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    Yapım İşleri Genel Şartnamesi 

Amaç 
Madde 1- 5174 sayılı Kanun’un 79. maddesine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin 
amacı, Bandırma Ticaret Odası tarafından sözleşmeye bağlanan İşyeri ve Konut yapım işinin 
yürütülmesinde uygulanacak genel esasları tespit etmektir. 

Tanımlar 
Madde 2- Tanımlar aşağıdaki gibidir; 

İş: Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işini,                               

İdare: Bandırma Ticaret Odası   

Kontrolör: Bandırma Ticaret Odası tarafından, işlerin denetimi için görevlendirilecek bir memur 
veya bir heyeti ve/veya Bandırma Ticaret Odası dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen 
gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,  

Yüklenici vekili: Sözleşme konusu işle ilgili olarak yükleniciyi temsil eden, o iş için yükleniciden 
noterce düzenlenmiş bir vekâletname ile tam yetki almış ve Bandırma Ticaret Odasınca kabul 
edilmiş olan gerçek kişiyi, 

Üçüncü kişi: Bandırma Ticaret Odası, Kontrolör ve Yüklenici dışındaki kişi ve kişileri, 

İşyeri: Yapım işinin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan 
bina, arazi, arsa, malzeme ocakları vb. yerleri,  

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme: Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine 
dayalı olarak, işin tamamı için yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden yapılan sözleşmeyi, 

İş grubu : Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ile yapılacak işlerde, ara veya kesin   ödemelere 
ilişkin iş kalemlerinin toplamından oluşan ve sözleşme bedelinin belli (ilerleme) yüzdeleri ile 
gösterilen ödemeye esas birimleri, 

Gün : Takvim gününü, 

Yıl : Takvim yılını,   

Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler 
Madde 3- Bandırma Ticaret Odası, Yüklenici ve Kontrolör arasındaki her türlü iletişim, yazılı 
olarak yapılır. 

Sözleşmeye göre herhangi bir şahıs tarafından bir izin, onay, belge, olur verilmesi veya tespit 
yapılması, ihbar, çağrı veya davette bulunulması gerektiğinde, bunlar taraflar aksini 
kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır.  

İşyerinin yükleniciye teslimi 
Madde 4- Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenicinin sözleşmede yazılı süre içinde işe 
başlayabilmesi için işyeri Oda tarafından yükleniciye teslim edilir ve bu hususta iki taraf arasında 
ortak bir tutanak düzenlenir.  

İşyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması 
Madde 5- Yüklenici tarafından işin sonunda işyerleri her türlü ihzarattan ve çalışma artıklarından 
çevreyle uyumlu olacak şekilde temizlenir.  
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Projelerin uygulanması 
Madde 6- Sözleşme konusu işler, Bandırma Ticaret Odası tarafından yükleniciye verilen uygulama 
projelerine uygun olarak yapılır. 

Projelerin zemine uygulanması sırasında meydana gelen hataların sorumluluğu ve hataların neden 
olduğu zararlar ve giderler yükleniciye ait olup, bunun sonucu olarak meydana gelen hatalı işin 
bedeli de yükleniciye ödenmez. 

Bandırma Ticaret Odası, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. teknik belgelerde gerekli göreceği 
her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir. Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu 
değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. Proje değişiklikleri, ilk projeye göre 
hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını 
gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri, Bandırma Ticaret Odası yükleniciye öder. 
Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de 
Bandırma Ticaret  Odası  tarafından dikkate alınır. 

Bandırma Ticaret Odası veya Kontrolörün yazılı bir tebliği olmaksızın yüklenici, projelerde herhangi 
bir değişiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi değişiklikler nedeniyle bir hak 
iddiasında bulunamaz. 

