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TSE (ARAÇ) KONTROL MERKEZİ İŞLETMELERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 1- İdareye İlişkin Bilgiler 

1.1. İdarenin;  

a) Adı: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ  

b) Adresi: Necatibey Cad. 112 06100 Bakanlıklar- ÇANKAYA / ANKARA  

c) Telefon numarası: (0-312) 416 65 14, (0-312) 592 50 75 

ç) Faks numarası: (0-312) 416 64 36  

d) Web sitesi: www.tse.org.tr 

e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı:  

İdari Konu: Şahin KALEM (TSE Uzmanı- skalem@tse.org.tr) 

Teknik Konu: Burcu ER (TSE Uzmanı- balpgiray@tse.org.tr ) 

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle 

irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.  

Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler 

2.1. İhale konusu hizmetin;  

a) Adı: TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmesi 

b) Nitelik: 

Türk Standardları Enstitüsünce gerçekleştirilmekte olan ve detayları TSE (Araç) Kontrol 

Merkezi İşletmeleri Teknik Şartnamesi 3. Madde’de mevcut bulunan uygunluk değerlendirme 

faaliyetlerinin TSE Araç Kontrol Merkezi Uzmanı tarafından gerçekleştirilmesi için illerde 

gerekli altyapı şartlarının sağlanması ve bu tesisin işletilmesi işidir. 

b) Süresi: İşin Başlangıç Tarihi: 01/02/2023- İşin Bitiş Tarihi:31/01/2026 

c) İşin Yapılacağı yer:  

İhale konusu işlerin yapılacağı yerler İdari Şartname ekinde (EK-1) verilen illerdir. İstanbul ili 

Anadolu ve Avrupa olmak üzere iki ayrı il gibi değerlendirilecek olup, Anadolu ve Avrupa 

yakalarında birer tesis, diğer illerde birer tesis işletilecektir. İstekli, illerin tamamı için veya 

herhangi bir veya birkaç il için talipli olabilir. 

d) İhale konusu işin tahmin edilen bedeli: İdari şartnamenin EK-1‘inde verilmiştir. 

Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve ihaleye son teklif verme tarih ve saati 

3.1. 

a) İhale usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif 

Usulü” ile yapılacaktır. 

b) Tekliflerin sunulacağı adres: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Alım Satım 

Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:112 06100 Bakanlıklar / ANKARA  
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c) Tekliflerin sunulacağı son tarih: Teklifler  30/12/ 2022 günü saat 14:00’a kadar yukarıdaki 

adrese ulaşmalıdır.  

ç) İhalenin yapılacağı adres: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Alım Satım 

Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:112 06100 Bakanlıklar / ANKARA  

d) İhale tarihi: 30/12/2022  

e) İhale saati: 14:00  

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Alım Satım 

Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:112 06100 Bakanlıklar / ANKARA  

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) 

saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

3.3. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.  

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda 

belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.  

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen 

saatte yapılır.  

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 

alınır.  

Madde 4 

4.1. İhale dokümanının görülebileceği yerler:  

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Alım Satım Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:112 

06100 Bakanlıklar / ANKARA  

TSE resmi internet sitesi (www.tse.org.tr),TSE il müdürlükleri, temsilcilikleri ve 

koordinatörlüklerinde görülebilir. Söz konusu yerlerin adresleri TSE internet sitesinde 

bulunmaktadır. 

4.2. İhale dokümanının satın alınabileceği yer: İstekli, TSE’ye ait Vakıfbank TR81 0001 5001 

5800 8848 92 91 17 numaralı IBAN numarasına ihale konusu işin adını ve ticaret unvanını 

belirterek doküman satış bedelini yatırır. Daha sonra banka dekontunu ibraz ederek TÜRK 

STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Alım Satım Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:112 06100 

Bakanlıklar / ANKARA veya TSE il müdürlüklerinin / temsilciliklerinin / koordinatörlüklerinin 

herhangi birinden ihale dokümanlarını teslim alır. 

4.3. İhale dokümanı satış bedeli: 2000 TL (İkibin Türk Lirası)  

4.4. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale 

dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair tutanak 

biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak imzalanır.  

