
sevk edilen postaların alınıp
f

TALi POSTA HATLARI HizMET ALIMI YÖNERGESi

Amaç ve kapsam

MADDE ı- (I) Bu Yönergenin amacı, gerçek veya tüzel kişilere her türlü posta
maddesinin iller ve ilçeler arasında hizmet alımı yoluyla taşıttırılmasında uygulanacak usul ve
esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (i) Bu Yönerge, Posta ve TelgrafTeşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına
ilişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (i) Bu Yönergede yer alan:
a) Açık ihale: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,
b) ihale: Bu Yönergede yazılı usul ve şartlarla hizmet alımının istekliler arasından

seçilecek biri veya birkaçı üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını
müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

c) ihale süreci: ihale yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan,
sözleşmenin taraflarca imzalanmasıyla tamamlanan süreci,

ç)ihale dokümanı: ihale konusu hizmet alımına ilişkin idari şartnameler, teknik
şartnameler, ihale ilanı, sözleşme ile gerekli diğer belge ve bilgileri,

d) ihale yetkilisi: PTT'nin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi
veya kuruııarı ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri,

e) Kontrol merkezi: Taşıma işinin yapıldığı güzergah üzerinde bulunan işyerlerinden
PTT tarafından sözleşme konusu işin yürütülmesi, denetlenmesi, fiyat farklarının, cezaların ve
hak edişierin hesaplanması için yetkili kılınan PTT işyerini,

f) istekli: ihale konusu işe teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,
g) istiap haddi: Araç Tescil Belgesinde gösterilen "Azami Yüklü Ağırlık" ile "Net

ağırlığı" arasındaki farkı (yük taşıma kapasitesi),

ğ) işyeri: PTT 'ye ait Başmüdürlük, Merkez Müdürlüğü ve Şubelerini,
h) İhalenin onaylanması: ihale yetkilisince onaylanan ihaleyi,
i) Mutemet/Sürücü: Yüklenicinin nam ve hesabına Şartname konusu iş 'de fiilen

çalışan elemanı,

i) Ortak girişim: ihaleye katılmak üzere birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin
aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

j) Pazarlık usulü: Şirketin ihale konusu işin gerçekleştirme yöntemlerini ve beııi
haııerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

k) Posta maddesi: PTT'nin mevzuat dahilinde kabul ettiği ve yurtdışında kabul edilip
ülkemizde dağıtılmak üzere gelen veya çeşitli nedenlerle teslimi sağlanamayıp yurtdışına iade
edilecek değer konulmuş/sigortalı yada değer konulmamış her türlü gönderiyi kapsayan kap,
kafes, torba, çuval, çanta, kutu, evrak paketi ve açıktan sevk edilen APS kuryelkargo/koliler
ile şirketin kendi birimleri arasmda sevk ~deceği.gönderileri,

i) Posta teslim bordrosu:rr;," ~ &.ti~arasında
verilmesinde kuııanılan teslim belg f. $'i 0<.1' \
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m) Posta kabı (kap ı/torba: İçeriğinde posta gönderileri / kargo / koli / APS / APS
kurye / Turpeks bulunan torba, çuval, çanta, kutu, evrak paketi ile kafesleri,

n) Posta taşıma işleri: PTT işyerlerince, bir yerden bir yere götürülmek üzere
yükleniciye teslim edilen postaların varış işyerine teslim edilinceye kadar yapılan yükleme,
boşaltma dahil taşıma işlemlerinin tümü,

o) Posta hattı: Şirketçe belirlenen işyerleri arasında belirli bir sefer tarifesine uygun
şekilde gidiş dönüş posta taşınacak güzergahı,

ö) PTT (Şirket): Posta ve TelgrafTeşkilatl Anonim Şirketi merkez ve taşra teşkilatını,
p) Sefer: Posta hattı güzergahında yer alan işyerleri arasında, ayrı saat ve günlere

rastlasa dahi, gidiş ve gelişin tamamlanması eylemini,

r) Sözleşme: PTT ile yüklenici arasında imzalanan "Posta Taşıma Hizmetine Ait
Sözleşme ve Şartname"den ibaret anlaşmayı,

s) Teklif: Bu Yönergeye göre yapılacak ihalelerde isteklinin PTT'ye sunduğu fiyat
teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya yazılı bilgileri,

ş) Yüklenici (müteahhit): Üzerine ihale bırakılan ve sözleşme imzalanan gerçek veya
tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

t) Uç merkez: İlgili posta hattının sefer tarifesinde gösterilen ilk çıkış ve son varış. "ışyerını,

u) Ara merkez: İlgili posta hattının sefer tarifesinde gösterilen ilk çıkış ve son varış
yerlerinin dışında kalan posta alınıp verilen işyerleri,

ü) Ana posta hattı: İller ve/veya belirlenmiş aktarma merkezleri arasında oluşturulan
posta hattını,

v) Tali posta hattı: Aynı il sınırları içerisindeki işyerleri ve/veya belirlenmiş aktarma
merkezlerine bağlantılı olarak oluşturulan farklı il veya ilçelerdeki işyerleri arasındaki posta
hattını,

y) Doğrudan temin: Bu yönergede belirtilen hallerde posta taşıma işinin isteklilerle
görüşülerek hizmet alımınm gerçekleştirildiği usulü,

z) Başkanlık: Posta ve Kargo Hizmetleri Daire Başkanlığmı,
İfade eder.

Genel hükümler

MADDE 4. (I) Posta ihalelerinde ilan, ihale yetkisi, geçici ve kesin teminat ve
pazarlık usulü gibi özellik arz eden işlemlerde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Başmüdürlükler, posta hatlarının vaktinde ve mümkün olduğu kadar ucuz bedelle
hizmet alımlarmı sağlamak için piyasa araştırması yapar.

b) Başmüdürlüklerce ihalelerin sonuna kadar ihale safhaları bizzat takip edilerek,
postalarm en seri ve PTT için en yararlı şekilde ihalesini sağlayacak tedbirler alınır.

c) Genel prensip olarak posta taşıma hizmet alımlarma ilişkin ihale işlemlerine, i
Eylül tarihinden itibaren başlanılır ve 31 Aralık tarihini geçmemek üzere sonuçlandırılır.

ç) Posta hatlarının taahhüt süresinin bitimi, sözleşmenin kaç yıllık olduğu cı yıllık, 2
yıllık, 3 yıllık gibi) dikkate almarak, sözleşme süresinin biteceği yılın 30 Eylül tarihi olarak
tespit edilir.

d) Başkanlıktan alınacak yetki~.e" iZ .a!ımma ait işlemlere başlanır.
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e) Başta kontrol merkezi olmak üzere posta hattı güzergahında bulunan tüm işyerleri,
yüklenicilerin, Sözleşme ve Şartname hükümleri ile ihale dokümanına uygun hareket edip
etmediklerinden kendi işyerleri ile ilgili olan kısmından sorumludur.

f) İhale yetkilisince onaylanan hizmet alımları için sözleşme yapılması ve sözleşme
konusu işin yürütülmesi, denetlenmesi, fıyat farklarının, cezaların ve hak edişierin
hesaplanması için Başmüdürlüğün uygun göreceği bir merkez "Kontrol Merkezi" olarak
görevlendirilir.

g) Yükleniciler tarafından posta taşımada kullanılan taşıtların şartname hükümlerine
uygun olması şartıyla ve sefer tarifesi değişikliklerinde Başmüdürlükler yetkili olup, her iki
durumda da yapılan işlemin sonucundan Başkanlığa bilgi verilir.

