
 

 

 

 
İÇME SUYU TESISI  

YAPIM IŞLERI SÖZLEŞME TASARISI  
Sözleşmenin Tarafları  

Madde-1 Bu Sözleşme, bir tarafta Maden İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı bundan sonra idare 

olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ……...(bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar 

dahilinde akdedilmiştir. 

 

 

Taraflara İlişkin Bilgiler  

 

İş sahibi Birliğin ;  

a) Adı   : Maden Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı  

b) İdarenin adresi  : Maden Kaymakamlığı Maden/ ELAZIĞ 

c) Tel. No  : 0 424 441 25 09 

d) Fax No  : 0 424 441 27 93 

 

 

Yüklenicinin 

 

a) Yüklenicinin adı : …….. 

b) Yüklenicinin Adresi  : ……. 

c) Cep No  :…….  

 

Madde-2 İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı 

 

İŞİN ADI  :  Polat köyü, Kayalar köyü Yoncalı mz. İçme suyu tesis yapımı, Tekevler köyü Çörekli mz. 

Sondaj kuyusu açılması işi 

Yapılacağı Yer : Maden ilçe Polat köyü, Kayalar köyü Yoncalı mz. Tekevler köyü Çörekli mz. 

Niteliği  : . İçme suyu tesis yapımı, Sondaj kuyusu açılması işi 

 

Madde-3 Sözleşmenin Dili  

Sözleşmenin  dili Türkçe’dir.  

 

Madde-4 Tanımlar  

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde ve ihale dokümanını 

oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. 

 

 

Madde-5 Sözleşmenin Türü ve Bedeli  

Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ve birim fiyat 

tariflerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 

yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan  

(KDV Hariç ) …...-TL (….–TL) bedel üzerinden akdedilmiştir.  

 

 
 

 



 

 

 

 

BİRİM FİYATLAR  

 

 

 

Madde-6 İşe Başlama ve Bitirme Tarihi  

6.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10(ON) GÜN içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine 

göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. 

6.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamlayarak geçici kabule 

hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan 

dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. 

6.3. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı MADDE 32 günler arasındaki 120 (YÜZ 

YİRMİ) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine 

getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen 

işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır. 

Madde-7 Gecikme Halinde Alınacak Cezalar :  

-Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde öngörülen süreye göre tamamının bitirilememesi halinde, gecikilen her 

takvim günü için, sözleşme bedelinin. On binde altı (% 0,06) oranında gecikme cezası hak edişinde kesilir. 

Madde-8 Ödeme Yeri ve Şekli 

Ödemeler ödenek dilimleri serbest bırakıldıktan sonra yapılacaktır. Yüklenicinin hak edişleri İller Bankası 

tarafından ödenek aktarıldığında ödenecektir.  

Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihrazat olarak 

sarf etmek zorundadır.   

Ancak, bu iş için sözleşme bedeli üzerinden yılı içinde ödeneğinin temin edilememesi halinde, hak ediş alacağının 

geciktirilmesi gerekçesiyle hak talebinde bulunulamaz. Hak ediş alacağı, ödeneğin temin edildiği süre içinde fiyat 

farkı ve gecikme faizi gibi artışlar uygulanmaksızın tahakkuk edilen imalat bedeli ödenir.  

 

Madde-9 Avans Verilmesi  

Bu iş için avans verilmeyecektir. 

Madde-10 Fiyat Farkı Ödenmesi  

Bu iş için işin bir sonraki yıla sarkması halinde veya diğer hallerde fiyat farkı ödenmeyecektir. 

Madde-11 Alt yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları 

İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilerine yaptırılamaz. 

Madde-12 Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler 

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir. 

İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, idare tarafından 

yükleniciye ödenir. 

Madde-13 Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili  Diğer Giderler 

Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir. 

Madde-14 Teminata İlişkin Hükümler  

a. Kesin Teminat : 

i) Bu işin kesin teminat miktarı; …    -TL(rakam ve yazıyla) (…-TL). dır. 

ii) Yüklenici ; ….    -TL(rakam ve yazıyla) (…-TL). değerinde … tarihine kadar geçerli kesin teminat 

mektubu vermiştir. 

iii) Teminatın, teminat  mektubu şeklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresi işin bitiş tarihi 

dikkate alınarak idarece belirlenir. İhale yönetmeliğinde veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı 

çalışma nedeniyle sözleşmede öngörülen sürenin aşılması durumunda teminat mektubunun süresi de iş 

süresindeki artış kadar uzatılır.    

b. Kesin Teminatın Geri Verilmesi  

Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı 

birliğe herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat yükleniciye iade edilir. Bu 



 

 

 

tespit tarihinden itibaren iki yıl içinde birliğin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen 

kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin 

bitiminde hazineye gelir kaydedilir. 

