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B0LUM : I 

GENEL 

AMA<; 
l\'!ADDE 1 - 2886 sayil: Devlet Ihale Kanununun (8.) maddesine dayarnlarak haztrlanrms 

alan bu Genel Sartnarne, i$ sahibi idareler tarafmdan kanunda yazih usuJl erden biri ile yaptm lan 
ve tarn mlan ayrn kanunun (4) . maddesinde yapilmrs a lan her turltl yapim ve hizmet islerinin 
yunnul rnesinde uyguJanacak genel esaslan tespit eder. 

l KAPSAM . I 

r 
l\·IADDE 2 - Bu Genel Sartnarne, Genel Butceye dahil dairelerle Karma Butceli ldareler in, 

Ozel Idareler ve Belediyelerin 2886 sayih Devlet IhaJ e Kanunu uyarmca taahhude bagladrklart 
yapim ve hizmet islerini kapsar. 

Kesif bedel i veya tahmin edilen bedel i 10 milyon TL. 'sma kadar a lan her tilrhl yapirn ve 
hizrnet islerinde bu sartnamenin uygulanrnast zorunlu degildir. Kesif bede1 i veya tahmin edilen 
bedeli 10 milyon TL. ' smdan 40 milyon TL. ' sma kadar alan islerde ise bu sartnarnenin (5), (9), 
( 0), (15) ve (16) . maddeler i ile (33) . m a dd~ in cah srna sartlan ile ilgili son iki fikrasr, isin geregine 
gore idareleri tarafindan degistirilerek uygulanabilir veya tumuyle uygulanmayabilir. 

Kamu kurum ve kuruluslan rnn birb irlerine yapuracaklan yapim ve hizmet islerinde bu 
sartnarnenin hangi hukurnlerinin uygulanacagi ara lan nda kararlasun lir. 

1984 y ih fiyatlari ile tespit edilrnis a lan bu parasa l smrrlar, Bayindrrhk ve lskan 
Bakanligmca yayirnlanan kame katsayilanna gore her yrl yeniden tespit edilir . 

TANIML AR 
I\IADDE 3 - Bu Genel Sartnarnenin uygulanrnasmda, 2886 sayih Devlet Ihale Kanununun 

(4). maddesinde tanimlan yapilan deyimlerden baska: 

15: Muteahhide ihale edilen her turhl yapirn ve hizmet islerini, 

Konirol teskilati: Idare tarafindan, islerin kontrol ve denetimi icin gorevlendirilecek bir 
memur veya bir heyeti ve/ veya idare di smdan bu isleri yapmak uzere gorevlendirilecek gercek 
veya tuzel ki ~ i veya kisiler i, 

Miiteahh it Veldli: Sozlesme konusu isle ilgili olarak rnuteahhidi temsil eden , a i~ icin 
rnuteahhitten noterce duzenleri mis bir vekaletname ile tam yetki alnus ve idarece kabul edilrnis 
alan kisiyi , 

Isyeri: Yapim ve hizmet islerinde isinmeydana getirildigi yerle r ile i§ suresince gecici veya 
surekli olarak kullamlan bina, arazi, arsa, malzeme ocaklan m vb. yerleri, 
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BOLONI : II 

i~ "{ERLERi 

ts \ 'ERLERiN1r-\ MUTEAHHIDE TESLIMi 
MADDE 4 - Sozlesrnenin imzasmdan soma muteahhidin sozlesrnede yazih sureler icinde 

ise baslayabilrnesi icin, kontrol teskilau tarafmdan . eksen kaziklari, sorneler , roperler vb, zernin 
uzerinde muteahhide kontrol edilerek teslirn edilir ve bu hususta iki taraf arasmda ortak bir tutanak 
duzenlenir . 

Muteahhit, kendisine teslim ed ilen bu kazik ve roperleri isin sonuna kadar korumak ve 
toprak islerine ait eksen kaziklanru da, bu isler bittikten sonra boy kesite gore tekrar yerlerine 
cakmak zorundadir 

Idare. isin yapilacag: yerleri, sozlesme veya eklerinde aksi yazil: olmadikca, i~ icin gerekli 
tesislerin kurulma sinda ihtiyac duyulan sahalar ile hizrnet yollan nm gececegi yerleri, her turlu 
toprak islerine ait olup sozlesme veya ek!erinde belirlenrnis veya sonradan idarece tespit edilrnis 
alan ar iyet ve depo yerlerini, rnuteahhide bedelsiz olarak teslim eder. 

Dogrudan dogruya i ~ j~iIt gerekli olrnasi nedeniyle, el konacak tasmmaz mallarm 
kamulasnr ilmasma veya gecici isgaline iliskin harita, plan, cetveller ve diger butun islernler, 
sozlesmede aksi yazih olmadrgi takdirde , idarece yapilir ve kamulasnnl acak veya gecici olarak el . 
konacak yerler, islernler tamarnlandikca i ~ programma uygun olarak 

. 

kisim kisirn rnuteahhide teslim 
edilir . 

Hizrnet islerinde, isyerlerinin muteahhide teslirni, .i ~ lerin ozelliklerine gore sozlesme veya 
eklerinde belirtilen esaslara gore yapihr . 

Islerin yapilacagi yerlerin muteahhide teslirninde gecikrne olmasi halinde bu gecikrne isin 
bir kisrnimn veya hepsinin zamarunda bitir ilmesini etkilerse sozlesmede belirlenmis olan i ~ suresi, 
isin bir k rsrm veya hepsi icin geregi kadar uzanli r. Muteahhit bunun dismda hicbir istekte 
bulunarnaz. 

Muteahhide teslirn edilrnis olan isyerlerinde degisiklik yapilmasi gerektiginde, i ~ basina 
getir ilmis a lan malzerne, arac ve makinalan n yeni i~ yerine tasmrnasi giderleri ile eski I,? yerinde 
(kurulrnus ise) santiye bina ve tesislerinin yeni i ~ yerine tasmrna ve kurulma giderleri aync a 
rnuteahhide odenir Bu durumda da i ~ suresi, isin bir kisrm veya hepsi icin geregi Kadar uzauhr. 

I\fUTEAHHIDIN KENDi IHTiYACI i<;i N KULLANACAGI YERL ER 
MADDE 5 - Muteahhide air malzeme ve aracarnbarlan iie isci barakalan gibi Kend i ihtiyaci 

alan tesisler icin kullanacagi yerlerin idare tarafindan muteahhide, ucretsiz olarak verilecegi 
sozlesrne veya eklerinde yazili oldugu takdirde, muteahhit ihtiyac duydugu bu yerlere ait har ita, 
plan ve cetvelleri zamanmda idareye vermek ve bu yerlerin sahip!eri ile k 0 1TJ~u yerler sahiplerine 
en az zarar verecek ~ek i l de yer sec;: imi yapmak zorundadlr. Bununla birlikte idare, gerekli g6rdugti 
takdirde, muteahhidin kullanacagl en uygun yeri kendisi se<; ip aylrarak rnUteahhide gosterebilir . 
Bu durumda mUteahhit, idarenin g6sterdiginden ba~k a yerleri ancak sahipleri ile an l a ~mak ~art l ite 
kullanabilir. 
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Bu g ibi yerlerin ucretsiz olarak ver ilmesi sozlesrne veya ek!erinde yazih degilse, el 
koyrnadan dolayi butun giderler rnuteahhide ait olacakur . Ancak bu yerlerin gecici isgali , resmi 
islemleri gerektirdig: takdirde bu islernler (gecici isgale iliskin harita, plan ve cetveller muteahhit 
tarafrndan hazrrlanrn ak saru ile) idare tarafindan yapihp tarnamlamr. 

Devlete ait bos sahalann kullamlrnasi halinde hicbir ucret odenmez. 

l'"IALZE!\'lE OCAKLARI 
MADDE 6 - Muteahhit karnuya ait arazi ve sahalardaki oc aklan , hie b ir seki lde ucret 

odernek zorunda olmaksizm. bu is icin gecici olarak kullarnr. Oc aklan n izin belgesinin (ruhsat) 
almmasi idareye ait olup bunlar izin belgesi almrnis olarak rnilteahhide teslirn edilir. 

Sahipli arazi 'Ie sahalar icinde ocak acilrnasi ve bu ocaklarm kullamlmasi giderleri 
(karnulasnrrna ve/veya gecici isgal giderleri bunun dismdadir) sozlesrne veya eklerinde aksi yazih 
olmadrgi takdirde muteahhide aittir . 

Sozlesme ve ya eklerinde ba ska hukiimle, bulunmadrgi takd irde , izin be lgesine (ruhsata) 

bagl! sahipli ocaklarcian idarenin zorunlu gordtigti ve uygun buldugu hallerde malzeme almmasi 
gerektiginde, ocak sahiplerine rnalzemenin birirn miktan icin cdenecek bedel ile aYTlI sartlar 
cercevesinde hesaplanmis malzerne birirn fiyau arasindaki fark idareye aittir. 

O cak yerler inin isgali icin ball islernler gerekli ise (isgal giderleri ister rntiteahhide ister 
idareye ait olsun) bu islernlerde ihtiyac duyulan plan ve cetvellerle diger belgeler muteahhit 
tarafmdan hazrrlarur, ancak islernleri (sozlesrne veya eklerinde aksi yazih degilse) idare yurutur . 

Resrni islernlerin yapilmasi gereken dururnlarda , miiteahhidin i ~i geciktirrneyecek sekilde 
zarnarnnda idareye basvurrnasi gereklidir. 

Ocak yeri teslirni yapilmarrus ocaklarda, rnuteahhit tarafmdan yapilacak calismalardan 
dolavi meydana gelebiiecek bunin hasar ve zararlarile bunlann bedelleri rnuteahhide ait o!ur. 

is VE i ~YERL ER iNiN KO RUNI\l ASI VE SIGORTALAimlASI 
l\L~DD E 7 - Yaprm ve hizmet ile ilgili isyerlerinde her tiirlil arac, malzerne, ihzarat, i ~ ve 

hizrnet rnakinalar., tasitlar vb. ile, (43). rnadde hukumleri dikkate almmak 53rtI ile kesin kabul 
tarih ine kadar, sozlesrne konusu yaprrn ve hizrnet isinin korunmasindan muteahhit sorumludur. 

Bu nedenle muteahhit, sozlesme veya eklerinde aksine bir hOkUm bulunmadigi takdirde, 
isyerterindeki her turlii arac , rnalzerne , ihzarat, i~ ve hizmet makinalarr, tasula r, tesisler vb. ile 
yapilan isin bunin krsrmlanm , ozellik ve niteliklerine gore , deprem, su baskInl, toprak kaymasl, 
flrtma, yangm, hlrslzItk, vb . tehlikelerden idarece gerekli gortilenlere ka r~l (all risk) sigorta 
ettirmekle yilkumWdllf , Bu yUkDmli.llUgUn teminat silresi ic;inde devam edip etmeyecegi veya ne 
6h;ude Je vam edecegi (43) . maude hukUmleri de gOz6nOnde tutularak s6z l e~me veya eklerinde 
belirtilir. 

Sigonaya esas alinacak bede!ler, i~in kendisi i ~ in yJ lllk fiyat farklan ile birlikte haked i ~ 

lutarlan; tesis, makine , ara<; , ta ~lt vb. ir,;in piyasa rayir; lerine gore hesaplanan bede!lerdir. 

MUleahhidin s6zle~m e ile tistlendigi soruml uluk ve yUkumli.iliikler soz kol'1usu (all risk) 
sigortaiaria slnJrJ a ndirtlmamI ~tl r. i n ~ a at sigorta poiic;elerinin genel ~artlarli1m "Teminat d l ~mda 

ka!an haller" maddesinde de belir lenen. muteahhitin kusurlu oldugu hallerde, kusur nedeniyle 
sigortanlll odemedigi beeieller ic;i n mliteahhit idareden bir istekte bulunamaz. 
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Sal konusu sigortalara iliskin policeleri muteahhit, gecicihakedis raporlanrun duzenlenip 
tahakkuka baglanrnasmdan once idareye vermek zorundadir. Aksi halde hakedis tutan odenmez . 

Sozlesmenin bozulmasi veya tasfiye halinde bu sigortalar i§ yeni muteahhide ihale 
edilinceye kadar devam ettirilir ve bu sureye iliskin sigorta giderleri ilk muteahhide ait olur . Ancak 
bu sure, bozma veya tasfiye tarihinden baslarnak uzere ti~ aYI gecemez. 

Sehir ve kasaba sirurlar t dismdaki i ~ yerlerinde guvenlik ve duzeriin saglanrnasi icin idare 
tarafmdan verilen talirnata rnuteahhit uymak zorundadir . 

Muteahhit, isin devarm suresince isyerinde yaprl acak calismalar nedeniyle, iscilerle cevre 
halkmm kazaya ugramalanni, zarar gormelerini ve islerde hasar ve zarar meydana gelmesini 
onleyici her turlu guvenlik onlernini almak zorundadir. Is sahasmda veya cevresindeki bolgede, 
yeterli guvenlik onlerninin almmamas: nedeniyle dogabilecek hasar ve zararm odenmesinden 
muteahhit sorumludur. Miiteahhit, kazalann, zarar ve kayiplann meydana gelmesini onlemek 
arnaci ile gereken butim onlernleri almak ve kontrol teskilau tarafmdan, kaza, zarar ve kayip 
ihtimallerini azaltmak icin verilecek talimatm hepsine uymak zorundadir . Aynca muteahhit, 
isyerinde kullarnlan arac, gerec ve makinalarla patlayrci maddelerin neden olabilecegi kazalardan 
korunma usullerini ve onlern lerini c; atl ~a n l a ra ogretrnek zorundadir . 

Butun onlernlere ragmen milteahhidin yapng: islerden dolayi ucunci; sahislarm kendilerine 
veya mallarina zarar verilrnesi ihtimaline karst da rnuteahhit, zarara ugramasi ihtimaliolan mallan n 
bedelini karsilayacak miktarda sigorta yapuracakur. 

Bu konularda gerek kontrol teskilati tarafr ndan istenen ve gerekse rniiteahhidin kendi arzusu 
ile uyguladig: guvenlik ve koruma onlernlerine iliskin giderler in tumu rnuteahhide aittir. 

i~YERLERiN iN TEMizLENMESi VE TESis LERiN KALDIRILMASI 
IVIADDE 8 - Muteahhit tarafmdan isin sonunda isyerleri her turlu ihzarattan ve calisma 

arnklarmdan temizlenir . 

Bundan baska rnii teahhit tarafindan kendi ihtiyaclan icin yap ilmrs olan baraka, ambar, 
garaj , atelye vb. tesisler, isin sonununda rnuteahhit tarafmdan sokulur ve goturulur, bu isler icin 
kendisine hicbir bedel odenrnez. Mtiteahhidin yLikumlUlugu olan bu islerin yaprlmamasi veya eksik 
yapilmasi halinde idarenin takdir edecegi bir bedel rnuteahhidin hakedisinden, hakedisi kalrnarmssa 
teminatmdan kesilir. 

