
1 

 

Ek1.b-a: Teklif İsteme Belgesi (Mal Alımları İçin) 
 

 Tarih:05.07.2020 
Hibe Sözleşme No: 09.2.BÜİ.13.00026 
Proje Adı(konusu): Kütlü Pamuk İşleme Tesisi Kapasite Artırımı Projesi 
Proje Sahibi(Alıcı): Efes Çırçır Tarım Gıda Nakliyat Petrol İhracat Ve İthalat Sanayi Ve  

         Ticaret Anonim Şirketi 
1. Firmanızı, aşağıdaki kalemlerin tedariki için  fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz: 

NO MAKİNE AÇIKLAMASI MİKTAR 
1 Pamuk Balya Presi 1 Takım 
2 Otomatik Besleme Hattı (1 Takım) 1 Takım 
3 Mahlıç Kliner (1 Takım) 1 Takım 
4 Geri Kazanma Makinesi (1 Takım) 1 Takım 
5 Kurutma Kazanı (1 Takım) 1 Takım 
6 Pamuk Çırçır Makinesi (10 Takım) 10 Takım 
7 Kompresör (1 Takım) 1 Takım 
8 Üretim Alanı Nemlendirme Sistemi (1 Takım) 1 Takım 

 
2. Bu davet konusu  kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat 
teklifiniz davet konusu kalemlerin tamamı için birlikte değerlendirilecek ve ihale, davet 
konusu kalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren firmaya yapılacaktır. 
 
3. İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir: 
 Adres : Aydın İli Germencik İlçesi Neşetiye Köyü Karakova Mevki No:6/4 

 Telefon : 05335609100 

 Faks : - 

4. Fiyat teklifi  ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım 
hizmetleri veren firmaların listesi dahil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi  ve 
katalog ile diğer matbu evrak da verilmelidir.  
 
5. Teklifler en geç 22/07/2020 tarihine saat :14:00  kadar 3. paragrafta belirtilen adrese 
gönderilecektir.  
 
6. Faks yoluyla gönderilen teklifler geçerli sayılacaktır. 
 
7. Fiyat teklifleri aşağıdaki talimatlara ve ekteki taslak Sipariş Emrinde belirtilen Temin 
Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir. Alıcı’nın, seçilen Tedarikçiye göndereceği 
Sipariş Emrinin bir parçası olacak Temin Kayıt ve Şartlarını imzalayınız. 
 (I)  FİYATLAR:  Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dahil olmak üzere, 

Türk Lirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.   
Teslim Adresi: Aydın İli Germencik İlçesi Neşetiye Köyü Karakova Mevki No:6/4 
(II) DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ:   Teknik şartnameleri her 
bakımdan karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyle 
değerlendirilecektir. Sipariş Emri, en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren ve 
istenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir.   
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(III)  TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, yukarıda Paragraf 5’te 
belirtildiği şekilde, tekliflerin teslim alındığı tarihten itibaren 45 (kırkbeş) gün süreyle 
geçerli olacaktır.  
 
8. Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bize 
ulaşabilirsiniz: 
  

 Telefon : 05335609100 

 Faks : - 

  
Saygılarımla, 

Tolga Uskuç-Yetkili Şirket Müdürü 
Efes Çırçır Tarım Gıda Nakliyat Petrol İhracat Ve İthalat  

Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 
Aydın İli Germencik İlçesi Neşetiye Köyü Karakova Mevki No:6/4 
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Ek1.b-b: Sipariş Emri (Mal Alımları) 
 
 
 Sipariş No : 09.2.BÜİ.13.00026 Mal/01 
 Sipariş Tarihi : ____________________________________________ 
 Alıcının Adı : Efes Çırçır Tarım Gıda Nakliyat Petrol İhracat Ve İthalat  
      Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
 Alıcının Posta Adresi : Aydın İli Germencik İlçesi Neşetiye Köyü Karakova Mevki  
   No:6/4 
 Telefon    : 05335609100 

 Faks    : - 

 
 Konu:    Kütlü Pamuk İşleme Tesisi Kapasite Artırımı Projesi - Mal  
   Alım İhalesi (Mal/01) makine ve ekipmanlarının temin işi 
 
KİME:  {Tedarikçinin adını ve adresini yazın} 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 
Sayın Yetkili: 
 
 Yukarıdaki ürünler için ................................ tarihinde vermiş olduğunuz 
........................ sayılı ............................................. tutarındaki fiyat teklifiniz Ek’teki Teknik 
Şartnamelere ve Temin Kayıt ve Şartlarına göre uygun bulunmuştur.   
 
 Bu Sipariş Emrini aldığınızı, aldığınız tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde teyit ediniz.  
 

 
 

Saygılarımla, 
Tolga Uskuç-Yetkili Şirket Müdürü 

Efes Çırçır Tarım Gıda Nakliyat Petrol İhracat Ve İthalat  
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 

Aydın İli Germencik İlçesi Neşetiye Köyü Karakova Mevki No:6/4 
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Ek1.b-c : Temin Kayıt ve Şartları (Mal Alımları)  

 
Projenin Adı : Kütlü Pamuk İşleme Tesisi Kapasite Artırımı Projesi 
Alıcı  : Efes Çırçır Tarım Gıda Nakliyat Petrol İhracat Ve İthalat Sanayi Ve Ticaret  
   Anonim Şirketi  
Adresi  : Aydın İli Germencik İlçesi Neşetiye Köyü Karakova Mevki No:6/4 
Satıcı  : _________________________________________ 
Satıcı Adresi : ……………………………………………………….. 
Sözleşme no :  _________________________________________ 
 
1. Fiyatlar ve İhtiyaç Çizelgesi  

          KDV(%18)  : 
       TOPLAM : 

 (Not: Birim fiyat ve birim fiyattan çıkartılan toplam fiyat arasında tutarsızlık olması 
durumunda, birim fiyat geçerli olacaktır) 

