
T.c.
SAĞLrK BAKANLİĞI

şANLIUR_FA iL sAĞLIK MÜDÜRÜLüĞÜ
ŞANLtURFA viRANşEHiR DEVLET HAsTANEsi

ihate Kodu :00022

sAYl:
KONU: Teklif Mektubu

PİYASA ARAŞTIRMA TEKLIF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlaIından aşağlda cinsi ve miktan yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu lhale
Kanununun 22ld (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın aluıacakır. KDV Hıriç birim fiyaün hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

ILHAN ERKANTelefon:4145l13007
Fax :4145121236
E-Posta: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

Ba

Topıam
FıYat

Birimi Bırim Fiyats.No Mal / Hizmet Adl

1 23JENERATOR PERIYODIK BAKIM
oNARIMI

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

i

I

Teklif veren Firmanln
Adl Firma yetkilisi
Adresi
Telefon Kaşe ve Imza
Fax
E-Mail

Miktarı

BAKIM

Not: T€klifl€rde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.



YtİıANşDEh DlyLET EA§TANESİ
JDNERATÖnLERİN PEİİYoDn( BAKIı,VoNAruMLARININ

(YEDDK?ARçAsız) YAPILMASıİşİ

ı. KıPıı!

Eu Tckıik ŞınDıDc; Yİnııcllı D.iıGa EııııaGrı Jaı3rıaaİlGrlı loğodltı
Eıhı/Oıınılın.ıı (yGdcl pııT.ııı) Yıpılıııı İçi'nc iliş}in i, tılrE|ırı vc Tctıit
Esıslını bglirlcıocsini konu ılır.

cihız/§lıtcm Adı Mıriı Gf cü (KVA) Ad.t

Jaı.İıtör Alııı 3

2. TıılE f

A; İDARE, KIJRUM; Virınşcbir Devlcı Hııtııori YönetaBi

B; YÜKLEMCİ; Viranşcbir Devlci Hııııcıi Yöıctimi Kurulu butunıa Muttclif Tip V3 GoçlGki

Jcıeıatörlcriı Pctiyodik Bıkın Onınnıaıı Yıpılnııı İşi; tlııt661i ç.rııın Firoı
c; cihız/siııGm; Jçncrüör,|çıı§na vG KoDtİoıo içiD Tüm Bığlııtıır, Trıııfcr, s.ıtİoı Yo

kuoındı pııolın

D; Arız8; Bolinilcn oihazlınn çılışmınııı vcyı footıiyonlanndın bir vcyı bir tıçııı kısmcn

vcyı tsmın6ı ycrinc gaireınencıi bu ıuralc fııliyctiıiı kğsiıtiye uğrımırı ıkıımıııdır.
Yük|cnici bu ınzıltra müdıh8tc ctmckıc yotoDıüdür.

3. Gcıcl Kı;ıllır
3.1. T.}lif lrorrııııdı İıtcıcı Bcl3ılcı

l. Yütl.nici fırmı vcrilccek iş ile ilgili Tckıil Scrviı Hizm.ti vcrncy. yğLili olduğuıu tö.t.r.n
TsE tlizmGt Ygt3lliıik Belgcsi veyı BiıiE sınıyi vc Tcknolojl Bıtıılığı'nın s.tıı soDrırı

Hizmetleri Yacrlilik Belgesiıi dosyııındı bulundurmılıdır.

ı.2. G.!?ı §orıılılullır
l. Yüİlcnici Firm.; Ürrıcndiği trE cıhırsiİt olcrin, frı! oıırü oPtiDun ıcviyodc çılılaıııaı

vcyı hcr ıı ihtiyıç duyulebiıocot şckildc çılılır hıldc h.zır ıuıE.t için ihtiy.ç duyuıın lüm

hizmotl.ri ycrinc getirmekıc vc idırcyi bilgilcndirnc|d. yokürıüdür.

2. J.ncr8töflcrio çalıştırma ruhsıtı idıre uy8uı 8ördüğü tıkdir dc yüklgniçi trİ.aodın ttrctli
yükümlükıc, ycrinc gctirilccelİir. Bu konudı Kurumı gcr€Lıi biıgiıcıdirE. yıptlıc.krıı.

Ruhsıt bcdcli idtfc tırafındın iıgiıi mıkıEıırı YGyı ytı|dcniciyc ödcoccckti..

