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İHTİYAÇ RAPORU  
İhtiyaç raporunda değişiklik yapılmamıştır.  

 

İDARİ ŞARTNAME  
İdari şartnamede değişiklik yapılmamıştır.  

 

SÖZLEŞME TASARISI  

Mad

de 
Zeyilname Öncesi Zeyilname Sonrası 

12.2.

3 

Ödeme koşulları ve zamanına ilişkin ayrıntılı düzenleme (gerek g

örülüyorsa) 

Yüklenicinin yerli olması halinde; 

SÖZLEŞME BEDELİ ..............................'NİN ÖDEMESİ:  

a) Sözleşme bedelinin %90'ı düzenlenecek geçici kabul rapor

u ve yüklenici tarafından düzenlenecek faturaya istinaden,         

(Herhangi bir havalimanında İdareden kaynaklanan sebeple

rin olması nedeniyle geçici kabulün yapılamaması                  

durumunda geçici kabulü yapılan havalimanları bedellerinin 

%90'ı ayrı     ayrı ödenecektir.)  

b) %10'u ise kesin kabul raporuna istinaden ödenecektir.         

Döviz cinsinden verilen tekliflerin ödenmesi ödeme                          

tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden      

hesaplanarak TL olarak yapılacaktır. Hiçbir şekilde fiyat          

farkı ödenmez. 

Yabancı yüklenici için ödeme planı 12.3. maddesinde                     

açıklanmıştır. 

Ödeme koşulları ve zamanına ilişkin ayrıntılı düzenleme (gerek g

örülüyorsa) 

Yüklenicinin yerli olması halinde; 

SÖZLEŞME BEDELİ ..............................'NİN ÖDEMESİ:  

Yurt dışından ithal edilecek Malzeme bedelinin Ödenmesi; 

a) Temini ve tesisi gerçekleştirilecek sistem/sistemlere ait     

malzeme bedelinin %40’ı; yurt dışından yüklenici adına         

ithalatı gerçekleştirilecek olan malzemenin sevk edildiğini     

gösteren  Konşimento, paket listesi ve sistem/sistemlere ait   

malzeme bedelinin %40’ına karşılık gelen tutar üzerinden                   

düzenlenecek kesin teminat mektubunun tesliminde,  

 

b) Sistem/sistemlere ait malzeme bedelinin %50'si                  

düzenlenecek geçici kabul raporu ve yüklenici tarafından       

düzenlenecek faturaya istinaden, (Herhangi bir                       

havalimanında İdareden kaynaklanan sebeplerin olması       

nedeniyle geçici kabulün yapılamaması durumunda geçici     

kabulü yapılan havalimanları bedellerinin %50'si ayrı ayrı   

ödenecektir.)  
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12.3. Akreditif  

12.3.1. Yüklenicinin yabancı olması halinde; döviz üzerinden 

verilen tekliflerin ödemesi döviz üzerinden aşağıda belirtilen   

koşullar çerçevesinde yapılacaktır. 

Sözleşme bedeli: .......................... olup,  

Yurtdışından temin edilecek malzeme bedeli üzerinden                

yüklenici lehine gayri kabili rücu bir akreditif açtırılacaktır.  

12.3.1.1. MAL BEDELİ OLAN DAT ...............................'NİN 

ÖDEMESİ: 

a) %40'ı uygun vesaikin muhabir bankaya ibrazında,  

b) %50'si Sistemin geçici kabulünü müteakip DHMİ'nin              

talimatına istinaden, (Herhangi bir Havalimanında İdareden 

kaynaklanan sebeplerin olması nedeniyle geçici kabulün             

yapılamaması durumunda geçici kabulü yapılan                             

Havalimanlarına ilişkin bedellerinin %50'ı ayrı ayrı                

ödenecektir.) 

c) %10'u ise kesin kabulde DHMİ'nin talimatına istinaden        

ödenecektir. 

12.3.1.2. Teklifte yurt içinden temin edileceği belirtilmiş olan 

mal bedelleri toplamı: ..................................'dır.  

 

Yurt içinden temin edilen malzeme bedelinin %90'ı                 

düzenlenecek geçici kabul raporu ve yüklenici tarafından       

 

c) %10'u ise kesin kabul raporuna istinaden ödenecektir. 

Döviz cinsinden verilen tekliflerin ödenmesi ödeme tarihinde

ki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden                  

hesaplanarak TL olarak yapılacaktır. Hiçbir şekilde fiyat        

farkı ödenmez.  

