AKÜ Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı 2017 Yılı Bakım Onarım Malzemesi
MAL ALIMINA AĠT SÖZLEġME TASARISI
İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/206906
Madde 1 - SözleĢmenin tarafları
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı YÜKSEKÖĞRETĠM
KURUMLARI AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ (bundan sonra İdare olarak
anılacaktır) ile diğer tarafta.................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında
aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara iliĢkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı: Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı YÜKSEKÖĞRETĠM
KURUMLARI AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ
b) Adresi: AHMET NECDET SEZER KAMPUSU GAZLIGÖL YOLU 5.KM
03200 - AFYONKARAHĠSAR MERKEZ / AFYONKARAHĠSAR
c) Telefon numarası: 2722281056-10191
ç) Faks numarası: 2722281260
d) Elektronik posta adresi(varsa): ihale.yapi@aku.edu.tr
2.2. Yüklenicinin
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ....................................................
b) T.C. Kimlik No: ..................................................................
c) Vergi Kimlik No: .................................................................
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ..............................................
d) Telefon numarası: ................................................................
e) Bildirime esas faks numarası: ....................................................
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): ..................................
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul
etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son
bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa 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 - SözleĢmenin dili
3.1. SözleĢme Türkçe olarak hazırlanmıĢtır.
Madde 4 - Tanımlar
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları
Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan
tanımlar geçerlidir.
Madde 5 - SözleĢmenin konusu iĢin/alımın tanımı
5.1. SözleĢmenin konusu; Ġdarenin ihtiyacı olan ve aĢağıda miktarı belirtilen ve teknik
özellikleri teknik Ģartnamede düzenlenen AKÜ Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı
2017 Yılı Bakım Onarım Malzemesi Alımı, ihale dokümanı ile bu sözleĢmede belirlenen
Ģartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve Ġdareye teslimi iĢidir.
5.1.1. SözleĢme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:
5.1.1.1.

Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Açıklama
Birimi
Silikonlu plastik (kumtaşı) Boya
kova
Silikonlu plastik (lületaşı) Boya
kova
Silikonlu iç plastik (beyaz) Boya
kova
Silikonlu Dış cephe boya (beyaz)
kova
Silikonlu Dış cephe boya (barok kırmızı) Boya kova
Selülozik Boya (siyah)
kova
Selülozik Boya (beyaz)
kova
Sentetik Boya (beyaz)
kova
Sentetik tiner
teneke
Yol çizgi boyası (sarı)
teneke
Yol çizgi boyası (beyaz)
teneke
Yol çizgi tineri
teneke
Selülozik tiner
teneke
Epoksi zemin kaplama boyası
teneke
Sıva alçısı
torba
Saten alçı
torba
Ispatula
adet
Alçı malası
adet
Koruyucu hışır örtü
adet
Alçıpan demir köşebent
adet
Termik röle 6-10 A
adet
Termik röle 11-16 A
adet
Plastik kablo kanalı 16*16
metre
Plastik kablo kanalı 16*25
metre
Sıva altı topraklı priz
adet
Nemli yer sıva üstü komitatör
adet
Nemli yer sıva üstü topraklı priz
adet
4 lü grup priz
adet
Topraklı fiş (L tipi)
adet
Topraklı dişi fiş
adet
18 w Tasarruf ampulu
adet
