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TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT VAKUM EKİPMAN MONTAJLI ARAÇ KİRALAMA  

İŞİNE AİT 

HİZMET ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI  

 

İhale Kayıt No: 2021/732472 

 

  

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları  

            Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü (bundan sonra 

“İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .......................................................... (bundan sonra “Yüklenici” olarak 

anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir. 

 

Madde 2-Taraflara İlişkin Bilgiler 

2.1. İdarenin; 

Adı    : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   

Adresi    : Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No. 10, 06530 

                                         Çankaya/ANKARA  

Telefon Numarası  : 0312 207 20 00 

Faks Numarası    : 0312 286 90 73 & 0 312 286 73 74 

Elektronik Posta Adresi  : ihale@tp.gov.tr 

 

2.2. Yüklenicinin; 

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı: ............................................................................... 

Vergi D. ve Numarası          :  ............................................................................... 

Tebligata Esas Adresi          : ................................................................................ 

Telefon Numarası           : ................................................................................ 

Faks Numarası           : ................................................................................ 

Elektronik Posta Adresi         : ................................................................................. 

 

2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi 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, elden teslim, posta veya posta kuryesi, 

teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. 

 

Madde 3- Sözleşmenin Dili  

Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. 

 

Madde 4- Tanımlar  

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, TPAO Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğindeki ve 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve ihale 

dokümanını oluşturan belgelerde yer alan ilgili tanımlar geçerlidir. 

 

Madde 5- İş Tanımı  

5.1. Sözleşme konusu iş;  

5.1.1. TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT VAKUM EKİPMAN MONTAJLI ARAÇ 

KİRALAMA HİZMET ALIM İŞLERİ’ dir. Ayrıntılar Teknik Şartname de yazmaktadır. 

 

Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli 

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış tabloda yer alan her bir iş kaleminin miktarı 

ile bu iş kalemleri için, Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı 
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olan, “KDV hariç”........................................ (rakam ve yazıyla).................................................................................... 

bedel üzerinden akdedilmiştir. 

 

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve 

sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa, sonradan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 

37 nci maddesine göre tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır. 

 

Madde 7- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler 

7.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin 

ulaşım, vergi, resim ve harç giderlerinin yanı sıra İdari Şartnamenin 25. maddesinde belirtilen 

"Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler" sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak 

Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.  
   

Madde 8 - Sözleşmenin 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 ya da farklılık olması halinde 

ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 

8.2 İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 

a) İdari Şartname,  

b) Sözleşme Taslağı,  

c) Teknik Şartname, 

d) Birim Fiyat Teklif Mektubu, 

e) Birim Fiyat Teklif Cetveli, 

f) İş Güvenliği ve Çevre Koruma Sözleşme Eki. 

8.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. 

 

Madde 9 - İşin süresi 
9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 2 (iki) yıl’dır. (760 gün)Ancak Yüklenicinin sözleşme bitiminden 

30 (otuz) gün önce sözleşmenin aynı fiyat ve şartlarda uzatılmasını talep etmesi ve İdarenin’de uygun 

görmesi halinde sözleşme en fazla sözleşme süresi kadar uzatılabilir. 
9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.  

 

Madde 10 - İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi 

10.1. TP Batman Bölge Müdürlüğünün ilgili faaliyet alanları  

10.2. İşyeri teslimi yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra 5 (beş)  iş günü içerisinde iş başı yapılacaktır. 

 

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler 
11.1.Kesin Teminat: Yüklenici bu işe ilişkin olarak .....................................(rakam  ve yazıyla) 

..................................................................... (Sözleşme Bedelinin  %6’(yüzde altı) sı kesin teminat vermiştir. 

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ….../..…/…….. 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. 

11.2. Ek kesin teminat 

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve /veya iş artışı olması halinde 

bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı 

olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de 

karşılanabilir. 

11.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat 

mektubunun süresinden daha az olamaz. 
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11.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde 

belirtilen değerlerle değiştirilebilir. 
 

11.4. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi: 

11.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu 

işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan 

ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, Yükleniciye 

iade edilecektir. 

11.4.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan 

ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto 

çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık 

mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir. 

11.4.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul 

tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle 

iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu 

dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 

11.5. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 

konulamaz. 

 

Madde 12-Ödeme Yeri ve Şartları 

12.1. Komisyon karar pulu ve sözleşme damga vergisi teklif fiyata dahil değildir. Komisyon karar pulunun 

ödenmesine ilişkin mesuliyet idaremize aittir.   
 

