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TARIM KREDİ YEM SAN. Ve TİC. ANONİM ŞİRKETİ

Ve

[YÜKLENİCİ Adı Girilecek (İşi alan firma belli ise gir, değilse satırı sil)]

Arasında İmzalanan

TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESKİŞEHİR/ BEYLİKOVA ŞUBE

SÜT FABRİKASI MEKANİK HAVALANDIRMA- ELEKTRİK VE İNŞAAT REVİZYON
İŞLERİ YAPIM İŞİ
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TARIM KREDİ YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESKİŞEHİR/ BEYLİKOVA ŞUBE

SÜT FABRİKASI MEKANİK HAVALANDIRMA- ELEKTRİK VE İNŞAAT REVİZYON
İŞLERİ

YAPIM İŞİ SÖZLEŞMESİ
Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşme

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Tarım Kredi Yem Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (bundan
sonra İDARE olarak anılacaktır) ile diğer tarafta
………………………………………………… (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak
anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler
2.1. İDARE’ nin;

a) Adı: Tarım Kredi Yem Sanayi Ticaret A.Ş.

b) Adresi: Emek Mah. Kazakistan Cd. No:136/11 ÇANKAYA/ ANKARA

Köprübaşı Mahallesi Eskişehir Yolu No: 27 26750 Beylikova/ ESKİŞEHİR

c) Telefon Numarası: 0(312) 221 03 40/ 0(312) 223 23 28

ç) Faks Numarası: (0312) 222 79 06

d) Elektronik Posta Adresi: www.tarimkrediyem.com.tr

e) İlgili Birimi: Yapı İşleri Müdürlüğü

f) Birim Sorumlusu: Yapı İşleri Müdürü/ Aytunç Rahman ADIYAMAN

g) Birim Sorumlusu İrtibat No: 0537 761 96 84

2.2. YÜKLENİCİ’ nin;

a) Adı:

b) Adresi:

c) Telefon Numarası:

ç) Faks Numarası:

d) Elektronik Posta Adresi:

e) Sorumlusu:

http://www.tarimkrediyem.com.tr
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f) Sorumlu İrtibat No:

g) YÜKLENİCİ Banka/ Hesap No- Iban:

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde bulunan adresleri tebligat adresleri olarak
kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ
edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
YÜKLENİCİ’ nin ortak girişim olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa
yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks
veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3- İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği
3.1. İşin Adı: Tarım Kredi Yem Sanayi Ticaret A.Ş. Eskişehir/ Beylikova Süt
Fabrikası Mekanik Havalandırma- Elektrik ve İnşaat Revizyon İşleri Yapım İşi

3.2. İşin Yapılma Yeri: Köprübaşı Mahallesi Eskişehir Yolu No: 27 26750 Beylikova/
ESKİŞEHİR

Madde 4- Sözleşmenin Dili
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe’ dir.

Madde 5- Tanımlar/ Yürürlülük
5.1. Bu sözleşme uygulamasında ihale içeriğinde paket halinde bulunan; Sözleşme,
Sözleşme Ekleri, Özel İdari ve Teknik Şartname, Sorumluluk Matrisi, İdari ve İhale
Şartnamesi, Teknik Şartnameler, Uygulama Projeleri, Plan Notlarında yer alan
tanımlar geçerlidir. Bahse konu tanımların yeterli olmadığı kanaati hasıl olur ise ilgili
Yapım İşleri Yönetmeliklerinden faydalanılacaktır.

5.2. Tanım açıklamaları aşağıdaki gibidir;

Sözleşme : İDARE ile YÜKLENİCİ arasında iş bu sözleşme; Sözleşme
Genel Şartlar, Özel ve İdari Teknik Şartname, Teknik
Şartnameler ve bu sözleşmeye ilişkin her türlü şartname,
değişiklik emri ve ilgili diğer dokümanları kapsayan ekleri ve
zaman içerisinde bunlar üzerinde yapılacak değişiklikler ve/
veya bunlara yapılacak ilaveler dahil olmak üzere, taraflarca
sözleşmeye ek olarak imzalanacak tüm dokümanları ifade
eder.

Kontrol : İşbu sözleşme içerisinde yer alan İş’ leri kontrol edecek
teşkilatı ifade eder. Bunu belirleme yetkisi İDARE’ ye aittir.

Teknik
Dokümanlar

: Sözleşmenin bir bölümünü teşkil eden ve İşler’ in ifası
sürecinde İDARE tarafından hazırlanarak YÜKLENİCİ’ ye
verilen veya YÜKLENİCİ tarafından hazırlanarak İDARE’ nin
onayına sunulan uygulama çizimleri, imalat çizimleri, shop
drawings, superpoze çalışmaları, şartnameler, hesap
raporları, talimatnameler, yapım yöntemleri ve Sözleşme
Ekleri kapsamındaki tüm talep ve/ veya sunumları ifade eder.
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Uygulama
Çizimleri/
İmalat
Çizimleri/ As-
Built (İş Sonu)
Çizimleri

: İşler’ in ifası süresince İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ ye
verilen ve İşler’ in uygulama detaylarının gösterildiği teknik
resimleri ifade eden Uygulama Çizimleri/ İmalat- İmalatçı
detayları dikkate alınarak YÜKLENİCİ tarafından her bir
imalat için hazırlanan veya İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ ye
verilen çizimleri ifade eden İmalat Çizimleri/ İşler’ in
uygulanmış ve tamamlanmış şeklini gösteren YÜKLENİCİ
tarafından hazırlanan nihai Uygulama Çizimlerini ifade eder.

Şartnameler : Sözleşme’ ye konu İşler’ in, genel, özel, teknik ve idari esas
ve usullerini içeren belge veya belgeleri ifade eder. İlgili tüm
yerel ve uluslararası standartlar, Proje’nin dayanağı ihalenin
tabi olduğu tüm mevzuat dahil ilgili tüm yasal mevzuat ve İş
ile ilgili fen ve sanat kurallarıdır.

Gün : Gün, aksi belirtilmediği sürece takvim gününü

Ana İş
Programı

: İDARE tarafından hazırlanan, İş’ in başlangıç ve bitiş
tarihleri ile mihenk taşlarının verildiği ve YÜKLENİCİ ’nin
hazırlayacağı Detaylı İş Programı’na temel teşkil eden İş
Programı’nı ifade eder.

Detaylı İş
Programı

: Ana İş Programı esas alınmak suretiyle, YÜKLENİCİ
tarafından hazırlanarak İDARE’ nin onayına tabi olan, İş
kapsamındaki Malzeme temin programını, İşyerindeki
uygulama programının, Ekip / Ekipman tedarik ve sevk
programının, test ve devreye alma programını, Ana İş
Programı dahilinde belirtilen mihenk taşlarını, mobilizasyon
kurulumunu, her türlü İşçilik uygulamasının ve varsa, tasarım
ve mühendislik programlarını içeren detaylı iş programını
ifade eder.

Geçici Kabul : İşler’ in, Geçici Kabul tutanağı ile İDARE’ ye teslim
edilmesinin ve Garanti Süresi’ nin başlangıcının ifade eder.

Kesin Kabul : İşlerin, Kesin Kabul tutanağı ile İDARE' ye teslim edilmesini
ifade eder.

Kusur Giderme : Geçici ve / veya Kesin Kabul işlemlerinin yapılmasına engel
teşkil etmemekle birlikte, Sözleşme şartlarına göre yapılmış
imalatlarda görülen kusur, hata ve eksikliklerinin, YÜKLENİCİ
tarafından düzeltilmesi ve imalatların işbu Sözleşme ve Ekleri
tüm İdari ve Teknik Dokümanlara uygun, çalışır ve işler
duruma getirilmesini ve bu durumun İDARE tarafından kabul
ve onayını ifade eder.

5.3. Sözleşme, aşağıdaki koşulların tümünün gerçekleştiği tarihte yürürlüğe
girecektir;

- Sözleşme’ nin TARAFLAR’ ın yetkili temsilcileri tarafından imzalanması,
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- YÜKLENİCİ’ nin, Sözleşme hükümleri çerçevesinde Kesin Teminat
Mektubu’nu İDARE’ ye sunması,

- Sözleşme’ nin 8. maddesinde belirtilen gerekli tüm Eklerin, YÜKLENİCİ
tarafından imzalanarak eksiksiz olarak teslim edilmesi ve Diğer Ekler Maddesindeki
tüm dokümanları zamanında ve eksiksiz olarak İDARE’ ye teslim edeceğini taahhüt
eden yazılı belgeyi İDARE’ ye vermesi.

- Sözleşme, TARAFLAR arasında imzalanmış ve / veya Sözleşme’ de yer alan
bazı hükümler / yükümlülükler kısmen ve / veya tamamen yerine getirilmiş olsa dahi,
İDARE tarafından, İşler’ in YÜKLENİCİ’ ye ihale edilmesi konusunda onay
verilmedikçe ve / veya işbu maddede yer alan şartların tümü sağlanmadıkça
yürürlüğe girmez; YÜKLENİCİ lehine hiçbir hak veya sonuç doğurmaz. Bu
doğrultuda, Sözleşme yürürlüğe girmeden önce, YÜKLENİCİ tarafından yapılan hiçbir
iş, imalat ve / veya harcamadan İDARE sorumlu olmayacak ve YÜKLENİCİ
tarafından bunlarla ilgili olarak İDARE’ 'ye herhangi bir talep yöneltilmeyecektir.

Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli
6.1. Bu sözleşme, anahtar teslim götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer
alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin genel mahal listelerine (YÜKLENİCİ
tarafından detaylı mahal listeleri hazırlanıp İDARE’ ye yer teslimine müteakip 5 (beş)
takvim günü içerisinde sunulacaktır) dayalı olarak, Birim Fiyat listesinde yer alan
malzemelerin Birim Fiyatları ile metrajlarının çarpılması sonucu ortaya çıkan Birim Tutarların
toplamını oluşturan Anahtar Teslim İş’ in tamamı için YÜKLENİCİ tarafından teklif edilen-
……………………. TL
(…………………………………………………………………….……) toplam bedel
üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, YÜKLENİCİ’ nin teklif ettiği toplam
bedel esas alınır.

6.3. İşbu Sözleşme’ nin konusu, Sözleşme ve Eklerine ve İDARE talimatlarına uygun
olarak eksiksiz, kusursuz ve zamanında ifa edilmesidir. Bununla birlikte Proje
kapsamında bulunan Tarım Kredi Yem San ve Tic. A.Ş. Eskişehir/ Beylikova Süt
Fabrikası Mekanik Havalandırma- Elektrik ve İnşaat Revizyon İşleri Yapım İşi işbu
Sözleşmeye konu İş’ in Formatı İDARE, içeriği YÜKLENİCİ tarafından doldurulacak
Metraj Tablosu’ nda ( Kontrol ve mukayeselerinin yapılabilmesi için İmalatların
miktarlarını, içeriklerinin inceleneceği ) Sözleşme konusu İşlerin Sözleşme ve
Eklerine, İDARE talimatlarına ve Proje ile bağlantılı her türlü şartname, talimatname,
genelge vs. dâhil bilcümle mevzuata uygun olarak eksiksiz, kusursuz ve zamanında
ifa edilmesidir. İş bu Sözleşme ve Ekleri ile Teknik Dokümanlara göre ve Taraflarca
imza altına alınan Sözleşme Anahtar Teslim Götürü Bedelli+ KDV olarak ifa
edilecektir. İhale üzerinde kalan YÜKLENİCİ; İmalatların miktarlarını, içeriklerini ve
mukayeselerinin yapılabilmesi için kontrol amacı ile Formatı İDARE, içeriği
YÜKLENİCİ tarafından doldurulacak olan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu’ nda
YÜKLENİCİ tarafından verilen imalat miktarları ile birim fiyatların çarpımı sonucu elde
edilen tutar “Geçici Sözleşme Bedeli” dir. İşbu Sözleşmesi’ nin imzalanmasını takiben
Teknik Şartnameler, Birim Fiyat Açıklamaları, Projeler, Mahal Listeleri ( İDARE
tarafından verilecek veya İDARE’ nin talebi üzerine İş bu sözleşmeye konu tüm
dokümanların inceleyerek YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan- Anahtar Teslim Götüre
Bedel’ e dahil mühendislik- mimarlık hizmetleri YÜKLENİCİ tarafından fiyatlara dahil
olarak alınacaktır ), İş bu sözleşmeye konu İş’ in tamamlanıp İDARE’ ye çalışır halde
teslimi için yapılması gereken her iş kalemi, formatı İDARE tarafından verilip içeriği
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YÜKLENİCİ tarafından doldurulacak olan Sözleşme Ekleri Anahtar Teslim Götürü
Bedel Fiyata dahildir. YÜKLENİCİ tarafından geçici kabule başvurulmadan evvel As-
built Çizimleri tamamlanacaktır. Nihai Sözleşme Bedeli- Kesin Hesap hükümleri
Sözleşme içeriğinde belirtilmiştir.

a. İmalatların miktarlarını, içeriklerini ve mukayeselerinin yapılabilmesi için
kontrol amacı ile Formatı İDARE tarafından verilen ve YÜKLENİCİ tarafından içeriği
doldurulan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu’ nda belirtilen İDARE’ nin onayı ile yaptırılan
ilave işler haricindeki miktarlardaki artış veya azalışlar ve/veya,

b. Tesis ve / veya Malzemeleri’ nin Teknik Dokümanlarda atıfta bulunulan teknik
niteliklerinde Esaslı Değişiklik olmaması kaydıyla, Tesis ve / veya Malzemelerde
tasarım gereği ortaya çıkabilecek boyutsal ve / veya kütlesel (ağırlıkla ilgili)
değişiklikler ile bunların teslimat sürelerinde ortaya çıkabilecek değişiklikler,

Sözleşme Bedel’inden herhangi bir artış veya azalışa gidilmesine neden teşkil
etmeyecektir.

6.4. Tasarım ve mühendislik hizmetleri de dahil olmak üzere, İşlere ilişkin her türlü
Malzeme, Malzeme firesi, sarf, Ekip, Ekipman, iş güvenliği ile ilgili malzeme vs.
giderler, Malzemeleri’ nin İşyerine nakli, depolanması, Şantiye içi yatay, düşey
taşımaları, Tesisler’ inden Şantiyeye ulaştıklarında indirilmesi / boşaltılması,
depolanması, Şantiye içi yatay, düşey taşımaları, elektrik, su, her türlü mobilizasyon,
satın alma, işçilik, Yemek, Tüm İş Makineleri, Yatay/ Düşey Ulaşım Araçları, Akaryakıt,
Araç Bakım/ Onarım, Depolama, İstifleme, Muhafaza, bahse konu İşlerle ilgili YÜKLENİCİ’
nin sorumluluğu kapsamında olan testler, Sosyal Güvenlik Mevzuatından doğan ve
yürürlülükte olan İSG mevzuatı kapsamında bilcümle yükümlülükler, tazminat, vergi,
damga vergisi, harç, resim, sigorta, ceza, kur farkı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere,
Sözleşme konusu İş’ in tam, eksiksiz, zamanında ve Garanti Süresi ile ilgili koşulları
da içerecek şekilde tamamlanması için gerekli her türlü edimler, YÜKLENİCİ’ nin
genel giderleri ve kârı da dahil olmak üzere Sözleşme Bedeline dahildir. Sözleşme
Bedeli, Sözleşme’ de açıkça belirtilen ve TARAFLAR’ ın karşılıklı mutabakatıyla
kararlaştırılan istisnai haller hariç olmak üzere, hiçbir şekil ve nedenle arttırılamaz;
YÜKLENİCİ tarafından hangi nam, saik ve gerekçe altında olursa olsun, herhangi bir
ek meblağ, maliyet ya da bedel talep edilemez.

6.5. Sözleşme’ nin uygulanması sırasında ortaya çıkan ilave işler ve / veya
değişiklikler neticesinde İş miktarları ve / veya nitelikleri değişebilir. Gerek bu
nedenler, gerek duyulacak ihtiyaç ve gerekse de halinin icabına göre ( YÜKLENİCİ
tüm projeleri her türlü özen borcunu ifa ederek inceler ve bu kapsamda projelerde
eksik gördüğü hususları mühendislik yaklaşımları çerçevesinde Anahtar Teslim
Götüre Bedeline dahil etmek zorundadır. İhaleden sonra YÜKLENİCİ her ne sebep
olursa olsun herhangi bir isim altında Projesel eksiklerden dolayı ilave bedel
talebinde bulunamaz ) Sözleşme’ nin imzalanmasından sonra İDARE’ nin onayı ile
yapılması kararlaştırılan ilave İşler nedeniyle, Sözleşme Bedelinin toplamında bir
artma veya azalma olması halinde YÜKLENİCİ, artan veya azalan İşleri, yine
Sözleşme hükümlerine uygun olarak; formatı İDARE tarafından verilen ve
YÜKLENİCİ tarafından içeriği doldurulan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu’ nda verdiği
birim fiyatlara göre ve Sözleşme hükümlerinde belirtildiği üzere yapmakla
yükümlüdür. İşler’ in kapsam azalması nedeni ile YÜKLENİCİ’ ye herhangi bir telafi
bedeli (gerçekleşen ziyan ve beklenen kar kaybı vb.) ödenmeyecektir.

6.6. Sözleşme Bedeline ilaveten yaptırılacak olan her iş kalemi için gerekli
dokümanların konu başlıkları aşağıdaki gibi olup, Sözleşme hükümlerinde detayları
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paylaşıldığı gibi uygulamaya tabidir. Ayıca bahsedilen dokümanların hazırlığı
YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilip İDARE’ ye sunulacaktır. Bu dokümanlar toptan
hazırlanıp, en fazla İDARE’ nin uygun gördüğü seferde İDARE’ ye sunulacaktır;

Poz no/ Özel Poz- Birim- Birim Fiyat- Miktar- Sözleşme hükümlerinde belirtilen ilgili
fatura ( kare kaşe veya yuvarlak kaşeli )- Varsa Proforma Fatura- İDARE talep eder
ise Analiz- İcmal- İdari Onay

6.7. Sözleşmede bulunan iş kalemlerindeki artışların birim fiyat tutarlarında İş, yıllara
sair olsa dahi fiyat farkı verilmez. YÜKLENİCİ, Formatı İDARE tarafından verilen ve
YÜKLENİCİ tarafından içeriği doldurulan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu’ nda verdiği
birim fiyatlara göre yapmayı kabul ve taahhüt eder. İş bu Sözleşmeye konu yapılacak
tüm işlerin teklif esnasında ve yapım esnasındaki tüm metraj hesaplamaları, sistem
gereksinimi hesaplamaları, kapasite hesaplamaları YÜKLENİCİ’ nin
sorumluluğundadır.

6.8. İşbu Maddede, ek sözleşme düzenlenmesi belirtilen haller için aşağıdaki
hükümleri uygulanacaktır;

a. Ek sözleşme ile ilgili damga vergisinin, Sözleşme’ de belirtilen şartlar dahilinde
YÜKLENİCİ tarafından ödenmesi ve

b. YÜKLENİCİ’ nin, İDARE' ye, Sözleşme’ de belirtilen usuller dahilinde ek Kesin
Teminat Mektubu sunması

YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğundadır.

Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım
izin belgesi giderleri vb. giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta
giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma
Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ ye
ödenir. Ayrıca Madde 6.4.’ de belirtilen hususlar Sözleşme Bedeli’ ne dahildir.

Madde 8- Sözleşme Ekleri
8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür. İDARE’ yi
ve YÜKLENİCİ’ yi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan
belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halindeki ihale
dokümanında yer alan hükümler esas alınır. Bu esaslara göre İDARE’ nin lehine olan
karar bağlayıcıdır. Taraflar bu hususu kabul eder ve YÜKLENİCİ bu hususa bağlı
oluşabilecek her türlü verilen talimatı ifa edecektir.

8.2. İhale Dokümanını Oluşturan Belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasında öncelik sıralaması aşağıdaki
gibidir;

1. Sözleşme Şartları,

2. İnşaat İdari ve İhale Şartnamesi,

3. Uygulama Projeleri,

4. Teknik Şartnameler, Ölçüm Kriterleri ve Mahal Listesi,

5. İş’ in Keşif ve İcmal Tablosu (Yüklenici tarafından hazırlanacak),
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6. Açıklamalar- Notlar (Projede, Ayrıca Belirtilmiş İzahatlar) (Varsa),

7. Diğer Ekler ( Sözleşme imzalanmasına müteakip YÜKLENİCİ tarafından
doldurulacaktır )

İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu- Formatı İdare tarafından verilecek olup içeriği Yüklenici
tarafından doldurulacaktır; Poz, Birim Fiyat Tarifi, Ölçüm Birimi, Miktar, Birim Fiyat,
Tutar ve Ödemeye Esas Pursantaj Listesi ile Nakit Akış Listesi Yer Alacaktır.