3*2,5 mm ² TTR kablo beyaz
metre
3*1,5 mm² TTR kablo beyaz
metre
Kablo ek reçinesi 1 kg lik
adet
Sıva üstü kare buat 10*10
adet
Topraklama kazığı bakır 16mm. çapında 1 mt
adet
uzunluğunda
Tavan tipi armatür (nemli yer glop)
adet
Metal falçata
adet
Alçıpan levha 125*250 cm
adet
U profil (12lik paket) 7,5*5*300 cm
paket
C profil (12 lik paket)7,5*5*300 cm
paket
Alçıpan vidası (2,5 cm)
adet

Miktarı
20
20
20
20
10
10
10
10
20
20
5
20
10
1
20
30
12
12
50
100
10
10
100
100
12
12
12
50
100
50
250
400
300
3
10
1
10
20
150
10
10
4.000

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Vida 5*40
adet
Beton çivisi 3 lük
kilogram
Beton çivisi 6 lık
kilogram
Beton çivisi 10 luk
kilogram
Çimento (50 kg lık)
torba
Beyaz Çimento (25kg lık)
torba
Seramik yapıştırıcı (25 kg. lık)
torba
Beyaz derz dolgusu (25 kg. lık)
torba
Silikon (beyaz tüp)
adet
Silikon (Şeffaf tüp)
adet
Silikon (oluk için kırmızı)
adet
Silikon (oluk için Gri)
adet
Kimyasal dubel (sıvı dubel)
adet
Akami mermer yapıştırıcı 1 kg lık
adet
Poliüretan köpük
adet
Nitril iş eldiveni (kırmızı siyah)
adet
Alüminyum pencere ısı yalıtım menteşesi
adet
Alüminyum lama eksenel pencere kolu
adet
Sarhoş kapı menteşesi Alüminyum kapılar için adet
40*40 profil 2 mmlik
boy
30*30 profil 2 mm lik
boy
125*250 cm sac 3 mm lik
adet
125*250 cm sac 2 mm lik
adet
125*250 cm sac 1,5 mm lik
adet
450*40*3 daire testere
adet
Gazaltı kaynak teli 1.2 mm 15 kg lık
adet
230 luk kesici taş 3 mm lik
adet
115 mmlik kesici 1 mm lik
adet
2,5 mm çatı vidası
adet
125*250 cm 3*4 baklavalı saç
adet
50*5 demir lama
boy
Selülozik dolgu verniği (12 lt. lik )
teneke
Selülozik ipek mat vernik (12 lt. lik )
teneke
Kağıt bant (5 cm lik)
adet
L alüminyum profil
adet
T alüminyum profil
adet
Yıldız ahşap vidası 3,5*25
kutu
Yıldız ahşap vidası 5*100
kutu
Yıldız ahşap vidası 4*30
kutu
Mobilya boyası (selülozik ceviz pas)12 lt. lik teneke
Mobilya boyası (selülozik kahverengi)12 lt. lik teneke
Mobilya boyası (selülozik beyaz)12 lt. lik
teneke
Dolap kapak iç sürgüsü
adet
Çift yönlü menteşe
adet
Aktivatörlü hızlı yapıştırıcı
adet

1.500
5
5
5
40
20
20
15
60
60
30
30
25
10
50
200
100
50
20
100
75
10
10
10
1
4
30
50
1.000
10
5
5
5
50
100
100
50
50
50
5
5
5
500
500
50

88
Plastik dubel 10mm lik
adet
2.000
89
5 mm plastik dikdörtgen ayak
adet
2.000
90
Kapı kolu (prinç barelli)
kutu
10
91
Barel
adet
30
92
Uzun barel
adet
5
93
Mobilya tamir macunu bej
adet
20
94
Mobilya tamir macunu wenge
adet
20
95
Mobilya tamir macunu ceviz
adet
20
96
Mobilya tamir macunu beyaz
adet
20
97
Çivi 8 lik
kilogram
5
98
Çivi 10 luk
kilogram
5
99
Ahşap L profil ceviz
paket
3
100
Ahşap L profil bej
paket
3
101
Ahşap L profil wenge
paket
3
102
Ahşap L profil beyaz
paket
3
103
Ahşap 8 mm. kapak profili ceviz
paket
3
104
Ahşap 8 mm. kapak profili bej
paket
3
105
Ahşap 8 mm. kapak profili wenge
paket
3
106
Ahşap 8 mm. kapak profili beyaz
paket
3
107
Ütülü kenar yapıştırma bandı ceviz
top
10
108
Ütülü kenar yapıştırma bandı bej
top
10
109
Ütülü kenar yapıştırma bandı beyaz
top
10
110
Ütülü kenar yapıştırma bandı wenge
top
10
111
Ütülü kenar yapıştırma bandı kiraz
top
10
112
Ütülü kenar yapıştırma bandı Alper
top
10
113
Demir gömmeli kapı sürgüsü
adet
50
114
Brad çivi
paket
10
115
Brad çivi
paket
10
116
Sunta kesme el makinası testeresi
adet
2
117
Ahşap kesme testeresi
adet
2
118
Daire testere ahşap için
adet
2
119
Şerit testere
adet
3
120
Plastik dubel 8 mmlik
adet
2.000
5.1.1.2. Bu SözleĢme ile temin edilecek mal / malların, sözleĢme ve eklerinde yer alan
düzenlemelere uygun teslim edilecektir.