MUteahhidin isyerlerinde kendi ihtiyaci icin yapurdig: bina ve barakalar ile diger 
tesislerden, idare gerekli gorduklerini isin sonunda sannalrnak isterse muteahhit bunlan , as il 
durumlan ru bozmaksizm, sozlesrnesinde aync a hukum yoksa, bu sartnarnede belirtilen esaslara 
gore satmak zorundadir . Bunlar , isin gecici kabul tarihindeki uygulama yrlt birim fiyat ve rayicleri 
ile degerlendirilerek bulunacak bedel uzerinden, ytpranma ve amort isman paylan , iscilik ve 
malzemedeki nitelik farklan da dikkate almmak suretiyle , ihale indirimi uygulanmaksrzrn satm 
almabilir. Birim fiyat ve rayic bulunmayan durum larda (2.0). madde hukumlerine gore 
kararlasn nlacak fiyatlarla bedel hesaplarnr. 
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BOLU~I : III
 

PROJELER
 

PROJELERiN MUTEAHHiDE TESLiMi 
MADDE 9 - Sozlesme konusu islerin projeleri sozlesme eki diger sartnarne ve teknik 

belgelerie birlikte, sozlesmenin imzalanmasi srrasmda muteahhide verilir. 

Sozlesmeye gore muteahhit tarafmdan uygulama projelerinin hazirlanmasi soz konusu 
oldugu takdirde. idare tarafindan rmitehhide avan projeler veya avan proje niteligindeki projeler 
ver ilir. Ozelligi bulunan bazi hizmet ihalelerinde avan proje yerine harita , plankote vb. teknik 
belgelerin miitehhide verilmesi yeterl i olabilir. 

.Isin yurutulmesi sirasmda idarece verilmesi gerekebilecek uygulama ve delay projeleri , isi 
aksatmarnak uzere is program] uyarmca gerekli olduklan zarnanlarda, ikiser takim olarak bir yazi 
eklinde muteahh ide teslim edilir . 

PROJELERiN HAZIRLANMASI 
MADDE 10 - Projelerin muteahhit tarafmdan hazirlanmasmda ve kesin seklini almasmda 

asagrda belirlenen esaslara uyulur. 

Muteahhidin yapacagi projeler, hesaplar vb. sozlesme veya eklerinde belirlenen sartlara, 
idare rarafmdan kendisine verilecek avan projeler, talimat, esas ve tiplere , teknik ve sanat 
kurallarma uygun olarak bir uzman tarafmdan i§ prograrrum aksatmayacak sekilde hazirlanacak 
ve uygulamada gerekli gorulecek turn olculer i ve ayn nnlan kapsayacaktir. 

Muteahhit, projelerin hazir lanmasi srrasmda, degisik cozum sekillerinin bulunmasi halinde 
bunlar arasmdan karsilasnrrna suretiyle secirn yapilabilmesini saglamak uzere degisik cozum 
sekillerini kapsayan projeleri ve bunlara iliskin hesaplarla ilgili gerekli bilgi ve raporlan hazirlayip 
idareye verir . 

Projeler, idare tarafmdan onaylandiktan soma uygularnr. 

ldarece, rnuteahhit taramdan verilen projelerde degisiklik yaprlmasi gerekli gOIii ldtigu 
ve/veya verilen bilgiler yeterli gorulrnedigi takdirde, projelerde ve ilgili raporl arda istenen 
degisikliklerin yapilmasi ve/veya eksik bilgilerin tamamlanmasi icin projeler , istenilenlere uygun 
sekle getiri lmek uzere. muteahhide geri verilir. Idare, isterse projeler uzerinde kendisi de degisiklik 
yapabilir. 

L Idarece verilen ve/veya muteahhit tarafmdan hazirlanan projelere gore ayn ca sondaj ve 
. zemin etudii yapilmas: soz konusu oldugu takdirde, sozlesme ve eklerinde aksine bir hukum yoksa, 

gerekli sondaj ve etudler, bedeli idarece odenmek uzere , muteahhit tarafmdan yapihr . Gerekli 
oldugu halde sondaj ve zemin etudleri yapilmadan hazrrlanrms olan veya yapilrms sondaj ve zemin 
erudleri yeterli gorulrneyen projeler, bu eksiklikler giderilmedikce idare tarafmdan incelenip 
onaylanma z. 

Sozlesrne veya eklerinde baskaca bir hukiim bulunmadigt takdirde, idareye verilen proj ler 
ve ilgili raporlar, verildikleri tarihten baslamakuzere bir ayhk sure icinde aynen onaylanmis veya 
gerekli gorulen degisiklikler yaprlrms oJarak veya eksiklikler inin tamarnlanmasi kaydi ile 
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muteahhide geri verilir. Bu konuda gecikrne olursa miiteahhit, is suresinin bu gecikme suresi kadar 
uzanlmasi hususunda hak kazanrms olur . 

Idare, degistirilrnesini gerekli gordtigU projeleri, deg i~ i k l ig i n ozelligi ve niteligine, isin 
ivedilik durumuna gore , isterse, yapilinasi gerekli gorulen degisikliklerin daha soma yaprlmasi 
sarn ile de onaylayabilir. 

Muteahhit, yaptigr ve yapacagi proje lerin ve hesaplan n eksiklik ve yanlislrklanndan ve 
bunlarm butun sonuclanndan dogrudan dogruya sorumludur. Proje ler in idare tarafmdan go rii lmU~ 

ve onaylanrms olmasi rnuteahhidi bu sorurnluluktan kurtaramaz. 

Muteahhit tarafmdan hazirlanan proje ve hesaplann zamanmda ver ilmernesinden, ver ilen 
proje ve hesaplann , teknik eksiklik ve yanlrshklarmdan dolayi, idarece onaylanrnaksizm geri 
verilrnis olrnalarmdan kaynaklanan zaman kayiplan sonucunda ortaya cikan butun gecikmelerden 
rnUteahhit sorumludur . 

Miiteahhit tarafmdan yapilrms projelerde idare tarafmdan degisikli); istendigi takdirde 
rntiteahhit, idare tarafrndan ongorulen esaslara gore projeleri degistirmekle birlikte, degisikliklere 
uygun olarak ise baslamak zorundadir. 

Islerin gecici kabulu yapildiktan soma, uygularna projeleri ister idarece verilrnis, ister 
rmiteahhit tarafmdan hazirlanarak idarece onaylanrms olsun, uygulama sirasmda yapilmis 
degisiklikl eri de iceren ve isin bitmis durumunu gosteren kesin (as-built) projeleri miiteahhit 
tarafmdan bedels iz olarak hazrrlarup orjinalleri idareye teslim edilir. 

Proje hizmeti icin muteahhide odenecek bedel sozlesrnede belirt ilir. Projeler muteahhide, 
sozlesme veya eklerinde belirtilmek saru ile bedelsiz de yaptin labilir . 

Hizmet islerinde muteahhidin hazirlayacagi projele r onaylanmak uzere idareye teslirn 
edilirken, idarece yapilacak incelerneler i kolaylasnracak ve projelerin , teklif edilen sekli ile 
sozlesme veya eklerinde belirlenen sartlar cercevesinde.arnaca en uygun oldugunu gosterecek 
bilgiler in de diger teknik belgelerle birlikte mliteahhit tarafmdan verilmesi gereklidir. 

Onay islerni sirasmda idare tarafmdan proje ve eklerinde yanlishk, eksiklik ve kusurlar 
tespit edildigi takdirde, muteahhid idarenin yazili emri uzer ine ve verilen sure icinde, aynca bir 
bede! odenrnesini istemeksizin bunlart duzeltrnek zorundadir. 

PROJ ELERiN UYGULANMASI 
M ADDE 11 - Sozlesrne konusu butiin yapim isleri, idare tarafmdan muteahh ide verilecek 

ve rnuteahhit tarafmdan hazir lamp idarece onaylanacak projelere ve detaylarrna uygun olarak 
yapilacaknr. 

Islerin, onayh uygulama projesi hazrrlanrnarms ktsimlarma idarenin izni olrnadan 
baslanamaz, aksine bir davrams sorumlulugu rnuteahhide ail olur . 

Projelerin zernine uygulanmasi ve bu hususta rneydana gelen hatalarm sorumlulugu ve 
hatalar m neden oldugu zararlar ve giderler muteahhide aitti r. Aynca hatah olarak yaprlan uygulama 
sonucu rneydana getirilenh atalt isin bedeli de rnilteahhide odenrnez. 

Idare, islerle ilgili proje vb. teknik belgelerde gerekli gorecegi her turlu degi~ikli g i yaprnaya 
yetkilidir. Miiteahhit, islerin devarm sirasmda gerekli gorulecek bu degisikliklere uygun olarak ise 
devam etmek zorundadrr. 
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Proje deg i ~ i kl ikleri. ilk projeye gore hazirlanrrus malzemenin terkedilmesini veya 
degistirilmesini veya baska yerde kullamlmasuu gerektirirse, bu yuzden dogacak fazla iscilik ve 
giderler idarece rmiteahhide odenir. 

Goturu islere iliskin projelerde yapilan degisiklikler sonucunda, her iki taraf icin rneydana 
gelecek bedel farklan gozonune ahmr. 

Proje degisiklikleri i ~ suresini etkileyecek nitelikte ise muteahhidin bu husustaki sure istegi 
de idare tarafmdan aynca dikkate almir . 

Idarenin veya kontrol teskilanmn yazih bir tebligi olmaksizm muteahhit, projelerde 
herhangibir degi~ i klik yapt l ~l takdirde sor umluluk kendisine ait olup bu gibi degisiklikler nedeniyle 
bir hak idd iasm da bulunamaz. 

Islerin devarm sirasmda rnuteahhit, proje uygulamasi konusunda kendisine yaprlan 
tebligann sozlesme hukumlerine aykin oldugu veya tebligat konusun un teknik ve sanat kurallarma 
uygun olrnadigi karusma van rsa, bu husus taki karst goruslerini (13 .) madde hukilmlerine gore 
idareye bildirmek zorundadrr. 

Aksi halde ayru maddenin d iger hukumlerine gore islern yapihr. 

Kontrol ve musavirlik hizmetleri islerinde, idarece hizrnet miiteahhitlerine verilen 
projelerin uygulama sorumlulugu, sozlesrneler veya ekler inde baska htlkurnler yoksa, bu projelere . 
gore i ~ yapan yapirn muteahhitlerine aittir. 

PROJELERiN TESLi MiNDE GECiKME OLMASI 
MADDE 12 - i~ icin gerekli alan projelerle diger teknik belgelerin muteahhide tesliminde 

gecikrne olrnasi veya uygulanmak uzere milteahhide verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje 
veya belge hazirlanmasuu gerektirecek ve dolayisiyla zamana ihtiyac goster ecek nitelikte degisiklik 
yapilmasi hallerinde muteahhit hicbir itiraz one suremiyecektir . Ancak bu gecikme, isin bir 
k isrmrun veya hepsinin zamarunda bitirilrnesini etkilerse sozlesmede belirlenrnis olan is suresi, isin 
bir kisrm veya hepsi ic in geregi kadar uzanhr. 

Hizmet isler inde isyerinin veya ihtiyac prograrnlarmm degismesi halinde hizmet 
rnuteahhidi, i ~ arusmdan veya azalismdan dolayi, bir itirazda bulunarnaz. Bu degisik lik sure 
uzaurmrn gerektir iyorsa idarece, bu husus dikkate ahrnr . 

Sozlesrne veya eklerine gore uygulama projelerinin idare tara fmdan verilrnesinin gerektigi 
durumlarda, muteahhidin yapmak zorunda oldugu islerden herhangi birinin veya bir botumunun 
uygulama projelerinin hazrrlarup kendisine teslim edilmernis olmasa halinde rntiteahhit, bir yazt 
ile idareye basvurarak, kendisi baslarnaya hazir oldugu halde, bu nedenle gecikme ihtimali bulunan 
islerin projelerinin en gee hangi tarihte ve hangi sira ile kendisine verilmesi gerektigini bildirmek 
zorundadir .. Bu yazmm, projeler in hazir olrnasuun istendigi tarihten en az bir ay once idareye 
verilmesi gereklidir. BlI sure icinde, rnilteahhit tarafmdan bir basvuruda bulunulmarms ise 
rnuteahhidin gecikme iddialar i dikkate almrnaz. 
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BOLUM : IV 
• 0 

KO NTROL HIZ I\1ETLERI 

iS LERiN KONTROLU 
l\IA DDE 13 - Sozlesmeye baglanan her turlU yapirn ve hizrnet isleri, idare tarafindan 

gorevlendirilen kontrol teskilaunm denetimi altinda ve kontrol yonetrneligine uygun olarak, 
muteahnit taraf rndan yonet ilir ve gerceklestirilir. 

Herhangi bir isin, .komrol teskilatuun denetirni, alunda yapilnus olmasi muteahhidin, 
ustlenmis oldugu i~ i butunuyle projelerine, sozlesrne ve sartnarnelerine, teknik ve sana! kurallan na 
uygun olarak yapmak hususundaki yukumluluklerini ve bu konudaki sorurnlulugunu ortadan 
kaldirmaz. 

Miiteahhit. ustlenmis oldugu isleri, sorurnlu bir meslek adarru olarak teknik ve sanat 
kurallarma uygun olarak yapmayi kabul etmis oldugundan kendisine verilen projeye ve/veya teknik 
belgelere gore i~i yapmakla bu projenin ve/veya teknik belgelerin is yer inin gereklerine . teknik ve 
sanat kurallan na uygun oldugunu, aynca isin yaprlacag: yeri , kullanilacak her turlil malzeme nin 
nitelik bak irrundan yeterliligini incelemis, kabul enn is ve bu suretle isin tckuik sorurn lulugunu 
ustlenm is say rl ir . 

Bununla birlikte , rnuteahhit, kendisine verilen projelerin ve/ vcya teknik belgelerin, teslim 
edilen isyerinin veya rnalzemcnin veyahut talirnatm, sozlesme ve eklerinde bulunanhukurnlere 
aykIn oldugunu veya teknik ve sanat kurallarma uymad igrrn iler i sure rse bu husustaki karst 
gOrU•$lerini teslim edilis veya talirnat ali s tarihinden baslayarak onbes gun icinde (nitelik ve ozellig ! 
bakmu ndan incelenmesi uzun surebilccek islerde, muteahhidin istegi halinde bu sure idarece 
arur rlabilir .) hem kontro l teskilauna, hem de idareye yazi ile bildi rrnek zorundadir. Bu sure asilmca 
rnu teahhidin itiraz hakk: kalmaz. 

