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İZMİR İLİ DİKİLİ İLÇESİ 
TARIMA DAYALI İHTİSAS SERA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  

İÇME, KULLANMA VE SULAMA SUYU AMAÇLI 
 SU SONDAJI YAPIM İŞİNE AİT SÖZLEŞME 

MADDE 1 (Taraflar) 
Bir taraftan İzmir ili Konak İlçesi Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi No:43/51 
Konak/İzmir adresinde bulunan DİKİLİ TARIMA DAYALI   İHTİSAS   SERA   ORGANİZE   
SANAYİ   BÖLGESİ (bundan   böyle   İŞVEREN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, İsmetpaşa 
Mahallesi 135. Sokak Yeni Sanayi Sitesi adresinde bulunan ………………………………….. 
(bundan böyle YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarla bir sözleşme 
akdedilmiştir. 
 
MADDE 2 (Kapsam) 
 
Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi tarafından projesine uygun açtırılacak 
ve inşa ettirilecek 2 (iki) adet yeraltı suyu işletme kuyuları bu kuyuların dokümanlarının D.S.İ. yer 
altı suları teknik şartnamesine göre düzenlenmesi ve bunlara bağlı form, kuyu logu ve raporları 
gibi işlerin teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu elde edilen toplam bedel üzerinden 
yapılması işin konusunu oluşturmaktadır. 
 
MADDE 3 (YÜKLENİCİ’nin Yükümlülükleri) 

• YÜKLENİCİ söz konusu işi teknik şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde eksiksiz yerine 
getirecektir. 

• YÜKLENİCİ, işi gerçekleştirirken ehli ve deneyimli personel (su sondaj işlerinde tecrübeli bir 
jeoloji mühendisi, sondör, sondör yardımcısı ve işçiler) kullanmakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ 
sözleşme konusu iş için çalıştıracağı ekip listesini özgeçmişleri ile birlikte 15 takvim günü 
içerisinde İŞVEREN’e iş programı ile birlikte sunacaktır. 

• YÜKLENİCİ sondaj kuyusunu Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi adına 
açacaktır. Sondajlar ekte harita üzerinde işaretlenerek sunulan lokasyonlarda ve su arama 
belgesinde belirtilen koordinatlarda yapılacaktır. 

• YÜKLENİCİ sondaj kuyuları açılırken Yer altı Suları Tüzüğü’nün ve bu tüzük gereğince 
hazırlanmış Yeraltı Suları Teknik Talimatnamesinin bütün hükümlerine uyacak; kuyunun inşası 
sırasında kanun, tüzük ve talimatnamede ve ekleri dahil olmak üzere, Teknik Şartnamede açıkça 
belirtilmeyen konularda İŞVEREN’ce verilecek özel teknik talimatlar çerçevesinde hareket 
edecektir. 

• Kuyular, teknik şartname ekinde belirtilen lokasyonlarda yapılacak, kuyu lokasyonları için ayrıca 
sahada yer gösterimi yapılacaktır. 

• YÜKLENİCİ, kendisine İŞVEREN tarafından verilen bütün talimatlara uymakla yükümlüdür. 
• Su sondajı çalışmalarında çevreye ve 3. Şahıslara verilecek her türlü zarardan YÜKLENİCİ 

sorumludur. 
• YÜKLENİCİ hatası sebebiyle ortaya çıkan durumu, İŞVEREN’nin tasvip edeceği şekilde 

sonuçlandırmakla yükümlüdür. Yaptığı bu ilave iş için İŞVEREN’den ücret talep edemez. 
• Su sondajı çalışmalarında İş ve işçi güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olup, olabilecek 

kazalarla alakalı tüm yasal ve hukuki sorumluluklar YÜKLENİCİYE aittir. 
• YÜKLENİCİ kusuru nedeniyle, yarım kalan tamamlanmamış kuyular için hiçbir ödeme yapılmaz 

ve varsa yapılan ödemeler geriye alınır. Bu gibi durumlara YÜKLENİCİ aynı şartlarla yeni bir 
kuyu açmakla yükümlüdür. Bu yeni kuyu için İŞVEREN uygun gördüğü takdirde süre uzatımı 
verebilir. 