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı 

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:  

a) İdari Şartname.  
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b) Teknik Şartname.  

c) Sözleşme Tasarısı. 

d) Standart Formlar. (İş Ortaklığı Beyannamesi, Birim Fiyat Teklifi ve Geçici Teminat 

Mektubu Örneği) 

5.2. İstekliler tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir.  

Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif 

verene aittir.  

İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler 

değerlendirmeye alınmaz. 

Madde 6- Bildirim ve tebligat esasları 

6.1.Tebligat Kanunu hükümleri geçerlidir. 

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 7 – İhaleye Katılma Şartları  

7.1.İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. 

Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. 

7.2.Kanuni ikametgâh sahibi olmak, 

7.3.Türkiye'de tebligat için adres göstermek. 

7.4.Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: (Kamu Tüzel Kişilikleri bu 

madde hükmünden muaftır.) 

7.5. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek. 

7.6. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.  

7.7. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 

7.1-7.2 'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, İşletmeci şirket ise: Şirket ortaklarının 

hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret 

Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek. 

7.8. İmza sirküleri vermek. 

7.9. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek. 

7.10. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli 

imza sirkülerini vermek. 

7.11. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İşletmeci adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. 

7.12 İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim 

beyannamesi, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya 

vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. 
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7.13. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek. (Kamu Tüzel Kişilikleri 

bu madde hükmünden muaftır) 

7.14. İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına 

dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde 

hükmünden muaftır) 

7.15. İhale ilan tarihinden sonra alınmış SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’ya borcunun 

bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri 

bu madde hükmünden muaftır) 

7.16. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak ve dekont veya makbuz ibrası ve alındı 

belgesinin teklif dosyasına konulması. 

7.17. İdareye iade edilecek tahmin edilen bedelin %3’ü tutarında geçici teminata ait alındı 

makbuzu veya en az 150 (yüz elli) gün süreli banka teminat mektubu vermek 

7.18. Şekli ve içeriği bu şartnamenin ekinde formatı belirlenen teklif mektubu vermek (Teklif 

mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.). 

7.19. Teklif edilen işyerine ait biri içeriden diğeri dışından iki adet fotoğrafı teklif dosyasına 

konulmalı 

7.20. İşyeri İşletmeciye ait ise tapu fotokopisi, değil ise tapu fotokopisi ve kira (ya da ön kira) 

sözleşmesinin teklif dosyasına konulması.  

7.21 İstekli İşletmecinin araç kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği iş yeri adresi 

ve şirket unvanı ile uyumlu ‘İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’ mevcut olacaktır. Bu ruhsat 

teklif dosyasına konulacaktır.  

Madde 8- İhaleye katılamayacak olanlar 

8.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6. Maddesi uyarınca,               

A. İhaleyi yapan idarenin; 

a) İta amirleri, 

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, 

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) 

kan ve sıhri hısımları,  

d) (Değişik: 2/3/1984- 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu 

şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç). 

8.2. İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler, 

8.3. Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya 

dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişinin ihaleye girmesi 

ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. 

Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir 

kaydedilir). 

8.4. İhaleye 06.10.1981 tarihli ve 17480 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 2531 sayılı “Kamu 

Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar 

katılamazlar. 



5 
 

8.5. İsteklinin;  

8.5.1. Gerçek kişi olması halinde kendisi veya kendisinin 1. dereceye kadar yakın akrabalarının, 

kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları       

8.5.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu 

ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde ihaleye 

katılamazlar. 

Madde 9- Teklif hazırlama giderleri 

9.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, 

teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez.  

Madde 10- İhale dokümanında değişiklik yapılması 

10.1. İhale dokümanında hiçbir suretle değişiklik yapılamaz.  

Madde 11- İş ortaklığı 

11.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.  

11.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot firma olarak gösterilmek zorundadır. 

Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse 

oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu 

ortaklardan biri pilot firma olarak belirlenir.  

11.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına 

dair pilot firmanın da belirtildiği standart formlarda, örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini 

teklifleriyle beraber sunacaklardır. 

11.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin 

imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.  

