
SORULARLA TSE (ARAÇ) KONTROL MERKEZİ İHALESİ 

 

 Türk Standardları Enstitüsü bünyesinde yürütülmekte olan TSE (Araç) Kontrol 

Merkezleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzun kararı ile ihaleye çıkılmaktadır. 

 TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmeleri Teknik Şartnamesi 3. maddede mevcut bulunan 

uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin; ayni ve mali hakları TSE tarafından karşılanarak, TSE 

tarafından istihdam edilen uzmanlar tarafından; TSE (Araç) Kontrol Merkezi binamız bulunan 

Bursa, Manisa, Konya, Adana ve Malatya illeri dışındaki 76 ilde, bir işletmeci tarafından alt 

yapısı sağlanacak araç kontrol merkezlerinde yapılması öngörülmektedir. 

 TSE (Araç) Kontrol Merkezi işletmecisi seçimi ihale ile yapılacak olup, ihaleye ait 

teknik ve idari şartlar ekte sunulmuştur. Bu çalışma idari ve teknik şartname esas alınarak 

yapılmış olup tereddüt halinde şartname hükümleri geçerlidir. 

1. AÇIKLAMALAR: 

1.1. TSE (Araç) Kontrol Merkezlerinde ne gibi iş ve işlemler yapılacak? 

TSE’ ye çeşitli şekillerle verilmiş ve/veya verilecek olan uygunluk değerlendirme 

faaliyetlerinden TSE tarafından uygun görülen hizmetler yapılacaktır. TSE (Araç) Kontrol 

Merkezi İşletmeleri Teknik Şartnamesi 3. maddede mevcut bulunan uygunluk değerlendirme 

faaliyetleri ambulans ilk/periyodik Ek-C belgesine dair faaliyetler, ADR taşıt/araç uygunluk 

faaliyetleri, yaş sebze ve meyve taşıyan frigorifik araçların kontrolü, atık taşıyan araçların 

incelemeleri, tadilat görmüş araçların fiili ve dosya kontrolleri, karayolu uygunluk, montaj 

faaliyetleri; vb. işlemler) yapılacaktır.  

1.2. TSE (Araç) Kontrol Merkezlerinin işletilmesinde TSE’nin görevi ne olacaktır? 

TSE (Araç ) Kontrol Merkezlerinde, ilgili uygunluk değerlendirme faaliyetleri, ayni ve 

mali hakları TSE tarafından karşılanarak, TSE tarafından istihdam edilen uzmanlar vasıtasıyla 

gerçekleştirilecektir. TSE,  (Araç) Kontrol Merkezlerinde işletme ile ilgili gider ve faaliyetlere 

karışmayacaktır. 

1.3. TSE (Araç) Kontrol Merkezlerinde işletilmesinde işletmecinin görevi ne olacaktır? 

TSE (Araç) Kontrol Merkezi işletmecisi, TSE (Araç) Kontrol Merkezinin kira, tefrişat, 

vergi, idari ve yardımcı personel, elektrik, internet, su, çay, temizlik, kontrol ekipmanları temin, 



sigorta, bakım ve kalibrasyon vb. masrafları karşılamak ile müşteri kabul işlemlerini yapmak 

sayılabilir. (Teknik Şartname Madde 4.2) 

1.4. TSE (Araç) Kontrol Merkezi işletmesinin yetki ve sorumlulukları ne şekilde 

paylaşılmaktadır? 

İşletmede TSE, TSE (Araç) Kontrol Merkezi uzmanları ile uygunluk değerlendirme 

faaliyetleri yapacak olup bu faaliyetlerin dosya kontrolü, fiziksel kontrolü ve raporlaması ile 

ilgili sorumluluklar TSE’nin sorumluluk alanındadır (Teknik Şartname Madde 4.1). Bunun 

dışındaki her türlü mali ve idari sorumluluk tamamen işletmeciye aittir (Teknik Şartname 

Madde 4.2). Faaliyetlerde TSE’nin şifreli yazılımı kullanılacak olup sadece TSE’nin Araç 

Kontrol Merkezi uzmanı tarafından kullanılacak olan bu yazılım vasıtasıyla faaliyetler 

gerçekleştirilecektir. 

