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4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDES İNİN (g) BENDİNE İSTİNADEN 
DÜZENLENEN T.T.K. GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ MAL VE H İZMET ALIMLARINA A İT 

PAZARLIK USULÜ TEKL İF MEKTUBU 
(Kurum Yönetmeliği; 19. Madde) 

 
 

Dosya No:1713827  
KİK No:  2017/506117  
 

Yükleme Yeri Nakledilecek İl 
 

Mesafe: 
Km  

 

Miktarı  
(Ton) 

 

Nakliye Teklif Birim 
Fiyatı Rakam İle: 

Nakliye Teklif Birim 
Fiyatı Yazı İle (Tl/Ton.) 

Toplam 
Tutar (Tl)  

Amasra TİM. Düzce Merkez 240 km 1.950    
Amasra TİM. Yığılca 197 km 750    
TOPLAM:  2.700    

 
1- Genel hükümler: 
1.1- İdarece 12.10.2017 Perşembe günü saat 15.00’de ihalesi yapılacak olan Fakir Ailelere kömür yardımı 
kapsamında Kurumumuz Amasra Müessesesinden Düzce Merkez ilçe ile Yığılca arası 2.700 ton kömür 
nakli işine ait ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir 
ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. 
1.2- Teklif edilen toplam bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmalıdır. 
1.3- Teklif mektubunda kazıntı silinti düzeltme (imzalı ve paraflı olsa dahi) bulunmayacaktır. 
1.4- Birim fiyat Teklif formunun üzerine teklifinizin doldurularak, ekindeki sözleşme, teknik şartname ve 
diğer belgeler kaşelenip imzalanarak birlikte verilecektir. 
1.5- Fiyatlar KDV hariç olarak teklif edilecektir. 
1.6- İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak 
suretiyle  % 6 (Yüzdealtı) oranında süresiz kesin teminat alıncaktır. Teminat, mektup olarak verilmesi 
halinde süresiz olacaktır. Ayrıca, Sözleşme tutarının %05,69 (Binde beş TL ve altmışdokuz Kr.) karar pulu 
ve  %09,48 (Binde dokuz TL. ve kırksekiz  Kr.) nispetindeki damga vergisi firmanızdan nakden tahsil 
edilecektir. 

Yukarıdaki şartları sağlamayan isteklilerin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
2- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri  kapsamında sunmaları gereken belgeler: 

2.1-  Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 
adresi, 

2.2-  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 
2.2 a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2.2 b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişili ğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişili ğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge, 

2.2  c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 
2.2 d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
2.3- Firmalar ihale tarihinde iş bu teklif mektubunun 5. Maddesi (a),(b),(c),(d),(e),(g) ve (i) bentlerinde 

belirtilen durumlarda olmadıklarını ve olmayacaklarını, anılan maddenin (c) ve (d) bentleri hariç, bu 
hususlara ilişkin olarak durumlarında değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri derhal vereceklerini ; 
ihalenin üzerlerinde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin 



(a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına ilişkin belgeleri dokümanında yer 
alan düzenlemelere uygun olarak İdaremize sunacaklarını beyan ve taahhüt edeceklerdir. 
3- Belgelerin sunuluş şekli: 
3.1- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 
vermek zorundadır. 
3.2- Noter onaylı belgelerin ”aslına uygundur” şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi 
görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli 
kabul edilmeyecektir. 
3.3- İstekliler, belgelerin aslı yerine ihaleden önce idare tarafından görülerek “aslı idarece görülmüştür” veya 
bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.  
4- İhaleye katılamayacak olanlar: 
4.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir 
şekilde ihaleye katılamazlar; 

a) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak 
kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 
suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 
c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 
d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve 

onaylamakla görevli olanlar. 
e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye 

kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 
f) (c), (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) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar 

Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri. 
4.2. İdare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, 
sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu ihaleye katılamazlar. 
4.3.  Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine 
katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin 
yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.  
4.4. Yukarıdaki 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. 
5- İhale dışı bırakılma nedenleri: 
Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır; 

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini 
askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. 

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme 
idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. 

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim 
borcu olan. 

d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. 
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. 
f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı 

faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından ispat edilen. 
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men 

edilmiş olan. 
h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği 

tespit edilen. 
i) Şartnamenin 4 üncü maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. 
j) Şartnamenin 9 uncu maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen. 

6- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek 
zorundadır. 