11.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin 

yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.  

III- TEKLİFİN NİTELİĞİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Madde 12 – Gerekli Tanımlar 

12.1. TSE Hizmet Bedeli: TSE tarafından AKM`lerde yürütülecek işlerle ilgili olarak TSE 

Yönetim Kurulunca belirlenerek TSE adına İşletmeci tarafından müşteriden alınan ücret. 

12.2. İhaleye Esas Paylaşım bedeli: TSE’nin Yönetim Kurulunca AKM’lerde yapılacak 

incelemelerde İşletmeci ile paylaşılacak ve ihaleye esas paylaşım bedeli. 

Bu ücretler; Ek-2’de belirtildiği şekilde uygulanacaktır. 

Bunlar haricinde TSE’nin uygun gördüğü ve AKM’ler aracılığı ile sunulmasına karar verdiği diğer 

faaliyetlerde (TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmeleri Teknik Şartnamesi Madde 3.4 doğrultusunda) 
faaliyetin teknik gereklilikleri ve fiili olası işlem süreleri gibi kriterler değerlendirilmek suretiyle TSE 

Yönetim Kurulunun belirleyeceği ücretler uygulanacak olup bu ücretler işin devam ettiği sürece 

yıllık fiyat endeksleri artışı dikkate alınarak TSE Yönetim Kurulu ve faaliyetlerle ilgili 

Bakanlıklar tarafından belirlenecek oranda yeniden düzenlenebilir. 

12.3. TSE Payı: İşletmecinin, İhaleye Esas Paylaşım Bedeli içinden TSE’ye ödeyeceği tutardır. 

12.4 İşletmeci Payı: İşletmecinin, İhale teklifinde belirttiği yüzde oranı kadar olan tutardır. 
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12.5. İhale teklifi: TSE tarafından belirlenen İhaleye Esas Paylaşım bedeli üzerinden 

İşletmecinin talep edeceği yüzde orandır. 

12.6. Birim Fiyat Teklif Mektubunda Yer Alacak Tip İhale Teklifi İfadesi: Taahhüt ettiğim 

hizmeti, TSE (Araç) Kontrol Merkezinde aracının kontrolü yapılan müşterilerden tahakkuk 

edecek İşletmeci ihaleye esas paylaşım bedelinin % …. sine gerçekleştirmeyi ve arta kalan 

kısmını TSE’ye ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

12.7. Madde 12.2’de belirtilen ve Ek-2’de verilen faaliyetler haricinde TSE’nin uygun gördüğü 

ve AKM’ler aracılığı ile sunulmasına karar verdiği diğer faaliyetlerin (TSE (Araç) Kontrol 

Merkezi İşletmeleri Teknik Şartnamesi Madde 3 doğrultusunda) verilebilmesi amacı ile ek 

sözleşmeler imzalanması gerekebilir. Bu durumda ek sözleşmeler ana AKM sözleşmesinin 

mütemmim cüz’i olarak kabul edilecektir. Bu sözleşmelerin imzalanmasından İşletmeci imtina 

edemez. Bu sözleşmelerin noter marifetiyle tanzim edilmesine gerek yoktur. 

Madde 13- Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi 

13.1. İstekliler teklifini yüzde olarak gösterecek ve Sözleşme konusu işin ödemelerinde de Türk 

Lirası kullanılacaktır. 

Madde 14- Tekliflerin geçerlilik süresi 

14.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.  

14.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre 

kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. 

İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade 

edilir.  

14.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, 

geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere 

uygun hale getirir.  

14.4. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olacaktır.  

Madde 15- Teklif fiyata dâhil olan giderler 

15.1. KDV hariç her türlü vergi (ör: damga vergisi vb.), resim, harç ve benzeri tüm giderler, 

ulaşım giderleri, işin teknik şartnamesinde İşletmeci tarafından yapılması istenilen işlere ait 

giderler teklif fiyata dahildir.  

15.2. 15.1. maddesinde yer alan 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. İstekli, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde 

bulunamaz.   

