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AMAÇ  
 

Kurumumuz Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi sahasında belirlenen noktalara kamera 
yerleştirilmesi, kameralardan alınan görüntülerin yetkili kişiler tarafından izlenmesi, görüntülerin 
profesyonel kayıt cihazlarına kaydedilmesi ve gerek duyulduğunda bu kayıtların tekrar izlenmesi 
amacıyla kapalı devre CCTV sistemi tesis edilecektir. 

 
 

TEKN İK ÖZELL İKLER  
  

1. TİP 1- YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÜNDÜZ&GECE IR BULLET KAME RA (13 
Adet) 

 
1.1. Kamera yeterli ışıkta renkli, ışık azaldığı zaman siyah/beyaz modda çalışacaktır. Kameranın 

imaj sensörü 1/3” Exview HAD II CDD olmalı, Resim sistemi PAL, resim elemanı en az 570K 
olmalıdır. 

1.2. Kameranın yatay çözünürlüğü renkli modda en az 650 TVL, siyah/beyaz modda 700TVL 
olmalıdır. 

1.3. İşaret/Gürültü oranı otomatik kazanç kontrolü kapalı iken en az 50dB ya da daha iyi olmalıdır. 
1.4. Kameranın minimum ışık hassasiyeti renkli konumda en az 0.03 Lux,  SensUp x512 

konumunda iken en az 0.0001 Lux,  S/B konumda Infra Ledler açık iken 0 Lux olmalıdır. 
1.5. Kameranın en az 2.8mm-11mm arasında ayarlanabilen varifokal oto iris lensi olacaktır. 
1.6. Kameranın Gündüz konumundan gece konumuna geçerken Gerçek Gündüz/Gece (ICR) filtre 

yapısına sahip olmalı ve bu filtre mekanik olarak değişmelidir. Dijital Gündüz/Gece özellikte 
olmayacaktır. 

1.7. Kameranın üzerinde siyah beyaz konumda iken 50 metre mesafeli alanı aydınlatabilecek 
InfraRed Led spotu olmalıdır. Bu ledler Smart-IR özelliği ile nesnelerin yaklaşıp 
uzaklaşmasında göre aydınlatma gücünü otomatik olarak artırıp azaltabilmelidir. 

1.8. Kameranın sitemdeki diğer ekipmanlar ile senkronize çalışabilmesi için dahili ya da hat 
kilitlemeli senkronizasyon sistemi olmalıdır. 

1.9. Kamera, düşük ışık seviyelerinde görüntü almasını sağlamak amacı ile Slow Shutter (SensUp) 
modunda çalıştırılabilmeli, en az x512 elektronik hassasiyet özelli ği ayarlanabilir olacaktır. Işık 
seviyesi düştüğünde otomatik olarak, kamera elektronik hassasiyetini arttırabilmelidir. Hızlı 
hareket eden cisimlerin görüntüde iz bırakmadan net olarak yakalanabilmesi gibi durumlarda da 
kullanılabilecek olan, elektronik perdelemesi (electronic shutter) en az 1/60 ~ 1/120.000 
arasında kamera tarafından otomatik ayarlanabilir olacaktır. 

1.10. Kameranın 2D/3D-DNR (3 Dimensions Dijital Noise Reduction) özelliği olacaktır. Bu özellik 
ile görüntüde oluşabilecek; hayalet etkisini, düşük ışıkta görüntüde oluşacak gürültüyü ve bu 
gürültüden kaynaklı kayıt cihazı kapasitesini verimsiz olarak kullanma gibi olumsuzlukları yok 
ederek temiz ve anlaşılır net bir görüntü elde edilebilmelidir. 

1.11. Kameranın Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) özelliği olmalı ve bu özellik AÇIK ve KAPALI 
(ON/OFF) olarak seçilebilir olmalıdır. 

1.12. Kameranın arka alandan gelen ışık yüzünden ön plandaki detayları kaybetmemesi için Arka 
alan ışık dengelemesi seçilebilir yapıda BLC ve HSBLC özelliği olmalıdır. 

