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MADDE 1. TARAFLAR 

Bir taraftan Cumhuriyet Bulvarı No:63 adresinde bulunan DİKİLİ TARIMA DAYALI 

İHTİSAS SERA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (bundan böyle İŞVEREN olarak 
anılacaktır) ile diğer taraftan, …………………………………………………………………. 
adresinde bulunan ……………………………………………… (bundan böyle 
YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarla bir sözleşme akdedilmiştir. 
 
Taraflar olabilecek adres  değişikliklerini  azami 3 gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmek 

zorundadır. Aksi halde bu sözleşmede yer alan adreslere yapılacak tebligatlar muteber 

sayılacaktır. 

 

İŞVEREN:  DİKİLİ TARIMA DAYALI İHTİSAS SERA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

  Cumhuriyet Bulvarı no: 63 Pasaport - İZMİR 

  Tel: (232) 455 29 20  e-posta: info@dikilitdiosb.org.tr 

 

YÜKLENİCİ: …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

Tel:.......................................................................... 

e-posta: ………………………………………………………………. 

MADDE  2: SÖZLEŞMENİN KONUSU 

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 

uygun görülmüş imar planına ve onaylanmış yerleşim planına uygun olacak şekilde tüm altyapı 

uygulama projelerinin (jeotermal enerji hatları ve ısı merkezi projeleri, yol projeleri, atık su 

(kanalizasyon) projeleri, içme ve kullanma suyu projeleri, sulama suyu projeleri, yağmur suyu 

projeleri, ag–yg elektrik şebekesi projeleri, enerji nakil hattı projeleri, doğalgaz projeleri, 

telekom projeleri) hazırlanması, teknik şartnamelerinin oluşturulması, imalata esas metraj, 

keşiflerin ve analizlerin çıkartılması, altyapı ihalesine esas ihale dosyasının hazırlanması işin 

konusunu oluşturmaktadır. İş “ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL” şeklinde 

yapılacaktır. 

 

MADDE 3: YÜKLENİCİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

3.1.  YÜKLENİCİ ekli teknik şartnamede yer alan “Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera 

Organize Sanayi Bölgesi’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’nca uygun görülmüş imar planına ve 

onaylanmış yerleşim planına uygun olacak şekilde tüm altyapı uygulama projelerinin 

(jeotermal enerji hatları ve ısı merkezi projeleri, yol projeleri, atık su (kanalizasyon) projeleri, 

içme ve kullanma suyu projeleri, sulama suyu projeleri, yağmur suyu projeleri, ag–yg elektrik 

şebekesi projeleri, enerji nakil hattı projeleri, doğalgaz projeleri, telekom projeleri) 

hazırlanması, teknik şartnamelerinin oluşturulması, imalata esas metraj, keşif ve analizlerin 

çıkartılması, altyapı ihalesine esas ihale dosyasının hazırlanması” işini eksiksiz ve kusursuz 

olarak yerine getirecektir.  İş “ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL” şeklinde 

yapılacaktır. 
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3.2. İş kapsamında YÜKLENİCİ’nin yerine getireceği iş kalemleri şunlardır: 
 

 Jeotermal enerji hatları ve ısı merkezi uygulama projeleri ve teknik şartnameleri, 

