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5.  ĐDARE'YE G ĐRĐŞ /ÇIKI Ş 
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8.  KABUL ĐŞLEMLER Đ 

9.  GARANTĐLER 
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11. SÖZLEŞMENĐN TASFĐYESĐ 
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1.0      GENEL 

 
Bu Đd a r i  Şa r t n a me  D ARÜŞŞAF AK A CE M ĐYE T Đ  t a r a f ı n da n  yaptırılan her türlü yapım 
ve hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları belirler. 

 
1.1      TANIMLAR  

 
Bu maddede tanımlanan kelimeler, sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde, aşağıdaki anlamı taşır: 

 
1.1.1   “ ĐDARE” DARÜŞŞAFAKA CEMĐYETĐ 

 
1.1.2   “KONTROL MÜHENDĐSĐ, KONTROL TEŞKĐLATI, KONTROL ŞEFĐ” 

 
Đşin yalnızca uygulanması ile ilgili olarak, ĐDARE ‘NĐN kendilerine verdiği özel görev ve yetkiler 
çerçevesinde işi kontrol eden Teknik Personel. 

 
1.1.3   “YÜKLEN ĐCĐ”  Sözleşmede istenen işlerin yapılmasını üstlenen,  bu sözleşmeyi imzalayan taraf 

ve söz konusu tarafın yetkili temsilcileri veya söz konusu tarafça tayin edilen temsilci 
 

1.1.4   “ ĐŞ” YÜKLEN ĐCĐ’ YE ihale edilen her türlü yapım ve hizmet işleri. 
 

1.1.5  “SÖZLEŞME”  Sözleşme ve bunun ayrılmaz parçası eklerinde belirtilen bütün şartlar 
 

1.1.6   “ ĐHALE BEDELĐ” Sözleşmede belirtilen miktar anlamına gelir. 
 

1.2      ĐDARĐ ŞARTNAMEDE BULUNMAYAN KONULAR  
 

Đdari Şartnamede bulunmayan diğer konularda, Yapı Đşleri Genel Şartnamesi’nin ilgili maddeleri uygulanır. 
 

1.3      PROJELERĐN UYGULANMASI  
 

Sözleşme konusu bütün yapım işleri, ĐDARE tarafından YÜKLENĐCĐ’ YE verilecek veya 
YÜKLEN ĐCĐ tarafından hazırlanıp ĐDARE ‘YE onaylanacak projelere ve detaylarına uygun 
olarak yapılacaktır. 

 
Đşlerin onaylı uygulama projesi hazırlanmamış kısımlarına ĐDARE ‘NĐN izni olmadan başlanamaz. Aksine 
bir davranışın sorumluluğu YÜKLENĐCĐ’ YE ait olur. 

 
Projelerin uygulanması ve bu hususta meydana gelen hataların sorumluluğu ve hataların neden olduğu zararlar ve 
giderler YÜKLENĐCĐ ‘YE aittir. Ayrıca hatalı olarak yapılan uygulama sonucu meydana getirilen 
hatalı işin bedeli de YÜKLENĐCĐ’ YE ödenmez. 

 
ĐDARE, işlerle ilgili proje v.b. teknik belgelerde gerekli göreceği her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir. 
YÜKLEN ĐCĐ, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe 
devam etmek zorundadır. 

 
 

ĐDARE ‘NĐN yazılı bir tebliği olmaksızın YÜKLENĐCĐ, projelerde herhangi bir değişiklik 
yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi değişiklikler nedeniyle bir hak iddiasında 
bulunamaz. 

 
Đşlerin devamı sırasında YÜKLENĐCĐ , proje uygulaması  konusunda kendis ine yapılan 
tebligatın Sözleşme hükümlerine aykırı olduğu veya tebligat konusunun teknik ve sanat kurallarına uygun olmadığı 
kanısına varırsa, bu husustaki karşı görüşlerini ĐDARE’YE bildirmek zorundadır. 

 
Sözleşme veya eklerine göre uygulama projelerinin ĐDARE tarafından verilmesinin gerektiği durumlarda,  
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YÜKLEN ĐCĐ ‘NĐN yapmak zorunda olduğu işlerden herhangi birinin veya  b i r  bö lümünün  uygu lama 
pro je le r in in  hazı r lan ıp  kendis ine  tes l im edilmemiş olması halinde YÜKLENĐCĐ,  bir 
yazı ile ĐDARE ‘YE başvurarak, kendisi başlamaya h a z ı r  o l d uğu  h a ld e , bu n ed e n l e  
ge c i kme  i h t i ma l i  b u lu n a n  iş l e r i n  projelerinin en geç hangi tarihte ve hangi sıra ile kendisine verilmesi 
gerektiğini bildirmek zorundadır. Bu yazının, projelerin hazır olmasının istendiği tarihten en az bir ay 
önce ĐDARE ‘YE verilmesi gereklidir. Bu süre içinde YÜKLENĐCĐ tarafından bir başvuruda 
bulunulmamış ise YÜKLENĐCĐ ‘NĐN gecikme iddiaları dikkate alınmaz. 

 
2.0     KONTROL HĐZMETLER Đ 

 
 2.1      ĐŞLERĐN KONTROLÜ  

 
Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım ve hizmet iş leri, DARÜŞŞAFAKA CEMĐYETĐ 
Kontrol Teşkilatı denetimi altında YÜKLENĐCĐ tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir.  Herhangi bir işin 
ĐDARE denetimi altında yapılmış olması YÜKLENĐCĐ ‘NĐN üstlenmiş olduğu işi bütünüyle proje,  
sözleşme ve şartnamelerine,  teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak konusundaki yükümlülük ve bu konudaki 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 
 2.2      KONTROL TEŞKĐLATININ YETK ĐLERĐ 

 
2.2.1   Đşin proje ve şartnamesine göre yürütülmesini ve uygulanmasını sağlar. 

 
2.2.2 YÜKLEN ĐCĐ, Kontrol Teşkilatının teknik ve idari konularda gerekli gördüğü değişiklikleri 

yapacaktır. Ancak bu değişiklikler, Sözleşme ve proje koşullarını bozmaz. 
 

2.2.3   Şartname ve projelere uygun olmayan malzeme ve imalatı reddetmeye yetkilidir. 
 

2.2.4   Tesisle ilgili imalatın seyrini her an incelemeye yetkilidir. 
 

2.3      YÜKLENĐCĐNĐN SORUMLULUĞU 
 

Herhangi bir işin, Kontrol Teşkilatı ’nın denetimi altında yapılmış olması, YÜKLENĐCĐ ‘NĐN, 
üstlenmiş olduğu işi bütünüyle, projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik sanat ve kurallarına 
uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan 
kaldırmaz. 

 
3.0      ĐŞĐN YÜRÜTÜLMES Đ 

 
3.1      ĐŞ YERLER ĐNĐN YÜKLEN ĐCĐYE TESLĐMĐ 

 
Sözleşmenin imzalanmasını takiben onaylı iş programına uygun olarak iş yerleri, 
bir tutanakla YÜKLENĐCĐ ‘YE teslim edilir. 

 
3.2      ĐŞ YERĐNĐN ĐHBARI  

 
YÜKLEN ĐCĐ sözleşmenin imzalanmasından sonra süresi içinde taahhüdündeki işin yeri ile 
konusunu Çalışma Bakanlığı’nın ilgili Bölge Müdürlüğü’ne ve gerekli diğer mercilere 
bildirecektir. 