1.13. Kameranın hareket detektörü olmalıdır. Hareket algıladığı zaman, kendi üzerinde bulunan alarm 
çıkışlarını aktive edebilmelidir. Hareket detektörü en az 8 farklı bölge için tanımlanabilmelidir. 

1.14. Kameranın en az x16 dijital zoom yapabilir özellikte olmalıdır. 
1.15. Kameranın Avrupa Birliği Standartları içerisinde yer alan çevreye saygı ilkesi uyarınca ihtiyaç 

duyulabilecek en az 14 bölge maskeleme özelliği olmalıdır. 



1.16. Ekrandaki resmi gerçek renkleri ile görmeyi sağlayan Beyaz Işık Dengesi (White Balance) 
özelliği olmalı ve değişik mekanlarda da gerçek renkleri gösterebilmesi amacı ile ATW, One 
Push, Manuel olarak seçilebilir olmalıdır.  

1.17. Kamera IP66 (Toza karşı tam koruma + Her yönden gelen yüksek basınçlı su darbelerine karşı 
koruma) Koruma sınıfı kriterlerine uygun yapıda olmalıdır. 

1.18. Kameraların beslemesi 220 V AC olmalı veya yüklenici firma tarafından işletmenin de uygun 
göreceği şekilde bir adaptasyon elemanı ile 220V AC ye bağlanacaklardır. 

1.19. Kameranın görüntü üzeri (OSD) Menüsü olacaktır. 
1.20. Kameranın RS-485 bağlantısı ve koaksiyel kablo üzerinden iletişim teknolojisi olacaktır. 

Böylelikle uyumlu DVR cihazlarından OSD ayarları yapılabilecektir. 
1.21. Çalışma sıcaklığı, -10ºC – 50ºC arasında ve %90 neme kadar olacaktır. 
1.22. Bağlantı elemanları ve adaptör (gerekli ise) kamera ile birlikte verilecektir. 
1.23. Kamera Metal yüzeylere elektrik yalıtımı sağlayan aparat üzerine monte edilecektir. 

 
2. TİP 2 -YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÜNDÜZ&GECE DOME KAMERA (2  Adet) 

 
2.1. Kamera yeterli ışıkta renkli, ışık azaldığı zaman siyah/beyaz modda çalışacaktır. Kameranın 

imaj sensörü 6mm 1/3” Super HAD II CDD olmalı, Resim sistemi PAL, resim elemanı en az 
570K olmalıdır. 

2.2. Kameranın yatay çözünürlüğü renkli modda en az 650 TVL, siyah/beyaz modda 700TVL 
olmalıdır. 

2.3. İşaret/Gürültü oranı otomatik kazanç kontrolü kapalı iken en az 50dB ya da daha iyi olmalıdır. 
2.4. Kameranın minimum ışık hassasiyeti renkli konumda en az 0.2 Lux,  renkli SensUp x512 

konumunda iken en az 0.0001 Lux,  S/B konumda iken 0,02 Lux,  S/B SensUp x512 
konumunda iken en az 0.00001 Lux olmalıdır. 

2.5. Kameranın en az 2.8mm-11mm arasında ayarlanabilen varifokal oto iris lensi olacaktır. 
2.6. Kameranın Gündüz konumundan gece konumuna geçerken Gerçek Gündüz/Gece (ICR) filtre 

yapısına sahip olmalı ve bu filtre mekanik olarak değişmelidir. Dijital Gündüz/Gece özellikte 
olmayacaktır. 

2.7. Kameranın sitemdeki diğer ekipmanlar ile senkronize çalışabilmesi için dahili ya da hat 
kilitlemeli senkronizasyon sistemi olmalıdır. 

2.8. Kamera, düşük ışık seviyelerinde görüntü almasını sağlamak amacı ile Slow Shutter (SensUp) 
modunda çalıştırılabilmeli, en az x512 elektronik hassasiyet özelli ği ayarlanabilir olacaktır. Işık 
seviyesi düştüğünde otomatik olarak, kamera elektronik hassasiyetini arttırabilmelidir. Hızlı 
hareket eden cisimlerin görüntüde iz bırakmadan net olarak yakalanabilmesi gibi durumlarda da 
kullanılabilecek olan, elektronik perdelemesi (electronic shutter) en az 1/60 ~ 1/120.000 
arasında kamera tarafından otomatik ayarlanabilir olacaktır. 