Muteahhidin iddia ve iri razlar ma ragmen, idare isi Kendi istcdig! gibi yapurdrgi takdirde 
miiteahhit. bu uygulamarun sonunda dogabileceksorurululuktan kurtulur. 

Onernli gorulen durumlarda muteahhit isteklerini idare veya kontrul teskilauna , ayrn sekilde 
idare veya kontrol teskilau da istek ve talimatlarun mutcahhide yazi ile bildirir. Soz uzerine y aprl rrns 

isler ve islernler hakkinda muteahhidin istek ve iddialari, idare tarafmdan dikkate almmaz. 

Muteahhit ile kontrol teskilan arasmda anlasmazhk olursa, bu anlasmazlik (53 .) madde 
hukumlerine gore idarece cozume baglarn r . 

KONTROL TESKiLATIN IN YETKILERi 
MAD DE 14 _ .Muteahhit butun isler i kontroi teskilatunn , sozlesme ve eklerindeki 

hukumlere aykm olmarnak saru ile verecegi talimata gore yapmak zoru ndadrr . 

Muteahhit kullanacagt her turlu rnalzemeyi kontrol teskilauna gosterip , i ~ icin elve risli 
oldugunu kabul ettirrneden j ~ basma getirernez. Malzemenin teknik ~ arti1ame i e re uygun olup 
olmaulgll1 l inceleyip gozden gcc;:i rme k ic;:i n kontrol t e~ki1at l istedigi ~eki j de deneyler yapabilir ve 
ister i ~ye rind e. ister ozcl veya rcsmi laboratuvarlarda olsun, bu ueneylerin giderleri sozlqmesinde 
ba~ ka bir hOkum yoksa Ill uteahhit tarafmdan k a r ~ ll al1lr. Mliteahhit . deneylerin i;;yerillde 
yapllrnasll1 l istcrse hunun ic;: in gerekli arat; ve tec;hiz3tJ kendisi saglamak zorumladlr. . 

8 



--~ ~ .... ~, . :_~.....,.-, .... : .........Ia:)'O~	 ,-,,,,,;';:: .,.-~
 

Kontrol teskilannm kabul ettigi malzemede n rnumkun olanlarm ornekleri muhurlenerek 
isin sonuna Kadar saklarur. 

Muteahhidin isyerine getirdigi malzemenin , teknik sartnarnesine veya daha once almmis 
muhurlu orne gine uygun ve j ~e elverisli olrnadigi anlasrldrg, takdirde milteahhit, kontrol teskilaun m 
bu husustaki yaZ11J tebligau tarihinden baslarnak uzere on gun icinde bu malzemeyi isyerinden 
kaldmp uzaklasnrmak zorundadir . Bunu yaprnadigi takdirde kontrol teskilau, bu malzemeyi, burun 
zarar ve giderleri muteahhide ait olmak uzere, isyeri cevret j disma cikarmaya yetkilidir. 

Muteahhit tarafmdan kotu ve kusurlu yapildiklart kesin olarak anlasilan is kisrmlanru 
yiktmp rnuteahhide yeniden yapur rnak hususunda kontro l teskilati yetkilidir. Miiteahhit, bu konuda 
kendisine yazrholarak verilen talimat uzerine, belirlenen sure icinde soz konusu i ~ krsimlanm 

r~~	 
ayn ca bir bedel istemeksizin yikip yeniden yapmak zorundadir . Bu hususta bir gecikme olursa 
sorumlulugu muteahhide aittir. 

KONTR OL TESKiLATI i <;ir.l GEREKLi BiNALARl N YAPILMASI 
I\lADDE 15 - Muteahhit kontrol teskilaumn islerle ilgili her turlu calismalan ve 

gerektiginde yaup kalkmalari icin, sozlesrnesinde belirlenen sartlar altmda uygun yerler, bina 
ve!vey-a barakalar hazirlayrp bedelsiz olarak idareye teslim etmek zorundad ir. Miiteahhidin 
sozlesrne gereg: bedelsiz olarak yapmak zorunda oldugu binalarm dismda , idarece istendigi 
takdirde rnuteahhit, kontrol teskilau icin gerekli c lan baska binalan da bedeli karsrligmda 
yapacaknr 

Bu binalann , proje ve ozel sartnamelerinin miiteahhide verildigi tarihten baslarnak uzere , 
sozlesmesinde belin ilen sure icinde tamamlanarak kontrol teskilanna teslim edilmeleri gereklidir. 
Bina 'ie barakalarm teslimi gecikirse bunlar icin sozlesmede yazili cezalar uygularnr. 

Bina ve barakalar ister bedeli karsiligmda, ister bedelsiz olarak yapilrms olsun, isin 
bitiminde idarenin mall olur . 

Kontrol teskilati icin yapilacak binalar, idarenin gosetercegi yerlerde yapilacaktir . 

BOLUM: V 

lSiNYURUTULMESi 

iS PROGRAMI 
MADDE 16 - Muteahhit, sozlesmenin Sayistay ' ca tescilinin kendisine tebligi tarihinden 

baslamak uzere sozlesme veya eklerinde belirlenen sure icinde, ustlenilen yapim ve hizmet isleri 
icin i~ kalemler ini, yilhk i;; miktarlann i, ihzaran ve yI1 1Jk odenek dilimlerini gosterir ayr mtih bir ~ 
i~ program: duzenl er ve kontrol teskilanna verir. ldare, i§ programmm verildigi bu tarihten 
baslarnak uzere sozlesme veya eklerinde belirlenen sure i t;: inde program; oldugu gibi veya gerekli 
gordugli degisiklikleri yaparak onaylar. 
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Bu i~ programm da. resmi tat il gunleri ile sozlesrnesinde bel irtilrnis ise, iklim sartlanndan 
dolayi calismaya elverisli olmayan donernler dtsindaki biitun gunlerin calrsilarak gecirilccegi 
gozonunde turulacaktir . Ancak isin .bitiminde bu devre dikkate almmaz ve idare muteahhitten , ;l 

teknik sartlari yerine getire rek isi tarnamlarnast icin bu devre icinde cahsrnasuu isteyebil ir. Buro 
cahsrnalanna iliskin program bolurnlerinde iklim sart lan dikkate ahnrnaz . 

Hizmet islerine ait i ~ prograrnlarmda, hizmete iliskin proje . rapor, teknik belgeler vb.nin 
idareye hangi sira ile, hangi tarihlerde verileceg inin belirtilmesi gerekl idir. Bunlan n haztrlanmast j 

icin idareee ver ilrnesi gereken bilgiler in, esaslarm ve talirnatm, kendisine engee; hangi tarihlerde ~ 
verilmesi gerektigini muteahhit, ayn nnli bir sekilde j~ program: ile birlikte idareye bildirileeekt ir. • 

Buyuk ve onernli yapilarda idare , rni.iteahhitten, cubuk i~ program: yerine C. P .M. veya 
benzeri bir metod ile is program. duzen lenrnesini isteyebi lir. 

Muteahhit idareee onaylanrrus i~ programm a aynen uymak zorundadir. Aneak zoru nlu 
hallerde idarenin uygun gorU?li ile i~ programmda degisiklik yapilabilir . .. Islerin miktan nda i~ prograrmrn etkileyecek olcude bir artis veya i~ de idarece onaylanan 
bir sure uzaurru bulundugu takdirde , rnuteahhit bu hususun kendisine tebligi tarihinden baslamak 
uzere on gun icinde yeni duruma gore bir is program I duzenlernek zorundadrr . 

MUTEAHHiDiN i~ BASI~1)A BULUNMASI 
l\'1ADDE 17 - Muteahhit ilstlenmis oldugu isin devarm suresince, i ~ yerinden aynlamaz. 

ancak, idare tarafmdan kendi yer ine kabul edi!ecek birisini, islerin geeikmesine ve durmasma hie; 
bir sekilde yol acmarnak saru ile vekil birakarak is basmdan ayn labilir. MOteahhit veya vekili 
isyerinden ayn lrnalan m gerektiren zorunlu hallerde , korurol teskilatindan izin almak 
zorundadirlar. 

Miiteahhi t veya vekilinin, istendig: zarnan islerle ilgili denetimler ve calismalar strasmda 
komrol teskilan ile birlikte bulunrnalan gereklidir. 

i ~iN ytrRUTtrLMESi ic;iN GEREKLi PERSONEL VE ARAc;LAR 
MADDE 18 - Sozlesrnenin imzasmdan soma rnuteahhit, ustlenmis oldugu isin onemine ve 

i~ programma uygun olarak, islerin yapilmasi icin gerek li her turhl makina, arac ve yardrrnct 
tesisleri hazrrlarnak, her tUrlil malzemeyi ve iscileri saglamak ve ihzaratla ilgili onlernleri alrnak . 
zorundadir. 

hin baslangicinda ve devarm srrasmda, program a uygun olarak yurutulmesini saglarnak 
uzere, rniiteahhit tarafindan yapilanhazirhklarm ve alman onlernlerin yeterli olup olmadigmm . 
takdir hakki ida reye aittir. 

Mi.i teahhit, isin sozlesrne suresi icinde bitirilmesi icin, gerekli miktarda malzeme yi ve 
yeterli sayida isciyi her an is basmda bulundu racaknr. Aksi halde, bu hususta kendisini uyarrnak 
i.izere yaptlacak tebligat tarihinden baslarnak uzere on gun icinde bunlan istenen sayi ve rniktara 
cikarmak zorundadir. 

Muteahhit islerin yurutulm esinde, bulabildigi surece egit im gorrnus, diplomah elemanlan 
calisuracak ve bunlan her zarnan digerler ine tercih edecektir. 
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ldare . taseronlar arac ilrg: ile yaprlmasiru sakincah gordugU herhangi bir i ~ b6li.i nunun 
dogrudan dogruya muteahhit tarafrndan yapilrnasuu her zarnan isteyebilir. Taseronlartn idareye 
karst hie bir sifat ve yetkileri olmayip bunlara yapnn lan tum islerden mutcahhit sorumludur. 

Cahs urdigr iscilerle kullandigt makina, arac ve malzernenin idarece her an kontrot 
edilebilrnesi icin rruiteahhit. her gun bunla rm miktar lan rn (turle ri ne gore ayrilrnak ve 
cahsnn khklan ve kullamldtklart yerlerle isler ayr t ayn beiirtilmek uzere) ayrmuh sekilde gosteren 
cetve lleri kontrol teskilauna vermek zo rundadir. 

is l\l iKTARINDA ARTMA VEYA EKSiu VIE 
!\IADDE 19 - Yapun islerine iliskin bir sozlesmenin uygulanmast sirasmda kesif ve 

sozlesmede ijngl'J rU!memi$ olan, i ~ arus: veya eksilisi zorunlu hale gelirse muteahhit, 2886 sayilt 
kanun hukum lerine gore, kesif bedeli ni n % 30' una k adar olan degi sik l ikleri sozlesme ve 
sartnamesindeki huk urnl er cercevesinde (sure haric) yapmakla yukurnludur . 

Kesif bcdeli arusirun % 30'u gecmesi halinde sozlesme bozulur. Ancak bu durumda 
muteahhit. isin kes if bedel i ve % 30 kesif arusmm k a r~l l l g J isleri, sozlesme ve sartnamesindeki 
uukurnler cercevesinde, yapmak zorundadir. Taahhudun % 30 kesif arusi ile bitrnernesi ve bu 
nedenle rasfiye edilmesi halinde. muteahh it, idaredcn hi ~ bir masraf ve tazminat isteyernez. 

% 30 c'r311 inuar: fazla arus: terncl, tune l ve benzcri islet ile ' dogal afetler gibi nedenlerden 
iler i gelmis ise. idarenin isteg], muteahhidin kabulu ve il gil i-bakaru n vcya birinei derece ita amirinin 
onayr ile. sure haric , aym sozlesme ve sartname hukumleri cercevesinde % 30 'u gecen isler de 
aym miiteahhide yapu r ilabi l i r . 

Kes if bcdi l in in S 70 'i!lden daha dusuk bedelle tamamlanacagi anlasilan islerde, mu teahhit 

!~i bitirrnek zorundadir. Bu durumda, muteahh ide, belgelernek saru ile yapmis oldugu gercek 
ider lerine karsihk olarak ihale bedelinin % 70' j ile yapug: isin tutan arasmdaki bedel farkmm % 
' ine kada r odeme yapilabilir 

r i YAT LARI BE LLi OLl\ l AYAN i SLER 
\l ADDE 20 - Kesit ozctinde vcya hirim fiyat cetvelinde fiyan gosterilmernis olupda 

yapilrnas: idarece istenen yaprm ve hizmct islerini n yeni birim fiyatlan tesb it edilirken oncelik 
masl ile a ~ a gldaki analizler kul larnl tr ; 

a - Sozlesme ve eklerindeki (birirn fiyat cetvcllerindeki) birim fiyatlan n tesbitinde 
kullanrlan analizler veya varsa 0 i ~e ait teklif analizler ; 

b - Sliz le ~ m e hirim fiyallan nlll lesbilinue kullaIlllan analizlerle veya varsa 0 i~e ait teklif 
3nallz!erle klyaslallarak bulullacak analizler; 

c - Diger iJarelere ait benzer analizler; 

d - Birilll fiyatl tesbit ecJ ilccek i ~ ka!cmler i i(,:i n0 i ~ i n yapJl mRsI sl rasllH.la tutulac ak puantajia 
tesbit edilecek malzemc m,iktarlan ile i ~ (,:i ve l11 a k i nala rm ~a l l ~ma saatleri esas almarak 
o!u~turlli acak analizler; 

. Yeni birirn fiyatlarm lcsbitinde, yukandak i analizlere oncelik SlraSI ile a~ag l dak i rayi<;le r 
uygulalllf .; 

I - Bayll1tlIrllk ve iska n £3akanlJglllca tesb il edilip yaY llnlanan rayic; ler veya varsa 0 i ~e ait 
leklif rayil;ler ; 
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2 . Diger idarelerce tesbit edilmis rayicler: 

3 . Idarece kabul edilmek sarn ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasmca onaylanmis memleket 
rayicleri; 

Bu usullerden hie biriyie yeni birim fiyat tesbiti murnkun olamiyorsa, a is kalemine ait, 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasmca onaylanrms fatura bedelleri esas almarak yeni birim fiyat tesbit 
edilebilir . 

Yeni birim fiyat, muteahhitle birlikte yukanda belirtilen usullerden biri ile tesbit edilerek 
bu hususta duzenlenen tutanak idarenin onayma sunulur 'Ie onaydan soma gecerli olur . Yeni birim 
fiyat tesbitinde muteahhitle uyusulamaz ise an lasmazlik , idaresi tarafmdan en cok bir ay icersinde 
Bayindirhk Kuruiuna intikal ettirilir. Baymdtrlik Kurulu tarafindan tesbit edilen fiyaun iki tarafca 
kabulu zorunludur . 