7- Noter onaylı belgelerin ”aslına uygundur” şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek 
onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul 
edilmeyecektir. 
8- İstekliler, belgelerin aslı yerine ihaleden önce idare tarafından görülerek “aslı idarece görülmüştür” veya 
bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.  
9- Yasak fiil veya davranışlar: 
9.1. İhale süresince 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) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, 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 

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına 
doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. 

e) Şartnamenin 4 üncü maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. 
Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre 4734 sayılı 

Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır. 
10- Tekliflerin sunulma şekli:  
10.1. Teklif Mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile 
istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret 
unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. 
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. 
10.2. Teklifler ihale tarihi olan 12.10.2017- Perşembe günü saat 15.00’ e kadar sıra numaralı alındılar 
karşılığında idareye (teklif alma birimine) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve 
açılmadan istekliye iade edilir.  
10.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale 
dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz. 
11- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
11.1. İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. 
11.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.   
11.3. En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla 
istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu tespit 
edildiğinde, aksi teknik şartnamede belirtilmediği taktirde erken teslim süresi dikkate alınmak suretiyle 
ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılacaktır. 
12- İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere 
katılmaktan yasaklı  olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirilecektir.  
13- Gecikme halinde alınacak cezalar; 

İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel 
nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana 
geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu 
durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak 
kabul eder.  

a- Doğal afetler, 
 b- Kanuni grev, 
 c- Genel salgın hastalık, 
 d- Kısmî veya genel seferberlik ilânı, 
 e- Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller dışında yüklenici sözleşmeye 

uygun olarak, malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için 
sözleşme bedelinin % 01 (binde bir) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Ancak bu gecikmenin 30 
(otuz) günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto 
çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere 
göre tasfiye edilir. 
14- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi: 



Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:  
Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi 

veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen 
oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin yirmi (20) günden az olmamak kaydıyla bu sözleşmede 
belirlediği süreyi içeren ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi.  

Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin İdareye ait Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri 
Yönetmeliğinin 15/A maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, 
hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 
kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ayrıca, Mal Hizmet Alımları 
ve Yapım İşleri Yönetmeliğinin 15/B maddesi uygulanır. 
 
15- Teklif mektupları 60 gün opsiyonludur. 
 
16- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İsteklinin ihale konusu hizmetin yerine getirilmesi için yeterli miktarda ve nitelikte araçlara ait bilgi ve 
belgeler, 

TTK Lavvarından belirtilen güzergâhlara torbalı kömürlerin karayolu ile nakli işi için; İstekliler teklif vermiş 
oldukları güzergâhlar için, kömür nakli yapacak yeterli sayıda kamyon ile ilgili bilgileri; 
Ulaştırma Bakanlığından alınmış Ticari amaçlı yurt içi eşya taşımaları için düzenlenmiş Karayolları Taşıma 
Yetki Belgesi ve varsa belge eki taşıt listesini teklifleri ile birlikte sunmak zorundadırlar. 
Araçların yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, araç sahiplerinden kiralanmak suretiyle 
taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir.  
Yüklenicinin kendi malı olan araçlar ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna 
dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile 
tevsik edilecektir. 
17- Kömür sevkiyatı sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip derhal başlayacak ve ihtiyaç 
durumuna göre 31.01.2018 tarihine kadar nakliye işi tamamlanacaktır. İdare dilerse süre uzatımı yapabilir. 
Yüklenici bu duruma aynen uymak zorundadır. 
18 - Malzemelerin teslim yeri teknik şartnamede belirtilmiştir. 
19- Teklifler 12.10.2017- Perşembe günü saat 15.00 ‘e kadar Kurumumuz Satınalma Daire Başkanlığı 
Bülent Ecevit Cad. No: 125 Zonguldak adresine gönderilecek, elden teklif teslim edecek istekliler ise aynı 
adreste bulunan 6 no’ lu teklif kabul odasına verebileceklerdir. Postada olabilecek gecikmelerden 
Kurumumuz sorumlu değildir. 
20- İstekliler iş bu teklif mektubunu imzalamakla, ihale tarihinde teklif mektubunun 5. Maddesinin (a) (b) 
(c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarını ve olmayacakların anılan maddenin (c) 
ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumlarında değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri 
derhal vereceklerini; İhalenin üzerinde kalması halinde ise sözleşme imzalamadan önce ihale tarihinde anılan 
maddenin (a) (b) (c) (d) (e) (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına ilişkin belgeleri anılan kanun 
ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanlarında yer alan düzenlemelere uygun olarak idaremize sunacaklarını 
taahhüt etmiş sayılır. 
21- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri 
Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde 
yer alan hükümler uygulanır. 
22- (Ek bent: 22/11/2016-KHK-678/30 md.; Değişik bent: 23/1/2017-KHK-684/3 md.) Terör 
örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve 
tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı 
bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler. 
 
           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.  
  



(Değişik üçüncü fıkra: 30/7/2003-4964/8 md.) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile 
ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların 
ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar. 
 

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. 
 

(Ek fıkra: 22/11/2016-KHK-678/30 md.) Birinci fıkra kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, 
ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz. (Ek cümleler: 
06/01/2017-KHK-680/65 md.) Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu 
görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz 
konusu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı 
olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır. 
 
Teklifimizin kabulünü arz ederiz. 
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