
MEB-FATİH PROJESİ KATALOĞU 

TABLET BİLGİSAYAR ÇERÇEVE ANLAŞMASI İLANI  

I- GENEL ŞARTLAR ve KURALLAR: 

1-  Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilere uzaktan eğitim verilmesi amacıyla tablet 
bilgisayar temini için başvuruda bulunacak olan firmalarla, teklif edecekleri ürünler ile aranan 
şartların sağlanması halinde 1 yıl süreli “MEB-Fatih Projesi Tablet Bilgisayar Çerçeve 
Anlaşması" (Ek-7)  imzalanacaktır. 

2- Müracaat edecek olanlar her zaman başvuruda bulunabilecektir.  Bu kapsamda 
firmalar III Nolu Satınalma Daire Başkanlığına, bizzat başvuracaklardır. Posta ile yapılan 
müracaatlar kabul edilmeyecektir.   

3- Katalogda yer almak üzere müracaatta bulunan firmanın 11.02.1959 tarih ve 7201 
sayılı Tebligat Kanunu ile "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" uyarınca kayıtlı elektronik posta 
adresinin (...@.......kep.tr) olması gerekmektedir. 

4-  Çerçeve anlaşmada yer alması uygun görülen firmaların, cezalı ve ihalelere 
katılmaktan yasaklı olup olmadığı hususlarında 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 05.01.2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun ilgili 
hükümleri uygulanacaktır. Firmalar, katalog kapsamında yapılacak alımlarda ve ihalelerde, 
ihaleden yasaklanmayı gerektirecek nitelikte yasak fiil ve davranışta bulunamazlar. 

5-  Anlaşma imzalanması kararlaştırılan ve bu amaçla davet edilen firma, kendisine 
DMO tarafından gönderilen davet yazısının  bildirim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde 
gerekli işlemleri tamamlayarak MEB-Fatih Projesi Tablet Bilgisayar Çerçeve Anlaşmasını 
imzalamak zorundadır. Bu süre zaruret halinde isteklinin talebi ve Ofisçe de kabulü halinde 
uzatılabilir. Aksi takdirde firmanın başvurusu reddedilecektir. 

6-  Başvuru yapıldıktan sonra Ofisçe yapılan değerlendirme sonucu tespit edilen 
eksikliklerin verilen sürede tamamlanamaması sebebiyle veya ilandaki diğer nedenlerle 
müracaatları reddedilen firmalar, başvuru esnasında tevdi ettikleri evrakı bu sürenin 
bitiminden itibaren 10 gün içerisinde teslim almak zorundadırlar.  

7-  Katılım şartlarına ilişkin daha geniş bilgi III Nolu Satınalma Daire Başkanlığından 
temin edilebilir. 

8-  Aşağıda sayılanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri 
veya başkaları adına yaptıkları müracaatlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. 

 
   a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 
diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine 
katılmaktan yasaklanmış olanlar (yasaklılık süresi boyunca). 

 
   b) 12/4/1991  tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 
suçlardan, örgütlü suçlardan veya kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu 
görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. 

 



c)  İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 
 

   d) Fason üretimi ve anlaşmalarıyla katalogda yer almak isteyenler. 
 

   e) Başvuru süresi içerisinde Genel Müdürlüğümüzce belli bir süre ile Ofis ihalelerine 
iştirak ettirilmemesine ve/veya kataloğa başvurmamasına karar verilenlerden süresi devam 
edenler. 
   f) Müracaat tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki 
faaliyetten men edilmiş olanlar. 

 
   g) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı 
kararıyla hüküm giyenler. 
 
   ğ) İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme 
idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş 
olanlar. 
   h) Ofisin ihale yetkilileri ile satınalma ve katalog komisyonlarında görevli kişiler. 
 
   ı) Ofisin katalog konusu ürünleriyle ilgili her türlü ihale, satınalma ve katalog 
işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. 
 
   i) (h) ve (ı) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve 
ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 
 
   j) (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile ortağı oldukları şirketleri (bu 
kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan 
fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). 
 
   k) Ofis bünyesinde bulunan veya Ofis ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun 
vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. 
 
   l) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî İstihbarat Teşkilatı 
veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler. 
 
   m) 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların 
Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun uyarınca Ofiste iki yıl görev yapmış olanlardan hangi 
sebeple olursa ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle görev ve faaliyet 
alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak başvuruda bulunamazlar, 
komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar. 
 

Buna rağmen çerçeve anlaşma  imzalamak üzere müracaat eden firmaların talepleri red 
edilir. Ayrıca, bu durumda olup da müracaat aşamasında tespit edilemeden anlaşma 
yapılmışsa, anlaşmanın feshine ilişkin hükümleri uygulanır. 
 
 
 
 
 
 
 



   II- ÇERÇEVE ANLAŞMA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

   1- Ticaret, Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkar Siciline Kayıt Belgesi, 

   a)  Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 
Sanatkâr siciline kayıtlı olduğuna ilişkin firmanın Ofis’e müracaat tarihi esas alınmak üzere 
en geç bir ay önceki tarihte düzenlenmiş olan oda belgesi ve mesleki faaliyetten men 
edilmediğine dair belge. 

   b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 
Odasından alınmış ve firmanın Ofise müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki 
tarihte düzenlenmiş olan oda belgesi ve mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge. 

