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MAL & SERVİS TEDARİKİ KONTRATI GENEL KOŞULLARI 

 

Yüklenici aşağıdaki koşulları kabul eder: 
 
1.  KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK 
1.1 İşbu Servis Tedariki Kontratı Genel Koşulları (GCCPS), tüm satın alma emirlerindeki çelişkili, zıt veya ek 
hüküm ve koşullara veya Yüklenicinin belirttiği tüm şartlara rağmen Türk Kızılay Ankara Şubesi’ne sunulan 
tüm hizmetler için geçerlidir. Türk Kızılay Ankara Şubesi kabul ettiğini yazı ile belirtmediği sürece çelişkili, 
zıt veya ek hüküm ve şartlar Türk Kızılay Ankara Şubesi tarafından kabul edilmemektedir. 
 
2. YASAL DURUM 
2.1 Yüklenicinin Türk Kızılay Ankara Şubesi karşısında bağımsız bir yüklenici yasal durumunda olduğu 
addedilecektir. Yüklenicinin personeli ve taşeronları, hiçbir koşul altında Türk Kızılay Ankara Şubesi’nin 
çalışanı veya aracısı olarak addedilmemektedir. 
 
3. TALİMAT KAYNAĞI 
3.1 Yüklenici, bu Kontrat altındaki hizmetlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak Türk Kızılay Ankara Şubesi 
dışında hiçbir yetkiliden talimat istemez ve almaz. Yüklenici, Türk Kızılay Ankara Şubesi’ni olumsuz 
etkileyebilecek her türlü eylemden kaçınır ve Türk Kızılay Ankara Şubesi’nin çıkarını göz önünde 
bulundurarak taahhütlerini yerine getirir. 
 
4.YÜKLENİCİNİN ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ SORUMLULUKLARI 
4.1 Yüklenici çalışanlarının profesyonel ve teknik yetkinliğinden sorumludur ve bu Kontrat altında çalışmak 
üzere bu Kontratın uygulanmasında etkili bir şekilde çalışacak, yerel örf ve adetlere saygı duyacak ve 
yüksek ahlaki ve etik standartlarına uyum sağlayacak kişileri seçecektir. 
 
5. KANUNA RİAYET 
5.1 Yüklenici bu Kontratın hükümleri altındaki yükümlülüklerini uygulamasıyla ilgili tüm kanun, tüzük, 
kural ve düzenlemelere uyar. 
 
5.2 Yüklenici, hak sahibi ülkede geçerli tüm yerel kanun ve düzenlemelere saygı gösterir ve uyar. Yüklenici 
personelinin, bu personele bağımlı kişilerin ve yerel çalışanların da bu kanun ve düzenlemelere saygı 
duyacağını garanti eder. 
 
6.TAŞERON 
6.1 Yüklenici, taşeron hizmetine ihtiyaç duyarsa her bir taşeron için önceden Türk Kızılay Ankara 
Şubesi’nin yazılı onay ve iznini almalıdır. Türk Kızılay Ankara Şubesi’nin taşeron onaylaması, Yüklenici'yi bu 
Kontratta kabul ettiği hiçbir yükümlülükten azat etmez. Taşeron şartları bu Kontratın hükümlerine tabidir 
ve uyar. 
 
7. TAZMİN 
7.1 Yüklenici, kendi veya çalışanları, memurları, aracıları veya taşeronlarının eylemleri veya ihmalinden 
doğan masrafları ve giderleri dahil olmak üzere her türlü dava, iddia, kayıp, zarar, talep ve yükümlülüğe 
karşı Türk Kızılay Ankara Şubesi’ni, memurlarını, aracılarını, yetkililerini ve çalışanlarını giderlerini kendi 
karşılamak üzere tazmin edecek, koruyacak, zarardan sakınacak ve savunacaktır. Bu hüküm iş tazminat 
sigortası talep ve yükümlülüğü, Yüklenicinin, çalışanlarının, memurlarının, aracılarının veya taşeronlarının 
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ürün yükümlülüğü ve patentli icat veya aygıtların, telif hakkı alınmış materyal veya diğer fikri mülkiyetin 
kullanımından doğan yükümlülükler dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere koşullara genişletilir. 
Bu Madde altındaki yükümlülükler bu Kontratın sonlandırılmasıyla zaman aşımına uğramaz. 
 