 

Yurtiçinden temin edilecek malzeme bedelinin Ödemesi; 

Yurt içinden temin edilen malzeme bedelinin %90'ı                 

düzenlenecek geçici kabul raporu ve yüklenici tarafından       

düzenlenecek faturaya istinaden, %10'u ise kesin kabul          

raporuna istinaden ödenecektir.  

Döviz cinsinden verilen tekliflerin ödemesi; ödeme                  

tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden  

hesaplanarak TL olarak yapılacaktır. Hiçbir şekilde fiyat       

farkı ödenmez. 

 

Yabancı yüklenici için ödeme planı 12.3. maddesinde              

açıklanmıştır. 

 

12.3. Akreditif  

12.3.1. Yüklenicinin yabancı olması halinde; döviz üzerinden 

verilen tekliflerin ödemesi döviz üzerinden aşağıda belirtilen 

koşullar çerçevesinde yapılacaktır. 

Sözleşme bedeli: .......................... olup,  

Yurtdışından temin edilecek malzeme bedeli üzerinden          

yüklenici lehine gayri kabili rücu bir akreditif açtırılacaktır.  
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düzenlenecek faturaya istinaden, %10'u ise kesin kabul         

raporuna istinaden ödenecektir. 

Ödemelerin Yüklenicinin yetkili kılacağı Türkiye'deki            

kanuni merkezine veya temsilcisine yapılması halinde; döviz                     

cinsinden verilen tekliflerin ödemesi; ödeme tarihindeki T.C. 

Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanarak TL  

olarak yapılacaktır. Hiçbir şekilde fiyat farkı ödenmez 

12.3.1.1. MAL BEDELİ OLAN DAT ...............................'NİN 

ÖDEMESİ: 

 

a) %40'ı uygun vesaikin muhabir bankaya ibrazında,  

b) %50'si Sistemin geçici kabulünü müteakip DHMİ'nin        

talimatına istinaden, (Herhangi bir Havalimanında İdareden 

kaynaklanan sebeplerin olması nedeniyle geçici kabulün        

yapılamaması durumunda geçici kabulü yapılan                    

Havalimanlarına ilişkin bedellerinin %50'ı ayrı ayrı                

ödenecektir.)  

c) %10'u ise kesin kabulde DHMİ'nin talimatına istinaden      

ödenecektir. 

 

12.3.1.2. Teklifte yurt içinden temin edileceği belirtilmiş olan 

mal bedelleri toplamı: ..................................'dır.  

Yurt içinden temin edilen malzeme bedelinin %90'ı                 

düzenlenecek geçici kabul raporu ve yüklenici tarafından       

düzenlenecek faturaya istinaden, %10'u ise kesin kabul         

raporuna istinaden ödenecektir. 

 

Ödemelerin Yüklenicinin yetkili kılacağı Türkiye'deki           

kanuni merkezine veya temsilcisine yapılması halinde; döviz 

cinsinden verilen tekliflerin ödemesi; ödeme tarihindeki T.C. 

Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanarak TL 

olarak yapılacaktır. Hiçbir şekilde fiyat farkı ödenmez 

44 
Diğer hususlara ilişkin düzenlemeler 

GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR: 
Diğer hususlara ilişkin düzenlemeler 

GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR: 
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1. Yer Tesliminde Yaşanacak Gecikmeler: 

a. İdareden kaynaklanan, yer teslimi yapılamaması vb.                

sebeplerle montaja başlanılamaması halinde İşin kalan süresi 

dondurulacak, İdarenin sorumluluğunda olan altyapı             

hazırlıklarının tamamlanmasından sonra İdarenin yazılı       

bildirimi ile İşin kalan süresi başlatılacaktır. 

b. Montaj mahalli, İdare ve yüklenici yetkililerinin                 

hazırlayacağı Teknik Şartname ekinde yer alan tutanak         

ile   birlikte teslim  alınacaktır. Hazırlanacak Tutanak            

içerisinde  teslim tarihi vb. gerekli tüm bilgiler yer alacaktır.                  

Düzenlenen tutanak, Yüklenici personeli ile İdarenin              

sorumlu teknik personeli tarafından birlikte imzalanacaktır 

ve iki nüsha olacaktır. Tutanağın bir nüshası yüklenicide      

kalacaktır. Diğer nüshası ise İdarenin ilgili ünitesi tarafından 

İdaremiz Elektronik Dairesi Başkanlığı'na iletilecektir. Ceza 

süresinin hesabında hazırlanan bu Tutanakta yer alan            

tarihler esas alınacaktır. 

