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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne 

Devlet Mahallesi Ġnönü Bulvarı No:18  

06570 Çankaya/ANKARA          

Tarih : 10.08.2020 

          

 

Konu: Tedarikçi AnlaĢmalarına Teminat Mektubunun Paraya Çevrilmesi Ġle Ġlgili Ekleme Ve 

Teminat Mektubu Metninde Düzenleme Yapılması Öneri ve Talebi 

 

Tıbbi Malzeme ve BeĢeri Ürünler için Tedarikçi firmalar ile  yapılan  mal alım anlaĢmasında 

teminat mektubunun ne zaman paraya çevrileceğine iliĢkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu 

durumda kurumunuz herhangi bir zamanda yüklenicinin sözleĢmeye veya ihale dokümanına 

aykırı davrandığı (malın sözleĢmeye uygun olmadığı vs. bir nedenle) gerekçesiyle 

yüklenicinin haberi olmadan her zaman teminat mektubunun paraya çevrilmesini isteyebilir. 

Bu konu Ģirketler açısından itibar ve ekonomik kayıp yaratacak niteliktedir. Bu nedenle ekte 

önerildiği üzere; anlaĢmaya  teminat mektubunun paraya çevrilmesi koĢullarını belirleyen 

önerilen ifadeler eklenmesi ve teminat mektubunun öneri doğrultusunda düzenlenmesi 

firmaların uğrayacağı maddi ve manevi zararı engellemiĢ olacaktır. 

 

Konunun tarafınızca değerlendirilerek gerekli düzenlenmenin yapılması için gereğini 

bilgilerinize arz ederiz.  

 

Saygılarımızla, 

 

Tıbbi Cihaz Sektör Platformu 

 

                                 

 

Ek:  

1-Tıbbi Malzeme Çerçeve AnlaĢması Metni  Düzenleme önerisi 

2- BeĢeri Tıbbi Ürünler Çerçeve AnlaĢması Metni Düzenleme Önerisi    

3-Teminat Mektubu Metni Düzenleme Önerisi 
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TIBBĠ MALZEME ÇERÇEVE ANLAġMASINDA MADDE DÜZENLEME ÖNERĠSĠ  

AnlaĢma Hükümlerinin Yerine Getirilmemesi ve AnlaĢmanın Feshi   

MADDE 15.- (1) Tedarikçinin,   

 

ç) AnlaĢma kapsamında belli süreli ürün temini için yapılan e-ihalelerde, belirtilen süre 

boyunca ürün karĢılama taahhüdünü kendisine yapılan yazılı ikaza rağmen yerine 

getirmemesi, halleri ile anlaĢmanın diğer hükümlerine kısmen veya tamamen riayet etmemesi, 

Sağlık Markette yer alma yeterliliğini taĢımadığının anlaĢılması veya aranan Ģartları sonradan 

yitirmesi halinde yükleniciye protesto keĢide edilerek aykırılığın giderilmesi için 7 (yedi) 

günden az olmamak üzere aykırılığın niteliğine göre makul bir süre verilir ve  aykırılık bu 

süre içerisinde giderilmezse  bir hüküm almaya gerek kalmaksızın anlaĢması feshedilerek 

teminatı irat kaydedilir. AnlaĢma feshedildiği takdirde durum tedarikçiye yazılı olarak 

bildirilir. Bu hallerde tedarikçinin borç ve alacağı tasfiye edilir.   

 

 (3) Tedarikçinin, bu anlaĢma kapsamında gerçekleĢtirilecek e-ihalelere davet tarihinden sonra 

kamu ihalelerine katılmaktan yasaklandığı halde durumu DMO'ya bildirmeyerek eihaleye 

teklif vermesi ve DMO tarafından yasaklı olduğunun sonradan tespit edilmesi ya da 4734 

Sayılı Kamu Ġhale Kanunun 17. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranıĢlarda bulunması 

halinde yükleniciye protesto gönderildikten sonra ve aykırılığın giderilmesi için verilen makul 

sürenin sonunda aykırılık giderilmemiĢse  anlaĢması feshedilerek teminatı irat kaydedilir ve 

haklarında fiil ve davranıĢlarının özelliğine göre bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar 

4734 Sayılı Kanunun  

2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluĢlarının ihalelerine 

katılmaktan yasaklama kararı verilir.   