İhale komisyonu
MADDE 5- (I) İhalenin ilan tarihinden önce İhale yetkilisinin onayı ile "İhale

Komisyonunu" oluşturulur.
(2) İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, muhasebe ve malzeme/satınalma

birimlerinden en az birer üye, talep ve/veya ilgili birimlerden tecrübeli veya uzman en az bir
üye ile varsa bir avukat ın katılımıyla tek sayıda olmak üzere en az üç kişiden oluşacak şekilde
ihale yetkilisince yedekleri ile birlikte görevlendirilir.

(3) İhalenin yapılmasına onay veren ihale yetkilisi, o ihalenin komisyonunda başkan
ve üye olarak görev yapamaz.

(4) İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale
sürecindeki bütün değerlendinneler ihale komisyonu tarafından yapılır.

(5) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon
üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından
sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak
ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar,
komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadıarı ve görev unvanları belirtilerek imzalaııır.

(6) İhalesi Başkanlıkça onaylanacak posta hatlarının ihalesine ait komisyon kararı,
teklif mektupları, geçici teminat makbuzunun suretleri, yaklaşık maliyet tespit tutanağı ile
üzerine ihale bırakılan istekliye ait yasaklı teyit belgesi ve ihale ilanının bir örneği Posta ve
Kargo Hizmetleri Daire Başkanlığı işareti ile gönderilir.

(7) Başmüdürlüklerce yapılan ve İhale yetkilisinin Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve
Genel Müdür Yardımcısı olduğu posta hattı ihalelerinde tetkik ve arz işlemleri Posta ve Kargo
Hizmetleri Daire Başkanlığınca yapılır.

İhale şartlarının tespiti
MADDE 6- (i) Posta taşımasına ait yaklaşık maliyet, o postanın haftalık sefer sayısı,

çalıştırılacak taşıtların istiap haddi, cinsi, modeli ve sayısı ile merkezler arasındaki mesafe
dikkate alınarak Başmüdürlüklerce oluşturulacak "Yaklaşık Maliyet Komisyonu"nca KDV
hariç olarak hesaplanır.

(2) Taşınacak posta miktarının tespitinde mevcut ve bir önceki yılda taşınan posta
ağırlıkları dikkate alınır.' . "", ~-u-.,..

(3) Taşınacak postanın ağırlığı tespit ~.cti\'i. ~'rı~dönemde taşınan fiili ağırlık
dikkate alınmakla birlikte, yörenin sosyoc~ . ge . l;;hi\ kargo/kurye anlaşmaları da
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(4) Posta hattında çalıştırılacak taşıt sayısı ve taşıma kapasitesi ihtiyaca göre tespit
edilir, ihale için ihtiyaçtan fazla taşıt sayısı ve taşıma kapasiteli taşıt talep edilmez.

(5) Posta taşıma ihaleleri, genelolarak maliyeti düşük tutmak için "Yük ve/veya Yolcu
Taşıma Müsaadeli" olarak yapılır. Ancak, Başkanlıktan yetki alınmak ve ihale dokümanında
gösterilmek şartıyla "Münhasıran posta taşıma", "asgari sayıda mutemet bulundurma",
"hidrolik lift kapak", "Taşıt giydirme" şartları veya diğer özel şartlar istenebilir.

(6) İhale ilanında posta hattının başlangıç noktasından itibaren uğrayacağı tüm
işyerleri belirtilir.

(7) Bu madde kapsamında sayılan şartlar Başkanlıkça da tespit edilebilir. Bu durumda
Başkanlık talimatına göre işlem yapılır.

Yaklaşık maliyetin tespiti
MADDE 7- (I) Posta hatlarının yaklaşık maliyeti, komisyon marifetiyle aşağıdaki

şekilde tespit edilir.
a) Hattın mesafesi, akaryakıt sarfiyatı ve fiyatları, işçilik malİyeti, kullanılacak aracın

amortismaru, varsa ilave olarak istenen özel şartlara ait maliyetler, yolun durumu, nakliye
işiyle uğraşanlardan konu hakkında alınan bilgiler, mümkünse Kamu Kurum ve
Kuruluşlarınca hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar ile Belediyeler, Meslek ve Ticaret
Odalarından alınan görüşler ile mevcut posta hallı aynı şekliyle ihale edilecek ise o hat için
ödenen son ücret,

b) Çalıştırılacak işçi sayısı dikkate alınarak, işveren payına ilişkin ödemeler de dahil
olmak üzere belirlenmiş olan asgari ücretin işverene maliyeti veya işin büyüklüğüne göre en
fazla % 3O fazlası,

c) Posta taşımasında çalışacak personele ilişkin yemek ücreti i öğün üzerinden tabldot
olarak, ihale dokümanında istenen giyeceklerin sayısı ve cinsine uygun tutarları,
Yaklaşık maliyetin tespitinde dikkate alınır. Asgari işçilik maliyetinin tespitinde Kamu ihale
Kurumunun internet sayfasında yayımlanan işçilik hesaplama modülünün kullanılması
zorunludur. Ayrıca, ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri ve noter masrafları gibi
sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon
(ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri
hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, yaka kartı,
personel takip sistemlerine ilişkin giderler, yuvarlamadan kaynaklı hesaplama farklılıkları,
kıdem ve ihbar tazminatı ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik
maliyetini oluşturan her bir birim fiyat üzerinden % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri
ve genel giderler teklifbileşenİ olarak kabul edilir.

(2) Yük ve/veya yolcu taşıma müsaadeli olarak ihale edilecek posta hatlarında; işçilik
gideri, yiyecek ve iş elbisesi giderleri dikkate almmaz.

(3) Yapılan her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen
fiyatların gerçek fiyatları yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; yaklaşık maliyet
komisyonunca re'sen fiyat belirlenir ve gerekçesi ayrıca belirtilir.

(4) Hizmetin gerçekleştirilmesi içi!)._bMli:!nanmaliyet toplamı, katma değer vergisi
/- -....

hariç olarak hesaplanır ve bulunaıvnI) \'tUtha ,{.in niteliği de dikkate alınarak %l5'i
geçmeyecek şekilde kar eklenmek s'/Qii! ,~i' .mcil.iyettespit edilir.f:::: ~ o \
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(5) ihale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyetin gizliliği esas olup, ihale yetkilisi ve
yaklaşık maliyet komisyonu dışında hiçbir kimsenin bilgisine sunulmaz ve isteklilere
açıklanmaz.

(6) Yaklaşık Maliyet Komisyonunca hazırlanan Yaklaşık Maliyet Tespit Tutanağı,
ihale dosyasında kapalı zarf içinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak ihale oturumuna kadar
saklanır. ihale oturumunda son indirim turunun bitimini müteakip isteklilere duyurulur.

ihaleye çıkılması
MADDE 8- (I) Mevcut posta hattı aynı şartlarda ihaleye çıkarılacak olsa dahi, yeni

posta hattı kurulması, kaldırılması, mevcut posta hatlarının birleştirilmesi, hattın bölünmesi,
güzergah değişikliği ve sefer sayılarının değiştirilmesi ve/veya taşıma usulünün değiştirilmesi
hususlarında Başkanlıktan yetki alınır.

(2) Tali posta hatlarının ihalesi, hattın yer aldığı işyerlerinin bağlı bulunduğu
Başmüdürlüğünce yapılır.

(3) Birden fazla Başmüdürlüğü ilgilendiren tali posta hatlarının ihalesi, Başkanlıkça
yetkilendirilen Başmüdürlük tarafından yapılır.

