
 
MAL ALIM SÖZLEŞMESİ 

 
 
Taraflar: 
Madde-1: (1) Bu sözleşmenin tarafları; Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile 
…………………………………………….…………………………………. (Yüklenici)’dir. 
(2) Tarafların tebligat adresleri aşağıdaki gibidir: 
DMO: Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:18 06570 Çankaya/ANKARA 
Yüklenici:………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………… 
 
Konu:  
Madde-2: (1) Bu sözleşmenin konusu; Yüklenici tarafından üretilen/tedarik edilen Nonsteril 

Nitril Tıbbi/Cerrahi Muayene Eldiveni/Nonsteril Pudralı Tıbbi/Cerrahi Muayene Eldiveni/ 

Nonsteril Pudrasız Tıbbi/Cerrahi Muayene Eldiveninin Devlet Malzeme Ofisine teslim 

edilmesi ve yüklenici tarafından sözleşme şartlarına uygun olarak teslim edilen ürün sayısının 

DMO tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) bildirilmesi ile tarafların 

karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir. 

 
Yüklenicinin Yükümlülükleri: 
Madde-3: (1) Yüklenici; 

a- İşbu sözleşmede belirlenen nitelikte …… adet ürünü üreteceğini/tedarik edeceğini ve 
DMO’ya teslim edeceğini, 

b- İş bu sözleşme kapsamında ürettiği/tedarik ettiği ürünler karşılığında herhangi bir bedel 
talep etmeyeceğini,  

c- DMO’ya teslim ettiği ürünlerin nitelik ve kalitesinin, en az ihraç ettiği ürünlerle aynı 
nitelik ve kalitede olacağını, 

Kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
Devlet Malzeme Ofisinin Yükümlülükleri: 
Madde-4: (1) Yüklenici tarafından sözleşmeye uygun olarak üretilen/tedarik edilen ürünlerin 
teslim alınması. 
(2) Yüklenici tarafından sözleşmeye uygun olarak teslim edilen ürün sayısının yükleniciye 
ihracat izni verilmesi için TİTCK’ya bildirilmesi. 
 
Teslimat: 
Madde-5: (1) Teslimatlar, DMO depolarına veya DMO tarafından bildirilecek yerlere 
yapılacaktır.  
(2) Teslimatlar, sözleşme imzalanmasını müteakip en geç 15 gün içerisinde 
gerçekleştirilecektir. 
 
 
 



Muayene ve Kabul: 
Madde-6: (1) Ürünlerden DMO depolarına alınacak olanların muayenesi aksine bir düzenleme 
bulunmadığı takdirde Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene Ve Tesellüm 
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. 
(2) DMO dışındaki bir teslimat noktasına teslim edilecek ürünler için DMO’nun muayene hakkı 
saklı kalmakla birlikte teslimat noktasında Sağlık Bakanlığına bağlı birimlere muayene 
yaptırılabilir. 
(3) Muayene sonucunda uygun bulunmayan ürünler Yükleniciye bildirilecek olup, nakliye 
masrafları yüklenici tarafından karşılanmak üzere iade edilecektir. 
(4) DMO eldivenlerin muayenesi esnasında yeterli sayıda ve işin özelliğine uygun nitelikte 
uzman personelinin bulunmaması durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarından konusunda 
uzman personelin muayene esnasında görevlendirilmesini talep edebilir. 
 
İhracat İzni: 
Madde-7: (1) Yüklenicinin işbu sözleşme şartlarına uygun olarak teslim ettiği ve kabulü 
yapılan ürün sayısı DMO tarafından TİTCK’ya bildirilecektir.  
(2) Teslim edilen ürünler için TİTCK tarafından verilecek ihracat izni aşağıdaki tablo esas 
alınarak hesaplanacaktır: 
 

DMO’ya teslim edilen ürün sayısı İhracat izni verilecek ürün sayısı 

1 (bir) adet eldiven 3 (üç) adet eldiven 

 
 (3) Yükleniciye verilecek olan ihracat izin belgesi yüklenici tarafından kullanılabileceği gibi 
üçüncü bir kişiye de devredilebilir. 
 
Sözleşmenin Feshi: 
Madde-8: (1) DMO aşağıdaki hallerde sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir; 

a- Muayenesi olumsuz olan teslimatının yerine yüklenicinin sözleşme şartlarına uygun 
teslimatı kendisine yapılan yazılı uyarıya rağmen gerçekleştirmemesi, 

b- Teslimatın hiç gerçekleştirilmemesi halinde yükleniciye yapılan 5 (beş) gün süreli yazılı 
bildirime rağmen teslimatı sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirmemesi, 

c- Hiçbir sebep göstermeksizin 7 (yedi) gün önceden Yükleniciye yazılı bildirim yapmak 
koşuluyla fesih bildirimi yapılması. 

 
Gizlilik: 
Madde-9: (1) Yüklenici DMO’nun yazılı izni olmaksızın işbu sözleşme ile ilgili herhangi bir 
bilgiyi kamuya açıklayamaz, üçüncü kişilerle paylaşamaz.  
(2) Sözleşmenin ifası amacıyla DMO’nun yüklenici ile paylaştığı bilgilerin, yalnızca verilme 
amacına uygun olarak kullanılması zorunludur.  Söz konusu bilgilerin yetkili makamlarla 
paylaşılmasının yasal bir zorunluluk olması hallerinde Yüklenici, DMO’yu konu hakkında 
bilgilendirecektir. 
(3) Gizliliğin ihlali halinde Yüklenici, DMO’nun uğradığı zararı tazminle mükelleftir. 
 
 



Sorumsuzluk: 
Madde-10: (1) İşbu sözleşmenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü gereğince 
feshi halinde Yüklenici her ne ad altında olursa olsun hiçbir tazminat talebinde 
bulunamayacaktır. 
 
Uyuşmazlıkların Çözümü: 
Madde-11: (1) İşbu sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde DMO kayıtları esas alınacaktır. 
(2) İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri 
yetkilidir. 
  
Sözleşmenin yürürlük: 
Madde-12: (1) İşbu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.…../…../2020 
 
 

Devlet Malzeme Ofisi 
Genel Müdürlüğü 

Yüklenici 
 

  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKLER: 
1- Nonsteril Nitril Tıbbi/Cerrahi Muayene Eldiveni Teknik Şartnamesi 
2- Nonsteril Pudralı Tıbbi/Cerrahi Muayene Eldiveni Teknik Şartnamesi 
3- Nonsteril Pudrasız Tıbbi/Cerrahi Muayene Eldiveni Teknik Şartnamesi 