2. Geçici ve Kesin Kabul İşleminde Yaşanacak Gecikmeler: 

a. Yüklenici sözleşmeye uygun ve çalışır olarak, malı              

süresinde teslim etmediği / hizmeti bitirmediği takdirde,           

gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin on bin de    

iki (% 0,02)'si oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. 

b. Geçici Kabul sırasında tespit edilen ve Geçici Kabulün      

yapılmasına mani olmayan, Cihazın operasyonel kullanımına 

engel teşkil etmeyen, eksik ve kusurlu işler ile arızaların            

giderilmesi için Geçici Kabul heyeti tarafından verilen            

sürenin aşılması durumunda, aşılan günden başlayarak           

1. Yer Tesliminde Yaşanacak Gecikmeler: 

a. İdareden kaynaklanan, yer teslimi yapılamaması vb.          

sebeplerle montaja başlanılamaması halinde İşin kalan süresi 

dondurulacak, İdarenin sorumluluğunda olan altyapı            

hazırlıklarının tamamlanmasından sonra İdarenin yazılı             

bildirimi ile İşin kalan süresi başlatılacaktır. 

b. Montaj mahalli, İdare ve yüklenici yetkililerinin                  

hazırlayacağı Teknik Şartname ekinde yer alan tutanak ile   

birlikte teslim alınacaktır. Hazırlanacak Tutanak içerisinde   

teslim tarihi vb. gerekli tüm bilgiler yer alacaktır.                   

Düzenlenen tutanak, Yüklenici personeli ile İdarenin              

sorumlu teknik personeli tarafından birlikte imzalanacaktır 

ve iki nüsha olacaktır. Tutanağın bir nüshası yüklenicide      

kalacaktır. Diğer nüshası ise İdarenin ilgili ünitesi tarafından 

İdaremiz Elektronik Dairesi Başkanlığı'na iletilecektir. Ceza 

süresinin hesabında hazırlanan bu Tutanakta yer alan            

tarihler esas alınacaktır. 

2. Geçici ve Kesin Kabul İşleminde Yaşanacak Gecikmeler: 

a. Yüklenici sözleşmeye uygun ve çalışır olarak, malı              

süresinde teslim etmediği / hizmeti bitirmediği takdirde,        

gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin on bin de    

iki (% 0,02)'si oranında gecikme cezasına tabi olacaktır. 

b. Geçici Kabul sırasında tespit edilen ve Geçici Kabulün      

yapılmasına mani olmayan, Cihazın operasyonel kullanımına 

engel teşkil etmeyen, eksik ve kusurlu işler ile arızaların        

giderilmesi için Geçici Kabul heyeti tarafından verilen            

sürenin aşılması durumunda, aşılan günden başlayarak         

gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin On binde  

bir (%0.01)'i oranında gecikme cezası uygulanır. 
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gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin On binde  

bir (%0.01)'i oranında gecikme cezası uygulanır. 

3. Garanti Süresi İçerisinde Arızaların Giderilmesi ve Arızalı 

Malzemenin Onarılması/Yenisi ile Değişiminde Yaşanacak   

Gecikmeler: 

Garanti süresi içerisinde, meydana gelen arızalar,                   

Yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. Her türlü arızanın  

Yükleniciye yazılı bildirim tarihinden itibaren giderilme/       

onarılma /yenisi ile değiştirilmesi gereken malzemenin İlgili 

Havalimanına teslim edilme süresi ile süre aşımı durumunda 

uygulanacak cezalar 

a. Cihazın hizmet dışı kalması (NOTAM gerektirmesi)           

durumumda arızalar, bildirim tarihinden itibaren geç 10 (on) 

takvim günü içerisinde giderilecektir. Bu sürenin aşılması      

durumunda, 11. gün dâhil olmak üzere gecikilen her takvim 

günü için sözleşme bedelinin On binde  bir (%0.01)'i               

oranında gecikme cezası uygulanır. 

b. Cihazın hizmet dışı kalmadığı (NOTAM gerektirmeyen)    

durumlarda, arıza ve eksik/kusurlar en geç 30(otuz) takvim  

günü içerisinde giderilecektir. Bu sürenin aşılması                    

durumunda, 31.'nci gün dâhil olmak üzere gecikilen her         

takvim günü için sözleşme bedelinin Yüz binde iki (%0.002)'i 

oranında gecikme cezası uygulanır. 