(4) Postaların ihaleye çıkarılmasından itibaren, 32 inci maddeye göre düzenlenecek
formlardan, ihalede gelinen aşamaya göre ilgili formlar doldurularak Başkanlığa gönderilir.

(5) ilan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak;
ilan yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek
maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak
bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere
ilişkin zeyilname son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde ihale dokümanı alanların
tamamına gönderilir. Yapılan değişiklikler nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde,
ihale tarihi ihale yetkilisinin onayına istinaden bir defaya mahsus ertelenebilir.

(6) Zeyilnaıııe düzenlenmesi hallerinde, önceden teklif vermiş olan isteklilere
tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

İhaleye katılma şartları
MADDE 9- (i) isteklilerde bulunması gereken şartlar:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasa! düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

ç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58 inci maddesine göre yasaklı olmamak.
d) ihale ilanında belirtilen sayı. vasıf, <:i!ls,jstiap haddi ve hacimdeki taşıtlara sahip

olmak, (ihalede istenen taşıtlar istekli adına, ~~~UILt:I~!,-\ kiralık taşıtlar ya da istenen taşıtı
sonradan temin etmek üzere taahhütname ~b~ ,~~'r.)

e) Bu Yönergenin 10 uncu ınaddesi~e ~;~lirtii]ıen 3Fe eri eksiksiz salilamak.
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(2) istekliler, ihale dokümanındaki taşıtlarla ilgili belirlenen hususlara haiz olacaktır.
(3) istekliler, aynı araçları ile birden fazla ihaleye katılamazlar. Ancak, iştirak edilen

ihalede adlarına ihale bırakılmadığı takdirde bir başka ihaleye aynı araçla iştirak edebilirler.
(4) Adına ihale bırakılan istekli, o ihale için göstermiş olduğu taşıtlarıyla bir başka

ihaleye iştirak edemez, iştirak etmiş ise ihale dışı bırakılır. ihalede ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif sahibi, herhangi bir şekilde ihalenin üzerine bırakılması durumunda
istenen özelliklerde taşıtı temin edeceği yönünde yazılı taahhütte bulunmak suretiyle aynı
taşıtı ile başka ihalelere iştirak edebilir.

(5) Herhangi bir taahhüt altında çalıştırılan taşıtlarla ihaleye iştirak edilmez. Ancak,
mevcut durumda PTT hizmetleri için kullanılan ve (tamamlayıcı/uzatma süresi hariç) ihale
tarihi itibariyle taahhüt süresinin bitimine 3 (üç) ay veya daha az süre kalan taşıtlarla ihaleye
iştirak edilebilir.

(6) Posta taşıma işinde çalıştırılacak taşıtlar, Başkanlık tarafından aksi bildirilmediği
veya yetki verilmediği sürece iO (on) yaşından büyük olamaz.

İhaleye katılacaklardan istenen belgeler
MADDE 10- (I) istekli gerçek kişi ise;
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) Posta ihalesine katılacağına dair yazılı beyan ve tebligat adresini gösterir dilekçe,
c) Karayolu Taşıma Kanunu gereğince (muafiyet hali hariç) ihale şartlarına uygun

"yetki belgesi" örneği ile posta taşıma işinde çalıştırılacak aracın yetki belgesinde kayıtlı
olduğunu gösterir "taşıt kartı"nın örneği,

ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu,
d) Şahsına ait araçların; "Ticari" olarak kayıtlı, cinsi, ınarkası, modeli, plaka nunıarası,

istiap haddi ve kullanılan akaryakıt türünü içeren, Emniyet Biriminden alınmış belge veya
Araç Tescil Belgesi örneği,

e) Gerçek kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi,
t) Gerçek kişi adına vekaleten katılma halinde; bu iş için vekil tayin edildiklerini

belirtir noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,
g) ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, Ticaret ve/veya Sanayi

Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti,
ğ) Teklifmektubu,

h) Sözleşme ve Şartnamenin satın alındığına dair makbuz.
(2) istekli tüzel kişi ise;
a) Posta ihalesine katılacağına dair yazılı beyan ve tebligat adresini gösterir dilekçe,
b) Karayolu Taşıma Kanunu gereğince (muafiyet hali hariç) ihale şartlarına uygun

"yetki belgesi" örneği ile posta taşıma işinde çalıştırılacak aracın yetki belgesinde kayıtlı
olduğunu gösterir "taşıt kartı"nın örneği,

c) Mevzuatı gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odası veya Meslek Odasından, ihaleye ilişkinilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair ~ UL {~a noter tasdikli sureti,
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ç) Tüzel kişiliğe veya tüzel kişilik ortakları adına kayıtlı araçların; cinsi, markası,
modeli, plaka numarası, istiap haddi ve kullanılan akaryakıt türünü gösteren Emniyet
Biriminden alınmış belge veya Araç Tescil Belgesi örneği,

d) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil gazetesinin aslı ya da noter tasdikli örneği veya bu hususları tevsik eden belgeler,

e) Tüzel kişilik adına vekaleten katılanların bu iş için vekil tayin edildiklerini belirtir
noter tasdikI i vekaletname ve imza beyannamesi,

f) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz veya teminat mektubu,
g) Teklif mektubu,
ğ) Sözleşme ve Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,
(3) istekli ortak girişim ise;
a) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihalelere teklif

verebilir. ihale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair
pilot ortağın da belirtildiği anlaşma istenir. ihalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde,
sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin verilmesi gerekir.

b) Ortak girişimlerde pilot ortak gerçek kişi ise; lA uncu maddenin i inci fıkra (ç), (f),
(ğ) ve (h) bentleri, tüzel kişi ise LO uncu maddenin 2 inci fıkra (a), (e), (f), (g) ve (ğ)
bentlerinde istenen belgelerin pilot ortak tarafından verilmesi yeterlidir. Diğer belgelerin ise
bütün ortaklarca verilmesi zorunludur.

c) ihalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter
tasdikli ortaklık sözleşmesinin verilmesi gerekir. iş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde ortak
girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve
müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir. Sözleşme ortak girişimi oluşturan bütün ortaklar
tarafından imzalamr. ihale ile ilgili yazışmalar ortak girişim beyannamesinde belirlenen pilot
ortak nezdinde yapılır ve bu yazışmalar ortak girişimin diğer ortaklarıyla da yapılmış sayılır.

ç) ihale süresi içinde pilot ortağın iflası halinde, diğer ortakların talebi üzerine
sözleşme fesih edilerek teminatlar iade edilir. Ancak, diğer ortakların teklifi ve PTT'nin
uygun görmesi halinde pilot 0l1ağın üstlendiği sorumlulukları üstlenen yeni bir pilot ortağın
belirlenmesinden sonra sözleşme yenilenerek işe devam edilir.

(4) Posta, motorlu taşıtlar dışında bir araçla taşınacaksa, istekli LO uncu maddenin i
inci fıkra (c) ve (d) ve ıo uncu maddenin 2 inci fıkra (b) ve (ç) bentlerindeki belgeler hariç
diğer bentlerdeki belgeleri ibraz edecektir.

(5) ihale yapılıp teklifierin açıklanmasından sonra, ihale üzerinde kalan istekli ile
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışında, diğer isteklilerin talebi
halinde dilekçe ve teklif mektubu hariç geçici teminatları ve diğer belgeleri geri verilir. İhale
üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantaj lı ikinci
teklif sahibi istekliye ait dilekçe ve teklif mektubu hariç geçici teminatı ve diğer belgeleri geri
verilir.

