
T.C. 
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Satınalma Daire Ba şkanlığı 
 
 

Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelik 
(Kurum Yönetmeli ği 19 b/5 Madde)  

 
 

Sipari ş No:  1913805 
 

Birim Fiyat Teklif Formu 
Malzemenin Cinsi:  Birimi  

 
Miktarı  Birim  Fiyat 

(TL./ Ay) 
Tutarı:  
(TL.) 

1- Römorkör kiralama TL,€ EURO, USD $ /Gün 20 gün.   
TOPLAM:                                                                                                              

    
 (Y.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ve  00/00  TL.)’ dir. 
 
1- İdarece 24.09.2019- Salı günü saat 15.00’de ihalesi yapılacak olan Römorkör kiralama işine ait ihale 
dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama 
yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. 
2- Teklif edilen toplam bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmalıdır. 
3- Teklif mektubunda kazıntı silinti düzeltme (imzalı ve paraflı olsa dahi) bulunmayacaktır. 
4- Birim fiyat Teklif formunun üzerine teklifinizin doldurularak, ekindeki sözleşme, teknik şartname ve diğer 
belgeler kaşelenip imzalanarak birlikte verilecektir. 
5- Fiyatlar KDV hariç olarak teklif edilecektir. 
6- İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle  
% 6 (Yüzdealtı) oranında süresiz kesin teminat alınır. Ayrıca, Sözleşme tutarının %05,69 (Binde beş TL ve 
altmışdokuz Kr.) karar pulu ve  %09,48 (Binde dokuz TL. ve kırksekiz  Kr.) nispetindeki damga vergisi 
firmanızdan nakden tahsil edilecektir. 
7- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için a şağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmala rı 
gerekir:  

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 
adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna 
dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden 
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
8- Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır; 

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini 
askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. 

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi 
altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. 

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu 
olan.  

d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. 
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. 
f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı 

faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından ispat edilen. 
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş 

olan. 
 



9- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek 
zorundadır. 
 10- Noter onaylı belgelerin ”aslına uygundur” şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek 
onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul 
edilmeyecektir. 
11- İstekliler, belgelerin aslı yerine ihaleden önce idare tarafından görülerek “aslı idarece görülmüştür” veya bu 
anlama gelecek şerh düşülen suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. 
12- Kurum Yönetmeli ğinin 46. maddesinde belirtilen 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 dışında 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. 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. 
13- İdarenin Sözle şmeyi 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. 
14- Teklif mektupları 120 gün opsiyonludur. 
15- Teklifler 24.09.2019- Salı günü saat 15.00 ‘e kadar Kurumumuz Satınalma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit 
Cad. No: 125 Zonguldak adresine gönderilecek, elden teklif teslim edecek istekliler ise aynı adreste bulunan 6 
no’ lu teklif kabul odasına verebileceklerdir. Postada olabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir. 
20- 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. 
16- TEKL İF VERME VE ÖDEME USULÜ 
16-1 – Teklif, günlük kiralama bedeli olarak verilecektir. Kiralama 20 takvim günü olacak ve ihtiyacın devam 
etmesi durumunda bu süre aynı sözleşme esaslarında 20 güne kadar uzatılabilecektir.  

 İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL),Euro (€) veya ABD Doları (USA $) olarak belirtecektir. 

 Ödemeler; 
- Türk Lirası (TL) cinsinden teklif veren Yükleniciye bedeli TL olarak,  
- Döviz cinsinden teklif veren Yükleniciye işin bitiş tarihinde T.C. Merkez Bankası döviz satış kur değeri 

üzerinden TL olarak yapılacaktır. 
16.2 - Kira bedeli yükleniciye 20 gün sonunda yapılacak hak ediş işlemlerine müteakip ödenecektir.  
Uzatılabilecek gün kadar olan ödemeler, günlük bedel karşılığı olacak ve kiralama süresi sonunda ödenecektir. 
 
