HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ
İKN:2018/393061
Madde 1- İşin Konusu :
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü “Operatörü İle
Birlikte 5 Adet Lastikli Loder Kiralama İşi” hizmet alımı işidir.
Madde 2- Tanımlar :
İş: Yükleniciye ihale edilen ve artışlar dahil sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işi,
İşyeri: İşin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan
diğer yerleri,
Kontrol Teşkilatı:Teşekkül tarafından, işlerin denetimi için Teşekkül içinden görevlendirilmiş
bir kişi veya bir komisyonu,
Yüklenicinin Ekipmanı: Hizmetlerin gerçekleştirilip tamamlanması ve kusurlarının
giderilmesi için gerekli olan tüm araç ve gereçleri,
Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri: Sözleşmede belirlenen veya kontrol teşkilatı ile
yüklenici arasında kabul edilen ve hizmetlerin tamamının yahut herhangi bir kısmının
Teşekkülce teslim alındıktan sonra kabul komisyonunca yapılan işlemleri,
Yüklenici Vekili: Sözleşme konusu işle ilgili olarak yükleniciyi temsil eden, o iş için
Teşekkülün kabulünden sonra yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki
almış gerçek kişiyi,
Üçüncü Kişi: Teşekkül, kontrol teşkilatı ve yüklenici dışındaki kişi ve/veya kişileri,
Gün: Takvim gününü,
Uygulama Ayı: İdarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği ayı,
Yıl: Takvim yılını,
İş Bedeli: Sözleşmede belirtilen işlerle, ihtiyaç duyulması halinde yaptırılacak ………….
oranında ilave işlerin sözleşme hükümlerine göre tamamlanıp, varsa kusur ve eksiklerinin
giderilmesi için ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen ve yükleniciye
ödenecek olan bedeli,
İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını; işyeri teslimi gereken işlerde ise işyerinin
yükleniciye teslim edildiği tarihi,
Tamamlanma Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve sözleşmede
belirtilen işlerin veya herhangi bir bölümünün ya da kısmının bitirilmesi için varsa Teşekkülce
uzatılan süre de dahil olmak üzere belirlenmiş olan zaman aralığını,
Kabul Belgesi: İşlerin tamamlanıp Kabul Komisyonunun incelemesi sonucu verilen belgeyi,
İfade eder.
Madde 3- Yüklenici ile iletişim:
Teşekkül, yüklenici ve kontrol teşkilatı arasındaki her türlü iletişim yazı ile yapılacaktır.
Sözleşmeye göre bir izin, onay, belge verilmesi veya tespit yapılması, emir, ihbar, çağrı veya
davette bulunulması, taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır.
Madde 4-Y
Yüklenicinin genel sorumlulukları:
Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek sözleşmede
öngörüldüğü şekilde, yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme
hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için
ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak
ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.
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Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına
zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin
verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde
kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Teşekkülün ve üçüncü
şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.
Yüklenici, bu Genel Şartnamede öngörülen yükümlülük ve yasakları ihlâl ederek Teşekküle
veya üçüncü kişilere verdiği zarardan dolayı bizzat sorumludur.
Madde 5- İşyerinin yükleniciye teslimi
İşyerinin yükleniciye teslimi, sözleşme veya eklerinde belirtilen esaslara göre yapılır. İşyeri,
işin özelliğine göre yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir.
İşin yapılacağı yerin yükleniciye tesliminde gecikme olması halinde, bu gecikme işin bir
kısmının veya tamamının zamanında bitirilmesini etkilerse, işin süresi gecikmeyi karşılayacak
şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır. Yüklenici bu nedenle sözleşme bedelinin
artırılmasını veya sözleşmede öngörülenler dışında kendisine bir ödemede bulunulmasını
isteyemez.
Zorunluluk halinde yükleniciye teslim edilmiş işyerlerinde değişiklik yapılması gerektiğinde,
yüklenici iş yerine getirilmiş olan malzeme, araç ve makineleri yeni işyerine nakleder ve eski
işyerindeki (kurulmuş ise) şantiye, bina ve tesisleri yeni işyerine taşır ve kurar. Yüklenici
taşınma ve yeniden kurulma işlerini bizzat yürütmek veya bu işlere nezaret etmekle
yükümlüdür. Taşınma ve yeniden kurulma sırasında meydana gelecek her türlü hasar
yüklenicinin sorumluluğunda olup, bunun için ayrıca bedel ödenmez.