(6) istekliler, istenen belgelerin aslı ye)"inC"4h.aledenönce şirketin yetkili personeli
tarafından "Aslı görülmüştür" veya bu a~~~olI!s;~~h düşülen ve aslı kendilerine iade
edilen belgelerin suretlerini tekliflerine ~.ııf<g!!~;ıe:\l'o'\
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İhale ilanı
MADDE 11- (1) ilanın verileceği yerler:
a) ihale usullerinde ilk ihalenin ilan süresi iO (on) gündür. ihalenin özelliğine veya

yapılacağı yere göre ihale yetkilisinin onayı ile bu süre 30 (otuz) güne kadar çıkartılabilir.
b) Taahhüt süresinin tümünü kapsayacak şekilde yaklaşık maliyeti 500,000 Türk

Lirasını (Beşyüzbin) aşan ihaleler, Resmi Gazete hariç yerel veya ulusal gazetelerin birinde,
bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilir.

c) Taahhüt süresine göre yaklaşık maliyeti 500,000 Türk Lirasına (Beşyüzbin) kadar
olan posta hattı ihaleleri yerel, ulusal ve Resmi Gazetede ilan edilmez. ihaleyi yapan
Başmüdürlükte ve civar PTT işyeri binalarının uygun yerlerinde askıya çıkarılmak suretiyle
ilan edilir. Ayrıca, ihale yapılan Başmüdürlüğün bulunduğu yer ile civar şehir ve
kasabalardaki taşıma işleriyle uğraşan kişi ve kuruluşlar ile daha önce posta hattı ihalelerine
iştirak etmiş olanlar yazılı haberdar edilir. PTT işyerlerinde askıya çıkarılmak suretiyle ve
belediye aracılığı ile (hoparlör, ilan panosu) yapılan ihale ilan ve duyurularının; Başmüdürlük
ve güzergah işyerlerinde ilanın yapıldığı yer yetkililerinin de imzalarını içerecek şekilde,
ilanın başlangıç (askıya çıkarılması) ve bitiş tarihleri ile asılı kaldığı süreyi gösterir bir tutanak
tanzim edilir. Tutanağın, Başmüdürlüğe gönderilmesi ve ihale dosyasında muhafaza edilmesi
gerekir.

ç) Pazarlık usulü ihalelerde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre askıya
çıkılmak suretiyle ihale ilanına çıkılır, ihale ilanı 1O(on) gün süreyle askıda kalır.

d) Aynı yerde birden fazla yerel gazete çıkıyorsa gazetenin tespitine ilişkin gerekçe
belirlenmek suretiyle uygun görülen gazetede ilan yapılır.

e) Açık ihale usulü yapılacak posta ihalelerine ait gazete ilanlarının fazla ilan ücreti
ödenmemesi için bir başlık altında ve mümkün olduğunca küçük harflerle yapılması gerekir.

f) Açık ihale sonucu istekli bulunamaz ise pazarlık usulü ihaleye geçilir ve yeniden
gazete ilanı verilmez. Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre işlem yapılır.

g) Açık ihale ya da pazarlık usulü ihale edilecek tüm posta hatlarının ilanı her
durumda Şirketin internet sayfasında duyurulur.

ğ) Bu maddede belirtilen durumlarda, ihale ilanının bir örneği posta hattı güzergahında
bulunan işyerlerine de gönderilerek askıya çıkarılır.

(2) ilanda belirtilecek hususlar:
a) Şirketin, adı, adresi, telefon ve varsa faks numarası,
b) ihalenin adı, türü ve niteliği,
c) İhaleye çıkarılan posta hattında hangi işyerleri arasında posta taşıttırıJacağı,
ç) Haftalık sefer sayısı, (Güzergahta bulunan işyerleri itibariyle farklı sefer sayısı

uygulanacaksa bu işyerleri ve haftalık sefer sayısı belirtilir)
d) Hiznıet alımı suretiyle posta taşıma işinde istenen taşıtın sayısı, cinsi, modeli ile

araçların şartnameye uygun olması gerektiği,
e) İstenen aracın asgari istiap haddi v,(;rf9n-v~üzeri araçlar için metreküp cinsinden

hacmi, ,,+') " Bv?>' "'.
f) Sözleşme ve Şartnamenin satiŞ ~qle\Satış makbuzunun istenen belgeler

arasında bulundurnıa zorunluluğu, ~ (~PtiU,~'
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g) Geçici teminatın hesaplama yöntemi ve yatınlacağı yer,
ğ) İhalenin "açık ihale" veya "pazarlık usulü açık eksiItme" usulüyle mi yapılacağı,
h) Tekliflerin en geç hangi gün/saate kadar ve nereye verileceği,
ı) İhalenin hangi tarih, saat ve nerede yapılacağı, ihaleye katılabilme şartları ile

istenilen belgelerin sözleşme ve şartnamede belirtildiği,
i) Başkanlıktan yetki alınmış olması şartıyla, hidrolik lift kapak, araçlarda taşıyıcı

bulundurulması, taşıt giydirme, ışıklı levha vb. özel şartların neler olduğu,
j) İşin hangi tarihler arasında yaptınlacağı,
k) Posta hattının "Münhasıran posta taşıma şartlı" ya da "yük ve/veya yolcu taşınma

müsaadeli" mi olduğu
i) Kamu İhale Kurumu'ndan alınan (İKN) ihale kayıt numarası (iptal edilmiş olan

ihalelerde yeniden İKN alıııır)
m) Varsa Başkanlıkça tebliğ edilen diğer hususlar.
Teminat
MADDE 12- (i) Posta taşıma işi; belediye, özel idare, iktisadi devlet teşekkülü, köy

tüzel kişiliği gibi kamu tüzel kişileriyle yapılırsa, bu Kamu Kuruluşlarından teminat aranmaz.
(2) Geçici teminat: İstekli tarafından teklif edilen aylık bedel ile taalılıüt süresini

kapsayan ay sayısının çarpımı sonucu bulunacak tutarınııı (KDV hariç) % 3 (yüzde üç) ünden
az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek miktardır. Geçici teminatın, teminat mektubu
olarak verilmesi halinde, ihale tarihinden itibaren en az 60 günlük süreyi kapsaması
gerekmektedir.

(3) Kesin Teminat: Uzatma süresi hariç olmak üzere taahhüt süresini kapsayan toplam
ihale bedelinin (KDV hariç) en az % 6 (yüzde altı) sıdır. Kesin teminatın, teminat mektubu
olarak verilmesi halinde sözleşme süresi ve sözleşme süresine ilaveten i80 günlük süreyi
kapsaması gerekmektedir.

(4) Ek Kesin Teminat: Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen ve iş artışı
yapılan işlerde, fiyat farkı veya iş artışı olarak ödenecek bedelin o sözleşme için belirlenen
kesin teminat yüzdesi oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden veya ilk hak
edişten kesinti yapılmak suretiyle ek kesin teminat almır.
Ancak, aylık sözleşme bedeli 8.000. TL'nin altında olan yüklenicilerden, akaryakıt fiyat farkı
ödemesinden dolayı ek kesin teminat alınmaz.

(5) Yüklenici tarafıııdan verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen
diğer değerlerle değiştirilebilir.

(6) Geçici ya da kesin teminatın, teminat mektubu olarak verilmesi halinde veren
kuruluştan teyit ettirilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 13- (i) Teminat olarak;
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Mevduat ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edile!1J?~.vlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler

yerine düzenlenen belgeler, .) \< iiLU;'::'"
Alınabilir. ".'~?' "\
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(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı
bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka
veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan
bankaların yabancı istekli adına düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul
edilir.

