Elektronik İzleme Sistemi Hizmet Alımı İşine Ait Sözleşme Tasarısı
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
Bu Sözleşme, bir tarafta ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ...........
(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar
dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı:ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
b) Adresi: Hacı Bayram Mahallesi, Agâh Efendi Caddesi, No:70/1 Altındağ/ ANKARA
c) Telefon numarası: 0 312/507 06 78
ç) Faks numarası:0 312 223 73 40
d) Elektronik posta adresi(varsa):cte@adalet.gov.tr
2.2. Yüklenicinin
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı:
b) T.C. Kimlik No: ...............................................................
c) Vergi Kimlik No:
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:
d) Telefon numarası:
e) Bildirime esas faks numarası:
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi
olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa
tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa
yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye,
faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - Sözleşmenin dili
3.1. Sözleşme ve ekleri Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4 – Tanımlar
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, idari şartnamede ve ihale dokumanında
yer verilen tanımlar geçerlidir.

Madde 5- İş tanımı
5.1. Sözleşme konusu iş; Elektronik izleme cihazları kullanılarak yükümlülerin
toplum içerisinde izlenmesi, denetim ve takibinin yapılmasına ilişkin hizmet
alımıdır. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve
ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. İşbu sözleşme; yüklenicinin sunmuş olduğu fiyat teklifinde adetlerine de yer
verilmiş olan her bir iş kalemi için teklif edilen fiyatların toplamı sonucu ortaya
çıkan toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Yükleniciye ödenecek olan bu
bedel, Sözleşme kapsamında ilave iş artışı olması durumu hariç olmak üzere
Yükleniciye ödenecek olan yegane bedeldir. Yüklenicinin sözleşme altındaki
yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden doğacak tüm masraflar sözleşme
bedelini artırmaksızın yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yapılan işlerin
bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği
ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa, sonradan
Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 37 nci maddesine göre tespit edilen yeni
birim fiyatlar esas alınır.
Türk vergi mevzuatı gereği Yüklenici tarafından ödenmesi gerekenlerle sınırlı
olmak üzere, Yüklenici’nin sözleşme kapsamındaki yurt içi faaliyetleri ile ilgili
olarak doğacak olan her türlü vergi, resim, harç vb. mali yükümlülükler,
Yüklenici tarafından sözleşme bedelini artırmaksızın karşılanacaktır. Sözleşme
kapsamında ifa edilecek hizmetler ve teslim edilecek kalemler ile ilgili olanlar
dahil, sözleşme ile bağlantılı yurt dışındaki bir vergilendirme makamı tarafından
uygulanan her türlü vergi, resim, harç vb. mali yükümlülükler, Yüklenici
tarafından sözleşme bedelini artırmaksızın karşılanacaktır.
Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler
7.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil)
yerine getirilmesine ilişkin
. Elektronik izleme merkezinin serverler , yedekleme sistemleri ve bunlara
ilişkin yedek parça dahil bakım ve onarım giderleri de hizmet bedeline dahildir.
Sözleşme bedeline dahil olan giderler şunlardır:
7.1.1. Teknik şartnamede özellikleri ve nitelikleri belirtilen elektronik izleme
merkezi ve sistem odasının yedekleme sistemleri oluşturulmasına
ilişkin.giderler,
7.1.2. Elektronik izleme sisteminde kullanılacak makine, teçhizat ve cihazların
yükümlüde kullanıldığı günlük kullanım bedeli,
7.1.3. Elektronik izleme cihazlarının yedek parça dahil bakım, onarım giderleri,
7.1.4. Elektronik izleme cihazlarının elektronik izleme merkezi ile ilgili