Projelerin tesliminde gecikme olması 
Madde 7- Uygulanmak üzere yükleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje veya belge 
hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla zamana ihtiyaç gösterecek şekilde değişiklik yapılması 
hallerinde yüklenici hiçbir itiraz öne süremeyecektir. Ancak bu gecikme, işin bir kısmının veya 
hepsinin zamanında bitirilmesini geciktirirse sözleşmedeki iş süresi, işin bir kısmı veya tamamı için 
gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılabilir. 

İşlerin denetimi 
Madde 8- Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, Bandırma Ticaret Odası tarafından 
görevlendirilen Kontrolörün denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. 

Herhangi bir işin, Kontrolörün denetimi altında yapılmış olması yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi 
bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak 
hususundaki yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat kurallarına uygun 
olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan,  kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere göre 
işi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin iş yerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarına 
uygun olduğunu, ayrıca işin yapılacağı yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından 
yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır 

Bununla birlikte yüklenici, kendisine verilen projelerin ve/veya şartnamelerin, teslim edilen işyerinin 
veya malzemenin veyahut talimatın, sözleşme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu 
veya fen ve sanat kurallarına uymadığı hususundaki karşı görüşlerini teslim ediliş veya talimat alış 
tarihinden başlayarak on beş gün içinde (özelliği bakımından incelenmesi uzun sürebilecek işlerde, 
yüklenicinin isteği halinde bu süre Bandırma Ticaret Odası artırılabilir) hem Kontrolöre, hem de 
Bandırma Ticaret Odası yazı ile bildirmek zorundadır. Bu sürenin  aşılması halinde yüklenicinin itiraz 
hakkı kalmaz. 

Yüklenicinin iddia ve itirazlarına rağmen, Bandırma Ticaret Odası  işi kendi istediği gibi yaptırdığı 
takdirde yüklenici, bu uygulamanın sonunda doğabilecek sorumluluktan kurtulur. 

Önemli görülen durumlarda yüklenici isteklerini Bandırma Ticaret Odası veya Kontrolöre, aynı 
şekilde Bandırma Ticaret  Odası  veya Kontrolör de istek ve talimatlarını yükleniciye yazı ile bildirir. 
Söz üzerine yapılmış işler ve işlemler hakkında yüklenicinin istek ve iddiaları Bandırma Ticaret 
Odası tarafından dikkate alınmaz. 

Yüklenici ile Kontrolör arasında anlaşmazlık olursa, bu anlaşmazlık 31’inci  madde hükümlerine göre 
Bandırma Ticaret Odası karara bağlanır. 
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Kontrolörün yetkileri 
Madde 9- Yüklenici bütün işleri Kontrolörün, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak 
şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır. 

Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi Kontrolöre gösterip iş için elverişli olduğunu kabul 
ettirmeden iş başına getiremez. 

Malzemenin teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için Kontrolör 
istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuarlarda olsun, bu 
deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici, 
deneylerin işyerinde yapılmasını isterse bunun için gerekli araç ve teçhizatı kendisi temin eder. 

Kontrolörün kabul ettiği malzemeden mümkün olanların örnekleri mühürlenerek işin geçici kabulüne 
kadar saklanır. 

Yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına aykırı olarak kusurlu yapıldıkları anlaşılan iş kısımlarını 
yıktırıp yükleniciye yeniden yaptırmak hususunda Kontrolör yetkilidir. Yüklenici, bu konuda 
kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca 
bir bedel istemeksizin yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa 
sorumluluğu yükleniciye aittir. 

İş programı 
Madde 10- Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasının akabinde sözleşme veya eklerinde belirlenen 
süre içinde sözleşmede belirtilen iş kısımları ve bitirme tarihleri ile ödeme miktarlarını da dikkate 
alarak hazırlayacağı; iş kalemlerini, iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, nakit akışını ve 
bunların aylara dağılımını gösterir ayrıntılı iş programlarını hazırlayarak onaylanmak üzere 
Bandırma Ticaret Odası’na teslim edecektir.  

