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1 ADET BİNEK ARAÇ ALIM İŞİ İŞİ İHALESİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI 

1. Sözleşmenin tarafları 

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (bundan sonra Ajans olarak 

anılacaktır) ile diğer tarafta .......................... (bundan sonra Yüklenici olarak 

anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir. 

 

2. Taraflara ilişkin bilgiler 

2.1. Ajansın; 

2.1.1. Adı   : Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 

2.1.2. Adresi   : Kuzeykent Mah. Kayın Sokak No:9 KASTAMONU 

2.1.3. Telefon numarası : 0366 212 58 52 

2.1.4. Faks  Numarası : 0366 212 58 55 

2.1.5. Elektronik posta adresi: bilgi@kuzka.gov.tr 

 

2.2. Yüklenicinin; 

2.2.1. Adı, soyadı/ticaret unvanı  : 

2.2.2. T.C. Kimlik No   : 

2.2.3. Vergi Kimlik No   :  

2.2.4. Yüklenicinin tebligata esas adresi : 

2.2.5. Telefon numarası   : 

2.2.6. Bildirime esas Faks Numarası : 

2.2.7. Bildirime esas elektronik posta adresi :  

 

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 

etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, 

en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin 

ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar 

ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.  

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya 

elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.  

 

3. Sözleşmenin dili 

3.1. Bu sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. 

 

4. Tanımlar 

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi 

Satınalma ve İhale Usul ve Esasları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ihale dokümanını oluşturan diğer belgelerde yer alan 

tanımlar geçerlidir. 

mailto:bilgi@kuzka.gov.tr
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5. İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı  

5.1. İşin adı    : 1 ADET BİNEK ARAÇ ALIM İŞİ  

5.2. Malın Teslim Yeri  : Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik  

  Hizmet Binası Kuzeykent Mah. Kayın Sokak No:9  

  Merkez/KASTAMONU 

5.3. İşin niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET BİNEK ARAÇ ALIMI 

5.4. Sözleşme konusu iş; 1 ADET BİNEK ARAÇ ALIM işidir. İşin teknik özellikleri ve 

diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde 

düzenlenmiştir. 

 

6. Sözleşmenin türü ve bedeli  

6.1. Bu sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, Ajans tarafından hazırlanmış cetvelde yer alan 

her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan (KDV HARİÇ) 

…………………… (Yazıyla) TL. toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.  

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği birim fiyatlar esas 

alınır. 

 

7. Sözleşme bedeline dâhil olan giderler 

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, giderleri ile ulaşım, 

sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dâhildir. Sözleşme 

damga vergisi yüklenici tarafından ayrıca ödenecektir. İlgili mevzuatı uyarınca 

hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp, Ajans tarafından 

Yükleniciye ödenir. 

 

8. Sözleşmenin ekleri 

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, Ajansı ve 

Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan 

belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale 

dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler 

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki 

gibidir. 

8.2.1.1. İdari Şartname,  

8.2.1.2. Sözleşme Tasarısı,  

8.2.1.3. Teknik Şartname,   

8.2.1.4. Açıklamalar (varsa), 

8.2.1.5. Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul 

ve Esasları  

8.2.1.6. Diğer Ekler. 
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8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. 

 

9. Sözleşmenin Süresi 

9.1. Bu sözleşmenin süresi 60 (Altmış) takvim günüdür. 

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır. 

 

10. Malın Teslim Yeri ve Teslim Şekli 

10.1. Malın teslim edileceği yer; Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik 

Hizmet Binası Kuzeykent Mah. Kayın Sokak No:9 Merkez/KASTAMONU 

adresidir. 

10.2. Söz konusu mal defaten teslim edilecektir.   

 

11. Teminata ilişkin hükümler 

11.1. Kesin teminat 

11.1.1. Yüklenici bu iş için Ajansa,..........................(rakam ve yazıyla)........................... 

tutarında kesin teminat vermiştir. 

11.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat 

mektubunun süresi …/…/…. tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede 

belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin 

anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi 

karşılayacak şekilde uzatılır.  

11.2. Ek kesin teminat 

11.2.1. İş artışına gidilmesi halinde, bu artış tutarının % 10'u oranında teminat olarak 

kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. İş artışı olarak ödenecek 

bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak 

suretiyle de karşılanabilir.  

11.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat 

mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz. 

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, teminat olarak 

kabul edilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, Ajans 

tarafından alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 

11.2.4. Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 

10’u oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat 

alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat 

miktarı hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir. 

11.3. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi  

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine 

getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı Ajansa herhangi bir borcunun olmadığı 

tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan 

mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi 
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dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, 

Yükleniciye iade edilir. 

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle Ajansa ve Sosyal Güvenlik 

Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni 

vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto 

çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek 

borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir. 

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan 

hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde 

Ajansın yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin 

teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat 

mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, Ajansça alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine 

ihtiyati tedbir konulamaz. 