Yedek Parçalar   : Tüm Mallar(makine-ekipman) yerine monte edilip 
çalışır durumda teslim edilecektir. Yedek parça temin garantisi 10 yıldır. 
Araçlar ve Aksesuarlar  : Tüm Mallar(makine-ekipman) yerine monte edilip 
çalışır durumda teslimi için gerekli tüm ambalaj, bağlantı ve montaj elemanları 
tedarikçiye aittir. 
Kullanma Kılavuzları : Tüm Malların(makine-ekipman) kullanımı, Alıcı tarafından 
yapılması gereken periyodik bakımları, güvenlik önlemleri vb. konularda Tedarikçi 
yetkili elemanlarınca montaj sonrası gerekli eğitim verilecektir. 
Bakım Koşulları : Tüm Malların(makine-ekipman) Tedarikçi yapılması gereken 
periyodik bakımları garanti süresi içinde ücretsiz olarak, garanti bitiminden itibaren 

Sıra 
No: 

Malın Cinsi/ Kalem No. Miktar 
Birim Fiyat 
(KDV hariç) 

(TL) 

Toplam 
Fiyat 

(KDV hariç) 
(TL) 

Teslim 
Süresi 

1 Pamuk Balya Presi 1 Takım   15.11.2020 

2 Otomatik Besleme Hattı  1 Takım   15.11.2020 

3 Mahlıç Kliner 1 Takım   15.11.2020 

4 Geri Kazanma Makinesi  1 Takım   15.11.2020 

5 Kurutma Kazanı  1 Takım   15.11.2020 

6 Pamuk Çırçır Makinesi  10 Takım   15.11.2020 

7 Kompresör  1 Takım   15.11.2020 

8 Üretim Alanı Nemlendirme 
Sistemi  1 Takım 

  15.11.2020 

Genel Toplam   
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ücreti karşılığında yapılacaktır. Bakım, onarım ve yedek parça temin garantisi asgari 
10(on) yıldır. 

2. Sabit Fiyat: Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması 
sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır. 

3. Teslimat Takvimi: Teslimat yukarıda belirtilen sürede tamamlanacaktır.  
4. Ödeme: Fatura bedelinin tamamı malların teslimini takiben ödenecektir.  
5. Garanti: Teklif edilen mallar Alıcıya teslim edildiği  tarihten  itibaren en az 12 ay 

boyunca imalatçının garantisi altında olacaktır. Garanti süresini ve şartlarını ayrıntılı 
şekilde belirtiniz.  

6. Ambalaj ve İşaretleme Talimatları: Tüm Mallar(makine-ekipman)  Tedarikçi 
tarafından gerekli önlemler alınarak teslim yerine nakledilecektir. Nakliye indirme, 
montaj yerine taşıma, montaj ve deneme çalıştırması sırasındaki tüm sorumluluk 
Tedarikçiye aittir. 

7. İstenen teknik özellikler  
  (I)  Genel Tanım-Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
  (II) Teknik Özellikler ve Standartlar - Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
  (III) Performans değerleri - Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 
 Tedarikçi yukarıdaki şartlara uyacağını teyit eder {İstenen özelliklerden sapmalar 

olması durumunda, tedarikçi bunları liste halinde belirtecektir}  
8. Tedarikçinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi: Tedarikçi, Alıcının vereceği 21 

günlük ihbarnameye rağmen, sipariş edilen malları yukarıda belirtilen temin kayıt ve 
şartlarına uygun olarak teslim edemezse, Alıcı, Tedarikçiye karşı herhangi bir 
yükümlülüğe girmeden Sipariş Emrini iptal edebilir.  

            TEDARİKÇİNİN ADI _______________________________________  

 
 Yetkili Kişinin İmzası _______________________________________ 
 
 Yer   :- 
 
 Tarih   :05.07.2020  
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Ek1.b-d:  DEĞERLENDİRME FORMU(Mal Alımları) 

1. Projenin Adı  : Kütlü Pamuk İşleme Tesisi Kapasite Artırımı Projesi 
2. Uygulayıcı Kurum    : Efes Çırçır Tarım Gıda Nakliyat Petrol İhracat Ve İthalat  
   Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi  
3. Tedarik Edilecek Ürünlerin Ayrıntıları: Alınan Makine-ekipman listesini yazılacak. 

NO MAKİNE AÇIKLAMASI MİKTAR 
1 Pamuk Balya Presi 1 Takım 
2 Otomatik Besleme Hattı (1 Takım) 1 Takım 
3 Mahlıç Kliner (1 Takım) 1 Takım 
4 Geri Kazanma Makinesi (1 Takım) 1 Takım 
5 Kurutma Kazanı (1 Takım) 1 Takım 
6 Pamuk Çırçır Makinesi (10 Takım) 10 Takım 
7 Kompresör (1 Takım) 1 Takım 
8 Üretim Alanı Nemlendirme Sistemi (1 Takım) 1 Takım 

4. Tahmini Maliyet :…………………………………….. TL. 
5. Davet edilen tedarikçi sayısı ( ………)  Teklif veren tedarikçi sayısı (……..) 
6. İhaleye katılan Firmaların listesi  

Tedarikçinin adı Teklifin alındığı tarih Verilen Fiyat Teklifi 
   
   
   

7.        Uygun tekliflerin fiyatlarına göre sıralaması  
Tedarikçi Verilen Fiyat Teklifi 

  
  
  

8. Uygun bulunmayan teklifler        
Tedarikçi Ret Gerekçesi 

  
  

9.   Teklifi en uygun olarak değerlendirilen tedarikçinin adı:……………………………… 
10.  Toplam İhale Bedeli: ………………………………...TL (KDV ve  varsa ÖTV  Hariç) 
11. İhale Komisyon Kararının verildiği tarih :……/……/2020 
12.    İhalenin sonuçlandırılmasında tartışılması gereken hususlar, varsa, ayrıntılarıyla 
             belirtiniz. (Örn. Teklif bedelinin rayiç bedelin çok üstünde olması vb.)  
13. Diğer tedarikçilerden alınan şikâyetler, varsa, ayrıntılarıyla belirtiniz (Tedarikçi adını  

ve şikayet konusunu özetleyiniz ve şikayet mektubunun fotokopisini ekleyiniz.)           
Tarih: ….../…../2020 