(3) Bu maddenin 1 inci fıkrasının (c) bendinde belirtilen senet veya belgelerden,
nominal değerine faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri
üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektuplarının, PTT'ye muhatap olması, Türkçe yazılması, hangi işe ait
oldukları, kimin adına verildiği, muhatabın ve lehdarın ad/soyadı, tüzel kişi olması halinde ise
ticaret unvanının yer alması zorunludur.

(5) Teminat mektupları ile teklif mektuplarındaki para birimi aynı para biriminden
olmalıdır.

Teminatın ve diğer belgelerin verilme yeri
MADDE 14- (I) İhaleye katılacak istekliler tarafından hazırlanan belgelerin tamamı,

isteklilerce ihale ilanında belirtilen gün ve saate kadar ihale komisyonuna veya
Başmüdürlükçe gösterilen PTT Merkezine teslim edilir. Ancak, teminat mektupları dışındaki
teminatlar ihale komisyonunca teslim alınamaz. Teminat paralarıyla, para niteliğindeki
evrakın ihaleye girecekler tarafından doğrudan PTT veznelerine makbuz karşılığı yatınlması
gerekir.

(2) isteklinin ortak girişim olması halinde ortaklar hisseleri oranında teminat
verebilecekleri gibi, toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri
veya bir kaçı tarafından da karşılanabilir.

Açık ihale usulü
MADDE 15- (I) Taahhüt süresine göre yaklaşık maliyeti toplam 500.000 Türk

Lirasını (Beşyüzbin) aşan posta hattı ihaleleri, açık ihale usulü ile yapılır. ilk ilana istinaden
istekli çıkmadığı ve/veya uygun bedelle istekli bulunamadığı takdirde ihale hakkında i9 uncu
maddeye göre işlem yapılır.

Teklif mektuplarının hazırlanması ve sunulması
MADDE 16- (I) Açık ihale yoluyla ihalesi yapılacak olan posta hattı için teklifler

aşağıda belirtildiği şekilde hazırlanmakla birlikte teklif mektuplarının;
a) Yazılı olması,
b) ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
c) Teklifedilen bedelin KDV hariç olarak rakam ve yazı ile yazılması,
ç) Üzerinde kazıntı, silinti düzeitme bululUnaması,
d) Adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak veya bu bilgileri içeren kaşe basılmak

suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
Gerekir.

(2) Ortak girişim olarak teklif veren i.şteklilerin~~lif mektuplarının, ol1akların tamamı
tarafından veya teklif vermeye yetki verd~kl~i\ ı;F U t~frndan imzalanması gerekir.
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(3) Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından bu maddede belirtilen
niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul
edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif
mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi
veya eksikliklerinin giderilmesi gibi talepler kabul edilmez. Ancak teklif mektubunda rakam
ve yazı ile belirtilen bedel arasında farklılık veya anlaşılmasında tereddüt hasıl olursa yazı ile
belirtilen bedel esas alınır, yazı ile belirtilen bedel anlaşılamıyorsa teklif değerlendirme dışı
bırakılır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılır.

(4) Teklifle ilgili belgelerin sunuluş şekli:
a) ihaleye ait teklif mektubu ve teminata ilişkin belge dahil istenen tüm belgeler bir

zarf içine konularak sunulur.
b) istekli veya teklif vermeye yetkili kılınan kişi tarafından zarfın ağzı kapatılarak

imzalanır ve kaşelenir veya mühürlenir. Bu zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticari
unvanı, açık adresi veya bu bilgileri taşıyan kaşesi bulunmalıdır. ihale komisyonu muhatap
alınarak zarfın hangi posta hattı ihalesine ait olduğu açıkça yazılmalıdır.

c) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar verilir. Bu saatten sonra
verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler alma haberli posta olarak
da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine
kadar ihale komisyonuna ulaşması şarttır. Gecikmeli alınmış tekliflerin alınış zamanı bir
tutanakla tespit edilir ve postadaki gecikmeler mazeret kabul edilmez.

ç) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri
alınamaz ve değiştirileınez.

d) istekliler teklif mektubunu sunmakla ihale dokümanında belirtilen bütün koşulları
kabul etmiş sayılır.

e) Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde fiyata ilişkin teklif mektubu yeterlik alan
isteklilerden sonradan isteneceğinden teklifzarfı içine konulmaz.

1) istekliler, PTT'ce istenilen belgelerin aslını veremedikleri takdirde aslına uygunluğu
noterce onaylanmış örneklerini verebilirler. Ancak, 27 Ocak 2013 tarih ve 28541 sayılı Resıni
Gazete'de yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliği çerçevesinde Gazete idaresince veya
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak
isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul
edilir. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu
anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.

(5) Yetkili mercilerin web sayfalarından temin edilen ve Kamu ihale Mevzuatında
belge olarak kabul edileceği belirtilen çıktıların isteklilerce sunulması halinde PTT tarafından
teyidi sağlanmak suretiyle belge olarak kabul edilir.

(6) ihale dokümanına itiraz:
İtiraz başvurusu, ihale dokümanı satın alan aday veya istekliler tarafından ihaleyi yapan
birime yapılır. itirazın geçerli olabilmesi için başvuranın, yetkili olduğunu gösterir belgeler ile
imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerc<;Alnt~~qsiieklerinin itiraz başvuru dilekçesine
eklemesi gerekir. ihale dokümanı ile ilgili ifI].~ _ fAp'al.e gününden en az üç gün önce
yapılır. Ancak, değerlendirme sonucuncjlı.J.fı -v ya ) 9lı \ duyuruda belirtilen ihaleye
başvuru süresinin uzatılnıası gerekirse blı ~L 'um rıı~~ve '':isieklilere duyurulur. Başvuru..": ı il 'IViL -:ı;ı i -o<--
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sahibi ihaleye teklif verdi ise; ihale dokümanının içeriğine yönelik itiraz başvurusu
değerlendirilmez. Başvurular ihale yetkililerince değerlendirilir. ihale yetkilisi bizzat yapacağı
veya yaptıracağı inceleme sonucuna göre kararını verir. Karar, ihale dokümanında değişiklik
yapılmasını gerektiriyor ise yapılan değişiklik tüm istekiilere, değişiklik getirmiyor ise sadece
başvuru sahibine bildirilir.

Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi
MADDE 17- (I) Teklifler ihale dokümanında belirtilen adrese ihale saatine kadar

verilir. Teklif zarfları; üzerinde hangi işe ait olduğu yazılı, yapıştırılan yeri kaşeli veya imzal,
ise açılır. Teklif sahipleri veya yetkili temsilcilerinin ihale salonunda hazır bulunmaları
istenir.

(2) Açılan teklif zarfları içinde, isteklilere ait tüm belgelerin eksik olup olmadığı ve
teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. istekliler
ve teklif fiyatları açıklanır. isteklilere ait tüm belgelerin ayrıntılı incelemesine geçilir, varsa
net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamaları istenir.

(3) Tamamlattınlamayacak türden eksik bilgi ve belgesi olan istekliler değerlendirme
dışı bırakılır. Bu aşamada, incelenen belgelerden teklifin esasını değiştirecek nitelikte
olmaması kaydıyla, teklif mektubu ve teminat mektubunun taşıması zorunlu hususlar hariç
eksiklik görülen ve tarnamlattırılabilecek türden olan belgeler istekli veya yetkili temsilcisi
tarafından komisyon huzurunda verilmesi halinde kabul edilir. Verilmemesi halinde 2 iş
gününden az olmamak üzere bir süre verilerek yüklenicilere yazılı olarak bildirilir ve bu husus
ihale komisyonu tutanağında belirtilir. Oturuma ara vermeden i8 inci maddeye göre indirim
turları na geçilir.