 
 
8. SİGORTA  
8.1 Yüklenici bu Kontratın yürütülmesinde kullanılacak her türlü ekipman ve mülküne tüm risklere karşı 
sigorta yaptırmalı ve sigortayı sürdürmelidir. 
 
8.2 Yüklenici iş tazminatı sigortası veya dengini bu Kontratla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek kişisel 
yaralanma veya ölüm durumlarını kapsayacak şekilde sağlamalı ve sürdürmelidir. 
 
8.3 Yüklenici aynı zamanda bu Kontratın hizmet hükümlerinden doğan veya bunlara bağlantılı üçüncü 
taraf ölüm veya fiziksel yaralanma, mülke zarar veya mülk kaybı iddialarını kapsayacak yeterli miktarda 
mesuliyet sigortası yaptırmalı ve sürdürmelidir. 
 
9. ENGELLER/REHİNLER 
9.1 Yüklenici alınacak para karşılığında veya yapılmış işin karşılığında alacak haline gelecek veya bu Kontrat 
altında belirtilen malzeme karşılığında veya Yüklenici karşısına çıkan herhangi bir talep veya istek 
nedeniyle hiçbir kamu kuruluşuna dosyaya geçecek veya dosyada kalacak şekilde veya Türk Kızılay Ankara 
Şubesi’nin dosyalarına geçecek şekilde hiçbir rehine, bağ veya engele izin vermemelidir. 
 
10. EKİPMAN HAKKI 
Türk Kızılay Ankara Şubesi’nin sağladığı her türlü ekipman ve gereç Türk Kızılay Ankara Şubesi’nde kalır ve 
bu Kontratın bitimi veya Yüklenicinin ihtiyacı kalmadığı andan itibaren bu tür ekipman Türk Kızılay Ankara 
Şubesi’ne iade edilir. Bu tür ekipman Türk Kızılay Ankara Şubesi’ne iade edildiğinde normal kullanım 
sonucu eskime dışında Yükleniciye emanet edildiği durumda olmalıdır. Normal kullanım sonucu eskimenin 
ötesinde hasar veya aşınmaya uğrayan ekipman için Yüklenici, Türk Kızılay Ankara Şubesi’ne tazminat 
ödemekle yükümlüdür.  
 
11. FİKRİ  MÜLKİYET 
11.1 Türk Kızılay Ankara Şubesi, bu kontratı uygulanması sırasında, bu sürece denk gelen sürede üretilen, 
hazırlanan veya toplanan ya da doğrudan ilişki içinde olan, ürünlerle ilgili patent, telif hakkı, tescilli 
markalar, belgeler veya materyal dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri ve diğer 
türlü mülkiyet haklarının sahibidir. Türk Kızılay Ankara Şubesi’nin talebi üzerinde Yüklenici uygun kanunun 
gereksinimleriyle uyumlu olarak bu tür mülkiyet haklarını güvenceye alıp Türk Kızılay Ankara Şubesi’ne 
transfer etmek için tüm gerekli eylemleri gerçekleştirir, tüm gerekli evrakı toplar ve genel olarak yardım 
eder. 
 
12. REKLAM  
12.1 Yüklenici, Türk Kızılay Ankara Şubesi’nin açık izni olmaksızın Türk Kızılay Ankara Şubesi’nin tedarikçisi 
olduğunu reklam malzemesi haline getiremez veya hiçbir şekilde kamuyla paylaşamaz.  Tedarikçi aynı 
şekilde Türk Kızılay Ankara Şubesi adını veya herhangi bir kısaltmasını işiyle veya diğer bir şekilde bağlantılı 
olarak kullanamaz.  Bu şartların dikkate alınmaması Türk Kızılay Ankara Şubesi’ne kontratı veya herhangi 
bir kısmını sonlandırma hakkını verir ve Tedarikçiyi eylemlerinden dolayı Türk Kızılay Ankara Şubesi’nin 
uğradığı her türlü hasarı karşılamakla yükümlü tutar. 
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13. DEVİR VE ACZ 
13.1 Yüklenici Türk Kızılay Ankara Şubesi’nin önceden alınmış yazılı rızası olmadan bu Kontratı veya hiçbir 
parçasını, ya da bu Kontrat altındaki Yüklenicinin haklarını, iddia ve yükümlülüklerini atayamaz, 
devredemez, rehin gösteremez veya başka hiçbir şekilde elden çıkaramaz. 
 
13.2 Yüklenici acz haline düşerse veya Yüklenici kontrolü acz nedeniyle değişirse Türk Kızılay Ankara 
Şubesi hak veya kanun yollarına halel getirmeden Yükleniciye yazılı fesh bildirisi yaparak Kontratı 
feshedebilir. 
 