İHALE KOMİSYONU 
Komisyon Başkanı Üye Üye 

Ad Soyadı/Ünvan/imza/Kaşe Ad Soyadı/Ünvan/imza Ad Soyadı/Ünvan/imza 
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TASLAK UYGULAMA SÖZLEŞMESİ 
  

İş bu sözleşme, bir taraftan Efes Çırçır Tarım Gıda Nakliyat Petrol İhracat Ve İthalat 
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra YATIRIMCI olarak anılacaktır) ve diğer 
taraftan .................................................................................... (bundan sonra YÜKLENİCİ 
olarak anılacaktır) arasında  2020  yılının ............................... ayının ..................................  
gününde akdedilmiştir.  
1. Yüklenici ekli Teknik Şartname ve Temin Kayıt ve Şartları’nda  teknik özellikleri, 
teslim koşulları belirtilen ve aşağıda miktar ve tanımı yapılan Mal(Makine – Ekipman ve 
malzeme)  işbu sözleşmenin imza tarihini müteakip aşağıda belirtilen adreste yatırımcıya 
teslim edecektir.  
2. Satın alınacak Mal(Makine – Ekipman ve malzeme)   aşağıda gösterilen miktar ve 
tanımlarda ve Teknik Şartname’de belirtilen teknik özelliklere veya daha üstün teknik 
özelliklere sahip olacaktır.  
Satın alınacak Mal(Makine – Ekipman ve malzeme)  Listesi: 

NO MAKİNE AÇIKLAMASI MİKTAR 
1 Pamuk Balya Presi 1 Takım 
2 Otomatik Besleme Hattı (1 Takım) 1 Takım 
3 Mahlıç Kliner (1 Takım) 1 Takım 
4 Geri Kazanma Makinesi (1 Takım) 1 Takım 
5 Kurutma Kazanı (1 Takım) 1 Takım 
6 Pamuk Çırçır Makinesi (10 Takım) 10 Takım 
7 Kompresör (1 Takım) 1 Takım 
8 Üretim Alanı Nemlendirme Sistemi (1 Takım) 1 Takım 

   Yüklenici bu Sözleşme ile satın alınacak Mal(Makine – Ekipman ve malzeme)ları Teknik 
Şartname’de istenen koşullarda, Temin Kayıt ve Şartlarında belirtilen şartlara uygun olarak 
verilen miktar ve süreler içinde Yatırımcı  tarafından belirtilecek adrese teslim edecektir. 
3. Madde 2’de belirtilen ve işbu sözleşme kapsamında satın alınacak Malların toplam 
satın alma bedeli KDV ve varsa ÖTV hariç 
...............................................................................................  (yazı ve rakam ile),- TL’dir 
(bundan sonra Sözleşme Bedeli olarak anılacaktır). Sözleşme Bedelinin açılımı Temin Kayıt 
ve Şartlarında verilmektedir. Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin 
uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır 
4. Bu Sözleşme kapsamında satın alınacak Malın(Makine – Ekipman ve malzeme) 
tamamının teslim edilmesini müteakiben, yatırımcı tarafından kontrollerinin yapılıp Teknik 
Şartnamede belirtilen özellikleri tamamen karşıladığı ve her türlü eksikliklerin giderildiğinin 
tespit edildiği ile ilgili İl Proje Yürütme Birimince tutanak hazırlanmasından sonra 
düzenlenecek faturaya istinaden ödeme yapılacaktır. 
5. Aşağıda belirtilen yatırımcıya ve yükleniciye ait adresler yasal ikametgâh olarak 
belirtilmiş olup bu adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış addolunacaktır. 
5.1 Yatırımcı(Alıcı) Efes Çırçır Tarım Gıda Nakliyat Petrol İhracat Ve İthalat Sanayi 
Ve Ticaret Anonim Şirketi Aydın İli Germencik İlçesi Neşetiye Köyü Karakova Mevki 
No:6/4 
5.2 Yüklenici(Tedarikçi) :______________________________________________________ 

 (yüklenici adı/ unvanı ve adresi) 

6. KDV ve varsa ÖTV’nin tamamı  yatırımcı tarafından ödenecektir.  
7. Yüklenici, sözleşmede belirtilen süreler içinde Malın(Makine – Ekipman ve malzeme)  
tamamını veya herhangi bir kısmını teslim edemez veya montaj ve kabul işlemleri için 
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gereken hizmetleri icra edemez ise, yatırımcı, gecikilen her bir hafta veya kesri için Sözleşme 
Fiyatının yüzde bir (% 1)’ine eşit bir meblağı gecikme cezası olarak kesecektir. Kesintiler 
yüzde üç (%3)’e ulaştığında, Alıcı Sözleşmeyi fesh edebilir. Gecikme cezası faturada indirim 
olarak belirtilecektir 
8. Satın alınacak Mala(Makine – Ekipman ve malzeme)  ait uygulama rehberinde 
belirtilen teknik belgeler uygulama sözleşmesi ekinde yüklenici tarafından verilecektir. 
9. Sözleşmede geçerli dil Türkçe’dir.  
10. Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda ya da taraflardan birinin 
Sözleşme hükümlerine uymaması ya da hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar 
sorunu kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde 
Aydın (Yatırımcı tarafından başvurunun yapıldığı il belirtilecek) Mahkemeleri yetkilidir.  
11. Eki: Teknik Şartname, Temin Kayıt ve Şartları, Sipariş Duyurusu.  İşbu Sözleşme 
tarafların rızası ile  ……./…….../2020 tarihinde müştereken imzalanmıştır.       

