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 İl Müdürlüğümüze bağlı Yurt Müdürlükleri ve Sporcu Eğitim Merkezinin ekli teknik 

şartnamede belirtilen şartlarda ilaçlama hizmet alımı işinin piyasa araştırmasının belirlenmesi 

için 22.03.2021 tarih ve saat 16:00’ kadar  KDV Hariç fiyat vermenizi rica ederiz. 

                           Oğuz DUYGU                                 Rasim PARLAK       

                    Şube  Müdürü                                        İl Müdürü 

 

TEKLİF MEKTUBUDUR 

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

                                             YOZGAT 

    İl Müdürlüğünüze bağlı Yurt Müdürlüklerinde ve Sporcu Eğitim Merkezinde ekli 

teknik şartnamede belirtilen şartlarda ilaçlama hizmeti işini aşağıda belirttiğimiz fiyatlardan 

KDV Hariç yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. 

Sıra 

No 

 

Malın/Hizmetin Tanımı ve 

Açıklaması 

 

1 Aylık Birim Fiyatı 

 

9 Aylık Fiyatı 

 

1 

 

İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI 

  

 

 

 

KDV HARİÇ TOPLAM 

  

 

EK: Teknik Şartname (4 Sayfa) 

Not: Teklifler ahmet.turcan@gsb.gov.tr  e-posta adresine mail yoluyla gönderilebilir. 

Tekliflerin yukarda belirtilen gün ve saatten önce.  Müdürlüğümüze ulaştırılması 

gerekmektedir. Aksi takdirde geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

İletişim:05427732062 

FİRMA ADI 

Tarih-Kaşe-İmza 

 

 
  

       KONU : İlaçlama Hizmet Alımı 

 Sayın     :  
     

mailto:ahmet.turcan@gsb.gov.tr
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İLAÇLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ  

 

UYGULAMA ALANI: Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurtlar mücavir  

alanlarını kapsayan yerlere, bilimsel metodlarla her kaynağın (Biyolojik) yapısına ve direncine 

uygun, vektör mücadelesi(hamam böceği, kulağa kaçan, gümüşcül, karınca vb)familyasını 

oluşturan zararlı canlılara karşı kapalı alanlarda kalıcı(rezidüel)ilaçlama yapılacaktır. Kemirgen 

mücadelesi kapalı ve açık alanları kapsayacak şekilde sabit plastik yem istasyonları kurularak 

son Jenerasyon oral antikoagülan bitrex içerikli ilaçlar kullanılacaktır. Uçkun mücadelesi için 

kapalı alanlarda sadece rezidüel insektisitlerle mücadele yapılacaktır. 

 

İŞİN SÜRESİ:  
1-Tüm öğrenci yurtları sözleşmede belirtilen tarihten itibaren her ay ayda 1 kereye mahsus 

ilaçlanacaktır. Ülkemizde devam eden Covid-19 salgın hastalık sebebiyle öğrenciler ve 

yurtlarla ilgili tedbirler alınması durumunda  ilaçlama hizmet alımının  yapılıp yapılmayacağı 

Müdürlüğümüzce belirlenecek ve yükleniciye bildirilecektir. 

2-İlaçlama ilgili ay içerisinde yapılacak ve ilaçlama yapıldığını gösteren belgeler İl 

Müdürlüğüne sunulacaktır.  

3-Periyodik ilaçlamalar dışında idare yetkilisinin isteyeceği ara ilaçlamalar ve yapılan 

denetimlerde belirlenen eksiklikleri yüklenici 48 saat içinde giderecektir.  

4-İlaçlama hizmeti ile ilgili tüm çalışmalar yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılacak konu 

ile ilgili her türlü yeni düzenlemelere uyulacaktır.  

5-Ülkemizde devam eden Covid-19 salgın hastalık sebebiyle alınacak tedbirler doğrultusunda 

ilaçlama hizmet alımı Müdürlüğümüzce belirlenecek zamanlarda yapılacak veya belirlenen 

aylarda ilaçlama hizmet alımı yapılmayacaktır. 

 

UYGULANACAK İŞİN ÖZELLİKLERİ: 
1- Kullanılacak ilaçlar Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olup, vize tarihi geçerlilik arz etmelidir. 

