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2021-2022 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz 
dağıtılacak Bakanlık yayını ders kitaplarının baskı hizmeti satın alınması işi  

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2021/5829  

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 
Bu Sözleşme, bir tarafta MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Destek 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta 
............................................................ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda 
yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.  

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 
2.1. İdarenin  

a) Adı:MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI Destek Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü  
b) Adresi: ATATÜRK BULVARI NO: 98 5. KAT C BLOK 06650 BAKANLIKLAR - 
ÇANKAYA / ANKARA  
c) Telefon numarası:3124131889  
ç) Faks numarası:3124181944  
d) Elektronik posta adresi(varsa):dhg_satinalma@meb.gov.tr  
e) Elektronik tebligat adresi :  

2.2. Yüklenicinin  
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ...........................................  
b) T.C. Kimlik No: ...............................................................  
c) Vergi Kimlik No: ..............................................................  
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ...........................................  
d) Telefon numarası: .............................................................  
e) Bildirime esas faks numarası: .................................................  
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): ...............................  
g) Elektronik tebligat 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.  
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik 
posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.  

Madde 3 - Sözleşmenin dili 
3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.  

Madde 4 - Tanımlar 
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak 
anılacaktır.) ve ihale dokümanını oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.  

Madde 5- İş tanımı 
5.1. Sözleşme konusu iş; 2021-2022 eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise 
öğrencilerine ücretsiz dağıtılacak kitaplara ilişkin, 30 iş kalemi 810.857.385,00 formadan oluşan 
(kağıt, kaplık, malzeme ve nakliye dahil) baskı hizmeti alımı. İşin teknik özellikleri ve diğer 
ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.  

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 
6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece 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 .......................(rakam ve yazıyla).......................... bedel üzerinden 
akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin 
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teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa, sonradan Genel 
Şartnamenin 37 nci maddesine göre tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.  

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 
7.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin  
İdarece belirlenen 430 teslim noktası ve Ders Aletleri Yapım Merkezi (2. ASO) Müdürlüğü 
deposuna yapılacak nakliyeler ile her türlü yükleme, boşaltma, sigorta, her türlü vergi, resim ve 
harçlar, Kamu İhale Kurumu payları, sözleşme giderleri ve masraflar ile kağıt, kaplık, 
mürekkep, tutkal, cilt yapıştırma, spiral, selefon vb. giderler ile bu işlere ait her türlü gider 
sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme 
bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.  

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri 
8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi 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 arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:  

1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,  
2) İdari Şartname,  
3) Sözleşme Tasarısı,  
4) Birim fiyat tarifleri (varsa),  
5) Özel Teknik Şartname (varsa),  
6) Teknik Şartname,  
7) Açıklamalar (varsa),  
Baskısı Planlanan İş Listesi  

8.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.  

Madde 9 - İşin süresi 
9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 300 (Üçyüz) gündür 
9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.  

Madde 10 - İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi 
10.1. İşin yapılacağı yer/yerler: Yüklenici tarafından kendi matbaasında baskısı yapılan kitapların 
430 il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirleyeceği depolar ve Ders Aletleri Yapım Merkezi 
(2. ASO) Müdürlüğü depolarıdır. 
10.2. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılmayacak ve 
sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 (Üç) gün içinde işe başlanacaktır.  

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler 
11.1. Kesin teminat  
11.1.1. Yüklenici bu işe ilişkin olarak ..................................................... (rakam ve yazıyla) kesin 
teminat vermiştir.  
11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../.... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen 
haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun 
süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.  
11.2. Ek kesin teminat  
11.2.1. Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı 
olması halinde bu artış tutarının % 6'sı 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.  
11.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin 
teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.  
11.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde 
belirtilen değerlerle değiştirilebilir.  
11.4. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:  
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11.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve 
Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal 
Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa 
ek kesin teminatların tamamı, Yükleniciye iade edilecektir.  
11.4.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve 
ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar 
ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin 
teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.  
11.4.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin 
hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen 
talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen 
bankaya veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde 
Hazineye gelir kaydedilir.  
11.5. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 
konulamaz.  

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları 
12.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) Millî 
Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce (Mali Hizmetler Daire Başkanlığı) 
verilen talimatlara göre ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:  

Baskısı yapılan kitapların tamamının İdarenin göstereceği İl/İlçe MEM müdürlükleri teslim 
noktalarına teslim edilip, MEBBİS kayıtları üzerinden kesin kabulleri yapıldıktan ve diğer 
kurumlara teslim edilen kitapların irsaliyeleri idareye teslim edilmesine müteakiben, Destek 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Muayene Kabul işlemleri tamamlandıktan sonra 
hakedişlerin düzenlenmesine istinaden ödenecektir. 