 
 EKLER:  
1-Teknik Şartname  
2-Sözleşme   
3-Tekif formu 
 
  
 



 
2019  YILI 

RÖMORKÖR  K İRALAMA    
TEKN İK ŞARTNAMES İ 

 
1 - AMAÇ  
Kurumumuz Zonguldak Limanı’na gelen/giden gemilerin yanaşma , ayrılma ve shifting  gibi hizmetlerinde 
kullanılmak üzere min. 45 ton çekme gücünde bir adet liman römorkörü personeli ile birlikte kiralanacaktır. 
 
2 - TEKNİK ÖZELL İKLER  
2.1 - Römorkör min. 45 ton çekme gücünde olacaktır. 
2.2 - Römorkör  25-30  m  tam  boyda , 8,5 - 9,5  m.  genişliğinde ,  4,5 - 5,5 m. draftlı  ve liman  içinde  
gemilerin  yanaşma  ayrılmasını  yapacak  manevra  kabiliyetinde  olacaktır. Kiralaması  yapılacak  römorkör  
bu  madde de  belirtilen  yaklaşık  ebatlara  göre  römorkörün  özellikleri  karşılaştırılarak   idare  tarafından  
değerlendirilecektir.  
 
3 - KULLANIM ESASLARI  
3.1 - Firmalar kiralayacakları  römorkörün  teknik özelliklerini  gösteren  geçerlilik  tarihi  bitmemiş  Denize  
Elverişlilik  Belgesi  ile  Çekme  Gücü  Sertifikasını  teklifleri  ile  birlikte verecektir. 
3.2 - Kiralanan römorkör liman kurallarına ve mer’i deniz mevzuatına uygun olarak kendi personeli ile birlikte 
kullanılacaktır.  
3.3- Kiralanan römorkörün bütün belge ve sertifikaları kiralama süresi içersinde liman kurallarına ve mer-i 
denizcilik mevzuatına uygun olarak yüklenici tarafından güncellenecektir. 
3.4 - Kiralanan römorkörün her türlü riske karşı korunacak şekilde tekne ve makine sigortaları ile P&I 
sigortaları yüklenici tarafından yapılacaktır.  
3.5 - Kiralanan römorkörün yakıt ihtiyacı idare tarafından karşılanacaktır. Firma teklifinde  römorkördeki  
yakıtın  bir  litresinin  bedelini  bildirecektir. Römorkör  Zonguldak  Limanı’ na  geldiğinde  ve  sözleşme  
süresi  bitimindeki  miktarlar  ölçülerek  harcanan  miktar  tespit  edilecek  ve  bu  miktar  teklifte  bildirilen  
bedel  üzerinden  yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri doğrultusunda vergi, rüsum ve harçları  dahil olmak 
üzere  firmaya  ödenecektir.   
3.6 - Kiralanan römorkör  liman içerisinde uygun boy ve derinliği olan yere bağlanacak ve  barınma ücreti 
alınmayarak, elektrik ve su ihtiyaçları idare tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır.  
3.7 - Gemi manevralarının yapılması neticesinde alınan römorkör hizmeti bedellerine ait  % 6,5 Devlet Payı 
idare tarafından ödenecektir. 
 
4 - TAMİR-BAKIM 
4.1 - Kiralanan römorkörün onarımları ile periyodik bakım - tutumları yüklenici personeli tarafından yapılacak 
olup, bu işlerin yapılması için gerekli sarf ve yedek malzemeler firma tarafından karşılanacaktır. 
4.2 - Kiralanan römorkörün arıza ve bakımı nedeni ile hizmet aksatılmayacaktır. Böyle durumlarda  yüklenici 
bu  römorkörün  yerine  yenisini  aynı şartlarda hazır edecektir. Römorkörün  arızasının  uzayarak  Zonguldak  
Limanı’ na  gelen  gemilerin  yanaşma - ayrılma  manevrasının  yapılamayacak  olması  durumunda  idare 
uygun bir römorkör kiralayacak ve kiralama bedelini yüklenici firmadan tahsil edilecektir. 
 