IV- TEMİNATA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

Madde 16- Teminatlar 

16.1. Geçici Teminat: İdari Şartname Ek-1 de yer alan il bazında tahmin edilen bedelin % 3’ü 

olup, idareye hitaben ve işin adına olmak kaydıyla, en az 150 (yüz elli) gün geçerli olacak 

şekilde, banka veya Bankacılık Kanununa göre kurulmuş özel finans kurumlarının vereceği 

Teminat Mektubu, TSE banka hesabına (Vakıfbank TR81 0001 5001 5800 8848 92 91 17 

numaralı IBAN hesabı) veya nakit olarak TSE Merkez Muhasebe Birimi veznesine yatırılacak 

olup, ihalede sıralamaya giren ilk üç İşletmeci dışında kalan diğer isteklilerin geçici teminatları 

ise ihaleden sonra geri verilecektir. 
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16.2. Kesin Teminat: Sözleşme süresi boyunca geçerli olacak şekilde, Taahhüdün, sözleşme 

ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme 

yapılmasından önce istekliden ihale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat 

alınır. 

Madde 12.2’de belirtilen ve Ek-2’de verilen faaliyetler haricinde TSE’nin uygun gördüğü ve 

AKM’ler aracılığı ile sunulmasına karar verdiği diğer faaliyetlerden dolayı ek sözleşme 

imzalanması durumunda sözleşme bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında ek kesin teminat 

alınır.  

16.3. Teminat olarak kabul edilecek değerler; 

16.3.1 Tedavüldeki Türk Lirası,  

16.3.2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 

16.3.3. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu 

senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu 

işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).  

16.4. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati 

tedbir konulamaz.  

Bu Kanun kapsamında teminat olarak kabul edilecek geçici, kesin ve avans teminat 

mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

V- TEKLİFLERE İLİŞKİN İŞLEMLER, EN UYGUN BEDEL TESPİTİ, KARAR VE 

KARAR SONRASI SÜREÇ 

Madde 17 – Tekliflerin hazırlanması, verilmesi ve açılması 

17.1. Tekliflerin hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif 

mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine istekli firma sahibinin adı, soyadı 

ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri  istekli firma 

sahibi tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka 

teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış 

zarfın üzerine  istekli firma sahibinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu 

yazılır.  

Teklif mektuplarının  istekli firma sahibi tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname 

ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı 

ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 

kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.  

17.2. Tekliflerin verilmesi: Bu ihale için il bazında kısmi teklif verilebilir. Teklifler ilanda 

belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı 

numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde 

dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu,  istekli firma sahibinin 

adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate 

kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.  

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.  

17.3. Dış zarfların açılması: Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir 

tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre 
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açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış 

zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.  

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç 

zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya 

vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.  

17.4. İç zarfların açılması: Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye 

katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile 

açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu 

liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar 

taşıyan veya DİK’nun 37 nci maddesinin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları 

kabul edilmez.  

17.5. İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi: İhale komisyonunun talebi 

üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak 

üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama isteyebilir. Bu açıklama, hiçbir 

şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun 

olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak 

şekilde kullanılamaz. İdarenin yazılı açıklama talebine, istekli tarafından yazılı olarak cevap 

verilir.  

Madde 18- Tekliflerin değerlendirilmesi, uygun bedelin tespiti ve ihalenin karara 

bağlanması 

18.1. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir. 

18.2. Eksiltmelerde uygun bedel; tahmin edilen bedeli geçmemek şartıyla teklif edilen 

bedellerin tercihe layık görülenidir. 

18.3.Teklif edilen fiyatların eşit olması durumunda kapalı muayene alan metrekaresinin daha 

yüksek olması tercih sebebi olarak değerlendirilir. 

18.4. İhale sonucunun karara bağlanması: İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 41. 