 
3.3      ĐDARE VE DĐĞER YÜKLEN ĐCĐLERLE ĐLĐŞKĐLER  

 
3.3.1    YÜKLEN ĐCĐ, iş yerinde veya  iş yeri yakınında bulunan ĐDARE ‘NĐN başka bir YÜKLENĐCĐ ‘SĐNE 

gerekli çalışma kolaylığını gösterecek ve çalışmalarını aksatmayacak şekilde programlanacaktır. 
Keza bu hüküm, ĐDARE ‘NĐN yapacağı işler için de geçer l i  o lacakt ı r . YÜKLENĐCĐ, bundan 
dolayı  ĐDARE ‘DEN hiçbir  tazminat  talebinde bulunamaz. 

 
3.3.2   YÜKLEN ĐCĐ ĐDARE ‘NĐN Maslak Tesislerine girerken, tesis sınırları içindeyken ve tesisten 

çıkarken, ĐDARE güvenlik kurallarına uyacaktır. YÜKLENĐCĐ, ĐDARE güvenlik kurallarını uygulamakla 
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görevli olan ĐDARE Güvenlik Görevlilerinin ikazlarına uyacaktır. 
 

3.3.3   YÜKLEN ĐCĐ, Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Tüzüğü’ne, Saha Çalışması Yönetmelikleri ’ne, ĐDARE 
‘N ĐN iş yeri ile ilgili talimatlarına ve diğer ilgili yasaklara uyacaktır. 

 
3.4      KABUL EDĐLMEYEN MALZEME VE ĐŞLER  

 
3.4.1  Teknik nitelik ve şartlara uymayan malzeme ve işler reddedilir. YÜKLENĐCĐ, kontrollüğün bu 

yoldaki tebligatına en geç üç gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. 
Bu itiraz ĐDARE Tesisler Müdürlüğü’nce incelenerek ret veya kabul edilir. 

 
3.4.2   YÜKLEN ĐCĐ, reddedilen malzemeyi, makine ve teçhizatı iş yerinden derhal uzaklaştırmaya ve kabul 

edilmeyen işleri yıkmaya ve sökmeye,  bu işlemler için ayrıca bedel istemeden şartnamesine göre 
yeniden yapmaya mecburdur. Bu yüzden doğabilecek gecikmeler, işin süresinin uzatılmasını 
gerektirmez. Reddedilen malzeme üç gün içinde YÜKLENĐCĐ tarafından iş yerinden 
uzaklaştırılmadığı takdirde kontrolluk bütün masrafları YÜKLENĐCĐ ‘YE ait olmak üzere bu hususu 
yerine getirir. Bu işlemde malzemenin hasar görmesi veya kaybolmasından dolayı 
YÜKLEN ĐCĐ hiç bir hak talebinde bulunamaz. ĐDARE reddedilen makine ve teçhizat ve benzeri 
işlerin yenisi yapılıncaya ve yerine monte edilinceye kadar bunları alıkoymaya veya ödediği meblağı 
YÜKLENĐCĐ ‘DEN geri istemeye yetkilidir.  Bu alıkoyma ve çalışmalardan dolayı YÜKLENĐCĐ hiçbir hak 
talebinde bulunamaz. 

 
3.4.3  YÜKLEN ĐCĐ i ş i n  önemine  göre  her  tü r lü  ö lçü  ve  kont ro l  a l e t le r i ni  şan t i yede  

bulundurmaya ve kontrolün emrine vermeye mecburdur. Ölçüm ve testler ile ilgili bütün 
masraflar YÜKLENĐCĐ ‘YE aittir. 

 
 

3.5      YÜKLENĐCĐNĐN ĐHTĐYACI OLAN ELEKTR ĐK VE SU 
 

Đş için gerekli olan su ve elektriğin teminine ĐDARE mecbur deği ldir.  Ancak, iş civarında 
ĐDARE ‘YE ait su ve elektrik varsa, YÜKLENĐCĐ, TEDAŞ ve ĐSKĐ rayicine göre sarf ettiğinin bedelini 
ĐDARE ‘YE ödemek kaydı ile bu su ve elektrikten faydalanabilir.  Bu amaçla yeni tesisat yapılması 
gerekirse malzeme ve işçiliği kendisine ait olmak üzere,  YÜKLENĐCĐ gerekli tesisatı yapacak ve işin sonunda 
tesisatını sökecektir. 

 
3.6        ŞANTĐYE PLANI VE YÜKLEN ĐCĐNĐN BULUNDURMAKLA YÜKÜMLÜ OLDU ĞU 

ŞANTĐYE TEÇH ĐZATI  
 

YÜKLEN ĐCĐ, uygun bir şantiye planı yaparak, bunu sözleşmenin yürürlüğe girmesini izleyen 3 gün 
içinde onaylanmak üzere ĐDARE ‘YE verecektir.  Bu planda, aşağıdaki bilgiler olmalıdır: 

 
a) Ambar ve depo yerleri, 

 
b) Makine, alet ve edevatın bulunacağı yerler,  

c) Araçların giriş, çıkış ve park yerleri, 

d) Şantiye binasının yeri, 
 

e) Đşçiler için yapılması gereken baraka yerleri, 
 

f) Gerekli diğer tesislerin (sağlık, kantin, vs.) yerleri. 
 

3.7      MALZEME VE TEÇH ĐZATIN ŞANTĐYEDEN ÇIKARILMASI  
 

Đşin yapılması sırasında, YÜKLENĐCĐ tarafından temin edilerek iş yerine getirilen tüm makine ve 
teçhizat ile malzeme ve benzeri şeyler veya ĐDARE tarafından YÜKLENĐCĐ ‘YE teslim ve tahsis 
edilen her türlü malzeme, ĐDARE ‘NĐN yazılı izni olmadan başka bir işte kullanılamaz ve iş yerinden 
dışarı çıkarılamaz. 
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3.8      VARDĐYALI ÇALI ŞMA  

 
Đşin zamanında bitirilip,  tesisin işletmeye alınması için çalışmalar, idare tarafından uygun bulunduğunda, üç vardiya 
halinde yürütülebilir. YÜKLENĐCĐ bunun için her hangi bir talep ve itirazda bulunamayacaktır. 
YÜKLEN ĐCĐ iş güvenliği için gerekli aydınlatmayı sağlayacaktır. 

 
3.9        TESĐSAT VE MALZEME FOTO ĞRAFLARI  

 
YÜKLEN ĐCĐ kontrollüğün gerekli gördüğü sayıda, gerekli gördüğü açılardan, gerekli gördüğü 
zaman aralıkları ile sözleşme konusu işlerin fotoğraflarını bedeli kendisine ait olmak üzere fotoğraf çektirecek, 
10 x 15 cm boyutlarında iki kopya ve CD ortamında 2 kopya olarak ĐDARE ‘YE teslim edecektir. 

 
3.10    ĐDARE MALLARINA GELEB ĐLECEK ZARARLARIN G ĐDERĐLMESĐ 

 
3.10.1  Geçici Kabul yapılıncaya kadar, YÜKLENĐCĐ kendisine teslim edilen veya doğrudan doğruya 

kendisi tarafından temin ve tedarik olunan her türlü malzeme, makine,  iş makineleri ve bütün ulaşım 
araçları ve bunların teçhizat, tesisat ve geçici yapılar,  taahhüdü altındaki inşaat vs, dâhil olmak 
üzere, işlerin bütün kısımlarının korunmasından YÜKLENĐCĐ sorumlu olup, riskleri de kendine 
aittir. 

 
3.10.2  YÜKLEN ĐCĐ, iş yerinde, gerekli her türlü güvenlik önlemini alacak; her zaman taşıt aracı ve ilk 

yardım araçları ile yangın söndürme ve buna benzer aletleri bulunduracak; bunların her an iyi 
durumda ve kullanılmaya hazır halde olmalarını temin edecektir. 

 
3.10.3  YÜKLEN ĐCĐ ’NĐN yaptığı işlerden veya teşkilatının faaliyetlerinden doğacak, herhangi bir şahıs 

veya eşyanın kazasından, yaralanmasından, hasar ve ziyanından doğrudan doğruya YÜKLENĐCĐ 
sorumludur. 