 
     YÜKLENİCİ(TEDARİKÇİ)       YATIRIMCI(ALICI) 

      Kaşe-imza                    Kaşe-imza  
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İDARİ ŞARTNAMESİ 

Sözleşme No  : 09.2.BÜİ.13.00026/ MAL /01 
1.Projenin Adı : Kütlü Pamuk İşleme Tesisi Kapasite Artırımı Projesi  
2. Adresi  : Aydın İli Germencik İlçesi Neşetiye Köyü Karakova Mevki No:6/4 
3. Genel Tanım : İş buİdari Şartname; proje adında belirtilen tesisi meydana getiren 
malların (makinelerin) ticari teamüller kapsamında teklif vermeye davet edilen tedarikçi 
firmalardan kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak ihale şartlarını belirlemektedir. 
4. Tesisin Bölümleri: Tesis aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır: 

NO MAKİNE AÇIKLAMASI MİKTAR 
1 Pamuk Balya Presi 1 Takım 
2 Otomatik Besleme Hattı (1 Takım) 1 Takım 
3 Mahlıç Kliner (1 Takım) 1 Takım 
4 Geri Kazanma Makinesi (1 Takım) 1 Takım 
5 Kurutma Kazanı (1 Takım) 1 Takım 
6 Pamuk Çırçır Makinesi (10 Takım) 10 Takım 
7 Kompresör (1 Takım) 1 Takım 
8 Üretim Alanı Nemlendirme Sistemi (1 Takım) 1 Takım 

5. Teklif Konusu İşe İlişkin Bilgiler :Teklif konusu malların; 
(i) Adı    : İş bu şartnamenin 4. maddesinde belirtilmiştir. 
(ii)  Varsa kodu   : Sözleşme numarası kod olarak kabul edilecektir. 
(iii)  Miktarı ve türü  : İş bu şartnamenin 4. maddesinde belirtilmiştir. 

 (iv) Teslim ve Montaj Adresi : Aydın İli Germencik İlçesi Neşetiye Köyü 
Karakova Mevki No:6/4  

 (vi) Alıma ait diğer bilgiler : Temin Kayıt ve Şartları dokümanında 
belirtilmiştir. 

6. İhaleye İlişkin Bilgiler: 
(i) İhale usulü: Davet edilen Tedarikçi adaylar arasında kapalı zarf teklif usulü. 

 (ii)  İhalenin yapılacağı adres   : Aydın İli Germencik İlçesi Neşetiye Köyü 
Karakova Mevki No:6/4 

 (iii) İhale tarihi    :22.07.2020 
(iv) İhale saati    :14 : 00 

7. Teklif Dokümanlarının Temini:  
İhale dokümanları davet edilen firmalara gazete, posta, faks, e-mail veya elden teslim 

yolu ile gönderilecektir.  
Tedarikçi adayları, teklif dokümanlarını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve 

belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder.  
 Tedarikçi adayı, ihale dokümanlarını teslim almakla, ihale dokümanını oluşturan 
belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.  
8. Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati: 
 (i) Tekliflerin sunulacağı yer : Aydın İli Germencik İlçesi Neşetiye Köyü 

Karakova Mevki No:6/4 
 (ii) Son teklif verme tarihi  : 22.07.2020 

      (iii) Son teklif verme saati  : 14 : 00 
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar 
Alıcıya ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

Alıcıya verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 
Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas 

alınır.  
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9. Teklif Dokümanlarının Kapsamı: 
Teklif dokümanları aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 
Ek1.b-a:Teklif vermeye davet  
Ek1.b-b:Sipariş Emri 
Ek1.b-c:Temin Kayıt ve şartları 
Ek1.b-d: Değerlendirme formu 
     
(i) İdari Şartname  
(ii) Teknik Şartname 
(iii) Teklif Mektubu (Taslak) 
(iv) Sözleşme (Taslak)  
Tedarikçi adayının yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir 

şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde 
ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif 
edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. 
10. Teklifi Oluşturan Dokümanlar: 

Tedarikçi adayı tarafından sunulacak teklifin aşağıdaki dokümanları kapsaması 
gerekmektedir:  

(i) Teklif Mektubu (Teklif sahibinin başlıklı kağıdına ve ilişikteki örneğe uygun 
olacak şekilde) 

(ii) Esnaf ve sanatkârlar odası veya Sanayi ve Ticaret Odasından alınmış faaliyet 
belgesi 

(iii) Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 
(iv) Teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri 
(v) Vergi Levhası 
(vi) Üretici ise üretici olduğunu gösterir belge,  
(vii) Üretici değil ise Banka Referans Mektubu (satın alma bedelinin en az %20’ si) 

istenmelidir.  
(viii) Davet Mektubu ekinde gönderilen ve Tedarikçi adayı yetkilisince imzalanmış; 

a) Teknik Şartname 
 Ek1.b-a:Teklif vermeye davet  
 Ek1.b-b:Sipariş Emri 
 Ek1.b-c:Temin Kayıt ve şartları olacaktır. 

(ix) Teklife konu mallara (makinelere) ilişkin yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve 
katalog ile diğer matbu evraklar.  

11. Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği: 
 Teklif mektupları, Teklif sahibinin başlıklı kağıdına ve ilişikteki form örneğine uygun 
şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur. 
 Teklif Mektubunda;  

(i)   İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, 
(ii) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, 
(iii) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, 
(iv) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili 
kişilerce imzalanmış olması, gerekmektedir. 