3. Yüklcnici fiıoı Bıkıuı/Oıırım Çılıloıılınnü cıı yo mıl kıybııı ıcboüiyöt ycrrncEck içiD

ıü6 güvcltik tcdbir|eriDi ıloık, iıçi ıığlığ vc i1 güvcoli|l tttiıt yıııl üGvzuıtııİ

,ffi,ry
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vİnAİüşlEh, DlvLDT E^STAND§İ
JENEnATöRLEniıt ııniyoıE EAISIıı/oııARıııL^NNI!{

(YEDEKPAıçAgtz) yrınııesılşİ

çcrçcvcıindc ycrinc gctirmctıc yütODlOdüİ. Ttım rcruntuluL y0İloıicidcdiı.
ı|. yotloıici firmı Bıkım hizınetini yctcrti ııyıda vc koıuguıdı uznıı ıiıcıilıc pcr.onctlc

veroclidir.

5. Yüklcnici, iş esıısında Elcktrikli Kuwotlı Aİıln Tcti!ıcri Yöaotncıliğiıiı hüküalcrincc

öngöriılen clo vc m8l emniyetini ılmıtlı ıorumludur.

6. Scrviı Hizmcti ,oaundı 
'€ncrılörlorda 

ortıyı çtkıı foıtıiyon tıybı, Bıtım/Onırım

önçcıindc var olan işlcmlcriı iptü vcyı oluşın ycai ırızıdın yoklcnici firmı ıorumtu

tutuıur. Bu durumda hcr tiıfıü gidcf yotlcıici firEı tıİ.frıdın tırşıIıaır. JcnĞrıtörtdd.

foıLıiyon kayıplırıaıı te3pit cdilncıi hıliıde oıınn işlcmlori bitncni; rıyıııcı&ür.

7, Yoklcnici tırafrndın vçrilcn Bılon/oı.İıo İlizE.tıcri Mcrıi tııtıcri içiodç idııçnin

bclirleyoccği T.kıik Birin P.rroı.ll(Tatnikcr/Tctıi.yGn) n.rırğindc yıpır. idııcniı

bilgiıi ıtışııda yıpılıcık çıtışnılır gcçcrıiz sıyılıce$ gibi yüttcnici böyIc bir çıhşnı
ncdcıiylc ücret tılebind€ bulunımız. Jcn3ratörün Pcriyodit Bıtım cııılınıı görc

olu$urulirak yüktcnici firoı pcrıoncllcriıcc doldurulıa 'rcnçrıtör Bıtım Çizclgcıi" vc

'Bıkın Servis Formlari' yuklenici fırmı vc idıre tsfıfindıı kırşılıklı imzılıoıcalitır. Bu

nürhılır (en ız 3 nü§ha düzcnlçDir) bir o0ıbısı Tcknik Birimc doryalıDırü tcllim adilir.

8. a) önccdcı plınlanın Bıkım hıricindç Jcacrıtörlcrdo ırızı ncydııı gclrncrı durumuodt

kuruD y.tLiıisi; fırıııyı Tclcfon, FıLı vıl,ı E-Mıil (hcrhıngi biriylo) ilc bildİroccktir,

Yükt.nici Anzı ihbırınıı ırdııd. cı cğç 2(iİi) ıııt içindc EüdüılG cdccckıiı. (Anzı ibbıİ

anı kurumun kaydı csas ılıoır). yüloıioi an g.ç 24 rııt içindç ııızının nodcniıi toıpit

cdccclıir. Müdıbılcyc 8cç tııındtğıodı tıtdirdç hcı ınzıyı günloı ihılc bcdaliıin

%ı'i(yİrd.bir) orınrDdı cez. Lcsilcçolıir. b) Ycdck prrF ihtiyıcı buluıoınııı hıliıdç

ınzııı cih.z./siEı.m eı gGç ı2 rııt içıDdG tınıİ cdiımi, olmıhdır (Tüil 8ünıGri Yc Hıfts

sontırı dıbitdir). C) Yükltnici hırtıDcdG jm3rıtörüı ırızılııoılırı ıGdcniyıc dcvrgyc

girmemclcri durumuıdı; jeı.rıtörıGfc boıirtiıGn zımıadı nüdüılc cdilncncıi ıobcbiylc

sığIık tcrisindc hizmet ststr kişi vcyı tiriloriı iığıığıDda mQofi gcliım.ıcr olnıcı bıliıdc