2- İlaçlamada kullanılacak olan kimyasallar ve malzemeler WHO ve Sağlık Bakanlığı’nca 

onaylı, ruhsat ve izinlere sahip ürünler olacaktır. Buna ilişkin belgeler idareye verilecektir. 

3- İlaçlara ait ürün garanti belgeleri bulunacaktır. 

4- Kullanılacak tüm ürünler orijinal ambalajlarında getirilecek ve etiketlerine uygun olarak 

kullanılacaktır. 

5- İlaçların WHO toksik sınıflandırılmasına göre aktif madde LD50 değerleri oral ve dermal 

olarak belirtilecektir.(akut) 

6- İlaç Stabilite (dayanıklılık) süresi en az 2 yıl olmalıdır. İş bu sözleşme gereği yüklenici, tüm 

uygulamalarında kullanacağı malzemelerde, ürün güvenliği(HACCP) ve çevre açısından, yasak 

gerekliliklerle, yürürlükte olan mevzuata, uluslar arası kabul görmüş standartlara, işletmemizde 

pest kontrol prosedürlerine uyumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. 
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YAPILACAK İŞLER : 

a) İLAÇLAMA YAPILACAK ALANLAR:  

İlaçlanacak birimler ve metrekaresi aşağıda belirtilmiştir. 

İLAÇLANACAK ALANLAR VE BİRİMLERİ 

Sıra 

No 
Hizmet Yeri Adresi 

Bina 

Kullanım 

Alanı (m2) 

Bahçe 

Alanı 

(m2) 

1 Ahmet Efendi Yurt 

Müdürlüğü Çapanoğlu Mah. Cemil ÇİÇEK 

Cad. No:262 YOZGAT 

              

10.272,00     

           

18.000,00     

2 Bozok Yurt Müdürlüğü Şeyh Osman Mah. Kayseri Cad. 

No:152 YOZGAT 

              

10.946,00     

              

2.766,50     

3 Çamlık Yurt Müdürlüğü Çapanoğlu Mah. Cemil ÇİÇEK 

Cad. No:158 YOZGAT 

              

20.100,00     

              

5.732,00     

4 Esentepe Yurt 

Müdürlüğü 

Bahçeşehir Mah. Adnan 

Menderes Bulv. No :306 

YOZGAT 

                

9.816,00     

           

21.905,00     

5 Sürmeli Yurt 

Müdürlüğü 

Çapanoğlu Mah. Cemil ÇİÇEK 

Cad. No:290 YOZGAT 

              

30.616,00     33.858,00 

6 Yozgat Yurt Müdürlüğü Çapanoğlu Mah. Cemil ÇİÇEK 

Cad. No:292 YOZGAT 

              

34.340,00     43.564,00 

7 Akdağmadeni Yurt 

Müdürlüğü 

Gültepe Mah. Barboros Cad. 

No:7/1 Akdağmadeni / 

YOZGAT 

              

11.928,00     

           

17.975,00     

8 Yerköy Molla Hüsrev 

Yurt Müdürlüğü 

Haşim KILIÇ Mah. Şehit Erdal 

ATAÇ Cad. No:21/A Yerköy/ 

YOZGAT 

                

14.545,00     

 

3.500,00 

9 Kınalı Hasan Yurt 

Müdürlüğü 

Çapanoğlu Mah. Cemil ÇİÇEK 

Cad. No:228 YOZGAT 

 

  36.917,00                       

 

11.235,00 

10 Sporcu Eğitim Merkezi Fatih Mah. Rıza Kayaalp Cad. 

No:1 YOZGAT 
1.050,00 

1.200,00 

TOPLAM 180.530,00 

 

 

159.735,50 
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b) Haşerelere karşı yapılacak uygulamada: 

1- Haşerelerin barındıkları, üredikleri yarık ve çatlaklara, yarık ve çatlağın bulunduğu duruma 

göre, likit ve yem formülasyonunda rezidüel insektisitler uygulanacaktır. 

2-Haşerelerin gezindikleri yerler olan duvar ve zemin kenarlarına düşük basınçlı rezidüel likit 

insektisit uygulanacaktır. 