4) İndirim turlarında;
a) Tamamlattınlabilecek türden eksik bilgi ve belgesi olan isteklilerin indirim turlarına

katılmamaları veya tamamlayamayacağım yazılı olarak beyan etmeleri halinde teklifleri
değerlendirme dışı bırakılır.

b) Tamamlattınlabilecek türden eksik bilgi ve belgesi olan isteklilerin indirim turlarına
katılmaları halinde üzerlerine ihale bırakılsın ya da bırakılmasın verilen süre içerisinde
eksiklikleri gidermeyenıerin geçici teminatları şirkete gelir kaydedilir.

c) İndirim turları na katılım olmaması halinde; üzerine ilıale kalan isteklinin
tamamlattınlabilecek türden eksik bilgi ve belgesi olması ve verilen süre içerisinde
eksiklikleri gidermemesi durumunda geçici teminatı şirkete gelir kaydedilir ve Şirketin de
uygun görmesi halinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren istekli üzerine ihale
bırakılır. İkinci isteklinin, tamamlattınlabilecek türden eksik bilgi ve belgesi olınası halinde
tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 2 iş gününden az olmamak üzere bir süre verilerek
tamamlattınlması istenir. Verilen süre içerisinde ikinci isteklinin de eksiklikleri gidermemesi
durumunda geçici teminatı şirkete gelir kaydedilir.

(5) İndirim turlarından sonra geçerli teklifleri n yaklaşık maliyetin üzerinde olması
halinde ihale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet
olmadığını,

b)Yaklaşık maliyeti doğru yapılıp
yapılmadığını,
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c) Verilen tekliffiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtınadlğını,
Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre değerlendirir.

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinin birine veya birkaçına göre yapılan
değerlendirme sonucunda verilen tekliflerin uygun olduğu anlaşıldığı takdirde ihale
sonuçlandırılabilir. Buna rağmen tekliflerin yüksek olduğu anlaşıldığı takdirde ihale
komisyonu ihaleyi sonuçlandınnak veya iptal edilmesi yönünde görüş bildirme hakkına
sahiptir.

(6) İhale komisyonunca yapılan değerlendinne sonucunda ekonomik açıdan en
avantajlı teklifi veren birinci ve ikinci istekli tespit edilerek birinci istekli üzerinde ihale
bırakılır,

(7) Münhasıran posta taşıma şartlı olarak yapılan ihaleler ile yük ve yolcu taşıma
müsaadeli olarak yapılan posta hattı ihalelerinde aşırı düşük teklif değerlendirmesi yapılmaz.

(8) Döviz bazındaki fiyata ilişkin teklifler ihale tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz
alış kuru üzerinden değerlendirilir.

(9) İhale yetkilisi, ihale süreci içerisinde herhangi bir aşamada gerekçelerini belirtmek
suretiyle veya ihale komisyonu kararı üzerine ihaleyi iptal edebilir. İhalenin iptal edilmesi
halinde bu durum gerekçeleri belirtilmek suretiyle bütün isteklilere bildirilir.

Açık ihale usulünde indirim
MADDE 18- (I) Usulüne uygun olarak, teklifler açılıp, en düşük teklif belirlendikten

soıua;
a) Oturum kapatılmadan en düşük teklifi veren istekli dahil komisyon huzurunda

bulunan isteklilere (Komisyon huzurunda hazır bulunmayanların sonradan yapacakları
indirim teklifleri kabul edilmez) en düşük teklif üzerinden indirim taleplerinin olup olmadığı
sorulur.

b) İndirim talebinde bulunan olursa teklif edilen en düşük bedel üzerinden indirim
turlarına başlanılır.

c) İhale slrasll1da yapılan indirim teklifleri ihale komisyonunca bir tutanakla tespit
olunur ve indirimde bulunan isteklilere imzalatılır, ayrıca düzenlenecek komisyon raporunda
belirtilir.

ç) İlk turda yapılacak indirim, teklif edilen en düşük bedelin bir aylık tutarının % 2'
sinden (yüzde iki) aşağı olamaz. İlk turdan sonra dördüncü tura kadar indirimler en az iO TL
ve katları şeklinde yapılır.

d) Dördüncü turda ise yazılı olarak son teklif alınarak ihale sonuçlandırılır.
e) Adına ihale bırakılan istekli taahhüdünden vazgeçerse, geçici teminatı gerı

verilmeyerek şirkete gelir kaydedilir.
f) Oturum kapatıldıktan sonra yapılacak arttınna ve eksiitme teklifleri kabul edilmez.
g) Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği takdirde ticaret veya sanayi

odası kayıt tarihi eski olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak
değerlendirilir.

ğ) Başlangıçta ihaleye iştirak etmemiş veya iştirak etmiş ancak indirim turları na
katılmamış isteklilerin sonradan yapacakları indirim-teklif]eri kabul edilmez.

h) Üzerine ihale bırakılan istekli, Yta~~llıUdlı~y~~ması halinde teklif mektubu ve
dilekçesi hariç diğ~r belgeler ile teıninatı~'~lltl ~ ba '~iç~ir hak ıalebinde bulunamaz.
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Pazarlık usulü ihale
MADDE 19- (1) Taahhüt süresine göre yaklaşık maliyeti toplamı doğrudan temin

limitini aşan ve 500.000 Türk Lirasına (Beşyüzbin) kadar olan posta hattı ihaleleri, pazarlık
usulü açık eksiitme ile yapılır. ilgili posta hattının yaklaşık maliyeti doğrudan temin limiti
kapsamında kalsa dahi, ihale yetkilisinin uygun görmesi durumunda pazarlık usulü hizmet
alımı yapılabilir.

(2) Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ilan, bu Yönergenin II inci maddesinin 1
inci fıkrasının (ç) bendine göre yapılır.

(3) istekliler, teklif mektubu hariç ihale dokümanında istenen belgeleri ihale gün ve
saatine kadar verir. ihale saatinde hazır bulunan istekliler ihale komisyonu huzuruna alınır,
ihale sonuçlanıncaya kadar ara verilmez.

(4) 17 inci madde hükümleri dikkate alınarak belgeler kontrol edilir.
Tamamlattırılamayacak türden belgesi noksan istekliler ihale dışı bırakılır. Belgeleri tamam
olan ve/veya tamamlattırılabilecek türden belgesi bulunan istekliler tespit edilerek, aylık ve
taahhüt süresinin tamamı için KDV hariç fiyat teklifleri yazılı olarak istenir. Alınan tekliflerin
geçici teminat tutarını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir, geçici teminatı yetersiz olan
istekliler ihale dışı bırakılır.

(5) Tamamlattırılabilecek türden eksik bilgi ve belgesi olan isteklilerin, kendi isteği ile
pazarlık aşamasından önce ihaleden çekildiklerini beyan etmeleri durumunda geçici
teminatları iade edilir, pazarlığa katılmaları halinde ise üzerlerine ihale bırakılsın ya da
bırakılmasın verilen süre içerisinde eksiklikleri gidermedikleri takdirde geçici teminatları
şirkete gelir kaydedilir.

