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T.C.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate_doc.aspx?V=BE6LB8Z57

Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60150 Tokat/Türkiye Bilgi için:  Ö.BAŞAR Şef

Tel: (0356)252 15 80
Faks: (0356)252 16 05-252 16 20-
252...

E-Posta: idarimali@gop.edu.tr
Elektronik ağ: idari.gop.edu.tr

Kep  Adresleri  : 
gaziosmanpasa.universitesi@hs03.kep.tr
gou@hs01.kep.tr (tebligat adresi)
gaziosmanpasauni.hastane@hs03.kep.tr 

Sayı   :20421142-934.99/
Konu :Yaklaşık Maliyet Belirlenmesi

Yaklaşık Maliyet Araştırması
İlgili Firmalar

İlgi : Mali İşler Birimi; 18/12/2018 Tarihli, 62235 sayılı yazı.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığının ihtiyacı olan ve Başkanlığımızca alımı 
planlanan "25 Adet Öğrenci Mikroskobu" alımı işinin yaklaşık maliyetlerinin hesaplanabilmesi 
için K.D.V. hariç birim fiyatlarının karşılarına yazılarak 25/02/2019 tarihi saat 13:00'e kadar 
elden, fax veya e-mail yoluyla bildirilmesini rica ederim.

Rafet DAYAN
Daire Başkanı

EKLER :
1- İhtiyaç Listesi
2- Teknik Şartname

Tarih ve Sayı: 20/02/2019-E.2725

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak Doğrulaması https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate_doc.aspx?V=BE6LB8Z57 adresinden yapılabilir.



                                         

SIRA 
NO

MALZEME ADI MİKTAR BİRİM 
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TOPLAM 
TUTAR

1 ÖĞRENCİ MİKROSKOBU 25 Adet
KDV Hariç 

Toplam Tutar
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*BEKVBBPH6*
T.C.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Dekanlığı

Kaleardı Mahallesi Muhittin Fisunoğlu Caddesi Ali Şevki Erek Yerleşkesi Tıp 
Fakültesi-Merkez/Tokat

Ayrıntılı bilgi için irtibat: T.Demir Teknisyen

Tel: 0 (356) 214 94 44   Faks: 0 (356) 213 31 79  
E-Posta:  dekanliktip@gop.edu.tr   Elektronik ağ: http://tipfak.gop.edu.tr

Sayı   :22598052-934.99/
Konu :Mikroskop Talebi Hk.

REKTÖRLÜK MAKAMINA
(İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

İlgi : a) Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığının 18/12/2018 tarih ve E.62208 
sayılı yazısı.
b) Tıp Fakültesi Dekanlığı 15/01/2018 tarih ve -E.2734 sayılı yazısı.

Fakültemiz multidisipliner öğrenci laboratuvarında Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, 
Fizyoloji, Biyofizik, Biyokimya ve Mikrobiyoloji derslerinde  kullanılmak üzere ekli yazıyla 
talep edilen "Öğrenci Mikroskoplarına" ihtiyaç duyulmaktadır.

 Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Ertan BÜLBÜLOĞLU
Dekan

EK :
İlgi Tarih ve Sayılı Yazılar

Evrak Tarih ve Sayısı: 18/12/2018-E.62235

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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T.C.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Dekanlığı

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

Kaleardı Mahallesi Muhittin Fisunoğlu Caddesi Ali Şevki Erek Yerleşkesi Tıp 
Fakültesi-Merkez/Tokat

Ayrıntılı bilgi için irtibat: F.Gevrek Anabilim Dalı Başkanı

Tel:  0 (356) 214 94 44   Faks: 0 (356) 213 31 79  
E-Posta: dekanliktip@gop.edu.tr   Elektronik ağ: http://tipfak.gop.edu.tr

Sayı   :39207536-804.01/
Konu :Gelen-Giden Evrak

TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Fakültemiz ortak kullanım laboratuarları olan Multidisiplin Laboratuarında bulunan 
mevcut öğrenci ışık mikroskoplarımızın öğrenci mevcudumuzun artması ile ihtiyacımıza 
istenilen düzeyde cevap verememektedir. Bu nedenle daha önceden talepte bulunduğumuz 25 
adet mikroskop alımı isteğimiz halen devam etmektedir. 

Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Eki:
1 adet öğrenci mikroskobu teknik şartnamesi

 Doç. Dr. Fikret GEVREK
Anabilim Dalı Başkanı

Evrak Tarih ve Sayısı: 18/12/2018-E.62208
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öĞnııvci nn i rnosrosu rrxıuir şeRrıvınnısi

L Mikroskobun alüminyumdan mamul monoblok statifl olmalıdır. Mikroskop gövdesi objektifi, oküleri ve
gözlem tüpü mantar, küf ve mikrop üremesine engel olacak anti mikrobiyaI belgesine sahip olmalıdır.