İş yerinin yükleniciye tesliminden sonra Yüklenici en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Sosyal
Güvenlik Kurumundan alacağı iş yeri numarasını Teşekküle bildirmek zorundadır. İş yeri
numarası bildirilmediği takdirde işe başlatılmayacak ve kendisine herhangi bir ödeme
yapılmayacaktır.
Madde 6- Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerler
Yükleniciye ait malzeme ve araç ambarları ile işçi barakaları gibi kendi ihtiyacı olan tesisler
için kullanacağı yerlerin Teşekkül tarafından yükleniciye bedelsiz olarak verileceği sözleşme
veya eklerinde yazılı olduğu takdirde, yüklenici bu yerlerin sahipleri ile komşu yerlerin
sahiplerine en az zarar verecek şekilde yer seçimi yapmak zorundadır. Bununla birlikte
Teşekkül, gerekli gördüğü takdirde yüklenicinin kullanacağı en uygun yeri kendisi seçerek
yükleniciye gösterebilir. Bu durumda yüklenici, Teşekkülün gösterdiğinden başka yerleri ancak
sahipleri ile anlaşmak ve Teşekkülden bu kullanım karşılığı olarak bir bedel talep etmemek
şartı ile kullanabilir.
Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin bedelsiz olarak verilmesi sözleşme veya
eklerinde yazılı değil ise yer temini için gereken bütün giderler yükleniciye ait olacaktır.
Madde 7- Yüklenicinin iş başında bulunması
Yüklenici, üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, işyerinden ayrılamaz. Ancak, Teşekkül
tarafından kabul edilecek birisini işlerin gecikmesine veya durmasına hiçbir şekilde yol
açmamak şartı ile vekil bırakarak iş başından ayrılabilir. Yüklenici veya vekili, iş yerinden
ayrılmalarını gerektiren zorunlu hallerde kontrol teşkilatından izin almak zorundadırlar.
Yüklenici ihale dokümanlarında belirtilen personeli devamlı iş yerinde bulundurmak
mecburiyetindedir. Ayrıca Yüklenici veya vekili, işlerle ilgili denetimler ve çalışmalar
sırasında istendiği zaman kontrol teşkilatı ile birlikte bulunacaklardır.
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Madde 8- İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar
Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş
programına uygun olarak işlerin yapılması için gerekli olan her türlü yardımcı tesisleri
hazırlamak ve malzeme ekipman ile personeli sağlamak ve ihzaratla ilgili önlemleri almak
zorundadır.
Yüklenici tarafından sağlanan ekipman ve malzemelerin tamamı işyerine getirildiğinde,
yalnızca hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır. Yüklenici, bunların tamamını veya
bir kısmını işyeri içinde taşınması hariç, kontrol teşkilatı onayını almadan nakledemez. Ancak,
işçileri ve yüklenici ekipmanı ile malzemeleri işyerine getirecek veya işyerinden götürecek
vasıtalar için onay almaya gerek yoktur.
Yüklenici, işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için gerekli miktarda malzeme ve ekipman ile
yeterli sayıda personeli her an iş başında bulunduracaktır.
Madde 9- Teşekkül ve Kontrol Teşkilatının itiraz hakkı
Teşekkül ve kontrol teşkilatı, yükleniciden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında
engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevlerini yerine getirmekte
yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe
ve nitelikteki elemanların iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına
sahiptir. Yüklenici, bu talebi Teşekkül veya kontrol teşkilatı tarafından yapılacak tebligat
üzerine ve verilen süre içinde yerine getirmek zorundadır. Yüklenicinin bu yükümlülüğü
verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler Teşekkül veya kontrol
teşkilatı tarafından uzaklaştırılır.
Madde 10- Gizlilik:
Yüklenici, işle ilgili olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacak ve
Teşekkülün önceden yazılı izni olmaksızın sözleşmeye ait her hangi bir detayı ifşa etmeyecek
veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmenin
amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir
uzlaşmazlık ortaya çıkarsa Teşekkülün bu konudaki kararı nihai olacaktır. Gizlilik
yükümlülüğü, sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da devam eder.
Madde 11- Kamu düzenine ve mallarına zarar vermeme
Yüklenici işlerin yürütülmesi, tamamlanması ve işlerde olabilecek aksaklıkların giderilmesi
için gereken bütün işlemlerde, sözleşme koşullarına uygun davranma yükümlülüğü içerisinde;
a) Kamu düzenine ve kamusal yaşamın gereklerine uygun davranacak,
b) Kamunun mülkiyeti veya hüküm ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmaz mallar ile özel
kişilerin mülkiyetindeki taşınır veya taşınmaz mallara, kamusal kullanıma tahsis edilmiş veya
bırakılmış yol, meydan, park gibi orta mallarına ve kamu hizmetinde kullanılan mallara zarar
vermeyecek, bunların kullanımına engel olmayacaktır.