1.5. TSE Birimleri, TSE (Araç) Kontrol Merkezi bulunan il için aynı faaliyetlere kendi 

binaları ve/veya diğer yerlerde devam edecek mi? Fatura nerede kesilecek?  

TSE ilgili ilde TSE (Araç) Kontrol Merkezi tarafından yapılan faaliyetlerin, TSE bölge 

koordinatörlükleri/ il koordinatörlükleri/ müdürlükler/ il temsilcilikleri ve diğer sorumlu 

birimlerinde yapılmasına devam etmeyecek olup kendisine gelecek olan talepleri ilgili TSE 

(Araç) Kontrol Merkezi’ ne yönlendirecek ve bu faaliyetlerin uygun olarak yapılmasını takip 

edecektir (Teknik Şartname Madde 3.4.2). TSE (Araç) Kontrol Merkezlerinde gerçekleştirilen 

faaliyetlerin faturaları hususunda Teknik Şartname Madde 4.2.11 doğrultusunda hareket 

edilecektir; AKM işletmecisi tahsilatları gerçekleştirecek, müşteriye ilgili faturaları kesecek ve 

ödemeleri TSE’ye idari şartnamenin ilgili maddeleri gereğince Enstitümüze düzenli ve 

zamanında yapacaktır. 

1.6. TSE (Araç) Kontrol Merkezi işletmecisin geliri ne olacaktır? 

İşletmeci, TSE (Araç) Kontrol Merkezlerinde görevli TSE (Araç) Kontrol Merkezi 

Uzmanlarının bu madde çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetlerden elde edilen gelirlerden; 

TSE (Araç) Kontrol Merkezi Alt yapı İşletmesi İdari Şartnamesinin ilgili maddeleri 

doğrultusunda İşletmeci Hizmet Payının kesinleşen ihale kararı sonucunda belirlenen yüzdesi 

dışında herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. (Teknik Şartname 

Madde 3.4.8) 

 



 

1.7. TSE (Araç) Kontrol Merkezlerde işletmeci başka faaliyetlerde bulunabilecek mi? 

A sınıfı TSE (Araç) Kontrol Merkezlerinde işletmeci AKM faaliyetleri için ayrılmış 

olan alanlar dışında işletmede başka faaliyetlerde bulunabilir. B ve C sınıfı işletmelerde 

işletmeci, AKM faaliyetleri için ayrılmış olan alanlarda çalışma olmadığı durumda başka 

faaliyetlerde bulunabilir. AKM faaliyeti olduğu durumlarda ise işletmeci, AKM faaliyetleri için 

ayrılmış alanlarda farklı işlerde kullandığı madde ve malzemeleri bulundurmaz ve başka 

faaliyetlerde bulunamaz. (Teknik Şartname Madde 6.23) 

1.8. TSE işletmede yapılan diğer faaliyetlerden herhangi bir gelir talep edecek mi? 

TSE kendi faaliyet alanı dışında yapılan hiçbir faaliyetten bir gelir talebinde 

bulunmayacak olup aynı şekilde TSE (Araç) Kontrol Merkezi işletmecisi de TSE inceleme 

uzmanının araç kontrol işlemleri dışında yapacağı hiçbir işlemden ücret talep etmeyecektir 

(örneğin dosya inceleme ve onayı vb.). 

1.9. İşletmeci TSE tarafından yürütülen araç kontrol faaliyetlerinden yapmak istediği 

ve yapmak istemediği işleri seçebilir mi? 

Hayır,  TSE (Araç) Kontrol Merkezlerde yapılacak olan işler arasında işletmeci ayırım 

yapamaz bütün araç kontrol hizmetleri bir bütün olarak ele alınacak olup yapılacak olan işler 

TSE tarafından belirlenecektir. (Teknik Şartname Madde 3.4.1) 

1.10. İhaleler hangi iller için olacaktır?  