• YÜKLENİCİ, sözleşme konusu iş süresince İŞVEREN, İŞVEREN’in teknik elemanları ve 
danışmanlarıyla koordineli bir şekilde çalışacaktır. 
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• YÜKLENİCİ işin ifası ve onayları için İŞVEREN ile zamanını önceden tespit etmek kaydı ile 
gerekli toplantılara katılacaktır. 

• YÜKLENİCİ, işlerin tamamını Madde 6’da belirtilen birim fiyat bedel karşılığında ifa etmeyi 
kabul ve taahhüt etmiştir. 

• Kuyuların devir-teslim işlemi İŞVEREN tarafından görevlendirilen temsilciye pompaj aşamasında 
yapılır. Kontrol ekibi teçhiz edilen kuyularda teçhiz derinliğini, en küçük teçhiz çapına uygun 
şablonu tijler ucuna bağlayarak ölçer, teçhizsiz kuyularda kuyu derinliği aynı yöntemle belirlenir. 
Kuyu ağzı sistemi de yapıldıktan sonra kuyu kabul tutanağı düzenlenerek kuyu teslim işlemi 
tamamlanır. 

• Jeoloji Mühendisleri Odasına ödenecek harçlar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. 
• YÜKLENİCİ, şartnamede belirtilen hususların herhangi bir tanesinden herhangi bir nedenle 

vazgeçemez. Herhangi bir iş kaleminin değiştirilmesinden İŞVERENİN rızası ile vazgeçilebilir. 
• Yapılacak tüm çalışmalar İŞVEREN ’in malı olup, İŞVEREN ’in izni olmadan hiçbir suretle 

üçüncü şahıslara verilemez. 
• İŞVEREN, ilk kuyu açılma işi tamamlandıktan sonra diğer kuyular için sondaj çalışmasının devam 

edip etmemesi konusunda karar vericidir. Açılacak kuyu sayısı İŞVEREN’in kararı neticesinde 
değişiklik gösterebilir. Bu konuda YÜKLENİCİ herhangi bir hak iddia edemez. 

• İŞVEREN, kuyuların açılma aşamasında kuyu derinliklerine karar vericidir. Kuyu derinliklerini 
arttırmak ya da azaltmak İŞVEREN’in kararı neticesinde değişiklik gösterebilir. Bu konuda 
YÜKLENİCİ herhangi bir hak talep edemez. 

• YÜKLENİCİ, sondaj noktalarına ulaşım için yol açılması gerektiği takdirde yolun açılmasından, 
reglajından, şantiye alanının düzenlenmesi ve her türlü ihtiyacın (su, jeneratör, vb.) karşılanması 
ile yükümlüdür. YÜKLENİCİ bu hususta İŞVEREN’den ek bir ödeme talep edemez. 

MADDE 4 (İŞVEREN ’in Yükümlükleri) 
 
İŞVEREN’in Yükümlülükleri şunlardır: 

• Sondaj çalışması için gerekli kurumlardan izinleri almak. 
• İşlerin zamanında gerçekleştirilmesi için YÜKLENİCİ’ye gerekli ödemeleri yapmak. 
• Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB ile ilgili sözleşme konusu işe dair bilgi ve belgeleri 

YÜKLENİCİ ile paylaşmak. 
 
MADDE 5: (Sözleşmenin Süresi ve İş Programı) 
Sözleşmenin başlangıç tarihi sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihtir. İşin tamamı başlangıç 
tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü içerisinde bitirilecektir. Sözleşmenin süresi işin 
tamamen sonlandığı tarihtir. Gizlilik maddesinin geçerliliği süresizdir. 
 
YÜKLENİCİ’den kaynaklanmayan hava muhalefeti, yasal izin ve problemler nedeniyle işin 
gecikmesi söz konusu olur ise İŞVEREN’in onayı olması halinde süreye eklenir. 
 
YÜKLENİCİ, gerekli ön araştırma çalışmaları yaptıktan 15 takvim günü içerisinde detaylı iş 
programını hazırlayarak İŞVEREN ’in onayına sunacaktır. Detaylı programda ön rapor ve ana 
raporların teslim tarihleri, İşverenin inceleme süresi, raporların YÜKLENİCİ tarafından tashih 
edilerek tekrar İŞVEREN ’e verilme süreleri, baskı süreleri ve nihai teslim tarihleri iş programında 
gösterilecektir. 
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MADDE 6 (Ödemeler) 
Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan kesin projeye/projelere ve 
bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İŞVEREN’ce hazırlanmış 
birim fiyat teklif mektubunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için 
YÜKLENİCİ tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı 
olan ..................................................... (yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. 
 