Bandırma Ticaret Odası iş programının verildiği tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerinde 
belirlenen süre içinde, iş programını olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar 
ve onaylı bir nüshasını yükleniciye verir. İş programları Bandırma Ticaret Odası onayıyla geçerli 
olur.  

Yüklenici Bandırma Ticaret Odası onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak 
zorunlu hallerde Bandırma Ticaret Odası uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir. 

Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi 
Madde 11- Yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu 
olması halinde, artışa konu olan iş; 

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, 

b) Bandırma Ticaret Odası külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak 
mümkün olmaması,  
Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, 
dahilinde, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir. 

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın 
hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının sözleşme ve ekleri 
hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. 

Bandırma Ticaret Odası istediği takdirde sözleşme ve ekleri kapsamında bulunmayıp ayrıca bir 
yükleniciye yaptırılması mümkün olan işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi 
bir hak talebinde bulunamaz.  

 

Sözleşme ve eklerine uymayan işler 
Madde 12- Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. Proje ve şartnamelere 
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uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici, Kontrolörün talimatı ile belirlenen 
süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya yıkıp yeniden yapmak zorundadır. Bundan dolayı bir 
gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. 

Bununla birlikte, yüklenici tarafından proje ve şartnameden farklı olarak yapılmış olan işlerin, fen ve 
sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun oldukları Bandırma Ticaret Odası tespit edilirse, bu 
işler yeni durumları ile de kabul edilebilir. 

Ancak bu takdirde yüklenici, daha büyük boyutta veya fazla miktarda malzeme kullandığını ve daha 
fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel isteyemez.  

Hatalı, kusurlu ve eksik işler 
Madde 13- Kontrolör, yüklenici tarafından yapılmış olan işin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya 
malzemenin şartnamesine uygun olmadığını gösteren delil ve emareler gördüğü takdirde, gerek işin 
yapımı sırasında ve gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin, hataların ve 
kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden 
yapılmasını yükleniciye tebliğ eder.  

Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak 
tebliğe uymazsa, incelemeler Kontrolörce tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir. 

Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunun anlaşılması 
halinde yükleniciye ait olur.   

Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan hatalı, kusurlu ve malzemesi şartnameye uymayan 
işlerin bedelleri, hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya son 
hakedişinden veyahut teminatından kesilir. 

Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları 
Madde 14- Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin Bandırma 
Ticaret  Odası  onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici, gerek malzemenin 
şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, 
Bandırma Ticaret  Odası  gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini 
kendi hesabına derhal yapmak zorundadır. 

Yüklenici bu zorunluluğa uymadığı takdirde, Bandırma Ticaret  Odası  , kendisinden bir yazı ile 
yükümlülüklerini yerine getirmesini isteyecektir. Bu talimatın yükleniciye tebliği tarihinden 
başlamak üzere işin özelliğine göre, talimat yazısında Bandırma Ticaret  Odası  daha uzun bir süre 
verilmemişse, yüklenici on gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye fiilen başlamadığı veya 
başlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi bitirmediği takdirde Bandırma Ticaret  
Odası  , söz konusu onarım, düzeltme ve bakım işlerini, bütün giderleri yükleniciye ait olmak üzere 
yaptırabilir. Bandırma Ticaret  Odası  bu işler için yüklenicinin teminatından veya varsa diğer 
alacaklarından ödeme yapmaya yetkilidir. 

Bandırma Ticaret  Odası  , yüklenicinin yaptığı işlerde kesin kabul tarihine kadar geçen zaman 
içinde herhangi bir aksaklık gördüğü takdirde, bu aksaklıkları yukarıda belirtildiği şekilde düzelttirip 
onarmakla birlikte, işin niteliğine göre aksaklığı tespit edilen yapım işlerinin kesin kabul işlemlerini 
uygun bir tarihe erteleyebilir. Bu takdirde kabulü ertelenen kısım için, Bandırma Ticaret  Odası  
uygun göreceği bir miktarda teminat alıkonur.  