12.1.1. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere 60 gün 
içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.  
12.2. Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu 
takdirde öder.  
12.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına 
devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt 
ve şartları taşıması zorunludur.  

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 
13.1. Bu iş için avans aşağıdaki şartlar dahilinde verilecektir.  
13.2. İşe başlandıktan ve iş programı İdarece onaylandıktan sonra, Yüklenicinin yazılı isteği üzerine, 
verilecek avansla aynı miktarda (iş programında öngörülen hakediş ödemeleri üzerinden hesaplanan 
avans mahsubunun bitiş tarihine süreli) ve Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kapsam ve şekle 
uygun avans teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 
ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler karşılığında; sözleşmenin yürütülmesi için gerekli olan 
ekipman, tesis, malzeme ve nakliye giderleri için, sözleşme bedelinin yüzde 30 tutarında avans 
verilecektir.  
13.3. Hangi sebeple olursa olsun avansın zamanında verilmemesinden dolayı Yüklenici İdareden hiçbir 
şekilde süre uzatımı, tazminat ve benzeri taleplerde bulunmamayı kabul etmiştir.  
13.4. Yüklenicinin avans almak için İdareye yapacağı yazılı başvuruda bu avansı yukarıdaki amaca 
uygun olarak kullanacağını, ayrıca avansı tahsis edeceği hususlara ait miktar ve tutarları ve itfa 
tarihlerini bildirmesi ve avans hükümlerine uyacağını taahhüt etmesi şarttır.  
13.5. Yüklenici aldığı bu avansı, bildirdiği yerlere sarf ettiğini gösteren fatura suretleri ve benzeri 
geçerli belgeleri 60 gün içinde İdareye verecektir.  
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13.6. İdare; iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi veya 3 gün içinde 
işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansı veya bakiyesini bu halleri takip eden 
ilk hakedişten defaten kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını 
nakde çevirmeye her zaman yetkilidir.  
13.7. Avans mahsubu aşağıda yazılı esaslar dahilinde yapılır.  
13.7.1. Avans mahsup oranı, avans verilme oranının yüzde 100 fazlasıdır.  
13.7.2. Mahsup işlemi, sözleşme bedeli esas alınarak hesaplanan her bir hak ediş tutarından avans 
mahsubu oranında kesinti yapılması suretiyle gerçekleştirilir ve mahsup edilen tutar kadar avans 
teminatı iade edilir.  
13.7.3. Mahsup işlemlerinin sonunda avans bakiyesi kalmışsa, bu tutar son geçici hakedişten avans 
mahsup oranına bakılmaksızın tamamen kesilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde, aradaki farkın 
yüklenici tarafından otuz gün içinde nakden ödenmemesi halinde avans teminatı nakde çevrilerek 
mahsup edilir.  
13.7.4. İşin tasfiye edilmesi halinde Yüklenici, tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz gün içinde avans 
bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde avans teminatı 
nakde çevrilmek suretiyle avans bakiyesi mahsup edilir.  
13.8. Verilen avans hiçbir şekilde başkalarına devir veya temlik edilemez.  
13.9. Avans teminatları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

Madde 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. Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir 
sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle 
uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı 
hesaplanacaktır.  
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra 
değişiklik yapılamaz.  

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar 
15.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından 
yapılacaktır.  

Madde 16 - Cezalar ve sözleşmenin feshi 
16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:  
16.1.1. Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak 
gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin Binde 1 tutarında ceza kesilecektir. Ancak 
gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 
4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme 
idarece feshedilebilir. Sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedeli üzerinden yukarıda 
belirtilen oranda ceza uygulanacaktır.  
16.1.2. 16.1.1 nci maddede belirtilen haller dışında kalan durumlarda en az on gün süreli yazılı ihtar 
yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin Binde 1 tutarında ceza uygulanacaktır. 
Ancak söz konusu aykırılığın işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece 
feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshedilmemesi halinde ise sözleşme bedeli üzerinden yukarıda 
belirtilen oranda ceza uygulanacaktır.  
16.1.3. Kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçemez. 
Toplam ceza tutarının, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak 
cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek 
kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.  
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16.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak 
ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca 
tahsil edilir.  
16.3. 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.  
16.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde 
sayılan 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.  

