
KARGO NAKLİYE HİZMET ALIMI 

TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

1. İşin Tanımı : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı (İdare olarak anılacaktır) tarafından 

gönderilecek olan gönderilerin Yüklenici …… tarafından (Kargo) taşınması ile gerekli 

görüldüğü hallerde bu teknik şartnamede belirtilen süre ve şartlar kapsamında iade edilen 

malzemelerin (kargo) taşınması işidir. Taraflar aşağıda belirtilen husus ve şartlarla  mutabık 

olduğunu kabul ve beyan ederler. 

 

2. İşin Süresi : 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasını   kapsamaktadır.  

 

3. İşin Özelikleri: 

 

3.1 Gönderilecek fiyatlandırma biçimleri öngörülen miktarları ve boyutları aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

KARGO FİYAT TEKLİFİ 

          

KARGO türü 

 
KAPI MÜŞTERİSİ 

FİYATI 
 

TBB / BARO 
TEKLİF 

 
AVUKAT 
TEKLİF 

 
Şehiriçi Şehirdışı 

 
Şehiriçi Şehirdışı 

 
Şehiriçi Şehirdışı 

   

DOSYA                

1 Desi                

2 Desi                

3 Desi                

4 Desi                

5 Desi                

6-10 Desi                

11-15 Desi                

16-20 Desi                

21-25 Desi                

26-30 Desi                

Artan Desi                

 

3.2 Yüklenici taşıması gereken kargoları idare tarafından bildirilen adresten en geç saat 

10.00’a kadar alıp, adrese imza karşılığı teslim edecektir. Yüklenici bu iş için ayrıca ücret   talep 

etmeyecektir. … kg üzerindeki kargolar ise yine yüklenici tarafından alınacak olup,  hizmet 

alanı dışı gönderiler idarenin tercihi ile yazılı onayına bağlı olarak gelişecek fiyat artışına göre 

faturaya yansıtılacaktır. 

 

 

 



3.3 İdare günlük gönderileri parça parça yapılabileceği gibi toplu gönderimde 

yapılabilecektir. Yüklenici, günlük rutin kargo alımları haricinde taşıma talimatının telefonla 

verilmesi halinde, aynı gün içerisinde, hiçbir ek ücret talep etmeden, idarenin bildireceği 

adresten teslim alım belgesi düzenleyerek kargoları teslim alacaktır. 

 

3.4 Gönderiler İdare tarafından hazırlanacak ve üzerlerine okunaklı olarak gönderileceği 

ilin/ilçenin ismi /adresi yazılacaktır. Bu şekilde hazırlanan kolilere yüklenici tarafından adres 

bilgilerini içeren etiket yapıştırılacaktır. Yüklenici, kargoları taşıma esnasında zarar verici 

(yağmur, düşme, yırtılma vb.) risklerden korunması için ambalajlı olarak taşıyacaktır. Kargoların 

ambalajlarının taşıma niteliklerinin gerektirdiği ölçüde sağlam olmasının sorumluluğu 

yükleniciye aittir. 

 

3.5 İdare tarafından gönderiler için belge düzenlenecektir. Bu belgede paketin alındığı tarih 

ve saat, alındığı yer, gönderileceği adres teslim eden, teslim alanın adı soyadı vb. bilgileri bulunacaktır. 

Gönderiye ait bütün bilgileri belirleme yetkisi gönderenin sorumluluğundadır. İdarenin verdiği 

gönderi bilgileri ile teslim edilen gönderilerin adet miktarları taşıyıcı tarafından kontrol edilir. Herhangi 

bir eksikliğin olması halinde durum derhal idareye bildirilir. İşbu şartnamede belirtilen veriler 

yüklenici firmanın koruması altında kalacak olup, başka amaçlarla kullanılmaması için yüklenici firma 

her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Bu verilerin amacı dışında kullanılması halinde idarenin hiçbir 

sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 
3.6 Yüklenici, İdareden teslim aldığı gönderileri en geç 3(üç) iş günü içerisinde teslim 

edecektir. Teslimatlar en geç saat 17:30’a kadar yapılacaktır. Yüklenici kargoların teslimatını 

tamamladıktan sonra, ödemeye esas belge olmalı üzere teslimat tarihi, saati, teslimatın kime 

yapıldığı, varsa hangi liste kapsamında teslim edildiği, iade olup olmadığı vb. bilgiler ile 

birlikte taşıma irsaliyesinde yer alması gereken tüm bilgileri içeren imzalı onaylı kayıt 

belgesini, gecikmeksizin İdareye liste halinde sunacaktır. 