 
3.10.4  YÜKLEN ĐCĐ, kendisinin veya taşeronunun çalıştırdığı işçi ve personeli için Đş Kanunu ile 

muhtelif sosyal sigorta kanunlarının kendisine işveren sıfatı ile yüklediği sorumlulukları zamanında 
yerine getirmeye mecburdur. Şantiye içinde ve civarında meydana gelecek kazaları YÜKLENĐCĐ derhal 
kontrol mühendisine ve kanuni süresi içinde ilgili makamlara bildirecektir. 

 
3.11    YÜKLENĐCĐ’NĐN ĐŞ BAŞINDA BULUNMASI  

 
YÜKLEN ĐCĐ, sözleşmenin imzasını takiben 3 gün içinde kendisini, sözleşme kapsamı işin bitimine 
kadar ĐDARE ‘YE karşı tam yetki ile temsil edecek ve işin yönetiminden sorumlu olacak bir 
Şantiye Şefi atayacaktır. Şantiye Şefi işin devamı süresince iş yerinden ayrılamaz. Ancak, ĐDARE 
tarafından kendi yerine kabul edilecek birisini, işlerin gecikmesine ve durmasına yol açmamak şartı ile 
vekil bırakarak iş başından ayrılabilir.  YÜKLENĐCĐ veya vekili işyerinden ayrılmaları zorunlu 
hallerde,  ĐDARE Kontrollük Teşkilatı’ndan izin alacaktır. 

 
YÜKLEN ĐCĐ ’NĐN yetkili elemanlarının istendiği zaman işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar 
sırasında ĐDARE yetkili elemanları ile birlikte bulunmaları şarttır. 

 
3.12    ĐŞ ALANLARININ TEM ĐZLENMES Đ 

 
Geçici Kabul’ün tamamlanmasından sonra ve son hakedişten önce YÜKLENĐCĐ iş yerindeki fazla 
malzeme ile inşaat kalıntılarını kaldırmak,  kurduğu baraka,  depo gibi geçici yapıları sökerek iş alanını 
temizlemekle yükümlüdür. Bu işler için hiçbir bedel ödenmez. Bu işlerin yapılmaması veya eksik 
yapılması halinde ihale bedelinin %3’ünü geçmemek üzere takdir olunacak bir bedel kesin 
hakedişten kesilir. 

 
4.0      ĐŞĐN SÜRESĐ 

 
4.1     Đşin tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirilmesi için geçecek süre sözleşmede belirtilmiştir. 

 



Darüşşafaka Cemiyeti Đdari Şartnamesi 

 

Sayfa 7 / 16 

Sözleşmenin i mz a l a n ma s ı n ı  t a k i be n  5  iş  gü n ü  i ç i n d e  YÜK L ENĐCĐ  d e t a y l ı  iş  
programını hazırlayarak onaylanmak üzere ĐDARE ‘YE verecektir. ĐDARE, verilen iş programını 
aynen onaylayabileceği gibi, programda değişiklik yapabilir. Bu durumda YÜKLENĐCĐ program 
değişikli ğini aynen uygulayacaktır. 

 
 
4.2      SÜRE UZATIMI 

 
Sözleşmede belirtilen iş süresi aşağıdaki sebeplerin işe tesiri derecesinde uzatılır. 

 
a)        ĐDARE ‘NĐN sebebiyet verdiği haller 

 
1) Yer tesliminin şirketçe 2 günden daha geç yapılması, 

 
2) ĐDARE tarafından verilecek olan malzemelerin geç teslimi, 

 
b)       Olağanüstü tabiat olayları 

 
Zelzele, heyelan, su baskını, yangın ve benzeri olaylar. 

 
c)        Sosyal Olaylar 

 
1) Kısmi ve genel seferberlik, harp hali, isyan, sabotaj, 

 
2) Bulaşıcı hastalıklar, 

 
3) Kanuni grevler 

 
d)       Đşin artması 

 
Đş artırımına gidilmesi halinde, artırım yüzdesinin sözleşmede verilen süreyle çarpımı kadar 
ek süre, iş bitim tarihine eklenir. 

 
YÜKLEN ĐCĐ ‘NĐN başvurusu ĐDARE tarafından incelendikten sonra iş süresine ĐDARE ‘NĐN 
belirleyeceği ek süre, iş bitim tarihine kadar eklenir. Aksine bir hüküm olmadıkça yukarıda 
belirtilen sebeplere dayanılarak verilen süreden dolayı YÜKLENĐCĐ başka hak talebinde 
bulunamaz. 

 
YÜKLEN ĐCĐ, taahhüdün kısmen veya tamamen zamanında yerine getirilmesinin elinde olmayan 
sebeplerden i ler i  geldiğ in i  iddia  et t iğ i  ve belgelediğ i  takdirde sözleşmenin feshi veya 
süresinin uzatılması hallerinden birini kabule ve uygulamaya konmasına ĐDARE yetkilidir. 

 
Yukarıda ‘b’ ve ‘c’ maddelerindeki olaylara ait belgelerin bölgenin en büyük mülki makamlarınca 
tasdiki şarttır. 

 
5.0      ĐDARE ‘N ĐN TESĐSĐNE GĐRĐŞ /ÇIKI Ş 

 
Yüklenici, eleman ve araç girişleri için aşağıda belirtilen işlemleri ve bu nedenle de dikkatli bir 
planlama yapmak zorundadır. 

 
5.1      ĐDARE'N ĐN ÇALI ŞMA SAATLER Đ 

 
ĐDARE ‘NĐN çalışma saatleri 08.30–18.00 arasındadır. Bu saatler dışında, güvenlikten özel izin alınarak, eskortlu 
olarak çalışılır. Đzin başvurusu ile onay arasındaki süre yaklaşık bir gündür. 

 
5.2      Plansız eleman girişleri:  

 
Kontrollüğe bilgi verilerek, giriş yapacak personelin adı soyadı verilir. Kontrollük, bir bildirim formu doldurarak 
listeyi güvenliğe aktarır. ĐDARE güvenliği, listeyi inceledikten sonra giriş kapısına haber verir. Daha 
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sonra giriş yapacak personel kapıya geldiğinde kimlik karşılığı ĐDARE Giriş Kartı alır. Ancak bu 
kart içeri tek başına girmesi için yeterli değildir. "M" kartlı müteahhit, kapıya kadar gelerek, gelen 
kişiye eskort eder. 

 
Đlk başvuru ile kapıya bilgi gitmesi arasındaki süre yaklaşık bir gün kadardır. 

 
5.3      Planlı eleman girişleri:  

 
YÜKLEN ĐCĐ, çalıştıracağı elemanların adli sicil kâğıtlarını ve kimlik fotokopilerini bir yazıyla 
kontrollüğe aktarır ve ĐDARE Giriş Kartı talep eder.  ĐDARE ‘DE YÜKLENĐCĐLERE iki çeşit kart verilir:   
 
Müteahhide ve yetkili temsilcilerine  "M"  kartları,     
Đşçilerine  "Đ" kartları. 

 
Yanında "M" kartlı bir personel olmadan "Đ" kartlı elemanlar ĐDARE ‘YE alınmayacaktır. Bu 
nedenle, sürekli iş başında olan ustabaşlarına da (inşaat/tesisat vs. gibi her zanaat için ayrı ayrı olmak üzere)  
"M"  kartı alınması gereklidir. 

 
Kontrollük, kendisine gelen kart başvurularını bir yazıyla güvenliğe aktarır. ĐDARE Güvenliği, güvenlik 
soruşturması yaptıktan sonra kartları hazırlar. Bu işlem, yaklaşık bir ay sürer. Ancak, bazı 
nedenlerden ötürü bu süre uzayabilir. 