MADDE 21.-  

(2) Tedarikçinin bu anlaĢmadan kaynaklanan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi 

nedeniyle doğan ve tedarikçiden tahsil edilememiĢ olan DMO alacakları,Tedarikçiye keĢide 

edilecek protestodan sonra ve aykırılığın giderilmesi için verilen makul sürenin sonunda 

aykırılık giderilmemiĢse;  

a) AnlaĢması devam eden tedarikçinin kesin teminatından,  

b) AnlaĢması herhangi bir nedenle sona ermiĢ ve yeni bir anlaĢma imzalamamıĢ tedarikçinin 

ise varsa garanti sorumluluğuna iliĢkin teminatından, tahsil edilir. 
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BEġERĠ TIBBĠ ÜRÜNLER ÇERÇEVE ANLAġMASIDA MADDE DÜZENLEME  

ÖNERĠSĠ 

 

AnlaĢma Hükümlerinin Yerine Getirilmemesi ve AnlaĢmanın Feshi   

MADDE 14.- (1) Tedarikçinin,   

ç) AnlaĢma kapsamında belli süreli ürün temini için yapılan e-ihalelerde, belirtilen süre 

boyunca ürün karĢılama taahhüdünü kendisine yapılan yazılı ikaza rağmen yerine 

getirmemesi,  

halleri ile anlaĢmanın diğer hükümlerine kısmen veya tamamen riayet etmemesi, Sağlık 

Markette yer alma yeterliliğini taĢımadığının anlaĢılması veya aranan Ģartları sonradan 

yitirmesi halinde  yükleniciye protesto keĢide edilerek aykırılığın giderilmesi için 7 (yedi) 

günden az olmamak üzere aykırılığın niteliğine göre makul bir süre verilir ve aykırılık bu süre 

içerisinde giderilmezse  bir hüküm almaya gerek kalmaksızın anlaĢması feshedilerek teminatı 

irat kaydedilir. AnlaĢma feshedildiği takdirde durum tedarikçiye yazılı olarak bildirilir. Bu 

hallerde tedarikçinin borç ve alacağı tasfiye edilir.   

 

3) Tedarikçinin, bu anlaĢma kapsamında gerçekleĢtirilecek e-ihalelere davet tarihinden sonra 

kamu ihalelerine katılmaktan yasaklandığı halde durumu DMO'ya bildirmeyerek eihaleye 

teklif vermesi ve DMO tarafından yasaklı olduğunun sonradan tespit edilmesi ya da 4734 

Sayılı Kamu Ġhale Kanunun 17. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranıĢlarda bulunması 

halinde yükleniciye protesto keĢide edildikten sonra ve aykırılığın giderilmesi için verilen 

makul sürenin sonunda aykırılık giderilmemiĢse anlaĢması feshedilerek teminatı irat 

kaydedilir ve haklarında fiil ve davranıĢlarının özelliğine göre bir yıldan az olmamak üzere iki 

yıla kadar 4734 Sayılı Kanunun 2. ve 3. maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu 

kurum ve kuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.   

Sair Hükümler   

MADDE 20.- 

(2) Tedarikçinin bu anlaĢmadan kaynaklanan borç ve yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi nedeniyle doğan ve tedarikçiden tahsil edilememiĢ olan DMO alacakları 

yükleniciye protesto keĢide edildikten sonra ve aykırılığın giderilmesi için verilen makul 

sürenin sonunda aykırılık giderilmemiĢse kesin teminatından tahsil edilir.   
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SAĞLIK MARKET TIBBĠ MALZEME / SAĞLIK MARKET BEġERĠ TIBBĠ 

ÜRÜNLER ÇERÇEVE ANLAġMASI TEMĠNAT MEKTUBU METĠN DÜZENLEME 

ÖNERĠSĠ 

 

        Tarih             :…../…../20… 

                                                                                               Mektup No:  

 

DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

ANKARA 

 

 Ġdarenizce yapılan ihale sonucunda 2020-2021 dönemi için 1 yıllık SAĞLIK 

MARKET TIBBİ MALZEME ÇERÇEVE ANLAŞMASI veya SAĞLIK MARKET BEŞERİ 

TIBBİ ÜRÜNLER ÇERÇEVE ANLAŞMASI iĢini taahhüt eden yüklenici firma 

unvanı)………………………  ‘nin ihale dokümanı ve sözleĢme hükümlerini yerine getirmek  

üzere vermek zorunda olduğu  kesin ve …….. (süre) teminat tutarı     ……….. TL( yalnız/ 

………. Türk Lirası) ……………(banka unvanı)…………….. garanti ettiğinden yüklenici; 

taahhüdü ihale dokümanı ve sözleĢme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine 

getirmediği takdirde, 

 

Yükleniciye sözleĢmeye aykırılığın giderilmesi yönünde süre verilerek ihtar çekilmesi 

ve ihtarda belirtilen sürenin dolmasını müteakip  adı geçenin iznini  almaya gerek kalmaksızın  

ve ……(firma unvanı)…………………… ile idareniz arasında ortaya çıkacak her hangi bir 

uyuĢmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı 

ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen talep 

tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimizi 

(banka unvanı)...............’nin imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla (banka 

unvanı)...............   ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.  

 

ĠĢ bu teminat mektubu kesin ve ……. (süre)’dir.  

Saygılarımızla, 

 Banka adı  

            ġubesi 