ıdli vc idıri mıkımıars k.rşı bütiıı ıorumlulul yütlcoiciyc ıittir,

9. Hcr ıürlü cihırsi3ıem itc ilgiıi y8zıtınr.l ınzıtar vG bıkımııİ(kılibrsryoo ıyarıırı...vb.)

firmı tırıfındıo ücf€tsiz oıırıL ıığlıııoıttu. Ayıııı, için 1ifrclcr idırcniı bilgiıi

doğfultusuıdı olıcılitır.

lo.AfızıatnıcilgidcrilmcsigcrcLliyıcyüLlcoicima.ıırııtıGridı'ıodıçııı'Eıyılııbulcdot.

ıı. Afızııına tçrPiti vc ınzılt pırgılınn ycıiıi ilc d,ğirtiriımG,i, YO,,
8trutı

vlaantehlr
ld5ri Ya

l tOdiir

Fal'l:___"
l,



vh,ııışrrin oıvııı ırsıeırsi
Jıııınrrönı,rntv prntyo»fu, EAIğM/oNAııMLAıIı{IN

(lTDExPARçAsız) YAPıLMA§Iişİ

yıpılıcılıır. yüklenici arızılı olduğu tcıpit ediıan pırgılın onırıcık, onıfıml mümkün

d.ğilrc pırçenın dcğiştirilmesi gcrcktiğini idarcye bildirccct vo iIgili pıı9ı idırccc
alıııcıtür, Hcr türlü montıj dc noıııj işitilleri yütlcıiciye ıittir. Aftzıtt pırçılır ise

idarcniı görcvlcndirdiği ilgili pcrıonctino ıcılim cdilccclıir. oıınnı ycrindc yıpılamıyın
Jcrcr8törlcrdc donanımlırı idırcnin onıyıylı ıorviıtc onırını yıpılır. Nıtliyc gidcrlcri firna
tırıfindıı kırşılııır.

12. ihtiYaç duyulan yedek parça vrya sırf mılzımeleı gerelli tıknik öııl|iklııi yüUenlci
br.fından bclirülccektir. Gereksiz vrya hüll tcapillarde doğ"cak xurumun Maddi kaybı yüklcnici
fiıma tarafind.n lorşllanlr. yüklenacinin b€|iıtdııl yedek parç. ve s.ıf maııcmıler kurum tanflndan
tcmin edilec€ktı. l(urum tarafindan tefiin ıdllcn yedek parçalar vc aarf ma|ıem.ler bıldirimınd.n en
geç 12 saat içinda montajl yap|hp ve cıhaz pıoblcmsh çalışlr heEe tĞ.lım .dllm.ıldiı.

13. H.r Cihııflstemin bulunduğu mehıl YüUGnld flrın ınm adıec ııe tılcfoıılınnı lçar.n cük€ti

}€P§trılacalür. Aynca bu bilgi|ef biıim amİinc de vGİiıecckdr.

14. Bakım vı onırım faaliyetı.ri ıçin 8Grcld| hır tilrlü alet, ölgümlcmc Gih.ıl. ıraç, 3cı.ç vG

aındanlık firma tınlindan temin edilrc.hir. xulıın acak Gihaz sündartlan, clhaı/sistcmlırı uygun

özelllkte olacaiüı. 8akım/Onarım csnasında bulundurulacakür.

15. cihızln bıhm vc onırıml.nnh t knik v. stınd.rdarı (üı.üci llfmanın b.lirlcdiİl şerdın;
yöncülıelik ve kanunlar.ı uy8un olmamasınün İıiynıklanan hcr tiı7iü kııa, zırar w ziyrndın ddayr

bakm işini ostl.n rr yüklenicl fiİma tarafrnd.n lorşlıantr. 3.4 T.knlk Ö.elllkl.r vG P.riyodlk 8ıklm
d.hilinde y.pllıoı lşlemler bılinilm§ ğhızlırFlstımlcıin ürctıci firırr.ıınn bclirlcdiİt Bıkım
kritgrlerinin ıİslk bıllrtilm.§ı wHenici firına.ıın sorumluluğunu ortadan ıaldıİmaz.