12. Alan Gezisi: 
Tedarikçi adayı; tümüyle kendi sorumluluğu, maliyeti ve riski altında, montaj sahasını ve 

çevresini ziyaret etmeli, teklifini hazırlamada ve tesisin kurulması ile ilgili işleri yerine getirme 
konusunda kendisine gerekli olabilecek her türlü bilgiyi edinmelidir. 
13. Fiyat Teklifi: 

Mal Temin Kayıt ve Şartları’nın 1. maddesinde belirtilen İhtiyaç Çizelgesi’ndeki 
malların tamamını kapsayacak şekilde fiyat verilecektir. Fiyatlar; tümüyle Türk Lirası 
cinsinden teklif edilecektir. Teklif sahibi; İhtiyaç Çizelgesi’nde ve Teknik Şartname’de 
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tanımlanan malların tamamı için ayrı ayrı birim fiyat ve tutar belirterek (nakliye ve belirtilen 
adreste montaj giderleri dâhil) toplam teklif tutarına ulaşacaktır. Birim fiyatlar ve birim 
fiyatlarda çıkartılan toplam fiyatlar arasında tutarsızlık olması durumunda, birim fiyatlar 
geçerli olacak, yeni düzeltilmiş toplam teklif tutarına bu esas dâhilinde ulaşılacaktır. Teklif 
sahibi tarafından fiyat teklif edilmemiş kalemler için Alıcı (İşveren), işbu kalemlerin ifa 
edilmelerinden sonra herhangi bir ödeme yapmayacaktır ve bu kalemlerin, Teklif sahibi 
tarafından imzalanmış Temin Kayıt ve Şartları’nda yer alan İhtiyaç Çizelgesi’ndeki diğer kalem 
ve fiyatlardan karşılanacağı kabul edilecektir. Teklif sahibi tarafından teklif edilecek fiyatlar 
Sözleşme süresince sabit olacak ve herhangi bir ayarlamaya tabi olmayacaktır.  
14. Tekliflerin Geçerlilik Süresi : 

Fiyat teklifi, yukarıda 8. maddede verilen Teklif sunum tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) 
gün süreyle geçerli olacaktır. Alıcı (İşveren), Teklif sahiplerinden ilave belirli bir süre için 
tekliflerinin geçerlilik sürelerini uzatmalarını isteyebilir. İşveren’in istekleri ile Teklif sahiplerinin 
cevapları yazılı olarak ya da faks yoluyla yapılacaktır. Teklif sahiplerinden herhangi biri, herhangi 
bir ceza almadan teklifini geri çekmek suretiyle İşveren’in teklif geçerlilik süresinin uzatılması 
hususundaki isteğini geri çevirebilir. Bu isteği kabul eden bir Teklif sahibinden Teklifini 
değiştirmesi istenmeyecek ya da buna izin verilmeyecektir. 
15. Teklifin Dili: Teklifle ilgili her türlü doküman ve sözleşme Türkçe olacaktır. 
16. Tekliflerin Hazırlanması ve Mühürlenmesi :  

Teklif sahibi Tedarikçi, yukarıda 10. maddede belirtildiği şekilde, Teklif Mektubu 
ile Fiyat Teklifini oluşturan dokümanların orijinal birer suretini hazırlayacak ve bunların 
üzerine açık bir şekilde “ORİJİNALDİR” mührü basacaktır.  Buna ek olarak, Teklif sahibi 
Tedarikçi; söz konusu belgelerin birer nüshasını da üzerinde “NÜSHA” ibaresi yer alacak 
şekilde İşveren’e sunacaktır. Nüshalar ile orijinaller arasındaki herhangi bir uyuşmazlığın 
söz konusu olması halinde orijinaller esas alınacaktır. Fiyat teklifinin orijinali ve kopyası; 
Teklif sahibi Tedarikçi adına yetkili kişi ya da kişilerce imzalanacaktır. İlgili giriş ya da 
değişiklik ya da düzeltmeler de dahil olmak üzere İhale Teklifi (Fiyat Teklifi)’nin tüm 
sayfaları, Fiyat Teklifini imzalayan kişi ya da kişilerce paraflanacaktır.  
17. Teklif hazırlama giderleri: 

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Alıcı 
(İşveren), ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan 
dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
18. Tekliflerin Değiştirilmesi ve Geri Çekilmesi: 

Hiçbir teklif, yukarıda 8. maddede belirtilen son teklif sunma tarihinden sonra 
değiştirilmeyecektir.  Teklifin; yukarıda verilen 8.maddede belirtilen son Teklif verme 
süresi ile Teklif geçerlilik süresinin bitimi arasındaki sürede geri çekilmesi Teklif 
sahibinin iki yıl süreyle Yüklenici listesinden ihraç edilmesi ile sonuçlanacaktır.  
19. İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde Alıcının Serbestliği: 

Alıcının gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin 
yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun 
tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal 
nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu 
aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin 
iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın 
isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Alıcıdan herhangi bir 
hak talebinde bulunulamaz. 
20. Tekliflerin Açılması: 

Alıcı (İşveren); değişiklikler de dâhil olmak üzere tüm Teklifleri (Fiyat 
Tekliflerini), son teklif verme tarihinde ve zamanında, iş bu şartnamenin 6. maddesinde 
belirtilen adreste açılışa katılmak isteyen firma (teklif veren firmaların) temsilcileri 
huzurunda açacaktır. Teklif sahiplerinin adları, İhale (Fiyat Teklifleri) teklifleri, her bir 
İhale (Fiyat) teklifinin toplam miktarı, her türlü indirim ve teklif değişikliği ile geri 
çekimler İşveren tarafından Tekliflerin açılması esnasında duyurulacaktır.  
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21. İhale Sürecinin Gizliliği:  
İhaleyi kazanan Teklif sahibi Tedarikçinin ilan edilmesine kadar, tekliflerin 

incelenmesi, açıklığa kavuşturulması, değerlendirme ve kıyaslanması ile ihalenin 
verilmesi ile ilgili tavsiyelere yönelik hiçbir bilgi verilmeyecektir. 