Maddesinin (b) bendine göre,  

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 13. maddesinin son paragrafına ‘… komisyonlara 

yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile, gereği kadar memur ve uzmanlar 

görevlendirilebilir…’ istinaden ihale komisyonuna yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına 

katılmamak şartı ile oluşturulacak en az 2’şer kişilik kurum kadrolu personeli ve /veya dış 

inceleme elemanı memur ve uzmanlar vasıtası ile teknik şartnamenin ilgili maddelerine göre 

inceleme yapmak üzere ihaleyi,   

2886 sayılı DİK’nın (Devlet İhale Kanunu) 41. Maddesi b bendine ‘Tekliflerin daha ayrıntılı 

bir şekilde incelenmesi için süreye ihtiyaç duyulduğu ve şartnamelerde daha uzun bir süre 

öngörülmemiş ise ihalenin 15 günü geçmemek üzere başka bir güne bırakıldığı.’ doğrultusunda, 

isteklinin iş yeri idare tarafından belirtilen zamanda incelenir. 

İsteklinin belirtilen zamanda işyerini TSE tarafından görevlendirilmiş  inceleme heyetinin 

kontrolüne  sunamaması durumunda teklifi değerlendirme dışı bırakılır.  

Bahsedilen inceleme heyeti, raporlarını ihale komisyonuna ulaştırır.  

İhale komisyonu tarafından hazırlanan karar ita amirinin onayına sunulur.  

İta amiri 15 iş günü içinde kararı onaylar veya iptal eder. İta amiri tarafından onaylanmayan 

ihale hükümsüzdür. İhale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, üzerine 
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ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla 

tebligat adresine postalanır.  

Madde 19- Kesinleşen İhale Kararı Sonrası Süreç 

19.1. İhale üzerine kalan istekli ile kesinleşen ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 

takvim günü içinde sözleşme imzalanır.  

19.2. Sözleşmenin imzalanmasından sonra İşletmeci 5 gün içerisinde, teknik şartnamenin 3.2.2 

maddesi (Madde 3.2.1’de belirtilen illerde), 3.4.5 maddesi, 5, 6, 7, 8. Maddelerindeki şartları 

yerine getirir. İşletmeci tarafından şartların belirtilen süre içinde veya daha öncesinde 

tamamlandığı yazılı olarak TSE`ye bildirilir. 

19.3 İdare tarafından 5 iş günü içinde teknik şartnamenin ilgili maddelerinin   kontrolü amacı 

ile iki kişilik bir inceleme heyeti görevlendirilerek İşletmecinin tesislerinde inceleme yaptırılır. 

İnceleme Heyeti, incelemesini takiben 2 iş günü içinde işletmenin, bu şartnamenin 19.2 

maddesinde belirtilen  şartlara  uygun veya uygun olmadığına dair raporunu idareye sunar. 

19.4. Yapılan inceleme sonucu işletmede eksiklikler bulunması halinde İdare işletmenin 

hizmete hazırlanabilmesi için en fazla 5 günlük ek süre verebilir. Ek süre sonunda 

görevlendirilecek olan inceleme heyetinde en az bir kişi madde 19.3’e göre görevlendirilen 

inceleme heyetinde görev almış olmalıdır.  

19.5. İnceleme heyeti tarafından düzenlenen raporun uygun olması durumunda TSE tarafından 

15 gün içinde uzman ataması yapılarak işletmenin müşteri kabul etmeye başlaması sağlanır. 

19.6 Faaliyetin başlaması ile birlikte işletmelere; sözleşme bitiş tarihlerinin ve İşletmecisi 

olduğu ilin açıkça belirtildiği bir resmi yazı iletilecek veya İşletmeci tarafından talep edilmesi 

durumunda ‘…………. İLİ TSE (ARAÇ) KONTROL MERKEZİ İŞLETMESİ’ belgesi 

verilecektir. 

Şartnamelerde belirtilen taahhütlerin işletme süresi boyunca ihlal edilmesi, fesih, tasfiye vb. 

durumlarda bahse konu belge idari şartname madde  24.8 doğrultusunda işletmenin TSE-AKM 

olduğunu belirten tüm emarelerle birlikte kaldırılacaktır. Fesih, tasfiye ve sözleşmenin 

sonlanması durumunda bahse konu belgenin iptali ile ilgili olarak İdare tarafından İşletmeciye 

herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. 

Madde 20- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi 

20.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi 

iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük 

altına girmez. 

20.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün İşletmecilere gerekçesiyle birlikte derhal 

bildirilir.  

