
 
 

 
……………………………SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

 
1. Taraflar 
İş bu sözleşme bir tarafta ………… ile diğer tarafta …………………….. arasında imzalanmıştır. 
1.1 İdarenin adresi             : ……………………olup, 

    Tel No               : …………………….. 
Faks No              : ……………………. 
Elektronik Posta Adresi (Varsa) : ……………………’dir. 
1.2. Yüklenicinin Tebligat Adresi : ……………………. olup, 
Tel No                                   : ……………..… 
Faks No                         : ……………….. 
Elektronik Posta Adresi (Varsa)   : …………………. dır. 

 
2. Satışın Konusu ve Kapsamı 
……………………………….. bünyesinde oluşturulan Teknik Komisyonca tespit edilen 

…………………………….. işine ilişkindir. 
 

3. Sözleşmenin Süresi 
         İş bu sözleşme,  imza tarihinden itibaren …. Gün/ay/yıl geçerlidir. 
 

4. Satışı Yapılacak Taşınır Malın Cinsi ve Özellikleri 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
   5. Resmi Vergi ve Masrafların Kime Ait Olduğu 
 

Taşınır Mallar ile ilgili resim, harç ve mali yükümlülükler yükleniciye ait olup, ihale kararının 
tebliği tarihinden itibaren (…) gün içinde ilgili yere yatırılması zorunludur. 

 
6.Malları teslim etme, alma süresi, yeri, şekil ve şartları 
Taşınır malların tesliminde aşağıdaki şartlara uyulur: 
a) İhalesi yapılan taşınır mal, bulunduğu yerde ve hâlihazır durumu ile teslim edilir. Teslim 

tesellüm, yükleme ve taşıma giderleri ile bu konularda doğacak diğer giderler ile vergi, resim ve harçlar 
istekliye aittir. 

b) İhalesi yapılan taşınır malın, ihale bedelinin ödendiği günü izleyen …. gün içinde istekli 
tarafından bulunduğu yerden teslim alınıp götürülmesi zorunludur. Bedeli ödenip süresi içinde teslim 
alınmayan mallar istekli hesabına Komisyonca satılır. Satış bedelinden, idarenin alacakları (ilk ve ikinci 
satıştan doğan) masrafları düşülür. Karşılamazsa fark teminattan mahsup edilir. Varsa ikinci satıştan 
doğan fazlalık ile geçici teminatı, istekli hesabına emanet alınarak ilk müracaatında usulüne göre 
ödenir. 

c) İdare taşınır malla ilgili olarak ortaya çıkacak, ihbar, şikâyet ve resen belirlenen haller 
nedeniyle yapılacak inceleme veya soruşturma sonucuna kadar ihale konusu malın satışını ihale dışı 
bırakabilir. Bu suretle ihale dışı bırakılan taşınır malın teslimini durdurabilir. Bu durumda teslimat işlemi 
idarenin ilgiliye tebliğ tarihine kadar uygulanmaz. 

 
7. Kesin Teminatın Süresi, Miktarı ve İadesi1  
Bu işe ilişkin kesin teminat miktarı …………. (……….) TL dir. Yüklenici bu işe ilişkin olarak .......... 

.......... (Rakam ve yazı ile) kesin teminat vermiştir. Kesin teminatın süresi sözleşme tarihinden itibaren 
en az 12 ay olacaktır.  

Firmanın verdiği kesin teminat yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde üniversite bütçesine 
gelir olarak kayıt edilecektir. 

Söz konusu işin, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten 
dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, kesin teminat yükleniciye iade 
edilir.  

