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HIZMET1 ALIMINA AiT TASIMA SOZLE$MESt 

IKN (Ihale Kayit Numarasi): 2016/301538 

Madde 1 - Sozlesmenin taraflart 
Bu Sozlestne, bir tarafta Oguzeli lice Milli F:‘,,itim 	 1111.1.1 EGIT111 BAKAN1.1(d 
MiSTESA141.11: (bundan sonra (dare olarak amlacaktir) ile diger tarafta emit Ozcelik Nakliye 
Tas.Oto. Mad. "Fur. Gida. Tic. San. Ltd. Sti (bundan sonra Yuklenici olarak antlacaktir) arasinda 
asagida yazili sartlar dahilinde akdedilmistir. 

Madde 2 - Taraflara iliskin bilgiler 
2.1. idarenin 

a) Adi:Oguzeli flee Milli Egitim 	 MILO 	 BAIVANLIGI 
MCSTESARLIK  
b) Adresi:S1 3A.51 MAHALLESI Vi TAIT:1 CADDESI 1 27900 - OGUZELI / 
(AZIANTEP 

• 
c) Telefon numarast:3425713024 
(;) Faks numarast:34257122119 
d) Elektronik posta adresi(varsa): 

2.2. Ylikienicinin 
a) Adi ve soyadi/Ticarct Ltnyam: emit Ozcelik Nakliye Tas.Oto. Mad. Tur. Ghia 'He. San. 
Ltd. $ti 
11) I.C. Kimlik No: 	  
c) Vergi Kimlik No: 9060418440 
e) Ytiklenicinin tebligata esas adresi: cay malt Abdullah Kalay cad. no:5!1 
cayeuma/LONGULDAK 
d) Telefon numarasu 0372 615 21 88-0532 445 93 97 
e) Bildirime esas faks numarasi: 0372 6152188 

Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): 	  
2.3. Her iki taraf. 2.1. ye 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 
etrnislerdir. Adres degisiklikleri usultine uygun sekilde karsi tarafa teblig edilmedikce. en son 
hildirilen adrese yamlacak teblig, ilgili tarafa yapilmis sayilir. 
2.4. 'Farallar. yazili tebligati daha sonra stiresi icinde yapmak kaychyla. kurye. faks vey-a elektronik 

• posta gibi diger yollarla da bildirim yapabilirler. 

Madde 3 - Sozlesmenin dill 
3.1. Stizlesme Tfirkce olarak hazirlannustir. 

Madde 4 - Tammlar 
4.1. Bu Sozlesmenin uygulanmasmda, 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu ye 4735 sayili Kamu Ihale 
Sozlesmeleri Kanunu ile Hizmet tsleri Genel Sartnamesinde (bundan sonra (lenel Sartname olarak 
amlacaktir.) ye ihale doktimanint olusturan diger belgelerde yer alan tanimlar uecerlidir. 

Madde 5- Is tannin 
5.1. Sozlesme konusu is; 2016-2017 Egitim-Ogrctim yill Tasimall Ortaiigretint kapsaminda 
19.09.2016-09.06.2017 tarihleri arasi 712 iigreticiyi 178 is giinii 4 Tasima Merhezine Tasinimisi 
Ilizmeti alum isin teknik ozellikleri ye diger ayrinttlart sozlesme ekinde yer alan ve ihale 
dokiimanint olusturan belgelerde diizenlenmistir. 

Madde 6 - Sozlesmenin turn ye bedeli 
6.1. Bu sozlesme birim flyat sozlesme olup, Idarece hazirlantms eetvelde yer alan her bir is 
kaleminin miktart ile bu is kalemleri icin Vilklenici tarafindiarnotez:EifLeidilen birim fiyatlaran 
carpunt 	sonucu 	bulunan 	tutar arm 
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ikiyfizyetmisclortbinikiyOzdokuz bedel uzerinden akdedilmistir. VainIan islerin bedellerinin 
odenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Viiklenicinin teklif ettigi ye sozlesme bedelinin 
tespitinde kullamlan birim fiyatlar ile varsa, sonradan Genel Sartnamenin 37 nci maddesine 
gore tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alimr. 

Madde 7 - Sozlesme bedeline dahil olan giderler 
7.1. Taahhiidiin (ilave isler nedeniyle meydana gelebilecek arbislar dahil) yerine getirilmesine 
iliskin 
sozlesme bedeline dahildir. llgili mevzuati uyarmca hesaplanacak Katma Deter Vergisi, 
sozlesme bedeline dahil olmayip Idare tarafindan Yiikleniciye odeneeektir. 

Madde 8 - Stizlesmenin ekleri 
8.1. Ihale dokinnam, bu seizlesmenin eki ve aynlmaz parcasi olup, idareyi ve Yuklenieiyi baglar. 
Ancak. sozlesme lilikumleri ile ihale dokilmanini olusturan belcelerdeki Iniktimler arasinda celiski 
veya farklihk olmasi halinde. ihale doktimaninda yer clan hilkiinner esas ahrur. 
8.2. Ihale dokilmanim olusturan belgeler arasindaki oncelik stralamasi asagIdaki gibidir: 

1)1 Iizmet Isled Genel Sartnamesi, 
2) Idari Sartname. 
3) SOzlesme Tasansi. 

• 4) Birim fiyat tari fled (varsa). 
5) Ozel Teknik Sartname (varsa). 
6) Teknik Sartname, 
7) Aciklamalar (varsa). 
Idare Sartname eki Ek-1 

8.3. Zeyilnameler ait olduklan doktimanin oncelik strasina sahiptir. 

Madde 9 - isin siiresi 
9.1. Ise baslama tarihi 19.09.2016; isi bitirme tarihi 09.06.2017 
9.2. Bu stizlesmenin uygulanmasmda siirelerin hesabi takvim gums esasma gore yapilmistir. 