Belirtilen hükümlerin ihlal edilmesi nedeniyle Teşekkülün maruz kalabileceği tüm zarar, ceza,
tazminat ve benzeri sorumluluklar ile bunların mali sonuçlarından doğacak giderler yüklenici
tarafından karşılanacaktır.
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Madde 12- İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması
İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme,
ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin sigortalanmasından ve
korunmasından yüklenici sorumludur.
Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün
önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için
verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.
Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini
almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin
alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur.
Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma
usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı
tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma
önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.
Madde 13- Yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar
Olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceği hasar ve
zararlar ile sigortalanabilir riskler sigorta kapsamında olsun veya olmasın yüklenici bu hasar ve
zararlar için Teşekkülden hiç bir bedel isteyemez. Ancak bu hasar ve zararlar nedeniyle
meydana gelecek gecikmeler için yükleniciye gerekli süre uzatımı verilir.
Madde 14- İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması
İşlerin yürütülmesi esnasında, yüklenici işyerini gereksiz bütün engellerden temizleyecek,
yüklenici ekipmanlarını ve artan malzemeleri depolayacak ya da elden çıkartacak ve
gerekmeyen bütün hurda malzemeleri, çöpleri ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde işyerinden
kaldıracaktır.
İşyerleri, yüklenici tarafından işin sonunda her türlü ifrazattan ve çalışma artıklarından
temizlenir. Bundan başka yüklenici tarafından kurulan tesis ile kendi ihtiyaçları için yapılmış
olan baraka, ambar, garaj, atölye vb. işin sonunda yüklenici tarafından sökülür ve en geç 30
(otuz) gün içerisinde götürülür. Bu işler için kendisine hiçbir bedel ödenmez.
Madde 15- Kontrol teşkilatı ve yetkileri
Sözleşmeye bağlanan her türlü iş, Teşekkül tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatının
denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici, bütün işleri
kontrol teşkilatının sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği
talimata göre yapmak zorundadır.
Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa kontrol teşkilatı; işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her
türlü denetim, yüklenici personelinin onay veya reddi, ödeme miktarlarının tespiti, işlerin
düzeltilmesi ve sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve
uygulamaya yetkili olup, fesih, tasfiye, süre uzatımı, iş artışı, iş eksilişi, kabul, yüklenici nam
ve hesabına iş yaptırma ve alt yüklenicileri onaylama hususlarında ise Teşekküle görüş bildirir.
Madde 16- Onay verilmesinin sorumluluğu ortadan kaldırmaması
Herhangi bir işin, kontrol teşkilatının denetimi altında yapılmış veya işe onay verilmiş olması,
yüklenicinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve
sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
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Madde 17- İş programı (Termin Programı)
Yüklenici, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli olan yasal prosedürlerin
tamamlandığının kendisine tebliği ve buna göre işe başlama tarihinden itibaren sözleşme veya
eklerinde belirlenen süre içinde, üstlenilen işleri belirlenen iş programına (Termin Programına)
göre yürütmek mecburiyetindedir.
Kontrol teşkilatı, iş programının verildiği bu tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerinde
belirlenen süre içinde programı olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak
Teşekkülün onayına sunar.
Teşekkül, iş programının verildiği tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerinde belirlenen
süre içinde, iş programını olduğu gibi veya Kontrol Teşkilatının gerekli gördüğü değişiklikleri
yaparak onaylar ve onaylı bir nüshasını yükleniciye verir.
Yüklenici, Teşekkülce onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır.
Madde 18- İlgili kayıtlar
İşin sözleşme ve eklerine ve iş programına uygun olarak yapılmasını temin etmek ve bunun
kontrolü için tutulan tüm kayıtlar, yüklenici ile birlikte kontrol teşkilatı tarafından yapılır.
Yüklenici bu kayıtları ve ilgili belgeleri imzalamak zorundadır. Bunlardan imzalı birer kopya
yükleniciye verilir.