16. Sözlcşmc ıOresince baklm onanml Yüklınlclfiıma tarıftndan b.lırül.n P.r§onallCİE.
sağlenacaİtı. 8u kİllırin dığişmasi halindı ldıııvc öncıden bllgi ııeıilcccktlİ. YGnl pcrron.llcrl. ilgill

.vıak|ır teslim .dıbcKır. Kurumdr hızm.t Ytf.rı T.lğıik Paİson.l xurumun İurıllannı uymıklı
yüküınlüdür. lrİftuıicı4 tıİum ve davran§hrü bulun n ır. bilgı yGĞEizllö t6ph cdllın tıİnlk
pırsonel idarc lst{ llzeıine değişürileceKir.

17. Mesai s..ü.rl ıçindı periyodlk bıhmlır yıp.lıGıktı(8fl};17dn}. Yüu.nıci fFtı|. tiim bıkım

hiımıüni mcsıl ıılfud lcrislnda bhirıbilecık ıdırHç plınl.nra tlıpln hdr, bırlırnş uı b.hm
fıallyeti, mesal dşlF tışmış is. bu durum Ü fiıııı idııcnİn İ.rın @ruİturund. h.]rİ.t.dCc.ldr.

18. 8akm/onınm sü7esince sisteml.İda mcryüna 3ılebilıcck ParF ıar.ld7mğy.n sö8lCrm,

lopsamlndaki haa t0rlü .manln ğsdrnici fir'rtı tırafındın 8idarll.cGİi ıırıntl Gdıl.C.ldr.

19. Bakım/orınm yaPll.n ciharsinğrrl.rtn buıunduİu ornmln tımlıllü 8ıhm/orınm
hlımctinin bİümlndari 3onıa Yükl.nici Firmı tılünün yıpllr.

20. Anzafu. çalşmy.n veya herhangı bır nadGrrıG kuıbn|m ihtiyıGınn oatıdan kalİmısl

duıumunda; cihııAıstrmin Bakımı yapılamaz v. Bılomı r.pllmış gibi 3ö5t ,inp qılgqy'9ııı,,

hiıeüı
Hiımatl ocreti al|naınıı-

vran$hk



vhrışııh, oıvııt nesrrıısilrrDnelöıııniş ıııiyootr ı^rorro..ın uıenııtnv
(YEDIK PAıçA!ıIZ) yırnıııesı İşİ

2 ı - pcriyodü Bıtımlınn zımıııodı yıpılmınııı duruDundı ncydıDı gclcüilccct hıııı vc
cihazın çılışıı kuıurlırındı yüklcnici ıoruolu olıcıLtır.
22' OrİJlııl Ycdclr PırÇı: orijinıl pırçı }cndi ticıri iıni y. pırçı nunırııı ıltınıtı ımbıtıjlının
pırça dcınclıir. sözlcşme sür*iıcc olııı dcğişcbilcoot ycdct pırçılınn tctlif ılımııındı liııcıi
yıpılıp fıyıtlııdınlmısr gcrckncl:tedir.

23, pcriyodit Bıkımlır ve Ani olırıt mcyıtııı gctcn anzılırdı ütiyıç duyuıın mılzcnc vc./vcyı
paıçı idırc tırıfindın tçmin cdilir. Aıcıı İılıro bu aılzemc vcy'veyı pırçılın yütlcnicidcn ılmık
zorunda değldiı. Mılzemclcr vclveyı pııçıtır İhıte ocvzuıtı hüıümlcrine görc rıün ılıııcıııır.
Yükleıici Firnı Bilgisi dıhilinde dcğişaı onınmı yıpılın pırçılına lorumlutuğu yütlcıici
iıımıyı(Bıkım Firaısını) aiıtiı.

24. cih8zJsiJt@; Bıkım/oıırıo hizmoti için t6r9kli to,(ürını, nontıj, dcDo'tıj, ic,izıik,
Afızılırıı tcaPitl ırızııı kErtlınn dcğişini...vt.) il9ilit yüLIcoioiyc İttir. ücra tılcp cdilcmçz.

25. Pcriyodİk Bıtııı./Onırııı faıliyctlerindcı ım olırıL Cih.r./SİrtaniıG ıit Eğitin vc Tc}ni}

Dcltck ocrctriz oıarıL vcrilcccktiı.

26. İdıtc tırıfrıdıı giztilik vc bilgi cnniycıi ıcdcni ilc ıtınıcü olıı onl.mıcr3 üctlcnici fırnı
mulııkE uyıcılİır.