 
Kartlar, sürekli olarak ĐDARE Ana Giriş Kapısında ya da ĐDARE ‘NĐN yüklenici girişi olarak 
belirlediği kapıda durur.  Giriş yapacak personel  "M"  kartlı bir personel eşliğinde kapıya gelir. Kimliklerini 
bırakır, ĐDARE Giriş Kartlarını alır ve ĐDARE sınırları içine girer. 

 
5.4       Plansız araç girişleri:  

 
Plansız eleman girişi gibi yapılır. Araç plakası istenir. Eskort gerekir. 

 
5.5       Planlı araç girişleri:  

 
YÜKLEN ĐCĐ ‘NĐN düzenli kullandığı a r a ç l a r  içindir. Planlı e l e ma n  girişi gibi yapılır. Ruhsatın 
ve zorunlu trafik sigortasının fotokopileri istenir. 

 
6.0      YÜKLENĐCĐ’NĐN ÇALI ŞTIRDI ĞI PERSONEL 

 
6.1      ÇALIŞANLARIN HAKLARI VE ÇALI ŞMA SAATLER Đ 

 
YÜKLEN ĐCĐ, yürürlükte bulunan kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak, işe aldığı her işçi 
personelin ücretini ve alacaklarını, çalışma saatlerini düzenleyecektir. YÜKLENĐCĐ, kendi işçi,  
personel, teknik ve idari elemanlarının ücret ve diğer hak ve alacaklarını yürürlükteki kanun ve 
mevzuata göre düzenleyeceği ve ücret ödemelerini yapacağı gibi, aynı zamanda, kendi alt 
yüklenicilerinin işçilerinin ücretlerinin ödenmesini de sağlamak zorundadır. YÜKLENĐCĐ ve onun 
alt yüklenicilerinin çalışanlarının alacaklarından idare sorumlu tutulamaz. 

 
 

6.2      MEYDANA GELECEK KAZA VE HASARLAR  
 

6.2.1   YÜKLEN ĐCĐ, iş kazalarını önlemek için, yürürlükte bulunan genel iş güvenliği hükümlerine göre, 
gerekli bütün önlemleri alacaktır. 

 
6.2.2    Bu sözleşmeyi uygularken, işin başından sonuna kadar her ne sebeple olursa olsun  nakil,  kazı,  inşaat,  

montaj  ve  benzeri  işlerin  yapılması  sırasında  meydana gelecek  bütün  kaza,  hasar,  kaybolma  ve  
zararların,  mali,  hukuki  ve  cezai  bütün sorumluluk ve sonuçları tamamen YÜKLENĐCĐ ‘YE 
aittir. Bu sebeple ĐDARE herhangi bir talep karşısında kalır veya tazminat ödemeye mahkûm olursa 
YÜKLEN ĐCĐ bunları ĐDARE ‘YE ödemeye mecburdur. ĐDARE, YÜKLENĐCĐ ‘NĐN hakedişinden 
bunları keserek tahsil yoluna gider. 
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6.3      YÜKLENĐCĐNĐN  ĐŞÇĐLERĐNE KARŞI YASAL GÖREVLER Đ VE SOSYAL SĐGORTALAR 
PRĐMLER Đ ĐLE ĐLGĐLĐ YÜKÜMLÜLÜ ĞÜ 

 
Hıfzıssıhha Yasası, Đş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Yasası ve bunlara göre yürürlükte olan 
yönetmelikler gereğince, işyerlerine yönelik yükümlülükler ve işçilere ait olup sözü geçen yasa ve 
tüzükler gereğince, işveren tarafından yerine getirilmesi zorunlu olan bütün yükümlülükler, 
gerekli önlemler, işlem ve masraflar ve işveren ile işçi arasındaki ilişkilerden doğacak tüm 
sonuçlar, Sosyal Sigortalar Kurumu’nca alınacak tüm sigorta primleri ve kesintiler YÜKLENĐCĐ 
‘YE ait olacak ve YÜKLENĐCĐ tarafından ödenecektir. 

 
6.4      YÜKLENĐCĐNĐN ÇALI ŞTIRDI ĞI K ĐŞĐLERĐN UYGUNSUZLUKLARI  

 
YÜKLEN ĐCĐ ‘NĐN, teknik ve idari personeli ile hizmetli, işçi ve taşeronları arasında, her ne 
nedenle olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, ĐDARE tarafından 
yapılacak tebligat üzerine YÜKLENĐCĐ tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır; YÜKLEN ĐCĐ 
bu nedenle ĐDARE ‘DEN herhangi bir zarar, ziyan ve süre uzatımı talep edemez. 

 
6.6      ÇALIŞANLARIN SA ĞLIK ĐŞLERĐ 

 
YÜKLEN ĐCĐ, bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, hizmetinde çalışanlar için gerek teker 
teker ve gerekse de topluca çalıştıkları yerler bakımından, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik 
mevzuatı hükümlerine uygun olarak, her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların, yerel 
şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan 
korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında,  ilgili mevzuat hükümlerine ve ĐDARE 
veya kontrol teşkilatının kendilerine vereceği talimata uymak zorundadır. 

 
6.7      ÇALIŞANLARIN Y ĐYECEĞĐ VE ĐÇECEĞĐ 

 
YÜKLEN ĐCĐ,  işe aldığı işçi personelinin,  yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere, gereken bütün önlemleri almak 
zorundadır. YÜKLENĐCĐ personeli,  ĐDARE ‘NĐN belirlediği saatler arasında, parası mukabili, öğle 
yemeğini ĐDARE yemekhanesinden yiyebilir. 

 
 
7.0      TEMĐNAT MEKTUPLARI, ÖDEMELER VE ĐŞ ARTIRIMI  

 
 

7.1      TEMĐNAT MEKTUPLARI  
 

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır: 
a) Tedavüldeki Türk Parası, 
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları, 
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet Đç Borçlanma Senetleri ve bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler, 
 

7.2      GEÇĐCĐ TEM ĐNAT  
 

Geçici Teminat, sözleşme bedelinin %3’ü oranında olacaktır. Geçici teminatlar tekliflerin geçerlilik 
süresince ĐDARE ’DE kalır. 

 
Geçici t e mi na t ı n  pa ra  ve ya  t a h v i l  o l a ra k  ve r i l mes i  du rumunda , bunların ĐDARE  
Muhasebe veznesine yatırılması ile alınacak makbuz teklif evrakına eklenecektir. 

 
7.3      KESĐN TEM ĐNAT  

 
YÜKLEN ĐCĐ, Sözleşmenin imzalanması ile birlikte Geçici Teminat Mektubu’nu Sözleşme 
toplam bedelinin % 10’u (yüzdeon) tutarındaki Kesin Teminat Mektubu ile değiştirecektir. 

 
Kesin Teminat Mektubunun yarısı geçici kabul işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben, diğer yarısı 
ise iki yıllık teminat  (garanti)  süresi bitiminde yapılacak olan kesin kabul işlemleri sonunda,  Kesin Kabul 
Tutanağının onaylanması ve YÜKLENĐCĐ ‘nin SSK ilişiksiz belgesi getirmesini takiben iade 
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edilecektir. 
 

7.4      AVANS 
 

Yer teslimi yapıldıktan ve iş programı onaylandıktan sonra yüklenicinin yazılı isteği üzerine, 
sözleşme hükümlerine uygun aynı miktar banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç 
edilen Devlet Đç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler karşılığında; 

 
a) Şantiyenin kurulması, lüzumlu makine ve ekipmanın nakli, 
b) Taahhüdün ifası için gerekli ihzarat malzemesinin temini, 
c) Makine, ekipman,  malzeme ve cihazların satın alınması ve siparişe bağlanması, gibi iş l e r  

i ç i n  ge re k l i  g i de r l e r i  ka rş ı l a ma k  ü ze re ,  senesi i ç i nde  harcanacağı belirtilen 
toplam tutarın sözleşmesinde yazan yüzdesi oranında avans verilebilir. 