2.9. Kameranın 2D/3D-DNR (3 Dimensions Dijital Noise Reduction) özelliği olacaktır. Bu özellik 
ile görüntüde oluşabilecek; hayalet etkisini, düşük ışıkta görüntüde oluşacak gürültüyü ve bu 
gürültüden kaynaklı kayıt cihazı kapasitesini verimsiz olarak kullanma gibi olumsuzlukları yok 
ederek temiz ve anlaşılır net bir görüntü elde edilebilmelidir. 

2.10. Kameranın Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) özelliği olmalı ve bu özellik AÇIK ve KAPALI 
(ON/OFF) olarak seçilebilir olmalıdır. 

2.11. Kameranın arka alandan gelen ışık yüzünden ön plandaki detayları kaybetmemesi için Arka 
alan ışık dengelemesi seçilebilir yapıda WDR, BLC ve HSBLC özelliği olmalıdır. 

2.12. Kameranın hareket detektörü olmalıdır. Hareket algıladığı zaman, kendi üzerinde bulunan alarm 
çıkışlarını aktive edebilmelidir. Hareket detektörü en az 8 farklı bölge için tanımlanabilmelidir. 

2.13. Kameranın en az x16 dijital zoom yapabilir özellikte olmalıdır. 
2.14. Kameranın Avrupa Birliği Standartları içerisinde yer alan çevreye saygı ilkesi uyarınca ihtiyaç 

duyulabilecek en az 14 bölge maskeleme özelliği olmalıdır. 
2.15. Ekrandaki resmi gerçek renkleri ile görmeyi sağlayan Beyaz Işık Dengesi (White Balance) 

özelliği olmalı ve değişik mekanlarda da gerçek renkleri gösterebilmesi amacı ile ATW, One 
Push, Manuel olarak seçilebilir olmalıdır.  

2.16. Kamera hem tavan hem de duvar montajına imkan verecek 3-eksen yönünde ayarlanabilir ve 
dome yapıda olacaktır. 



2.17. Kameraların beslemesi 220 V AC olmalı veya yüklenici firma tarafından işletmenin de uygun 
göreceği şekilde bir adaptasyon elemanı ile 220V AC ye bağlanacaklardır. 

2.18. Kameranın görüntü üzeri (OSD) Menüsü olacaktır. 
2.19. Kameranın koaksiyel kablo üzerinden iletişim teknolojisi olacaktır. Böylelikle uyumlu DVR 

cihazlarından OSD ayarları yapılabilecektir. 
2.20. Çalışma sıcaklığı, -10ºC – 50ºC arasında ve %90 neme kadar olacaktır. 
2.21. Bağlantı elemanları ve adaptör (gerekli ise) kamera ile birlikte verilecektir. 

 
3. ENDÜSTRİYEL T İP 16 KANAL DİJİTAL KAYIT C İHAZI (5 Adet) 
3.1. Cihaz dijital kaydedici olarak üretilmiş özel donanıma sahip Endüstriyel yapıda, 16 adet kamera 

girişli ve 16 Loop çıkışlı ve triplex özellikte olacaktır. Cihazın tüm kontrolü ön panelindeki 
tuşlar vasıtası ile gerçekleştirilebilir olacaktır. 

3.2. Kayıt formatı kapasiteyi en verimli kullanmaya izin veren H.264 teknolojisi olmalıdır. 
3.3. Cihaz PAL sisteminde CIF, 2CIF ve D1 çözünürlüklerinde kayıt yapma seçenekleri olmalı, 

Analog kanala bağlanan kameraları D1 (704x576) çözünürlükte en az 400 fps gerçek zamanlı 
kayıt yapabilmelidir. Bu değerler her kamera için ayrı ayrı ayarlanabilmeli, kayıttaki resim 
kalitesi 5 seviyede seçilebilir olmalı, cihaz sürekli/harekete duyarlı/alarm girişine 
bağlı/anlık/takvime bağlı (özel gün tanımlanabilmeli) kayıt seçeneklerini yerine getirebilmelidir.  