 

 Mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından 

itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat 

mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kuruma iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin 

bitiminde birliğe  gelir kaydedilir.  Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve 

üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 

Madde-15 Sözleşmenin Ekleri 

15.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi 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. 

15.2. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: 

1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi, 

2-  İdari Şartname, 

3- Teknik Şartnameler 

4-  Sözleşme Tasarısı, 

5- Birim Fiyat Tarifleri, 

Madde-16  İşin ve İş Yerinin Korunması ve Sigortalanması 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler 

dahilinde; yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile 

yapılan işin biten kısımları için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen 

süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj 

gibi risklere karşı ihale dokümanında belirtilen şekilde (all risk) sigorta yaptırmak zorundadır. 

Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel 

Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. 

 

Madde-17 Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 

Sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinde  %30 veya %30 dan daha fazla bir iş artışının 

zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre yükleniciye verilir. 

Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: 

a) Doğal afetler. 

b) Kanuni grev. 

c) Genel salgın hastalık. 

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı. 

e) Gerektiğinde Bakanlık tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, birlik tarafından yukarıda belirtilen 

hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, 

taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş 

bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin birliklere yazılı olarak 

bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. 

 

Madde-18 Birliğin sözleşmeyi feshetmesi 

a. Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi, işi süresinde bitirmemesi veya 

taahhüdünü, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine, ihale 

dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere birliğin en az beş gün süreli ve 

nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto 

çekmeye ve hüküm vermeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme 

feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 



 

 

 

b. Gelir kaydedilen kesin teminat, müteahhit veya müşterinin borcuna mahsup edilemez. 

Madde-19  Sözleşmenin feshine İlişkin düzenlemeler  

a. 18 inci maddede belirlenen sürenin bitim tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi 

gün içinde birlik tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye 

bildirilir. 

b. 18 inci maddeye göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat alındığı tarihten gelir kaydedileceği 

tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. 

Güncellenen tutar ile kesin teminat tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir. 

c. Hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, 

sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da birinci fıkra 

hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir. 

d. Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 

 

 

Madde-20 Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi 

 Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, yüklenicinin hesabı genel hükümlere göre 

tasfiye edilir ve kesin teminat iade edilir. 

 

Madde-21 Sözleşmede belirtilen işin artış ve azalışı  

a.    Mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerine ait sözleşmenin uygulanması sırasında sözleşmede öngörülmeyen 

iş artışı veya azalışı zorunlu hale gelirse, yüklenici, sözleşme bedelinin %30’u oranına kadar olan değişikliği, 

süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümlere göre yapmakla yükümlüdür. 

b.    İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerinde; İl Valisinin İzniyle, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme 

Birliklerinde ise; İçişleri Bakanının izniyle sözleşme bedelinin %30’u aşan oranında iş artışı veya iş azalışı 

yapılabilir. 

 

 

Madde-22 Denetim, muayene ve kabul işlemleri 

Teslim edilen yapım işin muayene ve kabul işlemleri, birlikler tarafından kurulacak en az üç kişilik muayene ve 

kabul komisyonları tarafından yapılır. Yapılan iş yüklenici tarafından birliğe teslim edilmedikçe muayene ve kabul 

işlemleri yapılamaz. 
Kontrol hizmetlerinin yürütülmesi için geçici kabule kadar kullanılmak üzere Birliğimize tahsis edilmek üzere (maks. 2 yaş) 1 adet 

binek otomobil( araçların her türlü işletme masrafı araç başına aylık 300 lt yakıt kasko, trafik sigortaları, bakım vs. giderler) 

yükleniciye aittir.  

 

Madde-23 Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar  

İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri 

Genel Şartnamesinin Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine aykırı olmayan  hükümlerine göre 

yürütülür.  

Madde-24 Teminat Süresi  

  Teminat süresi sözleşme tarihi ile kesin kabul arasında geçecek 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar 

tarihinden başlar.  