 
Yüklenicinin avans alması için ĐDARE ‘YE yapacağı yazılı başvurusunda, işbu avansı yukarıdaki 
amaca uygun olarak kullanacağını, bu avansı tahsis edeceği hususlara ait miktar ve tutarları ile ifa 
tarihlerini bildirmesi ve avans hükümlerine uyacağını taahhüt etmesi şarttır. 

 
Verilen ve maksada uygun harcanan avanslar, avansın verilmesini takip eden ayın istihkakından 
başlamak üzere müteakip istihkakından verilen avans yüzdesi oranında kesilerek mahsubu yapılır ve 
mahsup edilen miktar kadar avans teminat mektubu serbest bırakılır. 

 
 

7.5      ÖDEMELER 
 

7.5.1  ĐDARE, YÜKLENĐCĐ ‘YE, iş planındaki gerçekleşmeleri esas alarak, bu şartname hükümleri   
dahilinde, teklifindeki ödeme planına uygun olarak, fiyat teklif formundaki  kalemlerin  gerçekleşme  
metrajlarına göre aylık hakedişlerle ödeme yapacaktır.Ödemeler fatura tarihinden sonra 15-45-75 
günlerde yapılır. 

 
7.5.2    YÜKLEN ĐCĐ ‘YE şantiye  sahasına getirdiği malzeme, teçhizat vs. için ihzarat yapılmaz. 

 
7.5.3    Taahhüde esas bedel, bu şartname ve eklerinde yapılması öngörülen işlerin, bu şartnamede belirtilen  

hüküm ve şartlar dahilinde yapılması için gerekli bütün hususlar, her cins malzeme, nakliye, gümrük 
vergi ve harçları, sigorta primleri, tüm vergiler (KDV hariç), harçlar, işçilik, zayiat, her türlü gider, 
YÜKLEN ĐCĐNĐN kazanç ve genel masraflar karşılığı olan tutarı ifade eder. 

 
7.5.4  Son Hakediş Raporu, Geçici Kabulü takiben düzenlenecektir. Son Hakediş, Geçici Kabulün 

onaylanmasından sonra ödenecektir. 
 

7.6      ĐŞ ARTTIRIMI VE EKS ĐLT ĐMĐ 
 

Bu sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmemiş olan iş artışı veya 
eksilişi gerekli görülürse,  YÜKLENĐCĐ sözleşme bedelinin  %30’una kadar olan artışları bu 
Sözleşme ve eki birim fiyatlar dâhilinde ve sözleşme hükümleri doğrultusunda yapacaktır. Đş 
artırımında YÜKLENĐCĐ ‘YE ek süre verilebilir. Đş eksiltmelerinde YÜKLENĐCĐ hiç bir talepte 
bulunamaz. 

 
8.0      KABUL ĐŞLEMLER Đ 

 
8.1      GEÇĐCĐ KABUL 
 

 
8.1.1   Sözleşme konusu iş tamamlandığında, yüklenici idareye vereceği dilekçe ile (faksla da olabilir)  

geçici kabul isteğinde bulunur. Yapılan işler,  Đdare Kontrol Teşkilatı tarafından ön incelemeden 
geçirilir. Ön inceleme sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul 
işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa,  Đdarece geçici kabul komisyonu oluşturulur ve 
geçici kabul işlemleri yürütülür. 

 
8.1.2    Đş kabule hazır değilse, Đdare Kontrol Teşkilatı, işin geçici kabulüne esas olan eksik ve  kusurlu  işleri  



Darüşşafaka Cemiyeti Đdari Şartnamesi 

 

Sayfa 11 / 16 

tespit eden bir rapor/tutanak hazırlar. Yüklenici veya vekili bu tespitte hazır bulunmazsa veya 
tutanağı imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir.  

 
 

8.1.3  Geçici Kabul Komisyonu YÜKLENĐCĐ ile birlikte yapılacak incelemeden sonra işin sözleşme  
hükümlerine uygun olarak tamamlandığına ve geçici kabul şartlarının sağladığına karar verdiği 
takdirde Geçici Kabul Tutanağı düzenlenir ve bu tutanağın her bir sayfasını ayrı ayrı YÜKLENĐCĐ 
de  imzalar. 

 
8.1.4   Geçici kabulde, sözleşme konusu işin fonksiyonel olarak kullanılmasına engel olmayan ve toplam 

değeri sözleşme bedelinin % 5’ini geçmeyen eksik ve kusurlar olursa, bunlar saptanacak ve     
belirtilen süre içinde YÜKLENĐCĐ tarafından giderilecektir. Eğer, bu eksik ve kusurlu işler 
belirtilen süre içinde giderilmezse, bu sürenin bitiminden sonra eksiklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için bu 
sözleşmede yazan cezayı uygulamakta veya bu süre içinde giderilmeyen eksik, kusur ve yetersizlikler ĐDARE 
tarafından giderilerek, fatura bedellerini YÜKLENĐCĐ ‘NĐN ilk alacağından veya teminatından 
tahsil etmekte ĐDARE tamamen serbesttir. Yapılacak uygulamaya YÜKLENĐCĐ itiraz edemez. 

 
Her iki durumda da Geçici Kabul Tarihi, eksiklerin giderildiği tarihe ötelenir. 

 
8.1.5   Geçici kabul tutanağı, idarece onaylandıktan sonra geçerli olur. Geçici kabulün yapılmasını müteakip 

yapının işgal edilmesi, işin kesin kabulü için gerekli ve yeterli şartları sağladığı anlamına gelmez. 
 

8.1.6  Aynı sözleşme çerçevesinde bulunan yapım işlerinin kısım kısım ve değişik zamanlarda      
tamamlanacağı sözleşmesinde öngörülmüşse, taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli  
bu kısımları için idarenin isteği üzerine işin bütününün geçici kabulünü kapsamamak kayıt ve  
şartıyla kısmı kabul yapılabilir 

 
8.1.7   Sözleşmeye göre gerekli görülen yükleme deneyi veya buna benzer diğer teknik deneyler, istek 

halinde YÜKLENĐCĐ tarafından yapılır veya yaptırılır. YÜKLENĐCĐ yaptığı veya yaptırdığı bu 
deneyler için ek ödeme talebinde bulunamaz. 

 
8.1.8   Kabul komisyonu, YÜKLENĐCĐ ‘NĐN yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse, durumun 

tahkiki için, sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri YÜKLENĐCĐ ‘YE ait olmak üzere 
yükleme ve benzeri deneylerin yapılmasını isteyebilir. 

 
8.1.9    Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi  de 

mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler tespit   
edilirse YÜKLENĐCĐ ‘NĐN hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, 
iş ĐDARE tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliği ve kesilecek 
bedel kabul tutanağında gösterilir.  YÜKLENĐCĐ bu işleme razı olmazsa, her türlü gideri kendisine 
ait olmak üzere,  kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek ve gidermek zorundadır. 

 
8.1.10   Đşin süresinden önce bitirilmesi halinde, YÜKLENĐCĐ ‘NĐN isteği üzerine, ĐDARE sözleşmedeki iş 

bitim tarihini beklemeksizin yukarıdaki usullere uygun olarak işin kabulünü yapabilir. 
 

8.2        KESĐN KABUL  
 

8.2.1   Sözleşme konusu yapım iş in in  sözleşmede bel i r t i len teminat  (garanti) süresi sonunda 
YÜKLEN ĐCĐ kesin kabul için ĐDARE ’YE yazılı olarak başvurur. 