Madde 10 - isin yapilma yen, isyeri teslim ve ise baslama tarihi 
10.1. !sin yapilacagi yer/yerler: Gaziantep ()gunli lice Milli Egitim Miidiirlugu 4 Tasima 
merkezi Ortaiigretim okulu ve taoinoin mahalle yerlet:itn birimleri 
10.2. Isyerinin teslimine iliskin esaslar ye ise baslama tarihi: Vlikleniciye isyeri teslimi 
.vapdarak 9.1. maddesinde belirtilen tarihte ise baslamr. Vfiklenici veya vekili ile Idare 
yetkilisi/yetkilileri arasinda diizenlenen isyeri teslim tutanaginin imzalanmasiyla yfikleniciye 
isyeri teslimi yapilmis olur. Ancak, isyeri teslim tutanagmda, isyeri tesliminin, tutanagm 

• onaylanmasi halinde gerceklesmis olacagunn belirtilmesi halinde, tutanagm onaylandIgmm 
yiikleniciye teblig edildigi tarihte isyeri teslimi yapilmis saydir. 

Madde 11 - Teminata iliskin hukumler 
11.1. Kesin teminat 
11.1.1. Ytiklenici bu ise iliskin olarak 16.500.00 (Onallibinbesytiz) kesin teminat vennistir. 
11.1.2. Kesin teminat mektubunun suresi ../../.... tarihine kadardir. Kanunda veya sozlesmede 
belirtilen hailer ile cezah callsma nedeniyle kesin kabuliin gecikeceginin anlastImasi durumunda 
teminat mektubunun siiresi de isteki gecikmeyi karsdayacak sekilde uzatihr. 
11.2. Ek kesin teminat 
11.2.1. Fiyat fah odenmesi angoralen islerde, fiyat farki olarak Odenecek bedelin ve /veya is artisi 
olmasi halinde bu ants tutannm % 61s1 oramnda teminat olarak kabul edilen degerler uzerinden ek 
kesin teminat almir. Fiyat lark' olarak Oclenecek bedel uzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktan 
hakedislerden kesinti yapilmak suretiyle de karsdanabilir. 
11.2.2. Ek kesin teminatm teminat mektubu olmasi halinde. ek kesin teminat mektubunun suresi, 
kesin teminat mektubunun suresinden daha az olamaz. 
11.3. YOklenici tarafindan verilen kesin vc ek kesin teminat, 4734 say/111 Kanunun 34 Quell 
maddesinde belirtilen degerlerle degistirilebil 
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11.4. Kesin teminat ye ek kesin terninatin geri verilmesi: 
11.4.1. Taahhfidiin, sozlesme ye ihale dokiimani hfikiimlerine uygun olarak yerine getirildigi ye 
Viiklenicinin bu isten dolayt idareye herhangi bir borcunun olmadlgt tespit edildikten sonra, 
Sosyal Gfivenlik Kurumundan alinan ilisiksiz belgesinin Idareye verilmesinin ardindan kesin 
teminat ye varsa ek kesin teminatlarm tamarm, Yfikleniciye lade edilecektir. 
11.4.2. Yfiklenicinin bu is nedeniyle Idareye ve Sosyal Covenlik Kurumuna olan hot-clan ile 
ficret ye iicret sayllan 8demelerden yamlan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine 
kadar ifidenmemesi durumunda protesto cekmeye ye hfikiim almaya gerek kalmaksizin kesin ye 
ek kesin teminat paraya cevrilerek borclanna karsilik mahsup edilir, varsa kalant Yfikleniciye 
jade edilir. 
11.4.3. Yukandaki hatimlere Ore mahsup islemi yapilmasina gerek bulunmayan hallerde: kesin 
hesap ye kabul tutanaginin onaylamnasindan itibaren iki yil icinde idarenin yazdi uyansma ragmen 
talep edilmemesi nedeniyle jade edilemeyen kesin teminat mektuplan hukumsuz kalir ye dtizenleyen 
bankaya lade edilir. Teminat mektubu disindaki teminatlar stirenin bitiminde liazineye gelir 
kaydedi I i r. 
11.5. Iler ne suretle olursa olsun. Idarece alinan teminatlar haczedilemez ye tizerine ihtivati tedbir 
konulamaz. 

• 
Madde 12 - Odeme yen ye sartlart 
12.1. Sozlesme bedeli (ilave isler nedeniyle meydana gelebilecek artislara iliskin bedel dahil) 
lice Milli Egitim 	 Tahakkukunu hazirla :teak Ye CallaWell Oguieli Bye 
MalMildfirlfigfince ye Genel Sartnamenin hatah, kusurlu ye eksik islere iliskin hiikiimleri sakli 
kalmak kaythyla asagicia ongorfilen plan ye sartlar cercevesinde odenecektir: 
12.2. Ytiklenici is programina gore daha fazla is yaparsa. (dare bu fazla isin bedelini imkan buldugu 
takdirde Oder. 
12.3. Ytiklenici yamlan ise iliskin hakedis ye alacaklanni idarenin s-azili izni olmaksizin baskalanna 
devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikce dilzenlenmesi Ye idare tarafindan jstenilen 
kaytt ve sartlan tasimast zorunludur. 

Madde 13 - Avans verilmesi sartlart ve miktart 
13.1. Bu is icin mans yerilmeyecektir. 

Madde 14 - Fiyat fart(' odenmesi ve hesaplanmast sartlart 
14.1. YOklenici. gerek soziesme sures'. gerekse uzattlan sure icinde. soziesmenin tamamen ifasina 
kadar. vergi. resim. hart' ve benzeri mall ytiktimItiltiklerde artisa gidilmesi veya yeni mall 
yliktimItiltiklerin ihdasi uibi nedenlerle fiyat larkt verilmesi talebinde bulunamaz. 

• 14.2. Bu sozlesme kapsaminda yaptlacak isler icin fiyat farkt hesaplanmayacaktir. Ancak, 
mficbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle isin bitim tarihjnin sure uzatimi 
verilmek suretiyle uzafilmast halinde, yfirfirlfikte bulunan fiyat farkma iliskin esaslar djkkate 
almarak fiyat farkt hesaplanacaktir. 
14.3. Sozlesmede yer alan fiyat larkina iliskin esas ve usullerde sozlesme imzalancliktan sonra 
degisiklik yapilamaz. 

Madde 15 - Alt yiiklenicilere iliskin bilgiler ve sorumluluklar 
15.1. Bu isle alt yfiklenici calistinlmayacak ye islerin tamanu yfiklenicinin kendisi tarafindan 
yaptlacaktir. 