 Yol uygulama projeleri ve teknik şartnameleri, 

 Atık su (kanalizasyon) uygulama projeleri ve teknik şartnameleri, 

 İçme ve kullanma suyu projeleri ve teknik şartnameleri, 

 Sulama suyu uygulama projeleri ve teknik şartnameleri, 

 Yağmur suyu ve drenaj uygulama projeleri ve teknik şartnameleri, 

 AG- YG elektrik şebekesi uygulama projeleri ve teknik şartnameleri, 

 Enerji nakil hattı uygulama projeleri ve teknik şartnameleri, 

 Doğalgaz uygulama projeleri ve teknik şartnameleri, 

 Telekom projeleri ve teknik şartnameleri, 

 Parsel kazı dolgu projeleri ve teknik şartnameleri, 

 Sahadaki mevcut altyapının tespiti ve yeniden projelendirilmesi ve teknik 

şartnameleri, 

 Otomasyon ve Scada sistemi tasarımı ve teknik şartnameleri, 

 Tüm projelerin metraj, keşif, maliyet ve işletme analizleri, 

 Altyapı İmalat İhale dosyası genel teknik ve idari şartnameleri 

 Alt yapı inşaatı uygulaması safhasında projelerde ihtiyaç duyulacak revizyonlar 

  

3.3. Yukarıda sıralanan projelerle ilgili herhangi bir kamu kurumundan onay alınması gerekiyor 

ise YÜKLENİCİ ilgili kamu kurumundan gerekli onayları alacaktır.  

3.4. İşin seyri esnasında YÜKLENİCİ, sözleşme, İş Kalemleri ve Fiyatlandırma Listesinde yer 

almayan ancak işin tekniği açısından yapılması gerekli işleri de yapmaya mecburdur. Bu 

kapsamda YÜKLENİCİ’nin yapılacak işler listesinde bulunmayan fakat projelerin hazırlanma 

sırasında zorunlu işlevsel ve tamamlayıcı niteliği nedeniyle gerekli olan etüt, hesap, araştırma, 

plan-proje vb. çıkarsa, bu işler YÜKLENİCİ tarafından işin götürü bedeli içinde kabul edilerek 

herhangi bir ek ödeme talep etmeden yapılacaktır. 

 

3.5. YÜKLENİCİ tüm altyapı projelerini önce ön rapor, sonra avan niteliğinde İŞVEREN’e 

sunacak, ön onay aldıktan sonra uygulama projeleri hazırlama safhasına geçilecektir. Daha 

sonra ise proje onayı alan bölümlerin teknik şartname, metraj, keşif ve analizleri 

hazırlanacaktır. Analiz bölümünde ve alt yapı inşaatı esnasında proje ve teknik şartnamede 

revizyon yapımı ihtiyacı doğar ise YÜKLENİCİ bunları ilave ücret talep etmeden yerine 

getirecektir.  

 

3.6. Dikili TDİOSB için gerekli olan jeotermal kaynak suyu, içme-kullanma suyu ve sulama 

suyu kaynak noktaları henüz belirlenmemiştir. İsale hattı projelendirilmesi bu işin kapsamında 

olmakla birlikte şuan kaynak noktaları belli olmadığı için teklife dahil değildir. Noktalar 

belirlendikten sonra ayrıca teklif alınacaktır. 
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3.7. Projelerin hazırlanmasında Harita Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, İnşaat Mühendisi, 

Elektrik Müh., Elektrik - Elektronik Müh., Makine Mühendisi ve Mimar’dan oluşan bir ekip 

yer alacaktır. YÜKLENİCİ bu meslek sahibi kişileri çalışıtıyor olabilir veya hizmet alımı ile 

ekibini kurabilir. Bu meslek disiplinlerinin her birinini en az 10 yıl tecrübeli olması 

gerekmektedir. YÜKLENİCİ ekip listesindeki mühendislerin diploma, TMMOB mesleki 

yeterlilik belgesi, özgeçmiş ve daha önce yapmış olduğu proje ve iş listesi ile birlikte İşveren’e 

sunacaktır. Ekip listesi İşveren tarafından onaylandıktan sonra işe başlanılacaktır. 

Onaylanmayan ekip listesi değiştirilecektir.  

 

3.8. YÜKLENİCİ’nin İŞVEREN’e teslim edeceği evraklar 

 

 Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 takvim günü içerisinde Kesin Güvence 

(Teminat) Mektubu, 

 Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 takvim günü içerisinde sözleşme damga 

vergisi ödendi belgesi, 

 Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 takvim günü içerisinde ekip listesi ve ekleri 

 Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 takvim günü içerisinde iş programı, 

 

3.9. YÜKLENİCİ proje konusu işlerin imalat aşamasında proje revizyonu, düzeltmesi 

gerekiyor ise bu işleri ilave ücret talep etmeden yerine getirecektir.  