2- Temsil Belgeleri ; 

   a)  Tüzel kişiliklerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olunduğuna 
ilişkin müstenidatın da yer aldığı noter tasdikli imza sirküleri. 

   b) Vekâleten katılma halinde, noter onaylı vekâletname ile vekâleten katılanın noter 
onaylı imza beyannamesi. 

3-  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 kaydı. 

4-  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 taahhütname. 

5-  İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme 
idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş 
durumda olmadıklarına dair belge aslı. 

6- Anlaşma düzenlenmesi sırasında başvuru sahibinin kesinleşmiş ve vadesi geçmiş 
sosyal güvenlik primi borcunun olmaması gerekmektedir (Bu husus Ofis yetkililerince 
sorgulanacak olup prim borcunun KİK Genel Tebliğinde belirtilen sınırın üzerinde olması 
halinde firma ile anlaşma yapılmayacaktır). 

7- Anlaşma düzenlenmesi sırasında firmanın ayrıca kesinleşmiş ve vadesi geçmiş 
vergi borcunun da olmaması gerekmektedir (Bu husus Ofis yetkililerince sorgulanacak olup 
vergi borcunun KİK Genel Tebliğinde belirtilen sınırın üzerinde olması halinde firma ile 
anlaşma yapılmayacaktır). 

9- Müracaat edecek firmanın Üretici olması halinde; 

a) Sanayi ve Ticaret Odalarınca veya esnaf ve sanatkarlar için kayıtlı oldukları esnaf 
ve sanatkarlar odalarınca düzenlenecek Kapasite Raporu. (Ticaret odaları ile sanayi 



odalarının ayrı olduğu yerlerde, sanayi odasınca düzenlenecek kapasite raporları kabul 
edilecektir. Ancak sanayi odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayanların ticaret odasınca 
düzenlenen kapasite raporları, çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınai 
işletmelerin tesisin bulunduğu yerdeki odaca düzenlenen kapasite raporları kabul edilecektir.) 
   b) Türk Patent Enstitüsünden alınmış “Marka Tescil” belgesi, 

c) Ürünlerin her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hakkının kendilerine ait olduğunun ve bu 
konudaki tüm hak ve yükümlülüklerin yerine getirildiğinin ayrıca, bu ödevin hiç veya gereği 
gibi yerine getirilmemesi nedeniyle Ofisin herhangi bir zarara uğraması halinde (diğer tüm 
hakları saklı kalmak üzere) ise Ofisin uğradığı her türlü zararın karşılanacağına dair 
taahhütname. 
 
          10- Müracaat edecek firmanın İthalatçı olması halinde; 

 
  Ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki T.C. 
Konsolosluğu’nca onaylanması kaydıyla, yurt dışındaki üretici firma tarafından Türkiye 
ithalatçısı olarak yetkili kılındığını gösterir noter tasdikli belge ve yeminli tercüme 
bürosundan alınan Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya bu belgenin, 
“Yabancı Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Hakkındaki Sözleşme”ye taraf 
ülkelerden temin edilmesi halinde “Apostille” şerhi. veya, 

Üretici firmanın Türkiye Ofisi tarafından ithalatçı/distribütör olarak yetkili kılındığını 
gösterir noter tasdikli belge. 

 
Aynı ürün için yurtdışı üretici firma veya bu firmanın Türkiye Ofisi tarafından verilen 

tek yetkili ithalatçı/distribütörlük belgesi bulunan birden fazla firma olması halinde; üretici 
firma veya bu firmanın   Türkiye Ofisince sözkonusu ürün için hangi firmanın tek yetkili 
ithalatçı/distribütör olduğu hususu açıklık kazandırılıncaya kadar firmaların başvuruları 
işleme alınmayacaktır. 

 
Ayrıca tek yetkili ithalatçı/distribütör olan firmalardan katalogda yer alan ya da yer 

almak üzere başvuruda bulunanların daha sonra yurtdışı üretici firma veya bu firmanın 
Türkiye Ofisi tarafından yetkisinin iptal edilmesi halinde; bu ürünlere ilişkin olarak yapılan 
başvurular bir önceki firmanın yetkisinin iptal edildiği tarihten itibaren 6 ay boyunca kabul 
edilmeyecektir. 

 
11-  Müracaat edecek firmanın yetkili satıcı olması halinde; 

   a) Üretici, ithalatçı veya distribütör (söz konusu ürünlerin Türkiye’deki organizasyon 
yapısında en üst düzeydeki temsilcisi) tarafından imzalanmış, “DMO Kataloğunda yer alma 
ve ürünlerini satma yetkisini ihtiva eden”  Yetkili Satıcılık Belgesi.  (Noter tasdikli) 
   b) Yetki veren yerli üretici firmaya ait 9. maddede belirtilen belgeler, 
   c) Yetkili satıcıya yetki veren; ürünün Türkiye distribütörü veya ithalatçısının, 
yurtdışındaki üretici tarafından yetkili kılındığına dair yetki belgesi (10. maddede belirtildiği 
şekilde). 

