
TASLAK SÖZLEŞME  
 
İşbu sözleşme, bir taraftan ………………….. (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ve diğer taraftan 
………………… (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında …….. yılının ……. ayının 
…… gününde akdedilmiştir. 
1. Yüklenici ekli Teknik Şartname ve Temin Kayıt ve Şartları’nda teknik özellikleri, teslim koşulları 

belirtilen ve aşağıda miktar ve tanımı yapılan mal/mallar işbu sözleşmenin imza tarihini müteakip 
aşağıda belirtilen adreste Teslim Alana teslim edecektir. 

2. Satın alınacak mal/mallar, aşağıda gösterilen miktar ve tanımlarda ve Teknik Şartname’de 
belirtilen teknik özelliklere veya daha üstün teknik özelliklere sahip olacaktır. 

 Satın alınacak mal/malların tanımı: 

Sıra no Gider Kalemi Miktarı 

1   
 

3. Yüklenici bu Sözleşme ile satın alınacak mal/malları Teknik Şartname’de istenen koşullarda, 
Temin Kayıt ve Şartlarında belirtilen şartlara uygun olarak verilen miktar ve süreler içinde Alıcı 
tarafından belirtilecek adres veya adreslere teslim edecektir. 

4. Madde 2’de belirtilen ve işbu sözleşme kapsamında satın alınacak Malların toplam satın alma 
bedeli KDV hariç ………………….’dir (bundan sonra Sözleşme Bedeli olarak anılacaktır). 
Sözleşme Bedelinin açılımı Temin Kayıt ve Şartlarında verilmektedir. Yukarıda belirtilen fiyatlar 
kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi 
tutulmayacaktır. 

5. Bu Sözleşme kapsamında satın alınacak mal/malların tamamının teslim edilmesini müteakiben, 
Alıcı tarafından kontrollerinin yapılıp Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri tamamen 
karşıladığı ve her türlü eksikliklerin giderildiğinin tespit edildiği ile ilgili tutanak 
hazırlanmasından sonra düzenlenecek faturaya istinaden ödeme 1 gün içinde yapılacaktır. 

6. Aşağıda belirtilen Alıcı’ya ve Yüklenici’ye ait adresler yasal ikametgâh olarak belirtilmiş olup bu 
adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış addolunacaktır. 

6.1 Alıcı: 
       (Alıcı adı/ unvanı ve adresi) 

6.2 Yüklenici:  
(Yüklenici adı/ unvanı ve adresi) 

7. KDV ve varsa ÖTV’nin tamamı yatırımcı tarafından ödenecektir.  
8. Yüklenici, Sözleşmede belirtilen süreler içinde malın/malların tamamını veya herhangi bir 

kısmını teslim edemez veya montaj ve kabul işlemleri için gereken Hizmetleri icra edemez ise, 
Alıcı, gecikilen her bir hafta veya kesri için Sözleşme Fiyatının yüzde bir (% 1)’ine eşit bir 
meblağı gecikme cezası olarak kesecektir. Kesintiler yüzde üç (%3)’e ulaştığında, Alıcı 
Sözleşmeyi fesh edebilir. Gecikme cezası faturada indirim olarak belirtilecektir. 

9. Satın alınacak Makine ve Ekipmana ait uygulama rehberinde belirtilen teknik belgeler uygulama 
sözleşmesi ekinde yüklenici tarafından verilecektir. 

10. Sözleşmede geçerli dil Türkçe’dir. 
11. Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda yada taraflardan birinin Sözleşme 

hükümlerine uymaması ya da hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu kendi 
aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde Mersin (Alıcı 
tarafından başvurunun yapıldığı il belirtilecek) Mahkemeleri yetkilidir. 

12. Eki: Teknik Şartname, Temin Kayıt ve Şartları, Sipariş Duyurusu 
 
İşbu Sözleşme tarafların rızası ile ……………. günü müştereken imzalanmıştır. 
 

 
 
 

 

 
YÜKLENİCİ  

 
 

 
ALICI  

 