 

12. Ödeme yeri ve şartları 

12.1. Yüklenicinin hakedişi Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğince ödenir. 

12.2. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını Ajansın yazılı izni olmaksızın başkalarına 

temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve Ajans tarafından 

istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir. 

12.3. Ajans, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren 

Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline 

ödemeyi yapacaktır. 

 

13. Avans verilmesi şartları ve miktarı  

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir. 

 

14. Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen 

ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya 

yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde 

bulunamaz.  

14.2. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan 

sonra değişiklik yapılamaz. 

 

15. Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar  

15.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi 

tarafından yapılacaktır. 
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16. Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine 

ait şartlar 

16.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

17. Garanti ile ilgili şartlar 

17.1.  Araç 3 Yıl ve/veya 100.000 km. garanti kapsamında olacaktır. 

17.2. Garanti süresi muayene kabul tarihinden itibaren başlayacaktır. 

 

18. Cezalar 

18.1. Ajans tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir. 

18.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı, 

sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dâhilinde 

gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak 

gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi ve bu işe ilişkin 

yükümlülüklerini teknik şartnameye uygun ve eksiksiz gerçekleştirmek 

zorundadır. Ajansın uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen 

yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, Ajansın ve/veya üçüncü şahısların bir 

zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 

18.1.2. Yüklenici taahhüt ettiği aracı son teslim tarihine kadar ajansa teslim etmemesi 

halinde sözleşme bedelinin %0,2 (binde ikisi) tutarında gecikme cezası uygulanır. 

18.1.3. Ajans tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme 

bedelinin % 30'unu geçmeyecektir. 

18.1.4. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın 

yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden 

karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir. 

18.1.5. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi 

halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek 

kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere 

göre tasfiye edilir. 

18.1.6. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin yasak fiil veya davranışlarda 

bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek 

kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme 

feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

 

19. Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 

19.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.  

19.1.1. Mücbir sebepler:  

19.1.1.1. Doğal afetler.  

19.1.1.2. Kanuni grev.  

19.1.1.3. Genel salgın hastalık.  
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19.1.1.4. Kısmi veya genel seferberlik ilanı. 

19.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre 

uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;  

19.2.1. Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,  

19.2.2. Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,  

19.2.3. Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,  

19.2.4. Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin 

Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması, 

19.2.5. Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,  

zorunludur. 

19.3. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici 

başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz. 

19.4. Ajanstan kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller: 

19.4.1. Ajansın sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru 

olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple 

sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun 

taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli 

ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve 

yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az 

gecikilen süre kadar uzatılır. 

19.4.2. İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla 

orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır. 

 

20. Sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı 

yükümlülükler 

20.1. Sözleşmelerinde öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması 

hâlinde artışa konu olan işin; 

20.1.1. Sözleşmeye esas proje içinde kalması, 

20.1.2. Ajansı külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak 

mümkün olmaması, 

20.1.3. Sözleşme ve şartnamesine hüküm konulmuş olması, 

20.1.4. Sözleşme bedelinin %20'sini aşmaması, 

şartlarıyla, süre hariç sözleşme ve ihale belgelerindeki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye 

yaptırılabilir. 

20.2. Bu iş kapsamında Ajans yukarıdaki şartların ortaya çıkması halinde öngörülen şartlar 

dâhilinde iş artışına gidebilir. 

20.3. İşin bu şartlar altında tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise iş artışı 

yapılmaksızın hesap, genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, bu durumda işin 
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tamamının ihale belgeleri ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi 

zorunludur. 

20.4. Sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan mal ve 

hizmet alımları ile yapım işlerinde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda 

yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, 

sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel 

farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir. 

20.5. Ajans gerekli görmesi kaydıyla, işin herhangi bir safhasında sözleşme bedelinin 

%20’sini aşmamak kaydı ile iş eksilişine gidebilir.  

20.6. İş eksilişine gidilmesi halinde iş eksilişinin başladığı dönem kıst hakediş hesabı 

yapılacak ve kalan aylarda da eksilişe göre hakediş yapılacaktır. 

20.7. İhale neticesinde işe başlama tarihine kadar sözleşmenin imzalanamamış olması 

halinde sözleşme imzalanmasına müteakip ajansça uygun görülecek tarihte yer teslimi 

yapılarak işe başlanılacak olup, sözleşmenin başlama tarihine kadar geçecek süre iş 

eksilişi olarak değerlendirilmeyecektir. 

 

 

21. Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 

21.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul 

işlemleri Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve 

Esasları hükümlerine göre yürütülür. 

21.2. Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır. 

 

22. Sözleşmede değişiklik yapılması 

22.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve Ajans ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması 

kaydıyla, 

22.1.1. İşin yapılma veya teslim yeri,  

22.1.2. İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu 

süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde 

değişiklik yapılabilir. 

22.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme 

düzenlenemez. 

 

23. Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi 

23.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun 

olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak 

gecikme cezası uygulanır.  