Yüklenicinin kusuru dışındaki hasar ve zararlar 
Madde 15- Olağanüstü haller ve doğal afetlerin işyerlerinde ve yapılan işlerde meydana getireceği 
hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler (all risk) sigorta kapsamında bulunduğundan yüklenici, 
bu hasar ve zararlar için Bandırma Ticaret  Odası  hiç bir bedel isteyemez. Ancak bu hasar ve 
zararlardan meydana gelecek gecikmeler için yükleniciye gerekli ek süre verilir.  

Savaş, yurt içinde seferberlik, ayaklanma, iç savaş ve bunlara benzer olaylar veya bir nükleer 
yakıttan kaynaklanan radyasyonlar ve bunlar için alınan önlemler sonucunda meydana gelecek 
riskler gibi sigortalanması mümkün olmayan riskler ile Bandırma Ticaret  Odası  işlerin 
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tamamlanmış kısımlarını teslim alarak kullanmasından dolayı bu kısımlardan doğacak riskler 
Bandırma Ticaret  Odası  aittir.     

Yükleniciye ait giderler 
Madde 16- İşin gerçekleştirilmesi için gerekli ve yüklenicinin yapmak zorunda olduğu bazı işlerin 
karşılığı olan, aşağıdaki bentlerde gösterilen giderlerin tümü, sözleşme veya eklerinde kimin 
tarafından ödeneceği belirtilmemiş ve aksine bir hüküm bulunmamakta ise,  

a. Gerek işin yönetimi, gerekse işte kullanılacak her türlü malzeme, araç, makine, taşıt vb. nin 
taşınmaları, bunlar için gerekli depo, baraka, hangar, garaj vb. tesislerin yapılması, bunların 
korunmaları ve sigortaları ile ilgili giderler, 

b. Projelerin zemine uygulanması, röleve gibi işler ile Kontrolör tarafından denetim amacıyla istenen 
her türlü ölçmeler için gerekli araç, malzeme ve personel giderleri,  

c. Sözleşmede veya eklerinde belirtilen yükleme ve benzeri teknik deneylerin giderleri, 

d. Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü durumlarda, yüklenicinin yaptığı işlerle ilgili olarak güven 
sağlamak için yapılacak bütün yükleme deneylerinin giderleri, 

e. Şantiye hizmetleri için gerekli enerji ve suyun (yapının bünyesine giren su ve enerji bunun 
dışındadır) sağlanması, taşınması ve dağıtılması için gerekli tesislerin yapılması ve bunlarla ilgili 
işletme giderleri,           

yükleniciye aittir. 

Çalışanların kazaya uğramaları 
Madde 17- Yüklenicinin sözleşmede ve işbu şartnamede belirtilen tedbirleri almasına rağmen 
olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin 
giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yükleniciye aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında 
veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici tarafından 
karşılanır.  

Yüklenicinin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları 
Madde 18- Yüklenicinin teknik ve yönetici personeli ile hizmetli, işçi ve alt yüklenicileri arasında 
her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, Bandırma 
Ticaret  Odası  veya Kontrolör tarafından yapılacak tebligat üzerine yüklenici tarafından derhal iş 
başından uzaklaştırılır. 

Hakedişlerin ödenmesi ve hesap kesilmesi 
Madde 19- Yüklenicinin yaptığı işler metrajlara ve miktarlara göre hesaplanarak sözleşme 
hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere hakediş 
raporları ile ödenir. Hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için kesin metrajdaki 
miktarlar dikkate alınır. 

Hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, ayda bir defa düzenlenir.  

Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, yüklenici veya işbaşında bulunan vekili 
tarafından imzalanmış olması gereklidir. Yüklenici veya vekili, bildirilen günde, hakedişe esas 
ölçülerin alınmasında hazır bulunmazsa Kontrolör ölçümleri tek başına yaparak hakediş raporunu 
düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez. 

