartcihazı ve kalibrasyon için gerekli standart
numune, bakım set ve avadanlığı, dokümannumune, bakım set ve avadanlığı, doküman
(kullanma kılavuzu, yedek parça(kullanma kılavuzu, yedek parça kataloğukataloğu, bakım, bakım
talimatı, vb), vb. ile ilgili teknik hususlar tekniktalimatı, vb), vb. ile ilgili teknik hususlar teknik
şartnameye dahil edilmelidir. Bu tür malzeme,şartnameye dahil edilmelidir. Bu tür malzeme,
cihaz ve dokümanın miktarı,cihaz ve dokümanın miktarı, idari şartnamedeidari şartnamede
belirtilmelidir.belirtilmelidir.
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11.11. Çalışma, saklama, taşıma ortamındaki uygun olmayan çevreÇalışma, saklama, taşıma ortamındaki uygun olmayan çevre
şartlarından etkilenebilecek malzeme içinşartlarından etkilenebilecek malzeme için (elektronik, optik ve(elektronik, optik ve
elektroelektro--optik cihazlar, araç ve teçhizat gibi) söz konusuoptik cihazlar, araç ve teçhizat gibi) söz konusu
ortamlar ile ilgili istekler, bunların hangi şartlarda muayeneortamlar ile ilgili istekler, bunların hangi şartlarda muayene
edileceği hususu ile birlikte teknik şartnamelere yazılmalıdır. Buedileceği hususu ile birlikte teknik şartnamelere yazılmalıdır. Bu
ortamlar ile ilgili istekler; malzemenin kullanım, saklama, taşımaortamlar ile ilgili istekler; malzemenin kullanım, saklama, taşıma
amacına göre, sıcaklık, basınç, rutubet, buz, kar, yağmur,amacına göre, sıcaklık, basınç, rutubet, buz, kar, yağmur,
rüzgar, su ve tuz serpintisi, şok ve ivme, titreşim, gürültü, toz,rüzgar, su ve tuz serpintisi, şok ve ivme, titreşim, gürültü, toz,
kum, mikroorganizma, radyasyon,kum, mikroorganizma, radyasyon, elektrikîelektrikî, manyetik ve, manyetik ve
elektromanyetik etkiler, kimyasal maddeler, vb. koşullardanelektromanyetik etkiler, kimyasal maddeler, vb. koşullardan
etkilenmeleri gibi maruz kalabileceği çevre şartlarını kapsar.etkilenmeleri gibi maruz kalabileceği çevre şartlarını kapsar.
Söz konusu çevresel koşullara ilişkin testler,Söz konusu çevresel koşullara ilişkin testler, teknik şartnameninteknik şartnamenin
kontrol ve muayene yöntemlerikontrol ve muayene yöntemleri bölümünde açıklanmalıdır.bölümünde açıklanmalıdır.

11.11. Çalışma, saklama, taşıma ortamındaki uygun olmayan çevreÇalışma, saklama, taşıma ortamındaki uygun olmayan çevre
şartlarından etkilenebilecek malzeme içinşartlarından etkilenebilecek malzeme için (elektronik, optik ve(elektronik, optik ve
elektroelektro--optik cihazlar, araç ve teçhizat gibi) söz konusuoptik cihazlar, araç ve teçhizat gibi) söz konusu
ortamlar ile ilgili istekler, bunların hangi şartlarda muayeneortamlar ile ilgili istekler, bunların hangi şartlarda muayene
edileceği hususu ile birlikte teknik şartnamelere yazılmalıdır. Buedileceği hususu ile birlikte teknik şartnamelere yazılmalıdır. Bu
ortamlar ile ilgili istekler; malzemenin kullanım, saklama, taşımaortamlar ile ilgili istekler; malzemenin kullanım, saklama, taşıma
amacına göre, sıcaklık, basınç, rutubet, buz, kar, yağmur,amacına göre, sıcaklık, basınç, rutubet, buz, kar, yağmur,
rüzgar, su ve tuz serpintisi, şok ve ivme, titreşim, gürültü, toz,rüzgar, su ve tuz serpintisi, şok ve ivme, titreşim, gürültü, toz,
kum, mikroorganizma, radyasyon,kum, mikroorganizma, radyasyon, elektrikîelektrikî, manyetik ve, manyetik ve
elektromanyetik etkiler, kimyasal maddeler, vb. koşullardanelektromanyetik etkiler, kimyasal maddeler, vb. koşullardan
etkilenmeleri gibi maruz kalabileceği çevre şartlarını kapsar.etkilenmeleri gibi maruz kalabileceği çevre şartlarını kapsar.
Söz konusu çevresel koşullara ilişkin testler,Söz konusu çevresel koşullara ilişkin testler, teknik şartnameninteknik şartnamenin
kontrol ve muayene yöntemlerikontrol ve muayene yöntemleri bölümünde açıklanmalıdır.bölümünde açıklanmalıdır.



TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİTEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ

12.12.Teknik şartnamesi hazırlanacak malzeme ve/veyaTeknik şartnamesi hazırlanacak malzeme ve/veya
cihazdan beklenen performans, çalışma şartları,cihazdan beklenen performans, çalışma şartları,
kullanım yeri ve amacı açıkça belirtilerekkullanım yeri ve amacı açıkça belirtilerek
fonksiyonel istekler yazılmalıdır.fonksiyonel istekler yazılmalıdır.

Malzemenin birlikte kullanılacağı diğerMalzemenin birlikte kullanılacağı diğer
cihaz/ekipmanlar ile uyumlu çalışması isteğine decihaz/ekipmanlar ile uyumlu çalışması isteğine de
yer verilmelidir.yer verilmelidir.

12.12.Teknik şartnamesi hazırlanacak malzeme ve/veyaTeknik şartnamesi hazırlanacak malzeme ve/veya
cihazdan beklenen performans, çalışma şartları,cihazdan beklenen performans, çalışma şartları,
kullanım yeri ve amacı açıkça belirtilerekkullanım yeri ve amacı açıkça belirtilerek
fonksiyonel istekler yazılmalıdır.fonksiyonel istekler yazılmalıdır.

Malzemenin birlikte kullanılacağı diğerMalzemenin birlikte kullanılacağı diğer
cihaz/ekipmanlar ile uyumlu çalışması isteğine decihaz/ekipmanlar ile uyumlu çalışması isteğine de
yer verilmelidir.yer verilmelidir.



TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİTEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ

13.13.Teknik istekler belirtilirken bazı dokümanlara atıfTeknik istekler belirtilirken bazı dokümanlara atıf
yapılması gerekiyorsa, bu dokümanların herkesyapılması gerekiyorsa, bu dokümanların herkes
tarafından yani, ihtiyaç sahibi makam, tedariktarafından yani, ihtiyaç sahibi makam, tedarik
makamı, ihale komisyonu, muayene komisyonu vemakamı, ihale komisyonu, muayene komisyonu ve
istekli/yüklenici tarafından kolaylıkla ve çok zamanistekli/yüklenici tarafından kolaylıkla ve çok zaman
kaybetmeden temin edilip okunabilecek kaynaklarkaybetmeden temin edilip okunabilecek kaynaklar
olmasına dikkat edilmelidir.olmasına dikkat edilmelidir.
(Örneğin; bir Türk Standardına, bir tüzük, yönerge veya kanuna atıf yapılabilir.(Örneğin; bir Türk Standardına, bir tüzük, yönerge veya kanuna atıf yapılabilir.

Ancak bir yabancı ülkenin standardına vb. dokümanlara atıf yapılması halinde, atıfAncak bir yabancı ülkenin standardına vb. dokümanlara atıf yapılması halinde, atıf

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

varsa teknik şartnamede atıf yapılan ve herkes tarafından ulaşılamayacakvarsa teknik şartnamede atıf yapılan ve herkes tarafından ulaşılamayacak

standart ve teknik doküman, teknik şartnameye ek olarak konulmalıdır.)standart ve teknik doküman, teknik şartnameye ek olarak konulmalıdır.)

13.13.Teknik istekler belirtilirken bazı dokümanlara atıfTeknik istekler belirtilirken bazı dokümanlara atıf
yapılması gerekiyorsa, bu dokümanların herkesyapılması gerekiyorsa, bu dokümanların herkes
tarafından yani, ihtiyaç sahibi makam, tedariktarafından yani, ihtiyaç sahibi makam, tedarik
makamı, ihale komisyonu, muayene komisyonu vemakamı, ihale komisyonu, muayene komisyonu ve
istekli/yüklenici tarafından kolaylıkla ve çok zamanistekli/yüklenici tarafından kolaylıkla ve çok zaman
kaybetmeden temin edilip okunabilecek kaynaklarkaybetmeden temin edilip okunabilecek kaynaklar
olmasına dikkat edilmelidir.olmasına dikkat edilmelidir.
(Örneğin; bir Türk Standardına, bir tüzük, yönerge veya kanuna atıf yapılabilir.(Örneğin; bir Türk Standardına, bir tüzük, yönerge veya kanuna atıf yapılabilir.