 

 

Madde-25 Yapı Denetimi ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar  

I. İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince 

işyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluşan yapı denetim görevlisi tarafından denetlenir. Yapı 

denetim görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara 

yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin yapı denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, 

yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa 

diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  



 

 

 

II. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki 

anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. 

Madde-26 Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar  

Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat 

kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi 

destek hizmetlerin giderleri yükleniciye aittir. 

Madde-27 Sözleşmede Değişiklik Yapılma Şartları  

  Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve birlik ile yüklenicinin karşılıklı olarak 

anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: 

a) İşin yapılma veya teslim yeri. 

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

şartları. 

Madde-28 Kanuni Sorumluluk 

Yüklenici,sözleşme gereğince işini yapmakla yükümlü olmakla beraber uyulması gerekli her türlü” 

Kanun,tüzük,kararname,karar ve benzeri” amir hükümlerin gereğini yerine getirmek zorundadır.Bunları 

bilmemek bir mazeret teşkil etmez.Bu icapları yerine getirmek için yüklenici hiçbir istekte ve hak iddiasında 

bulunamaz.Özellikle İş Kanununun işçi hakları ve iş yerleri hakkındaki hükümleri ile çalışma şartları hakkındaki 

aşağıda yazılı hükümlerine titizlikle uyulacaktır. 

Çalışma Şartları ile İlgili Olarak; 

a)Yüklenici,işçilerin sağlık ve güvenliği,çalışma şartları ve ücretle ilgili mevzuat hükümlerine uyacaktır. 

b)Yüklenici çalıştırdığı işçilerin dahil olduğu bir iş kolu veya meslekte aynı tipteki iş için toplu sözleşme 

veya mevzuatla kabul edilenden daha aşağı olmayacak şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını sağlayacaktır. 

Ücret yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde 

yüklenici en yakın uygun bir bölgedeki iş kolu veya meslekteki aynı tip bir iş için toplu sözleşme veya mevzuatla 

tespit edilenlerden veya yüklenicinin bulunduğu iş kolu ve meslekteki benzer işverenlerin verdiği genel 

seviyeden daha az olmayacak şekilde ücret yan ödeme ve çalışma şartlarını temin edecektir. 

c)Yüklenicinin İdarenin muvafakatiyle işin bir kısmını alt yükleniciye yaptırması halinde yüklenici,alt 

yüklenicinin de bu çalışma şartlarına uymasını sağlayacak,gerekli tedbirleri alacaktır. 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre sözleşmenin devredilmesi halinde,işi devralan yüklenici de 

çalışma şartları ile ilgili bu hükümlere uymakla yükümlüdür. 

d)Sağlık,güvenlik,ücret gibi işçilerin çalışma şartları ile ilgili hususları belirtilen afiş ve ilanlar,iş yeri ve 

eklentilerinde işçiler tarafından kolayca görülebilecek yerlerde,şantiye faaliyetinin başladığı tarihten itibaren 1 

ay içinde ilan tahtalarına asılmak suretiyle duyurulacaktır. 

e)İlgili işçilerin şikayeti üzerine İdare yukarıdaki maddelerde öngörülen hükümler uyarınca,işçilerin hak 

sahibi oldukları ücretleri alamadıklarını tespit etmesi halinde yüklenicinin hak edişinden uygun bir kısmını 

alıkoyarak bu meblağı yüklenici adına işçilere öder. 

f)Yüklenicinin söz konusu çalışma şartlarına uymadığının veya bu şartları uygulamadığının tespiti 

halinde,gerekli idari ve cezai kovuşturma yapılarak müeyyide uygulanır. 

 

Madde-29 Civar Arazinin, Emlakin ve Tesislerin Korunması 

Yüklenici,özel ve tüzel kişilere ait emlak, boru hattı, mahsul, ağaçlar, abideler, yol işaretleri, tel örgüler vs. 

her türlü malın muhafazasından ve zarardan masun tutulmasından sorumludur.Projelerde gösterilsin veya 

gösterilmesin boru hattı, yer altı su borusu, kablo, telgraf, telefon tesisatının ve direklerinin, enerji nakil 

hatlarının ve direklerinin vb. nin hiçbir zarara uğratılmaması gerektir ve bunu temin için her türlü tedbiri 

almaktan ve neticelerinden yüklenici sorumludur. 