27. lıtckli Firoı Bıkrm onınm Tckoik lııtııDcrindcti t{tm oıddctcri okuduğuıu ve kıbul

ettiğini yızılı olııü idııeye tckliflcri ilc birlitıc ıunıcılıır.

3.ıl. TıLıik Özc ilılcr vc lcrlycdil EıLın dılillıdc yıpı|ıcıi l;lcı!ır

J..Grıt!rı.ı

Pcriyodiİ BıLrı/oıını Gtı vc §ııtlgrl
ı. Yüİı.nici tıfıildıa cihız/§i!ıGBı3riD pcriyodiL bıhDıırı Kurunuı Tcı.nik Eiİim(Mühcndi!

vcyı Tclıik Birlı, idıri lorumıuru) ve YıLloıici yatililcıi ıırı§ıdın bclirtilccoL Tıkvin

çcıçcvcıiıdc yıpıIır (Kurumuı iıteği cııı ılınır).

2. Yoklcnici P.rirodit Bıkınlınıı Aydı bir yıpıı. Garokli bululoııı h.lindc günlük vG

bıft dık koıtrollcrdc dtzenlcıiı.

Ay|ıL bıLıo va oııİıD çııır]ılırı ıçıD;

Aylık periyotlırdı jcocratöı dGDGEe çglırtırEııı yıPııDodın öac€ tüm cın gıvcıliği YG oEaiyct

tcdbirlcri s!ıodıtıı! ıolrıi
ı) YÜKLEMC!; 

'alafıtöılcriı 
çalıştttD. €ı.tlannı ç.rçGYGlGtip ilgili müı

b) Motorun ysğ ıcviy€si kontroı cdiıçc€k; o8zoli sirt.mı vc tt|D

i,.] 0ı s7

l. ı!ıı!rİıttı
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vİn rrüşEEİı, DEYLET EA§TANESİ
JıNERATOıLEıİr rıüyo»tr ıııoıröx.rnnııennrıı

(YDDEK rAı,çAsIz) verııııesı İşİ

ıltcTnıtör, tnııfcr ıcıbıtı vc kontıo|,pınoıı ıcıcl olırü 
fbntıol 

cdilccok; hcrhııgi bir üııtlık
vıııa gidcriIcccltiı. 

a
c) Motorun ,u ııtifriz scviycıi vc cıcıilü dcreccıi koıtrol cdilçcot ctıikıc gcrckliğindc

tıınımlınıcıLtır. ;

d) Hıvı filtrcıi, göıtcfgasi ve bıvı cmi1 .ııtcEi tontroı cdiıGcClİir.

c) Yıkıt tın}ındı{ yıkıt scviycsi kootrol cdilcrgk kılın yÜıt miktın ıcrviı formuna

yızı|acıi;ıır,
I

f) Yıkıt tııtı lıvılınaunr tıpığının ıçü olup olo.dı& toüol cıtilcccl vo ıOtckli ı9ık
_l

kılmııı sığlıaıcılıır. I

8) Rrdyıtö. pct.tlG{i kiıli ise tcmizlcnac.L hortıD vc b.ğlıınlın konlrol odilcccktir.
Ih) Atünoıııörıar|n suyu, kıblo bığlııtııın v. kutuP bırıın Loıtfol cdilccol cğcr oLıiı vıııı
l

temizlcncccL gcrek du$ıluııı kutup bışlın dcğiçtirilocckliı.

i) J.ncrıtör kıbinidc vc motorundı yığ, ıu, yıkıt sızıntrıı oıuP ol6ıdığr kontrol cdilccck;

Yıİ3ı bu sıztntııır tımil Gdilec€ktir.

j) Jcncr.tör kıbinini{ ıYdıılıtmııı lıontrol cdilccok fııl olnııı ıığınıcılıır,
clcflıscl bığlııtılıı koıtrol cdilecck gcvşct oIıı bığlrntrlıfk) Jenerrtördeki

sıkıştırılıcıl1ır

n) Pcıiyodil bıtını
zaruri olın hıvı

l) Motor gönıck ıu)p tsıtıctsr vc yıtıt tııtr ııtücııırıntn çalışıp çılı|nıdığı konırol cdilecck,
l

cğer çslııEıyorri çılışır duruma gclirilcocliiı,

m) periyodik bıkımı yıpılan j.ıGrııörüı çıtıçmı sıııi 2oo sııti tımımlını!ı durumundı

yı|.oıunu bcklc$cdcn yığı, yığ fiıtrGri, loğutmı suyu vc yılıt fıltıcıi dcği'tirilcccktir.
I