 

3.10. YÜKLENİCİ imalat aşamasında ihtiyaç duyulduğunda gerekli kontrolleri ayda bir kez 

sahada olmak üzere yapacaktır. İŞVEREN’in ihtiyaç duyduğu proje revizyonlarına ve imalata 

esas görüş, öneri, düzeltmeleri proje ve raporlar üzerinden yerine getirecektir. 

 

3.11. İŞVEREN tarafından verilecek olan imara esas jeolojik-jeoteknik etüd teknik raporu ve 

gözlemsel jeolojik etüd raporunun uygulama projelerin hazırlanması esnasında yetersiz kalması 

halinde YÜKLENİCİ ilave tüm zemin etüdleri iş bu sözleşme bedeli içerisinde yapacaktır. 

Zemin etüdlerinin sayısı kaç olursa olsun ilave ücret talep etmeyecektir.  

MADDE 4: İŞ GÜVENLİĞİ VE DİĞER HUSUSLAR 

4.1. YÜKLENİCİ, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4857 sayılı 

İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt düzenlemelerindeki iş 

sağlığı ve güvenliği hükümleri gereğince hareket etmekle sorumlu olup, işbu mevzuatlar 

gereği olan yükümlülüklerini de yerine getirmekle mükelleftir. 

4.2. YÜKLENİCİ, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ifa ederken çalıştıracağı her 

türlü vasıftaki personelin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt 

düzenlemeleri uyarınca alması gereken tüm eğitimleri aldığını, çalıştırdığı personelin 

yeterli yetkinlikte olduğunu ve mevzuatla ilgili yeterince bilgilendirildiğini, ekte yer 

alan İş Sağlığı ve iş Güvenliği talimatlarını okuduğunu ve sorumluluk bilincinde 

olduğunu peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.  

4.3. YÜKLENİCİ, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İşveren’in kendi 

personeli ve sözleşmeli olarak hizmet aldığı firmaların personelleri için yürürlüğe 

koyduğu her türlü talimat, usul ve esasların bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olduğunu, 

bunları okuduğunu, anladığını ve bu hükümlere uyacağını kabul ve beyan eder. 
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4.4. YÜKLENİCİ bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında oluşabilecek 

iş kazaları sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan doğrudan 

sorumludur. Bu kazalar nedeniyle İşveren’e karşı açılacak davalardan doğacak cezalar 

ve tazminat, faiz, yargılama giderleri, avukatlık ücretleri firma tarafından 

karşılanacaktır. Ayrıca her halükarda İşverenin rücu hakkı saklıdır. 

4.5. YÜKLENİCİ, iş esnasında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tüm tedbirleri 

alacaktır. YÜKLENİCİ'nin çalışmaları sırasında kaza sonucu meydana gelebilecek can 

ve mal kayıpları ile yaralanmaların sorumluluğu tamamen YÜKLENİCİ'ye aittir. 

YÜKLENİCİ, gerekli iş emniyeti önlemlerini almaması halinde ya da iş düzeni 

kurallarına uymaması durumunda meydana gelebilecek her türlü iş kazası ve 

arızasından İŞVEREN hiçbir sorumluluk kabul etmez. İş sırasında çıkabilecek kazaların 

ve bu kazaların sebep olabileceği zararların cezai ve maddi sorumlulukları 

YÜKLENİCİ'ye aittir. 

 

4.6. YÜKLENİCİ veya Alt Yüklenicilerin personelinin çalışmaları sırasında üçüncü 

şahıslara veya şantiyenin diğer personeline verecekleri zararlarla bunların uğrayacakları 

iş kazaları sonucu doğacak zarar ve ziyanlardan ve Alt Yüklenicileri'nin ilgili veya 

sorumlu olduğu kayıp ve hasarlardan YÜKLENİCİ sorumludur. Her halde, 

İŞVEREN’in rücu hakkı saklıdır. 