Madde 21- İşletmecinin görev ve sorumluluğu   

21.1. İhale üzerinde bırakılan İşletmeci, 

A) İflas veya tasfiye halinde olmadığı, işlerinin mahkeme tarafından yürütülmediği, konkordato 

ilan etmediği, işlerinin askıya alınmadığına, 

B) Mahkeme idaresi altında bulunmadığı, iflasının ilan edilmediği, hakkında zorunlu tasfiye 

kararı alınmadığına, 
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C) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına, 

D) Kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına, 

E) İhale tarihinden önce mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine, 

F) İhale tarihi itibariyle kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmediğine dair 

resmî belgeleri sözleşme öncesi idareye sunmak zorundadır. İstekli ortak girişim olması halinde 

anılan belgeleri her bir İşletmeci ayrı ayrı sunmak zorundadır. 

21.2. Sözleşme öncesi İşletmeci, onaylanan ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 

(on beş) gün içinde; 

21.2.1. Kesin teminatı yatırmak, 

21.2.2. Tesis İşletmeciye ait değilse en az sözleşme süresi kadar süreli adına kira sözleşmesi 

ibraz etmek, 

21.2.3. Tesisin elektrik, su, doğalgaz, internet aboneliklerini kendi adına yaptırmak, 

21.2.4. Tesisi sözleşme tarihinden itibaren yangın vb. hasarlara karşı müşteri malları dâhil 

olmak üzere sigorta ettirmek ve sözleşme süresince yenilemek zorundadır. 

21.2.5. Kendisine ait vergi, resim ve harçları yatırmak zorundadır.  

21.2.6. İşletmeci, sözleşmeyi her türlü masrafı kendine ait olmak üzere notere tasdik 

ettirilecektir.  

21.2.7. İhaleyi kazananın ortak girişim olması halinde; sözleşmeyi ortakların her biri ayrı ayrı 

veya vekâlet vermeleri halinde vekiller marifetiyle imzalamak zorundadır. 

21.2.8. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme 

giderleri İşletmeciye aittir. 

21.3 TSE(Araç) Kontrol Merkezlerinde yüklenici ve yüklenici nezdinde görev alacak her 

kademedeki personelin, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kaçakçılık, 

dolandırıcılık, dolaylı iflas, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, 

hırsızlık, rüşvet ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 

suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamaları gerekmektedir.  

Madde 22- Ödemeler, Ödeme Planı, Müeyyideler, Fiyat Farkı ile Avans İlişkin Hükümler 

22.1. İşletmeci, Araç Kontrol Merkezine gelen araç sahiplerinden TSE hizmet bedelini de tahsil 

ederek, araç sahibine tümünü ayrı kalemler halinde fatura eder.  İşletmeci, aylık olarak (takvim 

ayı) tahsil ettiği TSE Hizmet Bedeli ve TSE payının toplamını bir sonraki ayın 10’ una kadar 

TSE hesabına yatırır. TSE bu miktarı İşletmeciye fatura eder. Ayın 10. gününün resmî tatil 

günlerine denk gelmesi durumunda, ödeme müteakip ilk iş gününde yapılır. 

22.2. Ödemenin zamanında yapılmaması durumunda, hukuki süreç başlatılır. Borcun 

kapatılmasına kadar geçen süreçte, ilgili AKM’ de yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin ücretler 

TSE (AKM’nin bağlı olduğu müdürlük/koordinatörlük/temsilcilik) tarafından tahsil edilir, 

İşletmecinin borcu tamamlanana kadar İşletmeciye herhangi bir ödeme yapılmaz, İşletmeci 

Enstitüye olan borcunu tamamlayana kadar tüm gelir Enstitüde kalır. İşletmeci payı bu süreçte 

borcuna mahsup edilir. İşletmeciye borcu bitene kadar işletmeci payından ödeme yapılmaz. Bu 

süreçte AKM’de verilen hizmetin kesintisiz olarak devam etmesi esastır. 
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İşletmeciden alınacak TSE Hizmet Bedeli ve TSE payı toplamının sözleşmede belirtilen 

sürelerde TSE hesaplarına aktarılmaması halinde en yüksek kanuni faiz uygulanır.  