Birim fiyat uyusmazhgi hallerinde muteahhit, Bayindirhk Kurulunun kararuu beklemeden, 
idare tarafmdan tesbit edilmis fiyaun uygulanmasi saru iie ise devam etmek zorundadir. 

Bu maddede belirlenen ususllerle tesbit edilen birim fiyatlara, sozlesme veya eklcrindeki 
esaslara gore, varsa ihale indirimi uygulamr. 

Idare istedigi takdirde, sozlesme 'Ie ekleri kapsammda bulunrnayip ayrrca bir miitcahhide 
yapnnlmasi mumkun olan isi baskasina yaptirabil ir, bundan do layi muteahhit hie bir isiekte 
buIunamaz. 

S6ZLE~ME VE EKLERil\T£ UYiVIAYAN i ~LER 
I\:1ADDE 21 - Muteahhit projeIerde kendiliginden hie bir degisiklik yapan iaz.. Boyutlan, 

kullanma sekli ve durumu proje ve sartnarnelere uymayan, kotu ve kusurlu olduklan tcsbi: cdilcn 
isleri rnuteahhit, kontrol teskilanmn taliman iIe, belirlenen sure icinde bedclsiz olarak dcg i ~1 irmck 
veya bozup yeniden yapmak zorundadir. Bundan dolayi bir gecikme olursa sorumlulugu 
miiteahhide aittir . . 

Bununla birlikte, muteahhit.tara findan proje ve sartnarneden farkh olarak yupi lnus olan 
islerin, teknik ve sanat kurallan na ve istenen ozelliklere uygun oIdukIan idarccc tcsbir edilirsc bu 
isler yeni sekilleri ile de kabul edilebilir . 

Ancak bu takdirde rnuteahhit, daha buyuk boyutta veya fazla miktarda malzcme 
kullandigrm ve daha fazIa el ernegi harcadigim one surerek fazla bedel isteyemez. Hu gibi hnllerde 
hakedis raporlarma, proje 'Ie sartnamelerde gosterilen veya yazih talimatla bildirilcn boyutlara 
gore hesaplanrms miktarlar gecirilir . Bu sekilde yapilan islerin boyutlan , el emeginin lll:gcri ve 
malzemesi daha az ise bedeli ona gore odenir. 

i,sLERiN HATA, KUSUR VE EKSi KLiKLERi 
MADDE 22 - Kontrol teskilau , muteahhit tarafmdan yapilrms olan isin eksik, harah ve 

kusurlu oldugunu veya malzemenin sartnamesine uygun olmadigim gosteren beIirtiler ve kanitlar 
gordugu takdirde, gerek isin yapmu srrasmda 'Ie gerekse kesin kabule kadar alan suredebu gibi 
eksiklik, hata ve kusurlann incelenrnesi ve tesbiti icin gerekIi gorulen yerlerin kazilmasuu ve/veya 
yikihp yeniden yapilmasmi muteahhide teblig eder. 
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Bu incelerneler rnuteahhit veya vekili ile birlikte yapili r . MOteahhit veya vekili bu konuda 
yapilacak cagriya uyrnazsa incelerneler kontrol teskilau tarafmdan tek tara fh olarak yaprl ip durum 
bir tutanakla tesb it edilir. 

Bu gibi incelerne ve arasurrnalann giderleri, islerin natal : ve kusurlu oldugunun anlasrlmasi 
halinde muteahhide ait olur. Aksi anlasihrsa gene! hukumlere gore islern yapilir. 

Sorurnlulugunun muteahhide ait oldugu anlasrlan hatali, kusurlu ve malzemesi kotu islerin 
bedelleri, gecici hakedisle re girmis olsa bile,miiteahhid in daha sonraki haked islerinden veya kesin 
hakedisinden veya terninaundan kesilir . 

J\llJTEAHHiDiN BAKliVI VE nUZELTM E SO RUMLULUKLARI 
l\lADDE 23 - Ustlenilen yapim ve hizmet islerinin her tGrlU sorumlulugu, kesin kabul 

islernlerinin idarece onay lanmasi tarihine kadar, turnuyle miiteahhide aittir. Bu nedenle muteahhit, 
gerek malzemenin kbtUliigUnden ve gerekse yapim ve hizmet islerinin kusur ve eksikliklerinden 
dolayi, idarece gerekli gcru lecek butun onan rn ve duzeltmelerivsurekli bakirn islerini kendi 
hesabma derhal yapmak zc rundadir. 

Mliteahhit bu zorunluluga uyrnadigi takdirde , idare kendisinden bir yazi ile 
ytikiirn lultiklerini yerine getirmesini isteyecektir. Bu talimann muteahhide tebl igi tarihinden 
baylamak tlzere isin ozelltgine gore, tal irnat yazismda idarece daha uzun bir sure verilmernisse; 
rnuteahhit on gun icinde yukumluluklerini yerine getirrneye fiilen baslarnadrgi veya baslayrp da 
belirlenen sure icinde teknik gereklerine gore isi bitirrnedigi takdirde idare, soz konusu onan m, 
duzeltrne ve bakirn isler ini, butun giderleri muteahhide ail olmak uzere 2886 sayili kanunda 
goster ilen usullerden bir i ile yapunl abilir . Idare bu isler icin muteahhidin terninatmdan veya varsa 
diger alacaklarindan oderne yaprnaya yetkilidir. 

Mutcahhidin yapugi islerde, kesin kabul tarihine kadar gecen zaman icinde , herhangi bir 
aksaklik g6rUl dDgi..i takdirde .bu aksakliklar yukanda belirtildigi sekilde duzeltilip onan lmakla 
birlikte idare. isin niteligine gore, aksaklig: tesbit edilen bu gibi yaprm ve hizmetislerinin kesin 
kabul islernlerini uygun bir tanhe erteleyebilir. Bu takdirde kabulu ertelenen krsirn icin .idarenin 
uygun gorec egi bir miktarda terninat alikonur. Yap IIan islerde.muteahhidin kusurundan 
kaynaklanan ve ivedi likle ele almrnasi gereken aksakhklar meydana geldiginde , miiteahhidin 0 

anda i ~ le ilgilenip konuyu ele almasi irnkaru yoksa bu takdirde idare, yaztlt olarak haber vermek 
suretiyle rnuteahhit adma bu aksaklrgi giderir. Miiteahh idin tebl igat adresinde bulunamamasi veya 
ise ilgi gosterrnernesi halinde idare, muteahhit hesabma aksakhgi giderip gerekli onlernleri alrr ve 
muteahhid in bu uygulamaya itiraz hakki olmaz. 

Muteahhidin yapug: islerde kesin kabul tarihinden baslayarak bes I'd icinde malzemenin 
hileli olmasmdan veya isin teknik gereklerine uygun yapJlmamasmdan dolayi zararve kayiplar 
olustugu takdirde bu zara r ve kayiplar 2886 sayilt kanunun (87 .) maddesi uyarmca rnuteahhide 
tarnarnlatunlip odettirili r. 

1\1UTEAHHiDiN KUSURU DI~INDAKi HASAR VE ZARARLAR 
!\lADDE 24 - Olagan ustD hailer ve dogal afetlerin isyerler indeve yapilan islerde meydana 

getirecegi hasar ve zararla r (7.) maddede belirlenen (all risk) sigorta kapsammda bulundugundan 
rnuteahhit, bu hasar ve zarar icin idareden hie bir bedel isteyemez. Ancak bu hasar ve zararlardan 
rneydana gelecek gecikmele r icin miiteahhide gerekli ek stire verilir. 
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Savas, yurt icinde seferberl ik, ayakJanma, i<; savas ve bunlara benzer olaylar veya bir 
nukleer yakutan kaynaklanan radyasyonlar ve bunlann gerektirdigi onlernler sonucunda meydana 
gelecek riskIer ile idarenin islerin tamarnlanrrus kisnnlanm tes!im alarak kullanrnasmdan do layi bu 
krsrmlarda dogacak riskler idareye aittir. 

M UTEAH H i DE AiT CiDERLER 
M ADDE 25 - Taahhudun gerceklestirilrnesi icin gerekii ve muteahhidin yapmak zorunda 

oldugu bazi islerin karSllIgl olan, asagidaki bentlerde gosterilen giderle rin tiirnil, sozlesme veya 
eklerinde kimin tarafindan odenecegi belirtilrnemis ve aksine bir hukum bulunmamakta ise, 
muteahhide aittir : 

a - Gerek ism yonetimi, gerekse isde kullarnlacak her tOdDmalzeme, arac , makina, tasu 
vb.nin tasmmalan (birim fiyatlarda yer alanlar bunun dismdadir) . bunlar icin gerekli depo, baraka, 
hangar , garaj vb. tesislerin yaprlmasi, bunlann korunmalan, sigortalan ile ilgili giderler ; 

b - Taahhudun yerine getirilmesi icin, muteahhit tarafmdan ge rekli gorulen butun hizrnet 
yollan (29" rnaddede aciklanan malzeme ocaklannm degistir ilmesi halinde acilacak yollar bunun 
dismdadir) ile bunlarm uzerinde ki gecici kopru ve gecitlerin yaptrn ve bakrrn giderleri ile kamuya 
acik yollarda i§ suresince, almrnasi gerekebilecek.onlemlerin giderleri ; 

c - Projelerin zemine uygulanrnasi, roleve gibi islet He kontrol teskilan tarafindan denetim 
amaciyla istenen her turlu olcmeler icin gerekl i arac, malzeme ve personel giderleri; 

d - Sozlesrnede veya eklerinde belirtilen yuklerne ve benzeri teknik deneylerin giderleri . 

e - Kabul heyetlerinin gerekli gordugu durumlarda , rnuteahhidin yapng: islerle ilgili olarak 
guven saglamak icin yapilacak butun yuklerne deneylerinin giderleri ; 

f - Santiye hizmetieri icin gerekli enerji ve suyun (yapmm bunyesine giren su ve enerji 
bunun drsmdadir) saglanrnasi, tasmrnasi ve dagiulmasi icin gerekl i tesislerin yapilmasi ve bunlarla 
ilgili isletrne giderleri; 

g - Kontrol teskilatinm isin durumunu, ilerlernesini gostermek ve tesbit etmek uzere, i ~ 

sures ince gerekli gorecegi zamanlarda ve belirleyecegi yeterli gorunumlerde cekilecek, isin degisik 
asamalanru gosterir ucer kopya fotogra flarm filmleri ile birl ikte gider leri; 

AT ASM ANLAR VE u.cn.t Di GER DEFTERLER 
M ADDE 26 - lsyerlerinde, yapilan islerin bu tun ayrmnlanm gOnG gunune kayit altina 

almak icin, orneklerine gore santiye gunluk, roleve ve atasman defterleri , bunlarla ilgili belgeler 
rnuteahhitle birlikte kontrol teskilau tarafmdan tutulur. Muteahhit bu defterleri ve ilgili belgeleri 
irnzalamak zorundadir . 

Bunlardan imzah birer kopya muteahhide ver ilir. 

Muteahhit bu beigelerle defterleri irnzalarms olmakla icindekileri ve yapi lanhesaplarm 
dogrulugunu kabul etmis olur . l rnzalamaz ise veya ihtirazi kayitlar altmda imzalarsa karst 
goruslerini yazrli olarak bildirrnesi icin, defter ve belgeler in kendisine gosterildigi tarihten 
baslarnak uzere on gun sure verilir. Bu sure icinde karst gorusler ini yazt ile bildirmezse belgelerin 
ve defierlerin icinde kayrth hususlari kabul ve imza etmis sayihr . Bu sonucu tesbit eden bir tutanak 
duzenlenerek atasmana eklenir. 
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i ~iN St RE S! VE UZATILMASI 
MADDE 27 - Ihale ediJen isin. sozlesmesi lie belirlenen zamanda tarnamlamp gec ici kabule 

elverisli bir durumda teslim edilrnesi sozlesrnenin en onernli sartlarmdandrr . Muteahhit bu onemli 
san a herhangi bir sekilde uyrnazsa, "Yapim, hizrnet ve tasrma isleri ihalelerinde uygulanacak gene! 
ve ortak esaslan belirleyen tip sartname'inin (8 ,) maddesi gereg ince sozlesmede gosterilen cezalar 
uygulanir. 

Sozlesmesinde belirtilen ve vso rumlulugu rnuteahhide ait olmayan zorunlu gecikme f 
"	 

nedenlerinin dogusunda, durum idarece incelenerek isi engelleyici nedenlere ve yapilacak isin 
niteligine gore isin bir kismina veya tamarnma ait sure uzaulir . 

Muteahhit, surenin uzanlmasuu gerektiren nedenlerin ortaya cik ismdan baslamak uzere on 
gun icinde, olaylann aynnulan ru ve sonuclan ru ve i ~ suresinin ne kadar uzatilmasi gere ktigini, 
uzanlacak surenin belirlenmesi 0 anda mumkun degilse nedenlerini belirten biryazi ile idareye 
basvuracak ve durumun acikhk kazanmasmdan soma istedigi sure uzatnmru da ayn bir yazt ile 
derhal bildirecektir. Ancak idarenin neden oldugu, sure uzanrmm gerektiren gecikme lerde 
muteahhidin basvurusunun on gun icinde yapilmasi saru aranmaz. 

Zamarunda yapilrnayan basvurular dikkate ahnrnaz ve muteahhit basvuru suresini 
gecirdikten soma sure uzaum: isteginde bulunamaz. Zorunlu nedenlerin devarru sirasinda yapilacak 
basvuru, on gun oncesinden gecerli olmak uzere dikkate almabilir : 

Sozlesrnesinde isin tarnamlanmasi icin sozlesme tarihinden baslayarak bell i bir tarih 'Ie sure 
belirlenen ve baskaca kayit bulunmayan islerde, isin yapilmast icin tesbit olunan donerne rastlayan 
kJ ~ aylarinm ve resrni tatil gunlerinin etkisi de gozonunde tutulrnus sayilacagmdan muteahhit, 
~alI~mad l gl bu gibi gunleri one surerek sure uzaulmasi isteginde bulunamaz. Ancak sure 
uzanm lannda, cahsilamayacak gunler de dikkate almarak ver ilecek surenin belirlenrnesi gerekir . 

rsix SiJRESiN'DEN ONCE BiTiRiLMESi 
MADDE 28 - Muteahhidin taahhudunu sozlesmede tesbit edilmis sureden once 

tamamlarnasi halinde, idarelerince yarar gorulen yapim islerinde, esaslari sozlesme ve 
~a rma mel er inde belirlenmis olmak saru ile erken bitirme primi verilebilir. 

Sure uzaurm verilen islerde, hicbir sekilde erken bitirme primi verilemez. 

