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 54.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURUNUN ORGANİZE VE 

KOORDİNE EDİLMESİ İLE ORGANİZASYON İÇİNDE YER ALAN TÜM 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME  

 

 

1- Sözleşme Tarafları 
 

Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Bisiklet Federasyonu (bundan sonra “Federasyon” olarak 

anılacaktır) ile diğer tarafta  …………………………………………………………… (bundan 

sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilin de akdedilmiştir. 

 

2- Taraflara İlişkin Bilgiler 

2.1 Federasyon‘un adresi:  

Adres: Beştepe Mah.Yaşam Cad. Nergis Sok. No:7/A – Kat:8 D.15 (Via Tower İş Merkezi)  

Söğütözü –ANKARA  

Tel no : 0312 310 9613  

Faks no : 0312 312 1275  

E-posta adresi: info@bisiklet.gov.tr 

2.2 Yüklenicinin tebligat adresi ve diğer bilgileri 

Adres    :  ……………………… 

Tel no   : ………………………   

Faks no : ……………………….   

E-posta adresi: …………………… 

 

Her iki taraf  madde 2.1. ve 2.2.’de  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. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi 

içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik 

posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. 

 

3- İş Tanımı  

Sözleşme konusu iş; 09-14 Ekim 2018  tarihlerinde yapılacak olan teknik şartnamede belirtilen 

Konya - İstanbul arası altı etapta  yapılacak olan 54.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet 

Turunun Organize Ve Koordine Edilmesi İle Organizasyon İçinde Yer Alan Hizmetlerle İlgili 

Alımlardır. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan şartname ve ek 

belgelerde düzenlenmiştir. 

4- Sözleşmenin Türü ve Bedeli 

Bu sözleşme, yüklenicinin söz konusu 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunda, Ek1 

detaylarına göre verilecek, organizasyon hizmetleri için K.D.V. hariç ……………………….- 

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

Uçak biletleri ve ekstra bagajlarla ile ilgili bedeller ise hazırlanan ve onaylanan bilet bedelleri 

kadardır. 

Yüklenici, sözleşmede yer almayan ve gerekli görülen her türlü hizmeti, bedeli karşılığında, 

federasyonun yazılı onayı veya ek sözleşme onayı ile yerine getirecektir. 
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5- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler 

Sözleşme bedeli  sözleşme konusu tüm  alımlara ilişkin bedeller ile bu   alımlara ilişkin sigorta, 

vergi, resim ve harç giderleri ve ilgili diğer tüm giderleri kapsamaktadır.  Yüklenici sözleşme 

konusu işe ilişkin  hizmet ve malların bedelleriyle sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ve 

sözleşme ile ilgili diğer giderlerde her hangi bir nedenden dolayı maliyet artışı olduğu 

gerekçesiyle  bedel arttırımı ya da fark bedel talebinde bulunamaz. 

6-  Sözleşmenin Ekleri 

Şartnameler, teklif dökümanı  ve teknik bilgiler bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, 

İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dökümanını oluşturan 

belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde, ihale dökümanında yer 

alan hükümler esas alınır. 

7- Sözleşmenin Süresi   

Sözleşmenin süresi,  sözleşmenin akdinden başlar ve 54.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun 

bitmesi ardından 19 Ekim 2018 tarihinde biter. 

8- Teminata İlişkin Hükümler 

Bu sözleşmenin taraflarca  imzalanması ile birlikte Yüklenici Federasyona katma değer vergisi 

hariç toplam tutarın %6’ı  oranında kesin teminat verecektir. 

9- Ödeme Yeri ve Şartları 

Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelinin, avans dışında kalan bölümü, işin bitiminde 

yüklenicinin veya vekilinin hazır bulunacağı iş bitim raporunun tanzim edilmesinden sonra 

düzenlenecek ödeme evrakları sonucu Federasyon merkezinin bulunduğu Ankara’da ödemesi 

yapılır. 

10- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı 

Bu iş için ödeme federasyon tarafından Yükleniciye bütçe imkanları ölçüsünde  yarış öncesinde 

avans verebilir ve kalan kısım toplam fatura karşılığı, Federasyon bütçe durumuna göre 2018 

yılı içinde ödenecektir. 

 

11-  Vergi, Resim, Harç İle Sözleşme ile İlgili Diğer Giderler 
Vergi, resim, harç ile sözleşme ile ilgili diğer giderler Yüklenici ’ye aittir. 

 

12- Fiyat Farkı 

Gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, mal-

hizmet bedeli,  vergi, resmi harç ve benzeri mali yükümlülüklerde meydana gelen artış tamamen 

Yüklenici ‘ye aittir. 

13-  Cezalar ve Kesintiler 

Yüklenici, federasyon tarafından talep edilen hizmetlerin yerine getirilmemesi durumunda 

eksik hizmet bedelinin %5’i kadar ceza öder. Eksik hizmetin bedeli Yükleniciye ödenmez. 