Madde 16 - Cezalar ye stizlesmenin feshi 
16.1. Idare tarafindan uygulanacak cezalar asagida belirtilmistir: 
16.1.1. 
Viiklenicinin jsj siiresinde bitirmemesi durumunda; Idare tarafindan 10 giin surelj yanh ihtar 
yapilarak gecikilen her takvim giinii icin kesilecek cent miktan, sitzleme bedelinin "A, 0,5 

Sitirvirgiilltes)? 	1);in njteligi geregi gecikmeden kaynaklanan aykiriligm 
giderilmesinin miimktin olmadig) hallerd‘, -1735 sa:sthKanunun 20 nei inaddesinin (b) hemline 
gore protest() eckmeye gerek kalmaksizi 	 feshedilecektir. Sittlemenin feshedjlmemesi 
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halinde, uy gulanacak ceza miktart, sitzlesme hedelinin 4V0 (1,5 (ylizde Sifirvirgfill3es)? dir. 

Siirekli tekrar eden islet-de isin tekrar eden kisimlarinin sitzlesmeye uygun olarak 
gerceklestirilincmcsi halinde, her hir av kinlik icin asrr ayn uy gut:miak fizere kesilecek ceza 

miktan; sitzlesme betlelinin "A) 0,5 (yiittle Slurs irgfilBes)? dir. Bo gecikmelerin arks arkaya  
vcya farkli zamanlarda en fatla 2 (iki) kez tekrarlanmast durumunda, s ukanda iingitrillen ceza 
uygulanmakla birlikte, 4735 sayth Kanunun 20 nei maddesinin (b) bendine gore protest() 

cekineye gerek kalmaksitin sit/Jesuit: fcshedileeektir. 
I. Tasima esnasinda her tasttin gelmedigi gfin kin o tasitin gfitergaluna alt tasima iiereti 

iidenmeyeeegi gibi o gfizergalun daha iinec hak ettigi 3 (iie) gfinliik Institut tiered de 

iidennieyeeektir. 
2. Ogrenciler disunda voter' alindtgi s e buntin idare seya kolluk kus setlerince tespit edilmesi 
halinde bu duruniun tespit edildigi giizergah icin I (hir) giinliik pant cezast uv gulanacaktir. 

Tekran halinde ceza iki katina 
3. Ihaleyi alan yuklenici isi biraktiginda teminati gelir kav dedilir..Ay nca daha fineeki hak 
edisinden 30 gfinlfik iicreti iidenniey erek, Tasimali Ilkogretim hesahma gelir olarak kav dedilir 

4. Tasinta isinde gee kalmalan o gfin icin tastma isinin yapilmadigt anlamma gelir. 
Yiiklenicinin o gee kaldrgr gfizergahin o giinkii iieret ittlenmet. 

5. (dare ve ya kolluk kussetleri tarafindan yapilan kontrollerde, tacit suriiculerinin alkollii 

• ante kullandiklan tespit edildiginde Siiriiciinfin isine son verilir, o tasitin gfinliik ficretinin 5 
(lies) kati ceza usgut:intr. 
6. "fasima sapilan gfiterg:lh boyunca trafik kurallarma tiyulmadigi durumlarda (asiri hit, 
sigara ve benteri kevif verici madde kullanimi, Aracin fenni muayene tarthinin gecmis olmasi 
vs.) Tratik birimlerince verileeek tratik cc/Manna Have olarak o giizergah icin 4 ( Dort) gfinliik 
y es miye kcsim cezast uy gut:mac:thin% 
7. Yfiklenieiler, isimIcrini idarey e bildirdikleri sfirficiiler Ile plakasmi bildirdikleri araclar 

disinda baska arac ve sfiriicii calistinliklan takdirde calistirdiklan giinlerin fiereti 
iidenineyecektir. 
S. Ihalev i katanan tastyleilarin arac se stiriicii bilgileri Jandantra, Emniv-et nilidfirlfigfine 
bildirileeeginden tar tiri halter dismda arac ve sofiir degisimindeTs s e islemler ilk arac kin 
uy gulanaeak esaslar dogrultusunda sapilacaktu. ARA(' ? 50FOR DECISIKLIKI.E121: 
Tasiyicilar; tastma y- aptiklan antein herhangi hir nedenie bizmet disc kalmast durumunda as m 
iizellikteki aracin, ihalede istenen belgelerini(Sofiir kin Kintlik fotokopisiJkametgah ,Sabika 
kayth, Saghk raporu, NIcsIcki 	 (SI2C1 ?SRC 2) ve Siiriicii belgesi fotokopisi, 
arac icin ruhsat fotokopisi, sigorta belgeleri ve arac 	ise noter onayli kira sozlesmesi , 

• 
Emniv- et trafik ve Jandarma "fralik birimlerince uygunluklarint denetlettirerek hir raporla 
belgelendirmeleri sarttir,) bin dilekceyle okul nifidiirlfigfine basvuracaklardir.Okul infitliirliigii 
de belgelerle birlikte ihalc setkilisinden onay icin Ike Milli egitim 	 sunaeaklar. 
Mfidfirliik Nlakamindan Onay alum:Man arac ve soffir dcgisikligi yapilmayacaktir. Bu yolti 
itlemey-en yiiklunieilerin o giitergara icin 3 gfinliik yeviniye kesim cezasi uyg,ulanatak tekran 
halinde cetalar 2 katina cikartilaeaktir. 
9. Araca blare tarafindan belirlenen iigrenciler ve rehher iigretmen disinda sivil vatandas 
kesinliklc binmeyetektin Araca yiik alinmayacaktir. 
10. Normal servis hizmetlerinde kullandan araclann area ve benzeri nedenlerle hir gfinden 
hula senise eikmantasi halinde yerine hulunacak gecici servis aracinin da hu sittlesmede 

belirtilen model ve evsafta olmasi zorunludur. 
11. Birden fitzla yerlesim biriminden figrenci tasiyan servisin bu yerlesim serlerinden herhangi 
birisinin ogrencisini tasimadiklannin tespit edilmcsi halinde o gfizergaran o gfinkii tastma isi 
yapilmamis sayilir ve o g,iitergahin o giinkii yes- miyesi Ile birlikte 3 giintiik tasima bedeli 
iidenmez. 

Idare tarafmdan kesilecek cezamn toplam tutan, hicbir durumda, stizlesme bedelinin % 
30'unu gecmeyeeektir. 

UM T tacEL1K  
Mad. Iv 	a Tic. ve Salt 	, 

Nak.13S. 