Her hakediş tutarından, bir evvelki hakediş tutarı çıkarıldıktan sonra kalan miktara Bandırma 
Ticaret  Odası  ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan 
miktardan sözleşmede yazılı kesintiler ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, 
yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten en geç 15 gün içinde onaylanır ve ödenir. 

İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra kesin hesap işlemleri gerçekleştirilir. Hesap kesme işleminde 
gerçekleştirilen bütün işlerin son hakediş raporuna geçirilen bedelinden iş sırasında yükleniciye hak 



 6 

ediş raporları ile ödenen meblağlar düşülür. Kalan miktara Bandırma Ticaret  Odası  ilgili mevzuata 
göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan sözleşmede yazılı 
kesintiler ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Kesintilerden sonra kalan tutar, yükleniciye 
veya vekiline ödenir. 

Geçici kabul  
Madde 20- Sözleşme konusu iş tamamlandığında, yüklenici Bandırma Ticaret  Odası  vereceği 
dilekçe ile  geçici kabul isteğinde bulunur. Yapılan işler, Bandırma Ticaret  Odası  verilecek talimat 
üzerine Kontrolörce ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme sonucunda işin sözleşme ve eklerine 
uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa 
Bandırma Ticaret  Odası  geçici kabul komisyonu oluşturulur. İş kabule hazır değilse, eksik ve 
kusurlu işleri gösteren tutanak, Kontrolörün işin kabule hazır hale gelmesi bakımından yaklaşık 
bitim tarihini tespit eden düşüncesiyle birlikte en geç üç gün içerisinde Bandırma Ticaret  Odası  
gönderilir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmazsa veya kabul tutanağını imzalamak istemezse 
tutanakta bu husus ayrıca belirtilir. 

Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusurlu ve eksik 
kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmamasına bağlıdır. 
Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı zamanda işin Bandırma Ticaret  Odası  teslimine ve 
kullanılmasına engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır. 

Kabul komisyonu tarafından, yüklenici veya vekili ile birlikte, yapılacak incelemelerden sonra işin 
durumu uygun görüldüğü takdirde bir kabul tutanağı düzenlenir ve bunu yüklenici veya vekili de 
imzalar. 

Yüklenici veya vekili, yazı ile yapılacak çağrıya rağmen kabulde hazır bulunmazsa veya kabul 
tutanağını imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrıca belirtilir. 

Kabul komisyonu gerçekleştirilen işlerin nev'ini, niteliğini, sözleşme ve ekleri ile teknik gereklere ve 
iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup olmadığını inceler. Bu 
inceleme sonucunda komisyon, nitelikleri yukarıda belirtilen kusur ve eksikliklerin varlığını tespit 
ederse, kabul tutanağını yapmakla birlikte, gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir 
liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder. 

Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu 
sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek 
eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktar oranında 
günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. 
Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde Bandırma Ticaret  Odası  , yüklenici hesabına 
eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza 
uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir. 

Geçici kabul tarihi olarak esas alınacak tarih, işin geçici kabule elverişli bir halde tamamlandığı tarih 
olup bunu geçici kabul komisyonu tespit ederek tutanağa geçirir. Ancak yüklenici tarafından 
tamamlanması ve düzeltilmesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakımdan tamamlandıktan 
sonra bir deneme süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden 
başlayarak kesin kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyeti belirleyerek tutanağa yazar. 

Geçici kabul tutanağı, Bandırma Ticaret  Odası  onaylandıktan sonra geçerli olur. Geçici kabulün 
yapılmasını müteakip yapının işgal edilmesi, işin kesin kabulü mana ve hükmünü tazammun etmez. 

 Sözleşmenin belirlediği tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin 
yapılabilmesi için yüklenicinin Bandırma Ticaret  Odası  zamanında başvurması gereklidir. 