8. Süre Uzatımı Verilecek Haller ve Şartları 

                                                 
1 Kesin teminat alınmayan ihalelerde bu maddeye yer verilmeyecektir. 



 
 Satışı yapılmış olan taşınır malın yüklenicinin teslim alma tarihinin uzatılmasını gerektiren 
sebepler aşağıda belirtilmiştir. Bu mücbir sebeplerle sürenin uzatılabilmesi için yükleniciye ait bir 
kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin iş üzerinde gecikmeye etkili olması ve mahiyetine göre bu 
sebepleri yüklenicinin ortadan kaldırmaya gücü yetmemiş bulunması icap ettiği gibi, idarenin sebep 
olduğu haller dışında mücbir sebebin vukuundan itibaren 10 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak 
haber vermek suretiyle yetkili makamlar tarafından usulüne göre tanzim edilmiş belgelerle mücbir 
sebebin vukuunu ispat etmesi lazımdır. 
 a) İdarenin sebebiyet verdiği haller, 
 b) Olağanüstü tabiat hadiselerinden veya hasar neticesinde işte bir gerileme veya gecikme 
olması, 
 c) Kanuni grev vuku bulması, 
 d) Bulaşıcı hastalık vuku bulması, 
 e) Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi. 
 

9. Garanti 
Alınacak Malları üreten firmanın verdiği standart garanti hükümleri geçerlidir. 
 
10. Taşıt Satış  
İdare satışı yapılan taşıtlara ait ödemeyi istekliden araç bedelinin tamamın tahsil ettikten sonra 

noter satışı verilecektir.  
 

11. Sözleşmenin feshi 
Aşağıdaki durumlarda ihalenin iptali ve sözleşmenin feshi söz konusu olur: 
a) İhale edilen taşınır malın ilanda ve Şartname eki listede belirtilen süreye, evsafa uygun 

olmaması halinde istekli tarafından Şartnamenin 17 nci maddesinin (b) bendindeki süre içinde ve taşınır 
mal teslim alınmadan önce yazılı olarak ilgili idareye bildirilmesi ve idarece kabul edilmesi halinde ihale 
iptal edilebilir.  

b) Tescile tabi taşınır malların tesliminden sonra, tescili sırasında ilan ve Şartname eki listede 
belirtilen evsafa uyulmadığının, ilgili mevzuatında öngörülen tescil süresi içerisinde istekli tarafından 
idareye yazılı olarak bildirilmesi ve idarenin bu talebi yaptıracağı tespit sonucunda haklı ve yerinde 
bulması veya idarece söz konusu hususun resen tespit edilmesi halinde, sözleşme idarece tek taraflı 
olarak feshedilir. Süresi içinde müracaatta bulunmayanların daha sonra yapacakları talepler idarece 
reddedilir ve ilgililer hiçbir hak iddiasında bulunamazlar. 

c) Yüklenici taşınır malın bedelini yatırdığı tarihi takip eden günden itibaren, Şartnamede 
gösterilen süre içinde idarenin kendisine taşınır malı teslim etmemesi halinde, sürenin bitim tarihini takip 
eden onbeş gün içinde on gün müddetli noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden 
vazgeçebilir. 

Bu durumda ihalenin iptaline, sözleşmenin feshi veya idarece taşınır malın teslim edilmemesi 
halinde ödenen geçici teminat ve ihale bedeli iade edilir. 

Taşınır malın tesliminden sonra sözleşmenin feshi halinde, ilgililerin taşınır mala ilişkin 
doğrudan gerçekleştirmiş oldukları masraflar, mahkemece yapılacak tespit çerçevesinde ödenir. 

12. Uyuşmazlıkların çözüm yeri 
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde 

İdarenin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 
13. İmza 

 Bu sözleşme  (13) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 
anlaşıldıktan sonra …/…/…… tarihinde  bir (1) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha idarede 
alıkonulmuştur. Ancak sözleşmenin düzenleme anında yüklenici talep ederse, bir (1) nüsha daha imza 
altına alınacak ve bu nüsha yükleniciye verilecektir. Bu durum, her iki nüshada da altında sözleşmeyi 
imzalayan tarafların imzaları bulunan bir şerhle açıkça belirtilecektir. Ayrıca yüklenicinin herhangi bir 
zamanda talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı sureti” idare tarafından düzenlenip 
yükleniciye verilecektir. 
 
 İDARE              YÜKLENİCİ 
 