Ter o 



SIT OZciaa:i. 
Mad Tea. GT3 Tic vc 'dm! 	! 

S lei 0 3 

533b3 

16.2. Yukarida belirtilen cczalar aynca protesto yekmeye gerek kalmaksizin yukleniciye yapilacak 
odemelerden kesilir. Cezanin odemelerden karsilanamamasi halinde ceza tutari yiikleniciden ayrica 

tahsil edilir. 

16.3. lhtarda belirtilen siirenin bitmesine ragmen aym durumun devam etmesi halinde. ayrica protesto 

yekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat Ye varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ye sdzIesme 

feshedilerek hesabi genel hilkilmlere gore tasfiye edilir. 

16.4. SOzlesmenin uygulanmasi sirasinda ytiklenicinin 4735 sayili Kanunun 25 inci maddesinde 

saydan ,)asak fin veya dayranislarda hulundugunun tespit edilmesi. halinde ise aynca protesto 
yekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ye varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ye sOzlesme 
feshedilerek hesabi genel huktimlere gore tasfiye edilir. 

Madde 17 - Sfire uzatimi verilebilecek hailer ye sartlan 
17.1. Mticbir sebepler ncdeniyle sure uzatimi verilebilecek hailer asagida saydmistir. 

17.1.1. MUcbir sebepler: 
a) Do.gal afetler. 

b) Kanuni grey. 

c) Genel salgin hastalik. 
c) Kismi veya genel seferberfik Ham. 
d) Gerektiginde Kamu shale Kurumu tarafindan behrienecek henzeri diger hailer. 

• 17.1.2. Yukarida belirtilen hallerin mucbir sebep olarak Kabul edilmesi ye yukleniciye sure uzaumi 
yerilebilmesi icin, mticbir sebep olarak Kabul edilecek durumun: 

a) Yfiklenicinin kusurundan kay.maklanmamis olmasi. 
b) TaahMidtin yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi. 

c) Yuklenicinin bit engeli ortadan kaldirmay a glicuni.in yetmemesi. 
y)lebir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen yirmi gun icinde yuklenicinin idareve yazili 
olarak bildirimde bulunmasi. 
d) Yetkili merciler tarafindan belgelendirilmesi, 

zorunludur. 
17.1.3. Yliklenici taralmdan zamanmda yapilmayan basvurular dikkate ahnmaz ye YUklenici basyuru 
stiresini geyirdikten sonra sure uzatimi isteginde bulunamaz. 
17.2. idareden kaynaklanan nedenlerle sure uzatimi verilecek hailer: 
17.2.1. idarenin sozlesmenin ifasina iliskin yukiimluluklerini yuklenicinin kusuru olmaksizin. 
ongOrillen sureler icinde yerine getirmemesi ye bu seheple sorumhilugu yukleniciye art olmayan 

gecikmelerin meydana gelmesi. bu durumun taahhUdlin yerine getirilmesine engel nitelikte ohnasi ye 
yuklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya guciinun yetmemis Minas] halinde: isi engelleyiei 

• 
sebeplere ye yapdacak isin niteligine giire. isin bir kismina veya tamamma art sure en az gecikilen 

sure kadar uzatilir. 
17.2.2. Have i0er nedeniyle is artimm ortaya cikmasi halinde isin sfiresi, bu art0a orantili 
olarak isin ilgili lusmi veya tamami kin uzatiltr. 
17.3. Sfire uzatimma il4kin diger hususlarda Genel Sartnamenin ilgili hfikiimleri uygulamr. 

Madde 18 - Kontrol Teskilah, gorev Ye yetkileri 
18.1. 4in, sozleme ye eklerine uygun olarak yfiriitfilfip yfirfitfilmedigi 'dare tarafmdan 
goreylendirilen Kontrol TeOtilati aractligtyla denetlenir. Kontrol Teskilaty Genel Sartnamenin 
Dordiincii Boliimfinde belirtilen yetkileri kullanir ye gorevleri yerine getirir. 

Madde 19 - Isin yfiriitfilmesine iliskin kayit ye tutanaklar 
19.1. liiklenici siizlesmeye gelirken ealr;ttracagl arm; se surucuicrc art belgeleri 3 dos)Msurat) 
dosya halinde hattrlaytteak 1 suretini 114e ylilli Egitim Miidiirlugune,l Suretini Mu! 
Miidfirlfigiine,1 Suretini IIFe3ialmudiirliigune verecek. calumn arm; ve sfurfieftler hu dos)alara 
gore Okul yludurlugii ve niihetci iigretmenler tarafindan gfinliik kontrolfi yamlarak 
tutanaklan tutnheak VC tutanaklar a)111: pnantalbra baglanacak. inlemelerde ho puantajlar 

dikate Amaral: fideme yapilacaktu- 

Madde 20 - Teslim, muayene ye kabul lemlerine 



20.1. Sozlesme konusu is tamamlandigindit Yfikleniei, 	 kismin) teslim almarak kabul 

islemlerinin yaptImast kin hu talebini iceren hir thicket ile Idareye basyuraeaktir. Burma 

uterine (yapilan 	kisim), her tfirlii masrafi Yfiklenieiye ait olmak lizere 'Instant NIet-heti 

likfigretim ()Lulu NIfidfirlfigii adresinde ve basyttru yazisintn Idareye ulastigi tarihten itibaren 

1 is gfinfi 'chide teslim :dour. Yiikleniei, isin teslimi kin stizlesme ve ekleri irsarinea uterine 
diisen yrikiimlfiliikleri ycrine getirmemesi nedeniyle olusan zarardan sorumludur. [Control 
Teskilati ile Yiiklenieinin, isin yaptlntastna iliskin olarak hinnetin ifa edildigi di render 

itihariyle hirlikte tutaeaklart kayitlar, isin 0 diinem icerisinde yapdan kisminin teslimi 
anlannna gelir. Aneak Yfikleniei kaya tutmaktan se/veya tutulan kay titan nazalamaktan 

imtina ederse Kontrol Teskilatima k:11 [dart esas ahnir ve bu kayttlarin dogrulugu Yfikleniei 

tarafindan kahul edilmis sa der." 