Yüklenici, bu belgeler ve defterleri imzalamış olmakla içindekileri ve yapılan hesapların
doğruluğunu kabul etmiş olur. Bu belgeleri imzalamaz veya ihtirazı kayıtla imzalarsa karşı
görüşlerini yazılı olarak bildirmesi için kayıt ve belgelerin kendisine gösterildiği tarihten
başlamak üzere on (10) gün süre verilir. Bu süre içinde karşı görüşlerini yazı ile bildirmezse
belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı hususları kabul ve imza etmiş sayılır ve bu durumu tespit
eden bir tutanak düzenlenerek kayıtlara eklenir.
Sözleşme konusu iş, belli bir hizmetin dönemler halinde ( günlük, haftalık, vs ) ifa edilmesi
suretiyle yapılan sürekli nitelikte bir iş ise, yukarıda sözü edilen kayıtlar bu dönemler itibarıyle
tutulur ve kayıtlara itiraz da kayıtların tutulduğu sırada yapılır. Bu kayıtlarda işin sözleşme ve
eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, işlerdeki hata, kusur ve eksiklikler, kaç kişinin
çalıştığı ve hangi makine ve ekipmanın kullanıldığı ve kontrol teşkilatı tarafından gerek
görülen diğer hususlar belirtilir. Bu kayıt ve itirazlar hem hakediş ödemelerinde, hem de
sözleşmenin sona erdiği tarihte kabul komisyonu tarafından gerçekleştirilecek kabul
işlemlerinde esas alınır.
Madde 19- İşin süresi
İhale edilen işin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp kabule elverişli bir durumda
teslim edilmesi esastır. Yüklenici bu esasa herhangi bir şekilde uymazsa sözleşme ve eklerinde
belirtilen cezalar uygulanır.
Taahhüdün sözleşmede tespit edilmiş süreden önce tamamlaması halinde, yüklenicinin isteği
üzerine, Teşekkül sözleşmedeki bitim tarihini beklemeksizin "Kabul İşlemleri ve Kesin
Ödeme" bölümünde belirlenen usullere uygun olarak kabul işlemlerini tamamlar.
Madde 20- Çalışanların sağlık işleri
Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker
teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve 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 Teşekkül veya kontrol teşkilatının kendisine vereceği talimata uymak
zorundadır.
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Madde 21- Çalışanların kazaya uğramaları
Yüklenicinin önlemler almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve
personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat
yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya işe bağlı nedenlerle ölenlerin
defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü yüklenici tarafından karşılanır.
Madde 22- Çalışanların yiyeceği ve içeceği
Yüklenici, işe aldığı işçi ve personelinin özellikle şehir ve kasabalardan uzak yerlerde
yiyeceğini ve içeceğini sağlamak üzere gereken bütün önlemleri almak zorundadır. Ancak
bunu sağlarken hiçbir şekilde zorlama olmayacak ve çalışanların dilediği herhangi bir yerden
yiyeceğini ve içeceğini sağlamak hususundaki serbestliklerini bozmayacaktır.
Yüklenicinin işyerinde yiyecek ve içecek satım ve temininden doğan her türlü hukuksal
mükellefiyet ve sorumluluk, kendisine aittir. Yüklenici, kendisi adına üçüncü kişilere yaptırdığı
satım ve teminden de müteselsilen sorumludur.
Madde 23- Hizmetin kabulü
Sözleşme konusu iş tamamlandığında yüklenici, işin teslim alınarak kabul işlemlerinin
yapılmasını isteyen bir dilekçe ile Teşekküle başvurur. Yapılan işler, Teşekkülce verilecek
talimat üzerine kontrol teşkilatınca ön incelemeden geçirilir.
Bu inceleme sonucunda kontrol teşkilatı işlerin durumunu inceleyerek mevcut haliyle sözleşme
ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak tamamlandığını veya tamamlanmamış olsa bile
teslim alınması istenen işte, işin fonksiyonelliğine önemli ölçüde zarar verecek bir durumun
olmadığını ve Teşekkülün ihtiyacını karşılama açısından bu haliyle kabul edilebilir olduğunu
tespit ederse, işin tamamlanmış veya listelenen eksiklikleri ile tamamlanmış sayılabileceğini
Teşekküle bildirir. Bu durumda Teşekkül en az üç (3) kişiden oluşan bir kabul komisyonu
kurar ve kabul aşamasına geçilir.
Kabul komisyonu yüklenici veya vekili ile birlikte, Kontrol teşkilatının tuttuğu kayıtlar ile
yükleniciye yapılan ödemelere ilişkin belge ve kayıtları inceler, yüklenicinin yapılan iş
nedeniyle Teşekküle karşı herhangi bir yükümlülüğünün kalmadığına karar verirse, üç nüshalı
bir kabul belgesi düzenler ve bir nüshasını yükleniciye verir. Eğer yüklenicinin Teşekküle karşı
olan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediği tespit edilirse, buna ilişkin
sözleşmesinde belirtilen ceza ve kesintiler uygulanır ve kabul belgesi bundan sonra verilir.