 
8.2.2  ĐDARE tarafından kurulacak Kesin Kabul Heyeti, YÜKLENĐCĐ ’NĐN bu sözleşmeden doğan 

yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini saptar. Đşin kesin kabulüne engel bir husus tespit 
edildiği takdirde, kesin kabul yapılmayarak, bu durum bir tutanakla tespit edilir ve YÜKLENĐCĐ ’YE 
tespit edilen kusur ve eksikleri gidermesi için bir süre verilir. Bu sürenin sonunda eksik ve 
kusurlu işler giderildiği takdirde Kesin Kabul Tutanağı düzenlenir. Aksi takdirde ĐDARE, bu 
işleri YÜKLENĐCĐ ‘NĐN nam ve hesabına yaptırır ve YÜKLENĐCĐ ‘NĐN Kesin Teminatından 
keserek tahsil eder. 

 
8.2.3      Kesin kabul işlemleri geçici kabuldeki esas ve usullerle yapılır. 
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8.2.4   Geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat 
süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar 
haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir 
bozukluğun veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurdan yüklenici sorumludur. 

 
8.2.5   Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış 

olur. 
 

8.3      YÜKLENĐCĐNĐN ĐLĐŞĐĞĐNĐN KESĐLMESĐ 
 

YÜKLEN ĐCĐ, kesin kabulün yapılmasından sonra Sosyal Sigortalar Kurumundan getireceği ‘ Đlişiksizlik 
Belgesi’ni, ĐDARE ’YE takdim edecek ve Kesin Teminatı geri verilerek ilişiği kesilecektir. 

 
9.0      GARANTĐLER  

 
9.1      YÜKLEN ĐCĐ, kullandığı bütün malzemelerin, her cihazın ve tesisin tümünün teknik spesifikasyonda 

belirtilen değerlerini ve işlevlerini sağlamayı, ayrıca, malzeme, işçilik ve montaj hatalarını bedelsiz 
olarak ortadan kaldırmayı garanti eder. 

 
YÜKLEN ĐCĐ, Geçici kabulde saptanan eksik, kusur ve yetersizlikleri, Geçici Kabul Protokolünde 
belirtilen sürede; geçici kabul ile kesin kabul tarihleri arasında çıkan ve işletme hatalarından 
olmayan arıza ve yetersizlikleri de en geç yirmi gün içinde gidermek zorundadır. Bu süre içinde 
giderilmeyen eksik, kusur ve yetersizlikler ĐDARE tarafından giderilerek, fatura bedelleri 
YÜKLEN ĐCĐ ‘NĐN ilk alacağından veya teminatından tahsil edilecektir. 

 
9.2      TEMĐNAT (GARANT Đ) SÜRESĐ 

 
Teminat süresi, işin Geçici Kabul Tarihinden itibaren 2 (iki) yıl olup, YÜKLENĐCĐ bu süre 
içerisinde yapılan imalatlarla ilgili oluşan hataları bedelsiz olarak giderecektir. YÜKLENĐCĐ 
yapılan imalatlarda oluşan hataları ĐDARE ‘NĐN yazılı uyarısını takiben 15 (onbeş) takvim günü 
içerisinde gidermediği takdirde, ĐDARE, sözleşmeyi feshetmeden bunları dilediği şekil, şart ve 
bedelle yaptırmaya, harcadığı paraları YÜKLENĐCĐ ‘NĐN teminatından veya ĐDARE nezr indeki  
her  tür lü  teminat  ve alacaklar ından tahsi l  etmeye yetkilidir. 

 
9.3      KORUMA GĐDERLERĐ 

 
YÜKLEN ĐCĐ,  teminat süresi içinde,  yaptığı bütün işleri iyi bir şekilde koruma ile yükümlüdür. Bu süre içinde 
işletme ve kullanımdan kaynaklananlar hariç,  kendi ikmal ve imalat hatasından doğacak bütün arıza, noksan,  
kusur ve hasarların giderilmesi veya tamamlanması masrafları, tamamıyla YÜKLENĐCĐ ’YE aittir. 
YÜKLEN ĐCĐ bu şekilde arıza, noksan, kusur ve hasarları ĐDARE tarafında bildirilen süre içinde 
gidermek veya tamamlamak mecburiyetindedir. Verilen süre içinde YÜKLENĐCĐ bu işleri yapmadığı 
takdirde ĐDARE,  sözleşmeyi feshetmeden bunları dilediği şekil,   şart ve bedelle yaptırmaya,   
harcadığı paraları YÜKLENĐCĐ ‘NĐN teminatından veya ĐDARE nezr indeki  her  tür lü  
teminat  ve alacaklar ından tahsi l  etmeye yetkilidir. 

 
Arıza, eksik, kusur ve hasarlar tesisin kullanılmasına engel olursa, engelin giderilmesinden başlayarak 
Đdarece tespit edilecek belli bir süre teminat süresine ilave edilir. 

 
 

9.4      ĐŞ VE ĐŞYERĐNĐN KORUNMASI VE S ĐGORTALANMASI  
 

YÜKLEN ĐCĐ, sözleşme konusu işin sözleşme başlangıç tarihinden Geçici Kabul itibar tarihine kadar 
geçen sürede bakım ve gözetiminden bütünüyle sorumludur. 

 
Daimi işlerin bir bölümü için bir Kısmi Geçici Kabul Tutanağı düzenlendiği takdirde, tutanakta yazılı 
ve söz konusu bölüme ait tarihten itibaren Đş’lerin o bölümünün bakım ve gözetiminden tespit edilen eksiklerin 
tamamlanılması sırasında verebileceği hasarlar hariç olmak üzere artık YÜKLENĐCĐ sorumlu tutulamaz ve bakım 
ve gözetim sorumluluğu ĐDARE ’YE geçer. YÜKLENĐCĐ, bakım ve gözetim süresinde bitirmeyi 
üstlendiği geri kalan işlerin bakım ve gözetiminden,  o işler bitinceye kadar bütünüyle sorumludur. 
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Aşağıda tanımlanan “ĐSTĐSNAĐ RĐZĐKOLAR” dışında, herhangi bir sebeple Đş’lerde zarar, ziyan 
ve hasar meydana gelmesi halinde, hasarın onarılıp giderilmesi sorumluluğu ve bedeli 
YÜKLENĐCĐ’ye aittir. Đstisnai rizikolar sonucunda böyle bir zarar, ziyan ve hasar meydana geldiği takdirde 
YÜKLEN ĐCĐ, ĐDARE istediği takdirde ve talep ettiği ölçüde ve her zaman olduğu gibi söz 
konusu zarar, ziyan ve hasarı ĐDARE hesabına onarıp giderecektir. YÜKLENĐCĐ, geri kalan işleri 
bitirmek ve inşaat ve bakım süresi boyunca sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla 
yürüttüğü faaliyetler esnasında Đş’lerde sebep olabileceği hasarlardan da sorumlu tutulacaktır. 

 
Harp, çatışma, iç savaş, radyo-aktif nükleer yakıt veya yakıt artıklarının yol açtığı iyonlu 
radyasyon veya kir lenme ve netice i t ibariyle tecrübel i  bir  müteahhidin tahmin 
edemeyeceği, normal olarak öngöremeyeceği veya sigorta ettiremeyeceği bilumum etkenlere 
burada toplu olarak  “Đstisnai Rizikolar”  denir.  ĐDARE ’NĐN işlerin tamamlanmış kısımlarını teslim 
alarak kullanmasından dolayı,   bu kısımlarda doğacak riskler ĐDARE ’YE aittir. 

 
YÜKLEN ĐCĐ, yukarıda açıklanan yükümlülük ve sorumluluklarına sınır koymaksızın,   Đstisnai 
Rizikolar hariç,   sözleşme şartları uyarınca kendisinin sorumluluk alanına giren her türlü zarar ve 
ziyana karşı kendi adına ve ĐDARE adına müşterek bir sigorta   (All Risk Sigorta)   tesis edecektir.   
Öyle ki, ĐDARE ve YÜKLENĐCĐ, işin bitimine ve geçici kabul yapılarak eksiklikler tamamlanıncaya 
kadar o l ab i l ecek  za ra r  ve  z i yan  i ç in  s i gor tadan  yarar lanacak t ı r . YÜKLENĐCĐ, 
sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla yaptığı işler sırasında sebep olduğu 
zarar ve ziyana karşı da sigortadan istifade edecektir. 

