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MÜTEFERRİK KAPSAMDA İÇ PİYASADAN YAPILACAK TAŞIT KİRALAMA 

HİZMET ALIMINA AİT TİCARİ ŞARTNAME 

 

Tanımlar 

MADDE 1 - (1) Bu şartnamede geçen; 

a) İdare: Ofisten taşıt kiralama hizmeti alımı talebinde bulunan kamu kurum ve 

kuruluşlarını, 

b) İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu hizmetlerdeki mesleki deneyimini gösteren 

iş bitirme belgesini,  

c) İstekli: Taşıt kiralama hizmet alımı ihalesine teklif veren müteşebbisi, 

ç) İş ortaklığı: Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından oluşturulan ve üyelerinin hak 

ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere oldukları ortaklığı, 

d) Kısmi teklif: İhale konusu alımın tamamına veya bir kısmına teklif verilmesine imkan 

tanınan ihalelerde, bazı kalemler veya kısımlar itibariyle teklif verilmesini, 

e) Kira süresi: İhale kapsamında yer alan taşıt kiralamalarının süresini, 

f) Kontrol Teşkilatı: İhale konusu taşıt kiralama hizmet işinin ihale şartlarına uygun olarak 

yürütülmesi ve işin denetimi için görevlendirilmiş Ofis personeli ve/veya İdare personeli 

g) Konsorsiyum: Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından oluşturulan ve üyelerinin 

hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısmını yapmak üzere 

kurulan ortaklığı, 

h) Müteşebbis: Taşıt kiralama işi ile iştigal eden gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri 

ya da bunların oluşturdukları iş ortaklıklarını, 

ı) Ofis: Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünü, 

i) Taşıt: İşbu şartname kapsamında Ofis tarafından kiralanacak olan araçları, 

j) Taşıt Kiralama: Sürücüsüz taşıt kiralama işini,  

k) Teklif: Bu şartnameye göre yapılacak hizmet alımlarında, isteklilerin Ofise sunduğu 

fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, 

l) Yüklenici: Bu şartnameye göre üzerine ihale yapılan ve kendisiyle sözleşme imzalanan 

istekliyi,  

ifade eder. 

 

İhaleye girebilme şartları 

MADDE 2 - (1) İhaleye katılacak isteklilerin;   

a) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 

b)Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline Kayıt Belgesi 

vermesi, 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu 

gösterir belge ile mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belgeyi vermesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından ilk ilan veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 

dair belge ile mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belgeyi vermesi,  
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

vermesi, 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri, 

ç) Teklif isteme mektubunda veya ihale dokümanında yazılı miktarda, Ofis adına 

düzenlenmiş bulunan geçici teminat vermesi (iş ortaklığı olması halinde, toplam geçici teminat 

miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.) 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi, 

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, işbu şartname ekinde yer alan (EK:1) İş Ortaklığı 

Beyannamesini vermesi, 

f) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklif mektubunu 

vermesi, 

g) Gerçek veya tüzel kişilikte, temsile yetkili olanların ayrı ayrı, hileli iflas etmediklerine, 

12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya 

örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet 

verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmadıklarına, ilan tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki 

faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair adli sicil kaydını vermesi, 

h) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 

diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan 

yasaklı olmadıklarına dair yazılı taahhütnameyi vermesi, 

ı) İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi 

altına alınmış, konkordato ilan etmiş durumda olmadıklarına dair belgeyi vermesi, 

i) İhale tarihinde, isteklinin kesinleşmiş ve vadesi geçmiş sosyal güvenlik primi borcunun 

olmaması (iş ortaklığı olması halinde ortakların her birinin bu koşulu sağlaması gerekmekte olup, 

bu husus Ofis yetkililerince ilgili kurumun internet sitesinden sorgulanacaktır), 

j) İhale tarihinde, kesinleşmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu 

vergi dairesinden alınmış belgeyi vermesi,  

k) İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerin tamam olup 

olmadığının istekli tarafından kontrol edilmesi ve tamamının aslına uygun olarak, içeriğindeki 

belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte teslim edilmesi ve Şartname ekindeki (Ek-2) yazılı 

taahhütnameyi vermesi, 

l) İhaleye teklif vereceklerin, ihale ek şartlar listesinde belirtilen ihale evrak bedelini DMO 

