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2016-2017 ph tastmalt ortaiigretim uygulamasi kapsaminda tasman 712 of.treneiye 178 gfin 
yemek alum 

HiZMETi ALIMINA AIT YEMEK SOZLESMESI 

IKN (Ihale Kayit Numarasi): 2016/314927 

Madde 1 - Sozlesmenin taraflart 
Bu Sozlesme, bir tarafta Oguzeli Bee NUM Egitim N1fidtirlfigii- MILLI EGITIM BAKANLIGI 
MUSTE$ARL1K (bundan sonra Idare olarak andacaktir) ile diger tarafta Tilmen Tern. Nak. Gida 
Tek. Ve Yemek San. Tic. Ltd. Sti.(bundan sonra Ytiklenici olarak anilacaktir) arasinda asagicla yazih 
sartlar dahilinde akdedilmistir. 

Madde 2 - Taraflara iliskin bilgiler 
2.1. Idarenin 

a) Adi:Oguzeli Bee Milli Egitim Miitlfirltigfi- MILLI EGiTINI BAKANLIG I 
NitSTESARLIK 
b) Adresi:SI.:13ASI MAIIALLESI VILAN'ET CADDESI 1 27900 - OGUZE1.1 / 
GAZiANTEP 
c) Telefon numarast:3425713024 
g) Faks numarasi:3425712209 
d) Elektronik posta adresi(varsa): 

2.2. Yiiklenicinin 
a) Adi ve soyadi/Ticaret unvani: Tilmen Tern. Nak. Gida Tek. Ve Yemek San. Tic. Ltd. SO 
b) T.C. Kimlik No: 	  
c) Vergi Kimlik No: 8440358163 
y) Ytiklenicinin tebligata esas adresi: Atatiirk mah gulluhoyuk yolu iizeri no : 2 
islahi ye/GAZIANTEP 
d) Telefon numarasi: 0536 513 3985 
e) Bildirime esas faks numarasi: 0342 862 39 00 
1) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): 	  

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat 
etmislerdir. Adres degisiklikleri usultine uygun sekilde karst tarafa teblig 
bildirilen adrese yapilacak teblig, ilgili tarafa yapilmis sayilir. 
2.4. Taraflar, yazih tebligab daha sonra sures' icinde yapmak kaydiyla, kurye, 
posta gibi diger yollarla da bildirim yapabilirler. 

• Madde 3 - Sozlesmenin dili 
3.1. Sozlesme Tfirkce olarak hazirlannitsfir. 

Madde 4 - Tarnmlar 
4.1. Bu Stizlesmenin uygulanmasinda, 4734 sayili Kamu thale Kanunu ye 4735 sayili Kamu Ihale 
Sozlesmeleri Kanunu ile Hizmet isleri Genel Sartnamesinde (bundan sonra Genel Sartname olarak 
anilacaktir.) ve ihale doktimarum oluturan diger belgelerde yer alan tarumlar gecerlidir. 

Madde 5- is Mimi' 
5.1. Sitzlesme konusu is; 2016-2017 ph ta.stmali ortaogretim uygulamasi kapsamtnda tasman 
IMAM HATIP ORTAOKULUNA 73 OGRENCI, ANADOLU LISESINE 274 O6RENCI, 
NIESLEKI YE TEKNIK EG1T1M LISESINE 267 Ot;RENCI, IMAM HATIP LISESINE 98 
OLMAK UZERE) 712 ogreneiye 178 gfin 126736 porsiyon ogle yemegi Malzeme dahil 

okullara dagrtimy okullarda servisi ve sonrasi turn hizmetlerin alum Isin 
teknik ozellikkri ye diger ayrinfilart sozlesme ekinde yer alan ye ihale dokfimanint olusturan 
belgelerde dfizenlenmistir. 