Madde 17 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 
17.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.  
17.1.1. Mücbir sebepler:  

a) Doğal afetler.  
b) Kanuni grev.  
c) Genel salgın hastalık.  
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.  
d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.  

17.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı 
verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;  

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,  
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,  
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,  
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı 
olarak bildirimde bulunması,  
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,  

zorunludur.  
17.1.3. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru 
süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.  
17.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller:  
17.2.1. İdarenin 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.  
17.2.2. İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin 
ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.  
17.3. Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır.  

Madde 18 - Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri 
18.1.  
Sözleşme konusu hizmetin denetim, muayene ve kabul işlemleri, sözleşme tasarısında ve 
Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir. 
18.2. Üzerinde ihale kalan yüklenici malı en fazla (3) üç parti halinde teslim edebilir. 
18.3. Kısmi kabul yapılamaz. 
18.4. Yüklenici ihalesi üzerinde kalan kitabın/ kitapların idari ve teknik şartname ile birim 
fiyat teklif cetvelinde belirtilen özelliklere uygun olarak basılan ve idarece gönderilebilir izin 
yazısı üzerine kitapların teslim edileceği yazısı ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne verir. 
Muayene ve Kabul Komisyonlarınca; İdarece gönderilebilir izin yazısı teslim edilmeden, 
Muayene ve Kabul İşlemi yapılmaz. (İş artışı veya ek baskılarda bu madde hükmü 
uygulanmaz.) 
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18.5. Yüklenici tarafından, kitapların tamamı teslim edildikten sonra idarece gönderilebilir izin 
yazısı esas alınarak, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına genelge ile yetki devri verilen 
430 İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin oluşturacağı komisyonlar tarafından Kesin Kabul 
işlemleri yapılacaktır.  

Madde 19 - İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar 
19.1. Sözleşme konusu işin sözleşme eklerindeki hükümlere göre yapılıp yapılmadığını kontrol 
etmek üzere görev yapan kontrol teşkilatı, işin yapılmasını işin yapılma süresince her zaman 
kontrol edebilir. Kontrollerde tespit edilen uygunsuzluklar Genel Şartnamede öngörülen usul ve 
esaslar çerçevesinde kontrol teşkilatı ve yüklenici veya vekili ile beraber tutanağa bağlanır ve 
sözleşmede öngörülen cezalar uygulanır. 

Madde 20 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 
20.1. Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır.  
20.2. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul 
işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine 
(yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere 20/06/2021 - 30/07/2021 
tarihleri arasında İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilmesine müteakip İl/İlçe Milli 
Eğitim Müdürlükleri adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 30 (Otuz) 
işgünü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen 
yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.  
20.3. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, "Hizmet Alımları Muayene ve Kabul 
Yönetmeliği" ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli 
şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 30 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.  

Madde 21 - İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması 
21.1. İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde 
düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.  
21.2. Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri:  
21.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 22 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları 
22.1. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili 
mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde 
belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür.  
22.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 
sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu 
olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık 
gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin 
alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik 
tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde 
alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve 
uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.  

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması 
23.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,  

a) İşin yapılma veya teslim yeri,  
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun 
olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.  

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.  

Madde 24 - Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti 
24.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya 
mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.  
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24.2. Ortak girişim tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, 
tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili 
hükümlerine göre işlem tesis edilir.  

Madde 25 - Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 
25.1. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması 
nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi 
halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 
kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

Madde 26 - İdarenin sözleşmeyi feshetmesi 
26.1. Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:  
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine 
getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası 
uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı 
durumun devam etmesi,  
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen 
yasak fiil ve 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.  

Madde 27 - Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih 
27.1. 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.  
27.2. Taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı 
bulunması kaydıyla;  

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin 
bulunmaması,  
b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,  
c) 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.  
27.3. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem 
yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu 
ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.  

Madde 28 - Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi 
28.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin 
hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.  

Madde 29 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 
29.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;  

a) Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması,  
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün 
olmaması,  

şartlarıyla, sözleşme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale 
dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.  
İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı 
genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar 
işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.  
Bu ihalede 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çevresinde iş eksilişi 
yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının 
anlaşılması halinde ise, yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, 
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sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i 
ödenir.  

Madde 30 - Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu 
30.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 
25 inci maddesinde belirtilen ve 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 nci maddesi hükmü uygulanır.  
30.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yüklenicinin 
yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer 
alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.  
...............................[Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.] tarihli 
Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş 
deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.  