Yüklenici başvurusunda gecikmiş olursa veyahut işi süresinde kabule elverişli duruma 
getirememişse sözleşmeye göre işin bitmesi gereken tarihte Kontrolör veya Bandırma Ticaret  
Odası  görevlendirilecek iki eleman tarafından iş yerinde incelenerek o günkü durum bir tutanakla 
tespit edilir. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. 
Yükleniciye yapılacak tebligata rağmen kendisi veya vekili gelmezse Kontrolör veya Bandırma 
Ticaret  Odası  bu incelemeyi tek taraflı olarak yapar ve düzenlenen tutanakta bu husus belirtilir. 
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İşte kusur ve eksikliklerin varlığı halinde bunların giderilmesi için belirlenen sürenin sonunda, 
yüklenici bulunsun veya bulunmasın, aynı şekilde durum, Kontrolör tarafından düzenlenecek bir 
tutanakla tespit edilir.  

Yüklenicinin yaptığı işin süresinde tamamlandığı Kontrolör tarafından tespit edilmiş, ancak kabul 
komisyonunun iş yerine gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir nedenle gecikmiş ise kabul 
tutanağında işin gerçek bitiş tarihi belirtilir ve bu, işin geçici kabul tarihi olur. 

Kabul komisyonu, yüklenicinin yaptığı işte tereddüt doğuran durumlar görürse, durumun tahkiki 
için, sözleşmede yazılı olmasa bile, her türlü giderleri yükleniciye ait olmak üzere yükleme ve 
benzeri deneylerin yapılmasını isteyebilir. 

Geçici kabul için yapılan incelemede, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve giderilmesi de 
mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksiklikler görülecek 
olursa yüklenicinin hakediş veya teminatından uygun görülecek bir bedel kesilmek şartı ile, iş 
Bandırma Ticaret  Odası  tarafından bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin 
niteliğinin ve kesilecek bedelin kabul tutanağında gösterilmesi gereklidir. Yüklenici bu işleme razı 
olmazsa, her türlü gideri kendisine ait olmak üzere, kusur ve eksiklikleri verilen sürede düzeltmek 
ve gidermek zorundadır. 

İşin süresinden önce bitirilmesi halinde, yüklenicinin isteği üzerine, Bandırma Ticaret  Odası  
sözleşmedeki iş bitim tarihini beklemeksizin yukarıdaki usullere uygun olarak işin kabulünü 
yapabilir.  

Teminat süresi 
Madde 21- Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir.  

İşin sözleşmede öngörülen bitim tarihinden önce bitirilmesi ve iş bitim tarihini beklemeksizin işin 
kabulünün yapılması halinde, teminat süresi geçici kabul tarihinden itibaren başlar.  

Kısmi geçici kabulü yapılan müstakil kullanıma elverişli bölümlerin teminat süresi kısmi geçici kabul 
tarihinden itibaren başlar ve teminat süresi sonunda işin tümünün kesin kabulünün yapılması için 
şartlar oluşmamış ise, kısmi geçici kabulü yapılmış iş kısmının teminat süresi sona erer. 

Teminat süresindeki bakım ve giderler  
Madde 22- Yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi bir şekilde 
korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. 

Ancak bitirilmiş yapıların Bandırma Ticaret  Odası  tarafından kullanılma ve işletilmesinden 
kaynaklanan veya yüklenicinin kusurları dışındaki hallerin gerektiği onarımlar bakım 
yükümlülüğünün dışındadır. 

Kullanma ve işletme sonucu olmaksızın ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların giderilmesi ve teminat 
süresince işlerin bakım giderleri yükleniciye aittir. 

Kesin kabul  
Madde 23- Kesin kabul, geçici kabulden itibaren 1 yıldır. Kesin kabul için belirlenen tarihte, 
yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki esas ve 
usullerle kesin kabul yapılır. 

Geçici ve kesin kabuller arasında, yüklenici tarafından yapılması gereken, sürekli bakım niteliğindeki 
işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı kabul komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur. 