Kuyu derinliği 175 metre olarak belirlenmiş olup ekte sunulan haritada belirtilen konumda 
yapılacaktır. Kuyu devam ederken kontrol ekibi kuyuyu durdurup veya devam ettirebilecektir. 
Kuyu sonlandırılmasına işveren karar verecektir. Ödeme kesinleşen derinliğe göre yapılacaktır. 
 
İşveren tarafından belirlenen iş kalemlerinden yaptırılmayan işler Birim fiyat teklif cetvelindeki 
fiyatlar esas alınarak ödenmeyecektir. 
 
Organize sanayi bölgelerinin, su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme 
yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri ile yol yapımı ve toprak hareketi (kazı, dolgu, nakliye, 
sıkıştırma, sıyırma vb.) gibi altyapı harcamalarını da Katma Değer Vergisi Kanunun 13. maddesi 
J bendine göre Katma Değer Vergisinden muaf tutulmuş olup KDV ödenmeyecektir. 
 
Sözü geçen birim fiyat tariflerine dayalı olarak toplam bedele her türlü malzeme, yan malzeme ve 
zayiatları, işçilik, fazla mesai, gece çalışması için gerekli giderler, kazı işleri, işçiliklere ait SGK 
primleri, her türlü harç ve resimler ve işçilik giderleri, avadanlık, ekipman ve makina giderleri, bu 
makina ve ekipmana ait yakıt, akaryakıt, işletme amortisman giderleri, şantiyenin elektrik, su, 
telefon vb. giderleri şantiye ve sigorta masrafları ve zorluk zamları ile her türlü ulaşım ve nakliye 
giderleri, iş süresi boyunca malzeme, ekipman, yakıt akaryakıt ve işçiliklere gelecek fiyat artışları, 
vergi ve SGK primi oranlarında değişiklik olmasından doğacak artışlar ile sözleşme damga 
vergisinin tamamı ve diğer genel giderler, velhasıl bu maddede belirtilmiş olsun olmasın işe ilişkin 
her türlü masraf ile YÜKLENİCİ 'nin karı dahildir. 
 
Ödeme planı şu şekilde olacaktır; 
Şantiyenin kurulması ve ilk kuyu sondaj çalışmalarının başlamasıyla birlikte birim fiyat 
tariflerine dayalı olarak toplam tutarın %10’u kadar ödeme yapılır, 
Daha sonraki ödemeler her bir kuyu imalatı için sondaj birim fiyatı üzerinden inilen derinlik 
dikkate alınarak 2 (iki) ayrı hakkedişle ödenecektir. 
 
Her hakedişe ait fatura ödeme yapılmadan önce düzenlenecektir. 

YÜKLENİCİ’ye yapılacak ödemeler YÜKLENİCİ’nin 
TR………………………………… nolu IBAN numarasına yatırılacaktır. Ödemeler tasdiklenen 
hakedişlerin ardından 30 takvim günü içinde yapılacaktır. 

YÜKLENİCİ’nin sözleşme başlangıç tarihinden 60 takvim günü içinde çalışmaları 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 
3.000,00-TL. (Üç Bin Türk Lirası) gecikme cezası uygulanacaktır. Ceza bedeli YÜKLENİCİ'nin 
hakedişlerinden kesilecektir. 

İŞVEREN bu cezayı uygulamakla birlikte, dilerse Sözleşmeye devam eder ve dilerse bu ceza 7 
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günü aştığı takdirde fesih eder. Bu uygulama sonucu YÜKLENİCİ, Sözleşmenin feshi halinde 
kendi nam ve hesabına ve masrafları YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak işlerin İŞVEREN’ce 
(veya İŞVEREN tarafından tayin edilecek üçüncü kişilerce) tamamlanmasını peşinen kabul 
etmiştir. 