Isin erken bitirilmesi halinde, muteahhidin istegi uzerine, idare sozlesmedeki bitirn tarihini 
beklerneksizin "Kabul islernleri" bolurnunde belirlenen usullere uygun olarak kabul islernlerini 

, tamarnlar. 

~ 
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BOLUM: VI
 

MALZEME OCAKLARININ KULLANILMASI,
 

YIKMA VE KAZILAR
 

1\IALZE1\IE OCAKLARININ KULLANMA ~ARTLARI VE OCAK 
DEGi~iKLiKLERi 
MADDE 29 - Tas, kum, cakil, graviy e, balast, tugla, kirec, stabilize vb. malzerneyi
 

muteahhit, sozlesrne veya eklerinde belirlenmis veya sonradan idarece tespit edilmis ocaklardan,
 
ocak gosterilrnesi gerekmeyen nitelikteki islerde, yine sozlesme veya eklerinde belirtilmis yerlerden
 
saglarnak zorundadir.
 

. -
Mtiteahhit sozlesmede belirlenmis ocaklar yerine baska ocaklarm kullarlmasmi onerirse ve 

bu 6nerilen ocaklardan saglanan malzemenin sozlesmede nitelikleri belirlenen malzemeye esdeger 
oldugu ve degisiklik gerekcesiile diger hususlar kontrol teskilau tarafmdan kabul 'edilirse durum 

- bir tutanakla tesbit edilir. Bu tutanagm idarece onaylanmasmdan sonra mOteahhit bu gibi ocaklan 
kullanabil ir. 

Idare gerektiginde ocak yerlerini muteahhidin onerisi olrnaksizm da degi~tirebilir. 

Ocak degistirildig] takdirde , sozlesmede aksine bir hukum yoksa, tasrrna uzakhg: vb . 
farklar her iki taraf icin de dikkate almir. 

Ocak d egi~ikli gi halinde, fark bedel odenmesi veya kesilmesi, ocak degi$ikligine iliskin 
onaylanrms tutanakta belirtilen tarihten baslarnak uzere uygularur. 

he uygunlugu daha once tespit edilrnis ocaklardan alman ornekler, muteahhitle kontrol 
teskilau tarafmdan miihurlenerek saklarur. Muteahhit ocaklardan getirecegi malzemeyi elde 
bulunan bu orneklere uygun olmak sarti ile isyerine tasiyabilir . Kabul edilmis ornege uygun. 
olmayan ihzarat, islerde kullarulamaz. 

Ocaklardan cikanlacak malzernenin en iyi damarlardan alln~asl ve ise en elverisli cinsten 
olrnast gereklidir. 

Sozlesme veya eklerindeaksine bir hukum yoksa sozlesmesinde belirlenen ocaklar icin ,i
>ocak acma giderleri miite ahhide aittir .
 

Ocaklan n isletilrnesi ocagi korletecek ve isletrneyi guclestirecek sekilde yapilmayacaknr. .
 
Ocaklann kullarulrnasr sonucunda muteahhit, buralanm ocagm tekrar isletilmesi icin uygun bir
 
sekle getirrnek ve temizlemek zorundadir. Bu isler icin muteahhide herhangi bir bedel 6denmez.
 
Muteahhit bu isleri yapmadrgi takdirde (8.) rnadde hukumleri uygularur.
 

Muteahhit. isin yapilrnasi icin idare tarafmdan kendisine gosterilen ocaklardan elde ettigi
 
malzerneyi, sozlesme konusu isten baska hie bir yerde kullanam ayacagi gibi hie birsekilde de
 
satamaz.
 

MEVCUT YAPILARIN YIIqLMASI
 
MADDE 30 - Isyerlerine rastladigi icin yrkilrnasi gerekeri ve muteahhide yiknnlan mevcut
 

yapilardan cikacak malzemenin,yenden degerlendirilmesi ve gerektiginde kullanrlabilmesi icin
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rnuteahhit tarafrndan dikkatle ayiklanrnasi ve kontrol teskilannm gosterecegi yerlere istif edilmesi 
gereklidir. 

Bu yikrnalar icin birim fiyatlarda veya kesif ozetinde yazih bedeller odenir Eger birim 
fiyau yoksa veya kesif ozetinde bu yrkrn alar icin bir bedel konmamissa mOteahhidin bu hususta 
idarece kabul edilecek giderleri, ihale indirimi uygulanmaksi zin yuzde on fazlasi ile odenir . 

KAZI VE YIKM ALARDA BULANAN DEGERLI rsvA 
MADDE 31 - Devlete ait yerlerde yaprlan kazrlarda ve yrkrnalar sirasmda elde edilen 

malzeme idareye aittir. AyJ1l sekilde cikacak kultilr deger leri, degerli esya ve sanat eserleri Devlete 
aittir. Bu gibi esyayi crkarrnak icin gerektigi takdirde rnUteahhidin yapacagr, idarece kabul edilecek 
giderler kendisine odenir . 

Bu gibi esya ve sanat eserlerinin meydana cikrnasmda. mtiteahhit derhal i~ basmdaki kontrol 
teskilanna bilgi vermek ve ilgili memurlar gelip teslim almcaya kadar bunlan saklayp korumak ve 
bu husustaki kanun, tiizuk ve yonetmelik hukumlerine uymakzorundad rr. Aksi takdirde kanunla rda 
belirt ilen eeza hukumleri uygularur . 

KAZILARDAN VEYA DEVLETE AiT YIK.MALARDAN <;IKARILAN MALZEME 
MADDE 32 - Isin sozlesrnesinde veya ekler inde gosterilenler dismda, kazilardan veya 

Devlete ait yapilarm yrkrlmasrndan cikacak malzemenin kullarulmasim kontrol teskilati uygun 
zorurse, muteahhit bu aibi malzemevi kullanmak zorundadir. .- ...... _" 

Bu turden malzeme icin ihzarat bedeli odenrnez. Ancak bu malzemenin cikanhp 
ayrklanrnasr i ~~iligi ile kullarulmasmdan ileri gelen giderler (20 .) madde hukurnlerine gore 
belirlenerek muteahhide odenir. 

BOLUlY! : VII
 

IYrUTEAHHiniN <;ALISTIRDIGI PERSONEL
 

<;ALI;;;ANLARIN HAKLARI VE <::AL!~MA;;;ARTLARI . 
MADDE 33 - Miiteahhid yururltikte bulunan mevzuat hukumlerine uygun olarak, i ~e aldlgl 

her isci.personel ve teknik elemana ise girdigi tarihi, adt ve soyadim, ticretini ve iicretin odenecegi 
tarih i gosteren, kendis i veya vekili tarafrndan irnzalanrms usulune uygun bir kame vermek 
zorundadrr. 

Ucret miktan ve oderne tarihi degisrnedikce bu kam e her iki tarafca gecerli sayilir. 
Degisiklik oldugu takdirde mtiteahhit calisanlan na verdigi karneyi bu esasa gore , yedi giln icinde 
degistirrnek zorundadir . Bu yeni karnede onceki bi!gilere ek olarak yeni karnenin gecerlik tarihi 
mutlaka yazilrr. 

Kontroi teskilan i ~ yerinde calrsanlar arasmda rniiteahhit veya taseronlarca ucretleri 
odenmeyenlerin bulunup bulunmadrgim kontrol ederek iicretler i odenrneyen varsa milteahhitten 
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veya taseronlardan istenecek bordrola ra gore bu ticretlerin rnuteahhit hakedisinde n odenrnesini 

saglar. 
Bunun icin mtiteahhidin hakedis istemesi uzerine bu istek ve hakedis in odenecegi tarih 

(yaklasik olarak) . 1475 sayih h Kanun u'nu n (29.) maddesinde yazih oldugu sekilde Han olunur. 
Ilarun yaprldigt. kontro1 teskilanru n ve muteahhit veya vekili ile isci ternsilcisinin imzaladikla n bir 
tutanakla tespit edilerek bu tutanagm bir kopyasi hakedis in oderne yerine gonderilir. 

MUteahhitten alacagi olan isci, personel ve teknik elemanlar, Han tarihinden baslarnak iizere 
bir hafta icinde kontro l teskilatma basvurabilirler. 

Alacaklar, hakedis raporunun duzenlendigi tarihten hemen onceki (i~<; i ticretler i 6deme 
gumi oncesindeki) gunler icin belirlenrnis sayilir. Bu tur alacaklarm U<; aylik tutan ndan fazlast 
hakkmda idareye herhangi bir sorumluluk dusmez, 

Bildiri len alacak iddialarr, mUteahhit veya taseronun kayitlan ile varsa puvantaj ve daha 
onceki hesap pusulalan ndan ineelenip anlasmaya van Ian miktarlan n (tic aylik ticret tutan ru 
gecrnemek uzere) rnuteahhitce bordroya baglanrnasi saglarnr ve bu bordrolar haked is raporu ile 
birlikte oderne yerine gcnderilir. 

Miiteahhidin hakedisinin odenrnesi gereken kismmdan indirilen bu bordro tutart ayn bir 
cekle oderne biriminin ilgili rnuternedine verilir. Ve bord roda gosterilen alacaklar ilgililere kontrol 
teskilati, rnuteahhit veya vekili ile i~r; i temsilcisinin onunde odenir. Bu husus ayn ca bir tutanakla 
tespit olunur. Yapilacak tebligata ragmen rnuteahhit veya vekili odernede hazir bulunmazsa bu 
husus tutanakta belin ilir. 

Mtiteahhidin is verdigi taseronlarm gundelikci, haftahkci veya ayhkci olarak isyerinde 
calisurdig: isci, personel ve teknik elemanlan n tamarru da rniiteahhidin elernanlan hukrnunde olup 
bunlarin ucretlerin in odenrnesinden de dcgrudan dcgruya mUteahhit sorurnludur . Muteahhit, 
bunlan n ucretleri hakkmda da aynen Kendi elemanlan gibi ve yukan da belirtildi gi sekilde islem 
yapmak zorundadir . Personel alacaklarmm kontrol edilebilmesi icin mUteahhi t, teknik ve idareci 
personeli ile isciler ine yapugi odemelerin bordrolarmdan birer kopyastrn, bordro lann 
duzenlenrnesi tarihinden baslayara k en cok bir ay icinde, kontrol teskilauna verecek ve bu . \ 

bordro larda teknik ve idareci personel ile iscilerin sanatlan ve cahsu klari yerleri ad ve soyadlan 
ile degu m yerleri ve tarihleri be!irtileeekt ir. 

Bordrolarda muteahhidin veya vekilinin irnzasr bulunacaktir. 

Bu tiir alacaklan n tlimOpara ile odeni r. Para yerine k ismen de olsa marka veya baska bir 
~e y verrnek usulu ve muteahhidin kaminlerinde paradan baska herhangi bir seyin para yerine 
kullarulmasi yasaktir. 

Muteahhit <;all§tlrdlgl iscilerin, isin yapilrnakta oldugu bir iskolu veya meslekte aYl11 tipteki 
bu i ~ icin toplu sozlesme veya rnevzuatla kabul edilenlerden daha az elver isli olmayan sartlarda 
cahsm alanrn ve ucret almalanrn saglayacaknr . Ucre t, yan odeme ve cahsma sartlan mn toplu 
sozlesme veya mevzuatla tespit edilmernis olrnast halinde rniiteahhit, en yakm ve uygun bir 
bolgedeki iskolu veya meslekteki ayru tip bir is icin toplu sozlesrne veya mevzuatla tespit 
edilenlerden veya mtiteahhidin bulundugu i~kol u ve mes!ekteki benzer i~ve ren le rin verdigi genet 
seviyeden daha az eh:,eri~li olmayan tieret , yan odeme ve c;ah ~ma ~a rt l an nJ saglayacaktlr. 
MUteahhit, v.arsa ta~eronla rm , i ~ sahibi idare de sozlesmenin devri halinde .iSi devir alan 
Mtiteahhidin bu <;altsma ~ a rtlanha uymalarml saglayacak gerekli tedbirleri alacaklard!r. 
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Muteahhidin yukaridaki paragrafta aciklanan cahsrna sartlartna uyrnamasi veya bu sartlan 
uygularnamasi halinde (47.) madde hukumleri ile "Yapim ve Hizrnet Ihalelerine Kanlrna 
TuzugU"nun ceza hukumleri uygularur. 

<;ALISANLARIN SAGLIK iSLERi 
MADDE 34 Miiteahhit butun giderleri kendisine ait olmak uzere, hizmetinde calisanlar e 

icin, gerek teker teker ve gerekse topluca yasadiklan ve calisnklan yerler bakirmndan, ytiriirhikte 
clan saghk ve guvenlik rnevzuau hukurnlerine uygun olarak her ttirlU saglrk onlemler ini almak ve 
calisanlann yerel sartlara gore saghkh bir sekilde yiyip icmeleri, yaup kalkmalan ve yikanmalan , 
hastaliklardan korunma lari , hastalik veya bir kaza halinde tedavileri konularmda ilgili rnevzuat 
hukurnlerine ve idare veya kontrol teskilaunm kendisine verecegi talimata uymak zorundadtr. 

<;ALISANLARIN KAZAYA UGRAMALARI 
MADDE 35 - Muteahhidin (7. ) madde hukurnlerine gore onlemler almasma ragmen 

olabil ecek kazalarda, rnuteahhidin i~~ i ve personelinden kazaya ugrayanlann tedavilerine iliskin 
gider lerle kendilerine odenecek tazrninat rnuteahhide aittir . Ayri ca i ~ C; i ve personelden i~ basmda 
veya i ~ yuzunden olenlerin defi n gic1e rleri ile ailelerine odenecek tazrninatin nlmti de rnuteahhit 
tarafmdan kars ilarur. 

Muteahhi t bu hususta, yururliikte bulunan genet hukiimlere uyacaknr. 

<;ALI ~AI'.L ARlN yiYECEGI VE i <;ECEG i 
!\!ADDE 36 - Muteahhit, ise aldlgl isci ve personelinin, 6zellikle sehir ve kasabalardan 

uzak yerlerde , yiyecegini ve icecegini saglarnak tizere gereken butun onlernleri almak zorundadir. 
Ancak bu saglama isi, hicbir sekilde zorlama halini almayacak ve calisanlarm diledigi herhangi 
bir verden yiyecegini ve icecegini saglarnak hususundaki serbestliklerini bozrnayacaknr . Aynca 
muteahhit. isyer i cevresinde sanci lan n da bulunrnasiru engellemeyecektir. 

Mtiteahhidin isyerinde satacag: her tOrlii yiyecek ve :yeceklerin fiyatlan , isyerine en yakm 
kasabadaki perakende sans fiyatlanndan hicbir nedenle fazla olmayacakur. 