veznelerinden veya DMO banka hesaplarından birine yatırmaları ve yatırılan bedele ait ödendi 

belgesinin aslı ile bir suretini teklif evrakına ekleyerek dış zarfa koyması, 

m) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığının her bir ortağının işbu 

maddenin (a), (b),(c), (g), (ı), (i), (j) bentlerinde yer alan belgeleri ayrı ayrı vermesi, iş ortaklığının 

tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağın (h) bendindeki belgeyi de 

vermesi, 
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n) İlanda istenecek diğer belgeler ile varsa, istekli tarafından ihale dosyasına konulmasında 

fayda görülen sair evrakı vermesi, 

gerekmektedir. 

 

Belgelerin sunuluş şekli 

MADDE 3 - (1) İstekliler, yukarıda istenen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce 

onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi 

hükümlerine uygun olarak Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 

odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri 

ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi 

yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir. 

(2) Noter onaylı belgelerin “aslına uygun” olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 

sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 

gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 

(3) İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce Ofis tarafından “aslı 

idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine 

ekleyebilirler. 

 

İhalenin yabancı isteklilere açıklığı 

MADDE 4 - (1) İşbu ticari şartname kapsamında gerçekleştirilecek ihaleye sadece yerli 

istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. 

İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye 

Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri 

kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.  

 

Konsorsiyum 

MADDE 5 - (1) İşbu ticari şartname kapsamında gerçekleştirilecek ihaleye konsorsiyum 

olarak teklif verilemeyecektir. 

 

Alt yükleniciler 

MADDE 6 - (1) İşbu ticari şartname kapsamında gerçekleştirilecek ihale konusu hizmetin 

tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

 

Kısmi teklif verilmesi 

MADDE 7 - (1) İşbu ticari şartname kapsamında gerçekleştirilecek ihalenin kısmi teklife 

açık olup olmadığı hususu ile şartları söz konusu ihale ilanında Ofisçe belirlenecektir. 

 

İş ortaklığı 

MADDE 8 - (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye 

teklif verebilir. 

(2) İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. 

Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse 
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oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu 

ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. 

(3) İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına 

dair pilot ortağın da belirtildiği, (EK:1)’deki İş Ortaklığı Beyannamesini teklifleriyle beraber 

sunacaklardır. 

(4) İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, Ofis ile sözleşme imzalamadan önce 

noter onaylı ortaklık sözleşmesinin iş ortaklığı tarafından ibrazı zorunludur. 

(5) İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların 

işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. 

 

İhaleye katılamayacak olanlar 

MADDE 9 - (1)Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları 

adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: 

a) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince, geçici veya 

sürekli olarak, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. 

b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan 

veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet 

verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. 

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 

ç) Devlet Malzeme Ofisinin ihale yetkilileri ile satınalma komisyonlarında görevli kişiler. 

d) Devlet Malzeme Ofisinin ihale konusu işle ilgili olarak her türlü ihale işlemlerini 

hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 

e) (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci 

dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları veya evlat edinenleri.  

f) (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim 

kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları 

anonim şirketler hariç). 

g) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Emniyet Genel Müdürlüğü 

tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı 

Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.  

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine 

katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine 

katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. 

(3) Devlet Malzeme Ofisinin bünyesinde bulunan veya Devlet Malzeme Ofisiyle ilgili her 

ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların 

ortak oldukları şirketler. 

(4) Ayrıca, 02.10.1981 tarih ve 2531 sayılı "Kamu Görevlerinden Ayrılanların 

Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun" hükümlerine de uyulması zorunludur. 

(5) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları 

gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi 

nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.  

(6) Bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olduğu tespit edilenler ihale dışı 

bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında beşinci fıkra hükmü uygulanmaz. 
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Teklif mektuplarının hazırlanması 

MADDE 10 - (1)Teklif mektupları, fiyatın bildirildiği bir iç zarf ile 2 nci maddede yazılı 

belgeleri ihtiva eden dış zarf olmak üzere iç içe konulmuş iki zarf şeklinde hazırlanacaktır. 

a) İç zarfın hazırlanması: İç zarfın içinde yalnızca ihale dokümanında yer alan “Fiyat Teklif 