3.4. Cihaz, alarm (sensör veya motion) durumunda, ilgili kameranın kayıt seçeneklerini (çözünürlük, 
resim kalitesi ve resim sayısı) değiştirebilmelidir. Post alarm süresince bu değerler ile kayıt 
edilmeli, post alarm sonunda eski kayıt seçeneklerine otomatik olarak dönmelidir. 

3.5. Cihazda dahili en az 4 SATA portu olmalı ve her bir SATA portu en az 2 TB’ı desteklemelidir. 
Herbir kayıt cihazında 4TB (2x2TB) kapasitede video kaydı için üretilmiş SATA  Hard Disk 
bulunacaktır. 

3.6. Cihazda harici e-SATA portu olmalı ve bu porta kayıt ve yedekleme amaçlı genişleme ünitesi 
bağlanabilmelidir.  

3.7. Yedekleme tüm kamera görüntülerinin yedeklemesi şeklinde olabileceği gibi seçilecek 
kameraların yedeklemesi şeklinde de olmalıdır. Uzak erişim ile (network, internet…) cihaz 
kayıtları kendi formatında veya avi formatında alınabilmelidir. 

3.8. Geçmişe dönük kayıtlarda, kamera görüntüsü üzerinde belirlenecek bölgede meydana gelen 
hareketlerin liste halinde operatöre sunulabilmelidir. Kayıtlar watermark veya digital signature 
özelliği ile güvenlik altına alınmalıdır. 

3.9. Cihaz üzerinde yapılan tüm işlemleri log file olarak tutmalı ve gösterebilmelidir. Log filelarda 
SETUP DEĞİŞİKL İKLERİ / NETWORK ERİŞİMLERİ / ENERJİ KESİLMELERİNİ / LOG 
IN OLAN USER işlemlerini listeleyebilir olmalıdır. 

3.10. Alarm girişleri ve cihazın hareket algılama özelliği (VMD) sayesinde pre-alarm kaydı (alarm 
gelmeden önceki görüntülerin kaydı 60 saniyeye kadar ayarlanabilir) ve post-alarm  
yapılabilmelidir.  

3.11. Hareket gören kamera görüntüsü otomatik olarak spot monitöre atanacak ve sesli uyarı ile 
operatör uyarılacaktır. Bu özellik alarm gelen kamera içinde geçerli olmalıdır.  

3.12. Kayıt cihazına bağlanan hareketli veya data içeren sabit kameralar herhangi bir ek üniteye 
ihtiyaç duymaksızın cihazın üzerindeki tuşlar yardımı ile kontrol edilebilmeli (pan, tilt, zoom) 
ve setup ayarları yapılabilmelidir. İstenildiğinde başka bir kontrol noktasından da aynı işlemleri 
yapabilmek için çıkış olmalı ve tek kontrol ünitesi ile birden fazla dijital kayıt cihazı kontrol 
edilebilmelidir. 

3.13. Cihaz G.721 ADPCM formatında 4 adet ses kaydı yapabilmeli ve çift yönlü ses özelliğine sahip 
olmalıdır. 

3.14. Cihazın VGA, HDMI ve CVBS(video) Ana Monitör ile SPOT Monitör çıkışı olmalıdır. Tüm 
çıkışlardan aynı anda görüntü alınabilmelidir. 

3.15. Cihazın ATM ve POS entegrasyonu olmalıdır. Geriye dönük aramalarda kart sahibi, kart 
numarası gibi çeşitlendirilebilen aramalar yapılabilmelidir. 

3.16. Cihazın otomatik tuş kilidi olmalı ve süresi ayarlanabilmelidir. 
3.17. Cihaz üzerinde RJ45 girişi bulunmalı, başka ara birime ihtiyaç duymadan, network’e 

bağlanabilmeli, internetten izlenebilmelidir. 10/100/1000M network desteği olmalıdır. Network 
üzerinden kameraların aynı anda en az 5 kullanıcı bağlanabilmeli, en az 2 kullanıcı kayıtları 



izleyebilmelidir. Cihazın bant genişliği 128Kbps ile 1000Mbps arasında ayarlanabilir olmalıdır, 
bu kontrol sayesinde bina içerisindeki veri aktarım hızı zarar görmemelidir.  