Ancak bir yabancı ülkenin standardına vb. dokümanlara atıf yapılması halinde, atıfAncak bir yabancı ülkenin standardına vb. dokümanlara atıf yapılması halinde, atıf

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

varsa teknik şartnamede atıf yapılan ve herkes tarafından ulaşılamayacakvarsa teknik şartnamede atıf yapılan ve herkes tarafından ulaşılamayacak

standart ve teknik doküman, teknik şartnameye ek olarak konulmalıdır.)standart ve teknik doküman, teknik şartnameye ek olarak konulmalıdır.)



TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİTEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ

14.14.Teknik şartnamede yer verilen her bir istekTeknik şartnamede yer verilen her bir istek
ve özellik için, teknik olarak;ve özellik için, teknik olarak; o özelliğin nasılo özelliğin nasıl
muayene edileceğine ve ölçüleceğine dair,muayene edileceğine ve ölçüleceğine dair,
mutlaka bir muayene ve/veya test yöntemimutlaka bir muayene ve/veya test yöntemi
belirtilmelidirbelirtilmelidir,, redred--kabul kriterlerikabul kriterleri ve gerekve gerek
görülen diğer detay bilgiler açıkçagörülen diğer detay bilgiler açıkça
belirtilmelidir.belirtilmelidir.

14.14.Teknik şartnamede yer verilen her bir istekTeknik şartnamede yer verilen her bir istek
ve özellik için, teknik olarak;ve özellik için, teknik olarak; o özelliğin nasılo özelliğin nasıl
muayene edileceğine ve ölçüleceğine dair,muayene edileceğine ve ölçüleceğine dair,
mutlaka bir muayene ve/veya test yöntemimutlaka bir muayene ve/veya test yöntemi
belirtilmelidirbelirtilmelidir,, redred--kabul kriterlerikabul kriterleri ve gerekve gerek
görülen diğer detay bilgiler açıkçagörülen diğer detay bilgiler açıkça
belirtilmelidir.belirtilmelidir.



TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİTEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ

15.15.Teknik şartname hazırlanırken; ulusal, diğer ülkeTeknik şartname hazırlanırken; ulusal, diğer ülke
ve uluslar arası standartlar, diğer ülkelerinve uluslar arası standartlar, diğer ülkelerin
normları ile uluslar arası normlar, ulusal ve yabancınormları ile uluslar arası normlar, ulusal ve yabancı
firmaların üretici katalogları, teknik dokümanı,firmaların üretici katalogları, teknik dokümanı,
araştırma, geliştirme, imal ve üretim yapan resmîaraştırma, geliştirme, imal ve üretim yapan resmî
kuruluşların, üniversitelerin, ticaret ve sanayikuruluşların, üniversitelerin, ticaret ve sanayi
odalarının yayınları, tüzükler, yönergeler, kanunlarodalarının yayınları, tüzükler, yönergeler, kanunlar
gibi doküman ve kaynakların uygun olanlarındangibi doküman ve kaynakların uygun olanlarından
faydalanılmalıdır.faydalanılmalıdır.

15.15.Teknik şartname hazırlanırken; ulusal, diğer ülkeTeknik şartname hazırlanırken; ulusal, diğer ülke
ve uluslar arası standartlar, diğer ülkelerinve uluslar arası standartlar, diğer ülkelerin
normları ile uluslar arası normlar, ulusal ve yabancınormları ile uluslar arası normlar, ulusal ve yabancı
firmaların üretici katalogları, teknik dokümanı,firmaların üretici katalogları, teknik dokümanı,
araştırma, geliştirme, imal ve üretim yapan resmîaraştırma, geliştirme, imal ve üretim yapan resmî
kuruluşların, üniversitelerin, ticaret ve sanayikuruluşların, üniversitelerin, ticaret ve sanayi
odalarının yayınları, tüzükler, yönergeler, kanunlarodalarının yayınları, tüzükler, yönergeler, kanunlar
gibi doküman ve kaynakların uygun olanlarındangibi doküman ve kaynakların uygun olanlarından
faydalanılmalıdır.faydalanılmalıdır.



TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİTEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ

16.16.Ölçü birimleri için Uluslar Arası Ölçü Birimleri SistemineÖlçü birimleri için Uluslar Arası Ölçü Birimleri Sistemine
uygun birimler kullanılmalıdır.uygun birimler kullanılmalıdır.

17.17.Mümkün olduğunca kısaltma, sembol, vb. harfler veMümkün olduğunca kısaltma, sembol, vb. harfler ve
işaretler kullanılmamalıdır, kullanılması gerekiyorsa ifadeişaretler kullanılmamalıdır, kullanılması gerekiyorsa ifade
edilmek istenen kısaltmaların açık şekline yer verilmelidir.edilmek istenen kısaltmaların açık şekline yer verilmelidir.

18.18.Temin edilecek malzeme ve/veya sistemi kullanacakTemin edilecek malzeme ve/veya sistemi kullanacak
personele verilmesi gerekli olabilecek teknik içeriklipersonele verilmesi gerekli olabilecek teknik içerikli
eğitimler ile ilgili hükümler deeğitimler ile ilgili hükümler de ihale dokümanının idariihale dokümanının idari
kısmındakısmında yer verileceği belirtilmelidir.yer verileceği belirtilmelidir.

19.19.Kalite güvence sistemi belgesi ve ürün kalite belgesiKalite güvence sistemi belgesi ve ürün kalite belgesi
hususlarına,hususlarına, idari şartnamedeidari şartnamede yer verileceğiyer verileceği
belirtilmelidir.belirtilmelidir.

16.16.Ölçü birimleri için Uluslar Arası Ölçü Birimleri SistemineÖlçü birimleri için Uluslar Arası Ölçü Birimleri Sistemine
uygun birimler kullanılmalıdır.uygun birimler kullanılmalıdır.

17.17.Mümkün olduğunca kısaltma, sembol, vb. harfler veMümkün olduğunca kısaltma, sembol, vb. harfler ve
işaretler kullanılmamalıdır, kullanılması gerekiyorsa ifadeişaretler kullanılmamalıdır, kullanılması gerekiyorsa ifade
edilmek istenen kısaltmaların açık şekline yer verilmelidir.edilmek istenen kısaltmaların açık şekline yer verilmelidir.

18.18.Temin edilecek malzeme ve/veya sistemi kullanacakTemin edilecek malzeme ve/veya sistemi kullanacak
personele verilmesi gerekli olabilecek teknik içeriklipersonele verilmesi gerekli olabilecek teknik içerikli
eğitimler ile ilgili hükümler deeğitimler ile ilgili hükümler de ihale dokümanının idariihale dokümanının idari
kısmındakısmında yer verileceği belirtilmelidir.yer verileceği belirtilmelidir.

19.19.Kalite güvence sistemi belgesi ve ürün kalite belgesiKalite güvence sistemi belgesi ve ürün kalite belgesi
hususlarına,hususlarına, idari şartnamedeidari şartnamede yer verileceğiyer verileceği
belirtilmelidir.belirtilmelidir.
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20.20.Cihaz alımlarındaCihaz alımlarında idari şartnameye en az iki (2) yılidari şartnameye en az iki (2) yıl
garanti şartıgaranti şartı konulacaktır. İki yıldan fazla garantikonulacaktır. İki yıldan fazla garanti
istenildiği takdirde ayrıca bildirilmelidir.istenildiği takdirde ayrıca bildirilmelidir.

21.21.Yeni ihale kanununa göre ihaleninYeni ihale kanununa göre ihalenin en düşük fiyaten düşük fiyat
esasınaesasına göre migöre mi yoksa fiyat dışı unsurlarayoksa fiyat dışı unsurlara göre migöre mi
yapılacağı belirtilmelidir. İhalenin fiyat dışı unsuryapılacağı belirtilmelidir. İhalenin fiyat dışı unsur
esasına göre yapılması öngörülüyor ise buesasına göre yapılması öngörülüyor ise bu
unsurların neler olduğu ve parasal değerleriunsurların neler olduğu ve parasal değerleri
belirtilmelidir.belirtilmelidir.