Cetveli” kullanılarak hazırlanmış teklif mektubu yer alacaktır. İstekli, ayrıca ihale dokümanında 

belirtilen hususları okuyup aynen kabul ettiğini teklif cetvelinde belirtecektir. Ayrıca fiyatın Türk 

Lirası cinsinden, rakam ve yazı ile açık olarak yazılması, üzerinde kazıntı, silinti düzeltme 

bulunmaması, ad-soyad (T.C. Kimlik Numarası) veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili 

kişilerce imzalanmış olması, iş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, 

ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişi tarafından imzalanması zorunludur. Teklif 

mektuplarında ayrıca; 

1) Teklif edilen her cins taşıtın ihale dokümanındaki evsafa ve istenilen marka, modele 

uygun olduğu belirtilecektir.  

2) İsteklilerce, bu şartname ile eklerinin usulüne uygun şekilde imzalanarak gönderilmesi 

ile yetinildiği takdirde, Ofis şartları aynen kabul edilmiş sayılacaktır. 

b) Dış zarfın hazırlanması: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 

ve bu şartnamenin 2 nci maddesinde belirtilen belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak 

kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligat adresi, teklifin 

hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 

(2) Şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen şartlara uygun olmayan teklif mektupları 

değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belge 

ve bilgi eksiklikleri tamamlattırılabilir. 

 

Teklif mektuplarının verilmesi 

MADDE 11 - (1) Teklif mektupları, ilan veya davet mektubunda belirtilen gün ve saate 

kadar istenilen adrese verilecektir. Alınan teklifler bir tutanakla tespit edilir. Bu saatten sonra 

verilen teklif mektupları kabul edilmez. Posta ile gönderilen teklif mektuplarının belirtilen gün ve 

saate kadar ilgili birime ulaşmış olması gerekir. 

(2) Postada gecikmiş teklifler dikkate alınmayacaktır. 

(3) Ofise verilen teklifler her hangi bir sebeple geri alınamaz ve açık teklif hariç ek teklif 

verilmez. 

(4) İstekli; kiralanacak taşıtların tamamı için teklifte bulunabileceği gibi, ihale 

dokümanında belirtilmesi halinde, taşıtların bir kısmı için de teklifte bulunabilir.  

 

Opsiyon süresi 

MADDE 12-(1) Teklif edilen fiyatlar, sabit ve son teklif verme tarihinden itibaren en az 

40 gün opsiyonlu olacaktır. 

 

Para birimi 

MADDE 13 - (1) Teklifler Türk Lirası ile verilecektir. 

(2) İkinci maddede istenilen parasal tutar ihtiva eden belgelerin yabancı para birimi 

üzerinden düzenlenmiş olması halinde, bu belgelerdeki parasal tutarlar, ilan veya davet tarihinde 

Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk 

Lirası’na çevrilerek değerlendirilir.  
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Tekliflerin açılması 

MADDE 14 - (1) Usulüne uygun olarak verilen veya gönderilen teklif mektupları, ilan 

veya davet mektubunda belirtilen yer, gün ve saatte, görevli merciler tarafından, hazır bulunan 

teklif sahipleri veya vekilleri huzurunda sıra ile açılır. Kimlerin ihaleye kabul edildiği hazır 

bulunanlara duyurulur. 

(2) İhaleye kabul edilmeyen isteklilerin iç zarfları açılmayarak kendilerine veya 

vekillerine, teminatları ile birlikte iade olunur. Bu işlemler, isteklilerin önünde bir tutanak ile tespit 

edilir. İhaleye kabul olunmayanlar komisyon tarafından toplantı mahallinden çıkarılır. Bundan 

sonra iç zarflar sıra ile açılarak yüksek sesle okunur. 

(3) İhale ilanında, kiralama işi için tekliflerin ihale dokümanına göre incelenmesinden 

sonra tekliflere ait iç zarfların açılması öngörülmüş ise, alınan tekliflerin dış zarfı açılır ve istenen 

belgeler kontrol edilerek iç zarflarla birlikte tutanak altına alınır. Yapılan inceleme sonucunda 

teklifleri uygun olmayan isteklilerin iç zarfları açılmayarak teminatları ile birlikte kendilerine veya 

vekillerine iade olunur. Teklifi uygun olan isteklilere iç zarfların açılacağı gün yazılı olarak 

bildirilir. Belirlenen gün ve saatte iç zarflar açılır. İstekliler iç zarfların açılışında hazır 

bulunabilirler. Teklif mektuplarının uygun olup olmadığı kontrol edilerek, teklif fiyatları okunur 

ve tutanak altına alınır. 10 uncu maddeye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır ve 

istekliye bildirilir. 