12.2. Tahakkuk eden tutarın ödemesi, yüklenicinin fatura tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde faturanın 

üzerine yazılı ödeme talimatına uygun olarak yapılır. Bütün ödemeler, aksi üzerinde taraflar mutabakata 

varmadıkça, yüklenicinin fiyat teklifinde belirtilen para birimi üzerinden yapılacaktır. İdare, iş bu sözleşme 

uyarınca ve/veya İdarenin yerel yasalara göre temin etmekle sorumlu olduğu ve faturalandırma sürecinde gerekli 

olan bütün destekleyici vesaiki hizmetlerin kabulünden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sağlamakla yükümlüdür. 

Bu nevi destekleyici vesaikin yukarıda belirtilen zaman dilimi içinde teslim edilmemesi halinde, İdarenin teslim 

edilen hizmetleri kabul ettiğini teyit eden imzalı vesaike dayanarak, gerektiği şekilde hazırlanmış bir fatura tutarı, 

alınma tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde İdare tarafından yükleniciye ödenecektir. 
 

12.3. Faturanın herhangi bir kısmına itiraz ettiği takdirde İdare, faturanın alınmasından sonraki beş (5) iş günü 

içinde derhal yükleniciye, söz konusu faturanın tamamına veya bir kısmına itiraz sebeplerini bildirir; yüklenici, 

itiraz edilen tutarı haklı gösterebilecek olan kanıtlarını behemehâl sunacaktır. İdare, bu kanıtları dikkate alarak 

İdare, faturanın itiraz edilmeyen kısmını yukarıda belirtilen ödeme süresi içerisinde ödeyecektir. 
 

12.4. Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya 

temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve İdare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması 

zorunludur. 

    

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir. 
 

Madde 14- Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, 

resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle 

fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. 

14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya 

idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte 

bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır. 

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik 

yapılamaz. 

  

Madde 15- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar  

15.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. 
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Madde 16- Cezalar ve Kesintiler 

16.1. Her satın alma siparişi, hizmet temininin başlangıç ve/veya bitiş tarihini belirler. Yüklenici, herhangi bir 

teslimat gecikmesi de dahil olmak üzere, siparişten sapmalarla ilgili olarak mümkün olan en kısa sürede idareye 

bilgilendirecektir. Yüklenici, sapma nedenini ve beklenen sapma süresini de belirtecektir. Yüklenici mücbir 

sebepler dışında, sözleşmede belirtilen son teslim tarihinden itibaren teslimatı yapmadığı her bir gün için sözleşme 

bedelinin %0,1’i oranında cezai kesintiyi kabul eder. 

16.2. İdare, Yüklenicinin mücbir sebepler dışında Şartname ve Sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmek 

suretiyle taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde protesto çekmeye veya hüküm almaya 

gerek kalmaksızın sözleşmeyi fesh etme yetkisine sahip olacaktır. 

 

Madde 17-Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 

17.1. Mücbir Sebepler: Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine 

engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana 

geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu 

durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul 

edilir: 

a) Doğal afetler, 

b) Kanuni grev, 

  c) Genel salgın hastalık, 

  d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, 

  e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek  

     Benzeri diğer haller. 

17.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler: İdareye, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede ve 

Şartnamelerde yer alan yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine 

getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması,  izin, ruhsat ve olurlar gibi) ve bu sebeple işin 

süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte 

olması ve Yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum İdarece incelenerek işi 

engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı 

veya tamamı için uzatılabilir. 

17.3. Yüklenici, sözleşmenin uygulanması sırasında ihalede yazılı işlerde olabilecek artma veya eksilmeleri, aynı 

fiyat ve şartlarla yapmak zorundadır. Yüklenici bu suretle iş miktarı ve tutarı artması veya eksilmesi nedeniyle 

hiçbir talep ve iddia da bulunamaz.  

17.4. Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümleri uygulanır. 

 

Madde 18- Kontrol teşkilatı ve yetkileri 

18.1. İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği 

İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Yüklenici, bütün işleri Kontrol 

Teşkilatı’nın sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartıyla vereceği talimatlara göre yapmak 

zorundadır. 

18.2. Kontrol Teşkilatı, Sözleşme çerçevesinde işlerin yürütülmesi ile ilgili olarak her türlü denetim yapmaya ve 

talimat vermeye yetkilidir. İşlerin eksik, kötü ve sözleşmeye aykırı olarak yapılması durumunda sözleşmede 

belirtilen cezalar uygulanır. 