Madde 31 - Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu 
31.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, 
verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün 
sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya 
çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye 
ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri de 
uygulanır.  

Madde 32 - Fikri ve sınai mülkiyete konu olan hususlar 
32.1. Yüklenicinin, sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya 
getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai 
mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her 
türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda idareden 
herhangi bir istemde bulunamaz. Buna göre idare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, 
diğer hakları saklı kalmak kaydı ile yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine yüklenici, 
sözleşme imzalamadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, 
eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, 
idareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi 
getirilmemesi nedeniyle idare herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, 
bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere (yoksun kalınan kar ve 
kaçırılan fırsatlar dahil) yükleniciden tahsil ve tazmin edilir. 

Madde 33 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait 
şartlar 
33.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 34 - Garanti ile ilgili şartlar 
34.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 35 - Hüküm bulunmayan haller 
35.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun 
hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.  

Madde 36 - Diğer hususlar 
36.1.  

Yüklenici tarafından sözleşmeye konu ders kitaplarının 430 il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
depolarına teslimine idarece verilecek dağıtım planına göre 20/06/2021 tarihinde başlanacak 
olup son teslim tarihi  30/07/2021 dir. Yüklenici tarafından 20/06/2021 tarihinden önce teslimat 
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yapılamayacağından bu tarihten önce baskısı gerçekleştirilen ders kitaplarının depolanması 
yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. İdareden kaynaklanan sebepler haricinde ve idarece 
süre uzatımı verilmediği taktirde son teslim tarihi hiçbir şekilde 30/07/2021 tarihini 
geçmeyecektir. 

(Pandemi sürecinden dolayı 2020-2021 eğitim-öğretim yılında okulların kapatılma tarihinde 
değişiklik olması halinde depolara dağıtım sürecinin başlama tarihinde değişiklik yapılabilir.) 

İhale dokümanı ekinde yer alan Baskısı Yapılacak İş Listesi Genel Müdürlük Makamından 
alınan 30/12/2020 tarih ve 18657242 sayılı Makam Onayı ile uygun bulunmuş olup, ihale 
kapsamında isteklilerden Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan miktarda baskı hizmeti satın 
alındığından söz konusu cetvelde yer alan miktarlar göz önünde bulundurularak İdarece 
gerekli görülmesi halinde iş kalemlerini oluşturan ders kitabı çeşit ve adetlerinde değişiklik 
yapılabilecektir. 

İhalenin 1-15 nolu iş kalemleri ilköğretim ders kitaplarını, 16-30 nolu iş kalemleri ise 
ortaöğretim ders kitaplarını kapsamakta olup, ihaleden sonra ilköğretim-ortaöğretim ders 
kitapları için (aynı istekli  üzerinde kalmış olsa dahi) ayrı ayrı sözleşmeler imzalanacaktır. 

36.2. Yüklenici tarafından talep edilmesi halinde ilköğretim ders kitapları (1-15 nolu iş 
kalemleri) için Sözleşmenin 13 üncü maddesine göre sözleşme bedelinin  % 30 u oranında, 
ortaöğretim ders kitapları (16-30 nolu iş kalemleri) için ise sözleşme bedelinin  % 10 u 
oranında avans verilebilecektir.  

36.3. Kitapların yükleniciye teslim edilen örneklerinde dizgi, tasarım, yazı vb. hatalar olması 
halinde idare tarafından verilen talimatlara göre bu hatalar yüklenici tarafından ücretsiz 
olarak düzeltilecektir. Ayrıca kitapların iç sayfa düzenlemeleri yapılacak, standart kullanılan 
bayrak, istiklal marşı, gençliğe hitabe, andımız, Atatürk portresi, Türkiye haritası ve Türk 
dünyası haritası kitapların belirlenen sayfalarına idarece verilecek olan materyaller 
kullanılacaktır. Kitapların ölçüleri şartnamede belirtilen ölçüler olup, verilen CD’lerdeki 
ölçüler esas alınmayacak teknik şartnamede belirtilen ölçülere göre baskıları yapılacaktır. 
İdareye ozalit kontrolü getirilmeyecek olup, Yüklenici ozalit kontrollerini kendi bünyesinde 
yapacaktır, karşılaşılan sorunlar derhal idareye bildirilecek ve idarenin talimatları 
doğrultusunda işlem yapacaktır. 