22.3. Avans verilmeyecektir. 

Madde 23- Sözleşmenin Devri ve Ortak Alınması 

23.1. Esas olan, İşletmecilik süresince, ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişilikler tarafından 

İşletmeciliğin yürütülmesidir. 

23.2. Her türlü sözleşme devri, sözleşmeye ortak alma ve hisse devir işlemi, mevcut 

İşletmecinin yükümlülüklerini yerine getirmiş olması ve devir talebinde bulunduğu tarih 

itibariyle sözleşmeden doğan herhangi bir borcunun olmaması ve İdare ile herhangi idari ve 

hukuki bir problemin bulunmaması kaydıyla, TSE Başkanlığının yazılı izni ile yapılabilir. 

23.3. İşletmecinin sözleşme kurallarına uymaması sebebiyle fesih ihbarının yapılmış olması 

halinde sözleşmenin devri, sözleşmeye ortak alma veya hisse devri yapılamaz. Sözleşme devri, 

sözleşmeye ortak alınması durumunda gerek devir edilecek gerekse ortak edilecek gerçek ve 

tüzel kişilerde de şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar ve hususlar aynen aranır. 

23.4 Devir işlemi TSE Başkanlığının uygun bulunan söz konusu saha, yapı ve tesisler için ilk 

ihaleyi esas teşkil eden şartname ve sözleşmedeki hükümlerde meri mevzuat kapsamında 

zorunluluk arz eden değişiklikler dışında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın Devir eden 

İşletmeci, Devir alan İşletmeci ve sözleşme imzalamaya yetkili makam arasında ve bütün 

masrafların devir alan tarafından karşılanmak kaydı ile noter onaylı “Devir Sözleşmesi” 

imzalanacaktır. Noter marifetiyle yapılacak devir sözleşmesinde devir alan, devredenin tarafı 

olduğu ve imzaladığı sözleşme şartlarını kanuni ve zorunlu değişiklikler haricinde yerine 

getirmeyi kabul ve taahhüt eder.  

23.5. TSE’nin bilgisi dâhilinde yapılan ticaret unvanı ve işletmenin biçimindeki (limited 

şirketin, anonim şirkete dönüşmesi gibi) değişikliklerde süre aranmayacak ve ayrıca bedel 

alınmayacaktır. 

23.6. TSE tarafından uygun bulunan sözleşmeye ortak alma ve ortak olma işlemi, mevcut 

İşletmecinin ve sözleşmeye ortak olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiliğin İdare ile herhangi idari 

ve hukuki bir problemin bulunmaması kaydıyla, TSE Başkanının yazılı izni ile yapılabilir.  

23.7. Sözleşmeye ortak almak isteyen ve ortak olmak isteyen tüzel kişiliklerde azınlık 

hisselerinin yazılı muvafakatinin alınması ve ortaklık işlemine yönelik şirket ortakları 

tarafından şirket kararı alınması zorunludur. 

23.8. Sözleşme süresince, İşletmeciliği yürüten tüzel kişiliğin sözleşme tarihindeki 

hissedarların oranının hiçbir şekilde %51’in altına düşmesine yol açacak hisse devrine izin 

verilmeyecektir.  

23.9. Sözleşme süresince, İşletmeciliği yürüten gerçek ve tüzel kişilik ile ortak girişimlerde 

ihalenin yapıldığı ve sözleşmenin imzalandığı tarihteki mevcut şirket ortakları arasında 

yapılacak hisse devrinde süre şartı aranmayacak ve ayrıca bedel alınmayacaktır. 