(4) Komisyonlar, verilen teklifler ile istekliler hakkında her türlü araştırma ve incelemeyi 

yapabileceği gibi alım konusu işin niteliğine göre lüzum görülmesi halinde ilgili birimlere de 

yaptırabilir. 

 

Teklif fiyatına dâhil olan giderler 

MADDE 15 - (1) Kiralama hizmeti uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince 

yapılacak her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri tüm taşıtlara yaptırılacak 

sigortaya ait primler yükleniciye ait olup, teklif edilecek fiyata dahildir. Söz konusu gider 

kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen 

fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve 

farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

 

Sözleşmenin imzalanması 

MADDE 16 - (1) İstekli, ihalenin kendisine yapıldığına dair bildirim tarihinden itibaren 10 

gün içerisinde ilanda belirtilen tutarda Ofis adına düzenlenmiş olan kesin teminatını vermeye ve 

bütün masrafları kendisine ait olmak üzere Sözleşme yapmaya mecburdur. Bu süre zaruret halinde 

Ofisin de bu hususu kabulü ile 10 (on) güne kadar uzatılabilir. 

(2) Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, toplam kesin teminat miktarı ortaklık oranına 

bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ayrıca hazırlanan sözleşme 

bütün ortaklar tarafından imzalanır ve sözleşmenin Ofisçe onaylı birer örneği ortaklara verilir. 

Ortaklar tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen 

sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir. 

 

Teminat olarak kabul edilecek değerler 

MADDE 17 - (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır; 

a) Tedavüldeki Türk parası, 
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b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları, 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine 

düzenlenen belgeler. 

(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen 

belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri 

üzerinden teminat olarak kabul edilir. 

(3) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı 

bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya 

benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya 

katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. 

(4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

(5) Her ne suretle olursa olsun, alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 

konulamaz.  

 

Kesin teminatın geri verilmesi 

MADDE 18- (1) Taahhüdün, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve 

Yüklenicinin bu işten dolayı Ofise herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra kesin 

teminat Yükleniciye iade edilecektir. 

(2) Ofisin yazılı bildirimini müteakiben 2 (iki) yıl içinde talep edilmemesi nedeniyle iade 

edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat 

mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Ofise gelir kaydedilir. 

 

Ödeme  

MADDE 19- (1) Sözleşme bedeli, ihale dokümanında yer alan hatalı, kusurlu ve eksik 

işlere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla; Yüklenicinin hak edişine esas olmak üzere hak ediş 

ödemesi yapılacak aya ait ücret faturasının Ofis’e ulaşmasını müteakip 10 gün içerisinde, Ofis 

usulleri dâhilinde ve aylık olarak Yüklenicinin istihkakı ödenecektir. 

(2) Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını Ofisin yazılı izni olmaksızın 

başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve Ofis 

tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. 

 

Avans verilmesi şartları ve miktarı 

MADDE 20- Bu iş için avans verilmeyecektir. 

 

Fiyat farkı ödenmesi 

MADDE 21- Yüklenici, gerek sözleşme süresi içerisinde, gerekse uzatılan süre içinde, 

sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa 

gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde 

bulunamaz. 

Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 
MADDE 22- (1) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda 

sayılmıştır. 

a) Doğal afetler.  

b) Kanuni grev.  

c) Genel salgın hastalık.  
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d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.  

e) Gerektiğinde Ofis tarafından kabul edilebilecek benzeri diğer haller.  

(2)Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre 

uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;  

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,  

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,  

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,  

d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye 

yazılı olarak bildirimde bulunması,  

e) Yetkili merciler tarafından mücbir sebebin belgelendirilmesi, zorunludur.  

(3) Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici 

başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.  

(4) Ofisten veya İdareden kaynaklanan nedenlerle işin ifasında gecikme yaşanması halinde, 

gecikme süresi kadar yükleniciye süre uzatımı verilir. Süre uzatımı verilecek haller:  

a) Ofisin veya İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru 

olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye 

ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel 

nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması  

b) İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması  

 

Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri 
MADDE 23 - İşin, ihale şartlarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediği Ofisin hakkı saklı 

kalmak şartıyla idare tarafından görevlendirilen “Kontrol Teşkilatı” aracılığıyla denetlenir.  