Madde 6 - SözleĢmenin türü ve bedeli
Bu sözleĢme birim fiyat sözleĢme olup, Ġdarece hazırlanmıĢ cetvelde yer alan ve ayrı
sözleĢme konusu olacağı belirtilen her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için
Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların
toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiĢtir.
Alınan malların ve yapılan iĢlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde
Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleĢme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas
alınır.
Madde 7 - SözleĢme bedeline dahil giderler
7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ilgili mevzuatı gereğince ödenecek gümrük
vergisi, gümrük giderleri, diğer giderler, diğer vergiler (KDV Hariç), resim, harç ile
ulaĢım ve her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir.
7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil
olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.
7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler
7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaĢım,montaj,sigorta,eğitim v.b giderleri
sözleşme bedeline dahildir.
Madde 8 - SözleĢmenin ekleri
8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi
bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler
arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas
alınır.
8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1) İdari şartname
2) Teknik şartname
3) Sözleşme tasarısı
4) Yazılı açıklamalar
8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 9 - SözleĢmenin süresi
9.1. Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 21takvim günüdür.
Madde 10 - Malın/ĠĢin teslim alma Ģekil ve Ģartları ile teslim programı
10.1. Malın teslim edilme/iĢin yapılma yeri veya yerleri
10.1.1. Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Kampüsü Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire
BaĢkanlığı Depoları
10.2. İşe başlama tarihi
10.2.1. SözleĢmenin imzalanmasını (SayıĢtay Tesciline tabi iĢlerde ise bu tescilin
yapılmasını) takip eden ilk iĢ gününden itibaren mal teslim edilecek/iĢe baĢlanacaktır.
10.3. Teslim programı ve teslim tarihi
10.3.1. Ġhale konusu iĢin teslim programı ile denetim, muayene ve kabul iĢlemleri
sözleĢme tasarısına ve 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa göre yapılan ihaleye iliĢkin
denetim, muayene ve kabul iĢlemlerine dahil yönetmelik hükümlerine uygun olarak
düzenlenecektir. SözleĢmenin imzalanmasını müteakip 21 takvim günü içerisinde mal
teslim edilecektir
10.4. Teslim programında değişiklik
10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu
hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece
onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği
tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı
düzenlemek zorundadır.
Madde 11 - Teminata iliĢkin hükümler
11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:
11.1.1. Yüklenici...........................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile
yazılacaktır.] teminat olarak vermiĢtir.
11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../.... tarihine kadardır. Bu sözleĢme
hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat
mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir.
11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin
% 6'si, iĢ artıĢı olması halinde artıĢ tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul
edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel
üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakediĢlerden kesinti yapılmak
suretiyle de karĢılanabilir.
11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat
mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34
üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiĢtirilebilir.
11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:
11.3.1. Taahhüdün, sözleĢme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine
getirildiği ve Yüklenicinin bu iĢten dolayı Ġdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit
edildikten sonra sözleĢmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı
olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan
sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.
11.3.2. Yüklenicinin sözleĢme konusu iĢ nedeniyle Ġdareye ve Sosyal Güvenlik
Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi
kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve
hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karĢılık
mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.
11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup iĢlemi yapılmasına gerek bulunmayan
hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti
süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde Ġdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep
edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve
düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dıĢındaki teminatlar, sürenin
bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, Ġdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine
ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 12 - Ödeme yeri ve Ģartları
12.1. Ödeme yeri
12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler AFYON KOCATEPE
ÜNĠVERSĠTESĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığın (Maliye Bakanlığınca vize edilen
Ayrıntılı Harcama-Finans Programındaki Ödenek Dağılımı dikkate alınarak) 'de
yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun
şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda
düzenlenmiştir.
12.2. Ödeme koşulları ve zamanı
12.2.1. (Değişik:29/11/2016-29903 R.G./13 md.)Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır.
