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Madde 1 – AMAÇ  

1.1   Bu sözleşme MKE A.Ş. Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılmış, 

çıkarılacak olan yıkım ihalesi/ihaleleri işinin ifası ve bitirilmesi amacı ile hazırlanmıştır. 

Madde 2 - TARAFLAR VE TEBLİGAT ADRESLERİ 

İşbu sözleşme aşağıda firma unvanları ve açık adresleri verilen taraflar arasında 

…./…./…… tarihinde imzalanmıştır. 

2.1   ..................................................................................................................................................          

Tebligat Adresi    :  

Vergi Dairesi/No :  

Telefon      :  

Fax       :  

2.2 .................................................................................................................................................... 

Tebligat Adresi     : 

Vergi Dairesi / No :  

Telefon         :  

Fax         :  

Yukarıda yazılı adresler, tarafların yasal tebligat adresleridir. Meydana gelebilecek adres 

değişiklikleri diğer tarafa noter kanalıyla bildirilmedikçe, tebliğ yapılır ve tebligat yapılmış sayılır. 

Madde 3 - SÖZLEŞME KONUSU 

3.1 MKE A.Ş. Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğünce piyasaya satılmak üzere ihaleye çıkarılmış, 

çıkarılacak olan yıkım ihalesi/ihaleleri taraflardan herhangi birinin uhdesinde kalması halinde, her 

iki firmanın sahip olduğu, ihalede söz konusu satış rumuzu için istenen Y1/Y2/Y3 yetki belgesinin 

kullanılması ve tehlikeli ve/veya tehlikesiz atık kodları olan hurda malzemelerin teslimatı 

aşamasında atık kodu uygun olan tarafın tesislerine, geri dönüşüm, geri kazanım, bertaraf vb. iş ve 

işlemler yapılmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığı'nca yayımlanan " Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması 

Hakkında Yönetmelik çerçevesinde çıkarılan tebliğlere uygun olarak teslim alınması/ nakledilmesi 

işi ile ilgilidir.  

Madde 4 . TARAFLARIN SORUMLULUKLARI 

4.1. Sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da 

tarafımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu 

olacağımızı ve iş sonuna kadar, akdedilen sözleşmeyi, gerek tek taraflı, gerekse karşılıklı olarak 

fesh etmeyeceğimizi; aksi takdirde sözleşmenin feshi, yapılan tüm ödemlerin gelir kaydı 

hususlarında MKE A.Ş. Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğünün yetkili olacağını, idarece 

taraflardan teklif verenin iş uhdesinde kalması halinde, yapılacak bütün yazışma ve tebligatların, 

sözleşmeyi yapan taraflara yapılmış sayılacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce, 

taraflardan, herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir 

cezaya mahkûm olması veya dağılması gibi durumlarda diğer tarafın/tarafların işin bütün 

yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini beyan, kabul ve taahhüt 

ederiz. 
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Madde 5 – SÖZLEŞME SÜRESİ  

5.1  İşbu sözleşme aksi bildirilmediği takdirde …./…./…… ve …./…./…… tarihleri arasında, … 

(…..) yıl süre ile geçerlidir. 

5.2. İşbu sözleşmenin bitiş tarihinden sonrası için taraflar yeni bir sözleşme yapabilir veya 

karşılıklı mutabakat neticesinde işbu sözleşme süresi uzatılabilir. 

5.3.  Bu sözleşme bitiş tarihinden 1 (bir) ay önce taraflardan herhangi birine ve MKE A.Ş. Geri 

Dönüşüm İşletme Müdürlüğüne yazılı olarak aksi bildirilmediği takdirde otomatik olarak 1 (bir) 

yıl süre ile uzar. Bu koşul takip eden yıllar için de geçerlidir. 

Madde 6 – SÖZLEŞME BEDELİ 

6.1 Sözleşme kapsamında geri kazanımı veya geri dönüşümü veya bertarafı yapılacak atıkların 

bedelleri, hurdanın/atığın miktarı, lokasyon ve cinsine bağlı olarak taraflarca karşılıklı mutabakat 

yolu ile belirlenecektir. 

Madde 7 – YETKİLİ MAHKEME, FESİH VE İMZALAR 

7.1 İşbu sözleşme karşılıklı iyi niyet ve dayanışma ilkesine göre 2 (iki) sayfa ve 2 (iki) nüsha olarak 

taraflarca okunup mutabık kalınmıştır. 

7.2  İhtilaflarda ANKARA MAHKEMELERİ / İCRA DAİRELERİ yetkilidir. 

7.3  İşbu sözleşme yedi (7) maddeden oluşmaktadır. 

 

                  KAŞE / İMZA                                                                    KAŞE / İMZA   

                 

 

 

 

 

   

Notlar:  

1. Sözleşme, ihaleden önce teklif zarfında Müdürlüğümüze sunulacak olup, ihale sonrası sunulan 

sözleşmeler işleme alınmayacaktır. 

2. Sözleşme, 2 (iki) nüsha olarak düzenlenecek olup, noter huzurunda onaylanacaktır. 

3. Noter onaylı Sözleşmenin, fotokopisi ihalede ilgili satış rumuzlarının teklifinin ekinde, tarafların 

ilgili atık kodlarını içeren izin/lisans vb. diğer belgeleri ile sunulacaktır. 

4. Sözleşmenin metnine notlar kısmı eklenmeyecektir. 