5 - GENEL HÜKÜMLER  
5.1 - Kiralama süresi  min. 20 takvim günü, 24 saat, Liman İşletmemizde bağlı kalacak şekilde olacak ve  
ihtiyacın  devamı  halinde  bu  süre  20 güne kadar uzatılabilecektir. 
5.2 - Kiralama süresi içerisinde tüm iletişim ve koordinasyon İdaremiz Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü 
Liman  İşletme  Başmühendisliği  tarafından yapılacaktır. 
5.3 - Kiralanan  römorkörün  personeli  kılavuz  kaptanlar , deniz  servisi  personelimiz , limanda  çalışan  diğer  
Kurum  ve  Kuruluşların  personeli , limandaki  üçüncü  şahıs  firma  personeli  ile  uyum  içinde  çalışacaklar , 
herhangi  bir  anlaşmazlık  durumunda  karşı   tarafla  itilafa  girmeden  durumu  derhal  İdaremiz Liman ve 
Demiryolu İşletme Müdürlüğü Liman  İşletme  Başmühendisliğine  bildireceklerdir.      
5.4 - Kiralanan  römorkörün  personeli  6331  Sayılı  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği   Kanunu  ile  ilgili  mevzuatlar  
dahilide  zorunlu  kılınan  gerekli  tüm  koruyucu  ve  önleyici  tedbirleri  alacak  ve  kendi  sorumluluğunda  
olacaktır.   



 
6 - TEKL İF VERME VE ÖDEME USULÜ 
6.1 – Teklif, günlük kiralama bedeli olarak verilecektir. Kiralama 20 takvim günü olacak ve ihtiyacın devam 
etmesi durumunda bu süre aynı sözleşme esaslarında 20 güne kadar uzatılabilecektir.  

 İstekliler, tekliflerini Türk Lirası (TL),Euro (€) veya ABD Doları (USA $) olarak belirtecektir. 

 Ödemeler; 
- Türk Lirası (TL) cinsinden teklif veren Yükleniciye bedeli TL olarak,  
- Döviz cinsinden teklif veren Yükleniciye işin bitiş tarihinde T.C. Merkez Bankası döviz satış kur değeri 

üzerinden TL olarak yapılacaktır. 
6.2 - Kira bedeli yükleniciye 20 gün sonunda yapılacak hak ediş işlemlerine müteakip ödenecektir.  
Uzatılabilecek gün kadar olan ödemeler, günlük bedel karşılığı olacak ve kiralama süresi sonunda ödenecektir. 
6.3- Fatura aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.  
 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2  
67090 ZONGULDAK 

KARAELMAS 879 003 3931 

 
7 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ  
Sözleşmenin süresi, römorkörün Zonguldak Limanına gelmesini müteakiben 08.00 de  başlayacak ve 20 takvim 
günü sonra 08.00 de sona erecektir. Ancak bu süre, ihtiyacın devamı halinde İdare tarafından aynı sözleşme 
esaslarında 20 güne kadar uzatılabilecektir. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

T.C. 

TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ ĞÜ 
SATINALMA DA İRE BAŞKAN LIĞI  

 
RÖMORKÖR K İRALAMA  İŞİNE AİT KURUMUMUZ İLE ……………….. ARASINDA DÜZENLENEN MAL 

VE HİZMET ALIMLARINA A İT 
PAZARLIK USULÜ H İZMET ALIM  SÖZLE ŞMESİDİR. 

(Kurum yönetmeliği 19.b/5 Maddesi) 
 
 
 

Madde 1 – Taraflar: 
a) İdare: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlü ğü 
               Satınalma Dairesi Başkanlığı Üzülmez Caddesi Mithatpaşa Mah. 
                                                                               67090 – ZONGULDAK 
b- Yüklenici:  

 

Sipariş No: 1913821 
İhale Kayıt No:2019/448168 
 
Madde 2-İşin Niteliği: 
 

İşin Adı  Birimi 
 

Miktarı Birim Fiyat  Tutarı: 
 

Römorkör Kiralama TL,€ EURO, USD $ /Gün 20 Gün   
TOPLAM:                         

 
 