Bakırı formlırıa|ı çalışoa sııti bclirtilcccktir,

lyıpııın
Pltrelcri
I

jcrrcrıtörlın buluıduğu orlın Lo$ıııınDdın dolıyı dcğiştirilmcsi

yılsonu bcLlcnmcdcn idaıcnin onıyı ı!ınırıt dcğirtiril.c.liir.

yukarıdı b.liftiıcn leİ yıpıldıLtın vc gcrcLli oıınm irlcnlcri biririldll:ton sonrı jGncrıtör

boşt8 çslıcttnııcık yükc vcrilccc!İir. r?nGrstğr çılışırkoo rşığıdı bclirtiIeo kontroıı"r

yapılacık; düı durdurulEıaL çalırnıya hızı, hıldc (stıDdby konumundı) bırıLrlıcalıır,

a) Jenerıtör kıbini vc motorundı yığ ıu ve Yıtıt ızııtııı7ıı -oluP oıDıdığı konıroı

edilcccııir.
b) JeDçrıtör !u

c) Titrcşim vc
kontrol €diıccGı:tir

ııcıdık LontrolO (bırü.t) yıpılıcıLtır.
gü ışma grbi motorun çılışmı şckliadc bir ııoroıllik olup olnıdığı

zıoıoIırı, üüını gariıiE Ya ıho dcğGrlcrid J€nerEtör

rdmlu ç"ı

J,r,,*"n-t-- vc yükc ğrig çıkı1

H4stan€al



Yukırıdüi oıddclcrdc hcrhıngi biı,üıılı|ık tcıPit cdiıirıra gidGriıcc.ttir.

Ylıııİ b.t.lı v. oııııı çıhlnı!ııldçlı;
Ayhk bıkın vc onırto çıhşEılırını ilıvc olırü ıçığdüi çdııoılıı yıpılıcılıır.

ı) Motor üzcdndoti nEıluklır ıçııır.İ rcğutnı,uyu borıltrlıGılitır.

b) Siıtcmc tcmiz su vc ıntifriz koDulırıt ıızıntı kontroıü bığlınıı clcnınlırının kontf.oıü

yıpılıcıltır.

c) Yıkıt6ltrĞl.fidcğştirilccckir.

d) Moto, yıs v. yığ fittrclcri dcğiştirilcockıir.

.) Jcocrıtöıtn çslrrDı orıım torutlınaı görc dcğştirilncıİgcrctıoycn h.vı fiIlrcri

d8ğiştiriıneyccclcir.

0 Rrdyetör P.tckleri kirli ilc tcEizıcncccL bonuE vG bığııııılın tontroı Gdilcccktir.

8) Moıor ıubıp cıjcliör kontrolü yıpılıp gcrctirıc ıyırlııoııı yıpılıcıttır.

h) Manifolt kıçık tontrolü, Tuİbo ıcı.vc goziati konıroıü, uyguo çılışıı. ko!üİoıü, gcvşck

bığıııtı tontroıü, Mırç siıtcm uyguı çılıırı Loıtİolo, ElctırooiL Modoı Koatİolo bcıinilcn

yıpılıcıL vc bıtım forndı b.lirtilcccliir.

i) Motor ı.f.ılik tcnizliği yıpılıcaktır.

j) Motor t ıti yspıIıcıktır.

k) Kontrol pııclindc horhmgi ılırE yadı bılıın zınııı gcıdi Yb. uyarl.nı ıiliımoıi igia gorckli

yızılımlınn tcmin cdilncıiıdcn yüklcıici firnı ıoruolu olıcıttır.

Yılhk bıkın vG onınrn içlcıi bitirildiitco ıonrı J.nGfıtöf çılıçınıyı hııır hıldc (ıtııdby)

koıuınundı biııtılıcılıır.
Firnı tınİodıı hızırlıııı jcıcntör bıLın formu hcr ıy bılın çılıçnııııı nüıcıkiP
düz.nlaner.k idııcye tcslim edileccktir.
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