!\lUTEAHHiDiN SAKAT VE EsKi HUKUMLU \=ALISTIRMASI 
!\lADDE 37 ~ Ell! veya daha fazla sayida isci calisun lan islerde muteahhit, i~ Kanununun 

25. maddesi hukrnu geregince isyerlerindeki % 2 orarunda sakat ve % 2 orarunda eski hukumluyu 
carnhsurrn akla yukurnludur. Sakat ve eski hukurnlu sayismm tesbitinde devarnlt i ~r; i sayrsi esas 
ahrur . 

Muteahhit, sakat ve eski hukumluleri i~ ve i~ <; i Bulma Kurumu aracrhgi ile saglar. 

Sakat ve eski hukurnluler icin f ~ Kanununun 25. maddesine gore cikarilan Tuzuk 
hukurn lerine uyulur . 

MUTEAHHiDiN C;ALI~TIRDIGI Ki.SILERiN UYGUNSUZLUKLARI 
MADDE 38 - Muteahhidin teknik ve idar i personeli ile hizrnetli, i~<; i ve taseronlan arasmda 

her ne sekilde olursa olsun, is basmda bulunmasma engel durumlan tesbit e dilenler, ldare veya 
korurol teskilau tarafindan yapilacak tebligat uzerine, rnuteahhit tarafmdan derhal i ~ basindan 
uzaklasunlrr . 

~" . 
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BOLUM : VIII
 

HAKEDis RAPORLARI
 
.:> 

crcici HAKEDiS RAPORLARI 
MADDE 39 - Muteahhit tarafmdan yapilan yapim vehizrnet islerinin bedel!eri, sozlesmeye 

ekli birim fiyat cetvelinde veya kesif ozetinde yaZ1IJ veya sonradan duzenlenen onayh yeni fiyatlar 
uzerinden hesaplanarak , yapngi indirime, sozlesmedeki kayitlara.ve iIgiIi kanunlara gore yapilacak 
kesintiler de ciknktan soma, sozlesmenin oderneye iliskin hukumleri cercevesinde kendisine 
odenir. 

Sozlesme eki kesif ozetinde veya birim fiyat cetvelinde herhangi bir yaptrn ve hizrnet isi 
icin fiyatgosterilrnis olrnasi rnuteahhide. mutlaka 0 ti.irden yapim ve hizmet islerin i yapmak hakkmi 

' ;;ermez. Isin gerektirmesi halinde, sozlesme eki birim fiyat listesinde fiyati bulunan yaprm veya 
hizmet islerinin yapilabilmesi ve birim fiyannm uygulanabilmesi icin yetkili makamdan onay 
almmasi gerekir . 

Muteahhidin yapugi islet ile ihzara ttan dogan aIacakIan , metrajlara gore hesaplanarak 
sozlesme hukumle ri uyannca kesin odeme niteliginde olrnamak ve kazamlrms hak sayilmamak 
uzere gecici hakedis raporlan ile odenir. Metr ajlar, yesil Jetter ve eklerinde gosterilir. Muteahhit, 
idarenin istegi halinde, kesin hesaplan da kontrol teskilau run denetimi alunda ise paralel olarak 
yurut mek zorundadir . Bu halde , gecici hakedis raporlan nm duzenlenmesinde , bitmis i~ kisimlan 

icin kesin metrajdaki miktarlar dikkate ahrur . 

Hakedis raporIannm duzenlenmesi asagidaki esaslara gore yapihr. 

a - Birim fiyat esasma gore yapnn lan islerde : 

Gecic i hakedis raporlari muteahhidin basvurusu uzerine, sozlesme veya eklerinde aksine 
bir hukurn bulunrnadikca ayda bir defa duzenlenir. Muteahhit basvurrnadrgi takdirde idare, en cok 
tiC; ay icinde , tek tarafli olarak hakedis duzenleyebilir, Gelecek yillara sarkmayan sozlesmelerle 
yapn n lan isler icin, son hakedis raporu butce yihru n sonuna rastlayan ayin yirminci gunu 
duzenlenir. ' 

Ise baslandigmdan ber i meydana getirilen yapim ve hizrriet isleri ile 0 tarihteki ihzara tm 
miktari kontrol teskilati tarafmdan rnuteahhit veya vekili ile birlikte olculur ve bulunan rniktarlar 
sozlesmedeki esaslara uygun olarak hakedis raporuna gecirilir. 

Ihzaratm hakedis raporlarma gecirilebilmesi icin, bunlann isin bunyesine girecek veya 
yardirnci olarak kullarulacak malzemeden olmasi ve fiyatlarm rn sozlesrnesinde veya birim fiyat 
cetvelinde gosterilrnis bulunmasi gereklidir. Sozlesmelerinde aksine bir hukum yoksa. isbasma 
getirilrnemis ihzaratm bedeli odenmez. 

Ihzarann, i~ prograrnlannda, sozlesme ve ekle rindeki esaslara gore belirtilecek 
miktarlardan fazIa yapilrnasi idarenin iznine baghdrr. 
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Bedell odenmis ihzar ann malzernesi. ancak yetkili makarmn onayi ile santiyeden 
cikanlabilir. 

Duzenl enen hakedis raporunun isleme konulabilrnesi 'ic;in, muteahhit veya isbasmda 
bulunan vekili tarafindan imzalanrms olmasi gereklidir. 

Mutea hhi. veya vekili, bildirilen gunde , hakedise esas olculerin almmasinda haz ir 

bulunmazsa kontrol teskilau olcumleri tek basma yaparak hakedis raporunu duzenler ve 
muteahhidin bu husustaki itirazlan kabul edilmez . 

Hakedis raporu duzenlendikten soma bir hafta icinde muteahhit raporu imzalamazsa kontrol 
teskilau , hakedis raporunu idareye gonderir ve rapor rnuteahhit tarafmdan imzalanmcaya kadar 
idarede hicbir islern yaprlmaksizm bekletilir. Miiteahhit hakedis raporlaruu zamanmda 
imzalarnatms olursa odernede meydana gelecek gecikmeden dolayi hicbir sikayet ve istekte 
bulunamaz. 

Hazirlanan ve iki tarafca imzalanrms bulunan gecici hakedis raporu , tahakkuk islerni 
yapilmcaya kadar, yetkili makamlar tarafindan duzeltilebilir . Ancak bu duzeltrne srrasinda eski 
rakarn ve yazrlarm okunabilir sekilde cizilmis olarak hakedis raporunda bulunmasi ve duzeltme 
:- apan yetkililerin imzasuu tasrrnasi gereklidir. Ancak bu duzeltrneler yeniden sayfa duzenlemeyi 
gerektirecek olcude fazla ise , esas sayfa uzcrinde diizeltmenin yapildigma iliskin aciklarna 
bulunmak saru ile. yeniden ayn bir sayfa duzenlenip hakedis raporuna eklenir. 

Muteahhidin gecici hakedislere itirazt oldugu takdirde, kars: goruslerinin neler oldugunu 
ve dayandig: gerekceleri , idareye verecegi ve bir ornegin: de hakedis rapor una ekleyecegi 
dilekcesinde acrklarnasi ve hakedis rapor unu "Idareye veri len tarihli dilekcemde 
yazih ihrirazi kayitla" curnlesini yazarak irnzalamasi gerek!idir. Eger muteahhidin , hakedis 
raporu nun irnzalanmasmdan soma tahakkuk islerni yapilmcaya kadar, yetkililer taraftndan hakedis 
raporun da yapilabil ecek duzeltrnelere bir itirazr olursa hakedisin kendisine odendigi tarihten 

baslamak uzere en cok on gun icinde bu it iraz im dilekce ile idareve b ild irrne k zorundadtr. M uteahh it 
itirazlaruu bu sekilde bildirrnedigi takdirde hakedisi oldugu gibi kabu l etrnis sayihr . 

Her hakedis tutan ndan, ondan bir evvelkihaked is tutart cikanl diktan som a Kalan miktardan 
rnuteahhidin, varsa yapug: ihale indirim i dusulerek bulunan tutara sozlesmesine gore ihale indirimi 
uygulanmakstzin odenecek miktarlar eklenir. Boylece bulunan miktardan sozlesmede yazih 
kesintiler. varsa muteahhidin idareye olan borclan ve cezalar, ile Kanunen alm rnasi gereken 
verg iler kesilir. Bu rniktara, idarece ilgili mevzuanna gore hesaplanacak karma deger verg isi 
ekleridikten sonra bulunan miktar , muteahhide veya vekiline hakedi§ raporun un kendilerince 
imzaiandlgl tar ihten ba~ l amak lizere en gee; s oz! e~ rne sind e yazlll surenin sonunda, eger sa zl e ~mede 

bu hususta bir kayn yoksa otuz gun ie;inde tahakkuka baglamr . Bu tarihten ba~ lamak Uzere otuz 
gun i~ inde de oderne yapillf. 

b - Gotliru olarak yaptJrllan veya ozelligi olan i ~ lerde : 

Bu gibi i~lere ili~kin h ak e d i~ raporlan, s6z1e§mesinde yaZlIJ esaslara gore duzenlenir. Bu 
haked i~ raporl an nm imzaianma. dilzeltme ve odemeleri yukanda (a) bend inde yazlli htikumlere 
gore yapJl lr. 

Gerek bu madde hlikumlerine gore ge<;ici hakecli) raporlan nm gerekse (40 .) madde 
hUkUmlerine gore kesin hesaplarm ve kesin haked i ~ raporunun haZlrlanrnasl ve gerekli 61c;melerin 
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ve bunlarla ilgili diger hizrnetler in yapilrnasi icin muteahhit , yeterli sayida isci ve personeli bedelsiz 
olarak kontro! teskilatmm emrine ver ir . 

xrsix H AKEDi~ RAPORU VE HESAP KESiLMESi 
:\i ADDE 40 - lsin gec ici kabulu yapildiktan sonra, kesin hakedis raporunun 

duzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesaplan n tamamlanrnasma baslanir . Bunlar biri as il 

olmak uzere en az u9kopya halinde duzenleni r . 

Muteahhidin kesin hakedis raporu nun duzenlenmesinde sadece kesin metraj ve hesaplar 
sonucunda bulunan miktarlar esas almacak ve bunJ arla gecici hakedis raporlarmdaki rakarnlar 
arasmda bulunabilecek farklara bakilrnayacakn r. 

Kesin metraj ve hesapla rm yapildig: surece rnuteahhit veya vekili hesaplann yapJ1 dlgl yerde 
bulunmak zorundadir . 

Kontrol tes kilati, rnuteahhit veya vekili ile birlikte isin gidisine paralel olarak daha once 
hazirlarup karsihkh imzalanrms bulunan kesin metraj ve hesaplan , yine birlikte tarnamlayip 
irnzalayarak gecici kabul tarihinden baslamak uzere en cok aln ay icinde idareye teslim etrnek 
zorundadir . Bu hesaplann yapilmasi siras inda muteahhit veya vekili tarafmdan yapilrms ve fakat 
kontrol teskilaunca cozurne baglanamarms itirazlar varsa bunlar da incelenmek uzere hesaplarla 
birlikte idareye verilecektir. ' 

Kesin metraj ve hesaplann duzenlenmesi sirasmda muteahhit veya vekili, kontrol 
reskilaumn yazih cagrrsina ragmen hazir bulunmadigi takdirde, kontrol teskilan hesaplan tek tarafh 
olarak hazirlar ve gecic i kabul tarihinden baslarnak uzere en cok .aln ay icinde idareye teslim eder. 
Bu asamada muteahhide hazirlanrms bu kesin metraj ve hesaplan altrrus gun icinde incelemesi icin 
tebligat yapihr . Muteahhit incelernesini daire dismda yapmak isterse kesin metraj ve hesaplan n 
asil olmayan kopyala rmdan bir takuru kendis ine verilir. Muteahhit kesin metraj ve hesaplan 
inceleyip itirazsiz imzalarsa hesaplann idarece incelenmesine baslanir . 

Muteahhidin kesin hesapla ra itirazi varsa ayrn inceleme suresi icinde idareye yazih olarak 
bildirmek zorundadir. Boyle yapmadigi takdirde kes in hesap la ilgili butun belgeleri kayustz sartsiz . 
kabul etrnis sayihr ve bundan sonra bu hususta yapilacak herhangi bir itiraz aruk dikkate almrnaz. 

Komrol teskilati belirtilen sure icinde kesin hesaplan idareye teslim etmedigi takdirde, 
muteahhit kendi hazrrladrgi kesin hesaplan idareye vererek incelenmesini ve onaylanmasmi 
isteyebilir. 

Her u~ durumda da idareler teslirn aldtklari kesin hesaplan , teslim tarihinden baslamak 
uzere en cok aln ay icinde inceleyip onaylarlar . Aksi halde rnuteahhit, varsa itirazlarmda hakh 
sayrlacagi gibi, isin kesin kabulii yapilrms olmak saru ile, kesin hakedis raporunun duzenlenmesini 
de isteyebilir. 

Muteahhidin , kesin hesaplarm yaprlismda hazir bulunmayip sonradan alums gunluk surede 
hesaplan incelemesi halinde , idarenin alu aylik ineeleme suresi, rnuteahhidin incelemeyi bitirdigini 
idareye yazih olarak bildirdigi tarihten baslar. 

Kesin hesaplann ve kesin kabul tutanagmm idarece onaylanmasrndan soma, bunlara iliskin 
onay rarih1erinin sonuncusundan ba~ lam ak uzere en <;: ok otuz gun i ~ i nde , idarece onay l anm l ~ kesin 
hesaplara dayall olarak, kontrol tq kilatI tarafmdan kesin h ake di ~ raporu duzenlenir. 

22 



I
:1 
i 

Kesin hesaplann idareye tesliminden soma idarece incelenmesi sirasmda yapilabilecek 
degisikliklere rnuteahhidin bir itirazi olursa itirazlanrun yerlerini de acik, secik belirtmek suretiyle 
bu husustaki karst goruslerinin neler oldugunu ve dayandig i gerekceleri (39.) maddenin "a" 
bendindeki usuller cercevesinde dilekce ile idareye bildir ilir. 

Hesap kesme islerninde, gerceklestirilen butun islerin kesin hakedis raporuna gecirilen 
bedelinden i~ sirasmda gecici hakedis raporlan ile odenen miktarlar ve varsa ihale indirimi dtlsulilr . 
Daha soma (39.) maddenin "a" bendinde aciklanan, gecici hakedis odeme usulleri cercevesinde, 
hakedise yapilan ek ve kesintilerden soma kalan tutar mi.iteahhide veya vekiline odenir. 

Hesap kesme islerni sonucunda, muteahhid idareye borclu kaldig: takdirde, borcu genet 
hukurnlere gore tasfiye edilir. 

Kesin metraj ve hesaplann yaprlip onaylanrnasma ve kesin hakedisin di.izenlenmesine ait 
yukan daki sureler., ancak zorunlu nedenlerle, yetkili kilman ita amirinin onayi ile yeteri kadar 
uzaulabilir. Bu onay yetkisi alt kademelere verilirnez. 