Ana İş Programı ( İdare tarafından verilecektir )

Detaylı İş Programı ( Yüklenici tarafından hazırlanacaktır )

Yapım Yöntemi Formatı ( Yüklenici tarafından hazırlanacaktır )

İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu- Formatı İDARE tarafından verilecek olup içeriği
YÜKLENİCİ tarafından doldurulacaktır; Poz, Birim Fiyat Tarifi, Ölçüm Birimi, Miktar,
Birim Fiyat, Tutar ve Ödemeye Esas Pursantaj Listesi ile Nakit Akış Listesi Yer
Alacaktır/ Ana İş Programı ( İDARE tarafından verilecektir )/ Nakit Akış Tablosu (
YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacaktır )/ Detaylı İş Programı ( YÜKLENİCİ tarafından
hazırlanacaktır )/Fiyat Tarifleri ve Ölçüm Metotları/ YÜKLENİCİ’ ler Tarafından
Hazırlanacak Yapım Yöntemi Formatı/ İmalat Başlama Onay Formu/ İmalat Kontrol
Formu/ İmalat Kapama Onay Formu/ Malzeme Onay Formu/ Personel Listesi/
Makine, Ekipman ve Araç Listesi/ İş Sağlığı ve Güvenliği (“İSG”), İş ve Sosyal
Güvenlik Mevzuatına İlişkin YÜKLENİCİ Taahhütnamesi/ Çevre’ nin Korunmasına
İlişkin YÜKLENİCİ Taahhütnamesi/ İSG Cezaları ve Açıklamaları/ Hakediş Formatı/
Günlük Rapor/ Aylık Rapor

8.3. Varsa, ek sözleşmeler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

8.4. Sözleşme’ nin yürürlüğe girmesine müteakip, Sözleşme’ de öngörülemeyen veya
Sözleşme’ nin esaslı unsurlarını ve yürütülmesinin etkileyen ve önceden tahmini
mümkün olmayan durumlarının söz konusu olması halinde, yürürlükteki mevzuata
uygun olmak kaydıyla, bu durumlar, Sözleşme’ ye tadil edecek sözleşmeler veya
Sözleşme’ nin uygulanmasına ilişkin ilave, ayrıntılı kurallar getirecek protokollerle
düzenlenecektir. Bu doğrultuda, Sözleşme ve / veya Eklerinde yapılacak tüm tadiller
ve / veya imzalanacak yeni sözleşmeler ve / veya protokollerinin ilgili hükümleri,
YÜKLENİCİ tarafından zamanında ve eksiksiz yerine getirilecektir.

Madde 9- Yer Teslimi, İşe Başlama ve Bitirme Tarihi
9.1. İşbu Sözleşme’ nin, TARAFLAR’ ca imzalanmasına müteakip, İDARE’ ce
yapılacak yazılı bildirim üzerine, TARAFLAR’ ca imzalanacak Yer Teslim Tutanağı ile
birlikte YÜKLENİCİ’ ye İşyeri teslimi yapılır. Yer Teslimi Tutanağı’ nda aksi
belirtilmedikçe en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde YÜKLENİCİ Sözleşme
sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli çalışmalara başlayacaktır.

9.2. YÜKLENİCİ taahhüdün tümünü, Yer Teslimi yapılan tarihten 120 ( yüz yirmi )
takvim günü içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
Sürenin hesaplanmasında, havanın fen noktasından çalışılmaya uygun olmayan
dönemi ile resmî tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı
verilmez.
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9.3. İşyerinde havanın fen noktasından çalışılmaya uygun olmadığı günler
hesaplanarak yukarıda verilen süre dahilinde, İDARE YÜKLENİCİ’ den çalışılmaya
elverişli olmayan günlerde de teknik şartları yerine getirerek İş’ i tamamlamasını
isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışılmaya uygun
olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır. Ancak
YÜKLENİCİ namına hiçbir nam ve hesap adı altında ilave bedel, fiyat farkı
oluşturmaz.

9.4. İşin süresi 120 ( yüz yirmi ) takvim günüdür.

Madde 10- Teminata İlişkin Hükümler
10.1. Kesin Teminat
10.1.1. YÜKLENİCİ Kesin Teminat Mektubu’ nu İDARE’ nin onaylayacağı formatta
hazırlanacaktır.

10.1.2. YÜKLENİCİ Madde 6’ da belirtilen anahtar teslim götürü bedelin % 10’ u (
yüzde onu ) kadar …………………………TL ( ……………………………… ) kesin
teminat ( nakdi/ mektup ) vermiştir.

10.1.3. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi hainde; kesin teminat
mektubunun süresi İDARE’ nin YÜKLENİCİ’ ye yer tesliminden başlamak şartı ile
sözleşme içeriğinde beyan edilen geçici kabul tarihinden sonraki 1 ( bir ) yılı da
kapsayacak şekilde olacaktır. İş bu sözleşmede Kesin teminat Mektubu,
………………… tarihine kadardır. Kanunda veya Sözleşmede belirtilen haller ile
cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda
teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

Ayrıca; YÜKLENİCİ, İş’ in süresinin uzatılması ve / veya İş’ in bedelinde artış olması
gibi hallerde Kesin Teminat Mektubu’nun süresini uzatmayı ve / veya tutarını
arttırmayı herhangi bir ilave bedel talep etmeksizin ve itiraz ileri sürmeksizin kabul
eder. Kesin Kabul’ den önce, Kesin teminattan ceza ya da nefaset kesintisi yapılmış
ise YÜKLENİCİ, kesinti miktarını tekmil suretiyle, belirlenen Kesin teminat tutarını
derhal tamamlamak zorundadır.

10.1.4. Geçici Kabul’ ün tamamlanabilmesi için işbu Sözleşme ve Ekleri’ nde belirtilen
tüm şartların yerine getirilmesini müteakip, Kesin Teminat Mektubu’nun bedeli,
Sözleşme Bedeli’ nin % 5 (yüzde beş)’ ine indirilecek ve süresi Garanti Süresi’ nin
( 2 yıl ) sonuna kadar uzatılacaktır. YÜKLENİCİ, %5 (yüzde beş) oranındaki Kesin
Teminat Mektubu’nu getirmeden Geçici Kabul tamamlanmış sayılmayacak ve
YÜKLENİCİ’ nin %10 ( yüzde on ) oranındaki Kesin Teminat Mektubu iade
edilmeyecektir.

10.1.5. Teminat Mektupları İDARE tarafından uygun görülen bir bankadan temin
edilecek, Türk Bankacılık Mevzuatı’ nın hükümlerine uygun olacak, başka garanti
koşulu veya sınırlama içermeyecek ve talep üzerine ödenir mahiyette olacaklardır.

10.1.6. Teminat Mektupları, herhangi bir ek bildirim ve / veya uyarı gerektirmeksizin
en geç geçerlilik süresinin dolmasına 30 (otuz) gün kala, altışar (6’şar) aylık ek
süreler (ya da İDARE tarafından belirtilecek diğer süreler) için yenilenir. YÜKLENİCİ’
nin yeni banka teminat mektubunu süresinde ibraz etmemesi durumunda İDARE,
herhangi bir bildirim yapmaya ihtiyaç duymaksızın uygun göreceği zaman ve
koşullarda ilgili banka teminat mektubunu nakde çevirerek ihtiyata almak hususunda
serbesttir. YÜKLENİCİ’ nin yeni banka teminat mektubunu getirmesi durumunda,
ihtiyata alınan nakit tutar YÜKLENİCİ’ ye iade edilir. YÜKLENİCİ’ nin yeni banka
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teminat mektubunu sunmadaki temerrüdü 21 (yirmi bir) günü geçer ise, İDARE nakde
çevrilen parayı gelir kaydedebilir. Bu durumda Sözleşme, ihtara ilişkin hükümleri
işletilmeksizin uygulanacaktır.

10.1.7. Kesin Teminat Mektubu’ndan kaynaklanan her türlü masraf, harç, ödemeler
ve sair tüm giderler tamamen YÜKLENİCİ’ ye ait olacaktır.

10.2. Performans Garantisi
10.2.1. Sözleşme kapsamında, hazırlanan Hakediş Raporu üzerinden (KDV’ li)
kesinti bedelleri hariç %14 (yüzde on dört) oranında hesaplanan nakdi kesinti,
yapılan İş’ in “performans garantisi” olarak tutulacaktır. Performans garantisi
içeriğinde; sözleşmeye konu İş’ lerin eksiksiz eksiksiz ve kusursuz yapılması, As-
built projelerin hazırlanması, Teknik Dokümanların sunumu içerir. Teknik dokümanlar
Raporların tamamını, kullanılacak malzemelerin İDARE tarafından talep edilen
bilgilerini, Garanti Taahhütnamesini içerecektir.

10.3. Ek Kesin Teminat
10.3.1. İş artışı olması halinde bu artış tutarının %10 (yüzde on)’ u oranında teminat
olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. İş artışı olarak
ödenecek bedeller üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakkedişlerden kesinti
yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

10.3.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat
mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.4. YÜKLENİCİ tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat her ne suretle
olursa olsun İDARE’ ce haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Ancak
Sözleşme hükümleri çerçevesinde oluşabilecek kesintiler, teminatlardan yapılabilir.

10.5. Teminatların İadesi
10.5.1. Kesin/ Ek Kesin Teminat İadesi
10.5.1.1. Madde 10.1.2. ve 10.1.4.’ de açıklandığı şekilde; Kesin Teminat Mektubu,
Garanti Süresi’ nin sona ermesi ve garanti süresi işlemlerinin tamamlanması
sonrasında, YÜKLENİCİ’ nin yazılı talebi üzerine, YÜKLENİCİ’ nin yükümlülüklerini
Sözleşme’ ye uygun olarak süresi içinde yerine getirmesi, YÜKLENİCİ’ nin SGK’ dan
alacağı ilişiksizlik belgesini ve Sözleşme’ de yer alan tüm yükümlülüklerini yerine
getirdiğine ilişkin diğer gerekli belgeleri İDARE’ ye sunması ve bu yolla İDARE’ ye
hiçbir borcunun kalmadığını saptanması ve ayrıca İDARE aleyhine Sözleşme’ nin
ifasına ilişkin açılabilecek (iş sağlığı ve güvenliği, çevre, personel / işçi alacağı, iş
kazası, SGK uygulamaları, özel sigorta vb. konularda) davaların veya takiplerin Kesin
sonucunun alınması ve hükmedilen tutarın YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ ye
tamamen ödenmesine müteakip 30 (otuz) gün içerisinde YÜKLENİCİ’ ye iade edilir.

10.5.2. Performans Garantisi İadesi
10.5.2.1. Sözleşmeye konu İş’ lerin % 100 ( yüzde yüz ) tamamlanması, Geçici
Kabul’ ün eksiksiz ve kusursuz yapılması, As-Built projelerin- Talep edilen Teknik
Dokümanların- Çizimlerin yapılması ve Geçici Kabule dair evrakların ve YÜKLENİCİ
tarafından imzalı hakedişlerin İDARE’ ye teslim edilmesi durumunda YÜKLENİCİ’ ye
iade edilecektir.

10.5.3. Avans Teminat Mektubu İadesi
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10.5.3.1. Sözleşme hükümlerine istinaden YÜKLENİCİ tarafından sunulacak Avans
Teminat Mektubu, YÜKLENİCİ’ nin yazılı talebi üzerine ve YÜKLENİCİ’ ye yapılacak
avans ödemesinin tamamının YÜKLENİCİ hakedişlerinden kesilerek İDARE’ ye iade
edilmesine müteakip İDARE tarafından hazırlanacak olan “Avans Teminat Mektubu
İade Formu” ile YÜKLENİCİ’ ye iade edilir.

Madde 11- Ödeme Yeri ve Şartları
YÜKLENİCİ, Yer Tesliminden sonra en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde hakediş
ödemelerine dair öngörü oluşturması için İDARE’ ye nakit akış tablosunu sunmak
durumundadır. Hakediş Tutarları ile ilgili olarak onaylanmış Hakediş tutarı ile Nakit
Akış Tablosundaki planlanan tutar değerler birbirini karşılamasa dahi her hakediş
onaylandığında, bahse konu tablonun planlanan tutarları ile gerçekleşen tutarları
revize edilerek İDARE’ ye sunulması şarttır.

11.1. Sözleşme ve Eklerine uygun bir şekilde YÜKLENİCİ tarafından ilgili hakediş
döneminde tamamlanmış İşler’ in bedeli, Kesin ödeme niteliğinde olmamak ve
kazanılmış hak sayılmamak kaydı ile, YÜKLENİCİ’ nin aynı dönem hakedişinin
İDARE’ ce aşağıda tariflendiği şekilde YÜKLENİCİ’ nin Madde 2.2’ de belirtilen Banka
Hesap No’ suna yatırılır.

11.2. İmalatların miktarlarını, içeriklerini ve mukayeselerinin yapılabilmesi için kontrol
amacı ile Formatı İDARE tarafından verilen, içeriği YÜKLENİCİ tarafından
doldurulacak olan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu’ nda YÜKLENİCİ tarafından verilen
imalat miktarları ile birim fiyatların çarpımı sonucu elde edilen tutar “Geçici Sözleşme
Bedeli” dir. Anahtar Teslim Götürü Bedele ilişkin verilen teklife dair ödemeler,
bahsedilen tablonun doldurulması ve Sözleşmenin imzalanmasına müteakip
pursantajlara ayrılması sonucunda YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan ve İDARE’ ce
onaylanan pursantaj oranlarına istinaden gerçekleşir. Pursantaj oranlarında daha
sonradan tespit edilecek hatalardan dolayı ilave bedel, süre veya hiçbir isim altında
YÜKLENİCİ hak talebinde bulunamaz. Pursantaj tablosunun hazırlanmasında ve
buna bağlı ödemelerin alınmasında tüm sorumluluk YÜKLENİCİ’ ye aittir.

Ödemeler pursantajının dağılımında yer alan ancak sözleşme eki olan mahal
listelerinde ve/ veya onaylı projesinde olmayan imalatlar İDARE’ nin uygun göreceği
imalat kalemlerine dağıtılacaktır.

Anahtar Teslim Götürü Bedel Teklifine bağlı olarak hazırlanan Ödenek, imalat ve
müteferrik işler için harcanacaktır. YÜKLENİCİ tarafından hazırlanacak olan
Pursantaj Tablosunda Müteferrik İşler kalemlerinin bedel karşılıkları Müteferrik İşlere
de dağıtılacaktır.

11.3. Hakediş Raporları, Kanuni Kesintiler- Sözleşme ve Eklerinde belirtilen kesintiler
yapıldıktan sonra her ayın ilk 5 (beş) günü içerisinde YÜKLENİCİ tarafından 1 (bir)
orjninal / asıl nüsha olarak düzenlenerek İDARE’ ye sunulur. İDARE, bu raporu
Sözleşme hükümlerine göre inceleyerek, varsa gerekli düzeltmeleri yaptıktan veya
YÜKLENİCİ’ ye yaptırdıktan sonra, uygun görmesi halinde ‘‘Uygundur’’ şerhi düşmek
suretiyle imza edip, onaylar. İDARE’ ce en geç 15 ( on beş ) gün içerisinde
onaylandıktan sonra, YÜKLENİCİ en geç 3 ( üç ) gün içerisinde faturasını keserek
İDARE’ nin tebligat adresine ulaştırır. Hakedişe bağlı faturanın İDARE’ ye ulaşmasına
müteakip en geç 15 ( on beş ) gün içinde ödenir. Taraflar bu süreci kısaltmak için tüm
gayreti gösterecektir. YÜKLENİCİ Yapım İş’ i için sözleşme bedeline dair tutarı
belirtilen İş Programına uygun şekilde imalat olarak sarf etmek zorundadır.



TARIM KREDİ YEM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yüklenici Sözleşmesi ( ESKİŞEHİR- BEYLİKOVA/ TKYEM- İYİ. ESKBEY.- FABREV.- E001 )- Dok No: 00 00 01, Dok. Rev

No: 02
Düzenleme Tarihi: 07.02.2020

12

11.5. İhzarata dair ödeme yapılmayacaktır. İDARE, inisiyatif alarak İhzarat ödemesi
yapılması kararı alır ise, YÜKLENİCİ’ ye yazılı olarak tebliğde bulunacak ve ihzarat
ödemesi yapılacak Malzemeleri’ nin İşyeri’ ne ve / veya İDARE’ nin önceden
bildireceği başka bir yere intikalinden önce İDARE ’nin yazılı onayını alacak ve intikali
esnasında İDARE yetkilisine haber verecektir. Malzemeleri’ nin teslimi YÜKLENİCİ ve
İDARE yetkililerince tutanak ile imza altına alınacak ve tutanak ile teslim alınan
Malzemeler’ e ait ihzarat ödemesi YÜKLENİCİ’ nin takip eden ilk hakedişine
eklenecektir. İlgili tutanağı İDARE yetkilisi tarafından onaylanmamış / imzalanmamış
ise YÜKLENİCİ’ nin Malzemeleri’ ni, İDARE tarafından teslim alınmış olduğu hiçbir
surette kabul edilmeyecek ve YÜKLENİCİ, bu teslimat veya Malzemeler’ e ilişkin
herhangi bir bedel talep etmeyecektir. İDARE’ nin inisiyatifinde yazılı onayı ile İhzarat
ödemesi yapılması kararı var ise belirlenen pozlara ait ödeme tutarları, ihzarat
ödemesine konu Malzeme’ nin imalat hesabına girdiği ilk hakedişten itibaren
kesilecektir.

11.6. İDARE’ nin talebi olmaksızın YÜKLENİCİ İş Programına nazaran daha fazla iş
yaparsa ve İDARE’ ye sunacağı Nakit Akış Programında sunması şartı ile İDARE bu
fazla işin bedelini imkân bulduğu takdirde öder.

11.7. YÜKLENİCİ, her türlü hakkediş ve alacaklarını İDARE’ nin yazılı izni olmaksızın
başkalarını temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve
İDARE’ ce istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

11.8. Kendisine ödeme yapılabilmesi için YÜKLENİCİ, ödeme vadesinden en az 5
(beş) gün öncesinde,

- SGK prim borcu olmadığına dair belge veya ödeme yapacağına dair taahhütname

- Vergi borcu olmadığına dair belge veya ödeme yapacağına dair taahhütname

- Sözleşme damga vergisinin ödendiğine dair belge

- TARAFLAR’ ca imzalı Yer Teslim Tutanağı’ nın bir kopyasını (ilk hakedişte
verilecektir)

İDARE’ ye eksiksiz olarak sunmakla yükümlüdür.

11.9. Sözleşme ve Eklerine uygun bir şekilde YÜKLENİCİ tarafından ilgili
hakediş döneminde tamamlanmış İşler’ in bedeli, Kesin ödeme niteliğinde
olmayacaktır ve kazanılmış hak sayılmaz.
11.10. Sözleşme konusu işlere ait Geçici Hakedişler 30 (otuz) günlük aralarla olmak
kaydıyla aşağıdaki ilave esaslar çerçevesinde tanzim olunur;

-İşin bitim tarihine 30 günden az zaman kalması halinde ve cezalı çalışıldığında
hakediş tanzimi için 30 günlük süre aranmaz.

- İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu içerisinde yer alan pursantaj tablosuna göre ödeme
yüzdeleri ve ara yüzdeler iş tutarları ayrı ayrı gösterilmek sureti ile düzenlenen
hakedişler YÜKLENİCİ tarafından imzalandıktan ve İDARE’ ce onaylandıktan sonra
Sözleşmeye uygun olarak YÜKLENİCİ’ ye ödenir. Hakedişin YÜKLENİCİ’ ye
ödenebilmesi için, ödenmemiş işçi ücretinin olmadığı veya taahhütname ile
belgelenecektir.

- İDARE gerekli gördüğü takdirde Geçici Kabul ile Kesin Kabul arasında ek hakediş
yapılabilir.
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- Kesin hesapların ve Kesin Kabul Tutanağının İDARE’ ce onaylanmasından sonra
30 (otuz) gün içerisinde İDARE’ ce onaylanmış kesin hesaplara dayalı olarak KESİN
HAKEDİŞ raporu düzenlenir. İDARE, bu raporu Sözleşme hükümlerine göre
inceleyerek, varsa gerekli düzeltmeleri yaptıktan veya YÜKLENİCİ’ ye yaptırdıktan
sonra, ‘‘Uygundur’’ şerhi düşmek suretiyle imza edip onaylar. YÜKLENİCİ, İDARE’ ce
onaylanan ve Kesin hakedişe temel teşkil eden Kesin hesabın, işbu Sözleşme ile ilgili
tüm alacaklarını kapsadığını ve İDARE’ den her ne nam altında olursa olsun başkaca
hiçbir hak ya da alacak talebi olmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Kesin hakedişin YÜKLENİCİ’ ye ödenebilmesi için ödenmemiş işçi ücretinin
olmadığı ve inşaatlarda o tarihe kadar yapım ve malzeme hatasından doğan kusurlu
ve noksan imalat bulunmadığı belgelendirilecektir.