12.2.2. Ġdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden
itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline
ödemeyi yapacaktır.
12.2.3. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
Madde 13 - Avans verilmesi Ģartları ve miktarı
13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleĢtirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.
Madde 14 - Fiyat Farkı
14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden
kaynaklanan nedenlerle iĢin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması
halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına iliĢkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı
hesaplanacaktır.

14.1.1. SözleĢmede yer alan fiyat farkına iliĢkin esas ve usullerde sözleĢme
imzalandıktan sonra değiĢiklik yapılamaz.
Madde 15 - Alt yüklenicilere iliĢkin bilgiler ve sorumluluklar
15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıĢtırılmayacak ve iĢlerin tamamı Yüklenicinin kendisi
tarafından yapılacaktır.
Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri
16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri
16.1.1. Yüklenici, iĢlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleĢme konusu malı/iĢi,
sözleĢme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde
gerçekleĢtirmeyi ve oluĢabilecek kusurları sözleĢme hükümlerine uygun olarak
gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiĢ olduğu iĢ ve bu iĢe iliĢkin
programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü
makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli
sağlamak zorundadır. Ġdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleĢmede
belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, Ġdarenin ve/veya üçüncü Ģahısların
bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.
16.1.2. Yüklenici, iĢin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun,
tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.
Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü
kiĢilere, çevreye veya Ġdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici
sorumludur. Bu Ģekilde meydana gelen zarar ve ziyanın Ġdarece tazmin edilmesi
halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir.
Yükleniciden yapılacak kesintilerin Ġdare alacağını karĢılayamaması durumunda kalan
miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek
suretiyle karĢılanır. Ġdare alacağının bu Ģekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda,
alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.
16.1.3. Yüklenici, sözleĢme konusu malların Ġdareye teslimine kadar korunmasından
sorumludur. Yüklenici, malın Ġdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak
kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kiĢiler tarafından verilecek zararlar dahil
olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı
yenisi ile değiĢtirmek zorundadır.
16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluĢlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün
güvenliğine iliĢkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.
16.2.Yüklenicinin montaja iliĢkin yükümlülükleri
16.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
16.3. ĠĢ programı
16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak
teslim ve montaj iĢlemini gerçekleĢtirecektir. Ancak, Ġdarece yapılacak alımın montaj,
yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değiĢiklik yapılması
halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iĢ saatlerini Ġdarenin talebi
doğrultusunda değiĢtirecektir. Ancak, Ġdare tarafından yapılan değiĢiklik, iĢ
programının uzamasına sebep olmamalıdır.
16.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren iĢlerde her ayın bitiminde
üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak Ġdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından
raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;
a) Teslimi gerçekleĢtirilen mal miktarları, iĢin aĢaması ve alt yükleniciler
tarafından yapılan iĢlerin aĢamaları ,
b) Malların montajı, depolanması, iĢletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi
konularda bilgiler,

c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili
bilgiler,
ç) ĠĢin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili
ilerlemenin karĢılaĢtırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmıĢ veya alınacak
tedbirler,
d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,
e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere iliĢkin sertifikalar,
ile Ġdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.
16.4. Güvenlik önlemleri
16.4.1. Yüklenici;
a) ĠĢle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
b) ĠĢyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
c) ĠĢyerinin ve bu iĢ nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme,
araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri
almak,
ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü
kiĢilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her
türlü tedbiri almak,
zorundadır.
16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle Ġdarenin ve/veya üçüncü
Ģahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin
ettirilir.
16.5. Yüklenicinin çalıĢtırdığı personele iliĢkin sorumlulukları
16.5.1. Yüklenici, iĢin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile
belirlenen standartlara uygun iĢ ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla
yükümlüdür.
16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek
kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine iliĢkin giderler
ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iĢ baĢında veya
iĢ yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de
Yüklenici tarafından karĢılanır.
16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların
personelinden her ne Ģekilde olursa olsun, iĢ baĢında bulunmasına engel durumları
tespit edilenler, Ġdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından
derhal iĢ baĢından uzaklaĢtırılır.