denetimli serbestlik müdürlüklerine teslimi ve elektronik izleme merkezi ile
ilgili denetimli serbestlik müdürlüklerinden teslim alınmasına ilişkin giderler,
7.1.5. Elektronik izleme cihazlarının kayıt ve tesciline ilişkin giderler,
7.1.6. Elektronik izleme cihazlarının kullanılamaz hale gelmesi durumunda
yenisiyle değiştirilmesine ilişkin giderler,
7.1.7. Elektronik izleme cihazlarının kullanımı ve işletilmesine ilişkin (izleme
personelinin yükümlüler ile iletişimde kullandıkları telefonların iletişim giderleri
hariç) iletişim giderleri,
7.1.8. İzleme merkezi ve sistem odasının yedi gün yirmi dört saat esasına göre
çalışır halde bulundurulması ile yedek parça dahil bakım ve onarıma ilişkin
giderler,
7.1.9. Elektronik izleme merkezinde Yüklenici tarafından çalıştırılacak olan
teknik personele ilişkin tüm giderler,
7.1.10. 37. Madde kapsamında Yüklenici tarafından yürütülecek Eğitim ve
Dokümantasyon Faaliyetlerine ilişkin tüm giderler,
7.1.11. Elektronik izleme sistemi için gerekli olan yazılımlar ile sistemin UYAP
bilişim sistemine entegrasyonu ve işletilmesi için sonradan ihtiyaç duyulan
yazılımlara ilişkin giderler,
7.1.12. Elektronik izleme sisteminin kurulumu ve işletilmesinde kullanılan
makine, teçhizat ve diğer tüm ekipmanların montajı, işletmeye alınması, bakım
ve onarımı, yedek parça gibi destek hizmetleri ile yedi gün yirmi dört saat
esasına göre sözleşme süresince çalışır vaziyette bulundurulmasına ilişkin
giderler,
7.1.13. Sözleşmenin uygulaması sırasında ilgili mevzuat gereğince oluşacak özel
iletişim vergisi, vergi, resim, harç vb. bütün giderler, ilave işler nedeniyle
meydana gelebilecek artışlara ilişkin tüm giderler, ulaşım, eğitim, güncelleme,
bakım vb giderler sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca
hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare
tarafından Yükleniciye ödenecektir.
Sözleşme kapsamında ithalat, Yüklenici tarafından kendi adına
gerçekleştirilecektir. İthalat işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için tüm
masraflar,
Sözleşme
Bedelini
arttırmaksızın
Yüklenici
tarafından
karşılanacaktır. İthalat ile ilgili tüm gümrük formalitelerinden, gerekli
düzenlemelerin yapılmasından, gümrükten çekme işlemlerinden, Türk ve
yabancı gümrük makamlarıyla koordinasyondan, Yüklenici sorumlu olacaktır.
Yüklenici, Sözleşme kapsamında yapılacak ithalata ilişkin olarak,
gerçekleştirilecek işlemlerden dolayı idareye kusur atfetmeyecek ve
Yüklenici’nin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ifa edememesinden
İdare sorumlu olmayacaktır.
Madde 8 - Sözleşmenin ekleri
8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve
Yükleniciyi bağlar.

Taraflar arasında imzalanan işbu Sözleşme, ekleri ve/veya işbu Sözleşme’de
kendisine gönderme yapılan dokümanlar bir bütün olup, aralarında bir çelişki
olması durumunda, aşağıdaki öncelik sırası geçerli olacaktır:
a.
b.
c.
d.
e.

İşbu Sözleşme,
İhale dokümanı ve ekleri,
Teknik Şartname,
İşbu Sözleşmenin ekleri,
İşbu Sözleşme’de kendisine gönderme yapılan dokümanlar.

Madde 9 - Hizmetin süresi
9.1.Elektronik izleme sistemi hizmetinin başlama tarihi 01.04.2020; bitirme
tarihi 31.12.2021 olup toplam 640 takvim günüdür.
9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre
yapılmıştır.
9.3. Yüklenici sözleşme kapsamındaki faaliyetleri aşağıdaki takvime uygun
şekilde gerçekleştirecektir.
Aşama
Hazır Alım

Yerel Üretim

Ürün/Hizmet

Adet

Ev hapsi Ünitesi
Anlık Takip Ünitesi
Mağdur Ünitesi
Alkol İzleme Ünitesi
Ev hapsi Ünitesi
Anlık Takip Ünitesi
Mağdur Ünitesi
Alkol İzleme Ünitesi

2610
310
60
20
2610
310
60
20

Hizmet İfa Tarihi

Yüklenici tarafından yukarıda tabloda yer verilen hazır alım aşaması ve yerel
üretim aşaması için öngörülen hizmet ifa başlangıç tarihinden en az iki ay önce,
test edilmeleri amacıyla, söz konusu aşamalarda kullanılacak ev hapsi ünitesi
için en az 130 adet, anlık takip ünitesi için en az 15 adet, mağdur ünitesi için en
az 8 adet, alkol izleme ünitesi için en az 2 adet idareye teslim edilecektir.
Yüklenici, denetimli serbestlik müdürlüklerinde kullanılacak ekipmanların
temini ve dağıtımını İdareye yazılı olarak sunacağı bir plan doğrultusunda
gerçekleştirecektir. Elektronik izleme cihazları talep edilen yere en geç 48 saat
içerisinde ulaştırılacaktır.
Yüklenici, idarece belirlenmiş olan izleme sayısına ulaşılması, istenilen izleme
sayılarında devamlılık ile kalınması ve sözleşme süresince arıza, hasar vb.
nedenlerle kullanımdan çekilebilecek cihazların olabileceğini göz önünde

bulundurarak gerekli sayıda temel ekipman ve yardımcı ekipmanları stoklarında
bulunduracaktır.
Elektronik izleme cihazlarını talepte bulunan Denetimli Serbestlik
Müdürlüklerine gönderilmesi, cihazlar kullanıldıktan sonra tekrar Yükleniciye
iade edilmesi vb. tüm masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Madde 10 - İşin yapılma yeri, işyeri teslim
10.1. İşin yapılma yeri: Hizmet; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğü ile il ve ilçelerde bulunan denetimli serbestlik müdürlüklerinin
sorumlu oldukları yerlerde verilecektir.
10.2. Yüklenici veya vekili ile İdare yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen
işyeri teslim tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye işyeri teslimi yapılmış olur.
Ancak, işyeri teslim tutanağında, işyeri tesliminin, tutanağın onaylanması
halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın onaylandığının
yükleniciye tebliğ edildiği tarihte işyeri teslimi yapılmış sayılır.
Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler
11.1. Kesin teminat
11.1.1. Yüklenici
bu
işe
ilişkin
…………………………………………………kesin teminat vermiştir.