Enstitümüze ait TSE (Araç) Kontrol Merkezi binası bulunan Bursa, Konya, Adana ve 

Manisa illeri ve TSE (Araç) Kontrol Merkezi binasının inşaat süreçleri devam etmekte olan 

Malatya ili dışındaki 76 ilde olacaktır. (İdari Şartname Ek-1) 

1.11. İşletme süresi ne kadardır? 

İhale ile elde edilecek olan işletme süresi 31.01.2023 tarihinde sonra erer.  (İdari 

Şartname 2.1.b) 

 

 

 



 

2. İHALE SÜRECİ: 

2.1. İhaleye katılmak isteyen isteklinin hali hazırda ihale konusu iş için teklif edebileceği 

belirlenmiş bir tesisi/ işletmesi yok ise ihaleye girebilir mi? 

Evet, ihale iki aşamalı olup istekli bu işi yapmak istiyor ise teknik şartname madde 5 te 

bulunan şartlara uygun bir yer ile ön kira şartnamesi yaparak ihaleye girebilir. İhalenin 

kendisinde kalması durumunda ise gösterdiği yeri şartnamenin diğer şartlarına uygun hale 

getirmek zorundadır. 

2.2. Şartnamede istenilen cihaz ve ekipmanlar ilk aşamada bulunmak zorunda mıdır? 

Hayır, daha sonra temin edilebilir.  İhaleye girebilmek için sadece teknik şartname 

madde 5 e uygun (gerekli tadilatlarla teknik şartname madde 6 ‘ya uygun hale getirilebilecek 

olan) bir işyeri veya işyerinin ön kira sözleşmesine ihtiyaç vardır. 

2.3. İhale nerede yapılacak? 

İhale Ankara’da TSE merkez binasında ihale dokümanlarında belirtilen adreste 

yapılacaktır. (İdari Şartname Madde 3.1.ç).  

İhaleye iadeli taahhütlü posta ile teklif gönderilebilmektedir (İdari Şartname Madde 3.2, 

Madde 17.2). 

2.4. İhale doküman bedeli ne kadar ve ihaleye katılmak için alınması zorunlu mudur? 

İhale dokümanları www.tse.org.tr adresinden indirilebilir ve incelenebilir. Ancak, ihale 

dokuman bedeli 200 TL olarak belirlenmiş olup ihaleye katılacak her istekli tarafından satın 

alınması ve belgelendirilmesi zorunludur.  

AKM İhalesi dokümanları Enstitümüzün web sitesinde (www.tse.org.tr) yayınlandıktan 

sonra, ilgili bölge koordinatörlükleri/ il koordinatörlükleri/ müdürlükler/ il temsilcilikleri ve 

diğer sorumlu birimler tarafından doküman satışı yapılacaktır.  Talipli ve istekli olup ihaleye 

girecek firmalarca, TR08 0001 5001 5800 7286 9957 88 IBAN numarasına ücreti yatırabilir 

veya o ilde kredi kartıyla veya ildeki veznelere ödemeyi yapabilir. İldeki yetkili, ücreti aldığına 

dair firmaya makbuz verir. İllerdeki yetkililer ihale dokümanlarını firmalara teslim ederler. 

Ayrıca ‘Doküman Satış’ adlı belgeyi doldurup, çıktı alıp, 2 tarafın da imzası ile hem tarayarak 

muhafaza edecek hem de taraflara teslim edecektir. 

http://www.tse.org.tr/


 

Firma, bahse konu makbuz ve dekontu diğer gerekli ihale dokümanları  ile birlikte 

belirtildiği şekilde, Enstitümüze sunacağı ihale dosyasının içerisine koyacaktır. Dekontlarda ve 

makbuzlarda detaylı bilgi mevcut olması gerekmektedir. Ör: ‘XXX ili AKM ihalesine katılmak 

üzere XXX firmasının şartname satın alma bedeli’ yazılması gerekmektedir. 

Ayrıca firmaların yatırması gereken geçici teminatlar da TR08 0001 5001 5800 7286 

9957 88 IBAN numarasına yatırılmalıdır. Geçici teminat miktarları il il, ihale ilanı 

dokümanında belirtilmektedir. Geçici teminat belgelerinde de detaylı bilgiler mevcut olmalıdır. 