Ayrıca; Bu zaman içerisinde geçen süre hiçbir şekilde sözleşmenin imzalanmasından itibaren 3 
(üç) günü geçmeyecektir. (idareden kaynaklanan gecikmeler hariç olmak üzere) 

36.4. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 300 (üçyüz) takvim günü olmakla birlikte 
yüklenici ile imzalanan ilk sözleşmeye konu kitaplar 20/06/2021 – 30/07/2021 tarihleri arasında 
idarece yükleniciye bildirilen dağıtım planına göre 430 il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim 
edilecektir. 

Ancak işin özelliği dolayısıyla idarece sözleşme süresi içerisinde ilave iş/baskı talebinde 
bulunabilir. İdarece sözleşme bedelinin % 20 sine kadar oran dahilinde talep edilen ek baskılar 
yüklenici tarafından oranına/sayısına bakılmaksızın herhangi bir itirazda bulunmadan 
gerçekleştirilmek zorundadır. 

36.5. Yükleniciler tarafından dağıtımı yapılacak kitapların sevkiyat esnasında zarar görmemesi 
için kitapların, paletlerden taşmayacak şekilde istifi yapılacaktır. 
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36.6. İhaleye esas kitapların zorunlu sebeplerle forma sayılarının değişmesi halinde yükleniciye 
teslim edilen örneklere göre fiilen baskısı yapılan forma sayısı üzerinden ödeme yapılacaktır. 
Ancak; yüklenici idarece teslim edilen CD kayıtlarına göre baskı esnasında kitapların forma 
sayılarında artış yaşanması halinde söz konusu kitapları ve gerçekleşen forma sayılarını 
İdareye yazılı olarak bildirecek ve forma artışına ilişkin yüklenici ile ek sözleşme 
imzalanacaktır. Aksi takdirde forma artışına ilişkin olarak sözleşme bedeli haricinde ödeme 
yapılmayacaktır. 

36.7. Yüklenici/Yükleniciler tarafından basımı yapılan, ders kitaplarından 150 (yüzelli) adet 
numune ücretsiz olarak idareye idari şartnamenin 48.5. maddesinde  belirtilen tarihte  teslim 
edilecektir. 

36.8. Yüklenici/Yükleniciler baskısı tamamlanan ders kitaplarını, İdarece düzenlenen 
gönderilebilir izin yazısından sonra sevkiyata başlayacaktır. 

36.9. Yükleniciler tarafından baskıları yapılan kitaplarla ilgili Cumhuriyet Savcılığı, Millî 
Kütüphane ve Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine gerekli derlemeler zamanında teslim 
edilecek ve teslim evrakının bir örneği hakedişle birlikte idareye teslim edilecektir. 

36.10. İdare, ihale konusu işin yapımı ve tesliminde; üretimin her aşamasını yüklenicinin 
üretim mahallinde (kullanılan malzeme ve makineler dâhil olmak üzere) kontrol etme hakkına 
sahip olup, yüklenici tarafından her hangi bir itirazda bulunulmadan, idarenin yazılı veya 
sözlü talimatları doğrultusunda iş ve işlem yapacaktır. 

36.11. Yüklenici tarafından baskıları yapılan ve idarenin gönderilebilir izin yazısından  sonra 
kitaplardan,  Yurtdışı, Kuzey Kıbrıs ve dağıtım fazlalığı olanlar, en geç 10/08/2021 tarihine 
kadar Ders Aletleri Yapım Merkezi (2. ASO) Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir. 

36.12. İş bitim tarihinin, hafta sonuna (Cumartesi, Pazar) veya bir resmi tatil gününe 
rastlaması halinde bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk mesai günü iş bitim tarihi olarak kabul 
edilecektir. 

36.13.  Yapılan sözleşme konusu işle ilgili Kesin Kabuller yapılıncaya kadar her türlü zarar, 
ziyan ve sorumluluk Yükleniciye aittir. 

36.14.Yüklenici, baskıya konu kitapları 20/06/2021-30/07/2021 tarihleri arasında teslim 
etmediği takdirde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak, gecikilen her 
takvim günü için geç teslimi yapılan kitabın iş kalemi içerisindeki kendi toplam sözleşme 
bedelinin % 0,1’i oranında (binde bir) cezai işlem uygulanacaktır. 