20.20.Cihaz alımlarındaCihaz alımlarında idari şartnameye en az iki (2) yılidari şartnameye en az iki (2) yıl
garanti şartıgaranti şartı konulacaktır. İki yıldan fazla garantikonulacaktır. İki yıldan fazla garanti
istenildiği takdirde ayrıca bildirilmelidir.istenildiği takdirde ayrıca bildirilmelidir.

21.21.Yeni ihale kanununa göre ihaleninYeni ihale kanununa göre ihalenin en düşük fiyaten düşük fiyat
esasınaesasına göre migöre mi yoksa fiyat dışı unsurlarayoksa fiyat dışı unsurlara göre migöre mi
yapılacağı belirtilmelidir. İhalenin fiyat dışı unsuryapılacağı belirtilmelidir. İhalenin fiyat dışı unsur
esasına göre yapılması öngörülüyor ise buesasına göre yapılması öngörülüyor ise bu
unsurların neler olduğu ve parasal değerleriunsurların neler olduğu ve parasal değerleri
belirtilmelidir.belirtilmelidir.



TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİTEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ

Fiyat dışı unsurlar şunlardır:Fiyat dışı unsurlar şunlardır:
1. İşletme ve bakım maliyetleri1. İşletme ve bakım maliyetleri
a)a) Periyodik bakım aralıklarıPeriyodik bakım aralıkları
b) Periyodik bakımların sürelerib) Periyodik bakımların süreleri
c) Periyodik bakımda değişecek yedek parça ve sarfc) Periyodik bakımda değişecek yedek parça ve sarf

malzemelerinin maliyetimalzemelerinin maliyeti
d) Periyodik bakımların işçilik maliyetid) Periyodik bakımların işçilik maliyeti
e) İdarenin arıza, hasar veya kullanım ömrününe) İdarenin arıza, hasar veya kullanım ömrünün

(süresinin) dolması nedeniyle ihtiyaç duyacağı ve halen(süresinin) dolması nedeniyle ihtiyaç duyacağı ve halen
elinde bulunan benzer mallarla ilgili mevcut verilerelinde bulunan benzer mallarla ilgili mevcut veriler
esas alınmak suretiyle belirli bir çalışma süresi içindeesas alınmak suretiyle belirli bir çalışma süresi içinde
alınması öngörülen yedek parçaların maliyeti,alınması öngörülen yedek parçaların maliyeti,

Fiyat dışı unsurlar şunlardır:Fiyat dışı unsurlar şunlardır:
1. İşletme ve bakım maliyetleri1. İşletme ve bakım maliyetleri
a)a) Periyodik bakım aralıklarıPeriyodik bakım aralıkları
b) Periyodik bakımların sürelerib) Periyodik bakımların süreleri
c) Periyodik bakımda değişecek yedek parça ve sarfc) Periyodik bakımda değişecek yedek parça ve sarf

malzemelerinin maliyetimalzemelerinin maliyeti
d) Periyodik bakımların işçilik maliyetid) Periyodik bakımların işçilik maliyeti
e) İdarenin arıza, hasar veya kullanım ömrününe) İdarenin arıza, hasar veya kullanım ömrünün

(süresinin) dolması nedeniyle ihtiyaç duyacağı ve halen(süresinin) dolması nedeniyle ihtiyaç duyacağı ve halen
elinde bulunan benzer mallarla ilgili mevcut verilerelinde bulunan benzer mallarla ilgili mevcut veriler
esas alınmak suretiyle belirli bir çalışma süresi içindeesas alınmak suretiyle belirli bir çalışma süresi içinde
alınması öngörülen yedek parçaların maliyeti,alınması öngörülen yedek parçaların maliyeti,
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Fiyat dışı unsurlar şunlardır:Fiyat dışı unsurlar şunlardır:

2. Maliyet etkinliği2. Maliyet etkinliği
3. Verimlilik3. Verimlilik
4. Kalite4. Kalite
5. Teknik değer5. Teknik değer
6. Özel ilave kriterler6. Özel ilave kriterler

Fiyat dışı unsurlar şunlardır:Fiyat dışı unsurlar şunlardır:

2. Maliyet etkinliği2. Maliyet etkinliği
3. Verimlilik3. Verimlilik
4. Kalite4. Kalite
5. Teknik değer5. Teknik değer
6. Özel ilave kriterler6. Özel ilave kriterler



TEKNİK ŞARTNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASITEKNİK ŞARTNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Teknik şartnamelere ilişkin değişiklikTeknik şartnamelere ilişkin değişiklik
teklifleri; aşağıda belirtilenler ile benzeriteklifleri; aşağıda belirtilenler ile benzeri
konularda; muayene hizmetlerini yürüten,konularda; muayene hizmetlerini yürüten,
tedariğitedariği yapan ve/veya kullanıcı makamlaryapan ve/veya kullanıcı makamlar
ile üretici/yüklenici firmalar tarafındanile üretici/yüklenici firmalar tarafından
formata uygun olarakformata uygun olarak şartnameyi hazırlayanşartnameyi hazırlayan
makama yapılırmakama yapılır,,

onay makamına bilgi verilironay makamına bilgi verilir..