18.3. Kontrol Teşkilatı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’nde belirtilen 

yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.  

 

Madde 19- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar 

19.1. Teknik şartnamede belirtilen formlar ve raporlar.  

 

Madde 20- Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 
20.1. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin 

yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her 

türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere ilgili TPAO Batman Bölge Müdürlüğü adresinde ve başvuru yazısının 
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İdareye ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) işgünü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri 

uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur. Kontrol 

Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte 

tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt 

tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu 

kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır. 

20.2 Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı 

İhale Yönetmeliği hükümlerine göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 10 (on) iş günü 

içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır. 

 

Madde 21- İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması 

21.1. İş ve işyerlerinin korunması ile işin ve/veya işyerlerinin sigortalattırılmasına ilişkin sorumluluk Hizmet İşleri 

Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir. 

 

Madde 22 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları 
22.1. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili 

mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde 

belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür.  

22.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 

sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması 

halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık 

gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin 

alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik 

tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş 

sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların 

giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması 

zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.  

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması 
23.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,  

a) İşin yapılma veya teslim yeri,  

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak 

ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.  

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.  

Madde 24 - Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti 
24.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya 

mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.  

24.2. Ortak girişim tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, 

tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili 

hükümlerine göre işlem tesis edilir.  

Madde 25 - Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 
25.1. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması 

nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi 

halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 

kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

Madde 26 - İdarenin sözleşmeyi feshetmesi 
26.1. Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:  
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a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi 

veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, 

idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,  

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen 

yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek 

kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı 

genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

Madde 27 - Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih 
27.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun 

sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 

kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

27.2. Taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı 

bulunması kaydıyla;  

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,  

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,  

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması 

hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin  

Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak 

zorundadır.  

27.3. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi hükmüne göre işlem 

yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu 

ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.  

Madde 28 - Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi 
28.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap 

genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.  

Madde 29 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 
29.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;  

a) Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması,  

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,  

şartlarıyla, sözleşme bedelinin %100 üne kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale 

dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.  

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı 

genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi 

ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.  

Bu ihalede 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çevresinde iş eksilişi 

yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının 

anlaşılması halinde ise, yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, 

sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i 

ödenir.  
 

Madde 30- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu 

30.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç 

teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu 

hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27’nci 

maddesi hükmü uygulanır. 
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30.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yüklenicinin 

yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan 

ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.  

...............................[Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.] tarihli Ortaklık 

Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini 

gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.  
 

 

Madde 31- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu 

Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi 

veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname 

hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan 

sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 

sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27. maddesi hükümler de uygulanır. 

 

 

 

Madde 32- Fikri ve Sınaî Mülkiyete Konu Olan Hususlar 

32.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

Madde 33- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar 

33.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

Madde 34 - Garanti ile ilgili şartlar 
34.1. Yüklenici, Hizmetlerin geçerli endüstri standartlarına göre ve ilgili bütün kurallara, özellikle de yasalara, 

yönetmeliklere ve idari hükümlere, vergi ve sosyal güvenlik yönetmeliklerine ve iş güvenliği ve çevre koruma 

hüküm ve şartlarına uygun olarak en üst düzeyde verilmesine özen gösterileceğini garanti eder. 

 

34.2. İşbu Sözleşmede belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için yüklenici, hatasız ve test edilmiş durumdaki 

araç, gereç, donanım ve malzemeleri kullanacak ve hizmetler her zaman kalifiye, eğitimli ve deneyimli personel 

tarafından verilecektir. 

 

34.3. İdare, ürünleri teslim edildiği yerde ve teslim sırasında inceleyecek ve hizmetlerle ilgili herhangi bir itirazının 

olup olmadığını belirtecektir. İdare, hizmetlerle ilgili olarak garantinin ihlali için yegane çözüm yolu (söz konusu 

ihlal yüklenicinin ihmali veya başka bir kusurdan doğmuş olsa bile), garantinin karşılamadığı hizmetler için ödeme 

yapmamak ya da yüklenicinin bu hizmetleri yeniden yapmasını sağlamaktır. İdare, her ne durumda olursa olsun, 

kuyuda kullanılmadan önce ürünlerin yeniden tamirinin veya kontrolünün yapılmasını talep etmelidir. İdare, 

kuyuya indirildikten sonra oluşan herhangi hasardan dolayı ücretsiz olarak yeniden tamir veya kontrol yapılması 

hakkını kaybeder. 