14. GİZLİLİK 
14.1 Bu Kontrat altında Yüklenicinin topladığı veya aldığı her türlü harita, çizim, fotoğraf, mozaik, plan, 
rapor, tavsiye, tahmin, evrak ve tüm diğer veri Türk Kızılay Ankara Şubesi mülküdür; gizli olarak 
addedilmeli ve yalnızca Türk Kızılay Ankara Şubesi’ne teslim edilmelidir. 
 
14.2 Yüklenici, Türk Kızılay Ankara Şubesi ile bağlantısından dolayı kamuya açıklanmamış fakat kendisinin 
bildiği bilgileri Türk Kızılay Ankara Şubesi’nin yetkilendirmesi dışında hiçbir kişiye, Hükümete veya Türk 
Kızılay Ankara Şubesi dışındaki yetkiliye hiçbir zaman veremez. Yüklenici bu tür bilgileri hiçbir zaman kendi 
çıkarı için kullanamaz. Bu yükümlülükler bu Kontratın sonlandırılmasıyla zaman aşımına uğramaz. 
 
 
 
15.  DEĞİŞİKLİKLER 
15.1 Her iki tarafça yazılı olarak onaylanmadıkça bu Kontrattaki değiştirme ve düzeltmeler geçersizdir. 
 
16. FESİH  
16.1 Her iki taraf da haklı gerekçe göstererek diğer tarafa 30 (otuz) gün önceden yazılı bildiri vermek 
şartıyla Kontratı kısmen veya tamamen feshedebilir. 21. Maddeye göre hakeme havale edilmiş 
kovuşturmalar bu Kontratın feshi olarak sayılmaz. 
 
16.2 Türk Kızılay Ankara Şubesi, fonu veya yardımı kesilir veya durdurulursa bu Kontratı istediği zaman 
aniden feshedebilir. Böyle bir durumda Yüklenici, Türk Kızılay Ankara Şubesi tarafından fesih bildirisini 
almadan önce girdiği her türlü masraf için tazmin edilecektir.  
 
16.3 Yüklenici 20. Maddede belirtilmiş garantileri karşılamayı başaramazsa Türk Kızılay Ankara Şubesi 
derhal geçerli olmak üzere bu Kontratı feshedebilir.  
 
16.4 Bu Madde altında Türk Kızılay Ankara Şubesi’nin fesih durumu halinde, Yüklenicinin bu Kontratın açık 
hükümleriyle uyumlu şekilde başarıyla gerçekleştirdiği iş ve hizmetlerin karşılığı olan dışında Türk Kızılay 
Ankara Şubesi’nin Yükleniciye hiçbir borcu olmayacaktır. Kayıpları ve masrafları en az seviyede tutmak 
adına Yüklenici hızlı ve düzenli bir şekilde işlerini ve hizmetlerini durdurmak için harekete geçmelidir. 
 
17. MÜCBİR SEBEPLER 
17.1 Mücbir Sebepler bu Maddede kullanıldığı haliyle şu manaya gelebilir: doğal afet, grev, lokavt veya 
diğer endüstriyel sorunlar, düşman saldırıları, savaşlar (ilan edilmiş olsa da olmasa da), ekonomik abluka, 
ayaklanma, isyan, salgın hastalık, heyelan, deprem, fırtına, yıldırım, sel, erozyon, toplumsal kargaşalar, 
patlamalar ve gerekli özen gösterilse bile üzerinden gelinemeyecek, tarafların kontrolünün ötesinde, 
önceden sezilmesi mümkün olmayan her tür benzer olaylar. 
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17.2 Mücbir Sebebin oluşmasından mümkün olduğu kadar kısa sürede, en fazla 1 (bir) hafta sonra 
Yüklenici Türk Kızılay Ankara Şubesi’ne yazıyla mücbir sebebi veya kısmen veya tamamen bu Kontrat 
altındaki sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getiremeyecek şekilde iş göremez hale geldiğini ayrıntılı 
bir şekilde bildirmelidir. Yüklenici ayrıca bu Kontratın uygulanmasına engel olabilecek veya olan bir olayın 
gelişmesi durumunda veya koşulların değişmesi durumunda Türk Kızılay Ankara Şubesi’ne bildirim 
yapmakla yükümlüdür. Bu Madde altında gereken bildirimin alınması üzerine takdir yetkisi yegane Türk 
Kızılay Ankara Şubesi’nde olmak üzere Türk Kızılay Ankara Şubesi, Yükleniciye Kontrat altındaki 
yükümlülüklerini gerçekleştirmesi için ek süre vermek de dâhil olmak üzere uygun gördüğü veya koşullar 
altında gerekli gördüğü eylemi gerçekleştirebilir. 
 