4.7. YÜKLENİCİ'nin ve Alt Yüklenicileri’nin gerek kendi iş merkezinde gerekse SAHDA 

çalıştırdığı tüm işçilerin vergileri, sigorta primleri, her türlü harç ve resimleri kendisine 

aittir. Dolayısıyla, Sosyal Sigortalar Kurumu ile İş Kanunu ve alt düzenlemelerinden 

doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar YÜKLENİCİ'ye ve Alt 

Yüklenicileri’ne aittir. 

4.8. YÜKLENİCİ, ödeme taleplerinde, kendisinin ve Alt Yüklenici’lerinin SGK borcu 

yoktur yazılarını ödeme talebi ekinde İŞVEREN’e teslim edecektir.  

 

MADDE 5: İŞVEREN'İN YÜKÜMLÜKLERİ  

5.1 Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesine ait aşağıdaki dokümanları 

YÜKLENİCİ’ye verecektir.  

 

 25.000 Ölçekli Topoğrafik Harita  

 1/ 1.000 Ölçekli Halihazır Harita 

 1/ 5.000 Ölçekli Halihazır Harita 

 Alana Ait Ortofoto Görüntüsü 

 1 / 5.000 ölçekli Genel Yerleşim Planı,  

 1/ 2.000 ölçekli Genel Yerleşim Planı  

 1/ 5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Raporu,  

 1 / 1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Raporu  

 Sera Üst Modül Projeleri  

 Dikili TDİOSB Proje Raporu ve Fizibilitesi  

 Dikili TDİOSB’ye Ait Tanıtım Filmi 

 İmara Esas Jeolojik Etüt Raporu 
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5.2  Gerekliliği halinde saha çalışmaları için tüm tüzel ve resmi kurumlardan izinlerin alınması. 

 

5.3 Proje ve raporların kamu kurumlarınca onayı safhasında yatırılması gereken resmi harç 

ücretinin ödenmesi. 

 

5.4 Gerekliliği halinde ilgili kurum ve kuruluşlarla YÜKLENİCİ ile görüşmelere katılması,  

 

5.5 Ödeme programına göre tasdik edilen işlerin ödemesinin yapılması, 

 

5.6 YÜKLENİCİ tarafından sunulan ön rapor, proje, şartname, metraj, keşif ve analiz 

çalışmalarına 15 takvim günü içinde yanıt verilmesi,  

MADDE 6: GİZLİLİK 

Taraflar, işbu Sözleşme’nin ifası için ve/veya ifası sırasında herhangi bir bilgi, fiyat bilgisi, 

satın alma bedelleri, proje, tasarım, vb. çalışmayı, belgeleri sözleşme süresi içinde ve 

sözleşmenin sona ermesi veya feshinden sonra her zaman (herhangi bir zaman sınırlaması 

olmaksızın) gizli tutacağını ve diğer tarafın ön yazılı izin ve onayını almadan üçüncü şahıslara 

ifşa etmeyeceğini, ilân etmeyeceğini, vermeyeceğini veya başka amaçlarla kullanmayacağını 

kabul ve taahhüt eder. Gizlilik anlaşmasına aykırılık sebebi ile zarar ziyan talebi ve şikâyeti 

yoluna gidilebilecektir.  

MADDE 7: SÖZLEŞMENİN SÜRESI VE AŞAMALARI 

 

Sözleşmenin başlangıç tarihi ………………….. dir. İşin tamamı başlangıç tarihinden itibaren 

180 takvim günü içerisinde bitirilecektir. 

 

Kamu kurumlarının onay süreçlerinde YÜKLENİCİ’den kaynaklı olmayan süreler işin süresine 

İŞVEREN’nin onayı ile eklenir. Aksi durumunda eklenmez.  