BOLUM : IX
 

KABUL iSLE~1LERi
 

csc tct KABUL 
I\l ADDE 41 - Sozlesrne konusu i ~ tamamlandigmda. milteahhit idareye verecegi dilekce 

ile (telgrafveya teleksle de olabilir) gecici kabul isteginde bulunur. Yapilan isler, idarece verilecek 
talirnatuzerine kontrol teskilaunca on incelemeden gecirilir. On inceleme sonucunda isin sozlesme 
ve eklerine uygun olarak tamamlandrgi ve kabul islernlerinin yapilmasmda bir engel bulunrnadigt 
anlasihrsa muayene ve kabul islernlerine iliskin yonetrnelik hukumlerine gore gecici kabul heyeti 
olusturulur. 

Kabul heyeti tarafmdan, rnuteahhit veya vekili ile birlikte, yapilacak inceleme ve 
yoklamadan soma isin durumu uygun gori.ildiigO takdirde bir kabul tutanagt duzenlenir ve bunu 
muteahhit veya vekili de imzalar. 

Mtiteahhit veya vekili , yazi iJe yapilacak cagnya ragmen kabulde hazir bulunmazsa veya 
kabul tutanagrru imzalamak isternezse tutanakta bu husus ayn ca belirtilir. 

Kabul heyetinin olusturulmast ve isyerine gonderilebilmesi, yapilan isin kusurlu ve eksik 
kisimlarmm bedeller i toplarnmm isin tarnarru na ait bedelin yuzde besinden fazla olmamasina 
baghdir. Ayrrca bu oraru gecmeyecek kusur ve eksiklikler, aym zamanda isin idareye teslimine ve 
kullamlmasina engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalrdir. 

Kabul heyeti varsa kesif arnsi ile yaptmlan isler de dahil olmak uzere gerceklestirilen islerin 
ttininu , niteligini. sozlesrne ve ekleri ile teknik gereklere ve i~ srrasinda onaylanan degisikliklere 
uygunlugunu ve kabule hazir olup olmadigim inceier. Bu inceleme sonucunda heyet, nitelikJeri 
yukanda belirtilen kusur ve eksikliklerin varhgiru tespit ederse, kabul tutanaguu yapmakla birlikte, 
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gordUg U kusur 'Ie eksikiiklerin doku rnunu gosterir bir lisle duzenler ve bunlarm giderilrnesi i ~i n 

gerekli olan sureyi belirler . 

Kabul heyetinin iespit eu igi eksiklikler, belirlenen surede muteahhit tarafmdan gider ilmezse 
bu surenin bitirninden soma eksikliklerin giderilmesine kadar gececek hergun icin, gideri lecek 
eksikliklerin duru rn una gore sozlesmesinde gecikme cezasi olarak yazilan miktarrn belli bir cram 
tutarmda ceza uygularnr ve gecici kabul tarihi kusur 'Ie eksikliklerin giderilrnesi tarihi ne otelen ir. 
Ancak bu gecikme otuz glinUgectig! takdirde idare, rnuteahh it hesabma eksikliklerin giderilmesini 
kendisi yapurabi lir. Bu takdirde de eks ikler tamarnlamcaya kada r ceza uygulamasi devam eder ve 
kabul tarihi otelenir. 

Gecici kabul tarihi olarak esas almacak tarih, isin gecici kabuie elverisli bir halde 
tamamla ndigr tarih olup bunu gecici kabul heyeti tespit ederek tutanaga gecilir . 

Ancak muteahhit tarafmdan tamamlanrnas: ve duzeltilmesi gereken eksiklik ve kusur lardan , 
teknik onernleri bakirrundan tamaml andiktan som a bir denerne suresi gecirrnesi gereken ler varsa, 
bu kusur ve eksikl iklerin giderilrne si tarihinden baslayarak kesin kabule kadar gecmesi gereken 
sureyi de kabul heyet i belirleyerek tutanaga yazar. 

Gecici kabul tutanagi , muayene ve kabul islemlerine iliskin yonetrnelik geregince idarece 
onaylandiktan soma gecerli olur. 

Ayrn sozlesrne cercevesinde bulunan yapirn ve hizrnet islerinin kisirn kisirn ve degisik 
zarnanlarda tamamlanacag : sozlesmede gosterilrnisse tamarnlanan her kisirn icin, sozlesmede 
baskaca bir kayu olrnadig: takdirde , ayru sekilde islern yaprltr. 

Sozlesmenin belirled igj tarihte , i ~ i n tam amlandrg rrun tespit edileb ilrnesi ve kabul islerninin 
yapilabilrnesi icin mUteahh ic1 in idareye zamanmda basvu rrnasr gereklidir. 

Muteahhit basvurusunda gecikmis olursa veyahut isi suresiude kabule elverisli duruma 
getiremernisse sozlesrneye gore isin bitmesi gereken tarihte kontrol teskilati veya Idarece 
gorevlend irilecek iki elernan tarafmdan is, yerinde incelenerek 0 gunku durum bir tutana kla tespit 
edilir. Bu incelerne sirasmda mUteahhidin veya vekilinin de hazrr bulunmasi gereklidir. Muteahhide 
yapilacak tebligata ragmen kendisi veya vekili gelmezse kontrol teskilau veya idare bu incelerneyi 
tek tarafh olarak yapar ve duzenlen en turanakta bu husus belirtilir . 

hte kusur ve eksikliklerin varhg: halinde bunlarm giderilm esi icin belirlenen surenin 
sonunda, rnuteahhit bulunsun veya bulunmasm, aYI1l sekilde dururn , kontr olteskilan tarafmdan 
duzenlenecek bir tutanakla tespit ediiir. 

Mliteahhidin yaptlg! i}in suresinde tamamlandl gJ kontrol te ~k i [atl tarafmdan tespit ed iim i ~ , 

ancak kabul heyetinin i? yerine gitmesi ve kabuiii yapmasi herhangi bir nedenle g e cikm i~ ise kabul 
tutanaglllda i~in gerc;ek biti~ tarihi belirtilir 'Ie bu, i§in geyici kabul tar ihi o!ur. 

Sozle}meye gore gerekli gblii len yukleme deneyi veya buna benzer diger tekn ik deneyler , 
istek halinde muteahh it tarafmdan yaplll r vcya yaptml1r . 

Kabul heyeti, mi.iteahhidin yaptlg l i~de tereddlit doguran durum lar goruise gOven saglamak 
i<;in, sb z]e ~mede yazdI olmasa bile, her Wrlli giderleri muteahhide ail o!mak iizere ytikleme ve 
benzeri deneylerin yapllmasllll isteyebilir . 

Gec;ici kabul ii; in yapIian incelemede , teknik olarak kabultinde sakmca gorHimeyen ve 
gider ilmesi de mumkUn olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybml gerektiren, kusur ve 
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eksiklikler gorulecek olursa rnuteahh idin hakedis veya teminaundan uygun gorulecek bir bedel 
kesilmek saru ile. is idare tarafmdan bu hali ile kabul edileb ilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin 
niteliginin ve kesilecek bedelin kabul tutanag mda gusteri lrnesi gereklidir. Miiteahhit bu islerne razi 
olmazsa . her turlu gideri kendisine ail olmak uzcre. kusur vc eksikleri verilen surede duzeltrnek 
ve gidcnnek zorundadir . 

Yapun veya hizrnet islerine il iskin kabul islemlerindc, varsa sozlesmelerindek l ozel 
hukiimler de gozonunde bulunduru lur. 

TE!\JiNAT SLrRESi 
l\..IADDE 42 - Gecici kabul ile kesin kabul arasmd a, gececek sureye terninat suresi denir. 

Butiin yapun ve hizrnet islerind e ieminat suresi genel olarak on iki aydir. Ancak ball islerin 
ozelligine gore teminat sureleri arturrlabilir veya eksilt ilebilir . Bu surcler sozlesrne veya eklerinde 
belinili r. 

T E1\l iKAT SORESiNDEKi BAKIM VE GiDERLER 
i\JADDE 43 - Miiteahhit islcrin, terninat suresi icindeki bakunun yapmak ve unnunu iyi 

bir sekilde korumak vc cikabilecck kusur ve aksakhklari g idermck zorund adir . 

Idareler . isin onem ve uiteligini gozonunde bulundurarak, terninat sures i icinde 
muteahhitlerin bakunlar.m yapmakla yukumlu olduklan hususlarda sozlesme ve ekler ine ozel 
hukumler koyarlar. 

Ancak bitirilmis yardarm idare tarafrndan kullanilma ve isletilmesinden kaynaklanan veya 
mutcahhid in kusurl an d rsmdaki nedcnlerin gercktirdigi onarunlar baklrnyukUmlUlUgunOn 
dismdadrr. 

Kullanma ve isletme SP ll UCU olmaksizm ortaya crkan kusur ve aksakhkl arm giderilm esi ve 
terninat suresince islerin bakun gidcrJeri muteahhide aittir . ' 

KESil\ KABUL 
!\JADDE 44 - Kesin kabul icin bclirlenen tarihte, rnuteahhidin basvurusu uzerine, kesin 

kabul heyeti olusturularak gecici kabuldc oluugu gihi ayn i usul ve yontemle kesin kabul islernler i 
yapilir . 

Gecici ve kesin kabuller arasinda, muteahhit tarafrndan yaptlmasi gereken, surekli bakun 
niteligindeki islerin sozlesme uyarinca yapihp yapilmadig: kabul heyeti tarafrndan incelenerek tespit 
olunur. 

Siirekli bakun hususunda rnuteahhidin herhangi bir yUkUmlLilligti yoksa kesin kabul heyeti, 
gecici kabul sirasmda iyi durumda ve kabule elverisli oldugu tesbit edilmis olan islerde teminat 
surcsince kullarulma sonucunda meydana gelen normal asinma ve eksilmeden dogan duruml ar 
drsmda. isin ancak kotu yapilmasu idan kaynaklanabilecek herhangi bir bozuklugun veya gecic i 
kabulden soma ortaya crkan bir kusuru n olup olmadrgun inceler . 

Teminat suresi icinde muteahhidin, butun yukumluluklerini yerine getirmis oldugu 
kendisine yuklenebilecek ve kesin kabulu engelleyecek bir kusur ve eksiklik gorulmedi gitakdirde 
kcsin kabul tlltanagl dUzenlcnir. Eger bu stin~ i<;im1e, sorumlulugll muteahhide y6neltilemeyecek 
bir aksakllk veya eksiklik tespit edilmissc bu tla IUlanakta aynca belirtilir. 
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Isin kesin kabulune engel herhangi bir durum gbr\,ild(igu takdirde . kabulu engelleyen kusur 
ve eksiklikler kabul heyeti tarafindan bir tutanakla respit edilir ve kesin kabul islern i yaprlrnaksizm 
kusur ve eksikliklerin giderilmesi icin bir sure belirlenerek dururn idareye bildir ilir. Idare bu kusur 
"e eksikliklerin tutanakra belirlenen sure icer isinde giderimesi hususunu rnuteahhide teblig eder. 
Kusur ve eksikliklerin muteahhit tarafmdan giderildi gi idarece tesp it edildiginde kabul islerni 
san u,;landml Jf . 

Muteahhit terninat suresi veya yukandaki fik rada sczkonusu edilen sure sorunda, idarenin 
kabul edebilecegi gecikrneler dtsinda, sozlesme ve sartname hukumlerine gore is i kesin kabule 
elverisli duruma getirmeyerek bir gecikrneye yo! acmis ise, idare ya muteahhide (41.) maddede 
belirtilen sekilde ceza uygulayarak eksiklik ve kusurlann giderilmesini bekler ya ela gecikme otuz 
gunu gecerse eeza uygularnasina devarn etrnekle birlikte kusur ve eksiklikleri muteahh it hesabma 
kendisi gider ir. Idare, gerek kusur ve eksikliklerin muteahhit hesabma gideri !mesi bedellerini, 
gerekse yukarida belirtilen beklerne cezalann i muteahhid in hakedisinden , hakedisi ka lmamissa 
teminanndan kesrneye yetkilidir . 

h in ozelligine go re ve sozlesmesine hukum konulrnak sarti ile, gecici ve kesin kabulleri 
bir arada ~ apilabilir. bu durumda aynca kesin kabul islemine gerek kalrnaz. 

Kontrol hizmen ihalelerinde. cozl esme ve ekleri cercevesinde komro lu yapnri lan isin gecici 
ve kesin kabullerinin yapilip kesin hesabmm idarece onaylanmasi, kontrol hizmetini, ustlenen 
muteahhidin de hizrnetirun kabulu sayrlir. Proje ve dig ~'r hizmet ihalelerinde ise s6z le ~me ve 
eklerinde ytr alan sartlar yeriue getirildik ten ve isin bitiritdigine iliskin tutanak yetkili makarmn 
onaymdan gectikten soma hizmet bitirilrnis ve kabul edilmis sayilrr . 

Kesin kabul tutanagmm yetkili rnakam tarafrndan onaylanmasr ile kesin kabul islerni 
tarnamlannus olur. 

KE s:t·~ TE ;\Ii~A TIN GERi VERiLTYJESr 
l\LwDE 45 - Taahhudun sozlesme ve :;.anname hukumlerine uygun sekilde yerin e 

gelirildigi usulune gore anlasildiktan ve rnuteahh idin bu isten 001'l11idareye herhangi bir borcunun 
olmadig: tespi: edildikten saara, Sosyal Sigon alar Kururnundan ilisiksizlik belgesinin getirilrnesi 
halinde, gecici kabul tutanagmm onaylan masi ve gecici kabulde gorulen kusurlarm giderilme 
bedelinin kesin terninann yansm dan fazla olmamas l ~a rtl iie teminatm ya n sl , kesin kabul i ~ Jemleri 

tamamlandlktan sonra ise kalan yam! muteahhidc geri verili r. 

MUteahhidin soz l e ~me konusu i5ler nedeniyle iclareye ve Sosya! Sigoftalar Kunm1Una olan 
bor~ lan ile ueret ve ucret sayllan 6demelerden yaplJan yasal verg i kestntilerinin kesin kabul tarihine 
kadar bdenmemesi ha!inde, teminat, 2886 saylh kanunun (56.) maddesi hUk mOne gore paraya 
~ evr i l erek bon;lan na kar~ lh k tumlur. Varsa ka la!1l miHeahhide geri veriIiI. 
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BOLUM: X 

S6ZLE~ME iLi~KiLERi 

S6 ZLE,SMENiN DEVRi 
l\-1ADDE 46 - Muteahhid ustlenmis oldugu isi tiirnuyle veya krsimlar halinde, hicbir 6zilr 

ve nedenle baskasina devredemez. Devredebilmesi icin birinci derece veya yetkili kihnan ikinci 
derece ita amir inin yazih izninin ahnmasi gereklidir. Ayrica, devir alacaklarda ilk ihaledeki sartlar 
ararur. 