2. Mikroskop renk sapmalarını, ışık yansımalarını ortadan kaldıran sonsuza düzeltilmiş optik sistem|l {lCS-CFl -

lnfinity Color- Corrected System - UiSZ} olmalıdır.
3. Mikroskop aydınlık alan kullanımına uygun olmalıdır. Gerektiğinde aydınlık alan {BF}, karanlık alan {DF}

kontrast tekniklerin kullanımına uygun olmalıdır.
4. Mikroskobun 360 derece dönebilen binoküler başlığı bulunmalıdır.
5. Binoküler tüpte gözler arası (interpupiller} mesafe ayar| en az 50/52-75 mm arasında yapılmalı. Bu ayar|ama

horizontal piandan hern aşağı yukarı veya içe dışa doğru hareket ettirilerek yapılabilmelidir.
6. Mikroskobun tabla hareketini sağlayan makro ve mikro ayar düzeneği olmalıdır. Mikraskobun kaba ve ince

ayar mekanizması hem sağ hem de soi taraftan veya tek bir taraftan yapılabilmelidir.
7. Mikroskop tablası makro mikro netlik düğmeleri sayesinde en az ]_5 - 20 mm aralığında aşağı yukarı hareket

edebilmelidir.
8. Mikroskop kondansatörü iris diyaframlı, N.A. değeri a.9 - 1,.25 aralığında Abbe tipinde oil özelliğinde

olmalıdır.
9. Obje tablası 1_20"13ü mm den küçük olmamalıdır. Obje tablası içine gömülü oiarak sağ eile kumanda edilen

şaryo mobil olmalıdır. Şaryo mobilln hareket sahası X ekseninde en az 75mm, y ekseninde en az 25 mm
hareketli o|malıdır. Yaylı lam tutucusu bulunmalıdır.

10. Mikroskobun en az4 objektıf takılmasına müsait;360" sonsuz dönüşlü ve ışık yolu stoperli revolveri olmalıdır.
11. Mikroskobun optik sistemi tamamen kaplamalı camdan mamul olmaiıdır. Optik sistemde kesinlikle plastik ve

türevi malzeme bulunmamalıdır.
12. Objektif değişikllği yapıldığında netlik bozulmamalıdır. Objektif|eri meydana getiren e|ementter objektifin

metal gövdesine monte edilmiş olmalıdır. Mikroskobun netlik ayar mekanizması içinde plastik türevi
maizeme kullanılmamalıdır. Hareketli parçalarda metalyüzeyler kulIanıimış olmalıdır.

13. Objektif|er sonsuz optik şeklinde ve aşağıdaki özellikte olmalıdır.
PLAN 4Xl0.10
PLAI{ 10X/0 .22vey a a.25
PLAN 40X(yaylı)/0.65
PLAN 100X(yaylı, yağlı/ku ru /'J,.25

14. Mikroskobun bir ya da çift dioptiri ayarlı FN değeri en az 18 mm olan 10x Plan okülerleri olmalı yada okülerler
fabrikadan ayarlı preset diyoptri özelliğinde olmalıdır.

15. Mikroskop aydınlatması minimum 3W güç ve 20bin saat lamba ömründe LED aydınlatma ile sağlanmalıdır.
Süresinden önce biten LED aydınlatmalar firma tarafından ücretslz değiştirilecektir. Firma bu konuda ihale
dosyasına taahhüt name ekleyecektir.

16. Mikroskoba gerektiğinde kuru slstem {immersiyonsuz} 1_00x objektif takılabilmeiidir.
17. Gerektiğinde mikroskoba binokuler başlık ile gövde arasından video kamera modülü veya en az Smega piksel

kamara entegre edilebilen trinoküier başlık takılabilmelidir.
18. Mikroskopların 2 tanesi video kamera veya en az 5 mega piksel kamara entegre edilmiş trinoküler başlık ile

tes|im edilmelidir. Ayrıca bu iki adet mikroskopta 4x, 10x ve 40x objektiflere ilaveten 20x ve NA 0,80-]_.25

aralığında değerde 100x ikuru sistem iimnıersiyonsuz)) objektifler ile oküler mikrometre de olmalıdır.
19. Mikroskopla beraber, oküler pointer, güç kablosu, koruma örtüsü, immersiyon yağı verilmelidir.
20- Firmalatr teklif ettikleri mikroskobun özellikleri konusunda teknik şartnameye madde madde cevap

vermelidir. Veriien cevaplar orijinal katalog veya kullanım kılavuzu üzerinde görünmeyen firmaların teklifleri
değeriendirmeye alınmayacaktır. İhaleyi aian firma mikroskobun şartnamedeki özeliklere sahip oluğunu arıca
uyguIamaiı olarak göstermek mecburiyetindedir.

21. Teklif edilen mikroskop sistemi fabrikasyon hatalara karşı en az 2 yıl ücretsiz garanti, garanti süresinin
bitiminden itibaren 10 yıl servis, bakım onarım ve yedek parça garantili olmalıdır.
Arş. Gör. Seda OCAKLI Yrd. Doç.
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