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SÖZLEŞME TASARISI 
 
 

1. İhale Kayıt Numarası: 
 

2. Sözleşmenin Tarafları 
 

Bu sözleşme,bir tarafta İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
(OSB)(bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer 
tarafta..……....................………………………………………...(bundan sonra 
Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

 

3. Taraflara İlişkin Bilgiler 
 

İdarenin 
 

a) Adı:İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 

b) Adresi:İkitelli OSB Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı No:16 
İkitelli/İSTANBUL  

 

c) Telefon numarası: 0(212)549 35 80 
 

d) Faks numarası: 0(212)  549 26 42 
 

e) Elektronik posta adresi: iosb@iosb.org.tr/elektrik@iosb.org.tr 
 

Yüklenicinin 
 

f) Adı ve soyadı/……………………………………………. 
g) Ticaret unvanı:…………………………………………… 
h) T.C.Kimlik No:…………………………………………… 
i) Vergi Kimlik No:…………………………………………. 
j) Yüklenicinin tebligata esas adresi:…..………………….. 
k) Telefon numarası:………………………………………….  
l) Bildirime esas faks numarası:………………………………... 
m) Bildirime esas elektronik posta adresi……………………………………… 

Her iki taraf belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres 
değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen 
adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 

 

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

 

4. Sözleşmenin Dili 
 

Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. 
 

5. Tanımlar 
Bu Sözleşmenin uygulanmasında; Bu konu i l e  ya yımlanmış  o lan  mer - i  
mevzuat ,yönetmel ik  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal 
Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale 
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dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir. 
 

6. Sözleşmenin Konusu İşin/Alımın Tanımı 
 

Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik 
özellikleri teknik şartnamede düzenlenen TRANSFORMATÖR SATIN ALMA 
İŞİNE AİT ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici 
tarafından temini ve İdareye teslimi işidir. 

 

Sözleşme kapsamında alımı yapılacak TRANSFORMATÖR miktarı: 
 

33/0.4 kV BIR ADET 1600 kVA CU/CU, BIR ADET 2000 kVA CU/CU VE 
BIR ADET 2500 kVA CU/CU KURU TİP, SICAKLIK KORUMA, RÖLELİ VE 
PANOLU TRANSFORMATÖR (BAKIR SARGILI) 
 
KURU TİP TRAFO       = TEDAŞ-MLZ/99-031.B  

 
 Şartnamesine uygun olarak üretilmiş olacaktır. 
 

Bu sözleşme ile temin edilecek olan TRANSFORMATÖRLER sözleşme ve 
eklerinde yeralan düzenlemelere uygun teslim edilecektir. 

 

7. Sözleşmenin Türü ve Bedeli 
 

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yeralan iş 
kaleminin miktarı ile bu işkalemi için Yüklenici tarafından teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı 
olan.........……............………………….........................(rakamveyazıyla) bedel 
üzerinde nakdedilmiştir. 
Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif 
cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim 
fiyatlar esas alınır. 

 
8. Sözleşme Bedeline Dahil Giderler 

 
Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri 
sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak katma değer 
vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp Kurum tarafından Yükleniciye ödenecektir. 
İş bu sözleşmeden doğacak/doğan damga vergisi yükleniciye aittir. 

 

9. Sözleşmenin Ekleri 
 

İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi 
bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki 
hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yeralan 
hükümler esas alınır. 

 

İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 
 

1) Teknik şartname 
2) Sözleşme tasarısı 

 

Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına 
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sahiptir. 
 

 

10. Sözleşmenin Süresi 
 

Sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 75 gündür. 
 
 

11. Malın Teslim Edilme Yerleri 
 

İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Onaylı Sınırlar içinde; Elektrik Dağıtım 
Müdürlüğünün göstereceği yerler 

 

12. İşe Başlama Tarihi 
 

Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarih işe başlama tarihidir. 
 

13. Teslim Programında Değişiklik 
 

Yüklenici,İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu 
hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece 
onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine 
tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim 
programı düzenlemek zorundadır. 

 

14. Ödeme Yeri ve Şartları 
 

Ödeme Yeri: İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler  İkitelli Organize Sanayi 
Bölgesi Mali İşler Müdürlüğü’nden yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu 
malın, sözleşme ve ihale dökümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla  
ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir. 

 

15. Ödeme Koşulları ve Zamanı 
Ödemeye esas para birimi …………dir. 
İdare,Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren 
Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30(otuz) gün içinde Yükleniciye veya 
vekiline ödemeyi yapacaktır. 
 

16. Avans Verilmesi ve Şartları : 
Avans verilmeyecektir 
 

17. Yüklenicinin Yükümlülükleri 
 
 

a. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusumalı 
sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel 
dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine 
uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüteder.   Yüklenici, üstlenmiş olduğu 
iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslimi için gerekli 
her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi 
ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması 
veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin 
ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan 
yükleniciye tazmin ettirilir. 