20.2. Sozlesme konusu is tamamlandiguida Yfiklenici, (isin/ilgili losmm) teslim ahnarak kabul 
islemlerinin yapilmasi icin bu talebini iceren bir dilekce ile Idareye basvuracaktir. Bunun 
fizerine (yapilan is/ilgili kastm), her tfirlii masrafl Yfikleniciye ait olmak fizere adresinde ve 

basvuru yazisimn Idareye ulastigt tarihten itibaren isgfinii icinde teslim ahmr. Yfiklenici, isin 
teslimi icin sozlesme ve ekleri uyarmea Uterine dawn yfikiimliiIiikleri yerine getirmemesi 
nedeniyle olusan zarardan sorumludur. 
20.3. Teslim ahnan isin muayene ve kabul islemleri, "Hizmet Ahmlart Muayene ve Kabul 

• Yiinetmeligi" ile Hizmet Isleri Genel Sartnamesinde yer clan hfikiimlere giire isin kabule 
elverisli $ekilde teslim edildigi tarihten itibaren is Omit icinde yapilarak kesin hesap raporu 

clkardw. 

Madde 21 - is ve isyerinin korunmasi ve sigortalanmasi 
21.1. 1$ ve isyerlerinin korumnasma ili$kin sorumluluk Genel Sartnamenin 19 uncu 
maddesinde dfizenlenen esaslar dahilinde yfikleniciye aittir. 
21.2. Sigorta tiirleri ile teminat kapsami ve limitleri: 
21.2.1. Bu madde bos torakilmintr. 

Madde 22 - Yfiklenicinin sozlesme konusu is ile ilgili cahniracagt personele iliskin 
sorumluluklan 
22.1. Yuklenicinin sozlesme konusu is ile ilgili calistiracagi personele iliskin sorumluluklart. ilgili 
mevzuatin bu konuyu duzenleyen emredici hukUmleri ve Genel Sartnamenin Alan° BolUnninde 
belirlenmis olup, Yfiklenici bunlari aynen uygulamakla ytiktimiticlfir. 

22.2. Yaklenici. turn giderleri kendisine ait olmak Ozere calisanlarin isle ilgili saglik ye gilyenligini 
saglamakla yUkumlUdur. Bu cercevedei caltsanlarin is gtivenligi uzmant, is yeri hekimi ye zorunlu 
olmasi halinde diger saglik personeli tarafindan sunulan hizmetlerden yararlanmasi. caltsanlarin 

• saglik gtizetiminin yamhinasi. mesleki risklerin onlenmesi. egitim Ye bilgi verilmesi dahil her trirlii 
tedbirin alinmasi, organizasyonun yapilmast. gerekli arac ce gereclerin saglanmast, saglik ye 
gtiyenlik tedbirlerinin degiscn sartlara uygun hale getirilmesi ye meycut durumun iyilestirilmesi. 

isyerinde ahnan is sagligi Ye gfivenligi tedbirlerine uyulup uyulmadigunn izlenmesi. denetlenmesi Ye 

uygunsuzluklarm giderilmesi gibi is sagligi Ye gfivenligi mevzuati kapsammda is sagligi ve 
gtiyenligine iliskin alinmasi zorunlu tedbirler ytiklenicinin sorumlulugundadir. 

Madde 23 - SozIgmede degisiklik yapdmast 
23.1. Stizlesine bedelinin asilmamasi ye Idare ile Ytiklenicinin karsilikli olarak anlasmasi kaythyla. 

a) Isin yapilma veya teslim yeri. 
b) lsin suresinden once yapilmast veya teslim edilmesi kaychyla isin stiresi ve bu sfireye 
uygun olarak odeme sartlarina ait hususlarda sozlesme hilkfimlerinde degisiklik yaplabilir. 

23.2. Bu hallerin disinda sozlesme hfiktimlerinde degisiklik yamlamaz ye ek sozlesme dfizenlenemez. 

Madde 24 - Viiklenieinin Olumu, iflan, Agit. Hastallgi, Tutuklulugu veya Mahkumiyeti 
24.1. Ytiklenicinin oltimil. iflast. agir hastaligt. tutuklulugu veya ozgfirlfigti kisitlayiet bir cezaya 
malikumiyeti hallerinde 4735 sayili Ka unun ilgili hilktimlerine gore islem tesis edilir. 
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24.2. Ortak girisim tarafindan gerceklestirilen islerde, ortaklardan birinin oltimu. iflasi. agir hastalnli. 
tutuklugu veya ozgtirtugu kisitlaym bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayili Kanunun itgili 
hiikumlerine gore islem tesis edilir. 

Madde 25 - Yfiklenieinin siizlesmeyi feshetmesi 
25.1. Yuklenicinin, sozlesme yapildiktan sonra mucbir sebep halted disinda, mall act icinde 
bulunmast nedeniyle taahhudunu yerine getircmeyecegini gerekceleri Ile hirlikte Idareye yaztli olarak 
bildirmcsi halinde. ayrica protest() cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat Ve varsa ek kesin 
teminatlar gelir kaydedilir ye sozlesme teshedilerek hesabi genet hilkilmiere gore tasfiye edilir. 

Madde 26 - idarenin sozlesmeyf feshetmesi 
26.1. Asagtda belirtilen hallerde Idare sOzlesmeyi fesheder: 
a) Yilklenicinin taahhOdunii ihale doldimant ye sozlesme hilkumicrine uygun olarak yerine 
getirmemesi veya isi suresinde bitirmemesi uterine. siitlesmede belirlenen oranda geeikme cezasi 
uygulanmak tizere, idarenin en az on gtin sure!' ye nedenleri acikca belirtilen ihtanna ragmen ayrn 
durumun deyam etmesi, 
b) Sozlesmenin uygulanmasi sirasinda YOklenicinin 4735 sayth Kanunun 25 inci maddesinde 
belirtilen yasak fill ve davramslarda bulundugunun tespit cdihnesi. 
hallerinde aynca protesto cekmeyc gerek kalmaksizm kesin teminat VC varsa ck kesin teminatlar gelir 
kaydedilir ye sozlesme feshedilerek hesabi genet hukumlere gore tasfiye edilir. 

