YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI - SIK SORULAN SORULAR
Konu : İNSAAT VE TESİSAT BİRİM FİYATLARI
1) İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatlarına nasıl ve ne zaman ulaşabilirim ? Birim fiyatlar kitap
olarak basılıyor mu ?
İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatlarına 2019 yılı itibarıyla Bakanlığımız web sayfası üzerinden
ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz gibi kitap halinde de basımı devam edecek olup kitabın satışının
başlamasına ilişkin duyuruyu Bakanlığımız ve Yüksek Fen Kurulu Başkanlığımız web
sayfalarından takip edebilirsiniz.
2) Birim fiyat sisteminde nasıl arama yapacağım?
Sisteme girdiğiniz sayfanın üstündeki "Arama" linkine tıklayınız. Açılan sayfada aradığınız
malzeme ya da imalatın poz numarasını girip "Fiyat Ara" linkine tıkladığınız takdirde sistem
ilgili pozu karşınıza getirecektir. Pozun detaylarına ulaşmak için üzerine tıklamanız yeterlidir.
Poz numarası bilinmeyen malzeme ya da imalatı bulabilmek için Arama ekranında tanım
bölümüne anahtar kelime yazarak Fiyat Ara işlemi yapıp açılan sayfada ilgili pozun üzerine
tıklamanız gerekmektedir.
3) Daha önceki yıllarda var olan bir pozu, bu yılki birim fiyatların içinde bulamıyorum,
neden ?
Kitap bölümünde Yüksek Fen Kurulu Kararı (….. Yılında yapılan değişiklikler - özet) pdf
dosyasını inceleyiniz. Orada yeni giren / çıkan ya da tanımında / tarifinde / analizinde değişiklik
yapılan pozlara ilişkin listeleri göreceksiniz.
4) Birim fiyatlarla ilgili internet sayfası açılmıyor ve hata veriyor, neden ?
Böyle bir durumda kullanmış olduğunuz bilgisayarın işletim sistemi ya da bağlantı ayarlarıyla
ilgili bir sorun olma ihtimali bulunmaktadır. Bu sorunu çözmek için Bakanlık yetkililerimizden;
Tuna BALCI [0 312 410 24 01], Emre ÖZKAN [0 312 410 22 19] ya da Can YÜCEL [0 312
410 24 15] ile irtibata geçmeniz gerekecektir.
5) Ürettiğim / ithal ettiğim ürünümü birim fiyat kitabına nasıl dahil ettirebilirim ?
Ürettiğiniz / ithal ettiğiniz bir ürünün Birim Fiyat Kitabına girebilmesi için gerekli şartları ;
İnşaat malzemeleri için İnşaat Şube Müdürlüğü 0 (312) 220 17 52 ;
Mekanik tesisat malzemeleri için Mekanik Tesisat Şube Müdürlüğü 0 (312) 287 61 05;
Elektrik tesisatı malzemeleri için Elektrik Tesisatı Şube Müdürlüğü 0 (312) 286 63 74 ile
irtibata geçerek öğrenebilirsiniz.
6) Ürettiğim ya da satışını yaptığım ürünün kamuya ait proje ve ihalelerde yer alması için
birim fiyat kitabında bulunması gerekli midir ?
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ihalelerde ve
bunların projelerinde yer alması için bir ürünün Birim Fiyat Kitabında yayınlanmış olmasına
gerek yoktur.
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