Madde 6 - Sozlesmenin turn ve bedeli 
6.1. Bu sozlesme birim fiyat sozlesme olup, Idarece hazirlamms cetvelde yer alan her bir is 
kaleminin miktari ile bu is kalemleri icin Yiiklenici tarafindan teklif edilen birim fiyatlarm 

• 

adresi olarak kabul 
edilmedikce. en son 

faks veya elektronik 
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carpi= sonucu bulunan tutarlarin toplami olan 339.652,00TL(Ceyfizotuzdokuzbinalfiyfizelliiki 
TL Kirkselciz krs) bedel iizerinden akdedilmistir. Yapilan Merin bedellerinin odenmesinde, 
birim fiyat teklif cetvelinde Yfiklenicinin teklif ettigi ve stizlesme bedelinin tespitinde kullandan 
birim fiyatlar ile varsa, sonradan Gene! Sartnamenin 37 nci maddesine gore tespit edilen yeni 
birim fiyatlar esas alinir. 

Madde 7 - Sifizlesme bedeline dahil olan giderler 
7.1. Taahhfidiin (ilave isler nedeniyle meydana gelebilecek artislar dahil) yerine getirilmesine 
iliskin 
sOzlesme bedeline dahildir. Ilgili mevzuati uyarinca hesaplanacak Katma Deger Vergisi, 
siizlesme bedeline dahil olmayip Idare tarafindan Yfikleniciye Odenecektir. 

Madde 8 - Sozlesmenin ekleri 
8.1. (hale doktimarn, bu sozlesmenin eki ve aynlmaz parcasi olup, idareyi ve Ytikleniciyi baglar. 
Ancak, sozlesme hukumleri ile ihale dokiimannu olusturan belgelerdeki hukumler arasmda celiski 
veya.  farkhlik olmasi halinde. ihale doktimaninda yer alan hfiktimler esas ahnir. 
8.2. (hale dokumamm olusturan belgeler arasmdaki oncelik siralamasi asagidaki gibidir: 

1) 1-lizmet Isled Genel Sartnamesi. 

• 
2) Idari Sartname, 
3) Sozlesme Tasansi. 
4) Birim fiyat tarfileri (varsa), 
5) Ozel Teknik Sartname (varsa). 
6) Teknik $artname. 
7) Aciklamalar (varsa), 

8.3. Zeyilnameler ait olduklan dokiimanin oncelik strasma sahiptir. 

Madde 9 - !sin siiresi 
9.1. ise baslama tarihi 21.09.2016; isi bitirme tarihi 09.06.2017 
9.2. Bu sozlesmenin uygulanmasinda siirelerin hesabi takvim gfinfi esasma g8re 

Madde 10 - isin yapdma yeti, isyeri teslim ye ise baslama tarihi 
10.1. Isin yapdacagi yer/yerler: Vemegin imalah malzemeler kendine ait olmak iizere 
yfiklenicinin kendi mutfaginda vapilacak (Gaziantep-Oguzeli imam hatip ortaokulu-Oguzeli 
anadolu lisesi-Oguzeli cok programli anadolu lisesi-Oguzeli h.sakire-h.ogiiefi imam hatip lisesi) 
tasima merkezi okullarinda sen is yapilacaktir 

I 10.2. syerinin teslimine iliskin esaslar ye ise baslama tarihi: Yfikleniciye isyeri teslimi 

• 
yapdarak 9.1. maddesinde belirtilen tarihte ise baslantr. Yfiklenici veya vekili ile Idare 
yetkilisi/yetkilileri arasmda dfizenlenen isyeri teslim tutanagmin imzalanmastyla yfikleniciye 
isyeri teslimi yaptImis olur. Ancak, isyeri teslim tutanaginda, isyeri tesliminin, tutanagm 
onaylanmast halinde gereeklesmis olacaginm belirtilmesi halinde, tutanagin onaylandigmm 
yfikleniciye teblig edildigi tarihte isyeri teslimi yapilmts saydir. 