 
22. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Kıyaslanması: 

Alıcı (İşveren); İhaleyi; tümüyle teklif dokümanlarını karşılayan ve bu 
dokümanlara uygun ve en düşük teklifi veren Teklif sahibi Tedarikçiye verecektir. 
Tekliflerin değerlendirilmesinde İşveren; her bir teklifi, aşağıda verilen aritmetik 
yanlışları düzelterek ayarlamak suretiyle değerlendirilen fiyat teklifini belirleyecektir. Söz 
konusu aritmetik yanlışlar aşağıda verildiği gibidir:  

(i) Yazı ve rakamla yazılan miktarlar arasında farklılık olması durumunda, yazı 
ile yazılan miktarlar baz alınacaktır;  

(ii) Birim fiyatlar ve birim fiyatlarda çıkartılan toplam fiyatlar arasında tutarsızlık 
olması durumunda, birim fiyatlar geçerli olacak, yeni düzeltilmiş toplam teklif 
tutarına bu esas dahilinde ulaşılacaktır.  

(iii) Teklif sahiplerinden birinin düzeltmeyi reddetmesi halinde, bu isteklinin 
Teklifi reddedilecektir. 

23. Alıcının Herhangi bir Teklifi Kabul Etme ve Herhangi bir Teklifi ya da 
Tekliflerin Tamamını Reddetme Hakkı: 
Alıcı (İşveren); Sözleşmenin verilmesinden önceki herhangi bir sürede, herhangi 

bir teklifi kabul ya da reddetme; tamamlama sürecini iptal etme ve tüm teklifleri reddetme 
hakkını saklı tutar. Ayrıca, Alıcının (İşverenin), bu tür durumların söz konusu olması 
halinde, bu durumdan etkilenen İstekli(ler)in zararını telafi etme ya da bu İstekli(leri) 
kararının gerekçeleri hususunda bilgilendirme yükümlülüğü olmayacaktır.  
24. İhalenin Verilmesi ve Sözleşmenin İmzalanması ile İlgili Tebligat:  

Alıcı (İşveren);Teklifi kabul edilen Teklif sahibi Tedarikçiyi, kendisine Teklif 
geçerlilik süresinin bitiminden önce iadeli taahhütlü mektup (Mal Alımı Sipariş Emri) 
yollamak veya elden tebliğ suretiyle haberdar edecektir. Söz konusu Mektup (Mal Alımı 
Sipariş Emri); İşveren’in, Sözleşme’de belirtildiği şekilde Teklif sahibi Tedarikçinin 
yerine getirmesi gereken İşlerin ifası, tamamlanması ve muhafazası ile ilgili olarak 
Tedarikçiye ödeyeceği toplam miktarı (bu ve bundan sonrasında “Başlangıç Sözleşme 
Bedeli” olarak anılacaktır.) gösterecektir. İhalenin verilmesi ile ilgili yazılı tebligat 
Sözleşmenin yasal zeminini oluşturacaktır.  
25. Avans Ödemesi: 

Avans ödemesi yapılmayacaktır.  
26.  Ödeme Şekli ve Zamanı: 

Fatura bedelinin tamamı malların aşağıda 27. maddede belirtildiği şekilde teslimini 
takiben 30 takvim günü içinde ödenecektir.  

27. Teslim Yeri ve Şekli: 
Teslim Yeri; Alıcının (İşverenin) iş bu şartnamenin 5. Maddesi (iv) bendinde belirtilen 

teslim adresindeki işyeridir. Tüm mallar (makineler) komple tesis olarak yerine monte edilip 
çalışır durumda teslim edilecektir. 
28. Vergi, Resim ve Harçlar: 

Teklif edilen toplam fiyat üzerinden uygulanacak KDV hariç; teklif vermeye davet 
mektubunun Teklif sahibi Tedarikçiye tebliğinden teklife konu malların teslim alınmasına 
kadar geçecek sürede teklif konusu sözleşmeden kaynaklanacak tüm vergi, resim, harç, prim 
vb giderler Teklif sahibi Tedarikçiye aittir. 
29. Teklif Dokümanlarının Bütünlüğü : 

İş bu idari şartnamenin 9. ve 10. maddelerinde belirtilen dokümanlar iş bu idari 
şartname ile bir bütün olup tümü ile Alıcıyı ve Teklif Sahibi Tedarikçileri bağlar. 
30. Dokümanlarda Bulunmayan Hususlar: 
 İş bu idari şartname dahil dokümanlarda bulunmayan hususlarda T.C. siyasi sınırları 
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içinde geçerli yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır. T.C. devletinin taraf olduğu uluslar 
arası mevzuat hükümleri saklıdır. 
31. İhtilafların Halli : 
 İş bu idari şartname ve eki dokümanlardan kaynaklanacak ihtilafların taraflarca iyi 
niyet kuralları çerçevesinde çözülmesi esastır. İhtilafların iyi niyet kuralları çerçevesinde 
çözülemediği durumlarda işverenin bulunduğu yerdeki mahkeme ve icra daireleri yetkilidir. 
 

     Saygılarımla, 
Tolga Uskuç-Yetkili Şirket Müdürü 

Efes Çırçır Tarım Gıda Nakliyat Petrol İhracat Ve İthalat  
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 

Aydın İli Germencik İlçesi Neşetiye Köyü Karakova Mevki No:6/4 
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TEKNİK ŞARTNAME 
 

1 Pamuk Balya Presi (1 
Takım) 1 Takım 

- Kasa ebatları: en az 60 x 90 cm dir. 
- Bir adet ana pres silindiri en az (Çap:235mm, Kursu:1625mm, 
Mil Çapı:160mm). 
- Silindir 100 Ton baskı kapasiteli olacaktır. 
- 1 Adet Hidrolik Güç Ünitesi, Yağ Tankı, Yağ Pompası, 
Komple Tesisat, Elektrik Panosu makine ile birlikte monte 
edilecektir. 
- Elektrik panosu elektronik olacaktır. 
- Elektrik Kontrolü Tamamen PLC ile sağlanacak, tüm valfler 
ve kontrol sistemi 24 VDC olacaktır. 
- Pres 1 saatte yaklaşık en az 14 balya basma kapasiteli 
olacaktır. 
- Balya Ağırlığı 100 tonluk preste yaklaşık en az 200kg 
olacaktır. 
- 5 metre açılı bant sisteme dahildir. 
- Kantarlı balya alma ünitesi sisteme dahildir. 
- Havalı yağ soğutucu ünitesi sisteme dahildir. 