 

YÜKLENİCİ sözleşmede belirtilen süre içinde işi tamamlayamaz ise İŞ SAHİBİ’ne geciktiği 

her bir takvim günü için 2.000,00-TL. (İkibin Türk Lirası)+KDV gecikme cezası ödeyecektir. 

Bu ceza YÜKLENİCİ’nin hakedişinden veya teminatından kesilecektir.   

 

Gecikmenin 7 günü aşması halinde ceza günlük 7.500,00-TL. (Yedibinbeşyüz Türk 

Lirası)+KDV olarak uygulanacaktır. Ayrıca, gecikmenin 21 günden ve bu süreden fazla olması 

halinde İŞ SAHİBİ sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye ve/veya bakiye işleri YÜKLENİCİ 

nam ve hesabına üçüncü kişilere yaptırmaya yetkilidir. 

 

Ceza kesintileri için son hakediş tutarı yetersiz kalır ise kesin güvence (teminat mektubu) irad 

kaydedilerek buradan tahsil edilir. Sözleşmenin İŞVEREN tarafından tek taraflı olarak feshi 

halinde, cezai şartın yanı sıra İŞVEREN’in diğer her türlü zararını ayrıca YÜKLENİCİ’ den 

talep etme hakkı saklıdır. 

 

Bu maddede ve sözleşmede belirtilen cezai şartların tamamı ifaya ekli türdendir. Bu cezaların 

ödenmesi, YÜKLENİCİ’yi taahhütlerini yerine getirmekten kurtarmaz. 

 

İmalat esnasında kontrollük ve revizyonların yapılması sözleşme iş bitirme süresine bağlı 

değildir.  
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YÜKLENİCİ sözleşme konusu işleri aşağidaki siralama ile yapacaktır:  
 

1. Sahadaki Mevcut Tesisatların Röleve Alımı ve Raporlanması 

2. Proje Ön Raporların Teslimi 

3. Avan Projelerin Teslimi 

4. Uygulama Projelerinin Teslimi 

5. Projelere Ait Teknik Şartnamelerin, Metraj, Keşif ve Analizlerin, Teslimi 

6. Altyapı Yapım İhale Dosyasının Teslimi  

 

YÜKLENİCİ her bir aşamayı İŞVEREN’e teslim etmesinin ardından İŞVEREN’in revizyon 

veya düzeltme istemesi halinde her bir aşama için 15 takvim günü süresi bulunmaktadır.  

 

6'ncı Maddede belirtilen Gizlilik şartı süresizdir. 

 

Sözleşme süresi içinde İŞVEREN'in hiçbir sebep göstermeksizin sözleşmeyi tek taraflı fesih 

hakkı saklıdır. Bu durumda YÜKLENİCİ, her ne sebeple olursa olsun İŞVEREN'den hiçbir 

maddi talepte bulunamaz, hak ve alacak iddia edemez. 

 

MADDE 8: SÖZLEŞMENİN BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİI 

İşbu sözleşmeye konu hizmetlerin toplam bedeli KDV dahil ……………….TL  

(……………………) dır. 

 

Bu bedele her türlü her türlü teçhizat, işçilik, işçiliklere ait S.G.K. primleri, her türlü vergiler 

harçlar ve işçilik sözleşme giderleri, ekipman, teklif sahibinin bilumum giderleri, şantiye ve 

sigorta masrafları ve zorluk zamları ile her türlü ulaşım masrafı, iş makinesi çalışma masrafı, 

çalışma süresi boyunca malzeme, ekipman, yakıt ve işçiliklere gelecek fiyat artışları, vergi ve 

SGK primi oranlarında değişiklik olmasından doğacak artışlar, sözleşme damga vergisi ve 

YÜKLENİCİ'nin karı dahil edilmiştir. 