 

İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar 

Madde 24 - İhale ek şartları ile teknik şartnamede belirtilen tutanak ve belgeler iste 

necektir.  

 

Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 
Madde 25- (1) Yüklenici, araçları sözleşmede belirlenecek tarihte ihale dokümanında 

belirtilen adrese; motorlu araç trafik belgesi, araç tescil belgesinin aslını, zorunlu mali sorumluluk 

sigortası poliçesi, kasko sigortası poliçesinin birer örneğini teslim edecektir. Araçların teslimat 

tarihinde eksiksiz teslim edilmesi esastır. İşbu maddede belirtilen belgelerden herhangi birinin 

eksik olması halinde, araç teslim edilmemiş kabul edilecektir. 

(2) Yüklenici, sözleşme süresi sonunda, araçları teslimatın gerçekleştiği adresten teslim 

alacaktır. 

(3) Teslimata kadar yol riski, tırlara yükleme boşaltma riskleri gibi çeşitli riskler sonucu 

oluşan hasarların sorumluluğu ve ortaya çıkabilecek her türlü masraflar yükleniciye aittir. 

(4) Sözleşmede belirtilen tarihe kadar araçların teslim edilmemesi, noksan teslim edilmesi 

ve/veya kabul muayenesinde reddedilmesi nedeniyle geç teslim edilen araçlar için iş bu ticari 

şartnamenin cezai hükümleri uygulanacaktır. 

(5) Teslim edilen araçlar için yüklenici yetkilisi tarafından teslim tutanağı düzenlenecektir. 

Ancak teslim tutanağının düzenlenmesi araç(lar)ın kabul edildiği anlamını taşımaz. 

(6) Yüklenici, araçların kabule hazır olduğunu Ofise bildirecektir. Kabul işlemleri, İdare 

tarafından oluşturulacak en az 3 kişilik bir heyet tarafından veya İdare tarafından talep edilmesi 

halinde Ofis muayene komisyonu tarafından yapılacaktır. Muayene esnasında aşağıdaki unsurlar 

kontrol edilecektir: 

a) İş bu şartnameye esas ihale dokümanı ve iş bu şartnamede belirtilen teknik özelliklere 

uygun olup olmadığı, 

b) Trafik Tescil ve Araç Tescil belgelerinin tam olup olmadığı, 

c) KTK Zorunlu Mali Sorumluluk sigortalarının olup olmadığı, 
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d) Tam kasko sigorta poliçelerinin olup olmadığı, 

e) Aracın üreticisi tarafından verilen garanti belgelerinin olup olmadığı, 

f) Araca ait tüm teknik dokümanlar (tanıtım kitapçığı, kullanma kılavuzu vs.)  

g) Araçların trafiğe çıkışlarına engel durumlarının olup olmadığı, 

h) Kitapçık ve benzeri diğer dokümanlar. 

(7) Muayene sırasında şartname koşullarına uygun bulunmayan araçların kabulü 

yapılmayacak ve bu durum yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. Yüklenici, kabul edilmeyen 

araçlardaki eksiklikleri giderdikten veya bu araçları ihale şartlarına uygun yeni araçlarla 

değiştirdikten sonra altıncı fıkra hükmüne göre teslime hazır olduğunu bildirecek ve yeniden 

muayene işlemleri gerçekleştirilecektir. 

 

İhale ve Sözleşme Hükümlerinin Yerine Getirilmemesi veya Sözleşmenin Feshini 

Gerektiren Haller 

MADDE 26- (1) Fesih hükümleri aşağıda gösterilmiştir. 

a) İsteklinin 27. maddede sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,  

b) Yaptırılacak işe ait ihalenin kendisine yapıldığına dair bildirim tarihinden itibaren 10 

gün içinde istekli, Ofis'e müracaat ederek kesin teminat vermeye ve bütün masrafları kendisine ait 

olmak üzere sözleşme yapmaya mecburdur. Bu sure zaruret halinde Ofisçe veya isteklinin talebi 

ve Ofisçe de kabulü halinde uzatılabilir. Aksi takdirde, ayrıca protesto çekmeye ve bir hüküm 

almaya gerek kalmaksızın isteklinin teminatı irat kaydedilir. Bu takdirde istekliden ayrıca ihale 

tutarının % 10'una tekabül eden miktar cezai şart olarak alınır. 