11.11. YÜKLENİCİ hakediş ekinde inşaat seyrini anlatan hava/ yer fotoğraflarını A3
ebadında ve dijital dosya halinde 2 ( iki ) kopya olarak İDARE’ ye verecektir. Hakediş
ekinde verilen fotoğraflar hakediş ödemelerine esas değildir.

11.12. Hakediş raporlarında talep edilen düzeltmelere karşı, YÜKLENİCİ tarafından
yapılacak itirazlar, YÜKLENİCİ ve İDARE temsilcilerinin karşılıklı mutabakatı ile
çözümlenir. Ancak, nihai karar her durumda İDARE’ ye ait olup, YÜKLENİCİ’ nin
buna itiraz hakkı bulunmamaktadır.

11.13. Hakediş Raporlarında; işlenmeyen cezalar, 3. Şahıslara bedeli karşılığında
yaptırılan Sözleşmeye konu İş kalemleri ve İDARE’ nin YÜKLENİCİ namına
ödeyeceği bedeller sehven ya da herhangi bir nedenle işlenmemiş olması, işbu
Sözleşme kapsamında yapılması gereken başkaca kesintilerin YÜKLENİCİ’ den
bilahare tahsil edilmesine / kesilmesine engel teşkil etmez

Madde 12- İş Programı
12.1. YÜKLENİCİ, İş Programını yer tesliminden sonra yapıldığı tarihten itibaren 7
(yedi) gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir ayda yapılması gereken iş tutarını
hesaplayarak, ödeneklerin yıl veya yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları
ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İDARE’ ce verilen örneklere uygun olarak
hazırlar. İDARE tarafından örnek verilse de verilmese de, iş programı içeriğinde, iş
kalemlerini, iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve
bunların aylık dağılımını gösterir ve iş programını en az 2 ( iki ) nüsha hazırlanarak
onaylamak üzere İDARE’ ye teslim edilir. İş artışlarının olması süreyi değiştirmez.
YÜKLENİCİ tarafından verilecek İş Programının başlama- bitiş tarihlerinde değişiklik
yapılamaz.

12.2. YÜKLENİCİ, Detaylı İş Programı’nı, Ana İş Programı’nda verilen mihenk taşı ve
teminlere uygun bir şekilde hazırlayacak ve Sözleşme’nin TARAFLAR’ ca
imzalanmasına müteakip yer tesliminden sonraki 7 (yedi) gün içinde İDARE’ nin
onayına sunacaktır ve detaylı İş Programı, mobilizasyon kurulumunu, Ekip ve
Ekipman tedarik ve sevk programını, Malzeme tedarik programını, uyulması gerekli
mihenk taşlarını, yapım programını İşler’ in ifasına yönelik tasarım ve mühendislik
programını da içerir biçimde hazırlanacaktır.

12.3. İDARE, İş Programını verildiği tarihten itibaren 5 ( beş ) gün içinde onaylar.

12.4. YÜKLENİCİ, Ana İş Programı’na göre İş’i bitirmeyi beyan ve taahhüt eder. Bu
sürenin tespitinde, her türlü iklim şartı ve her çeşit dini / milli bayram ve / veya resmî
tatil günleri nedeniyle çalışılmayacak günler tümüyle göz önünde
bulundurulduğundan, bahse konu nedenlerle YÜKLENİCİ herhangi bir süre uzatımı
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talep etmeyecektir.

12.5. İDARE, İşler’ in devamı süresince Sözleşme’ nin her safhasında Ana İş
Programı’nda değişiklik yapmaya yetkili olacaktır.

12.6. YÜKLENİCİ’ nin, kendi hata, ihmal ve ihlalinden kaynaklanan bir durum
nedeniyle, Ana İş Programı’nın gerisinde kaldığı gözlenirse, bu husus YÜKLENİCİ’ ye
yazılı olarak bildirilir ve işgücü ve / veya Ekipman miktarını arttırması ve / veya
çalışma saatlerini iki veya üç vardiya olarak düzenlenmesi ve / veya bahse konu
gecikmenin ortadan kaldırılması için gerekli diğer tüm tedbirleri alması istenir.
YÜKLENİCİ, İDARE’ nin bildiriminde belirttiği süre içerisinde gerekli önlemleri almaz
veya almasına rağmen Ana İş Programı’na göre geri kaldığı süreyi yakalayarak telafi
edemezse, Sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

12.7. YÜKLENİCİ, İş’ lerin yapımı için ilave süre talep edemez. Ana iş programının
taahhüdü kapsamında gerekli verimliliği sağlamak zorundadır. Aksi hallerde
Sözleşme hükümleri uygulanır

Madde 13- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı
13.1. Bu İş için avans aşağıdaki şartlar dahilinde verilecektir.

13.2. YÜKLENİCİ’ nin İDARE’ ye sunacağı Nakit Akış Tablosunda; İş’ in Süresinin
aylara bölünmesi ile hazırlayacağı hakediş takviminde talep edilen Avans ve hakediş
takviminde de aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde avans miktarı düşüldükten
sonra kalan hakediş tutarının tabloya işlenmiş hali bulunacaktır.

Yer teslimi yapıldıktan, İş Programı ve İş Programına bağlı olarak İDARE’ ye
sunulacak Nakit Akış Programı onaylandıktan sonra YÜKLENİCİ’ nin yazılı isteği
üzerine verilecek avansla aynı miktar ( minimum 365 gün süreli ) teminat mektubu (
Avans Teminat Mektubu; İDARE’ nin onayladığı formatta ) karşılığında;

a. Şantiyenin kurulması, lüzumlu makine ve ekipman nakli,

b. Makine, ekipman, malzeme, ve cihazların satın alınması ve siparişe bağlanması,

gibi işler için gerekli giderleri karşılamak üzere ister tek seferde, ister farklı
zamanlarda sözleşme bedelinin ( KDV’ siz tutar ) % 30’ unu aşmayacak şekilde
avans verilebilir.

13.3. Avansın muhtelif sebepler ile öngörülenden geç ödenmesinden dolayı
YÜKLENİCİ İDARE’ den hiçbir suretle süre uzatımı, tazminat ve benzeri taleplerde
bulunmamayı taahhüt eder.

13.4. YÜKLENİCİ’ nin avans almak için İDARE’ ye yapacağı yazılı başvurusunda,
avansı yukarıdaki amaca uygun olarak kullanacağı, avans hükümlerine uyacağını
taahhüt etmesi şarttır. Bu suretle, YÜKLENİCİ avans almadan evvel yazılı talebini
belirtilen esaslar çerçevesinde İDARE’ ye yazılı olarak beyan edecektir.

13.5. İDARE, İş Programının aksaması veya avansın şartlarına uygun sarf
edilmemesi veya 10 ( on ) gün içinde İş’ in her ne aşamasında olursa olsun İşe
başlanılmamış, hız verilmemiş olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansı veya
bakiyesini, bu halleri takip eden ilk hakedişten def’ aten kesmeye, bu yetmediği veya
hakkedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman
yetkilidir.

13.6. Avans mahsubu aşağıda yazılı esaslar dahilinde yapılır;
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13.6.1. Avans mahsup oranı, avansın talep edilen tarihten sonraki takip eden ikinci
hakedişden başlamak şartı ile YÜKLENİCİ’ nin İDARE’ ye sunduğu ve İDARE’ nin
onaylayacağı nakit akış tablosunda gösterildiği şekilde ve eş oranda yapılır.

13.6.2. Belirtilen avans oranının peyderpey talep edilmesi halinde her avans talebine
karşılık avans teminat mektubu alınır.

13.6.3. Farklı zamanlarda talep edilen avansın bir önceki avansa dair mahsubu
yapılmamış ise avans verilmez.

13.6.4. Mahsup edilen miktar kadar avans teminat mektubu iade edilir. Avans
Teminat Mektubu’ndan kaynaklanan her türlü vergi, resim, masraf, harç, ödeme ve
sair tüm masraflar tamamen YÜKLENİCİ’ ye ait olacaktır.

13.6.5. Eğer varsa, avans bakiyesi son geçici hakedişten kalan miktarına
bakılmaksızın tamamen kesilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde farkı, YÜKLENİCİ
30 ( otuz ) gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans bakiyesi avans teminatı veya
diğer teminatlarından nakde çevrilerek mahsup edilir.

13.6.6. İşin tasfiye edilmesi halinde, YÜKLENİCİ tasfiye kabul tarihinden 30 ( otuz )
gün içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme
yapılmadığı takdirde, avans bakiyesi avans teminat mektubu nakde çevrilerek
mahsup edilir.

Madde 14- Fiyat Farklarının Ödenmesi, Hesaplaması Şartları, Sözleşme
Bedelinde Artış/ Azalış
14.1. Sözleşme’ nin yürürlük süresince, bunlarla sınırlı olmamak üzere, vergi, resim,
harç ve primlere zam yapılması, yeni vergi ve harçların konması, işçi ücretlerinin
artması, SGK primlerin artması, toplu sözleşmelerin getirebileceği mali yükümlülükler,
Malzeme, ulaşım ve hammadde fiyatların yükselmesi, çevre ve İSG açısından
alınacak ilave önlemler, vb. nedenler YÜKLENİCİ’ nin işbu Sözleşme kapsamındaki
herhangi bir borç ya da yükümlülüğünü geciktirmesi için sebep teşkil etmez.
YÜKLENİCİ, İDARE’ den hiçbir şekilde fazla para, fiyat farkı ya da süre uzatımı ve /
veya cezai şart miktarların indirilmesi vb. İDARE’ nin mali yükümlülüklerini arttırıcı
herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.2. Yıllara sair veya dönemlik işlerde Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

14.3. İşbu Sözleşme’ ye konu işler ile ilgili bir mevzuat değişikliği olması halinde;
YÜKLENİCİ, bu değişikliğin işbu Sözleşme’ ye de aynen uygulanacağını, bu sebeple
herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceğini ve İDARE’ den hangi nam altında olursa olsun,
herhangi bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, bila kaydı şart ve
gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.4. YÜKLENİCİ tüm projeleri her türlü özen borcunu ifa ederek inceler ve bu
kapsamda projelerde eksik gördüğü hususları mühendislik yaklaşımları çerçevesinde
Anahtar Teslim Götüre Bedeline dahil etmiştir. İş’ in YÜKLENİCİ’ si her ne sebep
olursa olsun herhangi bir isim altında Projesel Eksiklerden dolayı ilave bedel
talebinde bulunamaz

14.4. Sözleşme Bedeli’ nde artış veya azalmaya sebep olabilecek durumlar
aşağıdakilerle sınırlı olacaktır:

a. İDARE’ nin Teknik Dokümanlar’ da yapacağı revizyonlar sonucu, YÜKLENİCİ’ nin
temin edeceği Malzemelerin Teknik Dokümanlar’ da kendilerine atfolunan niteliklerin,
teknik özelliklerin değişmesi hali:
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– Bu durumda değişen Sözleşme Bedeli hesaplanırken İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu’
nda ilgili iş kalemin fiyatı Madde 14 kapsamında değişecektir. YÜKLENİCİ tarafından
hazırlanan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosundaki metrajlar değişmez. Bu metraj tüm
hesaplamalarda İDARE tarafından verilecek imalat artışı ve azalışı kararı hariç esas
alınacaktır.

b. İDARE’ nin Teknik Dokümanlar’ da yapacağı revizyonlar sonucu İşler’ in ifa
edileceği binaların, toplam kapalı alanlarında metrekare cinsinden ölçülen artış veya
azalışa bağlı olarak YÜKLENİCİ’ nin temin edeceği Malzeme miktarlarında bir artış
veya azalış olması hali:

– Bu durumda Sözleşme Bedelindeki artış veya azalış, ilgili iş kalemin; alan artış
veya azalışın gösterildiği Teknik Doküman revizyonu ile bir önceki revizyonu
arasındaki miktarlarının farkı İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosunda verilen fiyatın çarpılması
ile bulunacaktır.

Madde 15- Altyüklenici’ ler/ Devir/ Temlik
15.1. İhale konusu İşte İDARE’ nin onayı ile Alt YÜKLENİCİ çalıştırılabilir. Ancak
İDARE’ nin her konuda muhattabı YÜKLENİCİ’ dir.

15.2. İşin tamamı Altyüklenici’ lere yaptırılmaz. Altyüklenici’ lerin yaptıkları işlerle ilgili
sorumluluğu YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin önceden açık ve yazılı onayını almadıkça, İş’ in
tümünü ya da bir kısmını, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere (başka
YÜKLENİCİ’(ler ) / YÜKLENİCİ ( ler ) / ALT YÜKLENİCİ ( ler ) devredemez / taşore
edemez / yaptıramaz. Bu devir işlemine İDARE tarafından önceden yazılı olarak iznin
verilmiş olsa dahi YÜKLENİCİ, İş’i devralan üçüncü kişilerin (başka YÜKLENİCİ ( ler )
/ YÜKLENİCİ ( ler ) / ALT YÜKLENİCİ ( ler ) yaptığı tüm faaliyet, iş ve kullandıkları
Malzemeleri’ nin, Sözleşme ve Ekleri’ nin hüküm ve koşullarına uygunluğundan ve
bunların sonuçlarından Sözleşme süresinin sonuna kadar münhasıran sorumlu
olmaya devam edecektir.

15.4. YÜKLENİCİ, her türlü alacak ve hakedişlerini kısmen veya tamamen başkasına
temlik ve ciro edemez, üzerlerine haciz / ihtiyati haciz, rehin, tedbir vb. Konulmasına
sebebiyet veremez. Temlik ettiği takdirde bu temlikin uygulanmasından doğacak her
türlü hukuki sorumluluk YÜKLENİCİ’ ye ait olacak ve yapılan işlem İDARE nezdinde
bir hüküm ifade etmeyecektir.

15.5. İDARE, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu süre boyunca her zaman,
YÜKLENİCİ’ ye önceden yapacağı yazılı bir bildirimle ve fakat YÜKLENİCİ’ nin
herhangi bir sözlü veya yazılı izni / onayına tabi olmaksızın, Sözleşme’ yi veya
Sözleşme’ den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen 3. bir şahsa
veya 3. şahıslara devretme hak ve yetkisine sahip olacaktır. Bu doğrultuda İDARE’
nin Sözleşme’ den doğan tüm hak ve yükümlülükleri de hiçbir değişiklik olmaksızın
sözü edilen 3. şahsa / şahıslara geçecektir. YÜKLENİCİ, Sözleşme’ nin işbu Madde
kapsamında devrolması konusunda herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceğini şimdiden
kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunun yanısıra YÜKLENİCİ, Sözleşme’ nin devrini
müteakip 7 (yedi) gün içerisinde Sözleşmeye konu teminatlarını da muhatabı sözü
edilen 3. şahsa / şahıslar olacak şekilde tekrar düzenletmek ve asıllarını bu 3. şahsa /
şahıslar sunmak zorundadır.

Madde 16- Montaj, Test ve Devreye Alma, Eğitim, Bakım Onarım, Yedek Parça
Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar
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16.1. Sözleşme hükümleri geçerlidir. Sözleşme kapsamında İDARE’ nin direktiflerine
uyulması taraflarca kabul edilmiştir.

Madde 17- İşin ve İşyerinin Korunması ve Sigortalanması
17.1. YÜKLENİCİ; işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet
makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre
işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek her
türlü doğal afet, yangın, hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, ‘ All risk ’ sigortası
yaptırmak zorundadır. YÜKLENİCİ sigorta poliçeleri, bu poliçeler kapsamında tazmin
edilecek zararların / ödenecek tazminatların İDARE’ ye hiçbir şekilde rücu
edilmeyeceği / İDARE’ den talep ve / veya dava edilmeyeceğine ilişkin Kesin
hükümler ihtiva edecektir. YÜKLENİCİ, bahse konu riskleri teminat altına almak için
yaptıracağı sigortalara ilişkin tüm poliçeleri Sözleşme’ nin imzalanmasını müteakip 5
(beş) Gün içerisinde İDARE’ ye sunacak; bu poliçelerin kapsam, süre ve limitlerine
ilişkin İDARE’ nin onayını alacaktır. YÜKLENİCİ, yaptıracağı sigortalara ait poliçelerin
bir nüshasını, İDARE’ nin poliçe kapsam, süre ve limitlerine ilişkin onayını müteakip 7
(yedi) Gün içerisinde İDARE’ ye sunacaktır. Sigorta poliçeleri, asgari Sözleşme süresi
boyunca geçerli olacak şekilde tanzim edilecek, Sözleşme süresinin uzaması halinde
sigorta poliçelerin de süreleri aynı doğrultuda uzatılacaktır. Belirtildiği şekliyle
YÜKLENİCİ riski kapsamında olan risklerin vuku bulması durumunda, sigortalar
tarafından herhangi bir nedenle karşılanmayan her türlü zarar, ziyan ve tazminat,
YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. Bu durumda YÜKLENİCİ tarafından
ödenmeyen zarar, ziyan ve tazminat eğer İDARE’ ye herhangi bir şekilde isnat
edilirse / mal olursa, bunlar İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme
kapsamındaki her türlü alacağından ve teminatından nakden ve defaten mahsup
edilebilir. İDARE’ nin, YÜKLENİCİ’ nin bakiye alacağı ve / veya teminatlarını aşan
meblağlar için her türlü yasal yola başvurma hakkı saklı kalacaktır. Bununla birlikte
YÜKLENİCİ’ nin sigorta şirketi tarafından tazmin edilen zararlarının / ödenen
tazminatların İDARE’ ye rücu edilmesi halinde İDARE, kendisine ulaşan bu talebi
doğrudan YÜKLENİCİ’ ye yöneltecek ve bahse konu talebinin tek muhatabı /
sorumlusu YÜKLENİCİ olacaktır. YÜKLENİCİ, her halükârda İDARE’ nin bu rücu
işlemi sebebiyle uğrayabileceği her türlü zararı / kaybı veya yapmak durumunda
kalabileceği her türlü ödemeyi üstleneceğini / tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan
ve taahhüt eder. Şüpheye mahal vermemek adına, bahsi geçen sigortalar
kapsamında yapılacak her türlü hasar bildirimi İDARE’ nin bilgisi dahilinde
gerçekleştirilecek olup YÜKLENİCİ, İDARE’ den bağımsız herhangi bir bildirimde
bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. (Bu sözleşmede YÜKLENİCİ
sorumluluğundadır)

17.2. YÜKLENİCİ, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek
süreye ilişkin

a. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve
kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere
verdiği zarar ve ziyanlar,

b. Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde YÜKLENİCİ’ nin
sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara karşı genişletilmiş bakım
devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

17.3. YÜKLENİCİ’ nin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili
sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere de
uymak zorundadır.
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Madde 18- Mücbir Sebepler, Süre Uzatımı Verilecek Haller ve Şartları
18.1. Mücbir sebep halleri aşağıdakilerle sınırlıdır:

- İDARE’ nin ülke ekonomisindeki radikal değişiklikler sebebi ile ödeme güçlüğü içine
girmesi ve İş’ in yapılamaz hale gelmesi,

- Terör eylemleri,

- Umumi seferberlik veya İşyeri’ nin bulunduğu şehri içine alan kısmi seferberlik ilan
edilmesi ve harp hali,

- İsyan, ayaklanma, ihtilal, salgın, karantina,

- Patlama, yangın, deprem, sel, toprak kayması vb. doğal afetler

- Radyasyon ya da radyoaktivite kontaminasyonu, nükleer yakıt ya da nükleer yakıt
patlaması dolayısıyla nükleer atık, radyoaktif zehirli patlayıcılar ya da patlayıcı
nükleer tesislerin benzer tehlikeli özellikleri

18.2. İşbu maddeye göre mücbir sebep sayılacak bir olayın varlığı halinde
YÜKLENİCİ, öncelikle söz konusu mücbir sebep olayının nedenlerinin ortadan
kaldırılması ve doğrudan veya dolaylı etkilerinin azaltılması ve yükümlülüklerinin
ifasının devamı için gerekli önlemlerin alınması hususunda azami gayret
gösterecektir.