 

Bu sözleşmenin bedeli ödeme aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir: 

Ödeme Periyotları Hakediş Oranı 

Sahadaki Mevcut Tesisatların Röleve Alımı ve Raporlanması 

(Tasdiklenmek Kaydıyla)  
% 5 

Proje Ön Raporların Teslimi (Tasdiklenmek Kaydıyla) % 5 

Avan Projelerin Teslimi (Tasdiklenmek Kaydıyla) % 10 

Uygulama Projelerinin Teslimi (Tasdiklenmek Kaydıyla) % 20 

Projelere Ait Teknik Şartnamelerin, Metraj, Keşif ve Analizlerin, 

Teslimi (Tasdiklenmek Kaydıyla) 
% 10 

Altyapı Yapım İhale Dosyasının (Tüm Projeler, Raporlar, Teknik 

Şartnameler, Genel Teknik Şartname, İdari Şartname, Metraj, Keşif 

ve Analizlerin Teslimi (Tasdiklenmek Kaydıyla) 

% 47 

İmalat Esnasındaki Kontrollük ve Revizyonların Yapılması  % 3 

Toplam % 100 

 
İmalat Esnasındaki Kontrollük ve Revizyonların Yapılması maddesindeki % 3’lük oran imalat 

esnasında aylara bölünerek ödenecektir. İmalat esnasında yapılan çalışmaların projelere uygun 
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olduğunu kontrol etmek amacıyla bedeline ait % 3 tutarındaki hizmet bedeli, uygulama ihalesi 

ve imalat süresi 2. yılından itibaren yıllık kontrollük bedeli İŞVEREN tarafından uygun 

gördüğü oran üzerinden artırılacaktır. 

 

YÜKLENİCİ’nin, çalışmaları taahhüt ettiği zamanda teslim edememesi/geç temin etmesi/eksik 

ya da hatalı teslim etmesi durumlarının herhangi biri ya da birilerinin yaşanması durumunda 

çalışmaların kusursuz olarak teslim edileceği tarihe kadar günlük 5.000,00-TL. (Beşbin 

TürkLirası) gecikme cezası uygulanacaktır. Ceza bedeli YÜKLENİCİ'nin hakedişlerinden 

kesilecektir.  

 

YÜKLENİCİ'ye yapılacak ödemeler YÜKLENİCİ'nin 

………………………………………………………………. nolu hesabına yatırılacaktır. 

 

Ödemeler her işe ait düzenlenecek faturanın İŞVEREN’e tesliminin ardından 15 gün 

içerisinde yapılacaktır.  

 

İşbu sözleşmeden  doğan her  türlü  vergi, resim ve  harçlar ile sözleşme giderleri 

YÜKLENİCİ'ye aittir. 

 

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun Genel Tebliğlerine göre sözleşmeye ait damga vergisi 

sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde  YÜKLENİCİ'nin bağlı olduğu vergi 

dairesine  YÜKLENİCİ  tarafından ödenecek olup, sözleşmeye ait damga vergisinin tahakkuk 

ve ödeme evrakları İŞVEREN'e ibraz edilecektir. Sözleşmeden doğan vergi, resim ve harçların 

YÜKLENİCİ tarafından ödememesi halinde, ödenmeyen vergileri İŞVERE  ödeyerek, ödediği 

miktarı YÜKLENİCİ'ye  rücu etme hakkına sahiptir. 

 

MADDE 9: GÜVENCE  
 

YÜKLENİCİ, sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 takvim günü içerisinde işlerin tümüne 

ait  % 18 KDV eklenmiş sözleşme bedelinin % 7’si olan …………………….. - TL. 

(……………………..) tutarında, kesin, bir yıl süreli gayrikabili rücu, ibrazı halinde derhal 

ödenecek limit içi bir teminat mektubunu Kesin Güvence (teminat mektubu) olarak 

İŞVEREN’e teslim edecektir.  