Yüklenici tarafından kaldırılacak tesisat için İdare tarafından yükleniciye tebligat yapılacak ve o da gerek 

Yapı Denetim Görevlilerini ve gerek tesisin sahibini haberdar ederek nihai muvafakatlerinden sonra bu işe 

geçecektir. 

Doğrudan doğruya veya kasıtlı olarak yukarıdaki hususlara riayetsizlik ihmal ve dikkatsizlik vs. sebeple 

mallara verilecek zararı, yüklenici onları en az ilk durumuna getirmek veya yenisini koymak veya tazmin 

suretiyle giderecektir.Bütün bu sorumluluklar işin kabulüne kadar devam eder. 



 

 

 

Yüklenici, hiçbir suretle Yapı Denetim Görevlilerinin böyle bir zarar veya kazadan sorumlu olduğunu veya 

kötü malzemenin kullanılmasına sebep olduklarını ileri sürüp hak iddia edemeyecektir. 

Ancak; patlayıcı madde kullanılmasında, yüklenici, alınması kabil bütün tedbirlere rağmen civar arazi ve 

emlake zarar verileceğini önceden yazı ile İdareye haber verir ve İdare ile müştereken durum tetkik edilerek 

yüklenicinin hasara engel olamayacağı anlaşılır ve İdare buna rağmen şeklini de tespit ederek çalışmasını yazı 

ile talep eder ise, bu taktirde vukua gelecek hasardan yüklenici sorumlu olmayacaktır. 

Boru hattı, demiryolu, su, telgraf, telefon ve diğer kamu tesislerine bir zarar vukuunda yüklenici hiç vakit 

geçirmeden derhal ilgili daireye bilgi vermeye ve bunları onarmaya mecburdur. 

İdarenin gerekli görmesi ve ilgili İdarenin muvafakati ile enerji nakil hattı ve direklerin yüklenici tarafından 

kaldırılması veya güzergah dışında tesis edilmesi halinde bu işlerin bedelleri, sözleşme hükümlerine göre ödenir. 

 

Madde-30 İşin Geçici Olarak Durdurulması 

İşin bir kısmını geçici olarak durdurmaya Yapı Denetim Görevlisi aşağıdaki hallerde yetkilidir: 

1) Hava şartları bu iş kısmının şartnamelere uygun olarak yapılmasına elverişli değilse 

2) Malzemelerin uygunsuzluğu veya makinelerin durumu bu iş kısmının şartnameler ve projelere göre 

yapılmasını gerçekleştiremeyecek ise, 

3) Bu iş kısmında yüklenici sözleşme ve ekleri hükümleri dâhilinde verilen emirlere karşı durursa. 

 

Madde-31 Mevcut Yol ve Köprülerden İstifade 

Yüklenici mevcut yol ve köprülerin taşıma kapasiteleri üstünde bir taşıma yapamaz.Aksi durumda, her türlü 

cezai ve maddi sorumluluk yükleniciye aittir. 

 

Madde-32 - Yapım İşlerinde Çalışılamayacak Günler 

Bu işin fen noktasından çalışılamayacak günleri 1 ARALIK – 1 NİSAN tarihleri arasıdır. 

 

Madde-33 İhzarat Ödenmesi 

Bu işte ihzarat ödenmeyecektir. 

Madde-34 Sözleşmenin devri 

Sözleşme, ihale yetkilisinin yazılı izni ile sözleşmenin devrini gerektiren zorunlu bir halin bulunması ve devir 

alacaklarda ilk ihaledeki şartların bulunması şartıyla bir başkasına devredilebilir. İsim ve statü gereği yapılan 

devirler, sözleşmenin devri olarak kabul edilmez. İhale yetkilisinin izni olmadan sözleşmenin devredilmesi halinde, 

sözleşme feshedilir ve devreden ve devir alanlar hakkında Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 

51 ve 52 nci maddeleri uygulanır. 

Madde-35 Anlaşmazlıkların Çözümü                                                                                     

Sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar da, işin sözleşmesinde yer alan konuya ilişkin hükümler 

uygulanacaktır. 

Şartname ve sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Maden 

mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

 

Madde-36 Yürürlük 

  Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca  imzalandığı, tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme 36 maddeden ibaret olup, 

İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/09/.2020tarihinde iki      nüsha olarak imza 

altına alınmıştır.  

 

  

İDARE                                                                                          YÜKLENİCİ  

 