Madde 11 - Teminata iliskin hfikiimler 
11.1. Kesin teminat 
11.1.1. YOklenici bu ise iliskin olarak 20.500,00 (Yirmibinbesyfiz TL) kesin teminat vermistir. 
11.1.2. Kesin teminat mektubunun siiresi 17/07/2016 tarihine kadardir. Kanunda veya sozlesmede 
belirtilen hailer ile cezah calisma nedeniyle kesin kabuliin gecikeceginin anlasilmasi durumunda 
teminat mektubunun sures' de isteki gecikmeyi karsdayacak sekilde uzatilir. 
11.2. Ek kesin teminat 
11.2.1. Fiyat farki odenmesi ongorillen islerde, fiyat farki olarak tidenecek bedelin ye /veya is art's' 
olmast halinde bu anis tutannm 	6'si oranmda teminat olarak kabul edilen degerler uzerinden ek 
kesin teminat ahmr. Fiyat farki olarak Odenecek bedel tizerinden 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 sures', 
kesin teminat mektubunuu suresinden daha az olamaz. 
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11.3. Yiiklenici tarafmdan verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayili Kanunun 34 limit 
maddesinde belirtilen degerlerle degistirilebilir. 
11.4. Kesin teminat ve ek kesin teminatm geri verilmesi: 
11.4.1. Taahhfidfin, stizle$me ye ihale dokiimani hiikfimlerine uygun olarak yerine getirildigi ye 
Yiiklenicinin bu inen dolayi idareye herhangi bir borcunun olmadigi tespit edildikten sonra, 
Sosyal Gfivenlik Kurumundan ahnan ili$iksiz belgesinin Idareye verilmesinin ardmdan kesin 
teminat ye varsa ek kesin teminatlann tamalm, Yfikleniciye lade edilecektir. 
11.4.2. Yfiklenicinin bu i$ nedeniyle Idareye ve Sosyal Glistenlik Kurumuna olan borclan ile 
ficret ye iicret saydan odemelerden yapdan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine 
kadar odenmcmesi durumunda protesto cekmeye ve hiikfim almaya gerek kalmaksizm kesin ve 
ek kesin teminat paraya cevrilerek borclanna karsilik mahsup edilir, varsa kalani Yiikleniciye 
lade edilir. 
11.4.3. Yukandaki htiktimlere Ore mahsup islemi yapilmasina gerek bulunmayan hallerde; kesin 
hesap ve kabul tutanagmin onaylanmasindan itibaren iki yil icinde idarenin yazih uyansina ragmen 
talep edilmemesi nedeniyle jade edilemeyen kesin teminat mektuplan hukumsuz kalir ce duzenleyen 
bankaya fade edilir. Teminat mektubu disindaki teminatlar sfirenin bitiminde Hazineye gelir 
kaydedilir. 

• 
11.5. Her ne suretle olursa olsun. Idarece ahnan teminatlar haczedilemez ve iizerine ihtiyati tedbir 
konulamaz. 

Madde 12 - Odeme yeti ve $artlan 
12.1. Soz!ewe bedeli (ilave i$ler nedeniyle meydana gelebilecek arti$lara ili$kin bedel dahil) 
M CV cut iidenek oldugu takdirde hes i$ gfinii icinde Oguzeli lice Milli Egitim Mfidfirltigiiniin 
ziraat bankasi Oguzeli subesindeki Ta$Imall Ilkiigretim uygulamast kapsamtnda tasinan 
iigreneilere verilen ogle yemegi hesabindantalimatla 5 i$ g,finfi icinde odeneeektir. Odenek 

olmamast durumunda yiikleniei bir hak iddla edemeyeeektirMeveut iidenek oldugu takdirde 
be i$ One' icinde Oguzeli Ilce Milli Egitim 	 ziraat hankasi Oguzeli subesindeki 
Tasimalt Ilktigretim uygularnast kapsaminda tasman iigreneilere verilen ogle yemegi 
hesahindan talimatla 5 i$ giinti icinde iidenecektir. Odenek olmamasi durumunda yfikleniei hir 
hak iddla edemeyecektir ve Genel $artnamenin hatah, kusurlu ve eksik Were ili$kin hilkiimleri 
sakh kalmak kaydiyla a$agida ongorfilen plan ve $artlar cercevesinde odenecektir: 
12.2. Yfiklenici i§ programma Ore daha fazla i$ yaparsa. (dare bu fazla isin bedelini imkan buldugu 
takdirde Oder. 
12.3. Yuklenjci yapilan ise ili$kin hakedis ve alacaklanni idarenin yazili izni olmaksizin baskalanna 

• 
devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikee diizenlenmesi ye idare tarafindan istenilen 
kayn ve sartlan tasimasi zorunludur. 

Madde 13 - Avans verilmesi $artlan ve miktan 
13.1. Bu i$ isin avans verilmeyecektir. 