 

3.7 Taşınacak gönderiler mesai günlerinde 09:00-18:00 saatleri arasında İdarenin 

belirleyeceği tarihlerde Yüklenici tarafından alınacaktır. 

 
3.8 Yüklenici, taşınacak kargoları kapalı kasa araçlarla taşıyacaktır. Araçlar gerekli 

özellikleri ve şartları taşıyan araçlar olup tüm belgeleri ile taşıma yapmaya uygun ve nitelikli 

araçlar olmalıdır. Trafik belgelerinin tam olmasının yanı sıra trafik sigortasının da mutlaka 

yapılmış olması gerekir. Taşınacak tüm kargolar ile taşıma yapılan araçlar taşıyıcı firmanın 

sorumluluğu altında olacaktır. 

 
3.9 Taşıma işini üstlenecek yüklenicinin taşınacak kargoların adresten adrese teslimi 

aşamalarının bilgi iletişim ağıyla takibinin yapılabilmesine imkan verecek bir sisteme (barkod 

okuma, web sitesi vs.) sahip olması gerekmekte olup, idare ve alıcı, yüklenicinin vereceği 

taşıma takip/barkod numarası ile yüklenicinin web sayfasından gönderinin taşıma bilgilerine 

ulaşabilecektir. 

 

3.10 İdareden alıcı ödemeli olarak gönderilen veya başka birimlerden İdareye gönderilen 

paketler için de teklif edilen fiyat tarifesi uygulanacaktır. 

 



3.11 Gönderilerin teslimat adresine götürülmesine rağmen alıcının teslim adresinde 

bulunmaması veya mesai saati dışı, resmi tatil gibi nedenlerle teslim edilememesi gibi 

durumlarda yüklenici 5 (beş) iş günü içerisinde 3 (üç) defa teslim etmeye çalışacaktır. İşbu 

nedenle teslim edilemeyen kargolar bir tutanakla bekleme süresi sonrası 3 (üç) gün içerisinde 

İdareye iade edilecektir. Tutanakların kontrolü sağlandıktan sonra adreste bulunmama/teslim 

edilememe veya idarece verilen adresin yanlış olduğunun anlaşılması halinde, yüklenici paketi 

en kısa sürede İdareye iade edecek bunun için herhangi bir ek ücret talep etmeyecektir. 

 

3.12 İdarenin araçlar için park yeri temin etme sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 
3.13 Yüklenicinin Türkiye genelinde 81 ilde de en az bir şubesinin bulunması gerekmektedir. 

Yüklenici dağıtım hizmetleri ile ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği’nin tüm işleri ile ilgili 

doğrudan ilgilenecek bir müşteri temsilcisi atayacaktır. 
 

3.14 Yüklenici şartname konusu faaliyetini gerçekleştirmek üzere ilgili mevzuat gereği 

gerekli izin ile ruhsatlara sahip olduğunu ve bunların sürekliliğini sağlamayı kabul ve beyan 

eder. 

 

4. Kayıp-Hasar-Tazmin Durumu: 

 

4.1 Yüklenici, İdareden teslim aldığı gönderilere herhangi bir hasar vermeden teslim 

adreslerine ulaştıracaktır. Gönderilerin idareden alınıp alıcısına teslim edilene kadar olan 

sürede meydana gelebilecek zarar ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. 

 

4.2 Yüklenici 3.4 maddede belirtilen şekilde kargoları ambalajladıktan sonra kesinlikle 

açmayacak, kargoların açılması halinde …. TL ceza tahakkuk edilecektir. 