c) Sözleşmenin akdinden sonra yüklenici, sözleşme hükümlerine kısmen veya tamamen 

riayet etmez veya taahhüdünü yerine getirmez ise, protesto keşidesini müteakip bir hüküm 

almaksızın sözleşmeyi feshetmeye Ofis yetkilidir. Sözleşme feshedildiği takdirde yüklenicinin 

kesin teminatı irat kaydedilir. Durum yükleniciye yazılı olarak bildirilir. Fesih halinde taahhüdün 

ifa olunmayan kısmına ait tutarın % 10'una tekabül eden miktar cezai şart olarak alınır. Ayrıca 

yüklenici nam ve hesabına ihaleye çıkılmaz. İrat kaydedilen teminat cezai şarttan mahsup edilmez. 

Bu hallerde yüklenicinin borç ve alacağı tasfiye edilir ve yüklenici 1 yıla kadar Ofis ihalelerine 

iştirak ettirilmeyebilir. 

ç) Yüklenici iflas ederse sözleşme feshedilerek, teminatı irat kaydedilir ve (b) bendi hükmü 

uygulanır. 

d) Yüklenicinin ölümü halinde teminat geri verilir ve sözleşme hükümsüz addedilir. Ayrıca 

45 gün içerisinde gerekli teminatı vererek taahhüdün yapılmasına talip olan varislere aynı 

hükümleri ihtiva etmek şartıyla, mevcut sözleşmeyi devre Ofis yetkilidir. 

e) Herhangi bir suçtan tutuklanan ve tutukluk süresi 30 günden fazla olan yüklenici Ofisçe 

kabul edilebilecek bir vekil göstermesi halinde işe devam edebilir. Aksi takdirde sözleşme 

feshedilir, (b) bendi hükmü uygulanır. 

f) Sözleşmeye bağlanan ihale mevzuu iş Ofis'in izni olmadıkça başkasına devredilemez. 

Aksi takdirde sözleşme feshedilir ve (b) bendi hükmü uygulanır. Bu takdirde yüklenici hak talep 

edemez. 

g) Askere çağrılan yüklenici, işi yürütmek üzere Ofisçe kabul edilebilecek işin sonuna 

kadar yüklenicinin bütün yetki ve sorumluluğuna sahip bir vekil tayin eder. Yüklenici askeri 

hizmete çağırıldığını ileri sürerek taahhüdünden vazgeçemez. Aksi takdirde ( b) bendi hükmü 

uygulanır. 

(2) İhale ve sözleşme hükümlerine uymaması veya yukarıda yazılı hususlardan birinin 

zuhur etmesi halinde, yüklenicinin ihale veya sözleşmenin feshi tarihindeki bütün alacakları bloke 

edilir. Bu madde gereğince tahakkuk ettirilen cezai şart bloke edilen yüklenici alacaklarından 

karşılanır. Karşılanmayan kısım kaldığı takdirde, bakiye Ofis alacağı yükleniciden talep edilir. 

Yüklenici bu tutarı ödemediği takdirde hükmen tahsili yoluna gidilir. 
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Yasak fiil ve davranışlar 

MADDE 27 - (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya 

başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 

b) Diğer İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, diğer isteklilere anlaşma 

teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda 

bulunmak. 

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir isteklinin; kendisi adına birden 

fazla teklif vermek veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten 

birden fazla teklif vermek. 

 d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye 

katılmak. 

(2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu şartnamenin 28 inci ve 29 uncu 

maddelerindeki hükümler uygulanır. 

 

İhalelere katılmaktan yasaklama  

MADDE 28- (1) 27 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit 

edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla 

kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme 

yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. 

(2) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması, halinde şirket 

ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama 

kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna 

göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye 

şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu 

sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir. 

(3) İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, 

Ofisçe o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar 

Ofis tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler. 

(4) Ofis, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştığı takdirde, 

gereğinin yapılması için bu durumu ilgili bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. 