Madde 14 - Fiyat farki odenmesi ve hesaplanmasi $artlan 
14.1. Yiiklenici, gerek stizlesme sures', gerekse uzatilan sure icinde, sozlesmenin tamamen ifasina 
kadar. vergi, resim, harp ve benzeri mali yukilmItiltiklerde artisa gidilmesi veya yeni mali 
ytikiimItiltiklerin ihdasi gibi nedenlerle fiyat farki verilmesi talebinde bulunamaz. 
14.2. Bu sozle$me kapsammda yapdacak i$1er icin fiyat farki hesaplanmayacaktir. Ancak, 
mficbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle i$in bitim tarihinin sure uzatum 
verilmek suretiyle uzatdmasi halinde, yfirfirlfikte bulunan fiyat farkma ili$kin esaslar dikkate 
almarak fiyat farki hesaplanacaktir. 
14.3. Sozlesmede yer alan fiyat farkma 	eras ye usullerde sozlesme imzalandiktan sonra 
degisiklik yapilamaz. 

Madde 15 - Alt yfiklenicilere ili$kin bilgiler ve sorumluluklar 
15.1. Bu i$te alt yiiklenici calOrdmayacak ye i$1erin tamami yfiklenicinin kendisi tarafindan 
yapilacaktir. 	 / 
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Madde 16 - Cezalar ye sozlesmenin feshi 
16.1. Idare tarafindan uygulanacak cezalar asagida befirtilmistir: 
16.1.1. 

siiresinde hitirmemesi durumunda; Idare tarafmdan 10 gun sfireli yazilt ihtar 
yapilarak gecikilen her takvim gums icin kesilecek ceza miktan, siizlesme bedelinin % 1 (yiizde 
Bir) dir. !sin niteligi geregi gecikmeden kaynaklanan aykirdigm giderilmesinin miimkiin 
olmadtgi hallerde, 4735 saph Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendine gore protesto cekmeye 
gerek kalmaksizin siizlesme feshedilecektir. Sozlesmenin feshedilmemesi halinde, uygulanacak 
ceza miktari, siizlesme bedelinin 	1 (yfizde Bir) dir. 
Sfirekli tekrar eden islerde isin tekrar eden kisimlarmin sozlesmeye uygun olarak 
gercekIestirilmemesi halinde, her hir ay kirdik icin ayn ayri Itygulanntak iizere kesilecek ceza 
miktari; siizlesme bedelinin % 1 (yiizde Bir) dir. Bu gecikmelerin arka arkaya veya farkh 
zamanlarda en fazla 2 (iki) kez tekrarlanmast durumunda, yukarida iingiiriilen ceza 
nygulanntakla birlikte, 4735 sayth Kanunun 20 nci maddesinin (b) hendine giire protesto 
cekmeye gerek kalmaksizin siizlesme feshedi1ecektir. 
. Idare tarafmdan kesilecek cezantn toplam tutari, hichir durumda, sozlesme bedelinin % 
30'unu gecmeyecektir. 

• 
. Idare tarafmdan kesilecek cezamn toplam tutari, hicbir durumda, siizlesme bedelinin % 
30'unu gecmeyecektir. 

16.2. Yukanda belirtilen cezalar aynca protesto cekmeye gerek kalmaksizin yiikleniciye yapilacak 
odemelerden kesilir. Cezanin odemelerden karsilanamamas; halinde ceza tutan yilkleniciden aynca 
tahsil edilir. 
16.3. Ihtarda belirtilen siirenin bitmesine ragmen aym durumun devam etmesi halinde. aynca protesto 
cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ye varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ye sozlesme 
feshedilerek hesabi genel htikiimlere gore tasfiye edilir. 
16.4. Sozlesmenin uygulanmas; sirasmda yilklenicinin 4735 sayili Kanunun 25 loci maddesinde 
sayilan yasak fill veya davramslarda bulundugunun tespit edilmesi, halinde ise aynca protesto 
cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sozlesme 
feshedilerek hesab; genel hukumlere Ore tasfiye edilir. 

Madde 17 - Sure uzatimi verilebilecek hailer ye sartlart 
17.1. Milcbir sebepler nedeniyle sure uzatim; verilebilecek hailer asagida 
17.1.1. Miicbir sebepler: 

a) Dogal afetler. 