16.5.4. Ġhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıĢtırılması öngörülmüĢ ise
bu personelin çalıĢtırıldığına iliĢkin belgeleri Ġdareye vermek zorundadır.
16.6. Malların taĢınması
16.6.1. Yüklenici, iĢ için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından,
ambalajlanmasından,
yüklenmesinden,
taĢınmasından,
teslim
edilmesinden,
boĢaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin
taĢınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.
16.6.2. Yüklenici malın taĢınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların,
köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun
taĢıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili
makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taĢıma iĢleminin baĢlamasından
önce Yüklenici tarafından temin edilir. EriĢim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili
kurum ve kuruluĢlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karĢılanır.
16.7. Garanti ve bakım, onarım
16.7.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.

Madde 17 - Eğitim
17.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
Madde 18 - Alım konusu mala iliĢkin dokümantasyon
18.1. Yüklenici, alım konusu mala iliĢkin bakım talimatları, bakım prosedürleri, yeni
parçaların montajı için gerekli montaj bilgilerini içeren teknik kılavuzları ve/veya
kullanıcı kılavuzunu Ġdareye sunmak zorundadır.
18.1.1. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal
dili dıĢında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır.
Madde 19 - Yeni model
19.1. SözleĢme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline
dönüĢtürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik Ģartnameye uygun
olması, bu değiĢiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve Ġdare
ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen
modeli ile değiĢtirilebilir.
Madde 20 - Ambalajlama
20.1. .
20.2. Malın uygun Ģekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta
tarafından karĢılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.
Madde 21 - Reklam yasağı
21.1. Yüklenici, Ġdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal
ile ilgili olarak Ġdarenin adını broĢür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz,
ilan edemez.
Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları
22.1. Yüklenici, SözleĢme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile
bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model
hak bedellerini ödeyecektir.
22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi
nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmıĢ fikri ve/veya sınai
mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan
kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir.
Yüklenici bu konuda Ġdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen Ġdare
hukuksal bir yaptırımla karĢı karĢıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla
Yükleniciye rücu eder. Ġdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleĢme imzalanmadan önce,
üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda
ise konuya iliĢkin kendisine ve üçüncü kiĢilere ait hak ve yükümlülükleri, Ġdareye tam
olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.
22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser
üzerindeki hakların lisanslarını Ġdare adına temin edecektir.
22.4. SözleĢme konusu malın Ġdare tarafından geliĢtirilmiĢ yeni bir patent, tasarım,
buluĢ, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai
haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı
olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
22.5. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
Madde 23 - SözleĢmede değiĢiklik yapılması
23.1. SözleĢme imzalandıktan sonra, sözleĢme bedelinin aĢılmaması ve Ġdare ile
yüklenicinin karĢılıklı olarak anlaĢması kaydıyla, aĢağıda belirtilen hususlarda sözleĢme
hükümlerinde değiĢiklik yapılabilir:
a) Malın montaj veya teslim yeri.

b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla iĢin süresi ve bu
süreye uygun olarak ödeme Ģartları.
23.2. Bu hallerin dıĢında sözleĢme hükümlerinde değiĢiklik yapılamaz ve ek sözleĢme
düzenlenemez.
Madde 24 - SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler, iĢ eksiliĢi ve iĢin tasfiyesi
24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iĢ artıĢının zorunlu olması halinde, iĢin;
a) SözleĢmeye konu alım içinde kalması,
b) Ġdareyi külfete sokmaksızın asıl iĢten ayrılmasının teknik veya ekonomik
olarak mümkün olmaması,
Ģartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında
sözleĢme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleĢme ve ihale
dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iĢ aynı Yükleniciye yaptırılabilir.
24.2. ĠĢin bu Ģartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaĢılması durumunda ise artıĢ
yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin
sözleĢme bedeli tamamlanıncaya kadar iĢi ihale dokümanı ve sözleĢme hükümlerine
uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.
24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununun 24 üncü maddesi
çerçevesinde iĢ eksiliĢi yapılabilir. Ġhale konusu iĢin sözleĢme bedelinin % 80'inden daha
düĢük bedelle tamamlanacağının anlaĢılması halinde ise Yükleniciye, yapmıĢ olduğu
gerçek giderler ve yüklenici kârına karĢılık olarak, sözleĢme bedelinin % 80'i ile
sözleĢme fiyatlarıyla yaptığı iĢin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.