Yüklenicinin yaptığı işin süresinde tamamlandığı kontrol teşkilatı tarafından tespit edilmiş,
ancak kabul komisyonunun işyerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş
ise kabul tutanağında işin gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu tarih, işin kabul tarihi olur.
Madde 24- Yüklenicinin başvuruda bulunmaması
Sözleşmede belirlenen tarihte işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin
yapılabilmesi için yüklenicinin Teşekküle zamanında başvurması gereklidir.
Yüklenici başvurusunda gecikmiş olur veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma
getiremezse, sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte kontrol teşkilatı veya Teşekkülce
görevlendirilecek iki eleman tarafından yapılan iş, yerinde incelenerek o günkü durum bir
tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması
gereklidir. Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse kontrol
teşkilatı veya Teşekkül bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus
belirtilir.
Yapılan işte kusur ve eksikliklerin bulunması halinde yüklenici bulunsun veya bulunmasın,
durum kontrol teşkilatı tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir.
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Madde 25- Kesin hesap raporu
Kabul belgesinin düzenlenmesinden sonra en geç altmış (60) gün içerisinde, kabul komisyonu
detaylı olarak sözleşmeye uygun şekilde yapılmış olan bütün işlerin değerini gösteren
tamamlayıcı dokümanla birlikte bir kesin hesap raporu düzenleyecektir.
Kesin hesap raporu aşağıdaki asgari bilgileri içerecektir:
a) Teşekkül tarafından daha önce ödenmiş bulunan bütün meblağlar ve Teşekkülün sözleşme
ile hak kazandığı alacaklar indirildikten sonra, varsa Teşekkülün yükleniciye borçlu kaldığı
bakiye ile,
b) Kesin hesapta yükleniciye ödenmesi gereken bir tutar öngörülmüşse bu tutar, kesin hesabın
Teşekküle iletilmesinden itibaren altmış (60) gün içerisinde Teşekkül tarafından yükleniciye
ödenecektir. Ancak yukarıdaki (a) bendi gereğince çıkarılan hesap sonucunda yüklenicinin
Teşekküle borçlu bulunduğu anlaşılırsa, Teşekkül bir süre vererek bu miktarın ödenmesini
yükleniciden talep eder. Yüklenicinin ödemede bulunmaması halinde, Teşekkülün alacağı
yüklenicinin teminatından kesilir.
Madde 26-K
Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi
Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve
yüklenicinin bu işten dolayı Teşekküle herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra
alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz
belgesinin getirmesinden sonra yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmüş ise teminatın
yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise teminatın
tamamı, yükleniciye iade edilir.
Yüklenici, bu iş nedeniyle Teşekküle ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve
ücret sayılan ödemelerden dolayı kanuni vergi borçlarını hizmetin kabul tarihine kadar ödemek
zorundadır. Yüklenicinin, bu borçlarını ödememesi halinde, protesto çekmeye ve herhangi bir
merciden hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatları paraya çevrilerek borçlarına
karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.
Her ne nedenle olursa olsun cezai şart olarak irat kaydedilen teminatlar, isteklinin doğmuş veya
doğacak borçlarından hiçbir şekilde mahsup edilemez, ayrıca Teşekkülce alınan teminatlar
haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 27- Kontrol Teşkilatı ile Yüklenici arasındaki anlaşmazlıklar
İşin yürütülmesi sırasında ve kesin hesapların çıkarılmasında kontrol teşkilatı ile yüklenici
arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, sözleşme ve eklerindeki hükümler dikkate alınmak
suretiyle aşağıda yazılı olduğu şekilde Teşekkül tarafından çözüme bağlanacaktır.
Yüklenici, anlaşmazlığa neden olan konuda, bu durumun ortaya çıktığı günden başlamak üzere
on gün içinde itiraz ve şikayetlerini maddi ve hukuki gerekçeleriyle birlikte açıklayan bir
dilekçe ile Teşekküle başvuracaktır.
Teşekkül, bu dilekçeyi aldığı tarihten itibaren en çok iki ay içinde konuyu inceleyip bu
husustaki kararını yükleniciye bildirecektir.
Madde 28. İş bu şartname sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, bu madde dahil 28
(Yirmisekiz) maddeden ibarettir.
TEŞEKKÜL
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKLENİCİ
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