23.10. İdareden onay alınmadan, “Sözleşme Devri”, “Sözleşmeye Ortak Alınması” ve “Hisse 

Devri” işlemlerinin gerçekleştirildiğinin İdare tarafından tespit edilmesi durumunda ihtar ve 

uyarı yapılmaksızın sözleşme imzalamaya yetkili makam tarafından sözleşme fesih edilerek 

kesin teminat gelir kaydedilir. 
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Madde 24- Sözleşmenin Feshi 

24.1. Sözleşmenin feshi; 

24.2. İşletmecinin taahhüdünden vazgeçmesi, 

24.3. İşletmecinin taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine 

getirmemesi, 

24.4. İşletmecinin idareye ödemekle yükümlü olduğu miktarları yükümlü olduğu tarihten 

itibaren 30 gün içerisinde ödememesi veya her takvim yılı içerisinde belirlenen süre içerisinde 

üç defa ödememesi 

24.5. Sözleşme ve şartnamede yasaklanan faaliyetleri yazılı uyarılara rağmen yapmaya devam 

etmesi, 

24.6. Yargı kararlarına aykırı davranışta bulunması, 

24.7. Söz konusu saha/tesiste yüz kızartıcı faaliyetlerin yapılması durumunda sözleşme 

feshedilir. 

24.8. Yukarıda belirtilen maddelerden herhangi birine uyulmaması üzerine, TSE’nin en az 10 

(on) gün süreli ve sebebi açıkça belirtilen yazılı ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi 

halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir 

kaydedilir ve sözleşme feshedilir. Fesih İşletmeciye resmi olarak bildirilir. 

24.9. Fesih tebligatını müteakip İşletmeci 10 (on) gün içinde tesisin TSE (Araç) Kontrol 

Merkezi olduğunu gösterir işaret, levha, tabela vb. objeleri kaldırmak basılı ilan, reklam, broşür 

vb. dokümanların dağıtımını durdurmak ve toplamak zorundadır.  

24.10. Gelir kaydedilen kesin teminat İşletmecinin borcuna mahsup edilemez. 

24.11. İşletmecinin sözleşme süresi sona ermeden faaliyetini durdurması veya sözleşmenin 

feshine sebep olması durumunda, yatırmış olduğu bütün teminatlar nakde çevrilerek gelir 

kaydedilir. 

24.12. Sözleşmenin karşılıklı anlaşarak tasfiyesi ise ancak tarafların tüzel kişiliklerinin yasal 

düzenlemeler ile veya yargı kararları ile ortadan kalkması durumunda veya tarafların karşılıklı 

uzlaşması durumunda veya tarafların karşılıklı tasfiye tarihine kadar sözleşmedeki 

yükümlülüklerini yerine getirmesi şartı ile TSE Başkanlık Makamından olur alınarak cezai 

yaptırım uygulanmaksızın gerçekleştirilebilir. 

24.13. İşbu sözleşmenin konusunu teşkil eden iş ve işlemlerden, düzenleyici yetkiye sahip kamu 

kurum ve kuruluşlarınca TSE’ye verilen yetkinin geri alınması hâlinde, söz konusu iş ve 

işlemler işbu sözleşmenin kapsamından çıkarılmış sayılır.  

24.14. İşbu sözleşmenin uygulanması safhasında hâsıl olacak hukuki ve fiili ihtilaflarda, 

Ankara icra ve mahkemeleri yetkilidir. İşbu sözleşme kapsamında hâsıl olacak ihtilaflarda özel 

hüküm bulunmayan durumlarda hukuk genel hükümleri geçerlidir. 

24.15. TSE(Araç) Kontrol Merkezlerinde yüklenici ve yüklenici nezdinde görev alacak her 

kademedeki personelin, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kaçakçılık, 

dolandırıcılık, dolaylı iflas, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, 

hırsızlık, rüşvet ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 

suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmasının halinde sözleşme bildirimsiz 

olarak fesih edilir.  
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 VI-CEZALAR 

Madde 26. İşletmecinin, mücbir sebepler dışında AKM tesisini taahhüt ettiği sürede hizmete 

açmaması veya taahhüt ettiği hizmet günlerinde hizmet verememesi veya hizmeti aksatacak 

herhangi bir duruma sebep olması veya teknik şartnamede belirtilen sorumluluk ve 

yükümlülüklerini yerine getirmediğinin değerlendirilmesi halinde; diğer sorumluluk ve 

yükümlülüklerine ilaveten bu tespitlerin her biri için idareye KDV hariç günlük A sınıfı için 

10.000 TL, B sınıfı için 5.000 TL, C Sınıfı için 1.000 TL ceza öder.  

 

 