3- Dolap, tezgah ve ekipman altı spot tedavi ve arkası 

4- Elektrik panosu ve motoru gibi gerekli görünen bölgelerde, yem ve rezidüel likit 

formülasyonunda rezidüel insektisit kullanılacaktır. 

5-İç mekanlarda kokulu, tortu bırakan, itici özellikli, leke oluşturan ilaçlar kesinlikle 

kullanılmayacaktır. 

6- Fibronil veya İmidacloprid aktif madde içerikli jel formülasyon hamam böceği yemi 

kullanılacaktır. 

7- SC veya CS formülasyonunda Cyfluthrin, Permethrin, Deltamethrin veya imidacloprid aktif 

maddeli insektisit , yürüyen ve uçan haşere için ruhsatlı rezidüel insektisit uygulanacaktır. 

 

c) Kemirgen Zararlısına karşı yapılacak uygulamada: 

1-İç alanlarda kemirgen mücadelesi için kritik noktalara yemleme istasyonları montajı. 

2-Dış alanlarda kemirgen mücadelesi için darbeye dayanıklı yere veya duvara monte edilmiş 

plastik kemirgen yemleme istasyonları kullanılacaktır.  

3-Tümünde uyarı etiketi ve iç kısmında kontrol tarih etiketi olacaktır 

4- Yemleme istasyonları yapıların dış alanında, giriş kapılarının iki yanında ve bina çevresinde 

,iç alanlarında risk seviyesine göre konulmalı. İstasyonlar hiçbir şekilde görüntü kirliliği 

yaratmayacak ve sabitlenecektir. 

5- Kemirgen Zararlılar için kullanılacak ilaç, Diphacione, Bromadiolone veya Flocoumafen 

aktif madde içerikli olmalıdır. 

6-Kemirgen yemi mum blok veya pasta şeklinde ve her biri en az 10 gr. olmalıdır. 

 

 

 

Önemli Hususlar: 

1-Yüklenici firma Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Sağlık 

Bakanlığınca hazırlanan 27 Mayıs 2011 tarih ve 27940 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe girmiş olan yönetmeliğe uygun hareket edecektir.  

 

Aşağıda belirtilen belgeleri  tenkil dosyada idareye sunacaktır. 

a-Biyosidal ürün uygulama izin belgesi  

b-Mesul müdürlük belgesi 

c-Personellerin Biyosidal ürün uygulayıcı sertifikaları   

d-Yüklenici İş Güvenliği ve İşyeri Hekimi Sözleşmesini idareye sunacaktır. 

e-Personellerin İş Güvenliği Eğitim Sertifikasını idareye sunacaktır. 

f-Personellerin SGK hizmet dökümü. 

 

2-Uygulama için gerekli görmüş olduğu insan kaynağı ve ekipmanı Sağlık Bakanlığı Biyosidal 

Ürün Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre hizmete sunacaktır. 

3-Yüklenici söz konusu ilaçlama hizmetlerini yürütecek yeterli sayıda tecrübeli personel 

bulunduracaktır. 
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4-İlaçlama öncesinde ve İlaçlama sonrasında gerekli her türlü tedbirin alınmasından firmanın 

sorumlu kıldığı ekip sorumlusu mesuldür. 

5 -İlaçlama hizmetinde kullanılacak her türlü ilaç preparat ve gerekli diğer malzemeler 

yüklenici tarafından karşılanacak ve uygulama öncesi hazır edilecektir.  

6-İlaçlama hizmeti idarenin belirleyeceği personel nezaretinde yapılacaktır. 

7- Yüklenici firma uygulama için gerekli görmüş olduğu insan kaynağı ve ekipmanı Sağlık 

Bakanlığı Biyosidal Ürün Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre hizmete sunacaktır. 

8- Firmanın Sağlık Bakanlığı yönetmeliği gereği Halk sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç 

Uygulama İzin Belgesine sahip olmalıdır. Yüklenici firma çalışmaları sırasında oluşabilecek 

kazalara karşı her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. 

9- Doğabilecek iş kazalarından ve bu kazaların neden olacağı can ve mal kaybında üçüncü 

şahıslara yapılacak her türlü tazminat ödemeleri ve zararlarına karşı doğrudan yüklenici firma 

sorumlu olacaktır. 

 
 

10- Yüklenici İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirleri almak zorundadır.  

 