2 Otomatik Besleme Hattı (1 
Takım) 1 Takım 

* Alt Çekirdek Helezonu 180 lik 10 mt 
* Mahlaç Bandı 40 lık 10 mt 
* 120 lik kondesa 1 adet 
* Otomasyon Helezonu 10 mt 
* Üst Çekirdek helezonu 260 lik 30 mt 
* Motor ve Tahrik Ataçmanları 

3 Mahlıç Kliner (1 Takım) 1 Takım 

* 200 cm Eninde Mahlıç Kondanser Makinesi 
* 200 cm Eninde Mahlıç Kliner Makinesi 
* Mahlıç Kondanser Emiş Fanı 
* Motor Sehpaları ve Tahrik Ataçmanları 
* Makine Destek İskelesi, Yürüme Platformları ve Merdiveni 

4 Geri Kazanma Makinesi (1 
Takım) 1 Takım 

* 2 Adet Testereli Silindir 
* 1 Adet Fırça Silindiri 
* Motor ve Tahrik Ataçmanları 

5 Kurutma Kazanı (1 Takım) 1 Takım 

- Hat Tipi Direkt Yanmalı Brulör Ünitesi 
- Çift cidarlı yanma haznesi 
- 4 milyon Btu/saat kapasiteli 
- Doğalgaz ve LPG yakıtlı 
- PLC bazlı tam otomatik kumanda sistemi 
- Operatör Paneli 
- Servo Motor kontrollü Gaz Ünitesi 
- Düşük ve yüksek basınç Gaz kontrol tertibatı 
- Proses Havası basınç kontrol tertibatı 
- Proses havası ve Pamuk Sıcaklığı Kontrol tertibatı 
- PID Kontrol sistemi 
- Yanmaz Boya ile boyanmış çıkış bacası 
- Endüstriyel son kat boya ile boyanmış gövde 

6 Pamuk Çırçır Makinesi (10 
Takım) 10 Takım 

Motor gücü : max 4kw=5,5hp , 1450rpm 
Alt mil devri : min. 900rpm 
Ölçüleri: 
Uzunluk: min 1500 mm. 
Genişlik: min 1200 mm. 
Yükseklik: Komple min 1400 mm 
Çırçırlama Kapasitesi: Çekirdek-pamuk kalite ve tipine bağlı 
olarak 40-70 kg./mahlıç lint saat aralığında olacaktır 
Kumanda: Motor kumandalıdır. Güç, motordan krank miline v-
kayışı ile aktarılacaktır. 
Elektrik 220 / 380 ; 50c/s; 3 faz elektriğe uygun olacaktır. 
Kullanılan yataklar: bütün yataklarda bilyeli rulmanlar 
kullanılacaktır. 
Çırçır rölesi : min 200mm çapında olup kösele kaplı olacaktır. 

7 Kompresör (1 Takım) 1 Takım Max. Çalışma Basıncı: 8 Bar 
Piston Deplasmanı: 1454 Lt/Dk 



15 

 

Motor: 7,5 Kw - 10 Hp 
Depo: 548 Lt 

8 Üretim Alanı Nemlendirme 
Sistemi (1 Takım) 1 Takım 

- 1 Adet 70Bar basınçlı, 4 lt/dk 1,1 Kw 380V yüksek basınç 
pompa motor grubu 
-1 Adet su kesilmesine karşı otomatik kapatma güvenlik 
elektrovalfi 
-1 Adet Basınç Regülatörü (İçten Tahliyeli), 
-1 Adet Otomatik Hatta kalan suyun Tahliye Valfi 
- 1 Adet Timer'li Elektrik panosu 
- 1 Takım 3’lü Su Filitre Grubu (Silifoz-yıkanabilir -10 Mikron 
Kartuşlu) 
- 60 Adet 0.2mm, anti-drip sistemli, Komple Krom, 
Temizlenebilir Nozzle 
- 52 Adet Krom Nikel Kaplı nozul taşıyıcı Fitting 
- 4 Adet Krom Nikel Kaplı nozul taşıyıcı Fitting 
- 200 m 3/8 yüksek basınca dayanıklı UV katkılı polyemid boru 
- 3 Adet 3/8 krom nikel kaplı TE 
- 4 Adet 3/8 krom nikel kaplı LE 
- 150 m Çelik Halat 
- 8 adet Gerdirme Takımı 
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Makine Teknik Şartnamesi - Ek:1 

PERFORMANS DEĞERLERİ 

 

Yatırımcı Unvanı   : Efes Çırçır Tarım Gıda Nakliyat Petrol İhracat Ve İthalat 
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 

Proje Adı : Kütlü Pamuk İşleme Tesisi Kapasite Artırımı Projesi 
İşin Adı : Mal Alım İhalesi – MAL/01 
Sözleşme-İhale No : 09.2.BÜİ.13.00026/ MAL/01 

 

NO ÜNİTE AÇIKLAMASI MİKTARI 
TEKNİK ÖZELLİKLER 

KAPASİTE MOTOR GÜCÜ 

1 Pamuk Balya Presi 1 Takım 200kg - 

2 Otomatik Besleme Hattı  1 Takım - - 

3 Mahlıç Kliner 1 Takım - - 

4 Geri Kazanma Makinesi  1 Takım - - 

5 Kurutma Kazanı  1 Takım 
4 milyon 
Btu/saat 

- 

6 Pamuk Çırçır Makinesi  10 Takım 
40-70 

kg./mahlıç 
5,5hp 

7 Kompresör  1 Takım 8 Bar 10 Hp 

8 
Üretim Alanı Nemlendirme 
Sistemi  1 Takım 4 lt/dk 1,1 Kw 

 

Açıklama:Performans değerleri; aksi belirtilmedikçe kapasiteler için asgari, motor 

güçleri için azami değerlerdir. 