18.3. Eğer İDARE, münhasır takdir hakkı kendisinde kalmak kaydıyla, YÜKLENİCİ’
nin söz konusu mücbir sebep olayın nedenlerinin ortadan kaldırılması ve doğrudan
veya dolaylı etkilerin azaltılması hususunda yeterli çaba göstermediği kanısına varır
ise, YÜKLENİCİ’ ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, söz konusu mücbir sebep
olayın nedenlerinin ortadan kaldırılması ve doğrudan veya dolaylı etkilerinin
azaltılmasına ilişkin önlemleri, tüm risk ve masrafı YÜKLENİCİ’ ye ait olmak üzere,
bizzat kendisi alabilir veya üçüncü kişilere aldırtabilir. İşbu halde / uğurda yapılan tüm
masraf ve uğranılacak zararlar YÜKLENİCİ’ ye yapılacak ödemelerden kesinti
yapılması ve / veya YÜKLENİCİ’ nin Teminat Mektupları’ nın nakde çevrilmesi yoluyla
tahsil edilebilecek ve / veya İDARE’ nin talebine uygun olarak YÜKLENİCİ tarafından
nakden ve defaten ödenecektir.

18.4. İşbu maddeye uygun olarak mücbir sebep olayın gerçekleşmesi halinde
YÜKLENİCİ,

a. İşyerindeki çalışmalarını kendi personeli ve o ana kadar yapılmış İşler’ in
emniyetini sağlayacak şekilde askıya alır; ve

b. Mücbir sebep olayın meydana gelmesinden itibaren 24 (yirmi dört) saat içinde
yazılı olarak İDARE’ ye bildirimde bulunur ve durumu, sebepleri ile detaylı olarak
açıklar; ve

c. Delil ve duruma destek olarak, idari makamlardan veya ilgili ticaret odasından
alınacak belgeleri, emin bir iletişim aracı ile en kısa süre içinde, ancak her halükârda
20 (yirmi) günü aşmayacak şekilde, İDARE’ ye teslim eder; ve

d. Yükümlülükleri, mücbir sebep olayın etkilediğinden daha uzun süreli veya daha
kapsamlı olarak askıya alınmaz; ve

e. YÜKLENİCİ’ nin mücbir sebep öncesinde tamamlamış olması gereken
yükümlülüklerinden hiçbiri mücbir sebep dolayısıyla mazur görülmez; ve
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f. Yapılacak tüm süre uzatım talepleri, mücbir sebebin tahmini süresi ve YÜKLENİCİ’
nin ifası mücbir sebep dolayısıyla askıya alınan İşler’ e ilişkin yeni İş Programı’nı
içerir; ve

g. İDARE, söz konusu gecikme veya askıya almanın öngörülmez, kontrol dışı ve
YÜKLENİCİ’ nin hata veya ihmali olmaksızın gerçekleştiği kanaatine varır ise
yukarıdakilerin tümünün yerine getirilmiş olması kaydıyla;

YÜKLENİCİ’ nin mücbir sebep olayından etkilenen yükümlülüklerinin ifasını yerine
getirmemesi mazur görülür; İDARE gecikme veya askıya almanın süresini belirler ve
söz konusu süre kadar YÜKLENİCİ’ ye süre uzatımı verir. Mücbir sebep halinde
YÜKLENİCİ’ ye, sadece bu olayların İşler’ in ifasına tesiri nispetinde bir süre uzatımı
verilir. Mücbir sebep halinde YÜKLENİCİ’ ye tanınacak tek hak süre uzatımı olup,
YÜKLENİCİ bundan başka herhangi bir tazminat, ödeme vs. talebinde
bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ, bunlar dışında mücbir
sebep halinden etkilenmeyen tüm İşleri sürdürmeye devam etmekle yükümlü
olacaktır.

18.5. Mücbir sebep olayının süresinin 120 ( yüzyirmi ) günü aşması halinde,
TARAFLAR’ dan herhangi biri Sözleşmeyi haklı nedenle, herhangi bir tazminat vs.
ödemeksizin, derhal ve bildirimsiz olarak feshedebilir. Böyle bir durumda Sözleşme
hükümleri uygulanır.

18.6. Mücbir sebep olayının bitmesi ardından ve Sözleşme uyarınca feshedilmemiş
olması kaydıyla YÜKLENİCİ derhal, İşler’ in ifasına devam edecektir.
Madde 19- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
19.1. Herhangi bir işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında
denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, YÜKLENİCİ’ nin üstlenmiş olduğu
işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve teknik şartnamelerine, teknik ve sanat
kurallarına, fenni sorumluluğuna uygun yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu
konuda sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Tüm test ve devreye alma işlemleri
YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.

Madde 20- Garanti Süresi ve Bakım/ Onarım Sorumluluğu
20.1. İşbu Sözleşme kapsamında Geçici Kabul’ ü yapılan İşler; Malzeme, imalat,
montaj ve işçilik hataların giderildiğine dair Geçici Kabul Tutanağı’ nın imzalandığı
tarihten itibaren asgari 2 (iki) yıl süre ile ancak her halükârda İDARE tarafından
Proje’ nin yapım işlerinin Kesin Kabul’ ü tamamlanana kadar bu Sözleşme
kapsamında YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğu ve garantisi kapsamında olacaktır.

20.2. Geçici Kabul Tutanağı’ nın imzalandığı tarihten başlayarak 10 (on) yıllık sürenin
bitiminden önceki herhangi bir zamanda, Kaba İnşaat İşleri ve/ veya Çelik İşlerinde
ortaya çıkacak herhangi bir Gizli Kusur / Ayıp’ tan doğacak tüm mali ve hukuki
sorumluluk ile Geçici Kabul Tutanağı’ nın imzalandığı tarihten başlayarak 2 ( iki ) yıllık
sürenin bitiminden önceki herhangi bir zamanda İnce İnşaat işlerinde ortaya çıkacak
herhangi bir Gizli Kusur / Ayıp’ tan doğacak tüm mali ve hukuki sorumluluk ve Geçici
Kabul Tutanağı’ nın imzalandığı tarihten başlayarak 5 (beş) yıllık sürenin bitiminden
önceki herhangi bir zamanda Elektrik- Mekanik İşler kapsamında ortaya çıkacak
herhangi bir Gizli Kusur / Ayıp’ tan doğacak tüm mali ve hukuki sorumluluk
YÜKLENİCİ’ ye ait olacaktır. YÜKLENİCİ, bu hususta İDARE’ nin talep ettiği formatta
Garanti Taahhütnamesi imzalayıp sunacaktır.
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20.3. İDARE ile YÜKLENİCİ arasında onaylı sözleşme ve ekleri gereğince bakım
süresi kapsamında istihdamı sağlanacak teknik elemanların İşyeri’ ndeki tüm maddi
sorumlulukları YÜKLENİCİ’ ye aittir.

20.4. Garanti Süresi dahilinde, yapılan İşler’ de herhangi bir kusur / hata (ayıbın)
ortaya çıkması / tespit edilmesi halinde İDARE, bu durumu YÜKLENİCİ’ ye vakit
geçirmeksizin yazılı olarak bildirecektir. YÜKLENİCİ, İDARE tarafından kendisine
bildirilen bahse konu hasarları / kusurları (ayıpları), yine bu bildirimde belirlenecek
süre içinde, teknik gereklere uygun olarak gidermekle / onarmakla yükümlü olacaktır.

20.5. YÜKLENİCİ’ nin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde İDARE,
–tazminat ve bedel indirimi dahil- kanundan doğan diğer tüm hakları saklı kalmak
kaydıyla, YÜKLENİCİ’ ye göndereceği yazılı bildirimde belirtilen süre dahilinde de söz
konusu aykırılığın giderilmemesi halinde bu İşler’ i YÜKLENİCİ’ nin nam ve hesabına
yapmaya ya da yaptırmaya tamamen yetkili olacaktır. Bu durumda Kesin Kabul
işlemleri, bahse konu yükümlülükler YÜKLENCİ tarafından yerine getirilinceye kadar
İDARE’ ce geri bırakılabilecek, YÜKLENİCİ’ nin bir kısım teminatı alıkonabilecek ve
YÜKLENİCİ nam ve hesabına yapılan veya yaptırılan işlerin bedeli YÜKLENİCİ’ nin
teminatlarından tahsil edilebilecektir.

20.6. YÜKLENİCİ, Garanti Süresi’ nin sona ermesinden itibaren en az 5 (beş) yıl süre
ile Sözleşme konusu sistem dahilinde kullanılacak / kullanılması muhtemel tüm yedek
parçaları temin / tedarik etmek ve emre amade bir şekilde bulundurmak / muhafaza
etmekle mükelleftir.

20.7. Yıllık Periyodik Bakım Bedelleri, İDARE tarafından, işbu Sözleşme’ nin ve /
veya işbu Sözleşme’ de İDARE’ ye tanınan hak ve yetkilerin Geçici Kabul
aşamasında veya sonrasında İDARE’ ce YÜKLENİCİ’ ye bildirilecek üçüncü bir
şahsa devredilmesi veya İDARE’ nin kendisiyle ve / veya İDARE’ ce YÜKLENİCİ’ ye
bildirilecek başkaca bir YÜKLENİCİ ile bakım / onarım hizmetleri için ayrı bir
sözleşme (“Bakım / Onarım Sözleşmesi”) imzalanması halinde dahi, sözü edilen
üçüncü şahsa devir tarihinden veya Bakım / Onarım Sözleşmesi’ nin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren, Bakım / Onarım Sözleşmesi’nde aksine hükümler bulunsa dahi,
Sözleşme’ de açıklanan sürenin sona ereceği tarihe kadar işbu Sözleşme
kapsamında anlaşıldığı şekliyle geçerli olmaya devam edecektir.

20.8. YÜKLENİCİ, İşler’ le ilgili olarak münferiden kendisinin sağlayacağı ve ALT
YÜKLENİCİ’ ler tarafından kendisine sağlanacak tüm garantilerinin İDARE’ ye veya
onun bildireceği kişiye temlik edilebilir nitelikte olmasını (“Temlik Edilebilir Garantiler”)
sağlayacaktır.

Madde 21- İşin Kontrolü, Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar
21.1. İDARE, Sözleşme kapsamında yapılan İşleri, YÜKLENİCİ’ nin temin edeceği
Malzemeleri, işçiliğini, imalat yerinde ve / veya teslim noktasında ve / veya İşyerinde,
İşler’ in her safhasında veya gerek gördüğü zamanlarda ve sürelerde denetleme veya
üçüncü kişilere denetletme hakkına sahiptir. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin denetleme ile
görevli personellerine İşyerinde ve / veya imalatın yapıldığı diğer yerlerde ve / veya
teslim noktalarında her türlü kolaylığı ve yardımı göstermek ve gözetimini yapması
için gerekli ortamı sağlamakla yükümlüdür.

21.2. İDARE tarafından yapılan denetimlerde herhangi bir imalatın ve / veya
Malzemenin Teknik Dokümanlara aykırı, hatalı veya kusurlu (ayıplı) bulunduğu; ya da
bunlara dair emare ve deliller görüldüğünde- İDARE’ nin yazılı talimatı üzerine- o
kısımdaki imalat faaliyeti derhal durdurulacaktır. Şüpheli durumun araştırılması ve
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saptanması için kırma, sökme gibi işlemlere ve gereken test veya deneylere,
TARAFLAR’ ın huzurunda YÜKLENİCİ tarafından vakit geçirmeden başlanacaktır. Bu
şekilde yapılacak araştırma sonucunda, söz konusu Malzeme ve / veya imalatın
Teknik Dokümanlara aykırı, hatalı veya kusurlu (ayıplı) olduğu tespit edilirse,
verilecek süre içinde YÜKLENİCİ tarafından -gerekmesi halinde sökülüp- bilabedel
yeniden imal ve / veya monte edilmesi; aksi halde bu İşler’ in YÜKLENİCİ nam ve
hesabına yapılacağı veya yaptırılacağı ihtaren bildirilecektir. Montaj sırasında,
kullanılamayacak durumda zarar verilen Tesis ve / veya Malzeme bedelleri
YÜKLENİCİ’ nin hakedişlerinden kesilecektir. Bu nedenle kaybedilen zaman için
YÜKLENİCİ’ ye süre uzatımı verilmeyecektir. YÜKLENİCİ’ ye yazılı olarak bildirilen
aykırı, hatalı veya kusurlu (ayıplı) imalatlar, İDARE tarafından kabul edilecek şekilde
düzeltilene kadar tamamlanmış olarak addedilmez ve bu imalatlar için hakediş
düzenlenmez. Tespit edilen aykırı, hatalı veya kusurlu (ayıplı) imalatların
düzeltilemeyeceği / düzeltilmeyeceği İDARE tarafından takdir edilen durumlarda,
İşler’ in ayıplı kısmının yapıldığı şekilde bırakılması İDARE tarafından kabul edilebilir.
İşbu halde, Sözleşme Bedelinin söz konusu ayıplı imalata ve / veya Malzemeye
karşılık gelen kısmını aşmamak üzere İDARE’ nin münhasır takdirine bağlı olarak
tespit edeceği bir tutar YÜKLENİCİ’ nin takip eden hakedişlerinden kesinti yapmak
suretiyle mahsup edilecektir.

21.3. YÜKLENİCİ tarafından temin edilerek İş’ in ifasında kullanılacak tüm
Malzemeler, Sözleşme ve Eklerine uygun olacaktır. Söz konusu Malzemeleri’ nin
teknik föyleri ve kalite sertifikaları YÜKLENİCİ tarafından, Ana İş Programı’nı
aksatmayacak şekilde, Malzemeleri’ nin imalat ve nakliye süreleri de dikkate alınarak,
İnşaat Sahası’ndaki uygulamadan yeterli bir süre öncesinde İDARE onayına
sunulacaktır. İDARE tarafından onaylanmayan hiçbir Malzeme, İş’ in yapımında
kullanılmayacaktır. İDARE’ nin yapılan İşleri ve / veya YÜKLENİCİ tarafından temin
edilen Malzemeyi onaylamış olması ya da İşler’ in, İDARE’ nin ve / veya İDARE’ nin
atayacağı üçüncü kişilerinin gözetimi altında yapılmış bulunması YÜKLENİCİ’ yi,
İşleri Sözleşme ve Eklerine uygun olarak yapma yükümlülüğünden kurtarmaz. İşler’
in veya bir bölümünün Sözleşme ve Eklerine uygun olarak yapılmadığının tespiti
halinde derhal hatalı, kusurlu (ayıplı) ve / veya eksik yapılan İşler ve / veya temin
edilen Malzemeler, YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz olarak düzeltilir ve / veya
değiştirilir. YÜKLENİCİ, İDARE’ ce kendisine ihtaren yapılacak bildirim ve verilen süre
içerisinde de işbu maddedeki yükümlülüklerini yerine getirmez ise İDARE, bahse
konu İşleri YÜKLENİCİ’ nin nam ve hesabına kendisi yapabilir veya üçüncü şahıslara
yaptırabilir. İDARE, YÜKLENİCİ nam ve hesabına yaptırdığı İşlerin bedelini,
YÜKLENİCİ’ ye yapılacak ödemelerden kesmek veya YÜKLENİCİ’ nin Kesin Teminat
Mektubu’nu nakde çevirmek suretiyle tahsil / tazmin edebilir.

21.4. YÜKLENİCİ tarafından temin edilerek İş’ in ifasında kullanılacak tüm
Malzemeler, Sözleşme ve Eklerine uygun olacaktır. Söz konusu Malzemeleri’ nin
teknik föyleri ve kalite sertifikaları YÜKLENİCİ tarafından, Ana İş Programı’nı
aksatmayacak şekilde, Malzemeleri’ nin imalat ve nakliye süreleri de dikkate alınarak,
İnşaat Sahası’ndaki uygulamadan yeterli bir süre öncesinde İDARE onayına
sunulacaktır. İDARE’ nin sunulan Malzeme ile ilgili dokümanları onay süresi 5 (beş)
gündür. İDARE tarafından onaylanmayan hiçbir Malzeme, İş’ in yapımında
kullanılmayacaktır.

21.5. YÜKLENİCİ, İDARE tarafından aksi yönde bir talimat verilmediği ve hangi
imalatlar için olduğu detaylıca tarif edilmediği sürece, Sözleşme ve Eklerinde ayrıca
belirtilmemiş olsa dahi maliyetleri Sözleşme Bedeline dahil olmak üzere, İDARE
tarafından talep edilen her tip imalat için Şantiyede gösterilecek mahallerde İDARE’
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nin belirleyeceği boyutlarda örnek uygulama yapmakla yükümlüdür. Bu örnek
uygulamalar, YÜKLENİCİ tarafından iş programının aksatmayacak şekilde yapılacak
ve İDARE tarafından onaylandıktan sonra İşler’ in ifasında emsal teşkil edecektir.

21.6. YÜKLENİCİ, sözleşme konusu işlere veya takip eden işlere başlamadan evvel
aşağıdaki dokümanları İDARE’ ye sunmak zorundadır;

21.6.1. Yapım Yöntemi ve Metodolojisi İş’ e başlamadan evvel en geç 7 (yedi)
gün içinde İDARE’ ye sunulacaktır.

21.6.2. Malzeme Onay Formu İş’ e başlamadan evvel en geç 7 (yedi) gün
içinde İDARE’ ye sunulacaktır

21.6.3. İmalat Başlama Onay Formu İş’ e başlamadan evvel (en geç 2 (iki) gün
içinde) İDARE’ ye sunulacaktır.

21.6.4. İmalat Kontrol Formu İş’ e başlamadan evvel en geç 2 (iki) gün içinde
İDARE’ ye sunulacaktır.

21.6.5. İmalat Kapama Onay Formu İş’ e başlamadan evvel en geç 2 (iki) gün
içinde İDARE’ ye sunulacaktır.

21.7. İşler’ in ifasında kullanılacak Malzemelerin irsaliyelerinden bir kopya İDARE’ ye
verilecek ve TARAFLAR’ ın imzaları ile kayıt altına alınacaktır. İş bitiminde sahada
yapılmış imalatların, YÜKLENİCİ Fiyat Analizinde verilen (İş’ in Yer Tesliminden
başlayıp Geçici Kabul Sürecine Kadar Hazırlanmak Şartı İle ) analizlere uygun
Malzeme kullanımı ile yapıldığının kontrolü yapılacaktır. Analiz verilerinde uygulama
esnasında azalmanın tespit edilmesi üzerine her kalemde analizde verilen fiyatlarla
kesinti yapılmasının yansıra maliyeti YÜKLENİCİ sorumluluğunda olmak üzere kalite
sebepli saha testleri yaptırılacak ve sonucunun olumsuz olması durumunda kusurlu
İş’ler düzelttirilecek ve Sözleşme içeriğindeki ilgili cezalar tatbik edilecektir.

21.8. Herhangi bir işin, üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında
denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, YÜKLENİCİ’ nin üstlenmiş olduğu
işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve teknik şartnamelerine, teknik ve sanat
kurallarına ve fenni sorumluluğuna uygun yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve
bu konuda sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 22- YÜKLENİCİ’ lerin/ ALTYÜKLENİCİ’ lerin Sorumluluğu
22.1. YÜKLENİCİ, Sözleşme’ nin diğer maddeleri ile Eklerinde kendisine atfedilen
tüm yükümlülüklerinin yanında, işbu Madde kapsamında aşağıda belirtilen ve
Sözleşme ve / veya Eklerinde açıkça belirtilmemiş olsa bile, İş’ in doğası, ulusal /
uluslararası standart ve normlar ve ilgili bilcümle mevzuat gereği kendi uhdesinde
olan diğer tüm yükümlülük ve taahhütler ile kanuna, adaba, ahlaka aykırı olmadıkları
sürece İDARE’ ce verilecek her türlü talimatının yerine getirilmesinden de
sorumludur.

22.2. YÜKLENİCİ’ nin tasarım ve mühendislik ile ilgili yükümlülükleri ve bunlarla ilgili
İDARE onaylarına ilişkin hükümler, aşağıda tariflendiği gibidir;

22.2.1. Sözleşme kapsamında İşler’ in ifası süresince tasarım ve mühendislikle
ilgili yükümlülükler tamamen YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğundadır. YÜKLENİCİ,
İDARE tarafından kendisine iletilen Uygulama Çizimleri ve sair Teknik Dokümanları
dikkate alarak her türlü mühendislik hesabını yapacak, hesap raporlarını, İmalat
Çizimleri’ ni ve İşler’ in yapılabilmesi için gerekli bilcümle Teknik Dokümanı (belirtilen
teknik doküman listesi) hazırlayacak, var olanları kontrol edecek, her ihtimalde



TARIM KREDİ YEM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yüklenici Sözleşmesi ( ESKİŞEHİR- BEYLİKOVA/ TKYEM- İYİ. ESKBEY.- FABREV.- E001 )- Dok No: 00 00 01, Dok. Rev

No: 02
Düzenleme Tarihi: 07.02.2020

23

projeleri kontrol edecek- superpoze edecek, nihai tasarımını tamamlayacaktır.
YÜKLENİCİ, bunların yanı sıra As-Built (İş Sonu) Çizimleri’ ni ve İDARE tarafından
talep edilebilecek bilcümle Teknik Dokümanı üretmek / hazırlamak ve İDARE
talimatlarına göre sunmakla yükümlüdür.