• 
b) Kanuni grey. 
c) Genel salgm hastalik. 
c) Kismi veya genel seferberlik ilani. 
d) Gerektiginde Kamu (hale Kurumu tarafmdan belirlenecek benzeri diger hailer. 

17.1.2. Yukanda belirtilen hallerin mucbir sebep olarak kabul edilmesi ye yiikleniciye sure uzatimi 
verilebilmesi icin, mucbir sebep olarak kabul edilecek durumun; 

a) Yiiklenicinin kusurundan kaynaklanmatnis °Imam, 
b) Taahhtidtin yerine getirilmesine engel nitelikte °Imam, 
c) Yilklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya gticiintin yetmemesi, 
c) Miicbir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen yirmi gun icinde yilklenicinin idareye yazili 
olarak bildirimde bulunmasi, 
d) Yetkili merciler tarafindan belgelendirilmesi, 

zorunludur. 
17.1.3. Yiiklenici tarafmdan zamaninda yapilmayan basvurular dikkate alinmaz ye Yiiklenici basvuru 
siiresini gecirdikten sonra sure uzatimi isteginde bulunamaz. 
17.2. Idareden kaynaklanan nedenlerle sure uzatimi verilecek hailer: 
17.2.1. Idarenin setzlesmenin ifasma iliskin yukumluluklerini ytiklenicinin kusuru olmaksizin, 
ongotifien sureler icinde yeri e getirmemesi ye bu sebeple sorumlulugu ytikleniciye ait olmayan 
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gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhtidtin yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi ye 
yuklenicinin bu engeli ortadan kaldinnaya giictiniin yetmemis olmasi halinde; isi engelleyici 
sebeplere ve yapilacak isin niteligine gore, isin bir kismina veya tamamina ait sure en az gecikilen 
sure kadar uzatilir.  
17.2.2. 'Nye isler nedeniyle is artismin ortaya cikmasi halinde isin sfiresi, bu artisla orantili 
olarak isin ilgili kismi veya tamami icin uzablir. 
17.3. Sure uzatimina iliskin diger hususlarda Genel $artnamenin ilgili hiikfimleri uygulanir. 

Madde 18 - Kontrol Teskilati, gores,  ye yetkileri 
18.1. 'sin sozlesme ve eklerine uygun olarak yurutulup, yurutulmedigi idare tarafindan 
giireylendirilen kontrol teskilati araeiligiyla denetlenir. Kontrol teskilati, Genel sartnamenin 4 
cu biilumunde helirtilen yetkileri kullanir ve giirevleri yerine getirir. Iler tasima merkezi 
okulunda olusturulacak muayene kabul komisyonu giinliik ye aylik kabul islemlerini 
gereeklestireeektir 

Madde 19 - !sin yfirfitfilmesine iliskin kayit ye tutanaklar 
19.1. Tasima merkezine verilen gunluk yemek miktarlarini giisteren irsaliye okul idaresinee ve 
giireviendirecep,i niibetci iigretmenlerce imza karsilip.t teslim alinacak, yemek adedi kontrol 
edilir ve kayttlari tutulur.Odemeler bu puantajlarda helirtilen kayttlar dikkate ahnarak 
vapilacaktir 

Madde 20 - Teslim, muayene ye kabul islemlerine iliskin sartlar 
20.1. Bu isle kismi kabul yapilmayacakfir. 
20.2. Sozlesme konusu is tamamlandiginda Yfiklenici, (isin/ilgili kismet) teslim ahnarak kabul 
islemlerinin yapilmasi icin bu talebini iceren bir dilekce ile Idareye basyuracaktir. Bunun 
fizerine (yapdan is/ilgili losim), her tfirlii masrafi Yfikleniciye ait olmak fizere 19.09.2016-
09.06.2016 tarihleri arasinda okullarin egitim iigretime acik ()Mugu 178 is Bona her gfin saat 
12:00 da her tasima merkezinde ihale sartnamesinde helirtilen sayida vemegi yermek ye 
senisini yapmak ve sonrasi hizmetleri vereeektir isin teslim ahnma yell imam hatip 
ortaokulu,oguzeli anadolu lisesi,oguzeli cok programh anadolu lisesi, oguzeli h.sakire-h.figficfi 
imam-hatip lisesi adresinde ye basvuru yansimn Idareye ulastigi tarihten itibaren isgfinii 
icinde teslim alimr. Yfiklenici, isin teslimi isin sozlesme ye ekleri uyannca fizerine dfisen 
yfikfimlfilfikleri yerine getirmemesi nedeniyle olusan zarardan sorumludur. 
20.3. Teslim alman isin muayene ye kabul islemleri, "Hizmet Ahmlan Muayene ye Kabul 
Yonetmeligi" ile Hizmet isleri Gene! $artnamesinde yer alan hfiklimlere gore isin kabule 
elyerisli sekilde teslim edildigi tarihten itibaren is giinfi icinde yapilarak kesin hesap raporu 