olarak

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi tarihine kadardır. İlgili mevzuat veya
sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün
gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki
gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.
11.1.3. Yüklenici, sözleşme süresince, sözleşme hükümlerine uygun olarak
geçerli teminatlar sağlamakla yükümlüdür.
11.2. Ek kesin teminat
11.2.1. Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek
bedelin ve /veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat
olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak
ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı hakedişlerden
kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
11.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat
mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
11.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı
Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.
İşbu Sözleşme kapsamında, İdare tarafından teminatın herhangi bir sebeple
nakde çevrilmesi halinde, Yüklenici, İdare’nin yazılı bildirimini müteakip en

fazla 10 (on) gün içerisinde, teminatın değerini Sözleşme’de verilen
orana/miktara tamamlayacak veya aynı şartlarda yeni bir teminat getirecektir.
11.4. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:
11.4.1. Yüklenici tarafından yazılı talepte bulunulması şartıyla, Taahhüdün,
sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği, kesin kabulün yapıldığı,
STK yükümlülüklerinin tamamlandığı ve Yüklenicinin bu işten dolayı idareye
herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik
Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin
teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, Yükleniciye iade edilecektir.
11.4.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan
borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi
kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto
çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya
çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.
11.4.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek
bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından
itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi
nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve
düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin
bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
11.5. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve
üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
11.6. İdare; Sözleşme kapsamında alınan teminatları, Sözleşmede belirtilen

şekilde ve kapsamda nakde çevirerek irat kaydetme ve/veya kesin teminatı ve
varsa ek kesin teminatları cezai şart olarak irat kaydetme hakkına sahiptir.
Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları
12.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin
bedel dahil) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ve Genel
Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak
kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir. Ödemeler
3 (üç)'er aylık dönemler halinde Türk Lirası olarak yapılacaktır. İdare, dönemsel
hakediş miktarını hesaplarken;
a) Yüklenicinin sunmuş olduğu fiyat teklifinde yer alan iş kalemleri içerisinde
yer alan B- Yazılım, C- Eletronik İzleme Merkezi, D-Proje Yönetimi, E-Eğitim,
F-7/24 Teknik Destek, G-Bakım-Onarım, H-Garanti, I-Genel Yönetim, İ-Diğer
bölümleri için teklif edilen toplam bedellerin sözleşme süresi olan 21 aya
bölünmesi (hazır alım ve yerel üretim aşamaları için ayrı teklif verilmiş ise bu
dönemler için ayrı ayrı öngörülen ay süresine bölünmesi) sonucu ortaya çıkan

rakamın, hakediş dönemini kapsayan süre ile çarpımı sonucu ortaya çıkacak
bedel ile,
b) Fiyat teklifinde yer alan A-Üniteler başlığı altında bulunan her bir iş kalemi
için hazır alım ve yerel üretim aşamaları için ayrı ayrı sunulan toplam
bedellerin, öncesinde her bir ünite için idari şartnamede ve fiyat teklifinde
öngörülen adet sayısına, ardından hazır alım ile yerel üretim aşamaları için
sözleşmede ayrı ayrı öngörülen sözleşme gün süresine bölünmesi sonucu
çıkacak rakamın, hakediş raporuyla tespit edilen fiilen yükümlüler üzerinde
kullanılan ve izleme yapılan adedi ve gün sayısıyla çarpımı sonucu oluşan
bedelin,
Toplamı esas alınacaktır.
12.2. Yüklenici iş planına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini
yeterli ödenek bulunduğu takdirde öder.
12.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni
olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe
düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
12.4 Yüklenicinin, Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü yerine
getirmemesi ve/veya Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesine ilişkin
olarak; İdarenin, Yükleniciye bu durumu düzeltmesi için yazılı bildirim ile
vereceği süre içerisinde, Yüklenicinin söz konusu yükümlülüğü yerine
getirmemesi ve/veya ihlali gidermemesi halinde, İdare, Yükleniciye yapacağı
ödemeleri ihlalin devamı süresince durdurma hakkına sahiptir.
12.5. İşbu Sözleşme kapsamında, İdare tarafından Yükleniciye sehven yapılan
fazla ödemeler, rızaen geri ödenmesi için Yükleniciye tebliğ edilir. Rızaen
Yüklenici tarafından ödeme yapılmaz ise varsa Yüklenici’nin İdare’deki
hakedişlerinden, hakedişi yoksa teminatından, teminatı da yoksa genel
hükümlere göre tahsil edilmesi için işlem tesis edilir. Sehven yapılan bu
ödemelerde İdarenin açık maddi hatası ve/veya Yüklenicinin kusur veya hilesi
bulunmadığı müddetçe, Yükleniciye yapılan tebliğ tarihine kadar mezkûr ödeme
faizsiz olarak tahsil edilir. Yüklenici’nin işbu madde kapsamında yapacağı
ödemeleri geciktirmesi halinde, Yükleniciden, gecikilen her gün için, ödemesi
geciken tutar üzerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunda belirlenen usule göre gecikme faizi ile birlikte alınacaktır.
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
14.1.Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin
tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde
artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı
verilmesi talebinde bulunamaz.
14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı
hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan
nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde,
yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı
hesaplanacaktır.
Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar
15.1. 4734 sayılı Kanunun, 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak

olanlar, 58 inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ve 53
üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak
Bakanlar Kurulu kararında belirtilen yabancı istekliler ile 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca yasaklı olanlar Alt
yüklenici olamazlar.
15.2. Yüklenici, Alt yüklenicilerin seçimi hususunda basiretli bir tacir gibi
davranmak ve halin icabı olarak kendisinden beklenen özen ve dikkati
göstermek zorundadır. Yüklenici 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 15 inci
maddesi uyarınca Alt yüklenicinin işlem ve eylemlerinden sorumludur.
15.3. Sözleşme kapsamında görev alacak alt yükleniciler İdarenin onayına
sunulacaktır. Alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin tamamının veya bir kısmının,
işin devamı sırasında zorunlu nedenlerle başka Alt yüklenicilere yaptırılabilmesi
için, İdarenin bu yeni Alt yüklenici adaylarını onaylamış olması gerekir. Alt
yüklenicilerin yaptığı bütün işlerden Yüklenici İdareye karşı sorumludur. Alt
yüklenicilerin İdarece kabul edilerek onaylanması bu sorumluluğu hiçbir şekilde
kaldırmaz.
Madde 16 - Cezalar ve sözleşmenin feshi
16.1.İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:
16.1.1.Hizmet alımına ilişkin işleyişin aksaması ve İdare tarafından telefon, fax,
e-posta, SMS gibi iletişim araçları ile Yükleniciye ihtarın yapılmasında
gecikilen süreler için aşağıda belirtilen gecikme cezaları uygulanır:
16.1.2 Yüklenici, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç sözleşmeye
uygun olarak elektronik izleme merkezinin teknik şartname ve sözleşmede
belirtilen surelerde sistemin devreye sokulamaması halinde geciken her bir gün
için sözleşme bedelinin % 0,1’i (bindebir) oranında gecikme cezası uygulanır.

16.1.3. Elektronik izleme için gerekli olan üniteler ile gerekli diğer
malzemelerin 48 saat içerisinde talep edilen yere teslim edilememesi halinde
gecikilen her gün için cihazın sözleşmenin 12.1. (b) maddesi uyarınca
hesaplanan günlük bedelinin 5(beş) katı gecikme cezası uygulanır.
16.1.4. Sözleşmede belirtilen eğitimlerin yapılamaması veya geç yapılması ya da
eğitim kapsamında oluşturulacak kitapçık, kılavuz ve dokümanların eğitime
başlanmadan önce oluşturulamaması veya oluşturulan kitapçık, kılavuz ve
dokümanların eğitim tamamlandıktan sonra İdarenin belirleyeceği süre
içerisinde teslim edilmemesi halinde gecikilen her gün için sözleşme bedelinin
% 0.01’i (onbindebir) oranında gecikme cezası uygulanır.
16.1.5. Sözleşme süresince ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılamak üzere İdare
tarafından talep edilen yazılımlar ile yazılım güncellemelerinin belirlenen sürede
yerine getirilememesi durumunda gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %
0.01’i (onbindebir) oranında gecikme cezası uygulanır.
16.1.6. Her ne sebeple olursa olsun yükümlülerin sürekli ya da geçici olarak
takip ve izlenmesini kesintiye uğratan, imkansız hale getiren veya kısmen de
olsa ortadan kaldıran güç kaybı, telekomünikasyon hizmetlerindeki aksaklık gibi
sistemin işleyişini bozan her türlü arızanın, İdare tarafından bildirilmesinden
itibaren, arızanın mahiyetine göre İdarece belirlenen makul süre içerisinde
giderilmemesi halinde gecikilen her bir saat için sözleşme bedelinin % 0.01’i
(onbindebir) oranında gecikme cezası uygulanır.
16.1.7.Yüklenici tarafından yerel üretim aşamasına 9.3. maddesinde yer alan iş
planında belirtilen başlangıç tarihi itibarıyla geçilmemesi durumunda her bir
gün için sözleşme bedelinin % 0.05’i (onbindebeş) oranında gecikme cezası
uygulanır.
16.1.8. Teknik şartname ve sözleşmeye uygun olarak yeterli ve gerekli eğitimi
almış teknik personelin bulundurulmaması halinde teknik personelin
bulunmadığı her bir gün için sözleşme bedelinin % 0.01’i (onbindebir) oranında
gecikme cezası uygulanır.
16.1.9. Teknik şartname ile sözleşmede belirtilen ve burada sayılmayan diğer
durumlarda, yerine getirilmeyen hizmetin özelliğine göre İdare, gün veya saat
olarak sözleşme bedelinin % 0.01’inden (onbindebir), % 0,1’ine (bindebir) kadar
gecikme cezası uygulayabilir.
16.1.10. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın
Yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir.
Ödemelerin yeterli olmaması halinde ise teminatlardan kesilir. Cezanın
ödemelerden ve teminatlardan karşılanamaması halinde ceza tutarı Yükleniciden
ayrıca tahsil edilir.
İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme
bedelinin % 30'unu geçmeyecektir. İşbu cezaların toplam tutarı Sözleşme
bedelinin % 30'una ulaştığında ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın

Sözleşme feshedilir ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlar gelir
kaydedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
16.2.İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi
halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek
kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere
göre tasfiye edilir.
16.3.Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25
inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit
edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat
ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı
genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Yüklenicinin gecikmeden kaynaklanan ceza yükümlülüğü, Yüklenicinin geciken
ürünlerin/hizmetin teslimatını tamamlama yükümlülüğünü ve işbu Sözleşme
altındaki diğer yükümlülüklerinden herhangi birini ortadan kaldırmayacaktır.
Yüklenicinin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ifa etmemesinden
ve/veya bunun doğurduğu sonuçlardan doğan kendi gecikmeleri hariç olmak
üzere; İdarenin, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine
getirmemesinden kaynaklanan gecikmelerde, Yükleniciden gecikme cezası talep
edilmeyecektir. İdarenin, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine
getirmemesinden kaynaklanan gecikmelerde, Yüklenicinin söz konusu
gecikmeyi İdareye bildirmesi, belgelemesi ve bu durumun İdare tarafından kabul
edilmesi üzerine, iş planında gerekli düzeltmeler, Tarafların mutabakatıyla
yapılacaktır.
16.4. İşbu Sözleşmenin fesih dahil herhangi bir sebeple sona ermesi,
Yüklenicinin işbu Sözleşme altında doğmuş olan cezaları İdareye ödeme
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Madde 17 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
17.1.Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda
sayılmıştır.
17.1.1.Mücbir sebepler:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

17.1.2.Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve
yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek
durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen on gün içinde yüklenicinin
İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
17.2.Yüklenici, sürenin uzatılmasını gerektiren nedenlerin ortaya çıkışından
başlamak üzere onbeş gün içinde, olayların ayrıntılarını ve sonuçlarını ve iş
süresinin ne kadar uzatılması gerektiğini, uzatılacak sürenin belirlenmesi o anda
mümkün değilse nedenlerini belirten bir yazı ile İdareye başvuracak ve durumun
açıklık kazanmasından sonra istediği süre uzatımını da ayrı bir yazı ile derhal
bildirecektir. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate
alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde
bulunamaz.
17.3.Yüklenicinin Sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan
yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde
yerine getirmemesi, bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün
olmaması, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve
yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde;
durum idare tarafından incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin
niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre
kadar uzatılabilir.
Madde 18 - Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri
18.1.Elektronik izleme hizmet alımı işinin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen
standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği İdare
tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol
Teşkilatı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin birinci fıkrasının
"u" bendi kapsamında 16.08.2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslara
ve işbu ihale dokümanında yer verilmiş olan düzenlemelere aykırı olmamak
kaydıyla Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin Dördüncü Bölümünde belirtilen
yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.
Elektronik izleme hizmet alımı işi süreklilik gösteren bir mahiyette olup, işin
yapılması sürecinin kontrolü bir program dahilinde yapılacak, muayene ve

kabul, ödeme, ceza uygulaması işlemleri bu programdan alınan veriler
çerçevesinde yapılacaktır.
Madde 19 - İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar
19.1.Bu sözleşme kapsamında hizmetin yerine getirilip getirilmediği kontrol
teşkilatı ile Yüklenici tarafından ayrı ayrı kayıt altına alınacaktır. Kayıtlar
arasında çelişki olduğunda İdarenin kayıtları esas alınır.
Madde 20 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
20.1. Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır.
20.2. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim
alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile
İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı
Yükleniciye ait olmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğü adresinde ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 5 iş
günü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca
üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan
sorumludur. Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak
hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o
dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt
tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol
Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından
kabul edilmiş sayılır."
20.3. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, "Hizmet Alımları Muayene
ve Kabul Yönetmeliği" ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan
hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 10 iş
günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.
Madde 21 - Yüklenicinin genel yükümlülükleri
21.1. Yüklenici sözleşme konusu ürünü ve hizmeti Sözleşmeye uygun olarak
teslim edeceğini garanti eder. Sözleşme konusu iş kapsamında Yüklenicinin
kusurundan kaynaklanan her türlü eksikliğin giderilmesi Yüklenicinin
sorumluluğundadır.
21.2. Yüklenici, kendisinin ve/veya Alt Yüklenicilerinin, Sözleşme
kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, İdare çalışanlarına, İdare
tarafından görevlendirilecek kişilere ve üçüncü kişilere veya Devlet Malı
Teçhizat/Tesis ve/veya Devlet Malı Malzemelere vereceği tüm zararlardan ve
Sözleşme kapsamında teslim edilecek kalemlere veya ifa edilecek tüm
hizmetlere/işlere ilişkin kusurlu tasarımdan, kusurlu malzemelerden, kötü
işçilikten, imalat hatalarından, kusurlu eğitim hizmetlerinden, kusurlu
dokümantasyon ve benzer nedenlerden kaynaklanabilecek tüm zararlardan ve
ihmal hallerinden sorumlu olacaktır. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre

Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun
27 nci maddesi hükümleri de uygulanır.
21.3. Yüklenici tarafından sunulan veya teslim edilen teknik ve idari
dokümanların, İdare tarafından onaylanmış olması; Yüklenicinin, Sözleşme
gereklerini karşılamaya ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
21.4. Yüklenici, Sözleşmenin ifası için gerekli izinlerin alınmasından sorumlu
olup izinleri almak üzere tüm resmi makamlara ivedilikle müracaat edecek ve
gerekli tüm işlemleri yapacaktır.
21.5. Yüklenici, Sözleşme’nin ifası için yurt dışından getireceği ürün ve
bileşenlerine ilişkin tüm ihracat lisanslarına, hükümet onaylarına, izinlere ve
benzeri dokümanlara ilişkin başvuruları yapacak, ilgili işlemleri takip edecek ve
söz konusu lisansları, onayları, izinleri ve benzeri dokümanları, Sözleşme’nin
ifasına herhangi bir kısıtlama veya gecikme getirmeksizin almakla yükümlü
olacaktır.
21.6. Sözleşme konusu iş kapsamında 21.2 maddesinde belirtilen durumların
ortaya çıkması halinde, Yüklenici sözleşme süresiyle sınırlı olmaksızın
eksiklikleri/hataları gidermekle yükümlüdür. Giderilmesi mümkün olmayan
eksiklikler/hatalar bulunması halinde İdarenin bu sebeple yaptığı harcamaları
Yükleniciye rücu etme hakkı saklıdır. Bu durum sözleşme süresi içinde
gerçekleşirse ortaya çıkan zarar protesto çekmeye gerek kalmaksızın
Yüklenicinin hakedişlerinden ya da teminatından mahsup edilmek suretiyle
giderilir.
Elektronik izleme ünitelerine yükümlü tarafından zarar verilir ya da üniteler
herhangi bir şekilde kullanılamaz hale getirilirse, yüklenici tarafından yenisi ile
ücretsiz olarak değiştirilir. Zarar gören ya da kullanılamaz hale gelen üniteden
İdare sorumlu tutulamaz.
21.7. İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19
uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.
Madde 22 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele
ilişkin sorumlulukları
22.1.Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili idare tesislerinde çalıştıracağı
personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen
emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup,
Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür.
Madde 22 - Sözleşmenin devri
22.1. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, Yüklenici İdarenin önceden yazılı
onayını almadan sözleşmenin tamamını veya bir kısmını yahut sözleşme
altındaki
haklarının
ve/veya
yükümlülüklerinin
herhangi
birini
devretmeyecektir. Yüklenicinin, İdarenin yazılı izni ile sözleşmeyi herhangi bir
üçüncü kişiye devretmesi durumunda, Yüklenici, sözleşmenin devredilen
kısmının, devralan tarafından sözleşmede tanımlandığı şekilde yürütüleceğini

garanti eder. Ayrıca işbu madde kapsamında yapılacak bir devirde dahi
Yüklenici devralan ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.
22.2. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği
tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler
feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve
26 nci madde hükümleri uygulanır.
22.3. İdarenin, sözleşmenin ifası ile ilgili olarak üçüncü kişilere yetki vermesi,
sözleşmenin devri anlamına gelmez.
22.4. Sözleşmenin devrinin İdare tarafından onaylanması, devredeni, devir
tarihine kadar yapmış olduğu işlere ilişkin sorumluluktan kurtarmaz.
Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması
23.1.Sözleşme imzalandıktan sonra, Sözleşme bedelinin aşılmaması (iş artışı
hariç) ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla Sözleşme
hükümlerinde değişiklik yapılabilir.
Madde 24 - Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya
Mahkumiyeti
24.1.Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü
kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili
hükümlerine göre işlem tesis edilir.
24.2.İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortaklardan birinin ölümü,
iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya
mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem
tesis edilir.
Madde 25 - Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler
25.1. Bu sözleşmenin 26. ve 27. maddelerine göre kesin teminatı ile varsa ek
kesin teminatları gelir kaydedilerek Sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin
teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe
kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek
kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir.
25.2. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
Ayrıca Yükleniciler hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun
ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin 26 ncı maddesine göre işlem yapılır ve
Sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye
tazmin ettirilir.
25.3. Feshedilen Sözleşme konusu işin tasfiyesi genel hükümlere göre yapılır.

