
 

 

 
 
 

T.C. 
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Satınalma Daire Başkanlığı 
 
 

MAL VE HİZMET ALIMLARINA AİT PAZARLIK USULÜ TİP SÖZLEŞMESİ 
(4734 Sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri 

Yönetmeliği 19-b/1 maddesine göre Pazarlık Usulü Teklif alma) 
 

 
 
Dosya No: 1817043 
 
KİK NO: 2018/506387 
 
Madde 1 – Taraflar           
a) İdare: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Adres: Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No: 2 
                                                                 67090 – ZONGULDAK 
Elektronik posta adresi: makik.ikmal@taskomuru.gov.tr dır. 
 
b) Yüklenici:  
Adres: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- olup, 
Tel No:  
Fax:  
 
Madde 2- İşin Niteliği: 

Malzemenin Cinsi: Birimi 
 

Miktarı Birim Fiyat 
(TL./ M².) 

Tutarı: 
(TL.) 

1- Baklava Örgülü Kafes Teli (30x30 mm) M² 6.000   

2- Baklava Örgülü Kafes Teli (50x50 mm) M² 400   

TOPLAM:                                                                                                               

    (Y.------------------------------------------------------------------------------------------------- ve  00/00  TL.) 
 
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- İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden 
hesaplanmak suretiyle  % 6 (Yüzdealtı) oranında ki -------------- TL.’ yi kesin teminat olarak 
Kurumumuz hesaplarına yatırılacaktır.  Ayrıca, (Binde 05,69) oranında ki -------------- TL.’ lik karar 
pulu ve (Binde 09,48) nispetindeki ------------ TL.’ lik damga resmi bedelini Kurumumuz hesaplarına 
yatırılacaktır. 
3- Ödeme, Ambar giriş işlemleri tamamlandıktan sonra ve aşağıda belirtilen esaslara göre düzenlenmiş 
4 nüsha fatura (1 asıl 3 suret) karşılığında Muhasebe Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır 

a) Faturalar, teknik şartnamede belirtilen mal/malların dağılımına uygun olarak ait oldukları birim / 
birimler adına ayrı ayrı düzenlenecektir.   
        b) Kısmi teslimat yapılabileceğinin İdarece uygun görüldüğü hallerde; yüklenici kısmi olarak 
teslim edeceği malın miktar ve cinsini İdareye (Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına mektup, faks 
vs.) bildirecek ve İdareden hangi birime ne miktar ve cins mal için fatura kesileceğinin bilgisini 
alacaktır. Faturalar, bu bilgi doğrultusunda düzenlenecektir. 
4- Teslim Süresi: Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip söz konusu iş 15 takvim günü 
içerisinde teslim edilecektir.  
 
5- Sözleşmenin süresi: 30 gün (teslim süresi)+30 gün (cezalı süre)+30 gün (işlem süresi) olmak üzere 90 
gündür. 
 
 



6- Kesin teminat süresizdir. Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemesi halinde kesin teminatı gelir 
kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.   
 7- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 
7.1.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. 
                  a) Doğal afetler, 
                  b) Kanuni grev, 
                  c) Genel salgın hastalık, 
                  d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı, 
                  e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 
7.1.1.(7.1)’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.  
7.1.2.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.  
7.1.3.Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine 
getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.  
8- Garanti süresi: Teknik şartnamede belirtilmiştir. 
9- Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatın Geri Verilmesi 
İşin, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı 
İdareye herhangi bir borcunun olmadığı İdarece tespit edildikten sonra, garanti süresinin ön görülmesi 
halinde yarısı garanti süresi dolduktan sonra kalanı garanti süresi ön görülmeyen hallerde ise tamamı; 
SGK’ya bildirilmiş ise sosyal güvenlik kuruluşlarından alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin 
ardından, Yükleniciye iade edilir. 
10- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu 
Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan mal temini, teslimi veya 
kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri 
nedenlerle ortaya çıkan zarar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve 
ziyanlardan doğrudan sorumludur. Ayrıca haklarında kurumumuz Mal Hizmet ve Yapım İşleri 
Yönetmeliğinin 15-15/A, 15/B maddeleri hükümleri ile 4735 sayılı Kanunun 27 inci maddesi hükümleri 
uygulanır. 
11- Gecikme halinde alınacak cezalar  
Yüklenici sözleşmeye uygun olarak, malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde, gecikilen her 
takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,1 (binde bir) oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. Ancak 
bu gecikmenin 30 (otuz) günü aşması ve idarenin ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi 
halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme 
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  
12- Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi 
12.1.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. 
12.2.Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih: 
Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun 
sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 
kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 
80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; 
İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, 
Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, 
 
 



Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması 
hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu 
takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak yükleniciden kesin teminat ve varsa ek 
kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza, ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil 
edilebilir. 
12.3.Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi:   
Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak 
Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için 
uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. 
Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek 
kesin teminatlar iade edilir. 
12.5.Fesih Halinde Yapılacak İşlemler: 
12.5.1.Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici İşyerini terk eder. İdare tarafından istenilen malzemeleri, 
araçları, tüm evrak ve belgeleri, İş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdareye yazılı bir tutanakla teslim 
eder. Yüklenici, alt yüklenici sözleşmeleri, İşyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri 
konularında İdarenin vermiş olduğu makul talimatları derhal yerine getirir. Sözleşmenin feshi halinde, 
İdarenin İşi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, 
Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.  
12.5.2.İdare, Yüklenicinin İşyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı 
olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere İşyerini terk eder. 
Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici 
tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir.  
12.5.3.Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve 
eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit 
eder.  
12.5.4.İdare, hata ve eksikler varsa, İdare tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye 
yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.  
12.5.5.Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.  
12.5.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı: 
a)Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, 
b)Banka teminat mektubu ise bankadan / özel finans kurumundan tahsil edilerek,  
c)Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir 
kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 
13-Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3. maddesi (g) bendine göre istisna 
kapsamındadır.    
14- Faturalar TTK Satınalma Daire Başkanlığı İç Alımlar Servisi Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. 
No:125 ZONGULDAK adresine gönderilecektir. Aynı zamanda 0 (372) 253 12 73 numaraya fax 
çekilecektir. 
15- Anlaşmazlıkların Çözümü 
 Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde 
ZONGULDAK mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  
16- Yürürlük 
Bu sözleşmenin taraflarca imzalandığı, tarihte yürürlüğe girer.  
17- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır: 
17.1.İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve 
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
17.2.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. 
18- Bu sözleşme 18(onsekiz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 
anlaşıldıktan sonra bir nüsha olarak imza altına alınmıştır.  
 
  

İDARE 
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YÜKLENİCİ 

 


