
 
T.C. 

TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ 
SATINALMA DA İRE BAŞKANLI ĞI 

 
MAL VE H İZMET ALIMLARINA A İT 
PAZARLIK USULÜ T İP SÖZLEŞMESİ 

(Kurum yönetmeliği 19.b/5Maddesi) 
 
 
 
Madde 1 – Taraflar: 
a) İdare: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlü ğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Üzülmez Caddesi Mithatpaşa Mah. 
67090 – ZONGULDAK 

b- Yüklenici: 
 
 
 
Sipariş No: 1618044  

Madde 2-İşin Niteliği: 

 
 
 
 
 
 

( Y.-------------------------------------------------------------------------------------------------  00/00 TL.)’ dir. 
 
Madde 3- Genel hükümler: 
1- Sözleşme bedeline vergi, resim, harç, ulaşım, montaj, boşaltma, muayene ve analiz ücretleri ile her 
türlü sigorta giderleri ve diğer tüm sözleşme giderleri dahildir. 
2- Mal veya hizmet alımında %05,69 (Binde beş virgül altmışdokuz) oranındaki karar pulu, %09,48 
(Binde dokuz virgül kırksekiz) oranındaki sipariş pulu Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 
0001 5001 5800 7292 5642 28 iban no.lu hesabımıza yatırılarak makbuzu Kurumumuza tevdii edilecektir. 
3-Ödeme kabul işlemlerini müteakip 3 nüsha (1 asıl, 2 suret) fatura karşılığı Kurumumuz Muhasebe 
Dairesi Başkanlığı’nca yapılacaktır. Firmalar fatura düzenleme işlemlerini ekte belirtilen bilgiler 
doğrultusunda yapacaklardır. 
4- Sözleşme tarihini müteakip 7. gün işe başlama tarihi olup, söz konusu malzemeler ekli teknik şartname 
esaslarında  ........................günde teslim edilecektir. 
5- Yüklenici bu işe ilişkin olarak ---------- TL. ( Y.------------------------------------------- 00/00 TL.) kesin 
teminatını vermiştir. 

Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemesi halinde kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı 
genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

 
6- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 
6.1. Mücbir Sebepler: İdare; Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine 

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

Sıra 
No 

Malzeme Adı Etinorm Miktar (Litre) B. Fiyat (TL) 
Tutar 

1 Motorin (ÖTV’siz) 049 053 0011 50.000   

Toplam: (Rakam ve yazı ile)  



a) Doğal afetler, 

b) Kanuni grev, 
c) Genel salgın hastalık, 
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı, 
e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 

6.1.1. 6.1’ e göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini 
geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Mücbir sebeplerden etkilenen Yüklenici, 
mücbir sebeplerin etkisinden kurtulduktan sonra bu durumu İdareye bildirmek zorundadır. 

6.1.2. Bu hallerin belgelenmesi ve İdarece kabul edilmesi halinde süre uzatımı verildiği ve bunun kapsamı 
yükleniciye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvimi en geç 7 (yedi) gün 
içinde idareye bildirir. 
6.1.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine 
getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir. 
7- Gecikme halinde alınacak cezalar 
Yüklenici sözleşmeye uygun olarak, malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde, gecikilen 
her takvim günü için sözleşme bedelinin % 01 (binde bir) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. 
8- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3. maddesi (g) bendine göre 
istisna kapsamındadır. 
9- Faturalar TTK Satınalma Daire Başkanlığı Yedekparça Servisi Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. 
No:125 ZONGULDAK adresine gönderilecektir. Aynı zamanda 0372 251 19 00 numaralı faksa 
fakslanacaktır. 
10- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi: 
Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder: 

- Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine 
getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen 
maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin yirmi (20) günden az olmamak 
kaydıyla bu sözleşmede belirlediği süreyi içeren ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı 
durumun devam etmesi, 

- Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin İdareye ait Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri 
Yönetmeliğinin 15/A maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, 
hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 
kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ayrıca, Mal Hizmet 
Alımları ve Yapım İşleri Yönetmeliğinin 15/B maddesi uygulanır. 
f- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri 
Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B 
maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

11- İş bu sözleşme ---------------- 2016 tarihinde (bir) nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

EKLER: 
1- Firma teklifi (sayfa) 
2- Teknik şartname (3 sayfa )  
3- Akaryakıt taşıma esasları (2 sayfa) 

 
 

 
İDARE 

TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

YÜKLEN İCİ 

 
 
 
 
 
 
 