Madde 27 - Siizlesmeden tineeki yasak fill veya davranislar nedeniyle fesih 
27.1. Yuklenicinin. ihale surecinde 4734 sayill Kanuna gore yasak fill veya davramslarda 
bulundugunun sozlesme yapildiktan sonra tespit edilmesi halinde. kesin teminat ye varsa ek kesin 
teminatlar gelir kaydedilir vc sozlesme teshedilerek hesabi genet hilkiimicre &ire tasfiye edilir. 
27.2. Taahhtidiin en at % 80'inin tamamlannus olmasi ye taahlnidun tamamlattinlmasinda kamu 
yaran bulunmast kaydiyla: 

a) ivediligi nedeniyle taahhOdun kalan kisminin yeniden ihale edilmesi isin yeterli surenin 
bulunmamasi. 
b) Taahlilidiin baska hir yOkleniciye yaptinlmasmin mumkun olmamasi. 
c) Yiiklenicinin yasak fill veya davramsinin taahhildanfi tamamlamasun engellevecek nitelikte 
olmamasi hallerinde. Idare sozlesmcyi feshetmeksizin 

YOkleniciden taahhudunu tamamlamastm isteyebilir ye bu takdirde YOklenici taahhiid0n0 
tamamlamak zorundadir. 
27.3. Ancak bu durumda. Ytiklenici hakkinda 4735 say.rth Kanunun 26 net maddesi hiikmiine gore 
islem yapilir ye Yukleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlann tutan kadar ceza tahsil 

• 
edilir. Liu ceza hakedislerden kesinti yaptImak suretiyle de tahsil edilebilir. 

Madde 28 - Mfichir sebeplerden dolayi sozlesmenin feshi 
28.1. Mucbir sebeplerden dolayt Idare veya Yuklenici sozlesmeyi tek tarafli olarak feshedebilir. 
Ancak Yuklenicinin mucbir sebebe dayah bir slice uzatimi talebi varsa idarenin sOzlesmeyi 
feshedebilmesi 'gin uzatilan surenin sonunda isin sr:Vies= ve eklerine uygun sekilde 
tamamlanmamis olmasi gerekir. SOzlesmenin feshedilmesi halinde. hesabi genet hilkiimlere gore 
tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar lade edilir. 

Madde 29 - Sozlesme kapsaminda yaptirilabileeek Have isler, is eksilisi ye isin tasfiyesi 
29.1. Ongortilemeyen durumlar nedeniyle is artisinin zorunlu olmasi halinde, isin; 

a) Sozlesmeye konu hizmet icinde kalmasi, 
b) ldareyi kfilfete sokmaksizin asil isten aynlmasinm teknik veya ekonomik olarak 
mfintkiin olmamasi, 

sartlanyla, sozlesme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, sure hark sozlesme ve ihale 
dokiimanindaki hfikiimler verveyesinde Have is ayni yiiklenieiye 
!sin bu sartlar dahilinde tamamlanamayaeaginin anlasilmasi durumunda ise artis 
yapilmakswin hesabi genet hukur¢lere gore tasfiye edilir. Bu durumda, yiiklenieinin sozlesme 

MAST 0?IcELIX 
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bedeli tamamlannicaya kadar isi ihale dokfimam ye sozlesme hukumlerine uygun olarak yerine 
getirmesi zorunludur. 
Bu ihalede 4735 sayili Kamu ihale Siizlesmeleri Kanununun 24 iincii maddesi ceyresinde is 
eksilisi yapdabilir. (hale konusu isin sozlesme bedelinin "A) 80'inden daha dfisiik bedelle 
tamamlanacagnon anlasilmast halinde ise, yfikleniciye, yapmis oldugu gercek giderler ye 
yfiklenici karma karsdik olarak, sozlesme bedelinin % 80'i ile sozlesme fiyatlanyla yaptigi isin 
tutan arasindaki bedel farkmm % 5'i iidenir. 

Madde 30 - Yfiklenicinin Ceza Sorumlulugu 
30.1. Is tamamlandiktan ve kabul islemi yapildiktan sonra tespit edilmis olsa dahi 4735 sayth 
Kanunun 25 inci maddesinde behrtilen ve Turk Ceza Kanununa gore sue teskil eden fill veya 
davranislarda bulunan Ytiklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkmda Turk Ceza Kanunu 
hukumlerine uore ceza koyusturmas] yaplImak Uzere yetkili Cumhuriyet Sayciligina sue duyurusunda 
bulunulur. Bu kisiler hakkmda bir cezaya hiikmedilmesi halinde. 4735 sayill Kanunun 27 nci 
maddesi hamil uygulamr. 

Madde 31 - Viiklenicinin Tazmin Sorumlulugu 
31.1. Yuklenici. taahhtidu eereevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme 
verilmesi veya kullamlmasi. tasanm baths!. uygulama yanhsligt. denetim eksiklhai. taahhudun 

• sozlesme ye sartname hukumlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ye benzeri nedenlerle ortaya 
cikan zarar ve ziyandan dogrudan sorumludur. Bu zarar Ye ziyan gene) hUktimlere gore YUkleniciye 
ikmal ye tannin ettirilecegi gibi. haklannda 4735 sayill Kanunun 27 nci maddesi hilkUmleri de 
uygulamr. 

Madde 32 - Fikri ye smai mfilkiyete konu olan hususlar 
32.1. Bu madde bos Mrakdmistif. 

Madde 33 - Montaj, isletmeye alma, egitim, bakim, yedek parca gibi destek hizmetlerine ait 
sartlar 
33.1. Bu madde bos brakdnostir. 

Madde 34 - Garanti ile ilgili sartlar 
34.1. Bu madde bos burakilmistif. 

Madde 35 - Hfikfim bulunmayan hailer 
35.1. Bu sozlesme ye eklerinde htikUm bulunmayan hallerde. ilgisine gore 4734 ye 4735 sayth Kanun 
htiktimlerine. bu Kanunlarda huktim bulunmamasi halinde ise gene) hiikumlere Ore hareket edilir. 

• 
Madde 36 - Diger hususlar 
36.1. 