 

Teminat mektubu belirtilen süre içinde İŞVEREN’e teslim edilmezse, herhangi bir işleme gerek 

olmaksızın sözleşmenin hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağı ve yürürlüğe girmeyeceği 

taraflarca kabul edilmiştir. Bu takdirde İŞVEREN aynı iş için üçüncü kişilerle başka bir 

sözleşme yapmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ bu durumda hiçbir hak talebinde bulunamaz.  

 

Teminat mektubu sözleşme konusu işlerin kabul işlemlerinin tamamlanması, işin, sözleşme ve 

ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak tamamen yerine getirildiği ve YÜKLENİCİ’nin bu 

işten dolayı İŞ SAHİBİ’NE herhangi bir borcunun olmadığı İŞ SAHİBİ’nce tespit edildikten 

sonra, YÜKLENİCİ’ye iade edilir. 

 

MADDE 10: (MÜCBİR SEBEP)  
 

Tarafların kontrolü dışında gelişen ve tarafların bu sözleşme ile yüklendiği sorumluluklarını 

yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici aşağıdaki hallerin meydana çıkması mücbir 

sebep hali olarak değerlendirilecektir. 
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Grev, lokavt, savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, deprem, 

yangın, su baskını, benzeri tabii afetler, Türkiye Cumhuriyeti ya da yabancı devletlerin karar 

ve eylemleri, kamu haberleşme imkanlarının ortadan kalkması (telefon, data, teleks v.b.), 

ambargo v.b. mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması halinde bu durumdan etkilenen taraf, 

durumu on beş (15) gün süre içinde diğer tarafa bildirecek ve taraflar alınması gereken acil 

önlemler konusunda anlaşma sağlayacaklardır. 

 

MADDE 11 (DEVİR VE TEMLİK)  

 

Yüklenici, İşverenden yazılı iznini almadıkça, işbu sözleşme ile yüklendiği işi, hak ve 

alacaklarını kısmen veya tamamen başkasına devredemez. İşverenin onayı ile dahi olsa böyle 

bir devrin yapılmış olması Yüklenici’yi bu sözleşme ile yüklendiği her türlü sorumluluktan 

kurtarmaz.  

 

Bu yüklenim konusu, iş için Yüklenici adına yapılan tüm faaliyetlerin her türlü yasal 

sorumlusunun Yüklenici olduğu kabul edilir. Aksi takdirde, İşveren’in sözleşmeyi ihtar, ihbar 

ve uyarıya gerek kalmaksızın tek taraflı feshetme ve her türlü müsbet ve menfi zararını talep 

etme hakkı saklıdır. 

MADDE 12: ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklarda İzmir Ticaret Odası Tahkim 

Kurulu yetkilidir. 

Taraflar anlaşmazlık vukuunda İŞVEREN'in tum kayıt,evrak  ve defterlerini tek ve yegane delil 

olarak kabul ederler. 

MADDE 13: SÖZLEŞMENİN FESHİ 

YÜKLENİCİ'nin sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediğinin, 

süresi içerisinde yerine getirmediği veya getiremeyeceğinin tespiti, onaylı iş programına ısrarla 

uymadığının tespiti ve/veya eksik yerine getirdiğinin tespiti halinde İŞVEREN hiçbir ihtar ve 

uyarıya gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilecek olup, YÜKLENİCİ, 

İŞVEREN'in her türlü zarar ve ziyanını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

MADDE 14: SON MADDE 

10 (on) sayfada yazılı 14 (ondört) maddeden  ibaret işbu sözleşme, taraflarca 1 (bir) nüsha 

olarak ……..………… tarihinde İzmir'de imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin 

orijinal nüshası İŞVEREN'e teslim edilecek olup, YÜKLENİCİ'ye fotokopisi verilecektir. 

 

YÜKLENİCİ İŞVEREN 

 DİKİLİ TARIMA DAYALI İHTİSAS 

SERA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

 