c. Yükleniciye teslim edilen her bir arızalı malzeme                

onarılarak veya yenisi ile değiştirilerek en geç 60 (atmış)         

takvim günü içerisinde İdareye teslim edilecektir. Bu sürenin 

3. Garanti Süresi İçerisinde Arızaların Giderilmesi ve Arızalı 

Malzemenin Onarılması/Yenisi ile Değişiminde Yaşanacak   

Gecikmeler: 

Garanti süresi içerisinde, meydana gelen arızalar,                   

Yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. Her türlü arızanın  

Yükleniciye yazılı bildirim tarihinden itibaren giderilme/      

onarılma /yenisi ile değiştirilmesi gereken malzemenin İlgili 

Havalimanına teslim edilme süresi ile süre aşımı durumunda 

uygulanacak cezalar 

a. Cihazın hizmet dışı kalması (NOTAM gerektirmesi)           

durumumda arızalar, bildirim tarihinden itibaren geç 10 (on) 

takvim günü içerisinde giderilecektir. Bu sürenin aşılması      

durumunda, 11. gün dâhil olmak üzere gecikilen her takvim 

günü için sözleşme bedelinin On binde bir (%0.01)'i                   

oranında gecikme cezası uygulanır. 

b. Cihazın hizmet dışı kalmadığı (NOTAM gerektirmeyen)   

durumlarda, arıza ve eksik/kusurlar en geç 30(otuz) takvim  

günü içerisinde giderilecektir. Bu sürenin aşılması                  

durumunda, 31.'nci gün dâhil olmak üzere gecikilen her             

takvim günü için sözleşme bedelinin Yüz binde iki (%0.002)'i 

oranında gecikme cezası uygulanır. 

c. Yükleniciye teslim edilen her bir arızalı malzeme                      

onarılarak veya yenisi ile değiştirilerek en geç 60 (atmış)        

takvim günü içerisinde İdareye teslim edilecektir. Bu sürenin 

aşılması durumunda, 61.inci gün dâhil olmak üzere gecikilen 

her takvim günü için sözleşme bedelinin Yüz binde iki             

(%0.002)'i oranında gecikme cezası uygulanır. 

 

- Arızalarda onarımı yurtdışında yapılacak malzeme için       
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aşılması durumunda, 61.inci gün dâhil olmak üzere gecikilen 

her takvim günü için sözleşme bedelinin Yüz binde iki            

(%0.002)'i oranında gecikme cezası  uygulanır. 

- Arızalarda onarımı yurtdışında yapılacak malzeme için        

süre; 

 - Yetki evraklarının yükleniciye teslimi ile başlayacak. Özet 

Beyan tarihi ile son bulacaktır.  

- Yüklenici arıza bildirim tarihinden itibaren 5 iş günü              

içerisinde yetki yazılarını talep edecektir. Ancak bu sürenin  

aşılması halinde, arızanın yükleniciye bildirim tarihi, arıza        

giderim süresinin başlangıç tarihi olarak alınacaktır.  

- İdareden kaynaklanan gecikmeler için ceza tahakkuk           

ettirilmeyecektir.  

- Kesilecek toplam ceza hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. 

süre; 

- Yetki evraklarının yükleniciye teslimi ile başlayacak. Özet 

Beyan tarihi ile son bulacaktır. 

- Yüklenici arıza bildirim tarihinden itibaren 5 iş günü              

içerisinde yetki yazılarını talep edecektir. Ancak bu sürenin  

aşılması halinde, arızanın yükleniciye bildirim tarihi, arıza   

giderim süresinin başlangıç tarihi olarak alınacaktır. 

- İdareden kaynaklanan gecikmeler için ceza tahakkuk           

ettirilmeyecektir. 

- Kesilecek toplam ceza hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. 

 

44.2. Sözleşmenin 12.2.3.a. maddesinde tanımlanan ödemenin 

yapılabilmesi için İdareye verilecek teminat mektup/               

mektupları: 

44.2.1. Söz konusu teminat mektup/mektuplarının geçerlilik  

süresi sözleşme süresinden az olmamalıdır. 

44.2.2. İdareye ödemeye ilişkin olarak verilen teminat                  

mektup/mektupları, sistem/sistemlere ait geçici kabul              

işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanmasını müteakip          

yükleniciye iade edilecektir. 

 

 

TEKNİK ŞARTNAME  
Teknik şartnamede değişiklik yapılmamıştır. 

 

TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP  
Teknik şartnameye verilecek cevaplarda değişiklik yapılmamıştır.  

    