Yfiklenici ihalesini aldigi giizergahta cahstwacagi araci kullanabilecek Lizellikte( Ogrenci Servis 
Arac soforii olarak callsOnlacak kisinin), Servis Sfirficlisfi en az "26 yasmdan gfin alms 
olacak" B Smill ehliyet icin 7 ydhk , E Sindi ehliyet icin 5 ydhk surucu belgesi sahip olmak ye 
her bes ydda bir sofcirlfik meslegi balummdan bedeni ye psikoteknik acidan saghkh olduklan 
gosteren bir saghk raporunu yetkili saghk kurulusundan,Sabdia Kaythm, Nfifus Cfizdan 
Fotokopisini, lkametgah ilmiihaberini,Meslek Yeterlilik Belgesi (SRCIve SRC2), 

2.. Ihalesini aldtgt giizergah icin istenilen ozellikte arac Ye araclara ait Kendi Malt olanlar icin 
Noter Tasdikli Arac Ruhsati, (Kirahk araclar icin Noter Kanahyla yajohms, isin sfiresi kadar 
Kira Kontrat), Kiralanms araclann kira kontratlan gecerliligini koruyan eski tarihli ise Arac 
ruhsatunn en son halini gostermek fizere bir adet fotokopisi aynca eklenecektir. (5) Plakah 
olmayan araclar, Okul Servis araclan Hizmet Yoneltmeligi sartlanm yerine getirmek ye 
Bfiyfilcsehir Belediyesi UKOME Sube Mfidiirlfigfinden "Gfizergah Izin Belgesi" almak 
kaythyla mahalleden mahalleye (koyden koye) mahalleden ilce merkezine (koyden ilce 



yerlesim yerleri, kapasitesinin kurtarmasi kaydiyla otobfisle tasinabilir. Ancak ; planlama 
komisyonunun belirledigi gfizergahlar birlestirilerek tasima yapilmayacaktir. 

3. ARAC — SOFOR DECASIKL1KLERI: Taslywitar; tasima yaptiklan aracin herhangi bir 
nedenle hizmet 	kalmasi durumunda ay ozellikteki aracin, ihalede istenen 
belgelerini(Sofor icin Kimlik fotokopisijkametgah ,Sabika kaydi, Saglik raporu, Mesleki 
Yeterlilik Belgesi(SRC1-SRC2) ve Stirfiefi belgesi fotokopisi, arac icin ruhsat fotokopisi, 
sigorta belgeleri ye arac kiralik ise noter (may', kira sozlesmesi bir dilekceyle okul 
mfidfirlfigfine basyuracaklardir.Okul mfidfirlfigfi de belgelerle birlikte ihale yetkilisinden 
onay icin lice Milli egitim Miidiirlfigfine sunacaklar. Mfidfirliik Makamindan Onay ahnmadan 
arac ye sofor degisikligi yapilmayacaktir 
4.Tasima merkezi okullarda yapdan/yapilacak olan onanm, tadilat V b. nedenlerle onanm ye 
tadilat bitene kadar iigrenciler, idarece belirlenecek tasima merkezi okula tasmacaktir. 
5.Resmi toren ye bayram glinted, sosyal ve kfiltfirel faaliyetler ile yetistirme kurslanna bagh 
olarak okul mfidfirlfigiince tasitlann gelis ye gidis saatlerinde degisiklik yapabilir. Tasiyid, 
firma ye sahislar bayram, toren ye gezilerden aynca licret talep talep etmeyeeekterdir. 
6.Tasinacak ogrencilerin isim listeleri, yol guzergahl, indirme - bindirme duraklan ile gelis 
gidis saatleri okul yonetimi tarafinda yfikleniciye yanh olarak bildirilir. Bu bilgiler siirficfiler 

• taralindan aracta glirfilebilecek bir pore asilir. 
7.Tasima yapan arac siirficfileri, merkez okul miidiirlfigiince dfizenlenen puantaj eetyellerini 
diizenli olarak imzalamak mecburiyetindedir. Imzalanmamis ise o giine ait tasima yapilmamis 

8.0ku1 Semis Araclannda egitici nitelikte Milli Egitimin amaclanna uygun Miizik ye Oykii 
kasetleri bulunduracaktir. 
9.Idare egitim ye ogretim siiresince tasima araclanni denetleme yetkisine sahiptir. 
10.Arac kapasitesini asmamak kaydiyla olabilecek ogrenci artisindan dolayi yiiklenici ek 
lideme talebinde bulunamayacaktir. 
11.Ayni gfizergalitaki ogrencileri tasinmak lizere birden fazla arac ile sozlesme yapilmis ise ye 
ogrenci sayisinda her hangi bir nedenle arac kapasitesi kadar azalma olursa tasima yapan 
araclardan idarenin tespit edecegi aracm siizlesmesi iptal edilerek kalan araclarla tasima 
yapilacaktir. 
12.Herhangi bir nedenle taxman okul veya okulsuz yerlesim birimindeki ogrenciler, idarece 
tasima kapsamindan cikanlirsa sozlesme iptal edilmis saydir yiikteniciler bu durumda 
idareden her hangi bir hak talebinde bulunamazlar. 

• 
13.0grencilerin okula getirilmesi ve alindiklan yere hirakilmast sirasinda her dirk' sorumluluk 
yfikleniciye aittir. 
14.Siirficii araca inecek ye binecek ogrencilerin, yolun karsisma gecmesi gerektigi tehlikeli 
yollarda ogrencilerin karsiya gfiyenli olarak gecmesini saglar. 
15.Araon, herhangi bir nedenle yolda kalmasi durumunda, yfiklenici baska bir aracla 
ogrencileri tasima mine devam cdecektir. 
16.Hizmetin ifasi esnasmda ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik, ehliyetsiz siirficil calistirmaktan 
veya bir baska nedenden dolayi meydana gelecek kazalardan yfiklenici sorumludur. Aynca, 
Kaza dahil herhangi bir nedenle ficfincii sahislara karsi dogabilecek maddi veya manevi 
sorumluluk yfikleniciye aittir. 
17.Cezai iidemeler zamaninda yapilmadigi takdirde amme alacaklan tahsili hakkmda kanun 
hiikiimleri uygulanacaktir. 
18.Sfiriicillerin kdik kiyafetleri temiz ye dfizgfin ()beak, araclann temiz ye dfizenli olmasini 
saglayacaktir. 
19.Yfiklenici, is kanunu, isci sagligi ye is gfiyenligi tuzugu hiikiimlerine gore sfirficfi saghgmi 
korumak ye her tfirlii saglik tedbirlerini almak zorundadir. Sosyal Sigortalar mevzuati her 
turill isci ye isyeren hakkindaki yasalardan dolayy isci alinmast, cikarilmasi, kayak isci 
cabstinlmasi, bildirimlerin zamaninda ya jlmpi, ficretlerin iidenmesi gibi turn konularda 