• cikardir. 

Madde 21 - is ye isyerinin korunmasi ye sigortalanmasi 
21.1. Is ye isyerlerinin korunmasma iliskin sorumluluk Genel $artnamenin 19 uncu 
maddesinde diizenlenen esaslar dahilinde yfikleniciye aittir. 
21.2. Sigorta turleri ile teminat kapsami ye limitleri: 
21.2.1. Bu madde bos birakilmisfir. 

Madde 22 - Yfiklenicinin sozlesme konusu is ile ilgili calistiracagi personele iliskin 
sorumluluklan 
22.1. Ytiklenicinin sozlesme konusu is ile ilgili calistiracagi personele iliskin sorumluluklan, ilgili 
mevzuatin bu konuyu dtizenleyen emredici hukumlere ye Genel $artnamenin Altinct BeltimUnde 
belirlenmis olup, Yuklenici bunlan aynen uygulamakla 
22.2. Ytiklenici, dim giderleri kendisine ait olmak uzere ealisanlann isle ilgili saglik ve giivenligini 
saglamakla yukumludur. Bu cercevede, calisanlarin is gtivenligi uzmam, is yen hekimi ye zorunlu 
olmasi halinde diger saglik personeli tarafmdan sunulan hizmetlerden yararlanmasi, calisanlann 
saglik gozetiminin yapilmasi, mesleki risklerin onlenmesi, egitim ye bilgi verilmesi &Ail her turlu 
tedbirin almmasi, organizasyonun yapilmasi, gerekli arac ye gereclerin saglanmasi, saglik ye 
guvenlik tedbirlerinin de- isen sartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyilestirilmesi, 
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isyerinde alinan is sagligi ye guvenligi tedbirlerine uyulup uyulmadiginin izlenmesi, denetlenmesi ye 
uygunsuzluklarin giderilmesi gibi is sagligi ve giivenligi mevzuati kapsaminda is sagligi ve 
giivenligine iliskin almmast zorunlu tedbirler yiiklenicinin sorumlulugundadir. 

Madde 23 - Sealesmede degisiklik yaptImasi 
23.1. Sazlesme bedelinin asilmamasi ve Idare ile Yuklenicinin karsilikli olarak anlasmasi kaychyla, 

a) isin yapilma veya teslim yeti, 
b) [sin suresinden Once yapilmasi veya teslim edilmesi kaydlyla isin suresi ve bu sureye 
uygun olarak odeme sartlarma art hususlarda sozlesme htiktimlerinde degisiklik yapilabilir. 

23.2. Bu hallerin chsinda sozlesme hilkirimlerinde degisiklik yapilamaz ve ek sozlesme dtizenlenemez. 

Madde 24 - Yfiklenicinin Olumu, Iflasi, Agir Hastallgt, Tutuklulugu veya Mahkumiyeti 
24.1. Yilklenicinin olumu. iflasi. agir hastaligi. tutuklulugu veya ozgtirlOgii kisrtlayici bir cezaya 
mahkumiyeti hallerinde 4735 sayili Kanunun ilgili htikilmlerine gore islem tesis edilir. 
24.2. Ortak girisim tarafindan gerceklestirilen islerde. ortaklardan birinin alma. iflasi. agir hastahgi. 
tutuklugu veya ozgiirltigil kisitlayici bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayili Kanunun ilgili 
htikiimlerine gore islem tesis edilir. 