3.18. Cihazın her türlü kontrolünün PC üzerinden sağlanması için ücretsiz merkez programı verilmeli 
ve bu program ile sınırsız DVR a bağlanılabilmeli, önem arz eden 64 farklı kamera aynı izleme 
penceresinde yan yana karelerde istenilen konfigürasyon ile izlenebilmelidir. 

3.19. Cihaz menülerine ulaşım şifre korumalı olmalıdır. En az 3 seviye yetkilendirilebilmelidir. 
Kullanıcı yönetiminde en az 9 adet grup tanımlanabilmelidir. Bu grupların yetkileri ayrı ayrı 
belirlenebilir olmalıdır. Kullanıcı yetki parametrelerinde canlı izleme, kayıtları izleme, 
yedekleme alam, ayarları değiştirme olmalıdır. Grup bazında kamera izleme 
yasaklanabilmelidir. 

3.20. Cihaz en az 3 adet IP adresine acil durumları  (ALARM / MOTION / HDD UYARISI / ADMIN 
ŞİFRESİNİN DEĞİŞİMİ / VIDEO LOSS / ENERJI YOK) cihazın client yazılımı ile birlikte 
bedelsiz olarak verilecek olan alarm yazılımı sayesinde eş zamanlı olarak bildirecektir. Bu 
özellikler aynı zamanda 3 farklı mail adresine e-mail olarak da bildirilebilecektir. 

3.21. Cihaza aynı zamanda internet explorer üzerinden de erişebilmelidir. Kayıtlar izlenebilmeli ve 
back-up alınabilmelidir. 

3.22. Cihazın koaksiyel kablo üzerinden iletişim teknoloji özelliği olmalıdır. Böylelikle uyumlu 
olduğu kameraların OSD menü ayarlarının uzaktan yapılmasına imkan vermelidir. 

3.23. Cihazın IPv6 Desteği olmalıdır. 
3.24. Cihazın ve client programının Türkçe dil seçeneği olmalıdır. Merkez Yönetim Yazılımında e-

map özelliği bulunmalıdır. Alarm durumunda alarm gelen kamera bilgisi otomatik olarak tek 
pencere ekrana gelerek operatörü uyarmalıdır. 

3.25. Gizli kameralar sisteme tanıtılarak düşük seviyeli kullanıcıların izleme yapması 
engellenebilmelidir.  

3.26. Cihazın beslemesi 220VAC~50Hz olmalıdır, elektrik kesilip tekrar geldiğinde cihaz eski 
ayarlarını koruyarak otomatik olarak tekrar açılmalı ve kayda başlamalıdır. 

3.27. Çalışma sıcaklığı, 0 ºC – 40 ºC arasında ve %90 bağıl neme kadar olacaktır. 
 
 

4. TİP 1 - Endüstriyel Görüntü Kablosu  (2000 Metre) 
4.1. RG-59 yapıda Koaksiyel ve yanında 2x0.75 mm2 Enerji iletkeni olmalıdır. 
4.2. Enerji damarları: İletken çapı en az 0.75 mm, çok telli bükülü elektrolitik tavlı bakır ve 

izolasyon yapısı PVC olmalıdır. 
4.3. Koaksiyel: İletken en az 0.80mm elektrolitik bakır ve izolasyon yapısı en az 3.55mm fiziksel 

köpüklü polietilen, Ekran yapısı tavlı bakır tellerden örgülü (En az %90 Kapamalı), iç kılıf çapı 
en az 5.50mm PVC olmalıdır. 

4.4. Koaksiyel ve Enerji iletkenleri bir birinden ayrı izole edilmiş bitişik yapıda olmalıdır. 
 

5. GENEL HÜKÜMLER 
 

5.1. Kamera Sistemi Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi iş yerlerinde İdare yetkililerince 
gösterilecek yerlere monte edilecektir.  