 

Madde 35- Hüküm Bulunmayan Haller 

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel 

hükümlere göre hareket edilir. 

 

Madde 36- Diğer Hususlar 

36.1. Sözleşmenin devamı ve sözleşme yükümlülüğünün yerine getirilmesi sırasında olacak her türlü kaza, taşıt 

kazası, tabii afetler, zemin kaymaları, mal hasarları sonunda ortaya çıkacak maddi ve manevi, hukuki ve cezai ve 

üçüncü şahıslara verilecek zararlardan doğan her türlü sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici bu tür 

kazaların oluşmaması için, önleyici tedbirler almak ve bunları uygulamak zorundadır. Bu hususta bütün mali, idari 

ve hukuki sorumluluklar yükleniciye aittir. İdare hiçbir şekilde idari, hukuki ve mali sorumluluk kabul etmez. 
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İdarenin bu nedenle herhangi bir tazminat ödemesi halinde herhangi bir hükme gerek olmaksızın kesin teminata ve 

Yüklenicinin İdarede bulunan diğer hak ve alacaklarına müracaat hakkı saklıdır. 

36.1.1. Yüklenici veya Yüklenici personeli tarafından, meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda İdare ve/veya 

İdare personeline karşı açılacak herhangi bir davada doğabilecek mahkeme ve avukat masrafları ile her türlü maddi 

ve manevi tazminatlardan Yüklenici sorumludur. 

36.1.2. Yüklenici ve işçilerinin TPAO işyerleri dâhilinde ve çevresinde, kule sahası alanlarında, ulaşım sırasında 

kazaya uğramaları, yaralanmaları veya hayatlarını kaybetmeleri halinde bütün sorumluluk YÜKLENİCİ’ye ait 

olacaktır. 

36.2. Hangi nedenle olursa olsun gerek işçi ücretleri (ücret, ikramiye, ihbar ve diğer işçi alacakları) ve bunlarla 

ilgili olarak prim, vergi ve fon gibi konularda ve keza iş kazası ve meslek hastalıkları gibi nedenlerle İdare (TP) 

Yüklenici işçilerine ve üçüncü kişilere herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalırsa, Yüklenici firma bu 

ödemeleri rücuen İdareye derhal ödemekle mükelleftir. Aksi halde Yüklenicinin önce hak edişlerinden 

yetmediğinde teminatından defaten tahsil edilecektir. Ayrıca yüklenici işçilerinin, ücret, ikramiye, ihbar tazminatı 

ile diğer işçilik alacakları ve bunlarla ilgili olarak prim, vergi ve fon gibi taleplerle İdareye (TP) veya yükleniciye 

veya İdare ve yükleniciyle birlikte dava açılması durumunda dava konusu miktar, dava kısmen açılmışsa dava 

konusunun tamamı kadar miktar, yüklenicinin hak edişinden mahsup edilecek, hak edişi söz konusu meblağı 

karşılamaya yetmezse kesin teminatından kesilerek alıkonulacaktır. Mahsup edilen miktardan davanın kısmen 

kabul edilmesi halinde bakiye miktar; davanın reddedilmesi halinde mahsup edilen miktarın tamamı kararın 

kesinleşmesini müteakip yükleniciye derhal ödenecektir. 

 

Yüklenici sözleşme süresinden sonra da sözleşme kapsamında istihdam ettiği işçileri istihdam etmeye devam 

ederse buna ilişkin belgeleri (sözleşme süresinin sona erdiği tarihten itibaren iki aylık maaş bordalarını ve SGK 

prim belgelerini) İdare’ye vermekle yükümlüdür. 

İdare, yüklenicinin bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini Hizmet İşleri Genel 

Şartnamesi kapsamında denetler. 

36.3. Yüklenici ihale konusu hizmeti işbu sözleşmeye, idare şartname ve teknik şartnameye uygun yürütmek 

zorundadır. 

 

Madde 37- Anlaşmazlıkların Çözümü 
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara 

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  

 

Madde 38- Yürürlük 

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Madde 39- Sözleşmenin İmzalanması 

Bu sözleşme 39 (otuzdokuz)  maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 

anlaşıldıktan sonra ….../……/……. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin 

talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir. 

 

 

    YÜKLENİCİ                                   İDARE  