YÜKLENİCİ, sözleşmeye konu işler için birim fiyat tariflerine dayalı toplam bedel dışında her ne 
sebeple olursa olsun İŞVEREN’den başkaca maddi bir talepte bulunamaz. 

MADDE 7 (Gizlilik) 
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 8 (Güvence ve İtfası) 
YÜKLENİCİ, sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren on gün içerisinde işlerin tümüne ait 
sözleşme bedelinin %10’u olan …………………. TL (yazı ile) tutarında, kesin, iş teslimi bakiye 
ödemesi sonrası gayrikabili rücu, ibrazı halinde derhal ödenecek limit içi bir teminat mektubunu 
Kesin Güvence olarak İŞ SAHİBİ’ ne teslim edecektir. 
 
Teminat mektubu belirtilen süre içinde İŞ SAHİBİ’NE teslim edilmezse, herhangi bir işleme gerek 
olmaksızın sözleşmenin hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağı ve yürürlüğe girmeyeceği taraflarca 
kabul edilmiştir. Bu takdirde İŞ SAHİBİ aynı iş için üçüncü kişilerle başka bir sözleşme yapmaya 
yetkilidir. YÜKLENİCİ bu durumda hiçbir hak talebinde bulunamaz. 
 
Teminat mektubu sözleşme konusu işlerin tamamlanması, SGK ilişiksizlik belgesi getirilmesi ve 
işin, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak tamamen yerine getirildiği ve 
YÜKLENİCİ’nin bu işten dolayı İŞVEREN’E herhangi bir borcunun olmadığı İŞVEREN’CE 
tespit edildikten sonra, YÜKLENİCİ’ ye iade edilir. 
 
YÜKLENİCİ’nin bu iş nedeniyle İŞVEREN’E veya Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile 
ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin iş teslimi veya İŞVEREN’ce 
sözleşmenin feshine karar verildi ise fesih tarihine kadar ödenmemesi halinde ihtarda bulunmaya 
ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat paraya çevrilerek borçlara karşılık mahsup 
edilir, varsa kalanı YÜKLENİCİ’ye iade edilir. Sözleşme bedelinin artması durumunda Kesin 
Teminat aynı oranda artırılır. 
 
Bu sözleşme kapsamında bulunan ya da ilave olarak yaptırılan yapım ve hizmet işlerinin kısım 
kısım ve değişik zamanlarda tamamlanacağı sözleşmede gösterilmiş ya da ek protokol ile 
belirlenmiş ise tamamlanan her kısım için aynı şekilde işlem yapılır. 
 
MADDE 9 (Mücbir 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. 
Grev, lokavt, savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, deprem, salgın 
hastalık, 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 
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on beş (15) gün süre içinde diğer tarafa bildirecek ve taraflar alınması gereken acil önlemler 
konusunda anlaşma sağlayacaklardır. 
 
MADDE 10 (İş Güvenliği) 
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. 
 
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 ve sorumluluk bilincinde olduğunu peşinen kabul 
beyan ve taahhüt eder. 
 
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. 
 
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 halükârda İŞVEREN ‘in 
rücu hakkı saklıdır. 
 
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. 
 
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 yüklenicilerinin ilgili veya sorumlu olduğu kayıp ve 
hasarlardan YÜKLENİCİ sorumludur. Her halde, İŞVEREN ’in rücu hakkı saklıdır. 
 
YÜKLENİCİ, iş için ofiste ve sahada Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olmayan sigortasız işçi, 
belgesi olmayan personel çalıştıramaz. YÜKLENİCİ’nin gerek kendi iş merkezinde gerekse 
şantiyede çalıştırdığı tüm işçilerin vergileri, sigorta primleri, her türlü harç ve resimleri kendisine 
aittir. Dolayısıyla Sosyal Sigortalar Kurumu ile İş Kanunundan doğacak sorumluluklar 
YÜKLENİCİ’ ye aittir. Saha çalışması öncesinde YÜKLENİCİ sahada çalıştıracağı personel 
listesi ve SGK evraklarını İŞVEREN’e iletecektir. 
 
MADDE 11 (Sözleşme Masrafları) 
Sözleşme ve yüklenimin tamamının yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla, sözleşme 
giderleri YÜKLENİCİ ‘ye aittir. 
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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 koordinatörlere ibraz edilecektir. 
 