Madde 25 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları
25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aĢağıda sayılmıĢtır.
25.1.1. Mücbir sebepler:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kamu Ġhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer
haller.
25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye
süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamıĢ olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin
Ġdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
25.2. Ġdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller
25.2.1. Ġdarenin sözleĢmenin ifasına iliĢkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru
olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu
yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine
getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya
gücünün yetmemiĢ olması halinde, iĢi engelleyici sebeplere ve yapılacak iĢin niteliğine
göre, iĢin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini
gösterir teslim programını en geç beĢ iĢ günü içinde Ġdareye bildirir.

25.3. ĠĢ artıĢı yapılması durumunda iĢin süresi, bu artıĢla orantılı olarak iĢin ilgili kısmı
veya tamamı için uzatılır.
Madde 26 - Sigorta
26.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
Madde 27 - Ġdarenin yükümlülükleri
27.1. Montaj gerektiren iĢlerde iĢyerinin yükleniciye teslimi
27.1.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
27.2. Montajlı iĢlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi
27.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
27.3. Ġzinler ve ruhsatlar
27.3.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
27.4. Ġdarenin personeli
27.4.1. SözleĢme konusu ile sınırlı olmak ve ihale dokümanında belirtilmiĢ olması
kaydıyla; malların teslimi, montajı, iĢletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim
verilmesi için Yüklenicinin Ġdarenin personelinden yardım alması veya birlikte
çalıĢması gerekirse Ġdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya
birlikte çalıĢacak personelinin adını, soyadını, çalıĢtıkları birimleri, yardım veya iĢin
kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı olarak bildirir.
Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler
28.1. Ġdare ve Yüklenici arasında sözleĢmenin uygulanmasına yönelik her türlü iĢlem
yazılı yapılır. SözleĢmeye göre taraflardan birinin iĢin yürütülmesi ve malın teslim
edilmesine iliĢkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı
veya davette bulunması gerektiğinde bu iĢlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.
28.2. Ġdare veya Yüklenici, sözleĢmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine
iliĢkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya
yaptırır ve tutanağa bağlar.
Madde 29 - Yüklenicinin vekili
29.1.Yüklenici, bu sözleĢmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken
Ġdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleĢmenin
imzalanmasından sonra Ġdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koĢullar dahilinde
noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili)
adi, soyadı, adres ve telefonlarını Ġdareye bildirmekle yükümlüdür.
29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul iĢlemleri ya da montaj iĢlemleri sırasında,
Ġdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalıĢacaktır.
Madde 30 - Denetim, muayene ve kabul iĢlemleri
30.1. Kısmi kabul yapılamaz. .
30.2. Bu sözleĢme ve eklerinde, muayene ve kabul iĢlemlerine iliĢkin düzenlenmeyen
hususlarda; Kamu Ġhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim
Muayene ve Kabul ĠĢlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu
düzenlemeler esas alınacaktır.
Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi
31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya
da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile
Komisyon tarafından; her teslimatta;
a) SözleĢme baĢlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,
b) Malların ya da yapılan iĢin sözleĢme ve ekinde yer alan teknik Ģartnameye
uygunluğu,

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların
kalitesini, teknik Ģartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve
kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi
görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüĢlerine de sözleĢme ve teknik
Ģartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer
verir.
31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile
malların/iĢlerin gerekli özellikleri taĢımaması ya da teknik Ģartnamesine uymaması
halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve Ġdareye sunulur.
31.3. Ġdare, kabule iliĢkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin
ödenmesine iliĢkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme iĢlemlerini
baĢlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul
iĢlemlerinden muaftır.
31.4. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
Madde 32 - SözleĢmenin devir Ģartları
32.1. SözleĢme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile baĢkasına devredilebilir.
Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki Ģartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve
statü değiĢikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun
kapsamında gerçekleĢtirilen ihalelerde bir sözleĢmenin devredildiği tarihi takip eden üç
yıl içinde aynı yüklenici tarafından baĢka bir sözleĢme devredilemez veya devir
alınamaz. Ġzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleĢmenin devredildiği tarihi
takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleĢmeler feshedilerek, devreden
ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri
uygulanır.