Madde 25 - Yfiklenicinin sozlesmeyi feshetmesi 

• 
25.1. Ytiklenicinin, sozlesme yapildiktan sonra mucbir sebep halleri disinda, mali acz icinde 
bulunmasi nedeniyle taahhudunu yerine getiremeyecegini gerekceleri ile birlikte Idareye yazili olarak 
bildirmesi halinde. ayrica protesto cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ye varsa ek kesin 
teminatlar gelir kaydedilir ve sozlesme feshedilerek hesabi gene) hilktimlere gore tasfiye edilir. 

Madde 26 - idarenin sozlesmeyi feshetmesi 
 26.1. Asagida belirtilen hallerde Idare sozlesmeyi fesheder: 

a) YUklenicinin taahhildtinti ihale doktimam ve sozlesme hilktimlerine uygun olarak yerine 
getirmemesi veya isi suresinde bitirmemesi tizerine. sozlesmede belirlenen oranda gecikme cezasi 
uygulanmak ilzere, idarenin en az on gtin stireli ve nedenleri acikca belirtilen ihtarina ragmen ayni 
durumun devam etmesi, 
h) Sozlesmenin uygulanmas] sirasinda Yilklenicinin 4735 sap!' Kanunun 25 loci maddesinde 
belirtilen yasak fill ye davranislarda bulundugunun tespit edilmesi, 
hallerinde ayrica protesto cekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 
kaydedilir ye sozlesme feshedilerek hesabi gene) htiktimlere gore tasfiye edilir. 

Madde 27 - Sozlestneden iinceki yasak fill veya davrantslar nedeniyle fesih 
27.1. Yiiklenicinin, ihale surecinde 4734 sayili Kanuna gore yasak fill veya davrarnslarda 

• bulundugunun sozlesme yapilchktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatlar gelir kaydedilir ve sozlesme feshedilerek hesabi gene) hukumlere Ore tasfiye edilir. 
27.2. Taahhildtin en az % 80'inin tamamlanmis olmasi ye taahhildtin tamamlattirilmasinda kamu 
yarart bulunmast kaychyla; 

a) ivediligi nedeniyle taahhudun kalan kisminm yeniden ihale edilmesi iyin yeterli stirenin 
bulunmamasi, 
b) Taahhaltin baska bir yukleniciye yaptirilmasmin mtimktin olmamasi, 
c) Ytiklenicinin yasak fill veya davranisinin taahhtichinti tamamlamasim engelleyecek nitelikte 
olmamasi hallerinde, Idare sozlesmeyi feshetmeksizin 

Ytikleniciden taahhtidiinii tamamlamasim isteyebilir ye bu takdirde Ytiklenici taahhiichinti 
tamamlamak zorundadir. 
27.3. Ancak bu durumda. Ytiklenici hakkmda 4735 sap!' Kanunun 26 nci maddesi hukmune gore 
islem yapilir ve Ytikleniciden kesin teminat ye varsa ek kesin teminatlarin tutari kadar ceza tahsil 
edilir. Bu ceza hakedislerden kesinti yapilmak suretiyle de tahsil edilebilir. 

Madde 28 - Mficbir sebeplerden dolayi sozlesmenin feshi 
28.1. Mticbir sebeplerden dolayi Idare veya Ytiklenici sozlesmeyi tek Wrath olarak feshedebilir. 
Ancak Ytiklenicinin mucbir sebebe dayali bir sure uzatimi talebi varsa idarenin sozlesmeyi 
feshedebilmesi icin uzatrn lstirenin sonunda isin sozlesme ye eklerine uygun sekilde 
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tamamlanmanns olmasi gerekir. Sozlesmenin feshedilmesi halinde. hesabi gene) hatimlere Ore 
tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar fade edilir. 