22.2.2. YÜKLENİCİ tarafından hazırlanan ve İDARE onayına sunulan Teknik
Dokümanlar’ ın İDARE tarafından incelenme süresi 5 (beş) iş günüdür. İDARE bu
süre içerisinde kendisine iletilen Teknik Dokümanları inceler ve onaylar veyahut
varsa yorumlarını / düzeltme taleplerini YÜKLENİCİ’ ye iletir. YÜKLENİCİ, gerekli
düzeltmeleri 3 (üç) iş günü içerisinde yapmak ve İDARE’ ye nihai onayı için iletmekle
yükümlüdür. İDARE’ ce talep edilen tüm değişiklik / düzeltmeler YÜKLENİCİ
tarafından eksiksiz tamamlanmış ise İDARE düzeltilmiş Teknik Dokümanlar’ ı 2 (iki) iş
günü içerisinde onaylar. Aksi halde işbu Madde’ de detaylıca tariflenmiş Teknik
Doküman sunum ve onay döngüsü, gerçekleşebilecek gecikmelerle ilgili tüm
sorumluluk YÜKLENİCİ’ nin olmak üzere, yinelenir. TARAFLAR, Teknik
Dokümanların sunum ve onaylanması işlemlerini azami 15 (onbeş) iş gün içerisinde
tamamlamak amacıyla her türlü çabayı göstermek konusunda mutabık kalmışlardır.

22.3. YÜKLENİCİ, Sözleşme ve tüm Eklerini detaylı bir şekilde incelenmiş, gerekli
mühendislik- mimarlık çalışmalarını gerçekleştirmiş, anlamış, İşyeri ve çevresinde
gerekli araştırmaları yapmış, ulaşım, yerleşim, fiziksel gerçekleri, zeminin yapısını,
iklim koşullarını tetkik etmiş ve İDARE istekleri ile ilgili teknik esasları kabullenmiş
olduğunu kabul ve beyan ederek, uygulama sorumluluğu ve tüm riski kendisine ait
olmak üzere işbu Sözleşmeyi imzalamıştır. YÜKLENİCİ, İş’ in yapımı sırasında –
TARAFLAR yazılı olarak aksine bir anlaşma yapmadıkları sürece- Sözleşme
Dokümanlarındaki İDARE isteklerinin esaslarına bağlı kalacaktır.

22.4. YÜKLENİCİ İşler’ in ifası sırasında, İşyerinde İDARE' nin taraf olduğu başkaca
sözleşmeler kapsamında faaliyet gösterebilecek diğer YÜKLENİCİ’ ler ile iyi ilişkiler
kuracak, kendi sorumluluğundaki İşlerin, Sözleşme ve Eklerinde belirtilen süreler
içerisinde ve kalitede yapılması için diğer YÜKLENİCİ’ lerle koordinasyon içerisinde
olacak/çalışacak ve diğer YÜKLENİCİ’ lerle muhtemel anlaşmazlıkların çözümünde
İDARE’ nin talimatlarına aynen uyacaktır. Sözleşmeye konu İş’ in içeriği bakımından
İş’ lerin tamamlanması amacı ile İDARE veya bahsedilen diğer YÜKLENİCİ’ ler
tarafından işbu sözleşmenin tarafı olan YÜKLENİCİ’ ye verilen malzemelerin kontrollü
ve talep edilen şekilde yapımı YÜKLENİCİ’ ye aittir. YÜKLENİCİ, İDARE 'nin diğer
YÜKLENİCİ’ leri ile yaşayabileceği anlaşmazlıklar ve / veya İDARECİ’ nin bunların
çözümüne yönelik talimatları ve / veya sonuçları ile ilgili olarak YÜKLENİCİ, İDARE’
den hangi nam, saik ve gerekçe ile olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacağını
şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

22.5. YÜKLENİCİ, İDARE’ ce kendisine iletilen Teknik Dokümanları derhal tetkik
edecek ve tespit edeceği hata ve yanlışlıkları en geç 5 (beş) iş günü içerisinde
İDARE’ ye bildirecektir. Bu bildirimi yapmadığı takdirde ilerideki safhalarda (imalat,
tedarik, uygulama, işçilik vb.) meydana gelebilecek her türlü gecikme, sorun ve
aksaklıklardan kendisi sorumlu olacak ve gerekli düzeltme ve değiştirmeleri bedelsiz
olarak ivedilikle yapacaktır.

22.6. İşbu Sözleşme süresince Malzemeleri’ nin; Şantiyeye ulaştıkları andan itibaren
ise İDARE Malzemeleri / Tesislerin muhafazası, emniyeti ve bunlarda meydana
gelebilecek hasar, zarar, ziyan vb. tazmininden münhasıran YÜKLENİCİ sorumlu
olup, olası bir hasar, zarar, ziyan vb. durumunda anılan İDARE Malzemeleri / Tesisler
veya Malzemeler, masrafları YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere düzeltilecek,
tamir edilecek veya yenisi ile değiştirilecektir. Tamirat veya değişim süresi, Sözleşme
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kapsamında tayin ve tespit edilecek İş’ in tamamlanma süresini hiçbir surette
uzatmayacaktır.

22.7. YÜKLENİCİ, kendisi ve / veya –olması halinde- ALT YÜKLENİCİ' yi /
YÜKLENİCİ' leri tarafından İş’ in ifasına yönelik olarak görevlendirilmiş / istihdam
edilmiş tüm personel, işçi ve yardımcı kişilerin İDARE’ nin diğer tedarikçileri,
YÜKLENİCİ’ leri, ALT YÜKLENİCİ’ leri veya bunların personelleri / işçileri veya
üçüncü kişi ya da kuruluşlara verdiği ayni, şahsi, bedeni / cismani vb. maddi veya
manevi tüm zarar ve ziyan ile YÜKLENİCİ’ nin kendi personel / işçilerin, İşler’ in ifası
sırasında uğrayabilecekleri ayni, şahsi, bedeni / cismani vb. maddi veya manevi tüm
zarar, ziyan ve bunların tazmininden münhasıran sorumlu olacaktır. İDARE, bu
kapsamda uğradığı zarar, ziyan, hasar ve kendisine rücu edilmesi nedeniyle ödemek
zorunda kalacağı tüm tazmini meblağları, varsa YÜKLENİCİ’ nin bakiye alacağı veya
nakit teminatından mahsuben veya YÜKLENİCİ’ nin Kesin Teminat Mektubu’nu
nakde çevirmek suretiyle her zaman tahsil edebilir; yoksa ayrıca YÜKLENİCİ’ den
talep ve dava hakkı her zaman saklı kalacaktır.

22.8. İşyerinde İşler’ in ifası sırasında oluşabilecek herhangi bir kaza veya hasar vb.
zarar verici eylem / olay sonucunda, İDARE ve/ veya YÜKLENİCİ ve/ veya varsa
diğer YÜKLENİCİ / ALT YÜKLENİCİ' lere ait tesis, malzeme, ekipman, araç vs. de
oluşabilecek her türlü zararının tazmininden münhasıran YÜKLENİCİ sorumlu
olacaktır. YÜKLENİCİ’ nin eksik veya kusurlu İş’ in düzeltilmesi sırasında diğer
YÜKLENİCİ’ lerin işlerine / imalatlarına zarar vermesi halinde, diğer YÜKLENİCİ’ lerin
işçilik, malzeme, vs. zarar veya kayıplarının maliyetleri tutanakla belirlenip
YÜKLENİCİ’ ye rücu edilecektir.

22.9. YÜKLENİCİ’ nin, yukarıdaki maddelerde belirtilen yükümlülüklerin ihlali
neticesinde meydana gelecek zarar ve ziyanı usulünce tazmin etmemesi, tazminde
gecikmesi ve / veya bu hususta acze düşmesi durumunda İDARE, uygun gördüğü
her türlü tedbiri alma ve uygulama hak ve yetkisine sahip olacaktır. YÜKLENİCİ,
İDARE’ nin bu Madde kapsamındaki yetkisini kullanmasına ve bu hususta İDARE’ nin
alacağı tedbirler ve yapacağı uygulamalar ve bunların sonuçlarına hiçbir şekilde itiraz
etmeyeceğinin ve böylesi bir durumda İDARE’ den, hangi nam, saik ve gerekçe ile
olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

22.10. İDARE, İşler’ in ifası sırasında göreceği lüzum üzerine, Teknik Dokümanlarda
değişiklik yapmaya, fazla veya eksik miktarda imalat yaptırmaya, bir kısım imalatın
yapılmasından tamamen vazgeçmeye veya yeni imalat yaptırmaya veya her cins
imalatı dilediği miktarda arttırıp eksiltmeye yetkilidir. Sözleşme hükümleri saklı
kalmak kaydıyla; YÜKLENİCİ, bu yöndeki artış veya azalışları sebep göstererek,
kardan mahrumiyet, zarar, ziyan vb. adı altında, tazminat da dahil olmak üzere
herhangi bir talep ve itirazda bulunmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt
eder. YÜKLENİCİ; bu madde bağlamında artan veya azalan İşleri, İşlerin tamamen
ikmali ile alakası olmaksızın, Sözleşme ve Eklerinde yer alan hükümler çerçevesinde,
varsa ilgili Sözleşme Ekinde belirtilen fiyat, oran ve şartlara göre yapar. YÜKLENİCİ
tarafından, İDARE’ nin önceden yazılı onayı alınmaksızın yapılacak artırım ve / veya
eksiltmeler YÜKLENİCİ’ nin sorumluluğunda olup, YÜKLENİCİ bunlarla ilgili ayrıca
hiçbir hak ve / veya alacak talebinde bulunmayacaktır.

22.11. YÜKLENİCİ, İşler’ in Geçici Kabulünün tamamlanmasına müteakip, veya
Sözleşme’ nin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde, İşyerinde ve çevresinde
kendine ait baraka, depo gibi geçici tesis ve teçhizatının, inşaat kalıntıları, artık
malzeme, çöp, moloz vb. her türlü atığını tüm mali yükümlülüğü kendisinde olmak
üzere, yürürlükteki ilgili mevzuata göre uygun bir şekilde toplayıp, İşyerinden
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uzaklaştırmak suretiyle çalışma bölgesini temizleyecektir ve tüm İşyerini İDARE
tarafından kendisine teslim edildiği şekliyle geri teslim edecektir. Aynı sorumluluk, İş’
in devamı müddetince de geçerli olacak; YÜKLENİCİ, çalışma bölgelerini temiz
tutacak, inşaat artığı ve çöplerini, düzenli olarak İnşaat Sahası’ndan uzaklaştıracaktır.
YÜKLENİCİ, işbu madde kapsamındaki sorumluluklarını kendisine ihtaren bildirilecek
sürede yerine getirmediği takdirde İDARE, bu yükümlülükleri YÜKLENİCİ’ nin nam ve
hesabına kendisi yapacak veya üçüncü şahıslara yaptıracaktır.

22.12. İşyeri çalışma saatleri İDARE tarafından belirlenecek olup, İş’ in ilerleme
durumuna göre YÜKLENİCİ, İDARE’ nin önceden yazılı iznini almak, ilgili tüm yasal
gereklilikler ile her türlü İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirini almış olmak şartıyla,
gerekirse fazla mesai ve / veya vardiyalı çalışma yapmak suretiyle de İş’i belirlenen
zamanda bitirmekle yükümlüdür.

22.13. YÜKLENİCİ’ nin “İş Ortaklığı” olması durumunda da Sözleşme hükümleri
kapsamındaki yükümlülük ve taahhütlerine ilaveten, iş ortaklığı olması halinde de tüm
sözleşme ve eklerinde yazılan ve anlaşmaya varılan hususlar kapsamında
yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır. Burada İş Ortaklığının pilot
ve/ veya özel ortaklı olması veya birbirinden bağımsız olması- aralarında
gerçekleştirilen sözleşmeden doğan hakların bulunması; İş bu Sözleşmenin
yaptırımında ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde diğer ortağı bağımsız
kılmayacak ve sorumluluklar tüm ortakların hakkı sayılacaktır.

22.14. YÜKLENİCİ, Sözleşme kapsamında, kendisi tarafından temin edilecek
Malzemeleri’ nin mülkiyeti, bunlara ilişkin hakedişlerin / ödemelerinin İDARE’ ce
yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın, İşyerine ulaştıkları andan itibaren İDARE’ ye
ait olacağını bila kaydı şart ve gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak
söz konusu Malzemelere ilişkin tüm mali yükümlülük ile üçüncü şahıslar tarafından
yöneltilecek her türlü talepten münhasıran YÜKLENİCİ sorumlu olmaya devam
edecektir. Şantiyeye ulaşan İDARE Malzemeleri / Tesisler depolar arası nakil
irsaliyesi ile montaj için YÜKLENİCİ’ ye teslim edildiğinde bunlarla ilgili zilliyetlik
YÜKLENİCİ’ ye geçmiş olacak ve Geçici Kabule kadar YÜKLENİCİ üzerinde
kalacaktır.

22.15. YÜKLENİCİ, Sözleşme kapsamında temin edeceği Malzemelerin ve / veya İş’
in ifasında kullanacağı Ekipmanların herhangi bir ihtilafa konu olmadığının,
üzerlerinde herhangi bir takyidat bulunmadığının ve Sözleşme süresince de bunlar
üzerinde herhangi bir takyidat tesis etmeyeceğinin / ettirmeyeceğini; buna rağmen
alacaklıları tarafından bahse konu Malzemeler ve / veya Ekipmanlar ve / veya işbu
Sözleşmeden doğan hakedişleri üzerinde tesis edilebilecek her türlü takyidatı,
takyidatın konulmasından itibaren 15 (on beş) gün içerisinde kaldıracağını kabul,
beyan ve taahhüt eder.

22.16. YÜKLENİCİ, kendisinde bulunan veya kendisin kullanımına açık olan tüm bilgi,
belge, kayıt ve benzeri unsurları, Sözleşme ile ilgili her türlü amaç için kullanılmak
üzere, talep halinde İDARE Temsilcisi’ne sunmakla mükelleftir. YÜKLENİCİ bu amaç
doğrultusunda, varsa alt YÜKLENİCİ' lerin ait bilgi, belge ve benzeri unsurların da
ulaşılabilir olması için her türlü gayreti gösterecektir. Bu sonucu elde etmek için
YÜKLENİCİ, ALT YÜKLENİCİ' leri ile yapacağı sözleşmelerde de buna ilişkin
düzenlemelere yer verilmesini sağlayacaktır.

22.17. YÜKLENİCİ, çalışmalarında lüzumsuz gürültü ve etrafı rahatsız etmekten
doğacak her türlü sorumluluktan ve bununla ilgili her türlü hasar, tazminat, istek,
dava, ceza ve masraflardan İDARE’ yi muaf tutacak ve bunları peşinen kabul etmiş
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sayılacaktır.

22.18. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin talimatları doğrultusunda koordinasyon toplantılarına
katılmak ve faaliyetlerini İDARE’ ce uygun görülen formatta raporlamakla sorumludur.

22.19. İşyerine girmesi gereken YÜKLENİCİ’ ye ait, YÜKLENİCİ tarafından kullanılan
ya da YÜKLENİCİ adına çalışacak olan Ekipman, binek araçlar, malzeme vb. için
İDARE’ den izin alınacak olup, izin alınmamış olanlar İşyerine giremeyecektir.
Bunların sadece İDARE tarafından kendilerine gösterilen yerde park etmeleri ve /
veya kullanılmaları YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir.

22.20. YÜKLENİCİ, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Mesleki Eğitimleri vermek ile
yetkilendirilmiş ve ilgili kurumlardan birinde mevcut meslek dallarına özel hazırlanmış
eğitimleri çalışanlarına aldırmak ve bunu belgelendirmek ile yükümlüdür. İDARE
tarafından onaylanmayan veya belirtilen eğitim kuruluşları dışındaki kuruluşlardan
alınan belgeler kabul edilmeyecektir. Mevzuat değişikliği sonucu yeni mesleki
eğitimlerin yürürlüğe girmesi ve sözü geçen Mevzuat değişikliğinin YÜKLENİCİ’ nin
yaptığı işlerle ilgili olması halinde YÜKLENİCİ, söz konusu güncelleme sonrası ilave
eğitimleri çalışanlarına aldırmak ve bunu belgelendirmekle yükümlüdür.

22.21. YÜKLENİCİ, işbu Sözleşme kapsamına giren İşler ile ilgili, yetkili özel kuruşlar
ve resmi kuruluşlar tarafından kendisine yapılan ihbar, şikâyet, inceleme, ceza,
denetleme, vb. her türlü bildirim ile ilgili İDARE’ ye ivedi olarak bilgi vermekle
yükümlüdür.

22.22.YÜKLENİCİ, münhasır takdirine bağlı olmak üzere İDARE’ nin anlaşmış
olduğu İşyeri Hekimliği YÜKLENİCİ ile işyeri hekimliği hizmetlerinin temini için bir
sözleşme imzalayabilir. İş bu Sözleşme kapsamında İş’ in gereği olarak İşyeri
Hekimliği’ ne dair tüm sorumluluk YÜKLENİCİ’ nin taahhüdü altındadır. (Kanun ve
Yönetmeliklerdeki İş Yeri Hekiminin Gerektirdiği işçi ve personel sayısına ulaşıldığı
takdirde bu maddeler uygulanacaktır.)

a. 4857 sayılı İş Kanunu’ndan dolayı oluşabilecek her türlü gider, İşyeri Hekimliği
YÜKLENİCİ’ si çalışanların gündüz, gece, hafta sonu ve resmî tatil mesaileri, yıllık
izinleri ile yasal hakları (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı vb.) YÜKLENİCİ
sözleşmesinde bulunacaktır. YÜKLENİCİ ve diğer taraf arasında imzalanan
sözleşmenin ilgili maddesi İDARE’ ye beyan edilecektir.

b. İDARE çalışanlarının YÜKLENİCİ tarafından oluşturulacak revire acil durumlar
haricindeki başvurularında gerekli olabilecek konsültasyon ve poliklinik hizmetleri,
İşyeri Hekimliği YÜKLENİCİ’ si tarafından bilabedel verilecektir.

c. İDARE çalışanlarının ilgili mevzuat gereği tabi tutulacakları periyodik sağlık
taramaları, bu taramalarda talep edilebilecek test ve tahlil ücretleri hariç olmak üzere
İşyeri Hekimliği YÜKLENİCİ’ si tarafından bilabedel ifa edilecektir. Söz konusu test ve
tahlil ücretleri, YÜKLENİCİ sorumluluğunda olacaktır.

d. YÜKLENİCİ’ nin işyeri hekimliği hizmetleri için İşyeri Hekimliği YÜKLENİCİ' si ile
sözleşme yapmaması durumunda ise; YÜKLENİCİ, İDARE’ nin yapacağı her türlü
sözleşmeyi kabul ederek, sözleşmenin maddeleri gereği tüm maddi sorumluluğu
yerine getirecek, gerekirse YÜKLENİCİ hakedişlerinden kesilerek, kesilen bu
bedellere itiraz edemez.

22.23. İşler’ in ifası nedeniyle, İş’ in süresi boyunca ve / veya sonrasında İşyerinde ve
İşyeri dışında, ilgili kuruluşlardan İDARE’ ye rücu edecek her türlü para cezası
YÜKLENİCİ’ den tahsil edilecektir.
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22.24. YÜKLENİCİ’ nin ALT YÜKLENİCİ veya YÜKLENİCİ’ ler ile sözleşme
yaptığının tespit edilmesi durumunda İDARE’ ye beyan esastır. Bahsedilen taraflar
arasında YÜKLENİCİ ve İDARE arasında imza altına alına sözleşme ve
sorumluluklar ALT YÜKLENİCİ’ yi de kapsayarak ve tüm sorumluluklardan sorumlu
tutulacaktır. Aralarındaki yapılacak sözleşmede de bu maddeye atıfta bulunarak
sözleşmenin temel unsurunu oluşturacaktır.

22.25. YÜKLENİCİ inşaatta kullanacağı onaylı inşaat ve tesisat malzemelerinden
lüzumlu görülenleri numune tablosu yaparak kontrol mühendisine vermek ve şahit
numuneyi gerek şantiyesinde bulundurmak ve gerekse de şahit numune ile birlikte
ilgili tanıtım kataloğunu İDARE adresine göndermek zorundadır. Şahit numune,
malzeme sunum ve onay formu olmayan malzemelerin kullanımından YÜKLENİCİ
sorumludur.