 

b. Yüklenici,işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer 
kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla 
yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya 
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çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar 
ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve 
ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin 
alacaklarından kesilmek suretiyle tahsiledilir. Yükleniciden yapılacak 
kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, 
Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek 
suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği 
durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir. 

 

c. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından 
sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, subaskını, 
toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek 
zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi 
gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır. 

 

d. Yüklenici,yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün 
güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek 
zorundadır. 

 

18. Malların Taşınması 
 

a. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, 
ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, 
sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü 
hasardanYüklenici sorumludur. 

b. Yüklenici malın taşınması sırasında yolların, köprülerin zarar görmemesi için 
gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların 
kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan 
izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce 
Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, 
ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından 
karşılanır. 

 

c. Sözleşme konusu malın özelliğine göre, İOSB damgası olacak şekilde imalatı 
yapılacaktır. 

 
 

d. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı 
durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir. 

 

e. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve 
sigorta tarafından karşılanmayan hasar,zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir. 

 
 

f. Yüklenici,İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin 
ettiğimalile ilgiliolarakİdareninadınıbroşürveyaherhangibirtanıtımvasıtasında 
kullanamaz,ilan edemez. 

 
 
 

19. Sözleşmede Değişiklik Yapılması 
 

Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile 
yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, sözleşme hükümlerinde değişiklik 
yapılabilir: 

20. Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve şŞrtları 
 

Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır. 

 



6 

 

Mücbir sebepler: 
 

a. Doğal afetler.  
b. Kanuni grev. 
c. Genel salgın hastalık. 

 

d. Kısmi veya genel seferberlik ilanı. 
 

e. Gerektiğinde mevzuatta belirlenecek benzeri diğer haller. 
 

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre 
uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; 

 

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, 
 

b) Taahhüdün yerine getirilmesin eengel nitelikte olması, 
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, 

 

Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye 
yazılı olarak bildirimde bulunması,Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, 
zorunludur. 
İş Bu Sözleşme Tasarısında Yer Alan Mücbir Sebeplerden Sayılan Genel Hastalık 
Salgın Hali Covid-19 Salgınını Kapsamamaktadır. Yüklenici; tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de mevcut olan covid-19 salgın hastalığının dünya ve ülke ekonomisi 
üzerindeki etkilerini bilerek ve salgın şartlarını dikkate alarak İşbu İhaleye bilerek 
katılıp teklif vermiştir. Covid-19 salgın hastalığının ülkemizdeki İş yaşamında 
mücbir sebep olarak kabul edilmesine rağmen, yüklenici tarafindan bu koşullar 
dikkate alınarak teklifini vermiştir. Yine yüklenici, salgın hastalığın, sokağa çıkma 
yasaklarının, salginin döviz kurlari İle mal ve hizmetler üzerindeki etkilerini dikkate 
alarak teklifini vermiştir. Bu nedenle yüklenici sözleşmenin hiçbir aşamasında ve 
İşbu sözleşme kapsamındaki işin yapılmasinda Covid-19 salgını nedeniyle mücbir 
sebep ileri sürerek sözleşme dışında bir talepte bulunamaz. 

 
21. İdareden Kaynaklanan Nedenlerle Süre Uzatımı Verilecek Haller 

 

a. İdarenin sözleşmenini fasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru 
olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple 
sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu 
durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve 
yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, 
işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına 
veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. 

 

b. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini 
gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde idareye bildirir. 

 

c. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili 
kısmı veya tamamı için uzatılır. 

 
22. Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler 
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a. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü 
işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve 
malın teslim  edilmesine ilişkin birizin, onay, belge, olurvermesi veya tespit 
yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar 
arasında yazılı olarak yapılır. 
 

b. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın 
teslimedilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti 
yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar. 
 

c. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri sırasında, İdarenin yetkili 
birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır. 
 

23. Denetim, Muayeneve Kabul İşlemleri 
 

a. Yüklenici, ihale sonucu, taahhütettiği halde,teslim edemediği 
TRANSFORMATÖRLER için idareye gerekçeli rapor sunacaktır. Raporlar 
idare tarafından incelenecektir. İncelenen gerekçeler idare tarafından uygun 
bulunursa ,herhangi bir ceza söz konusu olmayacaktır. Gerekçeler uygun 
bulunmaz ise teslim edilemeyenher gün için, sözleşmede bel i r t i len 
süreden i t ibaren  her  gün için  sözleşme bede l in in  
%2(yüzdeikisi) oranında ceza uygulanacaktır. 