Madde 29 - Sozlesme kapsaminda yaptinlabilecek ilave isler, is eksilisi ve isin tasfiyesi 
29.1. Ongorfilemeyen durumlar nedeniyle is artismin zorunlu olmasi halinde, isin; 

a) Stizlesmeye konu hizmet ieinde kalmasi, 
b) Idareyi kfilfete sokmaksizin asil isten aynlmasmin teknik veya ekonomik olarak 
miimkfin olmamast„ 

sartlanyla, sozlesme bedelinin % 20'sine kadar oran dahilinde, sure hang sozlesme ye ihale 
dokfimanindaki hiikiimler cercevesinde Have is ayni yfikleniciye 
'sin bu sartlar dahilinde tamamlanamayacagnun anlasilmasi durumunda ise arts 
yapilmaksam hesabi gene! hfikiimlere gore tasfiye edilir. Bu durumda, yfiklenicinin sozlesme 
bedeli tamamlanincaya kadar isi ihale dokfimani ve sozlesme hfikiimlerine uygun olarak yerine 
getirmesi zorunludur. 
Bu ihalede 4735 say.ili Kamu ihale Sozlesmeleri Kanununun 24 uncu maddesi cevresinde is 
eksilisi yapilabilir. ihale konusu isin sozlesme bedelinin % 80'inden daha dfisfik bedelle 
tamamlanacagmin anlasilmasi halinde ise, yfikleniciye, yapmis oldugu gereek giderler ve 
yfiklenici kfinna karsilik olarak, sozlesme bedelinin % 80'i ile sozlesme fiyatlanyla yaptigi isin 
tutan arasmdaki bedel farkinin 	odenir. 

Madde 30 - Yfiklenicinin Ceza Sorumlulugu 
30.1. Is tamamlandiktan ye kabul islcmi yapildiktan sonra tespit edilmis olsa dahi 4735 sayill 
Kanunun 25 inci maddesinde belirtHen ve Turk Ceza Kanununa gore suc teskil eden till veya 
davranislarda bulunan YUklenici He o isteki ortak veya cekilleri hakkmda Turk Ceza Kanunu 
htikiimlerine gore ceza koyusturmasi yapilmak tizere yetkili Cumhuriyet Save'ligma suc duyurusunda 
bulunulur. Bu kisiler hakkinda bir cezaya hilkmedilmesi halinde, 4735 sayth Kanunun 27 nci 
maddesi hukmu uygulamr. 

Madde 31 - Yfiklenieinin Tazmin Sorumlulugu 
31.1. Ytiklenici, taahhildti cercevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeine secilmesi, 
verilmesi veya kullatulmasi. tasanm hatasi. uygulama yanhshgt_ denetim eksikligi. taahhildtin 
sozlesme ye sartname hilktimlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ye benzeri nedenlerle ortaya 
cikan zarar ve ziyandan dogrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan gene) htiktimlere Ore Ytikleniciye 
ikmal ye tazmin ettirilecegi gibi, haklannda 4735 sayili Kanunun 27 nci maddesi htiktimlen de 
uygularnr. 

41 	Madde 32 - Fikri ye Sinai mfilkiyete konu olan hususlar 
32.1. Bu madde bos 

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

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

Madde 35 - Hiikfim bulunmayan hailer 
35.1. Bu sozlesme ve eklerinde hukum bulunmayan hallerde, ilgisine gtire 4734 ye 4735 sayth Kanun 
htiktimlerine, bu Kanunlarda htiktim bulunmamasi halinde ise gene) hukumlere gore hareket edilir. 

Madde 36 - Diger hususlar 
36.1. 

Belirlenen yemek listesine gore ayhk liste donfisfimlfi olarak uygulanacaktir. 
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Madde 37 - Anlamazhklarm ciiziimii 
37.1. Bu siizleme ye eklerinin uygulanmasindan dogabilecek her turlu anla,mazligin 
caziimfinde Gaziantep mahkemeleri ye icra daireleri yetkilidir. 

Madde 38 - Viiriirliik 
38.1. Bu stiziesme taraflarca imzalandigi tarihte yiiriirliige girer. 

Madde 39 - Sozlewtenin imzalanmasi 
39.1. Bu sozleme maddeden ibaret olup. (dare ye YUklenici tarafmdan tam olarak okunup 
anlaOchktan sonra 20./09./2016 tarihinde bir nusha olarak imza aluna alinmt§ttr. Ayrica [dare. 
Yilklenicinin talebi halinde sozlesmenin "aslina uygun idarece onayli suretini" duzenleyip 
Ytikleniciye verecektir. 
[dare Yilklenici 
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