 
Sigorta kapsamı riskleri içeren işler şunlardır;  

 
a)  YÜKLENĐCĐ ’NĐN sözleşme ile yapımını üstlendiği işler, 

 
b)  YÜKLENĐCĐ ’NĐN şantiyeye getireceği her türlü araç,  malzeme,  ihzarat,  iş ve hizmet makineleri, 

taşıtlar, tesisler, 
 

c)  YÜKLENĐCĐ ‘NĐN faaliyetleri sırasında mevcut tesislerde bina, tezgah, ekipman, her türlü 
araç, malzeme, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler, vb taşınmaz kıymetlere vereceği zarar, 
ziyan, oluşacak hasar, 

 
d)  YÜKLENĐCĐ ‘NĐN ihmali sonucu, kendi personeli dışında 3. şahıslarda olabilecek hasarlar. 

 
 
Böyle bir sigorta işlemi ĐDARE ’NĐN uygun göreceği şartlarla onaylayacağı bir sigorta kuruluşu ile yapılacaktır. 

 
YÜKLENCĐ, sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça, işlerin yapımı sırasında kişilere karşı 
meydana gelebilecek zarar ve ziyan ile mal üzerinde hâsıl olan maddi hasar dolayısıyla ĐDARE 
’N ĐN ödeyeceği zarar ve alacakları, mahkeme giderlerini, zarar ve ziyanı ve her türlü masrafları 
ĐDARE ’YE tazmin edecektir. 

 
a)  ĐDARE ta ra f ı ndan b i r  k ıs ım iş i n  başka  b i r  YÜKLENĐCĐ  ‘ YE  yap t ı r ı lmas ı  

karar ı  sonucunda kişi ve mal üzerinde kaçınılmaz şekilde meydana gelen zarar ve ziyan, 
 

b)  ĐDARE ve onun personeli,   hizmetlileri veya YÜKLENĐCĐ tarafından istihdam edilmeyen başka 
müteahhitler tarafından yapılan herhangi bir hareket veya ihmal sonucu insan veya mal üzerinde 
meydana gelen zarar, ziyan ve hasarlar; bu olaylarla ilgili olarak, dava, zarar, masraf ve 
giderler; bu zarar ve ziyanlara YÜKLENĐCĐ ve onun memur ve hizmetlileri de katkıda 
bulunmuş iseler, onların bu zarar ve ziyandaki sorumluluk oranına göre adil ve hakkaniyetli tazminat hissesi. 

 
YÜKLEN ĐCĐ, işe başlamadan önce ve bu sözleşmeden doğan yükümlülük ve sorumluluklarına 
herhangi bir halel getirmeksizin, ĐDARE veya başkasının şahıs veya malını etkileyen,  işin icrasından 
veya Sözleşme’nin uygulanmasından doğmakla beraber yukarıdaki paragraflarda sözü edilen hususlardan 
meydana gelmeyen her türlü maddi ve bedensel zarar ve hasara karşı sigorta yaptıracaktır. 
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Böyle bir sigorta (all risk sigorta); 
 

1. Đnşaat işleri için en az sözleşme bedeli miktarında 
 

2. YÜKLEN ĐCĐ ’NĐN  faaliyetleri  sırasında  ihmali  sonucu  3.  şahıslarda  olabilecek 
hasarlar 500,000.-USD karşılığı TL 

 
olmak üzere tesis edilir. 

 
YÜKLEN ĐCĐ,  “all risk”  sigorta poliçeleriyle,  prim makbuzlarını sözleşmenin imza tarihini takip eden 7 
takvim günü içerisinde ĐDARE ’YE ibraz edecektir. ĐDARE, kendisinin veya personelinin hareket 
ve kusurundan doğan herhangi bir kaza veya yaralanma dışında, YÜKLENĐCĐ veya taşeronun 
çalıştırdığı işçi veya kişinin kazaya uğraması veya yaralanması sonucu kanunen ödenmesi gereken 
zarar ziyan ve tazminattan sorumlu tutulamaz. 

 
YÜKLEN ĐCĐ, ĐDARE 'NĐN makul  b i r  süre iç inde onaylayacağ ı  bir  sigorta kuruluşu 
aracılığı ile istihdam müddetince bütün personeli lehine sorumluluk sigortası tesis ettirecek, sigorta 
poliçeleriyle prim makbuzlarını ĐDARE ‘YE ibraz edecektir. Ancak, bir taşeronun çalıştırdığı kişiler 
söz konusu olduğu takdirde,  taşeronun yaptıracağı sorumluluk sigortasının ĐDARE ‘YE tazminat 
ödenmesinin sağlaması şartıyla, YÜKLENĐCĐ ‘NĐN sigorta yaptırma mecburiyeti yerine getirilmiş 
olacaktır.   Bu durumda YÜKLENĐCĐ,   sigorta poliçeleriyle prim makbuzlarını i s t e n i ld i ğ i  anda 
ĐDARE ‘YE ibraz etmesini taşerondan talep edecektir. 

 
 
Şayet YÜKLENĐCĐ bu maddede bahsi geçen sigorta işlemini veya Sözleşme’den doğan herhangi 
bir sigortayı yapıp sürdürmeyi ihmal edecek olursa, bu durumda ĐDARE böyle bir sigortayı tesis ve 
idame ettirerek gerekli primleri ödedikten sonra bedelinin YÜKLENĐCĐ ‘NĐN istihkaklarından keser veya 
bir alacak olarak ondan tahsil eder. 

 
10.0    SÖZLEŞMENĐN FESHĐ 

 
10.1    YÜKLEN ĐCĐ ‘NĐN bu sözleşme ile yapmayı kabul ve taahhüt ettiği iş ve hizmetleri, ĐDARE 

’N ĐN yazılı ihtarına rağmen aksatması, geciktirmesi, eksik veya yanlış yapması veya  sözleşme  
hükümlerine  göre  yapmayacağını  beyan  etmesi  halinde,  tevsik edilen  mücbir  sebep  hali  mahfuz  
kalmak  kaydıyla  ĐDARE,  bu  Sözleşmeyi  derhal  ve herhangi  bir  tebligata  veya  mahkemeden  
karar  almaya  gerek  kalmaksızın  tek taraflı olarak feshetmekte serbesttir. Bu halin vukuunda 
Avans Teminat Mektubu ve /veya Kesin Teminat Mektubu nakde çevrilir ve YÜKLENĐCĐ, fesih 
tarihine kadar yaptığı  masraflar  ve/veya  hizmetlerden  dolayı  herhangi  bir  hak  veya  tazminat 
talebinde bulunamaz. 

 
10.2   Đflası veya herhangi bir nedenle işinin tasfiyesine veya mesleğini icradan men'ine yetkili   

makamlarca karar verilmesi halinde, yapılacak Sözleşme münfesih addedilecek ve YÜKLENĐCĐ 
‘N ĐN ĐDARE ‘YE  yapmış  olduğu  iş  ve  hizmetlerden  dolayı tahakkuk etmiş alacakları, Kesin 
teminatının mahsubu ile ödenecektir. 

 
Bu Sözleşme kapsamı iş ve hizmetlerden doğan alacaklarını, ĐDARE ‘NĐN yazılı onayı olmadan  
üçüncü  kişilere  devretmesi,  alacakları  üzerine  konacak  hacizleri  15 (onbeş)  takvim  gününde  
kaldırmaması halinde, ĐDARE hiçbir yükümlülüğe bağlı kalmadan, Sözleşme’nin feshi ile    
YÜKLEN ĐCĐ ‘NĐN Kesin Teminatını  irat kaydetmekte serbest olacaktır. 