17.3 Yüklenici Mücbir Sebepler altında kısmen veya tamamen ve kalıcı olarak yükümlülüklerini 
gerçekleştiremez ve bu Kontrat altındaki sorumluluklarını karşılayamaz hale gelirse, Türk Kızılay Ankara 
Şubesi Madde 16 "Fesih" kısmında belirtilen hüküm ve koşulların aynıları nedeniyle fakat bildirim süresi 
30 (otuz) değil 7 (yedi) gün olacak şekilde bu Kontratı feshedebilir. 
 
17.4 Bu Kontrattaki zıt herhangi bir ifadeye bakılmaksızın, Yüklenici sivil itaatsizlikten kaynaklanan zor 
veya tehlikeli koşullar altında da işlerin ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi gerekebileceğini bilir. Sonuç 
olarak bu Kontrat altında bu tür bir sivil itaatsizlik durumundan doğan olaylar sonucu veya bu durumla 
bağlantılı gecikme veya işi gerçekleştirememe Mücbir Sebep sayılmaz.  
 
18. ÇALIŞANLARIN MENFAAT SAĞLAMAMASI 
18.1 Yüklenici, bu Kontrattan veya Kontratın hükümlerinden doğacak doğrudan veya dolaylı menfaati Türk 
Kızılay Ankara Şubesi’nin hiçbir çalışanına sunmadığını veya sunmayacağını garanti eder. Yüklenici bu 
maddenin ihlalinin, bu Kontratın ihlali anlamına geldiğini bilir. 
 
 
 
19. KONTROL VE DENETLEME 
19.1 Yüklenici, Türk Kızılay Ankara Şubesi’nin yetkilendirdiği tüm dış denetçilerin belgeleri inceleyip 
kopyalayarak veya orijinal belgeleri yerinde inceleyerek ve gerektiği takdirde projenin finansmanıyla ilgili 
olarak destekleyici belge ve hesapların, hesap belgelerinin ve tüm diğer belgelerin incelenmesi temelinde 
Kontratın uygulanması temelinde kapsamlı bir denetim yapabilir. Yüklenici, yerinde erişimin makul tüm 
zamanlarda uygulanabilir olmasını sağlar. Yüklenici, denetim sırasında bilgilerin hazır olmasını sağlar ve 
talep durumunda veriler uygun bir biçimde teslim edilir. Bu denetimler yapılan son ödemeden sonra 7 yıla 
kadar yapılabilir. 
 
19.2 Ayrıca Yüklenici Türk Kızılay Ankara Şubesi’nin yetkilendirdiği ve gerektiği gibi doğrulama işlemleri 
gerçekleştiren dış denetçinin işveren kişinin belirttiği prosedürler veya Avrupa Birliği’nin finans işlerinin 
yolsuzluk ve diğer uygunsuzluklara karşı korunması konulu Avrupa Birliği mevzuatında belirtilen 
prosedürlerle uygun olarak yerinde kontrol ve doğrulama yapmasına izin verir. 
 
19.3 Bu bağlamda Yüklenici projenin uygulandığı yer, bu yerin bilgi sistemleri, belgeleri ve eylemin teknik 
ve finans yönetimi konumlarının Türk Kızılay Ankara Şubesi tarafından yetkilendirilmiş tüm dış denetçilere 
uygun erişimle açılmasının ve işlerini kolaylaştırmak için gereken tüm eylemlerin gerçekleştirilmesinin 
yükümlülüğünü üstlenir. Türk Kızılay Ankara Şubesi tarafından yetkilendirilmiş, doğrulama işlemleri 
gerçekleştiren dış denetçilere verilen erişim, üçüncü taraflara saygı ve gizlilik temelinde, tabi oldukları 
medeni yasaların yükümlülüklerinden halel getirmeksizin gerçekleştirilmelidir. Belgeler erişimi kolay ve 
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dosyalı olmalı, böylece incelenmeleri kolay olmalı ve Yüklenici Türk Kızılay Ankara Şubesi belgelerinin tam 
konumu hakkında bilgi vermelidir. 
 