Devamlı bakım hususunda yüklenicinin herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul komisyonu, 
geçici kabul sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat 
süresince kullanılma sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar 
haricinde, işin fen ve sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir 
bozukluğun veya geçici kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler. 
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Teminat süresi içinde yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine 
yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul 
tutanağı düzenlenir. 

Eğer bu süre içinde, sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse 
bu da tutanakta ayrıca belirtilir. 

İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve 
eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın 
kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum Bandırma Ticaret  Odası  bildirilir. 
Bandırma Ticaret  Odası  bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi 
hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği Bandırma 
Ticaret  Odası  a tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır. 

Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda, Bandırma Ticaret  
Odası  kabul edebileceği gecikmeler dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin 
kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol açmış ise, Bandırma Ticaret  Odası  ya 
yükleniciye 20’inci maddede belirtilen şekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurların giderilmesini 
bekler, ya da gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve 
eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir.  

Bandırma Ticaret  Odası  , gerek kusur ve eksikliklerin yüklenici hesabına giderilmesi bedellerini, 
gerekse vukuunda belirtilen bekleme cezalarını yüklenicinin hakedişinden, hakedişi kalmamışsa 
teminatından kesmeye yetkilidir. 

Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış 
olur. 

Kesin teminatın iadesine ait şartlar  
Madde 24- Taahhüdün, sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve 
varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve 
yüklenicinin sözleşme konusu işten dolayı Bandırma Ticaret  Odası  herhangi bir borcunun olmadığı 
tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların yarısı;   Sosyal 
Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından 
sonra kalanı, yükleniciye iade edilir.   

Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle Bandırma Ticaret  Odası  sözleşme ve eklerinde yer alan 
yükümlülüklerini kesin kabul tarihine kadar yerine getirmemesi halinde   protesto çekmeye ve 
hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatları  paraya çevrilerek yerine getirmediği 
yükümlülüklerin bedeline karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir. 

Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 
Madde 25- Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde 
bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak 
bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

Odanın sözleşmeyi feshetmesi                                                                                              
Madde 26 Aşağıda belirtilen hallerde Bandırma Ticaret  Odası  sözleşmeyi fesheder: 

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine 
getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme 
cezası uygulanmak üzere, Bandırma Ticaret  Odası  en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça 
belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, 

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin aşağıda  sayılan yasak fiil veya davranışlarda 
bulunduğunun tespit edilmesi, 

I. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya 
başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. 
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II. Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. 
III. Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller 

kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak. 
IV. Taahhüdünü yerine getirirken Odaya zarar vermek. 
V. Bilgi ve deneyimini Oda zararına kullanmak. 

VI. Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 
taahhüdünü yerine getirmemek. 

Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar 
gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.   

Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler                                                                    
Madde 27-İş bu Şartnamenin  25 inci maddesine göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 
26 ncı maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 26 ncı maddenin (b) bendi nin tespit 
tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde Bandırma Ticaret  
Odası  tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye 
bildirilir. 

İş bu Şartnamenin  25’inci ve 26’ıncı maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin 
teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet 
İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen 
tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir. 

Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir 
kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden 
teminat tutarı da ikinci fıkra hükmüne göre güncellenerek yükleniciden tahsil edilir. 

İş bu Şartnamenin  25’inci ve 26’ıncı maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde,  Ticaret 
Odasının uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 

Odanın kusuru nedeni ile sözleşme konusu iş yüklenici tarafından yapılamaz hale gelirse, o tarihe 
kadar yapılmış olan işlerin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi geçici 
kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin 
kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu Şartnamenin 20, 
21, 22, 23 ve 24’ncü maddeleri hükümleri, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen 
uygulanır.   