12- Ürün standardına ilişkin uygunluk belgeleri; 

         “CE” işareti ve buna bağlı “ CE Uygunluk Beyanı” (Türkçe olmayan CE uygunluk 
beyanı  için ayrıca Yeminli Tercüman tarafından çevrilmiş Türkçe tercümesinin aslı veya 



noter tasdikli sureti. Gerekli görülmesi halinde “CE Uygunluk Beyanı”na ilave olarak CE 
teknik dosyası da istenebilecektir. 

13- Garanti Belgesi; 6502  sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 
hükümleri uyarınca düzenlenen Garanti Belgesi. 

 
Bu kapsama girmeyen ürünlerin, en az (2) iki yıl süre ile müracaatta bulunan firma 

garantisi altında olacağına dair taahhütname (Müracaatta bulunan firmanın yetkili satıcı 
olması halinde, bu kapsama girmeyen ürünler için; yerli ürünlerde üretici, yabancı ürünlerde 
ise ithalatçı firmalarca düzenlenmiş, (2) yıl süre ile garantileri altında olacağına dair 
taahhütnamelerin de verilmesi gerekmektedir.)  

 
14-  Teklif edilecek ürünün özelliği dolayısıyla kanuni bir zorunluluk olarak 

kullanımına ve satışına ilişkin bulundurulması ya da alınması zorunlu diğer belgeler. 

15- Teminat; 
   Anlaşma imzalanma aşamasında 150.000.-TL tutarında kati ve süresiz teminat tevdi 
edilecektir. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır. 
   a) Tedavüldeki Türk parası, 
   b) Mevduat veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları, 
   c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler 
yerine düzenlenen belgeler. 
   (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. 
   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 düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. 
   Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 
   Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati 
tedbir konulamaz. 
 

16-  Firma tarafından teklif edilecek tablet bilgisayarların Ek-3 MEB Teknik 
Şartnamesine uygun olduğunun kaşeli ve onaylı olacak şekilde tevdi edilecektir. 

17-  Anlaşma kapsamında yer alması istenilen beher tablet bilgisayarın; 
    
a) Adı, cinsi, özellikleri, boyutları (en, boy ve derinlik ölçüleri) ve/veya hacmi, 

ağırlığı, teknik çizim ve özellikleri ve/veya projeleri, menşei, resimleri, Türkçe ve Orijinal 
katalogları, broşür vb. gibi ürünün tasarım ve tanıtımına esas teşkil eden bilgi ve dokümanlar. 
   b)   Ürün ve Fiyatlandırma Tablosunda (Ek-2) bulunan ilgili sütunlara ürünlere ait 
uluslararası orijinal ürün kodları, yerli imalat ürünlerde ayrıca “Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Global Standartlar Merkezi (TOBB-GS1 Türkiye)”nin öngördüğü esaslara uygun 
biçimde verilmiş barkod numaraları yazılacaktır. Teklif edilen ürünlere ait orijinal ürün 
kodlarında tereddüt veya yanlışlık olması halinde üretici tarafından yayınlanan orijinal ürün 
kodları esas alınmak suretiyle resen düzeltilecektir. 
  18-  Teslim süreleri, sipariş edilen ürünlerin miktarına ve cinsine göre her firma için 
standart olup, Ek-5’daki listede yer aldığı şekilde olacaktır.  



19-  “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik” gereğince; 
Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ve eki servis istasyonları listesi ya da bunların 
ilgili bakanlık web sitesinden alınacak dökümü. 

20-  Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılacak olan protokoller doğrultusunda 
Ofisimizce elektronik ortamda sorgulanabilecek olan hususlarla ilgili olarak ekte örneği 
bulunan (Ek-6) muvafakatnamenin verilmesi gerekmektedir. 

21- Çerçeve anlaşma başvurusunda bulunacak firmanın veya ortaklarının Ofise 
muaccel hale gelmiş borcunun olmadığına dair yazılı taahhütname. (Bu husus Ofis 
yetkililerince sorgulanacak ve borcun bulunması halinde firma başvurusu kabul 
edilmeyecektir.) 

22- Çerçeve anlaşma düzenlenmesi sırasında firmanın veya ortaklarının Ofise muaccel 
hale gelmiş borcunun olmaması gerekmektedir. (Bu husus Ofis yetkililerince sorgulanacak 
olup borcun olması halinde firma ile anlaşma yapılmayacaktır.) 

Ek-1) Firma Bilgi Formu 

Ek-2) Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu 

Ek-3) MEB Teknik Şartnameleri 

Ek-4) Garanti Belgesi Taahhütnamesi 

Ek-5) Teslim Süresi Tablosu  

Ek-6) Muvakafatname 

Ek-7) Çerçeve Anlaşma Örneği 

  

 

 

  

 

 