Geçici teminatlara ait belgeler de gerektiği şekilde firmanın Enstitümüze sunacağı ihale 

dosyasının içerisinde mevcut olmalıdır. 

(İdari Şartname 7.16) 

2.5. İhalede teklif nasıl verilecektir? 

İstekli şartnamede yazılı hizmet bedelinin % olarak ne kadarına yapacağını teklif 

edecektir.  İhale en düşük % oranını teklif eden taliplide kalacaktır. Örneğin % 90’ına yapmayı 

teklif eden işletmeci 100 TL olan hizmet bedelinin 100x0,90= 90 TL sini kendisi alacak kalan 

10 TL’yi TSE’ye verecektir. (İdari Şartname 12.5) 

2.6. Aynı istekli birden fazla il için talipli olabilir mi? 

Evet, bir veya birden fazla il için ihaleye iştirak edebilir. Teklif edilen il veya iller 

teklifte belirtilir, birden fazla il olması halinde her il için teklif edilen % oranı aynı veya farklı 

olabilir. Birden fazla il için teklif verilmesi halinde teminatın teklif edilen iller toplamı kadar 

olması, 7.19 ve 7.20 maddelerinde belirtilen evrakların her il için ayrı ayrı olması 

gerekmektedir. (İdari Şartname 2.1 c bendi) 

3. İŞLETME ŞARTLARI: 

3.1. Bir işletme için gerekli gider kalemleri/kaynakları nelerdir? 

İşletmenin büyüklüğüne, ildeki araç kontrol hizmet sayısına bağlı olarak değişkenlik 

göstermekle birlikte; TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmecisi, TSE (Araç) Kontrol Merkezinde 

asgari olarak; TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmeci Sorumlusu, TSE (Araç) Kontrol Merkezi 

İşletmeci İdari Personeli (Müşteri Kabul Görevlisi) ve TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmeci 

Yardımcı Elemanı istihdam etmelidir. Personelin nitelik ve sayıları Teknik Şartname Madde 

7’de belirtilmektedir. TSE (Araç) Kontrol Merkezlerinde,  gerekli şartların sağlanması kaydı 



ile TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmeci Sorumlusu, TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmeci 

İdari Personeli (Müşteri Kabul Görevlisi) olarak hizmet verebilir. (Teknik Şartname Madde 

7.5) 

TSE AKM işletmecisi; hizmet verilecek olan işyerinin teminini (Teknik Şartname 

Madde 6.12), teknik şartnamede belirtilen ekipmanları, (Teknik Şartname Madde 8.1), 

işletmenin genel giderlerini (kira, elektrik, su, bakım, reklam, ikram, telefon, internet vb. gibi 

işyerine ait genel giderler). (Teknik Şartname Madde 9.7), İş Güvenliği ile ilgili çalışmalara ait 

giderleri (Teknik Şartname Madde 6.18), sigorta giderlerini (Teknik Şartname Madde 6.19), 

kanuni izin ve belgelerle ilgili masrafları, resmi harçlar, vergiler vb. (Teknik Şartname Madde 

6.12) sağlayacaktır. 

3.2. Araç kontrol faaliyetleri sırasında eksik bulunan hususların düzeltilmesi, 

revizyonu, parça değişimi ya da diğer türlü hizmetlerin yapılması ile ilgili olarak aynı 

işletmede bakım onarım faaliyetleri veriliyor ise eksikliklerin bu işletmede giderilmesi 

istenebilir mi? 

Hayır, müşteri gerekli işlemleri istediği yerde yaptırabilir. Bu konuda müşteriye hiçbir 

baskı ve yönlendirme yapılamaz. 

 

İhale ile ilgili bilgi için iletişim bilgileri:   

Burcu ER : balpgiray@tse.org.tr -  0 312 592 54 47,  

Şahin KALEM:  skalem@tse.org.tr – 0 312 416 65 14, 

Gamze CANARSLAN:  gcanarslan@tse.org.tr – 0 312 592 50 40.  

Sorularınız için ilgili birimlere ulaşabilirsiniz.  

Saygılarımızla bilgilerinize arz eder, iyi çalışmalar dileriz. 
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