5.2. Kurulacak sistem mevcut kamera sistemi ile uyumlu olmalı ve aynı uzak yönetim yazılımı 
(CMS) ile beraber 128 Kamera izlenerek kontrol edilebilmelidir. 

5.3. Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda açık olarak belirtilecektir. Aksi 
durumda değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

5.4. Sistem bütünlüğü ve yedek parça bakımından kamera ve kayıt cihazları aynı marka olacaktır. 
5.5. Sistemde kullanılacak kamera, lens, kayıt cihazı, kablo ve görüntüleme birimlerinin CE 

sertifikası olmalıdır. Sistemde kullanılacak ürünlerin marka, model ve miktarlarını belirten liste 
ile birlikte broşür ve CE sertifikaları teklife eklenmelidir.  

5.6. Kamera beslemesi için gerekli DC Adaptör, Bağlantı için gerekli bağlantı elemanları sistemle 
birlikte ücretsiz olarak verilecektir.  

5.7. İstekli firma TS-12540 TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalı ve bu belgenin bir suretini 
teklifle birlikte sunacaktır.  

5.8. Kablolama ve ürünlerin montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Bu işler için ek ücret 
talep edilmeyecektir. 



5.9. Tüm ürünler en az 2 yıl garantili olacaktır. Garanti süresi içinde sistemin herhangi bir ünitesinin 
arızalanması durumunda firma tarafından yapılacak bakım, onarım ve yedek parça teminine ait 
işlemler için Kurumumuzdan hiçbir bedel talep edilmeyecektir. Arızalı ünitelerin firma servis 
merkezinde onarılmasının gerektiği durumlarda, oluşabilecek her türlü (nakliye, nakliye 
sigortası, nakliye hasarı v.b) masraf firma tarafından ödenecektir. 

5.10. Sistemi kuran firma 2 yıl süreyle ücretsiz servis ve destek hizmeti verecektir.  
5.11. Sistemi kuran firma arıza anında en geç 1 saat içinde telefon, en geç 12 saat içinde yerinde 

hizmet verecektir. 
5.12. Siparişi alan firma, 30(otuz) takvim günü içerisinde sitemin teslimatını gerçekleştirecektir. 

Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır. 
5.13. Malzemelerin teslim edilerek işin sözleşme hükümlerine göre tamamlanmasını müteakiben 

7(yedi) gün sorunsuz olarak çalıştıklarının görülmesi ile kabul yapılacaktır. Bu kabul işlemi, 
Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, ilgili i ş yeri 
ve APK Dairesi Başkanlığı teknik personelince yapılacaktır. 

5.14. İstekli firma, teklif ettiği ürünler için üretici ve/veya distribütör firmadan satış ve teknik destek 
hizmeti vermeye yetkili olduğunu belgelendirecektir.  

5.15. İşin tamamlandığı tarihte farura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığına, Muayene İstek Formu 
ise Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir. 

5.16. Malzemeler Üzülmez T.İ.M adına fatura edilecektir. 
5.17. Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 
 

FATURA ADRESİ VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

 
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi 
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93   
67040 Üzülmez ZONGULDAK 

KARAELMAS  859 006 4265 

 
 
 

6. SİPARİŞ CİNS VE MİKTARLARI 
 

Malzeme Cinsi Miktar 

TİP 1-YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÜNDÜZ&GECE IR BULLET 
KAMERA 

13 Ad. 

TİP 2-YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÜNDÜZ&GECE DOME 
KAMERA 

 2 Ad. 

ENDÜSTRİYEL TİP 16 KANAL DİJİTAL KAYIT C İHAZI 5 Ad. 

TİP 1 - Endüstriyel Görüntü Kablosu   2000 mt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MUAYENE İSTEK FORMU 

 

 

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına 

Firma Adı  

Sipariş Numarası  

Siparişin Konusu  

Teslim Edilen Malzeme 

 

 

 

Teslim Tarihi  

AÇIKLAMALAR 
 (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) 

Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede 
bulunmayacağız.  

Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.  

 

FİRMA YETK İLİSİ İMZA VE KA ŞE 

 
 
 

 
 
 
 

LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz.  Bilgi için tel:  259 47 40 - 259 47 41 

 