 

b. Muayene sonucunda TRANSFORMATÖRLERIN hasarlı, ikinciel 
(kullanılmış) v.b. olması halinde, bu tür T R AN S FO R M A T Ö R LE R I 
yüklenici, 3(üç) gün içerisinde İs tanbul  İki tel l i  Organize Sanayi  
Bölges inden tüm masraf lar ı  kendis ine ai t  olmak üzere  teslim 
alacaktır ve yine İdare tarafından belirlenecek sure içinde yeni 
TRANSFORMATÖRLERI yine tüm masrafları kendisine ait olmak 
istenilen yerde teslim edecektir. sevkiyatından önce yüklenici 
malın hazır olduğunu yazılı  olarak bildirecek İOSB istediği 
takdirde ihale ş a rt na me s in e  uygun olup olmadıklarını incelemek 
üzere üretici fabrikasında İdarenin yetkili elemanları ile fabrika testleri 
ve Kabul işlemleri yapılacaktır. İnceleme sonrasında muayene 
komisyonu, kabul raporu düzenleyecektir.  Kabul komisyonu ile ilgili 
tüm masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

 
 

24. Sözleşmenin Devir Şartları 
 

Sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan 
sözleşmeler feshedilerek, devreden ve deviralanlar hakkında mer- i  kanun ve  
yönetmel ik ler in   i lgi l i  hükümleri uygulanır. 
 

 

25. Sözleşmeve Eklerine Uymayan İşler 
 

Yüklenici teslim ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere 
uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile 
belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır.  
Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin 
hükümleri uygulanır. 

 
 

26. Sözleşmenin Feshi ve İşin Tasfiyesi 
 

I-İdarenin Sözleşmeyi Fesh Etmesi 
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İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder: 
 

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun 
olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu 
sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda 
gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi 
ve açıklamaları içerenihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, 

 

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci 
maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit 
edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat 
ve varsa ekkesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı 
genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

 

II-Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi 
Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında,mali aczi çinde 
bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları 
kanıtlayan belge yada kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, 
ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar 
gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiyeedilir. 

27. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi 
 

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere 
ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatlar iadee dilir. 

 

28. Fesih Tarihinin Belirlenmesi 
 

a. 4735sayılı Kanunun 19’uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebininİ 
dareye intikali, anılan Kanunun 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20’nci maddenin birinci fıkrasının (b) 
bendi ile 21’inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi 
itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde 
İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün 
içinde Yükleniciye bildirilir. 

 

b. 4735 sayılı Kanunun 19,20 ve 21’inci maddelerine göre sözleşmenin 
feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı 
tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 
yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen 
tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark 
Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat 
alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi ,sözleşmenin 
feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat 
tutarıda aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir.Gelir kaydedilen 
teminatlar,Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 

 

c. 4735 sayılı Kanunun19 ,20 ve 21’inci maddelerine göre sözleşmenin 
feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26’ncı maddesinde 
belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle 
İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih 
işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan 
biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye 
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yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiç bir hak iddiasında bulunamaz. 
 
 

d. Sözleşmenin feshedilmesi halinde,Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa 
ekkesin teminatı: 

 

o Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, 
 

o Banka teminat mektubu ise bankadan tahsiledilerek, 
 

o Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek 
suretiyle, gelir kaydedilir. 

29. KabuldenSonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk 
 

a. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik 
gereklerine  uygun olarak imal edilmemiş olması veya maldagizli ayıpların 
olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile 
değiştirilmesi veya işin Teknik şartnameye uygun  hale getirilmesini 
Yükleniciden talep eder. Malın İdare tarafından kabul edilmesi veya işin 
üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması 
veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal 
teslimi hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 

b. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım 
konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan 
toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun 
tespitedilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış 
bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal ve yamalların 
kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. 

 
 

30. Anlaşmazlıkların Çözümü 
 

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın 
çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 
 

31. Hüküm Bulunmayan Haller 
 

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı 
Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde 
ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 
 

32. Geçici Teminat  
 

İhaleye katılabilmek için ihale bedelinin % 3 oranında geçici teminat alınacaktır. 
Ihalenin sonuçlanması akabinde alınan geçici teminatlar iade edilecektir. 
 

33. -Kesin Teminat   
 

a) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli 
üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. 

b) İhale üzerinde kalan isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklar hisseleri 
oranında kesin teminat verebilecekleri gibi, toplam kesin teminat miktarı 
ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da karşılanabilir. 
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34. Yürürlük 

 

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 
 

35. Sözleşmeninİmzalanması  
Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak 
okunup anlaşıldıktan sonra  ..../..../2022 tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altına 
alınmıştır.Ayrıca  İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin“aslına uygun 
idarece onaylı suretini”düzenleyip yükleniciye verecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ                                       YÜKLENİCİ 
BÖLGESİ 

 