(5) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi 

izleyen en geç kırk beş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere 

en geç on beş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 

İsteklilerin cezai sorumluluğu 

MADDE 29 - Taahhüt tamamlandıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 27 inci maddede 

belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda 

bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu 

hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç 



11 

 

duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanı sıra, Ofisçe 28. maddeye göre verilen 

yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az 

olmamak üzere üç yıla kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan bütün kamu 

kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 28. maddenin ikinci fıkrasında 

sayılanlarla birlikte yasaklanırlar. 

 

Sözleşme Hükümlerine Aykırılık Halinde Uygulanacak Cezalar 

MADDE 30 – (1) Yüklenici tarafından; sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi halinde Ofis/İdare tarafından buna ilişkin tutanak düzenlenerek aşağıda belirtilen 

miktarlardaki para cezası uygulanır. 

a) Yüklenici, taahhüt ettiği araçları sözleşmede belirtilen süre içerisinde belirtilen adrese 

teslim etmekle yükümlüdür. Gecikilen her gün için sözleşme bedelinin 5/1000’i (binde beşi) 

oranında ceza uygulanacaktır. 

b) Yüklenicinin, sözleşme dönemi içerisinde, aracın Fenni muayene, Motorlu Taşıtlar 

Vergisi, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası), Kasko 

ve Sürücü-Yolcu Ferdi Kaza Koltuk Sigortaları ile Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali 

Sorumluluk Sigortası’na ilişkin yükümlülüklerinden süresi dolan ve/veya vadesi gelenleri yerine 

getirmemesi halinde, araç/araçlar seferden men edilecek ve eksiklikler ikmal edilinceye, ödenmesi 

gereken vergi, resim ve harçlar ise ödeninceye kadar geçecek süre için kira bedeli ödenmeyecektir. 

Ayrıca, bu durumdaki her bir araç için sözleşme bedelinin 1/1000’i (binde biri) oranından günlük 

ceza uygulanır. 

c) Yüklenicinin, aracın kaza, arıza, tamir-bakım vb. gibi sebeplerle hizmet veremeyen 

aracı/araçları öngörülen sürelerde değiştirmemesi durumunda; yüklenicinin nam ve hesabına 

temin edilecek araç/araçlarla hizmeti yürütülecek ve bu suretle yapılan ödemeler yüklenicinin hak 

edişinden kesilecektir. Bu araç/araçlar için geçecek süreye ilişkin kira bedeli ödenmeyeceği gibi, 

bu durumun sözleşme süresi içerisinde 2 (iki) defadan fazla tekrarlanması halinde, her bir araç için 

sözleşme bedelinin 1/1000’i (binde biri) oranında günlük ceza uygulanır. 

d) Yüklenici, teknik şartnamede belirtilen hallerin dışında, İdare/Ofis tarafından herhangi 

bir sebeple değiştirilmesi istenen aracı, 3 (üç) gün içerisinde değiştirmek zorundadır. Aksi 

takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin 1/10000’i (onbinde biri) oranında ceza 

uygulanacaktır. 

(2) Uygulanacak cezai işlemlere ilişkin düzenlenen tutanaklarda yüklenici yetkilisinin de 

imzası aranır. Ancak yüklenici yetkilisinin imzadan kaçınması tutanağın geçerliliğini 

etkilemeyecektir.  

(3) Bu maddede öngörülen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye 

yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı 

yükleniciden ayrıca tahsil edilir.  

(4) Sözleşme hükümlerine aykırılıkların aynı ay içerisinde 5 kez veya sözleşme dönemi 

boyunca 10 kez gerçekleştiğinin tespit edilmesi halinde veya uygulanan cezanın toplam tutarının 

sözleşme bedelinin % 30'unu geçmesi halinde Ofis, işbu Şartnamenin 26 ıncı maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendi hükmüne dayanarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.  

 

Sair hükümler 

MADDE 31 - (1) İsteklinin (iş ortaklığı olması halinde, pilot ortağın) gösterdiği tebligat 

adresi, kanuni ikametgâhı olup, bu adrese yapılacak her türlü tebligat aynı günde isteklinin 

kendisine yapılmış sayılacaktır.  
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(2) İsteklinin başlıklı kâğıdında, teklif mektubunda veya Ofise verdiği herhangi bir belgede 

yazılı KEP adresine veya faks numaralarına yapılan her türlü bildirim yine aynı anda yüklenicinin 

kendisine yapılmış sayılacaktır. 