32.2. Ġhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleĢmesi imzalanmadan
önce, sözleĢmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden
sözleĢme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı Ġdareye vermek zorundadır. Bu
durumda Ġdare, devredenden almıĢ olduğu kesin teminatı, devir sözleĢmesinin
imzalanmasını takip eden ilk iĢ günü içinde kendisine iade eder.
Madde 33 - SözleĢme ve eklerine uymayan iĢler
33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleĢme ve
Ģartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, Ġdarenin
talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiĢtirmek veya düzeltmek
zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleĢmenin gecikme cezasına iliĢkin
hükümleri uygulanır.
33.2. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleĢmenin feshi
34.1. Ġdare tarafından, bu sözleĢmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin,
sözleĢmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün
süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
34.2. Yüklenicinin sözleĢmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını
süresinde teslim etmemesi halinde, Ġdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar
yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 0,03
(Onbindeüç) oranında gecikme cezası uygulanır.
34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak
ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin
teminatlardan karĢılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
34.4. Ġhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde,
ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar

gelir kaydedilir ve sözleĢme feshedilerek, alım konusu iĢ genel hükümlere göre tasfiye
edilir.
34.5. SözleĢmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci
maddesinde sayılan yasak fiil veya davranıĢlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde
ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleĢme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye
edilir.
34.6. Ġdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için Ġdare
tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler iĢin süresinden sayılmaz. Son teslim
tarihinden önce teslim edilen ve sözleĢme ve eklerine uygun olmayan malların sözleĢme
Ģartlarına uygun mallar ile değiĢtirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus
yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin
yapılmaması veya teslim edilen malın sözleĢme ve eklerine uygun olmaması halinde,
yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.
Madde 35 - SözleĢmenin feshi ve iĢin tasfiyesi
35.1. Ġdarenin sözleĢmeyi feshetmesi
35.1.1. Ġdare, aĢağıda belirtilen hallerde sözleĢmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleĢme hükümlerine uygun
olarak yerine getirmemesi veya iĢi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleĢmenin
gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası
uygulanmak üzere, Ġdarenin bu sözleĢmede belirlediği süreyi ve açıklamaları
içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
b) SözleĢmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci
maddesinde sayılan yasak fiil veya davranıĢlarda bulunduğunun tespit edilmesi,
hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek
kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleĢme feshedilerek hesabı genel hükümlere
göre tasfiye edilir.
35.2. Yüklenicinin sözleĢmeyi feshetmesi
35.2.1. Yüklenici, sözleĢme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dıĢında, mali acz
içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları
kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak Ġdareye bildirmesi halinde,
ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar
gelir kaydedilir ve sözleĢme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
35.3. SözleĢmeden önceki yasak fiil veya davranıĢlar nedeniyle fesih
35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya
davranıĢlarda bulunduğunun sözleĢme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin
teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleĢme feshedilerek hesabı
genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmıĢ
olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
a) Ġvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli
sürenin bulunmaması,
b) Taahhüdün baĢka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranıĢının taahhüdünü tamamlamasını
engelleyecek nitelikte olmaması,
hallerinde, Ġdare sözleĢmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü
tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak
zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci
maddesi hükmüne göre iĢlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek
kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak ediĢlerden kesinti
yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleĢmenin feshi
35.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleĢmenin feshedilmesi halinde, sözleĢme konusu
iĢlere iliĢkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek
kesin teminatlar iade edilir.
Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi
36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin Ġdareye
intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen
sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre
yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleĢme feshedilmiĢ sayılır. Bu
tarihleri izleyen yedi gün içinde Ġdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar
tarihini izleyen beĢ gün içinde Yükleniciye bildirilir.