22.26. İnşaat sırasında mevcut tesislerde (yol, mevcut altyapı vb.) veya çevresinde
Sözleşme’ ye konu İş’ lerin yapımı sırasında, yapım işlerine bağlı olarak meydana
gelebilecek hasardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.

22.27. Ocaklardan her cins malzeme çekilmesi için gerekli yol, köprü, tesisler, servis
yolları ve servis köprüleri için YÜKLENİCİ’ e bir bedel ödenmeyecektir. İş yerine veya
iş yerinden başka bir alana, mesafe ne olursa olsun, gelen ve/ veya gönderilen her
türlü malzeme nakli YÜKLENİCİ Anahtar Teslim Fiyat teklifinin içerisindedir.
YÜKLENİCİ bu hususlara ilave bir bedel talep edemez.

22.28. İDARE’ nin kabulü yanı sıra; Belediye, Telefon İDAREsi, Enerji Dağıtım
Şirketleri, TSE, Su ve Kanalizasyon İDAREsi, Doğalgaz İDAREsi vb. gibi diğer ilgili
kuruluşlarca yapılması gereken kabul işlemlerinin de yaptırılması ve bununla ilgili her
türlü masraf, YÜKLENİCİ’ ye aittir.

22.29. YÜKLENİCİ, malzeme stok alanı olarak İDARE’ nin onayladığı yerleri
kullanacaktır.

22.30. YÜKLENİCİ işi, çevredeki trafiği olabildiğince az yükleyecek şekilde organize
edecek, gerekirse işaretler vasıtasıyla trafikle ilgili her türlü önlemi alacaktır. Bu işler
için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

22.31. Depo ve çalışma alanlarında oluşan malzeme ve ambalaj artıkları, molozlar,
kazı artıkları vs., çalışmayı engellemeyecek şekilde ve zaman aralığında şantiye
dışına çıkaracaktır. Döküm yerini sağlamak ve bundan doğacak her türlü İdari, teknik
mali yükümlülük YÜKLENİCİ’ ye ait olacaktır.

22.32. YÜKLENİCİ İş Yeri’ ne gelen malzemelerin tamamının 1 (bir)’ er sevk irsaliye
kopyasını (içeriğinde malın nereden, ne kadar (metraj) alındığı görülecek şekilde-
formatı buna uygun) İDARE’ ye sunacaktır. Gelen malzemelerin sevk irsaliyeleri ile
benzer evrakların bulunduğu dosya İDARE tarafından kontrol edilmek üzere,
malzeme geliş tarihinden en geç 3 (üç) gün içerisinde YÜKLENİCİ tarafından
imzalanıp, dosyalanacaktır.

22.33. İşbu Sözleşme kapsamındaki tüm test ve kontrol masrafları YÜKLENİCİ’ nin
sorumluluğundadır.

22.34. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme konusu İşler’ de çalıştıracağı işçilerin, personellerin
veya üçüncü şahısların varsa ödenmemiş ücretleri veya ödenmemiş sosyal sigorta
primleri ve – İDARE’ ye bir müracaat yapılması halinde-İş kapsamında satın alınan
Malzeme, Ekipman vb. bedelleri, çalıştırılan ALT YÜKLENİCİ’ lerin alacakları gibi
Sözleşme konusu İş ile ilgili olan, vadesi gelen ancak YÜKLENİCİ tarafından İDARE’
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nin hakediş ödeme programına uygun olarak ödenmeyen tutarlar YÜKLENİCİ nam’ı
hesabına, YÜKLENİCİ’ ye herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve YÜKLENİCİ’ den
herhangi bir onay alınmasına gerek kalmaksızın İDARE tarafından ödenerek, ilk
hakedişten ve / veya kayıtlarda yer alan YÜKLENİCİ alacaklarından kesilir. İşçi
ücretlerinin ödenmesi hususunda 4857 sayılı İş Kanunu, bu kanuna dayanılarak
ihdas edilen ikincil mevzuat, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve ilgili sair mevzuat
hükümleri uygulanır.

22.35. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme’ nin ifası sebebiyle ödemekle yükümlü olduğu
vergi, damga vergisi, harç, pul vb. ödemelere ait ödendi belgeleri, Sözleşme’ nin
yürürlüğe girmesini müteakip 7 (yedi) iş günü içerisinde İDARE’ ye sunulacaktır. Bu
ödemelere ait ödeme belgelerinin, işbu Madde’de belirtilen süre içerisinde İDARE’ ye
sunulmaması durumunda, bahse konu bedellerin ödenip ödenmediğine
bakılmaksızın, YÜKLENİCİ nam ve hesabına ilgili ay beyannamesine ilave edilmek
suretiyle İDARE tarafından ödenecek ve YÜKLENİCİ’ nin ilk hakedişinden
kesilecektir.

Madde 23- Teknik Personel, Makine, Teçhizat ve Ekipman Bulundurulması
23.1. YÜKLENİCİ, Sözleşme içeriğinde belirtilen ve İDARE’ ye bildirdiği teknik
personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve
ünvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak
zorundadır.

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi Makine- Elektrik

Mühendisi
7 yıl

1 Saha Mühendisi İnşaat Mühendisi 2 yıl
1 İSG Uzmanı İSG Sorumlusu C Sınıfı

YÜKLENİCİ, sözü edilen personellerin iş deneyim belgeleri ve özgeçmişlerini,
Sözleşme’ nin imzalanmasını müteakip 7 (yedi) gün içerisinde İDARE’ ye teslim
edecektir. Belgeleri yerinde bulunmayan personellerin İşyerinde çalışmasına
kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

23.2. Teknik personelin İDARE’ ye bildirilmemesi, günlük şantiye raporlarına
işlenmemesi ve iş yerinde bulundurulmamasıyla ilgili Sözleşme hükümleri geçerlidir.

23.3. Yaptığı iş konusunda yetersiz olan, talimat ve kurallara riayet etmeme,
uygunsuz haller veya bunun gibi herhangi bir nedenle, İşyerinde bulunmaları İDARE’
ce uygun görülmeyen YÜKLENİCİ ve / veya YÜKLENİCİ’ nin ALT YÜKLENİCİ işçileri
/ personeli, İDARE’ nin yazılı talebi üzerine YÜKLENİCİ tarafından aynı gün ve her
halükarda en geç 2 (iki) iş günü içerisinde herhangi bir itiraz ileri sürülmeksizin – İş,
Sosyal Güvenlik ve Borçlar Kanunu’ndaki ödeme ve tazminatlar başta olmak üzere
tüm yasal hak ve gereklilikleri yine YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilmek suretiyle-
İşyerinden uzaklaştırılacak ve yerlerine yine İDARE’ nin onayına tabi olmak üzere
yenileri görevlendirilecektir.

23.4. YÜKLENİCİ tarafından İş’ in ifasında görevlendirilecek olan operatörler ve /
veya diğer personel, ilgili mevzuata göre gerekli ehliyet, sertifika vb. teknik ve idari
belgelere haiz olacak, ehliyet ve / veya sertifikası bulunmayan veya ehliyet ve / veya
sertifikasının tarihi geçmiş ve yenilenmemiş olan operatörlerin ve / veya personellerin
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İşyerinde çalışmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

23.5. YÜKLENİCİ, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve
kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş
yerinde bulundurmak zorundadır.

Sıra
No

Makine, Ekipman Cinsi ve Özellikleri Gerekli Minimum Miktar

1 Asgari 35,00 m², tam donanımlı- tefrişatlı
konteyner ( Elektrik, Su ve
tüm masrafları YÜKLENİCİ Tarafından
karşılanacak )

1 Adet

2 512 GB wifi 12,9 inc tablet+ klavye+ kalem+
çoklu bağlantı adaptörü+ Mouse+ Office
kurulumlu

2 Adet

3 1 TB Harici Bellek, Dijital Fotoğraf Makinesi 1 Adet
4 A3 Lazer Yazıcı 1 Adet

512 GB wifi 12,9 inç tablet, klavye, kalem, çoklu bağlantı adaptörü, mouse
İDARE’ ye bedelsiz teslim edilecektir.
Madde 24- Sözleşmede Değişiklik Yapılması
24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin sözleşmedeki hükümler
çerçevesinde aşılmaması ve İDARE ile YÜKLENİCİ’ nin karşılıklı olarak anlaşması
kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir;

a. İşin yapılma yeri,

b. İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak
ödeme şartları.

24.2. İDARE, süreç gereği ya da diğer nedenlerle Teknik Dokümanlarda imalatın her
safhasında değişiklik yapabilir. YÜKLENİCİ bu değişikliklere herhangi bir itiraz ileri
sürmeksizin uymakla yükümlü olacaktır. Yapılan değişiklikler sebebi ile Sözleşme
Bedelinde değişiklik olması durumu hasıl olursa Sözleşme hükümleri uygulanacaktır.

Madde 25- Cezalar
25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, YÜKLENİCİ’ nin sözleşmeye
uygun olarak işin süresinde bitirmediği takdirde en az 10 (on) gün süreli yazılı ihtar
yapılarak gecikme cezası uygulanır.

25.2. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşmeye uygun olarak işin müstakil kullanımına elverişli
kısmının zamanında bitirmemesi halinde İDARE tarafından en az 10 (on) gün süreli
yazılı ihtar yapılarak % 0,2 ( Binde iki ) oranında gecikme cezası uygulanır.

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmemesine rağmen aynı durumun devam etmesi
halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve
sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın YÜKLENİCİ’ ye
yapılacak hakkediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakkediş ödemelerinden
karşılanamaması halinde YÜKLENİCİ’ den ayrıca tahsilat yapılır.

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük
gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden %0,2 ( Binde iki ) oranında alınır.
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25.6. YÜKLENİCİ tarafından hazırlanıp İDARE’ nin onayına sunulacak Detaylı İş
Programı, uyulması gerekli mihenk taşlarından (Önemli İmalat Başlama- Bitiş
Tarihlerini) oluşacaktır. YÜKLENİCİ, bu aşamaların tamamlanma tarihlerinde
oluşacak her türlü gecikme nedeniyle, gecikilen beher Gün için Sözleşme Bedeli’ nin
ilgili aşamaya karşılık gelen kısmının ( İmalatların miktarlarını, içeriklerini ve
mukayeselerinin yapılabilmesi için kontrol amacı ile Formatı İDARE, içeriği
YÜKLENİCİ tarafından doldurulacak olan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu’ nda
YÜKLENİCİ tarafından verilen imalat miktarları ile birim fiyatların çarpımı sonucu elde
edilen tutar ) % 0,2 (binde iki)’si oranında gecikme cezasını ödemekle yükümlüdür.

25.7. YÜKLENİCİ yukarıda adet ve mesleki ünvanı belirtilen teknik personeli iş
programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

1. Şantiye Şefi İçin 3.000,00 TL/ Gün

2. İnşaat Mühendisi İçin 1.000,00 TL/ Gün

3. İSG Sorumlusu İçin 500,00 TL/ Gün

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişden kesilir. Yapılan ikazlara rağmen
bulundurulmayan her bir personel için İDARE YÜKLENİCİ adına istihdamı sağlar ve
tüm maliyetler YÜKLENİCİ hakkedişinden tahsil edilir.

25.8. Sorumluluk Matrisinde belirtilen; günlük, haftalık ve aylık raporların İDARE’ nin
belirlediği şekil ve sürede sunulmaması durumunda YÜKLENİCİ, söz konusu
raporların sunulmadığı beher gün için, 1.000 (bin) TL tutarında ceza ödemekle
yükümlüdür.

25.9. YÜKLENİCİ, İşler’ in süresinde tamamlanması için İşyeri’ nde bulundurmakla
yükümlü olduğu asgari Ekipmanı bulundurmaması halinde, söz konusu Ekipman’ ın
İşyeri’ nde bulunmadığı beher gün için, 500 (beş yüz) TL/ adet tutarında ceza
ödemekle yükümlüdür.

25.10. YÜKLENİCİ, işin kontrolü ve denetlenmesi kapsamında ilgili madde
hükümlerini yerine getirmediği takdirde; ortam koşullarının sağlanmamasına yönelik
beher gün için 2.000 (iki bin) TL ceza ödemekle yükümlüdür,

25.11. YÜKLENİCİ, işlere başlamadan evvel İDARE’ ce talep edilen dokümanları
(Detaylı İş Programı, Nakit Akış Tablosu, Yapım Yöntemleri, Malzeme Onay
Formları, İmalat Başlama Onay Formu, İmalat Kontrol Formu, İmalat Kapama Onay
Formu) talep edilen süreler içerisinde sunmadığı takdirde beher Gün için 2.000 (iki
bin) TL tutarında ceza ödemekle yükümlüdür.

25.12. YÜKLENİCİ, İş Sağlığı ve Güvenliği (“İSG”), İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına
İlişkin YÜKLENİCİ ve / veya YÜKLENİCİ personelinin uyması istenen İş Güvenliği ve
İş Kanunu’na ilişkin kurallarına uymaması halinde, İş Sağlığı ve Güvenliği (“İSG”), İş
ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına İlişkin YÜKLENİCİ Taahhütnamesi’ nde düzenlenen
cezaları ödemekle yükümlüdür. EK’ de İSG Cezaları ve Açıklamaları sunulmuştur.

25.13. YÜKLENİCİ, Çevre’ nin Korunmasına İlişkin Sözleşme gereği uyması gerekli
kurallara uymaması halinde yazılı uyarılara göre düzenlenen rapor başına 500,00
(beş yüz) TL cezayı ödemekle yükümlüdür.

25.14. Geçici Kabul Komisyonu’nun, tespit ettiği Geçici Kabul eksiklikleri ve kusurları,
YÜKLENİCİ tarafından tutanakta bildirilen tarih itibariyle giderilmemiş olursa;
YÜKLENİCİ, bu tarihten sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek beher gün
için, işbu Sözleşme Bedeli’ nin %0,2 (binde iki)’si oranında ceza ödemekle
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yükümlüdür.

25.15. Kesin Kabul Komisyonu’nun, Sözleşme kapsamında tespit ettiği Kesin Kabul
eksiklikleri ve kusurları, YÜKLENİCİ tarafından tutanakta bildirilen süre içerisinde
giderilmemiş olursa; YÜKLENİCİ, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin
giderilmesine kadar geçecek beher gün için, işbu Sözleşme Bedeli’ nin %0,2 (binde
iki)’si oranında ceza ödemekle yükümlüdür.

25.16. YÜKLENİCİ, İDARE tarafından kendisine bildirilen eksiklikleri ve kusurları,
yine İDARE tarafından bildirilen süre içerisinde gidermezse, gecikilen beher gün için
işbu Sözleşme Bedeli’ nin %0,2 (binde iki)’si oranında ceza ödemekle yükümlüdür.

25.17. Tüm ceza kesintilerinin YÜKLENİCİ verimlilik, performans, sözleşmelerin
maddelerine uygun davranması, planlama kapsamı hususları düşünülerek iadesi
İDARE’ nin inisiyatifi dahilindedir. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin bu hususta aldığı kararı
kabul etmekle yükümlüdür.

Madde 26- Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar
26.1. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme ve / veya Ekleri hükümlerinden herhangi birine
uymaması veya ihlal etmesi veya İDARE’ nin Sözleşme’ nin uygulanması ile ilgili
vereceği talimatlara ve / veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine riayet etmemesi
durumunda veya

26.2. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme hükümleri uyarınca İşler’ in ifasına zamanında
başlamaması veya İşler’ in ifasından vazgeçmesi veya

26.3. YÜKLENİCİ’ nin İşler’ in herhangi bir bölümünü veya tamamını, Sözleşme ve
Eklerinde belirtilen sürelerde tamamlamaması veya İDARE’ nin münhasır takdirine
bağlı olmak üzere tamamlayamayacağına kanaat getirilmesi durumunda veya

26.4. YÜKLENİCİ’ nin iflası, iflas erteleme talebi, tasfiyesi, kayyum atanması vs. bir
nedenle yönetsel yetkilerini kaybetmesi (birleşme ya da yeniden yapılanma amaçları
için gönüllü tasfiye dışında) ve / veya borçlarını ödemede acze düşmesi veya daha
sonra alacaklılarıyla anlaşmaya varsa bile, resmi kurumlar nezdinde aleyhinde haciz
veya iflasa ilişkin takip başlatılması veya Malzemeleri’ nin ve / veya Ekipmanların ya
da taahhütlerinin herhangi bir kısmı için alıcı belirlendiyse veya borcu sonucunda
benzer bir işleme maruz kalması halinde veya

26.5. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme’ nin hükümlerine aykırı olacak şekilde Sözleşme’ yi
veya Sözleşme’ deki herhangi bir hakkı ya da menfaati temlik ya da devretmesi
halinde,

İDARE, YÜKLENİCİ’ ye ihlali bildiren ve durumun düzeltilmesini isteyen yazılı bir
ihtarda bulunur. Eğer YÜKLENİCİ, işbu ihtarda belirtilecek süre içinde durumu
düzeltemez ya da söz konusu durumu düzeltmek için gerekli tedbirleri aldığına dair
yeterli kanıt sunamazsa; İDARE, Sözleşme’ ye aykırı eksik ve / veya ayıplı İşler’ i,
tüm risk, masraf ve sorumluluğu YÜKLENİCİ’ ye ait olmak üzere (YÜKLENİCİ nam ve
hesabına) kendi elemanlarına veya 3. şahıslara yaptıracağı gibi, Sözleşme’ yi kısmen
veya tamamen, diğer her türlü talep, dava, tazminat ve müracaat hakkı saklı kalmak
kaydıyla, derhal ve haklı nedenle feshetme hakkına sahiptir. İDARE, Sözleşme’ yi
fesih yoluna gitmeyip Sözleşme’ ye aykırı eksik ve / veya ayıplı İşler’ i YÜKLENİCİ
nam ve hesabına kendi elemanlarına veya 3. şahıslara yaptırma hakkını kullanır ise,
bu işlerin yaptırılmasından kaynaklanan tüm masrafları ve bu nedenle uğranılan tüm
zararları YÜKLENİCİ, İDARE tarafından yapılan yazılı bildirimi müteakip 15 (on beş)
gün içerisinde nakden ve defaten İDARE’ ye ödemekle yükümlüdür. Bundan başka
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İDARE, takdir hakkı münhasıran kendine ait olmak üzere, söz konusu masraf ve
zararları, (varsa) YÜKLENİCİ’ ye yapılacak ödemelerden kesebilir ve / veya
YÜKLENİCİ’ nin Teminat Mektupları’ nı nakde çevirmek suretiyle kısmen veya
tamamen karşılayabilir. İDARE’ nin uğramış olduğu zararlar mahsup edildikten sonra
teminatların kalan kısmı YÜKLENİCİ’ ye iade edilir. İDARE’ nin, YÜKLENİCİ’ nin
bakiye alacağı ve / veya teminatlarını aşan meblağlar için her türlü yasal yola
başvurma hakkı saklı kalacaktır.

26.6. Bir sona erdirme bildiriminde bulunulması halinde, bu Sözleşme hükümlerine
uygun olarak sona erdirilecektir.

(a) Devam Eden Edimler:
TARAFLAR, Sözleşme' yi ihlale veya sona erdirmeye ilişkin herhangi bir bildirimden
bağımsız olarak, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin ifasına Sözleşme’ nin
sona erdirilmesinin etkili olacağı ana kadar devam edeceklerdir ve YÜKLENİCİ, bu
süre içerisinde İşler’ in kesintiye uğramamasını veya herhangi bir olumsuzluktan
etkilenmemesini sağlayacaktır.

(b) Malvarlığının, Sözleşmelerin ve Diğer Hususların Devri:
Bu Sözleşme uyarınca herhangi bir nedene bağlı olarak sona erdirme bildiriminde
bulunulması üzerine aşağıdaki işlemler yapılacaktır:

(i) YÜKLENİCİ, sona erdirmenin etkili olduğu tarih itibarıyla İşler’ in ilgili
kısımlarını inşa edilmiş halleriyle; İDARE Malzemeleri / Tesisler ve
Malzemeleri ise tedarik edildikleri şekliyle tam ve etkin bir biçimde İDARE’
ye devredecektir;

(ii) Şantiye’ de bulunan veya İşler için tedarik edilmiş ancak henüz İşler’ de
kullanılmamış olan tüm İDARE Malzemeleri / Tesisler ve Malzemeler’ i,
İşler’ in tamamlanması amacıyla İDARE’ nin kullanımına açık
bulundurulacaktır;

(iii) YÜKLENİCİ, tüm İDARE Malzemeleri / Tesisler ve Malzemeler’ i
kullanılabilir ve çalışır durumda, İşler' i ve Malzemeler' i tüm borçlardan ve
yükümlülüklerden ari olarak İDARE’ ye teslim edecektir;

(iv) YÜKLENİCİ, sona erdirmenin etkili olduğu tarih itibarıyla tamamlamış
olduğu İşler’ e ilişkin, işbu Sözleşme kapsamında hazırlamakla yükümlü
olduğu, her türlü teknik dokümanı tam bir set halinde İDARE’ ye (daha
önce teslim edilmemiş ise) teslim edecektir;

(v) YÜKLENİCİ, sona erdirmenin etkili olduğu tarih itibarıyla, bu Sözleşme
kapsamında Şantiye' ye teslim edilmiş veya başka bir şekilde İşler' e dahil
edilmiş olan Malzemeler’ e ait imalatçı garanti ve taahhütlerini, İDARE’ ye
devredecektir;

(vi) YÜKLENİCİ, sona erdirmenin etkili olduğu tarih itibarıyla, İşler’ in ifası ile
ilgili olarak akdetmiş olduğu ALT YÜKLENİCİ sözleşmelerini, İDARE’ nin
talimatları doğrultusunda ve İDARE’ nin münhasır takdirine bağlı olmak ve
alt YÜKLENİCİ sözleşmelerini devam ettirmek yönünde hiçbir kat’i
yükümlülüğü bulunmamak kaydıyla İDARE’ ye devredecektir. YÜKLENİCİ,
akdedeceği alt YÜKLENİCİ sözleşmelerinde bu hususla ilgili hükümlere yer
vermekle yükümlüdür.