Teknik şartnamelere ilişkin değişiklikTeknik şartnamelere ilişkin değişiklik
teklifleri; aşağıda belirtilenler ile benzeriteklifleri; aşağıda belirtilenler ile benzeri
konularda; muayene hizmetlerini yürüten,konularda; muayene hizmetlerini yürüten,
tedariğitedariği yapan ve/veya kullanıcı makamlaryapan ve/veya kullanıcı makamlar
ile üretici/yüklenici firmalar tarafındanile üretici/yüklenici firmalar tarafından
formata uygun olarakformata uygun olarak şartnameyi hazırlayanşartnameyi hazırlayan
makama yapılırmakama yapılır,,

onay makamına bilgi verilironay makamına bilgi verilir..



TEKNİK ŞARTNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASITEKNİK ŞARTNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
1.1. Sistemin performansını belirleyen test yöntemlerindeki yeniliklerSistemin performansını belirleyen test yöntemlerindeki yenilikler

veya test yöntemlerinin uygulanmasından doğan değişiklik ihtiyacı.veya test yöntemlerinin uygulanmasından doğan değişiklik ihtiyacı.
2.2. Teknik şartnamenin tanımladığı ürün için kanuni teknikTeknik şartnamenin tanımladığı ürün için kanuni teknik

sorumluluklarda zaman içerisinde ortaya çıkan değişiklikler.sorumluluklarda zaman içerisinde ortaya çıkan değişiklikler.
3.3. Sehven yapılan yazım hataları.Sehven yapılan yazım hataları.
4.4. Yasalara göre rekabet sağlansa dahi, teknik şartnamenin daha fazlaYasalara göre rekabet sağlansa dahi, teknik şartnamenin daha fazla

firma ürününe hitap etmesi konusundaki haklı başvurular.firma ürününe hitap etmesi konusundaki haklı başvurular.
5.5. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda, tedarik edilecek ürünün teknikTeknolojik gelişmeler doğrultusunda, tedarik edilecek ürünün teknik

özelliklerinin iyileştirilmesi ihtiyacı.özelliklerinin iyileştirilmesi ihtiyacı.
6.6. Teknolojik gelişmelere paralel olarak, ürünün daha maliyetTeknolojik gelişmelere paralel olarak, ürünün daha maliyet--etkinetkin

olmasını gerektiren değişiklikler.olmasını gerektiren değişiklikler.
7.7. Teknik şartnamenin anlaşılmasındaki yorum farklılıklarınınTeknik şartnamenin anlaşılmasındaki yorum farklılıklarının

giderilmesine dair değişiklikler.giderilmesine dair değişiklikler.
8.8. Teknik şartnamede yer verilen hususlardan bir veya birden fazlaTeknik şartnamede yer verilen hususlardan bir veya birden fazla

hususun teknik olarak yerine getirilemeyeceğinin ortaya çıkması.hususun teknik olarak yerine getirilemeyeceğinin ortaya çıkması.
9.9. Teknik şartnamede rekabeti engelleyici hususların bulunduğununTeknik şartnamede rekabeti engelleyici hususların bulunduğunun

belirlenmesi, vb.belirlenmesi, vb.
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TEKNİK ŞARTNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASITEKNİK ŞARTNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Şartnameyi hazırlayan makam buŞartnameyi hazırlayan makam bu
değişiklik tekliflerini inceleyerekdeğişiklik tekliflerini inceleyerek

değişiklik yapılmasını gerekli gördüğüdeğişiklik yapılmasını gerekli gördüğü
takdirde şartnameyi hazırlama vetakdirde şartnameyi hazırlama ve

onaylama prosedürünü takip ederek buonaylama prosedürünü takip ederek bu
değişiklikleri yürürlüğe koyar.değişiklikleri yürürlüğe koyar.
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