23.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her 

gün için sözleşme bedelinin % 0,2 (bindeiki) oranında gecikme cezası uygulanır.  
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23.3.  İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde 

ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme 

feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

23.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak 

hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması 

halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.  

23.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük 

gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.  

23.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi 

halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda 

sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz. 

 

24. Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 

24.1. Sözleşmenin Ajans veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve 

sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi 

Satınalma ve İhale Usul ve Esasları hükümleri uygulanır. 

 

25. Hüküm bulunmayan haller 

25.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, Kalkınma Ajansları Mal, 

Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esasları ile ilgisine göre 4734 sayılı 

Kanun ve 4735 sayılı Kanun, bu mevzuatta hüküm bulunmaması halinde ise Genel 

Hükümler uygulanır. 

 

26. Devir ve Temlik 

26.1.  Yüklenici, hiçbir suretle bu sözleşmeyi devir edemez. 

26.2. “Ödeme yeri ve şartları” maddesindeki temlik hükümleri uygulanır. 

 

27. Sözleşmenin Feshi 

27.1. Ajansın Sözleşmeyi Feshetmesi 

27.1.1. Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya 

taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine 

getirmemesi yahut yüklenicinin, Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi 

Satınalma ve İhale Usul ve Esasları ile İhale Dökümanları’nda belirtilen yasak fiil 

veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinin yapılan ihtara rağmen 

devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 

kalmaksızın sözleşme feshedilerek yüklenicinin kesin teminatı gelir kaydedilir. 

27.1.2. Ajans tarafından sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat alındığı 

tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 

yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir ve güncellenen tutar 

ile kesin teminat tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir. Hak edişlerden 
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kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde ise, alıkonulan tutar gelir 

kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş 

miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı usullere göre güncellenerek 

yükleniciden tahsil edilir. 

27.1.3. Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilmez, borcu varsa 

ayrıca tahsili yoluna gidilir. 

27.1.4. Ajans tarafından sözleşmenin feshedilmesi halinde, Ajansın bu nedenle uğradığı 

her türlü zarar ve ziyan yükleniciden tazmin ettirilir. 

27.1.5. Mücbir sebep hali dışında Ajansla yaptığı sözleşmesi feshedilen kişiler 

sözleşmenin feshi tarihinden itibaren 3 yıl, yasak fiil ve davranışları nedeniyle 

sözleşmesi feshedilen kişiler ise sözleşmenin feshi tarihinden itibaren 5 yıl süreyle 

ajansların yapacağı ihalelere katılamaz. 

27.2. Sözleşmenin Ajans veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve 

sözleşmeye ilişkin yukarıda düzenlenenler hariç diğer hususlarda Kalkınma Ajansları 

Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satınalma ve İhale Usul ve Esasları hükümleri uygulanır. 

 

28. Yüklenicinin ihaleye katılma yasağı bulunduğunun tespiti halinde; 

28.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde şartnameye 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.  

 

29. Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Hali 

29.1. Yüklenicinin ölümü ve iflası halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek, kesin 

teminatı ve varsa sair alacakları, ölümü durumunda mirasçılarına, iflası durumunda ise 

kendisine verilir. Ancak Ajans, ölüm tarihinden itibaren 30 gün içerisinde talep 

edilmesi ve kesin teminat verilmesi şartıyla, aynı koşullarla sözleşmeyi ölenin 

mirasçılarına devredebilir. 

29.2. Yüklenici sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, 

tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak 

duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren en geç bir ay içinde Ajansın kabul 

edeceği bir şahsı vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir. 

29.3. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, şahıs veya 

şirket olmasına göre yüklenicilerden birinin ölümü, dağılması, iflası, tutuklu veya 

mahkûm olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz. Bu durumda diğer 

ortaklar, teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak işi 

bitirirler. 

29.4. Birlikte yapılan taahhütlerde yüklenicilerden biri Ajansa pilot firma olarak bildirilmiş 

ise, pilot firmanın şahıs veya şirket olmasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde 
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sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer yüklenicilerin teklifi ve Ajansın uygun 

görmesi halinde, sözleşme yenilenerek işe devam edilir. 

 

30. Diğer hususlar 

30.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

 

31. Yürürlük 

31.1. Bu sözleşme her iki tarafça imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

32. Anlaşmazlıkların çözümü 

32.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın 

çözümünde Kastamonu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

33. Sözleşmenin imzalanması 

33.1. Bu sözleşme 33 (Otuzüç) maddeden ibaret olup, Ajans ve Yüklenici tarafından tam 

olarak okunup anlaşıldıktan sonra …./.…/……. tarihinde bir nüsha olarak imza altına 

alınmıştır. Ayrıca Ajans, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun Ajans 

tarafından onaylı suretini” düzenleyip Yükleniciye verecektir. 

 

AJANS YÜKLENİCİ 

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI  

  

  

  

 