 
11.0    SÖZLEŞMENĐN TASFĐYESĐ 

 
Sözleşme  aşağıda  belirtilen  şartlardan  herhangi  birinin  oluşması  halinde  tasfiye edilir: 

 
1. Đdari Şartnamenin iş artırımı maddelerinde belirtilen artış yüzdesinin aşılması, 

 
2. Seferberlik veya harp halinin 1 seneden fazla sürmesi (ĐDARE bu halin başlaması ile 

bu sürenin sonunu beklemeden işi tasfiye edebilir), 
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3. Sözleşmenin imzalanmasını takiben her ne sebeple olursa olsun ĐDARE ‘NĐN işi 

yaptırmaktan vazgeçmesi, 
 

4. ĐDARE ‘NĐN sözleşmeyi kendisine düşen görevleri zorunlu sebeplere dayanarak 
yerine getirememesi, 

 
Bu suretle tasfiye neticesinde: 

 
Đhale bedelinden YÜKLENĐCĐ ‘NĐN yaptığı işlerin ve şantiyeye getirdiği malzemenin bedeli   
çıkarıldıktan sonra kalanın %5’ini aşmamak kaydıyla (YÜKLENĐCĐ ‘NĐN mahrum kalacağı kar  
karşılığı) bir tazminat YÜKLENĐCĐ ‘YE ödenir. Bu oranın belirlenmesi ĐDARE ’YE  aittir.  Bunun  
dışında YÜKLENĐCĐ herhangi  bir  hak  talebinde bulunamaz. 

 
Giderleri kendisine ait olan ve hakedişlerine girmeyen şantiye tesisleri alet ve edevatı  YÜKLENĐCĐ 
‘YE  terk edilir. YÜKLENĐCĐ, terk edilen malzeme ve tesisleri kendisine yapılan  tebliğden  sonra  en  
geç 15  takvim  günü  içinde,  bütün  giderleri kendisine ait olmak üzere iş yerinden uzaklaştıracaktır. 

 
ĐDARE, kendi aracılığı ile ithal edilen YÜKLENĐCĐ ‘YE ait alet edevatı, makine ve benzeri  
malzemeyi, alınış bedellerini geçmemek üzere belirleyecek bir bedel karşılığında devralmak isterse, 
YÜKLEN ĐCĐ bu isteğe uymak zorundadır. 

 
ĐDARE, aşağıdaki malzemelerin teslimini istediğinde YÜKLENĐCĐ bu isteği yerine getirmezse,   
söz konusu malzemelerin talep tarihindeki rayiçleri üzerinden hesaplanan bedelleri YÜKLENĐCĐ 
‘DEN tahsil edilir. 

 
a) Bedeli ĐDARE tarafından YÜKLENĐCĐ ‘YE ödenmiş malzemeler; 

 
b) ĐDARE tarafından ithal edilmiş malzemeler, 

 
Bu bedelin tahsilinin geciktirilmesi halinde, ĐDARE ek tazminat ister ve tahsil eder. 

 
12.0    YÜKLENĐCĐNĐN AĞIR HASTALIK, HÜKÜMLÜLÜK VEYA ÖLÜM HAL Đ 

 
12.1    YÜKLEN ĐCĐ, sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya   

hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin 
oluşumundan başlamak üzere otuz gün içinde, ĐDARE ‘NĐN kabul edeceği birini vekil tayin 
etmek  şartı ile taahhüdüne devam edebilir. 

 
Yukarıdaki hüküm uygulanamazsa, sözleşme ĐDARE tarafından feshedilir ve ilgili maddenin 
gerekleri uygulanır. 

 
12.2    YÜKLEN ĐCĐ ‘NĐN  ölümü  halinde  ĐDARE  sözleşmeyi  münfesih  kabul  edip  etmemekte serbesttir.  

Ancak,  ĐDARE  dilediği  takdirde  YÜKLENĐCĐ ‘NĐN  mirasçıları  ile  sözleşmeyi aynı şartlar altında 
devam ettirmek yönünü tercih edebilir. 

 
13.0    SÖZLEŞMENĐN DEVRĐ 

 
YÜKLEN ĐCĐ  bu  sözleşme  ile  yapmayı  taahhüt  ettiği  işleri  ĐDARE ‘NĐN  yazılı  onayı 
olmaksızın kısmen de olsa başka birine devredemez. Devrettiği takdirde, her türlü sorumluluğu  
YÜKLEN ĐCĐ ‘YE  ait  olmak  üzere  ĐDARE,  sözleşmeyi  derhal  ve  herhangi bir   ihbar   ve   
protestoya   ve   mahkemeden   hüküm   almaya   lüzum   kalmadan feshedebilir ve YÜKLENĐCĐ 
‘N ĐN yatırmış olduğu Kesin Teminat gelir kaydedilir. 

 
14.0    TAŞERON KULLANMA  

 
YÜKLEN ĐCĐ, ĐDARE ‘NĐN yazılı iznini alarak işlerin bir kısmını taşerona bırakabilir. 
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ĐDARE ‘NĐN izni, YÜKLENĐCĐ ‘Y Đ  sözleşme  ile  yüklendiği  yükümlülük  ve  sorumluluktan 
kurtarmayacağı  gibi Taşeron’un   yaptığı iş, hareket ve ihmalinden doğrudan YÜKLENĐCĐ sorumlu 
olacaktır. 

 
Taşeron’a verilen işler için yapılan sözleşmelerde, YÜKLENĐCĐ ‘NĐN kendi zararına ve   Taşeron   
menfaatine bir takım hükümler konulmuş olması bu sözleşme hükümlerinin hiçbir suretle  
değişmesine  sebep  teşkil  etmeyecek  olup,  her  ne şekilde olursa olsun, YÜKLENĐCĐ ile   ĐDARE   
arasında imzalanan sözleşme ve eklerinde yer alan hükümleri değiştirmez. 

 
Herhangi bir Taşeron, sözleşme hükümlerine aykırı iş yapar ve ikaza rağmen bunu düzeltmezse,   
ĐDARE ‘NĐN yazılı isteği üzerine YÜKLENĐCĐ, Taşeron ile olan sözleşmesini feshedecektir. Bu   
işin feshinden dolayı YÜKLENĐCĐ, ĐDARE ‘DEN herhangi bir zarar, ziyan ve süre uzatımı talep 
edemez. 

 
Yüklenicinin  iş  verdiği  alt  yüklenicilerin  gündelikçi,  haftalıkçı  veya  aylıkçı  olarak işyerinde  
çalıştırdığı  işçi,  personel  ve  teknik  elemanların  tamamı da  yüklenicinin elemanları hükmünde olup 
bunların ücretlerinin ödenmesinden doğrudan doğruya YÜKLENĐCĐ sorumludur. YÜKLENĐCĐ,  
bunların ücretleri hakkında  aynen  kendi elemanları gibi işlem yapmak zorundadır. 

 
Đşin tamamı hiçbir suretle alt yükleniciler marifetiyle yaptırılamaz. 

 
 

15.0    ALACAKLARIN DEVR Đ 
 

YÜKLEN ĐCĐ bu sözleşmeden  doğan  alacaklarını  ĐDARE ‘NĐN  yazılı onayı  olmadan herhangi 
bir kimseye devir edemez, temlik koyduramaz. YÜKLENĐCĐ bu sözleşmeden doğan alacakları 
üzerine konulacak hacizleri 15 (onbeş) gün içinde kaldırmaya mecburdur. Aksi takdirde ĐDARE 
hiçbir zarar ödemeksizin sözleşmeyi feshe yetkilidir. 