 
4.3 Gönderilerde meydana gelen herhangi bir kayıp, kaçak ya da hasar durumunda, durum 

tutanak altına alınacak, kayıp veya kaçak durumunda kargoların akıbeti hakkında 2(iki) gün 

içerisinde İdare bilgilendirilecektir. 

 
4.4 Yüklenici faaliyetleri esnasında meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olacak zarar 

ve hasarı tazmin edecektir. Kargonun zayi edilmesinden veya hasarlı bir gönderiden doğan 

tazminatlar yüklenici ve gönderenin mutabakat belgesi üzerinden piyasa değerine göre tespit 

edilir. Tazminat ödemeleri 1 (bir) ay içerisinde İdarenin vereceği hesaba yatırılacaktır. 

 
4.3 Yüklenici kanunlar ve idari mercilerce taşıması yasaklanmış, taşınması izne veya ruhsata 

tabi olup da belgeleri bulunmayan kargoları taşımayacak olup, İdarenin hiçbir şekilde 

sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 
4.4 Taşınan kargolar ile ilgili tüm sigorta ödemeleri yükleniciye aittir. 

 
4.5 Yüklenici, hizmetin görülmesi sırasında, kendisinin veya çalıştırdığı personelin 

sebebiyet verdiği zarar ve ziyanı tazmin etmeyi taahhüt eder. İdareye bu konu ile ilgili hiç 

bir surette hukuki ve cezai sorumluluk yüklenemez. 

 

 



4.6 Yüklenici, trafik ve kasko sigortası ile üçüncü kişilere açılacak her türlü dava, zarar 

taleplerine karşı sorumludur. İdare bu konularda hiçbir şekilde taraf olmayıp, rücu hakkı 

bulunmaktadır. 

 
4.7 Taşıma esnasında meydana gelmesi muhtemel arıza, kaza vs. nedenler taşıma işini 

aksatmayacak, takviye araç/lar gecikmeksizin gönderilecektir. Olması muhtemel kazalarda, 

kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler, ödenecek tazminatlar yükleniciye ait 

olacaktır. 

 
4.8 Yüklenici ile İdare arasında alt işveren ilişkisi bulunmadığı gibi, çalıştıracağı personelin 

SGK ve özlük haklarıyla ilgili her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. Çalışanlarını sigorta 

ettirmemesi durumunda SGK tarafından uygulanacak her türlü cezai yaptırımdan Yüklenici 

sorumludur. 

4.9 Yüklenicinin çalıştırdığı personel tarafından, çalışma süresince, İdarenin ya da üçüncü 

kişilerin eşya ve malzemelerine zarar vermesi durumunda bu hasar ve zarar yüklenici 

tarafından en kısa sürede telafi edilip, zarar gören eşya ya yenilecek ya da bedeli ödenecektir. 

 
4.10 İş güvenliği ve işçi sağlığı için alınması gereken tüm önlemler yüklenici tarafından 

alınacak olup, önlemlerin eksik, yetersiz kalması ve alınmaması sebebiyle doğabilecek 

zararların tazmini yükleniciye aittir. 

 
4.11 Yüklenici 3.2’de belirtilen sürede kargoyu teslim almaz ise, İdare tarafından durum 

tutanak altına alınacak olup, ceza tahakkuk ettirilecektir. Yine yüklenici 3.6’da belirtilen sürede 

kargoyu teslim etmez ise her gecikme günü için …. TL ceza tahakkuk edilecektir. 

 
4.12 İdare’nin yüklenicinin kusuru, tedbirsizliği, ihmalinden veya herhangi bir nedenle 

yükleniciden kaynaklanan bir sebeple zarara uğraması ve üçüncü kişilere karşı herhangi bir 

ödemede bulunmak zorunda kalması halinde, İdare tarafından yapılan bu ödemeler, İdare’nin 

talebi üzerine en geç 1 (bir) hafta içerisinde Yüklenici tarafından derhal tazmin edilecektir. 