19.4 Yüklenici, Türk Kızılay Ankara Şubesi tarafından yetkilendirilen ve denetim, kontrol ve doğrulama 
gerçekleştirecek tüm dış denetçilerin haklarının Yüklenicinin iş ortakları ve taşeronları için de bu Maddede 
belirtilen koşul ve kurallarla eşit olduğunu garantiler. İş ortağı veya taşeronlardan birinin uluslararası bir 
kuruluş olması durumunda bu kuruluşla işveren kişi arasındaki doğrulama sözleşmesi geçerli olur. 
 
20. MENŞE VE MİLLİYET KURALI 
20.1 İşverenin malın, tüzel ve özel kişilerin ülkelerini sınırlandıran şartlarına bağlı olarak herhangi bir 
menşe ve milliyet kuralının geçerli olması durumunda Yüklenici bu şartlara uymalı ve malların menşei ile 
tüzel ve özel kişilerin milliyetini belgelendirebilmelidir. 
 
20.1 Bu yükümlülüğe uyum sağlanamaması durumunda resmi bildirinin ardından Kontrat feshedilir. Türk 
Kızılay Ankara Şubesi tüm kayıplarını Yükleniciden alma hakkına sahiptir ve Yükleniciye daha fazla ödeme 
yapmak zorunda değildir. 
 
21. EHLİYETSİZLİK MADDESİ 
21.1 Yüklenici aşağıdaki durumlardan hiçbirinin içinde yer almadığını garanti eder: 
 
(a) iflas veya tasfiye, işlerinin mahkemeler tarafından yönetilmesi, alacaklıyla sözleşme içinde bulunmak, 
durdurulmuş iş etkinlikleri, bu meselelerle ilgili mahkemesi bulunmak veya milli mevzuat veya 
düzenlemelerde belirtilen benzer prosedürlerden doğan tüm paralel durumlar; 
 
(b) kaziyye-i muhakeme yetkisi olan mahkeme tarafından mesleki idareyle ilgili suçlu bulunmak; 
 
(c) Yüklenicinin meşru hale getirebildiği herhangi bir yolla kanıtlanmış ciddi vazifeyi suistimal durumundan 
suçlu olmak; 
 
(d) Yüklenicininkurulu olduğu ülkedeki veya Yüklenicinin menşe ülkesindeki ya da Kontratın 
gerçekleştirileceği ülkedeki yasalarla uyumlu olarak sosyal güvenlik katkı veya vergi yükümlülüklerini 
yerine getirmemiş olmak; 
 
(e) kaziyye-i muhakeme yetkisi olan bir mahkemenin yolsuzluk, dolandırıcılık, suç örgütüne dahillik veya 
toplulukların finans çıkarlarını baltalayan yasadışı eylemler dahilinde bulunmak; 
 
(f) AB dış eylemlerinin kontrat prosedürleri Uygulama Rehberinin 2.3.5. bölümünde bahsedilen idaresel 
cezasına geçerli anda tabi olmak.  
 
21.2 Tedarik süreci sırasında şu durumlarda bulunan aday veya ihalecilerle Kontrat yapılmaz: 
 
(a) çıkar çatışmasına tabi;  
 
(b) Kontrat sürecine dahil olma şartı olarak Yüklenici tarafından gerektirilen bilgiyi yanlış sunan veya 
sunamayan. 
 
 
22. BÖLÜNEBİLİRLİK 
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22.1 Yargı yetkisi bulunan bir mahkeme tarafından bu İşbu Servis Tedariki Kontratı Genel Koşulları’nın 
herhangi bir maddesi yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz bulunursa bu madde tarafların tasavvuruna etki 
edecek şekilde yasayla uyumlu olarak bu mahkeme tarafından değiştirilebilir ve değiştirildiği şekliyle 
uygulanır. Bu İşbu Servis Tedariki Kontratı Genel Koşulları’nın diğer tüm hüküm ve şartları yürürlükte kalır 
ve değiştirilen maddeyle uyumlu olarak tefsir edilir. 
 
23. UYGULANABİLİR YASALAR 
23.1 Taraflarla imzalanan tüm kontratlar, yasa seçimi veya yasa maddeleriyle çelişmeksizin Türkiye 
yasalarına uygun olarak yönetilir ve tefsir edilir. 
 
24. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLMESİ 
24.1 İşbu sözleşme ile ilgili her türlü anlaşmazlık durumunda, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri 
yetkilidir. 
 
 
 