14-  İşin Kontrolu  

İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp 

yürütülmediği Federasyon tarafından görevlendirilen yetkili tarafından denetlenir. Bu yetkili iş 

başlangıç tarihinden önce yazılı olarak Yüklenici’ye  Federasyon tarafından bildirilir. 
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15-  İş Teslimine Dair Şartlar 

Sözleşmeye dahil hizmetler 19 Ekim 2018 tarihinde tamamlanmış olacaktır. Bu tarihte 

Federasyon ve Kontrol Yetkilisinin onaylanacağı İş Bitim Raporu ile  Yüklenicinin işi eksiksiz 

tamamladığının tespit edilmesi gerekir.  

 

 

16-  İş Artışı ve İş Eksilişi 

İş artışı sözleşme bedelinin % 20’sini aşmamak ve Federasyon onayı almak kaydıyla yapılabilir. 

Bu durumda ek fatura ile Federasyona faturalandırma yapılır. Federasyonca iş artış onayı 

verilmeyen işlerle ilgili ödeme yapılamaz. 

İş eksilişi durumunda ise, Federasyon tarafından yükleniciye iade faturası kesilir. 

17-  Sözleşmenin Feshi 

Yüklenicinin  işbu sözleşme ve eklerine  aykırı davranması halinde Federasyon tarafından bu 

aykırılığın giderilmesi hususunda kendisine yapılacak yazılı bildirim üzerine  en geç 7 gün 

içinde akde aykırılığın giderilmesi gerekmektedir. Akde aykırılığın bu süre içinde 

giderilmemesi halinde Federasyon sözleşmeyi tek taraflı olarak haklı nedenle feshetme hakkına 

sahip  olacaktır. Bu durumda Yüklenici Federasyon’un her türlü zararını  nakden ve defaten  

karşılamakla yükümlüdür.  

 

Federasyon’un fesih hakkını kullanması ya da kullanmaması işbu sözleşme ve eklerinde  yer 

alan ceza bedelinin Yüklenici tarafından ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.  

18-   Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi 

Mücbir sebeplerden dolayı Federasyon veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak yazılı 

bildirimle feshedebilir. Bunun için   mücbir sebep halinin  30 gün devam etmesi ve akabinde 

diğer tarafa yazılı olarak bildirimde bulunulması şarttır. Sözleşmenin  mücbir sebeplerden 

dolayı feshedilmesi halinde,  Yüklenicinin hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin 

teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.  

 

19-  Diğer Hükümler  

İşbu sözleşme konusu işle ilgili olarak gerçekleştirilecek faaliyetler sonucu ortaya çıkacak her 

türlü fikri – sınai mülkiyet hakları  Federasyona ait olacaktır.  

 

Yüklenici işbu sözleşme konusu işle ilgili olarak Federasyon’un talimat ve görüşleri ile bağlı 

olduğunu  kabul ve taahhüt etmiştir.  

 

 

 

20- Gizlilik 

İşbu sözleşme kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemlerle ilgili olarak elektronik ortamda 

ve/veya yazılı ve/veya sözlü olarak Yüklenici’ye  iletilmiş veya iletilecek olan Federasyon’a 

ve/veya katılımcılara  ilişkin her türlü bilgi ve belge gizli tutulacak, hangi amaçla olursa olsun 

üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarılmayacak ve üçüncü kişilerin bu bilgi ve belgelere ulaşma 

olanağı kesin surette engellenecektir.  Yüklenici,   çalışanları  yönünden de aynı   güvenliği 

sağlayacağını ve bunlar yönünden de sorumlu olduğunu ayrıca ve açıkça  taahhüt etmiştir.  

 

Tarafların gizliliğe ilişkin yükümlülükleri süresiz olup, işbu sözleşme ve/veya varsa ekleri sona 

erse dahi devam edecektir. 
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Yüklenici, işbu sözleşme kapsamında edindiği her türlü bilgi ve belgenin güvenliğini 

sağlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

Yukarıda belirtilen kurallara uyulmaması ve/veya bilgilerin amacı dışında kullanılması, 

gizliliğin herhangi bir biçimde ihlal edilmesi halinde Yüklenici  Federasyon’un  uğrayacağı 

zararı herhangi bir hüküm tesisine gerek olmaksızın ilk talepte nakden ve defaten ödemeyi 

kabul ve taahhüt eder. 

 

21- Hüküm Bulunmayan Haller 

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde Satınalma ve İhale Talimatı ile genel 

hukuk hükümleri uygulanır. 

22-  Anlaşmazlıkların Çözümü 

Bu sözleşmenin uygulanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara 

mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

23-  Yürürlük 

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı, tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme 23 (yirmiüç) 

maddeden ibaret olup, Federasyon  ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan 

sonra   …........................    tarihinde imzalanmıştır. 

         

        

 

 

 

 

  FEDERASYON                          YÜKLENİCİ  

 

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU      

                 