Sözleşmeden doğan vergi, resim ve harçların YÜKLENİCİ tarafından ödenmemesi halinde, 
ödenmeyen vergileri İŞVEREN ödeyerek, ödediği miktarı YÜKLENİCİ ‘ye rücu etme hakkına 
sahiptir. 
MADDE 12 (Sözleşmenin Feshi) 
Sözleşme yapıldıktan sonra 

• YÜKLENİCİ sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi, 
• Sözleşmede tayin olunan yükümlülüklerinden herhangi birini kısmen veya tamamen yerine 

getirmemesi, 
• Mücbir sebep olmaksızın sözleşme koşullarına aykırı hareket etmesi, 
• İflasının istenmesi, 

halinde YÜKLENİCİ ’ye uyarı yazısı gönderilerek sözleşme hükümlerine riayet etmesi istenir. 
Buna rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye ve bir hüküm almaya 
gerek kalmaksızın sözleşme İŞVEREN tarafından tek taraflı feshedilebilir. 
 
Bu durumda, YÜKLENİCİ hiçbir hak, alacak ve tazminat bedelinde bulunmayacağını kabul, 
beyan ve taahhüt etmektedir. Sözleşmenin bu madde gereği feshi halinde; İŞVEREN, 
YÜKLENİCİ nam ve hesabına ve her türlü masrafları YÜKLENİCİ’ye ait olmak üzere işleri 
tamamlamaya veya diğer bir yükleniciye tamamlatmaya yetkilidir. YÜKLENİCİ, ayrıca 
İŞVEREN’e İŞVEREN’in maruz kaldığı her türlü zarar ve ziyanı ödemekle yükümlüdür. 
 
Öte yandan, İŞVEREN işin her aşamasında haklı sebebe dayalı olarak sözleşmeyi tek taraflı olarak 
feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda İŞVEREN YÜKLENİCİ’nin o ana kadar yapmış olduğu 
işler için belirleyeceği ödemeyi yapar. Bunun dışında YÜKLENİCİ hiçbir hak, alacak ve tazminat 
talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 
 
MADDE 13 (Devir ve Temlik) 
YÜKLENİCİ, işbu sözleşme ile yüklendiği işi, hak ve alacaklarını kısmen veya tamamen 
başkasına devredemez. Yalnızca, İŞVERENİN yazılı onayı olması halinde devir ve temlik 
yapılabilir.  
 
MADDE 14 (Anlaşmazlıkların Halli) 
İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar İzmir Ticaret Odası Ticari Uzlaştırma ve Ticari Tahkim 
Esasları Hükümleri uyarınca tahkim yoluyla halledilir. 
 
Taraflar anlaşmazlık vukuunda İŞVEREN'in tüm kayıt, evrak ve ticari defterlerini tek ve yegâne 
delil olarak kabul ederler. YÜKLENİCİYE ait ticari defterler ise usulüne uygun tutulmak kaydı 
ve İŞVERENE ait ticari defterlerle örtüşmesi halinde delil olarak kabul edilebilir. 

MADDE 15 (Tebligat) 
İŞVEREN ve YÜKLENİCİ’nin tebligat adresleri aşağıda belirtildiği gibidir. Adres değişiklikleri 
taraflarca azami üç gün içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Aksi halde bu 
protokolde yer alan adreslere yapılacak tebligatlar muteber sayılacaktır. 
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İşveren: Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi 
Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi No: 43/51 99 Basamak İş Merkezi Konak/İZMİR 
Konak Vergi Dairesi 296 071 63 48 
Tel: 0 232 402 70 70  
e-posta: info@dikilitdiosb.org.tr 
 
Yüklenici: ………….. 
Adres: …………….……….  
……………..Vergi Dairesi ……….. 
Tel: …………. 
e-posta: ………………. 
 
MADDE 16 (Yürürlük) 
İşbu sözleşme, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun 
21.07.2022 tarih ve 54 sayılı kararı çerçevesinde, …/…/2022 tarihinde 7 sayfa ve 16 madde 
halinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve İzmir’de taraflarca imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
 

YÜKLENİCİ 
DİKİLİ TARIMA DAYALI İHTİSAS 

SERA 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
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