Mücbir Sebepten Dolayı Sözleşmenin Feshi                                                                    
Madde 28-Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve 
gerektiğinde Bandırma Ticaret  Odası  tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin Bandırma 
Ticaret  Odası  tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için; 
yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel 
nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir 
sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin Bandırma Ticaret  Odası  yazılı 
olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.  

Bu durumda hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatlar iade edilir. 

Madde-29 Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve böylece 
yüklenicinin Bandırma Ticaret  Odası  ile ilişkisi kesilmiş olur. Bunun için de sözleşmenin 
feshedilmesine ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu, Bandırma Ticaret  Odası  görevlendirilecek 
bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir "Durum Tespit Tutanağı" 
düzenlenir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir. 

Tasfiye halinde, işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi 
sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve 
teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu Şartnamenin 20, 21, 22, 
23 ve 24’ncü maddeleri hükümleri, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır.   
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Tasfiye edilmiş işin, kendi teminat süresi içinde veya daha sonra ortaya çıkabilecek kusur ve 
hataları Bandırma Ticaret  Odası  görevlendirilecek bir komisyon tarafından, yapılacak tebligat 
üzerine, hazır bulunması halinde yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir. 

Gerek sözleşmenin feshedilmesi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ve 
ihzaratın ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının 
korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa, bu husus 
ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshedilmesi hali için "Durum 
Tespit Tutanağı"nda belirtilir. Bandırma Ticaret  Odası  , belirli bir süre vererek bu işlerin 
yapılmasını yükleniciden isteyebilir. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde Bandırma 
Ticaret  Odası  , bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır. Bu işlerin yaptırılması bedeli, 
sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin 
alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde ise 
genel hükümlere göre işlem yapılır. 

Sözleşmenin feshedilmesinden veya tasfiyesinden sonra "hesap kesme hakedişi" Bandırma Ticaret  
Odası  belirlenecek bir süre içinde yüklenici ile birlikte 19 ncu maddesindeki esaslara göre yapılır. 
Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde, Bandırma Ticaret  Odası  bu 
hakedişi tek taraflı olarak yapar ve yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz. 

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti 

Madde 30-Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir 
cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır: 

Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye 
edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve 
talepte bulunan mirasçılara Odanın uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde 
varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme 
devredilebilir. Teminatın verilmesinde 24 ncü madde esaslarına göre işlem yapılır. 

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, iş bu Şartnamenin 26 ve 27nci maddesi hükümlerine göre 
feshedilerek  işlem yapılır. Kesin hesap tasfiyesi 27 inci madde esaslarına göre yapılır. Sözleşmenin 
feshi sebebiyle Odanın uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin 
taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin 
teklif edeceği ve Odanın kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi şartıyla taahhüde devam 
edilebilir. Eğer, yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanından mahrum ise, yerine 
ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu 
hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek 27 inci madde esaslarına göre kesin 
hesap tasfiyesi yapılır ve 26 ve 27nci maddelerine göre işlem yapılır. 

Anlaşmazlıkların çözümü 
Madde 31- İşin yürütülmesi veya kesin hesapların çıkarılması aşamasında Kontrolör ile yüklenici 
arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, sözleşme ve eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle 
aşağıda yazılı olduğu şekilde Bandırma Ticaret  Odası  tarafından çözüme bağlanacaktır. Yüklenici, 
anlaşmazlığa yol açan konuda, bu durumun ortaya çıktığı günden başlamak üzere on beş gün içinde 
itiraz ve şikayetlerinin sebeplerini açıklayan bir dilekçe ile Bandırma Ticaret  Odası  başvuracaktır. 

Bandırma Ticaret  Odası  , bu dilekçeyi aldığı tarihten başlamak üzere en çok bir (1) ay içinde 

inceleyip bu husustaki kararını yükleniciye bildirecektir. Bir (1) ay içinde kendisine bir cevap 
verilmediği veya verilen karara razı olmadığı takdirde, yüklenici anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin 
sözleşme hükümlerine göre hareket etmekte serbesttir.  
 