36.15. İdare tarafından görevlendirilen Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yapılan 
inceleme ve değerlendirme sonucunda baskıların arka vermesi, kirlenme, yolma, tonlama 
olması, renklerin üst üste oturmaması, kırışıklık, buruşukluk, baskı hatalarının bulunması, 
katlamadan dolayı formalarda kırışma, yırtılma ve kirlenme, iğne deliği, mürekkep ve kitap 
cilt tutkallarının teknik şartnameye uymadığı veya sırt kapaklarının bozuk olduğu tespit edilen 
kitaplar ve ekleri iade edilecek ve yenileri ile en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde değiştirilecektir. 
Aksi takdirde İDARE bu kitap/kitapları maliyeti ne olursa olsun piyasadan baskılarını yaptırıp 
yerine teslim edecek ve her bir kitap maliyetinin nakliye dâhil on katı üzerinden yükleniciden 
tahsil edilecektir. Yüklenici bu durumda hiçbir hak talep edemez. 

36.16. Yüklenici tarafından teslim edilen kitaplarda idare ve/veya muayene ve kabul 
komisyonu tarafından kabulü yapılmış olmakla birlikte okullara/öğrencilere/ öğretmenlere 
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yapılan dağıtımdan sonra 31.12.2021 tarihine kadar, 15. maddede belirtilen eksiklikler ile 
teslim alınıp dağıtımı yapılan kitapların kâğıt ve kaplıklarında gramaj eksikliğinin tespit 
edilmesi halinde bu kitapların tamamında aynı hatanın var olduğu kabul edilerek ilgili kitabın 
iş kalemi içerisindeki kendi toplam sözleşme bedelinin % 1 (Yüzdebir)’i oranında ayrıca ceza 
kesintisi yapılacaktır. 

36.17. Yüklenici, baskısını yaptığı kitapların idarenin gönderilebilir izin yazısını almadan 
dağıtımını yapması halinde ilgili kitabın iş kalemi içerisindeki kendi toplam sözleşme bedelinin 
% 1’i (yüzde bir) oranında ceza kesintisi yapılacaktır. Ayrıca; idarenin gönderilebilir izin 
yazısını da kesin kabulden önce ilgili teslim noktalarına gönderilmemesi halinde de aynı cezai 
işlem uygulanacaktır. 

36.18. Sözleşmenin imzalanmasından sonra idareden kaynaklanan gecikmeler hariç olmak 
üzere 7 (yedi) iş gününden sonra baskıya esas film ve CD’lerin alınmaması halinde gecikilen 
her gün için 5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası) ceza kesilecektir. 

 
36.19. Yüklenici/Yükleniciler kitapların metin ve kapak filmleri, CD ve orijinallerini ilave işler 
dahil işin bitim tarihi itibariyle (mücbir sebepler hariç) onbeş (15) takvim günü içerisinde 
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne tutanak karşılığında teslim edilecek olup, teslim 
edilmemesi halinde gecikilen her takvim günü için 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) cezai işlem 
uygulanacaktır. 

36.20. Kitapların orijinal kapak film veya CD hiç teslim edilmemesi halinde orijinal film veya 
CD başına 10.000,00 TL. cezai işlem uygulanacaktır. 

36.21. Kitapların orijinal kitap veya metinlerinin hiç teslim edilmemesi halinde orijinal kitap 
veya metni başına 10.000,00 TL. cezai işlem uygulanacaktır. 

36.22. Yükleniciler verilen örnekleri (Film, Cd, Kitap, Metin vb.) muhafaza altında tutacak 
olup, her hangi bir mazeret kabul edilmeyecektir. 

36.23. Muayene ve kabul işlemleri sırasında yüklenicinin 20/06/2021-30/07/2021 tarihleri 
arasında taahhüdü kapsamında, her bir teslim noktasına teslim etmesi gereken kitapları ayrı 
ayrı en az %99 oranında teslim etmiş olduğu, ancak %1’e kadar eksiklik olduğunun tespiti 
halinde bu eksiklikler yazılı olarak yükleniciye bildirilir. Yüklenici bu bildirimi izleyen 10 iş 
günü içerisinde eksik olduğu bildirilen kitabı/kitapları ilgili teslim noktasına teslim eder. Bu 
durumda yükleniciye hiçbir şekilde gecikme cezası uygulanmaz. Ancak verilen süre içerisinde 
eksikliklerin giderilmemesi halinde 30/07/2021 tarihinden başlamak üzere gecikilen her gün 
için kitabın iş kalemi içerisindeki kendi toplam sözleşme bedelinin %0,1’i oranında (binde bir) 
cezai işlem uygulanacaktır. 

Madde 37 - Anlaşmazlıkların çözümü 
37.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde 
Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  

Madde 38 - Yürürlük 
38.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.  

Madde 39 - Sözleşmenin imzalanması 
39.1. Bu sözleşme 39 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 
anlaşıldıktan sonra .../.../...... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, 
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Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye 
verecektir.  
İdare Yüklenici  
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