(c) Geçiş Düzenlemeleri:
Bu Sözleşme’ nin herhangi bir nedenle sona erdirilmesi halinde ve sona ermeden
sonra makul bir sürede, YÜKLENİCİ:
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(i) İDARE’ nin ve İDARE’ nin çalışanlarının ve kamunun sağlığına ve
güvenliğine karşı tüm riskleri önlemek veya var olan tüm riskleri
hafifletmek amacıyla İDARE ve yeni YÜKLENİCİ ile iş birliği yapacaktır;

(ii) YÜKLENİCİ, tüm Ekipman’ ı icrası mümkün olan en kısa sürede İnşaat
Sahası’ndan kaldıracaktır. YÜKLENİCİ, (duruma göre) İDARE’ nin buna
ilişkin talebini içeren yazılı bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren 15
(on beş) Gün içerisinde bu yükümlülüğünü yerine getirmezse, (duruma
göre) İDARE, söz konusu YÜKLENİCİ Ekipmanı' nı kendi marifetiyle
İnşaat Sahası’ndan kaldırabilecek ve YÜKLENİCİ, bunun sonucu olarak
oluşacak her türlü kayıptan, zarardan, masraftan veya maliyetten
sorumlu olacaktır.

(iii) İDARE’ ye (sona erme tarihi itibarıyla İşler’ in ilerleme durumuna göre
mevcut oldukları ölçülerde):
(a) İşler' e ilişkin tüm anahtarları; ve
(b) Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İşler’ in
tamamlanması ve Yapının işletilmesi için gerekli olan bilgisayar
programlarının telif hakkı lisanslarını teslim edecektir.

(iv) İnşaat Sahası’nı 15 (on beş) Gün içerisinde boşaltarak terk edecek ve
İnşaat Sahası’nı, İşler' i güvenli, temiz ve düzgün bir durumda
bırakacaktır.

(d) Saklı Tutulanlar:
Bu Sözleşme' de açıkça başka şekilde kararlaştırılmadıkça:

i. Bu Sözleşme’ nin sona erdiği veya süresinin bittiği an itibarıyla bu
Sözleşme kapsamında kazanılmış olan haklar ve doğmuş olan
yükümlülükler Sözleşme’ nin sona ermesinden veya süresinin
bitmesinden etkilenmeyecektir.

ii. Bu Sözleşme’ nin sona ermesi veya süresinin bitmesi, YÜKLENİCİ' nin
ve İDARE' nin sona ermeden etkilenmeyeceği açıkça belirtilen ya da
sona ermenin veya sonuçlarının etki doğurmasını sağlamak için gerekli
olan herhangi başka bir Madde kapsamında sahip olduğu yürürlükte
kalmaya devam eden haklarını ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

İşbu Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İDARE' nin ve YÜKLENİCİ' nin bu
Sözleşme kapsamındaki tüm hakları ve yükümlülükleri Sözleşmenin sona ermesi
veya süresinin bitmesi ile sona erecek olup, artık geçerli olmayacak ve yürürlükten
kalkacaktır.

26.7. İDARE, YÜKLENİCİ tarafından İş’ in ifasına devam edildiği sürede, onun
çalışmalarından dolayı, İDARE’ ce tahakkuk ettirilebilecek cezalar ile diğer kesinti ve
zararların tamamı için YÜKLENİCİ’ ye rücu etmek suretiyle İşler’ i devam ettirmeye
veya YÜKLENİCİ’ nin işine son vermeye yetkili olacaktır. Bu hususlardan dolayı
İDARE, YÜKLENİCİ’ nin Kesin Teminatı’ nı irat kaydedecektir.

26.8. Proje’nin İDARE’ den kaynaklanmayan herhangi bir nedenle sona erdirilmesi /
iptal edilmesi durumunda; İDARE, YÜKLENİCİ’ ye önceden yazılı olarak bildirmek
kaydı ile Sözleşme’ yi tek taraflı ve tazminatsız olarak sona erdirebilir. İDARE,
herhangi bir safhada İşler’ in yapılmasından vazgeçerek İşler ’i Sözleşme’ de
belirtilen şart ve şekilde durdurabilir. YÜKLENİCİ, İDARE’ nin bu hakkını, başka hangi
ad altında olursa olsun, hiçbir itiraz ileri sürmeksizin kabul edeceğini şimdiden beyan
ve taahhüt eder. Bu itibarla YÜKLENİCİ, bu maddede belirtilen İDARE tarafından vaki
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olacak yazılı tebligata derhal itibar edecek ve İşler’ i durduracaktır. Bu takdirde,
YÜKLENİCİ’ nin hiçbir kusurunun bulunmaması şartı ile İDARE, YÜKLENİCİ’ ye o
tarihe kadar yapılmış ancak bedeli ödenmemiş olan İşler’ in ve temin edilen
Malzemeleri’ nin, Sözleşme ve Eklerinde belirtilen tutar (lar)ını, Sözleşme
hükümlerine göre hazırlanacak Kesin hakedişe istinaden ödeyecektir. Böyle bir fesih
halinde YÜKLENİCİ’ nin, henüz yapılmamış işlerden, tedarik sözleşmelerinden ve /
veya temin ve teslim edilmemiş her türlü işten ve / veya Malzeme’ den dolayı
herhangi bir masraf, tazminat, kar mahrumiyeti veya her ne ad altında olursa olsun
herhangi bir hak, alacak ya da tazminat talep hakkı talebi olmayacaktır.

Madde 27- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin
Tasfiyesi
27.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde,
artışa konu olan iş;

a. Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b. İDARE’ yi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak
mümkün olmaması, şartıyla, sözleşme bedelinin % 20’ sine ( yüzde yirmi ) kadar bir
oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde
aynı YÜKLENİCİ’ ye yaptırılabilir. Bu artışı oluşturan iş kalemlerinin Birim Fiyatlarında
YÜKLENİCİ’ nin İDARE’ ye sunacağı Keşif Tablosundaki Birim Fiyatlar
kullanılacaktır.

27.2. Sözleşme bedelinin % 80’ inden ( yüzde seksen ) daha düşük bedellerle
tamamlanacağı anlaşılan işlerde, YÜKLENİCİ işi bitirmek zorundadır. Bu durumda
YÜKLENİCİ’ ye ilave bedel ödenmez.

Madde 28- Sözleşmede Bulunmayan İşlere Ait Birim Fiyat Tespiti
28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli,
sözleşme hükümlerince ödenir.

28.2. Fiyatı belli olmayan iş kalemlerinin ifası zorunluluğu hasıl olması durumunda,
YÜKLENİCİ, İDARE’ nin talebi üzerine 3 (üç) takvim günü içerisinde İDARE’ ye yeni
fiyat analizi hazırlayarak yazılı bir fiyat teklifinde bulunacaktır. Bu birim fiyat hazırlığı
aşağıdaki yöntemlerden biri seçilerek uygulamaya esas alınacaktır. Yöntem seçimi
İDARE iradesinde olup, YÜKLENİCİ İDARE’ nin vereceği kararı kabul eder;

28.2.1. Fiyatı belli olmayan iş kalemlerinin ifasında uygulanacak 1. Yöntem; İş bu
Sözleşme için uygulanacak öncelikli yöntemdir. Bu yöntemle oluşturulamayan ve
fiyatı belli olmayan birim fiyatların oluşturulmasında diğer yöntemler kullanılacaktır.
Öncelikle; Formatı İDARE tarafından verilecek olan ve içeriği YÜKLENİCİ tarafından
doldurulacak olan İş’ in Keşfi ve Fiyat Tablosu ile Fiyat Tarifleri ve Ölçüm Metotları’
nda YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ ye verilen birim fiyatlar ve bunların tanımlarından
hareket etmek sureti ile yeni birim fiyat oluşturulacaktır. Burada değeri bilinen analiz
verilerinden değeri bilinmeyen analiz verileri oranlanarak bulunur.

28.2.2. Fiyatı belli olmayan iş kalemlerinin ifasında uygulanacak 2. Yöntem; İhalenin
yapıldığı yıl dikkate alınarak, Yapım İşleri Yönetmeliği- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Birim Fiyat Tariflerinde açıklandığı ve ilgili pozun YÜKLENİCİ (Müteahhit) Karsız
Fiyatına %5 (yüzde beş) ilave edilerek yeni birim fiyat çalışması YÜKLENİCİ
tarafından hazırlanarak İDARE’ ye sunulur. İDARE mümkün olan en kısa zamanda
yeni birim fiyatı inceleyerek karara bağlayacaktır.
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28.2.3. Fiyatı belli olmayan iş kalemlerinin ifasında uygulanacak 3. Yöntem; Yeni
fiyat analizleri İDARE’ ce talep edilebilecek her türlü dokümanla tevsik edilecek; iş
kalemine ait Ticaret/ Sanayi Odası’ nca onaylanmış fatura bedelleri esas alınarak
yeni fiyat tespiti yapılır. Maliyet üzerinden uygulanacak müteahhitlik karı %5 (yüzde
beş) ile sınırlı olacaktır. Söz konusu iş kalemi için TARAFLAR arasında fiyat
mutabakatı sağlanamaması halinde, İDARE’ nin uygun göreceği fiyat, yine İDARE
tarafından belirlenecek süre boyunca geçici olarak uygulanmak üzere, YÜKLENİCİ
tarafından İşler’ in ifasına derhal başlanacaktır.

Madde 29- YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme Konusu İş ile İlgili Olarak Çalıştıracağı
Personele İlişkin Sorumlulukları
29.1. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifasında görev alacak tüm personel ve işçilerin,
Yönetmelikte var olan ve uygulanmakta olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi’nde öngörülen önlem ve kurallar ile İDARE’ ce geliştirilmiş ve Şantiyede takip
edilen İSG uygulama prosedürlerinde yer alan / alacak olan tüm kural ve
uygulamalara harfiyen riayet etmesinden, bu hususlarının denetimlerinden ve
aykırılıkların giderilmesinden münhasıran sorumlu olacaktır.

29.2. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifasında görev alacak tüm personel ve işçilerin, İşyerinde
sağlık ve güvenle çalışabilmeleri için gerekli bütün önlemleri alacak, kazalardan
korunma eğitimlerini / yöntemlerini kendilerine anlatacak; kaza, zarar ve ziyanların
meydana gelmesini önleme gayesiyle, İDARE’ nin İSG Sorumlularının vereceği emir
ve talimatlara kesinlikle uyacak ve uyulmasını sağlayacaktır.

29.3. YÜKLENİCİ, ağır ve tehlikeli iş olan her türlü inşaat, yapı ve montaj işlerinde 18
(onsekiz) yaşından küçük çocuk ve kadın işçi çalıştırmayacaktır. YÜKLENİCİ, gönüllü
olmayan hiç kimseyi, fiziki ve / veya psikolojik baskı yaparak, güç kullanarak ve ceza
vb. tehdit ve / veya yaptırımlar kullanmak suretiyle çalışmaya zorlamayacak ve
çalıştırmayacaktır.

29.4. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifası sırasında meydana gelebilecek her türlü iş kazası,
trafik kazası, vb. olayların meydana gelmesi halinde vakit kaybetmeksizin olayın
cereyan ettiği mahalde gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alacak ve bu olayı derhal
İDARE’ ye ve ilgili resmi, idari kuruluşlara bildirecektir

29.5. Sözleşme’ nin akdine ve taahhüdün ifasına ait her türlü sigorta primleri, işçi ve
İDARE hisseleri ve tüm kanuni kesintilerin yanı sıra fazla mesai, ikramiye, tazminat
ve Pazar ve bayram yevmiyeleri gibi İş Kanunu ve sair mevzuatının gerektirdiği tüm
yükümlülükler YÜKLENİCİ’ ye aittir.

29.6. YÜKLENİCİ, İDARE’ ye ait İşyerinde çalıştıracağı personellerine ödediği
ücretler bakımından Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatının ilgili hükümlerini, tam
ve eksiksiz uygulamakla yükümlüdür.

29.7. YÜKLENİCİ, İş’ in devam ettiği süre boyunca her ay, aşağıda belirtilen belgeleri
İDARE’ ye eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdür:

- İlgili aynin 1 ile 5’ i arası;
SGK Tahakkuk Fişi ve Sigortalı Hizmet Listesi (Normal Prim ve Sosyal
Güvenlik Destek Primi);
SGK Ödendi Makbuzları,
İŞKUR Bildirimleri (Aylık İşgücü Çizelgesi);
- YÜKLENİCİ elli veya daha fazla personel / işçi çalıştırması halinde, ilgili

mevzuat gereği çalıştırmakla yükümlü olduğu özürlü personel için ilgili
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ay içinde yapılan talep ve yazışmalar;
- 10 ve üzeri işçi çalıştırması halinde, ilgili aya ait Maaş Ödeme Listesi ve

banka dekontları; 10’nun altında işçi çalıştırması halinde, İmzalı Maaş
Bordroları (işçi imzalı, İDARE onaylı)

- Yıllık Ücretli İznini hak kazanan çalışanlara ait Yıllık İzin Defterin sureti;
- İlgili Kolluk Kuvveti’ne yapılan adres ve kimlik bildirimlerine ait formlar

29.8. Yaptığı iş konusunda yetersiz olan, talimat ve kurallara riayet etmeme,
uygunsuz haller veya bunun gibi herhangi bir nedenle, İşyerinde bulunmaları İDARE’
ce uygun görülmeyen YÜKLENİCİ ve / veya YÜKLENİCİ’ nin ALT YÜKLENİCİ işçileri
/ personeli, İDARE’ nin yazılı talebi üzerine YÜKLENİCİ tarafından aynı gün ve her
halükarda en geç 2 (iki) iş günü içerisinde herhangi bir itiraz ileri sürülmeksizin – İş,
Sosyal Güvenlik ve Borçlar Kanunu’ndaki ödeme ve tazminatlar başta olmak üzere
tüm yasal hak ve gereklilikleri yine YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilmek suretiyle-
İşyerinden uzaklaştırılacak ve yerlerine yine İDARE’ nin onayına tabi olmak üzere
yenileri görevlendirilecektir.

29.9. YÜKLENİCİ tarafından İş’ in ifasında görevlendirilecek olan operatörler ve /
veya diğer personel, ilgili mevzuata göre gerekli ehliyet, sertifika vb. teknik ve idari
belgelere haiz olacak, ehliyet ve / veya sertifikası bulunmayan veya ehliyet ve / veya
sertifikasının tarihi geçmiş ve yenilenmemiş olan operatörlerin ve / veya personellerin
İşyerinde çalışmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

29.10. YÜKLENİCİ’ nin ay sonunda getireceği sigorta primi ve işsizlik sigortası primi
makbuzlarında belirtilen tutarın asgari primden düşük olması durumunda aradaki fark
YÜKLENİCİ’ nin tahakkuk etmiş hakediş alacaklarından düşülecek ve ihtiyata
alınacaktır. YÜKLENİCİ alacaklarından bu şekilde ihtiyata alınan meblağlar,
YÜKLENİCİ, ilgili mevzuatın gerektirdiği tutarda primi ödendiğini tevsik eder belgeleri
İDARE’ ye ibraz ettikten sonraki 15 (on beş) gün içerisinde kendisine ödenecektir.

29.11. İDARE, ilgili Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatı gereği dilediği zaman yeminli
mali müşavir, danışman veya belirleyeceği personeli vasıtasıyla söz konusu İş’le ilgili
YÜKLENİCİ’ nin belge, bildirge, bordro, fatura, dosya vb. kayıtlarının inceleyebilir.
YÜKLENİCİ istenen belgeleri göstermekten imtina edemez. İşlerin bitiminde, bu İş ile
ilgili olarak İDARE kayıtlarının ilgili kamu kurumları tarafından tetkiki sonucunda,
YÜKLENİCİ’ nin kayıtlarının da kayıtlarının söz konusu olur ve yapılan incelemede,
YÜKLENİCİ’ nin kayıtlarında mevcut kusur, hata, eksiklik vb. nedenlerle İDARE’ ye
herhangi bir fark ödeme ve / veya ceza uygulanacak olursa, YÜKLENİCİ, bunları
finansman masraflarıyla birlikte üstlenecektir. YÜKLENİCİ’ nin bundan kaçınması
halinde ayrıca bir ihtar çekmeye veya yasal yollara başvurmaya gerek kalmaksızın
İDARE, YÜKLENİCİ’ nin hakediş ve / veya teminatlarından kesinti yapabilecek veya
Kesin Teminat Mektubu’nu nakde çevirmek suretiyle tahsil edecektir.

Madde 30- Çevre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirleri
30.1. YÜKLENİCİ, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili yürürlükte olan ve Sözleşme
süresince yürürlüğe girecek olan tüm mevzuata ve bahse konu mevzuatta yapılacak
değişikliklere, İş Sağlığı ve Güvenliği (“İSG”), İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına
İlişkin YÜKLENİCİ Taahhütnamesi, Sorumluluk Matrisi ve İdari Şartname ve Teknik
Şartname’ nin İSG ile ilgili hükümlerine ve İDARE’ nin dahili İSG prosedürlerine
uyacak ve gereklerini yerine getirmek üzere mobilize ve teçhiz olacaktır.

30.2. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifasında görev alacak tüm personel ve işçilerin,
Yönetmelikte var olan ve uygulanmakta olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
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Sistemi’nde öngörülen önlem ve kurallar ile İDARE’ ce geliştirilmiş ve Şantiyede takip
edilen İSG uygulama prosedürlerinde yer alan / alacak olan tüm kural ve
uygulamalara harfiyen riayet etmesinden, bu hususlarının denetimlerinden ve
aykırılıkların giderilmesinden münhasıran sorumlu olacaktır.

30.3. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifasında görev alacak tüm personel ve işçilerin, İşyerinde
sağlık ve güvenle çalışabilmeleri için gerekli bütün önlemleri alacak, kazalardan
korunma eğitimlerini / yöntemlerini kendilerine anlatacak; kaza, zarar ve ziyanların
meydana gelmesini önleme gayesiyle, İDARE’ nin İSG Sorumlularının vereceği emir
ve talimatlara kesinlikle uyacak ve uyulmasını sağlayacaktır.

30.4. YÜKLENİCİ, ağır ve tehlikeli iş olan her türlü inşaat, yapı ve montaj işlerinde 18
(onsekiz) yaşından küçük çocuk ve kadın işçi çalıştırmayacaktır. YÜKLENİCİ, gönüllü
olmayan hiç kimseyi, fiziki ve / veya psikolojik baskı yaparak, güç kullanarak ve ceza
vb. tehdit ve / veya yaptırımlar kullanmak suretiyle çalışmaya zorlamayacak ve
çalıştırmayacaktır.

30.5. YÜKLENİCİ, Çevre ve İSG konuları ile ilgili olarak periyodik olarak
düzenleyecek / verilecek eğitimlere katılacak ve bu eğitimlerde alınan bilgiler
doğrultusunda hareket edecektir. YÜKLENİCİ ayrıca, düzenleyeceği “İşbaşı
Eğitimlerine” İşyerinde bulunacak bütün personel / işçilerin katılmasını sağlayacaktır.
YÜKLENİCİ ve / veya ALT YÜKLENİCİ’ lerinin ve bunların personel veya işçilerin
gerekli iş emniyeti tedbirlerini almaması veya iş intizamı kurallarına uymaması
sonucunda ortaya çıkacak her türlü iş kazası ve arızadan dolayı İDARE’ ye hiçbir
sorumluluk atfedilemez.