Muteahhidin izinsiz devir yapmasi halinde sozlesme bozulur ve miiteahithakkmda 2886 
sayili kanunun (62.) maddesi hukumleri uygularur . 

S6ZLE.}MENiN BOZULMASI (FESiH) VE TASFiYE DURUMLARI 
MADDE 47 - Sozlesme yapildiktan sonra rnuteahhidin taahhudunden vazgecmesi veya 

taahhudunu, sartnarne ve sozlesme hukiimlerine uygun olarak yerine getirmernesi halinde, idarenin 
noter aracrhgi ile gonderecegi bir uyan yazist ile ve nedenleri acikca belirtilerek gereginin yapilmasi 
icin kendisine belirli bir sure verilir. Bu sure, ivedi dururnlar dismda, uyan yazismm rnuteahhide 
tebligi tarihinden baslamak uzere on gunden a~g l olamaz. Verilen su sure, sozlesrne stiresini 
etkilerneyecegi gibi gecikme cezasuun uygulanrnasim da engelleyemez. 

Bu sure icinde miiteahhit, uyan yazismdaki talimata uymazsa ayrrca protesto cekrnege ve 
hiikiim alrnaga gerek kalmaksizm idare, sozlesmeyi bozrnak hak ve yetkisine sahip olur. 

Sozlesrnenin bozulrnasr halinde 2886 sayih kanunun (62.) rnaddesine gore muteahhidin 
kesin terninau: 

a - Tedavuldeki Turk Paras: ise dogrudan dogruya, 

b - Banka teminat mektubu ise, bankadan tahsil edilerek, 

c - Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya cevrilrnek suretiyle, 

Hazineye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat milteahhidin borcuna mahsup 
edilemez. 

Bozulan sozlesrne konusu .islerin hesab i genel hukumlere gore ya pihr ve boylece 
muteahhidin idare He iliskisi kesilrnis olur. Bunun icin de sozlesmenin bozulrnasma ait onay 
tarihinde islerin rnevcut durumu, idarece gorevlendirilecek bir heyet tarafmdan muteahhit veya 
vekili ile birl ikte tespit edilerek bir "Durum Tespit Tutanagi" duzenlenir . Milteahhit veya vekili 
hazrr bulunmadrgi takdirde bu husus tutanakta belirtilir. 

Idare bozma islerninden sonra i ~i 2886 sayihkanunda belirlenen usullerden herhangi biri 
ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan islerin baska bir miiteahhide ihalesinden dolayi, rnuteahhit 
hicbir hak iddiasmda bulunamaz . . 

Bundan baska isin durmamasi icin, idare mOteahhidin tesisleri, malzeme ocaklari , ihza ran, 
arac ve makinalanndan gerekli gorduklerine el koymak yetkisine de sahiptir. Bu durumda (48.) 
madde hukumleri uygulanrr. 

Muteahhit ile idarenin , borclar Kanunu hukurnleri cercevesinde ka rsi hkh anlasmasi veya 
2886 sayih kanunun (63.) maddesinde aciklanan i~ miktannm artma veya eksilmesi veya Bakanlar 
Kurulunca, tasfiyeye imkan veren kararnameler crkanlm asi durumlarmda sozlesme tasfiye edilir. 
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Ayrrca aYJ1l kanunun (67 .) rnaddesinde aciklanan muteahhidin olumi] d.urumunda da sozlesmenin 
tasfiyesi soz konusu olabilir. 

Tasfiye halinde, isin muteahhitce yapilrrus kisimlart icin, tasfiye onay tarihi ge~ ici kabul 
tarihi sayilrnak uzere , gecici kabul, tcminat suresi ve bu suredeki bakirn sorurnlulugu, kesin kabul 
ve teminaun geri verilrnesi hakkmda sozlesrnesind e bulunan hukumlerlebu sartnamenin (41.) (42 .) 

(43 .)(44.) ve (45.) maddeleri hukumleri, normal sekilde bitirilmis islerde oldugu gibi aynen 
uygulamr . Ancak isin yapilrms kismuun son hakedis teki miktan na gore hesaplanacak kesin teminat 
miktarmdan fazlasi , tasfiye protokolunun imzasmdan soma miiteahhide geri verilir. Terninaun 
kalan ki srmnm geri verilmesi ise (45.) markle esaslan na gore yapihr . 

Tasfiy e edi lmis isin, kendi teminat suresi icinde veyadaha sonra ortaya cikabi lecek kusur 
ve hatalan idarece gorevlendiril ecek bir kornisyon taraf tndan, idarece yapilacak tebligat uzerine , ' 
hazir bul unrnasi halinde muteahh it veya vekil i ile birlikte tespit.edilir. • 

Sozlesmcnin tasfiyesi halinde muteahhidin tesis, arac ve rnakinalan idarece satmalmmak 
istendigi takdirde muteahhidin buna razi olmasi sarn ararur. 

Gerek sozlesrnenin bozulmasi. gerekse tasfiye hal inde kesin hesabm yapilabilrnesi icin 
islerin ve ihzarau n olciilebilir duruma getirilmesi, teknik zorunlu luklar nedeniyle veya yapilrru s i ~ 

krsunlan run korunrn asuu saglarnak uzere islerin belli bir asamaya kadar yapilmasi gerekiyorsa, bu 
IlU SUS ayn nuh olarak tasfiye gecici kabul tutanagrnda veya sozlesmenin bozul rnasi hali icin "Durum 
Tespit Tutan agr'' nda belirtiIir. Idare. beIi r1i bir sure vererek bu islerin yapilrnasuu miiteahhitten 
isteyebilir . Miiteahh it bu hususlan yer ine getirmedig! takdirde idare, bu belirli isleri rni.iteahhit 
hesabina yapar veya yapunr . Bll islerin yapnnlmasi bedeli , sozlesmeye gore muteahhide odenecek 
bedelden fazla olursa aradak i fark rnuteahhidin alacaklarmdan dusultir, alacagi kalmarmssa 
terninaundan kesil ir . 

Sozlesrnenin bozulmasindan veya tasfiyesind en soma "hesap kesme hakedisi" idarece 
belirlenecek bir sure icinde rnuteahhit ile birlekte (40.) maddedeki esaslara gore yapili r . Muteahhit 
gelrnedigi 'veya yetkili bir vekil gondermedigi takdirde idare bu hakedisi tek tarafli olarak yapar 
'Ie muteahhidin bu hususta hie; bir itiraz hakki olamaz. 

S 6ZL E~MENiN nOZULl\lASI IIALiNDE MUTEAlIlIiT MALLARI NIN 
SATINALINMASI 
l\'1ADDE 48 - Sozlesmeniu bozulmasi halinde rnuteahhit, idarenin iznini almakstzin is 

yerindeki tes islerin ve bunlarla ilgili tesisaun hicbirini bozup yerinden kaldrrrnak ve isyerinde 
bulunan ihzarat ve dige r rnalzeme, arac ve rnakinalarmdan herha ngi birini baska yere goturmek 
veya herhang: bir sekilde baskasma devretrnek veyahut isyerinde deg i ~ikl i k yapmak hakkma sahip 
degildir. Muteahhidin bu hususlarda herhangi bir eylemini oulemek icin idare, gerekli gordtigu 
takdirde isyerine el koyarak rnuteahhidin teskilatuu isbasmdan uzaklasnrabilir. 

Idare: bu tesisleri, W~iS,HI, ihzarau , diger malzemeyi, makina , arac ve yedek parc;:alan 
isterse satlll alabilir. 

a) Satll1 alllllllasl uygun g() rUlcn ihzarat, so zl e~l11esin de fiyat farkl odenmesi kabul ed i lm i ~ 

olanlar dahil, hakedi~e girdigi tarihteki ihzaratfiyatlan Uzerinden eksiltme indir imi d(j ~OImeksizin 

allmr. Bu ihzarat i<;in, S(izlc~mcsinde ('lng0rUlcn ve ihzaratm yaplldlgl tarihten once, 0 yll i ~ inde 

uygulanan malzeme fJyat farklan aynca (klenir. Hakedi~lerde bedeli o denm emi~ diger malzeme 

28 



I 

~ !
 

J 
"" 

icin ise sozlesrnenin bozuldugu yila ait, varsa sozlesmesindeki ihzarat fiyatlan, yoksa Baymdirhk 
v.e Iskan Bakanhginca yayirnlanan rayic fiyatlar i uygularur . Bu da yoksa (20. ) maddenin 
uygulanmasi ile yeni ihzarat fiyan tesbit edilir. 

b) Sihhi tesisat, elektrik tesisau, isitma, sogutma ve havalandrrma sistemleri, camasir 
yikama ve yemek pisirrne tesisau, hastane tesisan , vb. tesisata air ihzarat ise yapilabilmesi mumkun 
olan her turlil incelerne ve denernesi yapildiktan soma montajl i ve her ttirlu yardrmci parcalan 
dahil birim fiyaundan, montaj bedeli cikan lip kalan montajsiz fiyattan rntiteahhit kart ve genel 
gider ler dusuldukten soma bulunan bedel uzerinden eksiltme indirimi diisulmeksizin almir . Ayn 
bir birim fiyau bulunmayan ve yaprm bcdelinin bir yuzdesi ile bedeli odenen her turlu rnomaj 
malzemesi de piyasa rayicleri dikkate ahnar ak rnuteahhitle anlasmaya van lacak fiyatlara gore 

. degerlendirilip satm ahrnr . 

c) Bina, baraka, santiye tesisleri vb . sozlesmenin bozulmasi yrlmda gecerli birirn fiyat ve 
rayicler ile degerlendir ilerek bulunan bedel uzerinden: rnakina, arac ve yedek parcalar ise benzer 
piyasa degerleri dikkate almarak tespit ecJilecek deger uzer inden; yipranma , amortisrnan, iscilik 
ve malzerne nitelik farklan da dikkate almarak, varsa eksiltme indirimi uygulanmaksizin devir 
aluur . 

Idare soz konusu tesisler, malzerne ve digerlerini satinalmak istemezse, muteahhit, idare 
tarafindan belirlenecek sure icinde bunlan isyerinden cikan p uzaklastirmak zorundadir . 

MUTEAHHioiN OL1JMU 
MADOE 49 - Muteahhidin olurnu halinde i ~ tasfiye edilir. Yapilrrus alan islerin (47.) 

rnaddedeki esaslara gore kesin hesabi cikan larak rnuteahhidin kesin terninati ve varsa diger 
alacaklan mirascilarma verilir . Teminatm verilmesinde (45.) madde esaslarma gore islern yapiltr. 

Ancak idare, istekli alan mirascilardan yeterli gordukler ine, olum tarihinden baslamak 
uzere otuz gun icinde kesin terninat vermeleri saru ile sozlesrneyi devredebilir. 

iVrUTEAHHioiN iFLASI 
IHADDE 50 - Miiteahhidin iflas etmesi halinde 2886 sayih kanunun (68.) maddesine gore 

sozlesme bozulur. Kesin hesap tasfiyesi (47 .) madde esaslan na gore yapihr . Bundan dolayi idare 
bir zarara ugrar sa ayrn kanunun (62. ) rnaddesine gore islern yapihr . 

MUTEAHHiDiN AGIR HASTALIK, · TUTUF..LULUK VEYA HUKUlVILULUK 
HALi 
MADDE 51 - Muteahhit, sozlesmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede agir 

hastahk, tutukluluk veya hurriyeti baglayrci bir ceza nedeniyle taahhudunu yapamayacak duruma 
girerse, bu hallerin olusundan baslarnak uzere otuz gun icinde idarenin kabul edecegi birini vekil 
tayin etmek sarn ile taahhudune devam edebilir . 

Eger miiteahhit kendi serbest iradesi iie vekil tayin etrnek imkamndan mahrum ise, yerine 
ilgililerce aym sure icinde genel hukiimlere gore bir kayyum tayin edilmesi istenebilir . 

Yukandaki hukumlerin uygulanmarnasi halinde sozlesme bozulup (47.) madde esaslan na 
gore kesin hesap tasfiyesi yaprlir. Bundan dolayi Idare bir zarara ugrarsa 2886 sayili kanunun (62.) 
maddesine gore islern yapiltr. 
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MUTEAHHiDiN BiRDEN FAZLA OLMASl HALi 
MADDE 52 - Birden fazla gercek veya tuzel kisi tarafindan birlikte yapilan taahhutlerde , 

muteahhitlerden birinin olumu, iflasi, tutuklanmasr veya hukum giymesi gibi durumlar sozlesrnenin 
devarnma engel olmaz. 

Birlikte yapilan taahhiitlerde idareye pilot firma olarak bildirilen firmarun sahis veya 
ortakhk olmasma gore , olum, iflas veya dagilma hallerinde sozlesme kendiliginden sona erer. " 

iq 
Olum halinde (49.) madde, iflas veya dagilma hallerinde (50 .) madde hukumleri uygularnr . Ancak , 

I diger rnuteahhitlerin teklifte bulunmasi ve iclarenin uygun gormesi halinde sozlesme yenilenerek 
I 

ise devam edilir. 

.".1 Pilot firrnadan baska, grupta bulunan herhangi bir ortak sahsm olumu veya ortak sirketin 
Ii1 
1:1	 herhangi bir riedenle dagilmasi halinde, pilot firma ve grubun diger ortaklan , teminat dahil, isin 

. 0 on aga yukledigi sorumluluklan da uzerlerine alarak isi bitirirler. 

A1~A~MA ZLIKL ARIN <;6ZU1vIU 
MADDE 53 - i§in yurutulmesi sirasmda ve kesin hesaplarin cikan lmasinda kontrol teskilati 

ile muteahhit arasmda cikabilecek anlasrnazliklar, oncelik sirast sozlesmesinde belirtilen, sozlesme 
eklerindeki hukumler dikkate almmak suretiyle asagida yazili oldugu sekilde idare tarafmdan 
cozume baglanacakn r . 

Miiteahhit , anlasmazliga neden olan bu konuda , bu dururnun ortaya ';Iktlgl gunde n 
baslamak uzere onbes giin icinde itiraz ve sikayetlerinin nedenle rini ve niteliklerini aciklayan bir 
dilekce ile idareye basvuracaknr. 

Idare , bu dilekceyi aldig: tarihten baslamak iizere en cok iki ay icinde inceleyip bu husustaki 
karanru muteahhide bildir ecektir. 

Mtiteahhit iki ay icinde kendisine bir cevap verilmedigi veya veril en karara razi olmadigi 
takdirde, bu surenin bittigi veya karan n kendisine bildirildigi gunden baslayarak aln ay icinde ilgili 
mahkemeye basvurmarrus bulunursa, bu karara kesinlikleuyrnus ve sozlesmeyi imzalayan idareyi 
aklarms olur. 
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