• 
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sorumluluk yilkleniciye aittir. 
20.0grencilerin inip, binmelerinde tasitlarda kullanilmak tizere 30 cm capinda olan ye 
uzerinde siyah (OUR) yazili kirmizi isikli bir lamba bulunan isaret leyhasinin araclann 
arkasina konulmast:.  
21.Araclann aylik. Uc aylik ye yak bakim ve onanmlannin yapilmasiyla birlikte cinsine gore 
Kara YolIan Trafik Yonetmenliginde yer clan muayyen sfirelerini kapsayacak sekilde fenni 
muayenclerinin "periyodik" olarak yaptinimis olmasi. 
22.Tasitlarda; Sargi bezi, Oksijenli su, tentiirdiyot, tampon, suni nefesligin bulundugu tibbi 
yardim cantasi bulundurmalidin (SagIlk seti) 
23. Tasitlann cinsine giire doldurma kapasitesi 2 kg. olan en az bir adet, 5 kg. olan en az iki 
sondiirme cihazIannin bulundurulmasi. 
24.Tasitlann Kalorifer tesisati, en soguk havalarda dahi tasitin icini 18 derece isitacak giicte 
olacaktir. Egzoz gazindan yararlandarak Barna sistemi olmayacak kalorifer tesisati calisirken 
koku Ye giirilltO yapmayacaktin 
25- Tasitlann Aydinlatma ve Elektrik donanimi Karayollan trafik kanununu ve Tiiziik 
esaslanna uygun olacaktin 
26.0ku1 sent araciannin arkasindaki "OKUL TASITI " tabelasinin list kismina, 
okunabilecek sekilde lice Milli Egitim Mfidfirlfigfine sfirficii hatalannin bildirilecegi telefon 

• 
numarasi yazdacaktin (0(342)5713024) 
27-Rehinli ye Hacizli Araclarla sozlesme imialanmayacaktin Ancak; Rehin ye Haciz Banka ve 
Esnaf Sanaatkarlar dernegince,Odalarinca veya Kooperatifierince, araba Kredisinden dolayi 
konulmussa bu araclarla stizlesme imzalanabilir ve ogrenci servisi olarak calisabilir.Bu araclar 
Rehinli ye hacizli degilmis gibi degerlendirilir. 

28-Viiklenici sofOrlerin Kaza, Hastalik, alum gibi zorunlu hailer disinda arac veya sotlir 
degisikligi yapmayacaktir. Arac veya sofiir degisikliginde degistirme gerekcesini hastalik, oliim 
veya kaza belirten vb... zorunluluk hallerinde idareye bildirilen sofor ile tasimaciligin 
yapilamamasi durumunda; yOklenici, sartname ye sozlesmelerde belirtilen tizelliklerdeki baska 
hir soffit-el devreye sokaeaktir. Bir haftaya kadar olan sfirelerde sofor degisikligi ilgili gerekli 
eyraklan ilgili tasima merkezi okul mfidfirlfigfine, okul mudurlugu de Milli Egitim 
Mildfirliigfine bildirilecektin Okul Seryisi Soferlerinden Milli Egitim Personeli Okul Yonetici 
ve Ogretmenleri ile ogrencilere karsi olumsuz davramslan tespit edilenlerin semis softirliigii 
derhal iptal edilecek ye kendilerine bir daha ogrenci servis soforlfigii giireyi verilmeyeeektir. 

29-Gfizergah secilen yerdeki ogrenciler kiiyiin belirtilen en az iki noktasinda ye belirtilen saatte 
• hazir olacaklardir. 5 dakika beklenmesine ragmen Hazir bulunmayan ogrenciler hak iddia 

edemeyecektir. 

30-Tasitlann, tasinacak ogrenci adedi kadar oturma yen olmasi,ve ogrencilerin oturdugu 
koltuklarda her ogrenci icin bir emniy et kemeri bulundurulacak aynca koltuk sigortasi 
mutlaka yaptinlacaktin 

31-Giizergah secilen yerlerdeki ogrenciler belli yer ye saatte toplandiktan sonra tasiyici 
tarafmdan tasita bindirilerek okul giris saatinden 10 ile 15 dakika Once okulda olacak sekilde 
tasima yapilacak ve ders bitim saatinde okulda hazer bulunacaklardin Aksi durumda o gfin 
tasima yapmami sayilirlanOgrencilerin tamamiAlmadan okuldan aynlmayacak eksik ogrenci 
var ise ogrencilerden, okul idaresinden ye ogrenci selisi bilgilendirilecek okul idaresinden izin 
almasiz ilceden aynlmayacaktir. 

32-Aynca Man bu kurallara uyulmamasi durumunda MfidtirlOgiimilz Egitim Denetmenleri 
ye Muhakkiklerce sorustunna sonucu yasal cezai islem uygulanir 

IMEIT 
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33-Arac sofcirleri Ogrencileri okuldan ahr iken herhangi bir olumsuzluk sonucu okulda veya 
ilcede kalmamasi icin, Tasman ogrencilerin mutlaka okul idarecilerinin ve velilerinin telefon 
numaralarnu alarak gerekli bilgi almak ve bilgi vermek icin yanmda bulunduracaklardir 

34-Ogrencilerin yolun karstsma gecirilmesi gerektigi yerlerde, glivenli olarak karstya 
gecirilmesi tastpci tarafindan saglamr. 

Madde 37 - Anlasmazhklarm coziimii 
37.1. Bu stizlesme ve cklerinin uygulanmasmdan dogabilecek her turlu anlasmazligm 
coziimiinde Gaziantep mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

Madde 38 - Yfirfirliik 
38.1. Bu siizlesme taraflarca inualanthgt tarihte yiiriirliige girer. 

Madde 39 - Sozlesmenin imzalanmast 
39.1. Bu sezlqme maddeden iharet olup. (dare ye Yuklenici taratindan tam olarak okunup 
anlaOchktan sonra 19/10/2016 tarihinde hit nusha olarak imza altma ahnmitir. Ayrica Idare. 
Yuklenicinin talebi hal inde sezlqmenin "ashna uygun idarece onayh suretini" duzenleyip 
Yukleniciye ver.  ‘cektir. 

• 
Idare Yuklen 

ry3k 
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