 

TEDARİKÇİNİN ADI/UNVANI : 

Yetkili Kişinin İmzası  : 

Yer     : 

Tarih     : 05.07.2020 
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Makine Teknik Şartnamesi - Ek:2 

GARANTİ TAAHHÜDÜ 

Yatırımcı Unvanı   : Efes Çırçır Tarım Gıda Nakliyat Petrol İhracat Ve İthalat 
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 

Proje Adı : Kütlü Pamuk İşleme Tesisi Kapasite Artırımı Projesi 
İşin Adı : Mal Alım İhalesi – MAL/01 
Sözleşme-İhale No : 09.2.BÜİ.13.00026/ MAL/01 

 
İş bu taahhütname …………………….. tarihli Teklif Mektubumuzun içerdiği mallara 

(makinelere) ait olup söz konusu Teklif Mektubumuzun içerdiği tüm malların (makinelerin) 
tek tek hepsine ve tamamına da şamildir. 

Teklife esas malların (makinelerin) ve bu malların (makinelerin) meydana getireceği 
tesisinyetkili elemanlarımızın göstereceği ve öğreteceği şekilde kullanılması, firmamızın 
yetkili kıldığı servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka 
nedenlerle müdahale edilmemiş olması şartıyla, montaj sırasında kullanılan bağlantı 
elemanları ve tesisat da dahil tüm parçaları malzeme, işçilik ve imalat hatalarına karşı; çalışır 
durumda teslim tarihinden itibaren 12 (oniki) ay süre ile garanti edilmiştir. Bu garanti montaj 
hatalarını da kapsamaktadır. Ayrıca garanti süresinin bitiminden itibaren 10 (on) yıl süre ile 
ücreti karşılığında bakım ve onarım hizmeti verilmesi, gerekli yedek parçaların temini taahhüt 
edilmektedir. 

Garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse imalat ve montaj hatalarından 
dolayı arıza oluşması halinde yapılan işlemler için işçilik gideri, değiştirilen parça bedeli, 
servis ve yol ücreti ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin bakım 
ve onarım yapılacaktır.  

Garanti süresi içerisinde yapılacak onarımlarda geçen süre garanti süresine eklenir. Onarım 
süresi en fazla 30 (otuz) işgünüdür. Bu süre garanti kapsamındaki malların (makinelerin) 
yetkili servis atölyelerimize, servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda firmamıza 
bildirildiği tarihi takip eden iş gününden başlar. Garanti kapsamındaki mallardaki 
(makinelerdeki) arızanın 15 işgünü içerisinde giderilememesi halinde firmamız arızalı 
mallardaki (makinelerdeki) onarım giderilinceye kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı 
(makineyi) müşterinin kullanımına bedelsiz olarak tahsis edecektir. 

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek 
parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi malların (makinelerin) 
bulunduğu yerde, varsa yetkili servis atölyelerimizde veya firmamızın üretim tesislerinde 
yapılabilir. Alıcının buna onayı şarttır.  

Ancak; taahhüt kapsamındaki malların (makinelerin) ve bunların meydana getireceği 
tesisin; 

 Çalışır durumda teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl 
içerisinde; aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla 
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ortaya çıkması sonucu, mallardan (makinelerden) ve bunların meydana getireceği 
tesisin yararlanamamanın süreklilik kazanması, 

 Onarımı için gereken azami sürenin aşılması, 
 Yetkili servis atölyelerimizce, mevcut olmaması halinde firmamız teknik elemanlarınca 

düzenlenecek raporla arızanın giderilmesinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, 
durumlarında arızalı mallara (makinelere) münhasır olmak üzere ücretsiz olarak değiştirme 
işlemi yapılacaktır.  

Garanti taahhüdümüzle ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar için Alıcı; Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’na, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne, 
ikametgâhının bulunduğu yerin Tüketici Hakları Komisyonu’na veya ikametgâhının 
bulunduğu yer mahkemelerine başvurabilir. Garanti taahhüdümüzde yer almayan hususlarda 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve 
yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri geçerlidir. 

Firmamız yetkililerince imzalanan iş bu Garanti Taahhüdü, kapsadığı malların 
(makinelerin) ve bunların meydana getireceği Tesisin amacının ve tekniğinin icap ettirdiği 
yöntemin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi 
aşağıdaki durumlarda taahhüt dışıdır. 

 Mallar (makineler) üzerindeki orijinal seri numaralarını içeren sicil etiketlerinin 
kaldırılması, okunamayacak veya kendini ibraz edemeyecek şekilde tahrif edilmesi. 

 Malların (makinelerin) ve bunların meydana getireceği Tesisin çalışır durumda 
tesliminden sonra yetkili elemanlarımızca yapılacak kullanım ve bakım eğitiminde 
belirtilen hususlara aykırı ve amaç dışı kullanılmasından meydana gelen hasar ve 
arızalar. 

 Mallara (makinelere) ve bunların meydana getireceği Tesisin yetkili servis veya 
firmamız elemanlarının bilgisi ve onayı dışında eklemeler yapılması, mevcut bazı 
parçaların kullanım dışı bırakılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar. 

 Malların (makinelerin); teknik icapların ve çalışma koşullarının gerektirdiği koşullar 
dışında ağır çevre ve atmosfer koşullarında cebri çalışmaya maruz bırakılmasından 
kaynaklanan hasar ve arızalar.  

 Harici fiziki (çarpma, çizme, kırma) ve teknik icap ve çalışma koşulları haricinde 
oluşacak kimyevi etkenlerden kaynaklanan hasar ve arızalar. 

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücreti karşılığında yapılır. 

İş bu Garanti Taahhüdümüz Garanti Belgesi niteliğinde olup; Teklifimizi oluşturan 
dokümanların eki ve onların ayrılmaz bir parçasıdır. 

Garanti Verenin Adı/Unvanı : 

Yetkili Kişinin İmzası  : 

Yer ve Tarih    :05.07.2020 

 