Madde 3- Genel hükümler: 
3.1 - Kiralama süresi  min. 20 takvim günü, 24 saat, Liman İşletmemizde bağlı kalacak şekilde olacak ve  
ihtiyacın  devamı  halinde  bu  süre  20 güne kadar uzatılabilecektir. 
3.2 - Kiralama süresi içerisinde tüm iletişim ve koordinasyon İdaremiz Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü 
Liman  İşletme  Başmühendisliği  tarafından yapılacaktır. 
3.3 - Kiralanan  römorkörün  personeli  kılavuz  kaptanlar , deniz  servisi  personelimiz , limanda  çalışan  diğer  
Kurum  ve  Kuruluşların  personeli , limandaki  üçüncü  şahıs  firma  personeli  ile  uyum  içinde  çalışacaklar , 
herhangi  bir  anlaşmazlık  durumunda  karşı   tarafla  itilafa  girmeden  durumu  derhal  İdaremiz Liman ve 
Demiryolu İşletme Müdürlüğü Liman  İşletme  Başmühendisliğine  bildireceklerdir.      
3.4 - Kiralanan  römorkörün  personeli  6331  Sayılı  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği   Kanunu  ile  ilgili  mevzuatlar  
dahilide  zorunlu  kılınan  gerekli  tüm  koruyucu  ve  önleyici  tedbirleri  alacak  ve  kendi  sorumluluğunda  
olacaktır.   
 

Madde 4----    Römorkör kiralama hizmet alımında  %05,69 (Binde beş virgül altmışdokuz)  ………TL oranındaki karar pulu,  %09,48 Römorkör kiralama hizmet alımında  %05,69 (Binde beş virgül altmışdokuz)  ………TL oranındaki karar pulu,  %09,48 Römorkör kiralama hizmet alımında  %05,69 (Binde beş virgül altmışdokuz)  ………TL oranındaki karar pulu,  %09,48 Römorkör kiralama hizmet alımında  %05,69 (Binde beş virgül altmışdokuz)  ………TL oranındaki karar pulu,  %09,48 

(Binde dokuz virgül kırksekiz) ……(Binde dokuz virgül kırksekiz) ……(Binde dokuz virgül kırksekiz) ……(Binde dokuz virgül kırksekiz) ……………..TL oranındaki sipariş pulu Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 ………..TL oranındaki sipariş pulu Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 ………..TL oranındaki sipariş pulu Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 ………..TL oranındaki sipariş pulu Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 

5800 7292 5642 28 iban no.lu hesabımıza yatırılarak makbuzu Kurumumuza tevdii etmiştir.5800 7292 5642 28 iban no.lu hesabımıza yatırılarak makbuzu Kurumumuza tevdii etmiştir.5800 7292 5642 28 iban no.lu hesabımıza yatırılarak makbuzu Kurumumuza tevdii etmiştir.5800 7292 5642 28 iban no.lu hesabımıza yatırılarak makbuzu Kurumumuza tevdii etmiştir.    

 
Madde 5-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. 
 



Madde 6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ  
Sözleşmenin süresi, römorkörün Zonguldak Limanına gelmesini müteakiben 08.00 de  başlayacak ve 20 takvim 
günü sonra 08.00 de sona erecektir. Ancak bu süre, ihtiyacın devamı halinde İdare tarafından aynı sözleşme 
esaslarında 20 güne kadar uzatılabilecektir. 
 
Madde 7- KESİN TEM İNAT: Yüklenici bu işe ilişkin olarak  …………….TL. ( Y……………………. TL ve 
………… Kr ş.)’luk Süresiz Kesin Teminat mektubunu Kurumumuza tevdii etmiştir. 
. 

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

 
Madde 8- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 
8.1. 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. 
8.1.1. 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.  
8.1.2. 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.  
8.1.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmede meydana 
gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti göstereceklerdir.  
Madde 9- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu 
İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi İdareye ait Mal, Hizmet Alımları ve Yapım 
İşleri Yönetmeliğinin 15, 15/A ve 15/B maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç 
teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu 
hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu 
kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı kanunun 27 inci maddesi hükmü uygulanır. 
 
Madde 10- Anlaşmazlıkların Çözümü 

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ZONGULDAK mahkemeleri 
ve icra daireleri yetkilidir. 
.    
Madde 10- İş bu sözleşme ---------------- 2019 tarihinde (bir) nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
  
EKLER: 
1-Firma teklifi  
2-Teknik şartname  
3-Birim fiyat teklif formu  
 4-Vekâletname ve imza beyannamesi  
 
 

İDARE 
TÜRK İYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

YÜKLEN İCİ 
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