(6) ihale komisyonu huzurunda isteklilerden alınan yazılı tekliflerden en düşük teklif
üzerinden sözlü olarak üç tur açık eksiitme yapılır. Yapılacak eksiltmeler en az 10 TL ve
katları şeklinde olmalıdır. Dördüncü turda ise son teklifler yazılı olarak alınarak, eksiitmenin
her aşamasında teklif edilen fiyatlar tutanağa yazılır. Tutanak, komisyon üyeleri ve istekliler
tarafından imzalanır. Ekonomik açıdan en uygun teklifi veren ile en avantajlı ikinci teklifi
veren istekliler tespit edilir ve ihale sonuçlandırılır. Hazır bulunmayanlar hiçbir hak iddia
edemez.

İvedi durumlarda hizmet alımı
MADDE 20- (1) Açık ihale veya pazarlık usulü ihalelerde istekli çıkmaması ya da

teklif edilen bedelin komisyonca uygun görülmemesi veya uygun görülmesine rağmen ihale
yetkilisince kabul edilmemesi ile ivedi durıınılarda posta taşıma hizmetinin aksamamasını
teminen gerekçesi belirtilmek ve Başkanlıktan yetki alınmak kaydıyla;

a) Yaklaşık maliyeti 100.000 TL'ye (yüzbin) kadar olan posta hatları, ihaleye
çıkılmaksızın 21 inci maddeye göre doğrudan temin yoluyla hizmet alımı yapılabilir.

b) Yaklaşık maliyeti 100.000 TL'nin (yüzbin) üzerinde olan posta hatları, en az 5 (beş)
gün süreyle II inci maddenin 1 inci fıkrası (ç) bendine göre askıya çıkarılmak suretiyle ilan
edilerek pazarlık usulü ihale edilir.

Doğrudan temin
MADDE 21- (I) Aşağıda belirtilen duruı:ılwiJ\D~l".Qangi birinde, ihale yetkilisi

tarafından görevlendirilecek kişi veya kişilerce piXas') -' (lf~ştırması yapılarak doğrudan
temin yoluyla posta taşınmasma ilişkin hizmet aLJ~ y:\~bili .~o\1
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diğer hususlarda
ihale yetkilisinin

a) TaaW,üt süresine göre yaklaşık maliyeti 100.000 TL'ye (yüzbin) kadar olanlar,
b) Hizmetin sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit

edilmesi,
c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin hizmet ile ilgili bir hakka sahip olması,
ç) Ani ve beklenmeyen veya önceden öngörülemeyen durumların ortaya çıkması

üzerine hizmet alımının ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması ve 20 inci maddenin i inci
fıkrasında bahsi geçen gerekçelerle ihalenin yapılamaması,

(2) Bu maddenin 1 inci fıkrasında sayılan durumlarda, fıyat ve
karşılıklı hizmet alım şartları görüşülerek mutabakat sağlanması halinde
onayı ile alım yapılabilir.

İhalenin onaylanması ve tebliği
MADDE 22- (1) İhale komisyon kararları, ihale yetkilisinin onayına sunulur. Kararda

ihalenin tarihi ve kayıt numarası (İKN), isteklilerin adları ve/veya ticaret unvanları, teklif
edilen bedeller, ihalenin hangi istekli üzerine bırakıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı
ikinci teklifi veren istekli belirtilir. İhalenin iptalinin uygun olacağı yönünde verilecek
kararların gerekçesi ayrıntılı olarak ifade edilir.

(2) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan isteklinin
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 58 inci maddesine göre ihalelerden yasaklı olup olmadığı
araştırılarak buna ilişkin belge (Yasaklı Teyit Belgesi) ihale kararına eklenir.

(3) Kararın ihale yetkilisine sunulmasından itibaren ihale yetkilisi, 10 gün içerisinde
ihale kararını onaylar veya uygun görmediği takdirde yeniden değerlendirilmek üzere ihale
komisyonuna iade edebilir. İhale komisyonu ihale yetkilisinin iade gerekçesini dikkate alarak
yeniden değerlendirme yapar. Karar yeniden ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi
kararı onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. Şirket yaklaşık maliyetin altında
olsa dahi teklifleri kabul etmeme yetkisine sahiptir.

(4) İhale kararları ihale yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra ihale üzerinde
bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya alma
haberli kayıtlı gönderi ile tebligat adresine postalanmak veya isteklinin kabul etmesi halinde
faks veya kayıtlı elektronik posta yoluyla bildirilir. Bildirim yazısında ihaleden elenen
isteklinin elenme gerekçeleri belirtilir. Bildirimler kayıtlı gönderi ile yapılmışsa teslim tarihi
isteklilere tebliğ tarihi sayılır. Faks veya kayıtlı elektronik posta yoluyla bildirimlerde aynı
gün tebliğ tarihi sayılır.

İhale onayındaki yetki limitleri
MADDE 23- (i) Açık ihale veya pazarlık usulü ihalelerde taahhüt süresi ne olursa

olsun en avantajlı teklifin aylık bedeli l5.000.-TL'yi geçmeyen posta hattı ihalelerini
onaylamaya veya iptal etmeye Başmüdür yetkilidir.

(2) Aylık ihale bedeli l5.000.-TL'yi geçen posta hattı ihalelerini onaylamaya veya
iptal etmeye Başkanlık yetkilidir.

(3) İhale sonucunda en avantajlı ikinci tek.Ji~le sözleşme yapılmak durumunda
kalınması halinde yukarıdaki yetki limitleri dah'4i~ L ~k'.ıied.ilir.
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Sözleşme yapma süresi ve işe başlama tarihi
MADDE 24- (i) ihale sonucunun bildirimine müteakip ihale üzerinde kalan istekli 10

(on) güne kadar süre verilerek sözleşmeye davet edilir. Davet yazısı kapsamında mevzuatı
gereği ödenmesi gereken vergilerin ödendiğine dair belgeler ile kesin teminat ve 4734 sayılı
Kamu ihale Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)
bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeler istenir. Yüklenici, verilen süre
içerisinde geçici teminatını kesin teminata çevirir, sözleşmeden doğan Damga Vergisi ve
varsa diğer masrafları kendisine ait olmak üzere bir adet asıl sözleşme imzalanır ve
Başmüdürlüğün ilgili biriminde saklanır. Sözleşmenin "Aslı gibidir" damgalı suretlerinden
birer adet Kontrol merkezine, yüklenici ye ve ilgili yerlere verilir, ayrıca Başkanlığa
gönderilir.

(2) Yüklenici, önceden belirlenmiş işe başlama tarihinde veya sözleşme tarihinden
itibaren en geç 1O (on) gün içinde işe başlamak zorundadır. Gerekli görülmesi halinde
Başkanlıktan yetki alınmak kaydıyla bu süre arttırılabilir.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile sözleşme yapılamaması halinde
ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi
kaydıyla, bu teklif sahibi ile de sözleşme imzalanabilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci
teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu teklif sahibinin de geçici teminatı
gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

(4) Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre sözleşme ile ilgili yapılacak
bildirimlerin gereği sorumluluk alanı itibariyle şirket ve yüklenici tarafından sağlanır.

Üzerine ihale bırakılan isteklinin sözleşme inızalamaması halinde uygulanacak
işlem

MADDE 25- (i) istekli, 24 üncü madde icabını yerine getirmediği takdirde protesto
çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale iptal edilerek, geçici teminatı veya
ihaleden sonra kesin teminatı yatırıp sözleşmeyi süresi içinde imzalamamış ise yatırdığı
teminatlar PTT'ye gelir kaydedilir.

(2) Ayrıca ihalelere katılmaktan yasaklama kapsamına alınabilmesi için konu ilgili
Başmüdürlük tarafından Başkanlığa bildirilir.