36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleĢmenin feshedilmesi
halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği
tarihe kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek
kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti
yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi,
sözleĢmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iĢ miktarına isabet eden teminat
tutarı da aynı Ģekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen
teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleĢmenin feshedilmesi
halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere
göre iĢlem yapılır. Ayrıca, sözleĢmenin feshi nedeniyle Ġdarenin uğradığı zarar ve ziyan
Yükleniciye tazmin ettirilir. Ġdare fesih iĢleminden sonra isi, 4734 sayılı Kanunda
belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan iĢlerin
baĢka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında
bulunamaz.
Madde 37 - Fesih halinde yapılacak iĢlemler
37.1. SözleĢmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim iĢlemlerini durdurur. Ġdare tarafından
ilgili mevzuata ve sözleĢmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir.
Yüklenici alım konusu iĢi Ġdarenin iĢyerinde yerine getirmesi durumunda iĢyerini terk
eder. Ġdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iĢ
için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, Ġdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim
eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, iĢyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik
önlemleri konularında Ġdarenin vermiĢ olduğu talimatları derhal yerine getirir.
Ġdarenin, sözleĢmenin feshi nedeniyle iĢi baĢka bir yükleniciye tamamlatması halinde,
Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia
edemez.
37.2. Ġdare, Yüklenicinin iĢyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim
edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları
kendisine ait olmak üzere iĢyerini terk eder. Yüklenicinin, Ġdareye ödemesi gereken bir
tutar bulunması halinde, Ġdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı
karĢılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. Ġdare bu
iĢlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.
37.3. Fesih tarihi itibariyle Ġdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal
miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile SözleĢme gereğince
Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.
37.4. Ġdare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak
masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına
sahiptir.

37.5. SözleĢmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre iĢlem yapılır.
37.6. SözleĢmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin
teminatı:
a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,
b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,
c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,
gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup
edilemez.
Madde 38 - SözleĢmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi
38.1. SözleĢmenin feshi halinde, Yüklenici, iĢin teslimi veya montajı için gerekli olan ve
Ġdarenin iĢyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun
olmayan teslim edilen mallarını Ġdarenin izni ile alabilir. Ġdare bu talepleri üç iĢ günü
içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.
Madde 39 - Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti
39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir
cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre iĢlem tesis
edilir.
39.2. Ortak giriĢimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası,
ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde
de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre iĢlem tesis edilir.
Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk
40.1. Ġdare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanılması veya malın teknik
gereklerine uygun olarak imal edilmemiĢ olması veya malda/iste gizli ayıpların olması
halinde, malın teknik Ģartnameye uygun baĢkan bir mal ile değiĢtirilmesi veya iĢin
teknik Ģartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/iĢin Ġdare
tarafından kabul edilmesi veya iĢin üretim aĢamasında ya da teslim öncesi imalat
aĢamasında denetlenmiĢ olması veya iĢin kabul edilmiĢ olması yüklenicinin sözleĢme
hükümlerine uygun mal teslimi veya iĢ yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz.
40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluĢlar tarafından alım konusu
malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya
ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında,
yüklenici mali veya malları geri almak ve satıĢ bedelini iade etmekle yükümlüdür.
Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle
yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni
modellerle değiĢtirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin Ġdare tarafından uygun
görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme
yapılmaz.
Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu
41.1. ĠĢ tamamlandıktan ve kabul iĢlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiĢ olsa dahi, 4735
sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranıĢlardan, 26/9/2004 tarihli
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teĢkil eden fiil veya davranıĢlarda bulunan
Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
hükümlerine göre ceza kovuĢturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulunulur. Bu kiĢiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735
sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.
Madde 42 - AnlaĢmazlıkların çözümü

42.1. Bu sözleĢme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaĢmazlığın
çözümünde Afyonkarahisar mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller
43.1. Bu sözleĢme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı
Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde
ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 44 - Diğer hususlar
44.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır.
Madde 45 - Yürürlük
45.1. Bu sözleĢme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 46 - SözleĢmenin imzalanması
46.1. Bu sözleĢme .................. maddeden ibaret olup, Ġdare ve Yüklenici tarafından tam
olarak okunup anlaĢıldıktan sonra .. /.. / .... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına
alınmıĢtır. Ayrıca Ġdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleĢmenin "aslına uygun idarece
onaylı suretini" düzenleyip yükleniciye verecektir.
ĠDARE YÜKLENĠCĠ
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