30.6. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifası sırasında meydana gelebilecek her türlü iş kazası,
trafik kazası, vb. olayların meydana gelmesi halinde vakit kaybetmeksizin olayın
cereyan ettiği mahalde gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alacak ve bu olayı derhal
İDARE’ ye ve ilgili resmi, idari kuruluşlara bildirecektir.

30.7. YÜKLENİCİ, İş’ in yapımı sırasında, çevreyi ve doğal varlıkları koruma
konusunda hassas davranacak, bu konuda yürürlükte olan tüm mevzuata, söz
konusu mevzuatta işbu Sözleşme’ nin imzalanmasından sonra ve İşler’ in devamı
süresince meydana gelebilecek tüm değişikliklere ve yayımlanabilecek yeni
mevzuata, çevreye ilişkin hükümlere ve ilgili İDARE prosedürlerine, talimatlarına
riayet edecek, kalibre edilmiş ölçü aletleri ile çevresel etkileri izleyecek, kaydedecek
ve İDARE talep ettiği takdirde raporlayacaktır.

30.8. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifası ile bağlantılı oluşacak her türlü atığı oluştuğu
noktalarda (İDARE ambarı veya İDARE’ nin belirleyeceği stok sahalarına,
YÜKLENİCİ sorumluluk alanları / İşler’ in ifa edileceği bilcümle mahal vb.) 2872 sayılı
Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelik, tüzük, tebliğ vb.
bilcümle ikincil mevzuata ve bilhassa 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin Ek-4’ündeki “Atık Listesinde
verilen atık kodlarının en alt kırılımlarına uygun olarak ayrıştırmak ve İDARE
tarafından gösterilecek geçici atık depolama sahalarına teslim etmekle yükümlüdür.
YÜKLENİCİ, İşler’ in ifası sırasında oluşacak atıkları İşler’ in ifa edileceği mahallerde
biriktirmeyecek, atıklarının oluşmasını müteakip derhal İDARE tarafından
gösterilecek geçici atık depolama sahalarına ulaştıracak ve belirtilen usule uygun
olarak teslim edecektir.

30.9. İşler bittikten sonra YÜKLENİCİ çevreyi tekrar eski haline getirme konusunda
gerekli çalışmaları yapacaktır.
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30.10. İşlerin ifası nedeniyle ilgili kuruluşlardan İDARE’ ye verilecek çevre ile ilgili tüm
para cezaları YÜKLENİCİ’ den tahsil / tazmin edilecektir.

30.11. İDARE, lüzum görmesi halinde İSG Eğitmeni atayarak, işbu sözleşmeye konu
İş’ lerin yapımı esnasında her türlü tedbiri, güvenliği aldırmak, sözleşme içeriğinde
beyan ve taraflarca kabul edilen ceza şartlarını uygulamak ile sorumludur.

Madde 31- Geçici ve Kesin Kabul
31.1. Geçici Kabul
31.1.1. YÜKLENİCİ, İşler’ in tamamlamasından 15 (on beş) gün önce İDARE’ ye
yazılı olarak Geçici Kabul işlemlerin başlatılması yönündeki isteğini iletir. Yapılan
İşler, İDARE yetkilileri tarafından ön incelemeden geçirilir. İDARE, YÜKLENİCİ’ nin
başvurusunu müteakip Geçici Kabul işlemlerin yapılabilmesi için Geçici Kabul
Komisyonu’nun oluşturulup oluşturulamayacağını yazılı olarak YÜKLENİCİ’ ye bildirir.
Şüpheye mahal vermemek adına, İDARE tarafından Geçici Kabul işlemlerinin
başlatılabilmesi için işbu Sözleşme kapsamında bulunan bütün İşlerin- performans ve
müteferrik işler garantisi bedelleri haricindeki %100’ ü ( yüzde yüz ) tamamlanacaktır.
Ayrıca performans işleri kapsamında İDARE’ nin YÜKLENİCİ’ den talep etmiş olduğu
As- built projeler, tüm malzeme teknik dokümanları, ilgili uygulama çizimleri, raporlar
eksiksiz olarak YÜKLENİCİ tarafından verilecektir.

31.1.2. Ön inceleme sonucunda Geçici Kabul Komisyonunun kurulmasında bir
sakınca bulunmadığının anlaşılması halinde ve YÜKLENİCİ’ nin Kesin hakedişinin
İDARE’ ce onaylanmış ve YÜKLENİCİ’ nin Fikir ve Sanat Eserleri / Fikri ve Sınai
Mülkiyet / Fikri ve Sınai Haklar’ a İlişkin YÜKLENİCİ Muvafakatname’ sini
imzalayarak İDARE’ ye ibraz etmiş olması durumunda Geçici Kabul Komisyonu
oluşturulur. YÜKLENİCİ’ nin de İnşaat Sahası’nda hazır bulunacağı şekilde kontroller
başlar. İşler, Geçici Kabule hazır değilse, eksik ve kusurlu işleri gösteren tutanak,
YÜKLENİCİ’ nin İşler’ i Geçici Kabule hazır hale getirmesi gereken tarihi de belirtmek
suretiyle tanzim edilir ve YÜKLENİCİ’ ye iletilir.

31.1.3. İDARE’ nin münhasır takdirine bağlı olmak üzere, YÜKLENİCİ’ nin İşler’ i
Geçici Kabul Komisyonunca bildirilen tarih itibariyle Geçici Kabule hazır hale
getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda; İDARE, YÜKLENİCİ’ nin nam ve
hesabına eksikleri kendisi giderebilir veya üçüncü şahıslara tamamlatabilir. Bu
takdirde, eksikliklerin giderilmesi için yapılan işlerin bedeli YÜKLENİCİ’ den, Kesin
teminatının nakde çevrilmesi ya da Kesin hesabından mahsup etmek sureti ile tahsil
edilir, eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder.

31.1.4. İDARE, Geçici Kabul’ den önce, YÜKLENİCİ ile karşılıklı olarak yapılacak bir
protokol uyarınca o zamana kadar tamamlanan İşler’ den kısmen veya tamamen
istifade edebilir. Bu kullanım / yararlanma, İş’ in tamamen bittiği ve Geçici Kabulün
yapıldığı anlamına gelmeyecektir. YÜKLENİCİ, bu kullanım alanlarını muhafaza
etmek zorunda olduğu gibi sebepler ileri sürerek, İDARE’ yi bu kullanımdan men
edemez. Ancak YÜKLENİCİ’ nin kusuru olmaksızın, kullanılan yerlere İDARE
tarafından verilebilecek hasarlardan YÜKLENİCİ sorumlu tutulamaz.

31.1.5. İş’ in özelliğine göre ve tamamen İDARE’ nin münhasır takdir
yetkisine/kararına bağlı olmak üzere Geçici ve Kesin Kabul işlemleri bir arada
yapılabilir. Böyle bir durumda İDARE yazılı olarak YÜKLENİCİ’ ye Geçici ve Kesin
Kabul işlemlerin bir arada yapılacağına dair bilgilendirir. YÜKLENİCİ, Garanti Süresi
boyunca İDARE tarafından kendisine iletilen tüm eksik ve kusurları (ayıpları)
gidermek mecburiyetindedir.
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31.2. Kesin Kabul
31.2.1. Garanti Süresi’ nin sonunda YÜKLENİCİ’ nin yazılı müracaatı üzerine, Kesin
Kabul Komisyonu oluşturulur. Garanti Süresi içerisinde, varsa YÜKLENİCİ tarafından
yapılması gereken bakım ve benzeri işlerin, Sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı
Kabul Komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur. YÜKLENİCİ’ nin böyle bir
yükümlülüğü bulunmuyorsa Kesin Kabul Komisyonu, Geçici Kabul sırasında iyi
durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan İşler’ de Garanti Süresi
içerisinde kullanımdan kaynaklı normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar
haricinde, İş’ in fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek
herhangi bir bozukluğun (ayıbın) veya Geçici Kabul’ den sonra ortaya çıkan bir
kusurun (ayıbın) olup olmadığını inceler. Garanti Süresi içerisinde YÜKLENİCİ’ nin
bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu tespit edildiği ve kendisine
yüklenebilecek ve Kesin Kabul’ ü engelleyecek bir kusur ve eksiklik (ayıp)
görülmediği takdirde “Kesin Kabul Tutanağı” düzenlenir.

31.2.2. Garanti Süresi içerisinde, sorumluluğu YÜKLENİCİ’ ye atfedilemeyecek bir
kusur veya eksiklik (ayıp) tespit edilmişse bu da Kesin Kabul Tutanağı’ nda ayrıca
belirtilir. İş’ in Kesin Kabulü’ ne engel herhangi bir durum tespit edildiği takdirde,
kabulü engelleyen kusur ve eksikler (ayıplar) Kabul Komisyonu tarafından ayrı bir
tutanakla tespit edilir ve Kesin Kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin
giderilmesi için belirli bir süre belirlenir. Kusur ve eksiklerin YÜKLENİCİ tarafından
Sözleşme ve Eklerine uygun olarak giderildiği İDARE tarafından tespit edildiğinde
kabul işlemi sonuçlandırılır.

31.2.3. YÜKLENİCİ, Garanti Süresi sonunda, İDARE’ nin kabul edebileceği
gecikmeler dışında, İş’i Sözleşme ve Ekleri hükümlerine göre Kesin Kabule elverişli
duruma getirmemiş ise İDARE, YÜKLENİCİ nam ve hesabına Kusurları Giderme
hakkını saklı tutar.

31.2.4. İşler’ in Sözleşme ve Eklerine uygun olarak tamamlanmasının ardından
İDARE, kaşeli ve imzalı bir “Kesin Kabul Tutanağı” düzenleyecektir. Bu tutanakta
YÜKLENİCİ’ nin, İşler’ i ifa ve tamamlamaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiği
tarih ile Kusur Giderme işlemlerin Sözleşme ve Ekleri’ ne uygun olarak, İDARE’ yi
tatmin edecek şekilde gerçekleştirdiği tarihler belirtilecektir.

31.2.5. TARAFLAR, Kesin Kabul Tutanağı düzenlenene kadar, Sözleşme
kapsamında bulunmasına rağmen henüz tamamlayamadıkları İş ve yerine
getiremedikleri yükümlülükleri nedeniyle sorumlu olmaya devam ederler ve bu
yükümlülüklerinin tabiatına göre Sözleşme, TARAFLAR arasında geçerli kalmaya
devam eder.

Madde 32- İşlerin Geçici Olarak Durdurulması
32.1. İDARE, YÜKLENİCİ’ ye sebeplerini önceden yazılı olarak bildirmek şartıyla,
İşler’ in bir kısmını veya tamamını herhangi bir zamanda erteleyebilir veya
durdurabilir. Bu durumda işin durma noktasına kadar tedarik edilen Malzemeler,
yapılan imalatlar ve işçiliklerin bedelleri, Sözleşme hükümlerine uygun olarak
hakedişe bağlanmak suretiyle YÜKLENİCİ’ ye ödenebilir. YÜKLENİCİ bunlar dışında
İşler’ in ertelenmesi / durdurulması dolayısıyla İDARE’ den herhangi bir ek bedel /
ödeme talep edemez ve İşler’ in geçici olarak durdurulması, TARAFLAR’ ı, Sözleşme’
deki diğer yükümlülüklerini yerine getirmekten men etmez.

Madde 33- Vergi, Resmi ve Harçlar
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33.1. Aksi Sözleşme ve Eklerinde açıkça belirtilmediği sürece, İşler’ in ifası ile ilgili
olarak doğacak her türlü vergi, damga vergisi, stopaj, resim, harç (noter harçları
dahil), ücret, sosyal sigorta ödemeleri ile Sözleşme’ nin imzalanması, uzatılması,
uygulanması ve / veya devrinden doğacak stopaj veya Sözleşme damga vergilerinin
ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü vergi, resim, harç vb. mali ve
vergisel yükümlülüklerinin zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesinden münhasıran
YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. Ödemelere ilişkin tüm belge ve kayıtlar talebi halinde
derhal İDARE’ ye ibraz edilecektir.

Madde 34- Fikri Haklar ve Gizlilik
34.1. YÜKLENİCİ, İşler’ in ifası nedeniyle, İDARE’ ye temin ve teslim etmiş olduğu
bilgi ve belgelerin mülkiyetinin İDARE’ ye geçtiğini ve bu bilgi ve belgelerin içerdiği
fikri mülkiyet haklarının da ek bir bedel ödenmesine gerek kalmaksızın İDARE’ ye ait
olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu doğrultuda YÜKLENİCİ, Fikir ve Sanat
Eserleri / Fikri ve Sınai Mülkiyet / Fikri ve Snai Haklar’ a İlişkin YÜKLENİCİ /
Danışman Taahhütnamesi / Muvafakatnamesi’ ni en geç yer teslimine kadar
imzalayarak İDARE’ ye ibraz edecektir.

34.2. YÜKLENİCİ, İDARE tarafından sağlanan teknik belgelerin Fikri ve Sınai
mülkiyetin korunması açısından İDARE ile aynı yasal sorumluluk ve sözleşmesel
yükümlülüğe sahiptir. YÜKLENİCİ, Sözleşme nedeniyle öğrendiği, İDARE’ ye ait her
tür bilgi ve belgeyi gizli tutmayı, üçüncü kişilerle herhangi bir şekilde paylaşmamayı
ve Sözleşme dışı başka bir amaçla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

34.3. Gizli Bilginin Tanımı;
34.3.1. Söz konusu işin gerçekleştirilmesi esnasında YÜKLENİCİ veya YÜKLENİCİ’
ye çalışan tüm personel aşağıdaki gizlilik şartlarına uyacaktır. Gizli bilgilerin gerek
medya gerekse de 3. Gerçek veya Tüzel kişilerle paylaşılması yasaktır.

Söz konusu İş’ in gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler gizli bilgilerdir;

- Gerek çalışmalar esnasında görülen gerekse de İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ ye
teslim edilen tüm bilgi ve belgeler gizlidir,

- Yapılan çalışmanın içeriği ve konusuna dair tüm bilgiler gizlidir,

- Her türlü Teknik ve İdari bilgi gizlidir,

- İDARE personelinin konuşmaları gizlidir.

34.4. YÜKLENİCİ, İş bu sözleşmede söz konusu edilen İş ile ilgili bilgi, belge,
görüntü, İDARE’ ye ait bilgiler, isim, unvan ve firmalar ile ilgili sair bilgi ve belgelerin
gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi
gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde İDARE’ nin izni
olmaksızın 3. Gerçek ve Tüzel kişi ya da kuruluşlara çalışma amaçları dışında
açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ, gizlilik sözleşmesinin
uygulanmasında gerekli her türden önlemi almak zorundadır. Gizli bilgilerin yayılması
halinde YÜKLENİCİ birinci dereceden sorumludur.

34.5. YÜKLENİCİ, Sözleşme’ nin -her ne şekilde olursa olsun- sona ermesi halinde
dahi, herhangi bir süre sınırlandırmasına tabi olmaksızın geçerli olarak yürürlükte
kalmaya devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bahse konu
yükümlülüklerinin, kısmen veya tamamen, YÜKLENİCİ ve / veya personeli veya
YÜKLENİCİ’ nin nam ve hesabına hareket eden tüm gerçek veya tüzel kişiler
tarafından ihlal edilmesi halinde İDARE, Sözleşme’ yi hiçbir ihtar ve ihbara gerek
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kalmaksızın tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebileceği gibi YÜKLENİCİ, İDARE’
nin bu nedenle uğradığı her türlü zararı tazmin etmeyi ve bununla birlikte Sözleşme
Bedeli’ nin %15’ini ( yüzde on beş ) cezai şart olarak İDARE’ ye ödemeyi bila kaydı
şart ve gayrı kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

34.6. Gizli Bilginin Süresi
34.6.1. İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü için süre
sınırı yoktur. İDARE’ nin izni dışında gizli bilgi ve belgeler süresiz paylaşılmaz. Gizlilik
koşullarına uyulmadığı takdirde İDARE’ nin söz konusu İş’ i tek taraflı fesih yetkisi
vardır. Sözleşmenin fesih olması YÜKLENİCİ’ nin iş bu Sözleşmenin diğer
maddelerinde belirtilen sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

35. Sözleşmenin Yorumu, YÜKLENİCİ’ nin Kabulü
35.1. YÜKLENİCİ’ nin, Sözleşme’ yi müzakere, kabul ve imza ederken basiretli bir iş
adamı gibi hareket ettiği ve İşler’ i yapmaya ve Sözleşme’ den doğan tüm borçlarını
yerine getirmeye muktedir olduğu öncelikle kabul edildiğinden, İşler’ in ihtiva ettiği
zanaat veya zanaatlarda mutat olan tabirlerin veya ifadelerin yanlış tefsir edilmesi gibi
sebeplerle, Sözleşme ve Eklerinde herhangi bir değişikliğe müsaade edilmeyecektir.
Herhangi bir değişiklik halinde YÜKLENİCİ, bu değişiklikten meydana gelen her türlü
zarar, ziyan, gecikme tazminatı, munzam zarar / masraf ve sair neticelerden
münhasıran kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

35.2. YÜKLENİCİ’ nin Sözleşme’ ye aykırı davranması halinde, İDARE’ nin bu
aykırılığa itiraz etmemesi veya yasal bir talepte bulunmaması veya İDARE’ nin,
Sözleşme’ nin herhangi bir hükmünü uygulamada ihmal, tehir, gecikme veya
müsamaha göstermesi, hiçbir şekilde bu aykırılığa muvafakat edildiği veya yasal
veya Sözleşme’ ye bağlı talep haklarından feragat edildiği şeklinde yorumlanamaz.

35.3. İşbu Sözleşme’ nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz veya uygulanamaz
olması halinde Sözleşme diğer hükümleriyle birlikte TARAFLAR için geçerli ve
bağlayıcı olmaya devam edecek olup, gerekli düzenlemeler yazılı protokol ile
yapılacaktır.

36. Uyuşmazlıkların Çözümü
36.1. İşbu Sözleşme’ nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek olan
uyuşmazlıklarda TARAFLAR, uyuşmazlığı öncelikle iyi niyet çerçevesinde ve
uzlaşma yolu ile ortadan kaldırmaya gayret gösterecektir. TARAFLAR’ dan herhangi
birinin uyuşmazlığın ortaya çıkmasına ilişkin diğerine yapacağı yazılı bildirimi
müteakip 20 (yirmi) gün içerisinde TARAFLAR bir araya gelerek uyuşmazlığı iyi niyet
çerçevesinde çözümlemeye çalışacaklardır. Uyuşmazlığın bu şekil ve sürede ortadan
kaldırılamaması durumunda takip eden 15 (on beş) gün içerisinde TARAFLAR’ dan
her biri uyuşmazlığın meydana geldiği konuda uzman ve otorite kabul edilen 1 er
adet bilirkişi atayacak ve atanan bu bilirkişiler tarafından 3. bir bilirkişi seçilerek”
Bilirkişi Heyeti” oluşturulacaktır. Bilirkişi Heyeti, teşkilini müteakip 15 (on beş) gün
içerisinde, uzlaşmazlık konusunu değerlendirecek ve buna ilişkin bir rapor
hazırlayarak çözüm önerilerini TARAFLAR’ a bildirecektir. Bu şekil ve sürede
hazırlanarak TARAFLAR’ a tebliğ edilen Bilirkişi Heyeti raporunun TARAFLAR’ dan
en az biri tarafından kabul görmemesi ve uyuşmazlığın devamı durumunda,
uyuşmazlığın çözümü için münhasıran Ankara (Merkez) Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkili olacaktır. İşbu Sözleşme’ ye uygulanacak hukuk, kanunlar ihtilafı
kuralları dikkate alınmaksızın, Türk Hukuku olacaktır.
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36.2. Yukarıda belirtilen süreç boyunca YÜKLENİCİ İşler ’i hiçbir şekilde
aksatmayacak ve Proje’ de herhangi bir gecikmeye sebep olmayacak şekilde İşler’ in
ifasına devam edecektir. YÜKLENİCİ, bu Madde hükümlerine aykırı davranarak İşler’
in ifasına devam etmediği beher gün için Sözleşme Bedelinin %0,2’si (binde ikisi)
oranında cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır.

37. Son Hüküm
37.1. Toplam 37 (otuz yedi) maddeden ve 37 (otuz sekiz) sayfadan oluşan işbu
Sözleşme ve bu Sözleşmeye bağlı Ekler TARAFLAR’ ca 1 (bir) nüsha olarak
[……………………………] tarihinde tanzim ve imza edilmiş ve işbu Sözleşme
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.
Sözleşme’ nin ıslak imzalı nüshası İDARE tarafından muhafaza edilecek olup
fotokopisi YÜKLENİCİ’ ye verilecektir.

YÜKLENİCİ İDARE

TARIM KREDİ YEM
SAN. VE TİC. A.Ş