Sözleşmesiz olarak postaların taşıttınıması
MADDE 26- (i) Üzerine ihale bırakılan istekli ile sözleşme yapılıncaya kadar,

dışarıdan herhangi bir kimseye teslim edilerek posta taşıttırılamaz. Sorumlu olmayan kişilere
posta teslim edilerek taşıttırıldlğl takdirde, her türlü sorumluluk postayı taşıttıran PTT
personeline aittir.
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Posta taşıma işinin bedelsiz veya düşük bedelle yaptırılması
MADDE 27- (1) Posta taşıma işinin ihaleye çıkarılmasından önce belediye, özel idare,

iktisadi devlet teşekkülü, mahallelköy muhtarlığı vb. ile kooperatifler veya özel şahıslar
tarafından bedelsiz veya KDV hariç aylık;
Haftada 1 seferli olanlar 250 TL'ye,
Haftada 2 seferli olanlar 500 TL'ye,
Haftada 3 seferli olanlar 750 TL' ye,
Haftada 4 seferli olanlar 1000 TL'ye,
Haftada 5 seferE olanlar 1250 TL'ye,
Haftada 6 seferli olanlar i500 TL 'ye,
kadar bedel ile yapılabileceğinin tespit edilmesi durumunda Başmüdürlükçe ihaleye
çıkılmayıp, taşıma işi için yukarıda belirtilen istekliler ile Sözleşme ve Şartname imzalanır.

(2) Bu maddenin i inci fıkrası kapsamında Sözleşme ve Şartname imzalamak isteyen
özel şahıslar hariç olmak üzere Kooperatifler ve Kamu Kuruluşlarından teminat alınmaz.

(3) Bu maddenin i inci fıkrası kapsamında posta taşımayı taahhüt eden kişi ve
kuruluşlarla taahhüt süresi bir yıldan az olmamak üzere süresiz olarak Sözleşme ve Şartname
imzalanabilir. Tarafların, i ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi
karşılıklı veya tek taraflı olarak feshetme hakkı vardır.

(4) Bu maddenin i inci fıkrası kapsamında sözleşme yapılacak isteklilerden;
a) Belediye, özel idare, iktisadi devlet teşekkülü, köy muhtarlığı veya kooperatifleri n

ilgili kurullarından postanın taşınacağına dair alınmış karar örneği ve resmi yazı ile posta
taşımada kullanılacak araçların tescil belgesi örneği istenir.

b) Özel şahıs ise, taşıtın istekli adına kayıtlı olduğunu gösteren araç ruhsatının örneği
ve toplam taahhüt bedeli üzerinden kesin teminat alınır.

Tamamlayıcı süre
MADDE 28- (i) Şirket gerekli görürse taahhüt süresi sonunda yükleniciden mevcut

sözleşme birim fiyat ve şartlarıyla toplam 6 (altı) ayı geçmemek üzere bir defada ya da parçalı
olarak postaların taşınmasını isteyebilir. Tamamlayıcı süreler (uzatma süresi) içerisinde
Şirket, istediği zaman sözleşmeyi feshetmek suretiyle taşıma işine son verebilir, yüklenici
bundan dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Kesin teminatın iadesi
MADDE 29- (i) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak

yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı PTT'ye herhangi bir borcunun olmadığı
tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar; Sosyal
Güvenlik Kurumundan taahhüt konusu işle ilgili olarak ilişiksiz belgesi ile ücret ve ücret
sayılan ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin ödendiğinin belgelendiği saptandıktan sonra
yükleniciye iade edilir.

(2) Yüklenicinin bu iş nedeniyle PTT'ye ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçları
ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul
tarihine kadar ödenmemesi durumunda pr9Jesto •..Çekmeye ve hüküm almaya gerek
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(3) Bu madde hükümlerine göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan
hallerde; sözleşmenin fiilen sona erdiği tarihten itibaren PTT'nin yazılı uyarısına rağmen iki
yıl içinde hak sahipleri tarafından talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat
mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dışındaki
teminatlar iki yıllık sürenin bitiminde geri alınmazsa gelir kaydedilir.

İhalesi yapılamayan hatlarda postanın nasıl taşınacağı
MADDE 30- (i) Tamamlayıcı sürenin de sona ermesinden sonra, yüklenicisi işe

başlatılamayan veya ihale edilemeyen hatlarda, postalar mevcut haftalık seferlerinden aşağı
olmamak üzere şirket araçları veya mutat vasıtalardan faydalanılmak suretiyle emanet usulü
taşınır.

Emanet usulü posta taşınması
MADDE 31- (i) Lokal dışı işyerlerimize ait postaların şirket imkanlarıyla taşınmasına

karar verilmesi, her ne sebeple olursa olsun posta taşıma işinin ihale edilememesi veya tekrar
ihaleye çıkarılmasında bir fayda görülmemesi durumunda; postanın yaya olarak veya mutat
vasıta, kiralık veya şirket taşıtlarından faydalanmak suretiyle personel marifetiyle emanet
usulü taşınnıası hususunda Başkanlığa teklifte bulunulur ve alınacak talimata göre işlem
yapılır.

(2) Bu madde kapsamında posta taşıttınlması halinde, 32 inci madde eki Emanet
Usulü Posta Taşıma Formülü (Form 5) usulünce doldurularak bir yazı ile Başkanlığa
gönderilir.

(3) Mutat vasıtalardan yararlanmak suretiyle personel tarafından emanet usulü taşınan
merkez ya da şube postaları için ilgili personele mutat vasıta ücretleri ile varsa fazla mesai
ücretleri ödenir. Ancak bunun dışında harcırah veya benzeri adlar altında her hangi bir ödeme
yapılmaz.

Düzenlenecek formlar
MADDE 32- (i) Posta taşıma ihalelerinin sağlıklı olarak takibinin sağlanabilmesini

teminen, Başmüdürlükçe aşağıda açıklanan formların hazırlanması ve belirtilen sürelerde
Başkanlıkta olacak şekilde gönderilmesi gerekir.

a) Form i: İhaleye çıkıldığında usulünce doldurulup, ihale ilanı ile birlikte Başkanlığa
gönderilecektir.

b) Form 2: Posta hattının ihalesi sonucu teklif edilen en düşük bedel Başmüdürlük
yetki limitini aşıyorsa usulünce doldurulup Komisyon Kararı, Teklif mektupları ile geçici
teminat makbuzlarının birer örneği ve Yaklaşık Maliyet Tespit Tutanağı ile birlikte
Başkanlığa gönderilecektir.

c) Form 3: İhale onaylandıktan sonra usulünce doldurulup Başkanlığa gönderilecektir.
ç) Fomı 4: İsteklinin temin edilememesi ile pazarlık devresine ilk geçişte ve ondan

sonra ihaleye ne şekilde devam edilirse edilsin ihale sonuçlanıncaya kadar ayda bir defa
Başkanlığa gönderilecektir.

d) Form 5: Emanet Usulü forma eksiksiz işlenerek
Başkanlığa gönderilecektir.



Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDE 33- (i) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde sözleşme ve şartname

hükümleri ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına ilişkin Esas ve Usuller
hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Yönerge
MADDE 34- (i) 11.09.2013 tarih ve 03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen

Tali Posta Hatları Hizmet Alımı Yönergesi ve bu Yönergede yapılan değişiklikler yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürütme
MADDE 35- (i) Bu Yönerge hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Genel

Müdürü yürütür.
Yürürlük
MADDE 36- (i) Bu Yönerge Posta ve TelgrafTeşkilatı A.Ş Yönetim Kurulunun onay

tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
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