(3) Taraflar arasındaki uyuşmazlığın herhangi bir Yargı Merciine intikali halinde, Ofisin 

cihaz kayıtları esas alınacaktır. Bu kayıtlar Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesindeki 

delil sözleşmesi hükmündedir.  

(4) Bu şartname konusu olan hizmet alımlarının ihalesi, Sözleşmenin düzenlenmesi, devri 

veya feshi ile ilgili her türlü vergi, resim ve sair masraflar yükleniciye ait olacaktır. Ancak usulüne 

uygun olarak hesaplanan Katma Değer Vergisi Ofis tarafından karşılanacaktır. 

(5) İhale ile ilgili her türlü ihtilaflarda, ANKARA Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri 

yetkilidir. 

(6) Satınalmaya esas işbu ticari şartname ile bu ticari şartnameye göre akdedilecek 

sözleşme ve eki teknik şartname hükümleri arasında aykırılık olduğu takdirde, Ofisin lehine olan 

hükümler tatbik edilir. 

(7) İşbu ticari şartname ile bu ticari şartnameye göre akdedilecek sözleşmenin ilgili 

maddelerinde sözü edilen süreler, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre hesap edilecektir. 

(8) Ofis, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya tercih ettiği istekliye 

vermekte serbesttir. 

(9) İşbu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 

 

 

EKLER: 

EK:1-İş Ortaklığı Beyannamesi. 

EK:2- Taahhütname 

EK:3- Geçici Teminat Mektubu Örneği 
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EK:1 

İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılmış bulunan 

……………………………………………………………...işine müşterek teklif vermek ve söz 

konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde protokol akdedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı 

ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık sözleşmesi, 

sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek Ofise verilecektir. İş ortaklığımızın pilot 

ortağı, işin bitimine kadar [pilot ortağın adı]’ dır. 

 Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, Ofis tarafından pilot 

ortağa yapılacak bildirimlerin iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, vermiş olduğumuz müşterek 

teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde protokolün bütün ortaklarca müştereken imza 

edileceğini ve akdedilecek protokol ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş 

olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her 

birimizin akdolunacak protokolün konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve 

protokolden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden 

müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan 

ayrılmayacağımızı; aksi takdirde protokolün feshi, kesin teminatın gelir kaydı hususlarında Devlet 

Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün yetkili olacağını, protokol konusu işin tamamlanmasından 

önce iş ortaklığına dahil pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır 

hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi 

durumlarda, pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün 

yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt 

ederiz. 

Sıra 

no 

Ortağın adı ve soyadı/ticaret unvanı Ortaklık 

oranı 

Tebligat adresi 

1)    

2)    

3)    

...)    

n)    

 

PİLOT ORTAK 

 

ÖZEL ORTAK 

 

ÖZEL ORTAK 

 

ÖZEL ORTAK 

 

ÖZEL ORTAK 

İmza İmza İmza İmza İmza 
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EK:2 

 

 

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

I NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA 

 

 

 

TAAHHÜTNAME 

 

(.../.../20..) 

 

İhalesi yapılacak olan taşıt kiralama hizmet alımına ait ihale dokümanını oluşturan bütün 

belgeler firmamız tarafından tamamen incelenmiş, okunmuş olup, herhangi bir ayrım ve sınırlama 

olmadan bütün koşulları kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim. 

          

 

 

Adı – SOYADI / Ticaret Unvanı 

Kaşe ve imza 
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EK:3 

 

 

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU 

 

 

 

 

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

_ _/_ _/_ _ _ _ 

No:................. 

 

İdarenizce ihalesine çıkılan [müşteri kurum adı] ihtiyacı [işin adı] alımı işine istekli sıfatıyla 

katılacak olan [isteklinin adı ve soyadı/ticaret unvanı]’nın ihale şartları ve ilgili mevzuat hükümlerini 

yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan [geçici teminatın tutarı].. 

[bankanın adı] garanti ettiğinden, ilgili mevzuat ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde; geçici 

teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı 

geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi 

bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk 

yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve 

talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi 

[bankanın adı] nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve [bankanın adı] ad ve 

hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 

 
Bu teminat mektubu …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize 

geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz 

olacaktır. 

 
 

[bankanın adı] 

[banka şubesinin adı] Şubesi 

                                                                                                 [banka] yetkililerinin 

İsim, unvan ve imzası 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