Madde 26 - İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
26.1. İdare herhangi bir sebep belirtmeksizin, tek taraflı olarak, bu Sözleşmeyi
en az 30 gün önceden Yükleniciye yapacağı yazılı bir fesih bildirimi ile
tamamen veya kısmen feshedebilir.
26.1.1. Yüklenici, Sözleşme’nin kısmen veya tamamen feshine ilişkin bir fesih
bildiriminin alınmasından sonra ve İdare tarafından aksine bir talimat
verilmedikçe; Sözleşme altındaki işi, fesih bildiriminde belirtilen tarihte ve
kapsamda olmak üzere derhal durduracaktır.
26.1.2. Fesih tarihinden itibaren 15 gün içerisinde eşit sayıda İdare ve Yüklenici
temsilcilerinden oluşan heyet teşkil edilecektir. Bu heyet,15 gün içerisinde,
Yüklenici ve Alt yükleniciler tarafından, Yüklenicinin fesih bildirimini aldığı
tarihe kadar tamamlanmış, kısmen tamamlanmış hizmetleri tespit edecektir.
Tespit edilen bu hizmetlerin bedelleri, varsa fiyatı üzerinden, yoksa oluşturulan
heyetçe belirlenecektir.
26.1.3. İdare, Yüklenici ve alt yükleniciler tarafından, Yüklenicinin fesih
bildirimini aldığı tarihe kadar tamamlanmış, kısmen tamamlanmış hizmetleri
teslim alacak ve varsa fiyatlarını, yok ise alt madde 26.1.2 kapsamında heyetçe
belirlenen bedellerinin bakiyesini Yükleniciye ödeyecektir. İdare, uygun
belgeler ile ispatlanmak şartıyla, feshedilen işin ifası için verilmiş siparişler de
dahil olacak şekilde, fesih tarihine kadar tahakkuk etmiş olan masrafları uygun
görmesi ve onaylaması halinde ödeyecektir. Bu ödeme dışında İdarenin, işbu
fesih nedeniyle Yüklenicinin yapmış olduğu alt sözleşmeler ve vermiş olduğu
siparişler de dahil olmak üzere Yükleniciye karşı hiçbir hukuki ve mali
sorumluluğu olmayacaktır.
26.1.4. İdarenin, alt madde 26.1 kapsamında Yükleniciye herhangi bir ödeme
yapmasının gerekmesi durumunda, İdare, öncelikle söz konusu ödemeleri
Yükleniciden olan alacakları ile mahsup edecektir. İdarenin Yükleniciden
alacağı olmaması veya mahsup işleminden sonra bakiye bir bedel kalması
durumunda ise İdare bu bedeli alt madde 26.1.2’deki şekilde tamamlanmış,
kısmen tamamlanmış hizmetlerin tespit edildiği tarihten ve alt madde 26.1.3
kapsamında İdare tarafından uygun görülen fesih tarihine kadar tahakkuk etmiş
olan masrafların İdare tarafından onaylanmasından itibaren 30 gün içerisinde
Yükleniciye ödeyecektir. Daha önce ödemesi yapılmış hizmetler için, İdare
tarafından Yükleniciye mükerrer ödeme yapılmayacaktır.
26.1.5. Yüklenicinin, alt madde 26.1 kapsamında İdareye herhangi bir ödeme
yapmasının gerekmesi durumunda Yüklenici söz konusu tutarı İdarenin yazılı
bildirimini müteakip 30 gün içerisinde İdareye ödeyecektir. Belirtilen süre
içerisinde ödeme yapılmaması durumunda İdare bu bedeli elinde bulunan
teminatından tahsil edecektir. Teminatların bu bedeli karşılamaması durumunda
Yüklenicinin bakiye bedele ilişkin yükümlülüğü devam edecektir.
26.1.6. Yüklenici, işin fesih bildirimi ile feshedilmemiş olan kısmının ifasını
tamamlayacak ve Sözleşmenin feshedilmemiş bölümü için herhangi bir fiyat

farkı talep etmeyecektir. Ancak Taraflardan birinin talep etmesi halinde İş Planı,
sözleşmenin feshedilen bölümü dikkate alınarak ve taraflarca varılacak
mutabakat ile yeniden düzenlenebilir.
26.1.7. İşbu fesih kapsamında Tarafların birbirine alacak ve borçlarının
kalmaması halinde, İdare; kısmi fesihte Yüklenicinin feshedilen kısma ait bakiye
teminatlarını, tamamen fesihte Yüklenicinin bakiye teminatlarını Yüklenicinin
yazılı talebini müteakip 15 gün içinde iade edecek ve/veya serbest bırakacaktır.
26.2. İdare, aşağıdaki hallerden herhangi birinin ortaya çıkması halinde ise yazılı
bir fesih bildirimi ile Sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal tamamen Yüklenicinin
kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatlarını gelir kaydederek feshetme hakkına
sahiptir;
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve Sözleşme hükümlerine uygun
olarak yerine
getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi sebebiyle madde
16’da belirlenen fesih nedenlerinin ortaya çıkması,
b)Yüklenicinin, mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde bulunması
nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı
olarak bildirmesi,
c) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri
Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve
davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi.
26.2.1. Alt madde 26.2’de belirtilen hallerin gerçekleşmesi halinde ayrıca
protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlar
gelir kaydedilir ve Sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye
edilir.
26.2.2. Fesih halinde kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarının tamamını
nakde çevirip cezai şart olarak irat kaydedecektir.
Madde 27 - Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih
27.1.Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya
davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde,
kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
27.2.Ancak tTaahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün
tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
a)İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için
yeterli sürenin bulunmaması,
b)Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c)Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını
engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin

Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici
taahhüdünü tamamlamak zorundadır.
27.3.Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 ncı
maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek
kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti
yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.
Madde 28 - Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
28.1.Mücbir sebeplerden dolayı Yüklenici sözleşmenin feshini idareden talep
edebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa
idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme
ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin
feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat
ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Madde 29 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve
işin tasfiyesi
29.1.Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde,
işin;
a) Sözleşmeye konu iş içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik
olarak mümkün olmaması,
şartlarıyla, Sözleşme bedelinin % 50 'ine kadar oran dahilinde, Sözleşme
hükümleri çerçevesinde ilave süre verilerek ilave iş aynı Yükleniciye
yaptırılabilir.
29.2. İhale konusu iş kapsamında iş eksilişi yapılması gerektiğinin anlaşılması
durumunda gerekçeleri belirtilmek kaydıyla idare tarafından iş eksilişi
yapılabilir.
Madde 30 - Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
30.1.İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi
4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre
suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya
vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması
yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu
kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci
maddesi hükmü uygulanır.
Madde 31 - Fikri ve sınai mülkiyete konu olan hususlar
Yüklenici, Sözleşme kapsamında ifa edilen hizmetlerin herhangi bir fikri ve
sınai mülkiyet hakkının ihlaline sebep olmadığını taahhüt eder.

31.1.Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve hizmet
sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel
tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.
31.2. Yüklenicinin Sözleşme kapsamında üstlendiği yükümlülüklerini yerine
getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince
koruma altına alınmış fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya
menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki,
cezai ve mali sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici bu konuda İdareden
herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı
karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder.
İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, Sözleşme
kapsamındaki işlerin fikri ve sınaî mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu
kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve
yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.
Sözleşme kapsamında ifa edilen hizmetlerin herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet
hakkının ihlali nedeniyle bir davaya konu olması veya yasal işleme tabi
tutulması ve bunların kullanımının mahkeme emriyle men edilmesi durumunda,
Yüklenici, bütün masraflar kendisine ait olmak üzere,1 ay içerisinde, idareye,
Sözleşme altında ifa edilen hizmetlerin kullanım hakkını sağlayacak veya idare
tarafından kabul edildiği takdirde, Sözleşme altında ifa edilen hizmetleri,
bunlara eşit fayda, etkinlik ve performansa sahip olan ve herhangi bir fikri ve
sınai mülkiyet hakkını ihlal etmeyen hizmetler ile değiştirecek veya; idare
tarafından kabul edildiği takdirde, ifa edilen hizmetleri, herhangi bir fikri ve
sınai mülkiyet hakkını ihlal etmeyecek şekilde ve konu ile ilgili kalemlerin ilgili
şartnamelerinde herhangi bir kötüleşmeye mahal vermeden ve Sözleşme’nin
gereklerine uygun olarak tadil edecektir.
İdarenin, işbu madde kapsamında taahhüt edilen hakların kullanılamamasından
doğan kayıpları, Yüklenici tarafından tazmin edilecektir.
31.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu hak veya
eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.
31.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent,
tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu
fikri ve sınaî haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya
teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınaî mülkiyet iddiasında
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
31.5. Sözleşme süresinin bitmesinden veya Sözleşmenin feshi dahil herhangi bir
sebeple sona ermesinden sonra, bu madde hükümleri geçerli olmaya devam
edecektir.

Madde 32 - Gizlilik

32.1. Yüklenici; yapılan işle ilgili olarak elde edilmiş her türlü bilgi ve belgenin
gizliliğinin sağlanmasından sorumludur. Yüklenici ile idare arasında bu
sözleşmenin eki niteliğinde Gizlilik Taahhütnamesi imzalanacaktır.
Madde 33 - Garanti ile ilgili şartlar
33.1. Yüklenici, sözleşme kapsamında teslim edeceği ürünlerin, dokümanların,
yedek parçaların ve ifa edeceği hizmetlerin teslimattan itibaren en az 2 yıl
süresince, her halükarda Kesin Kabule kadar, tasarımdan, malzemeden,
montajdan/entegrasyondan, yüklemeden, işçilikten vb. kaynaklanan tüm
kusurlardan ari olacağını ve sözleşmeye uygun olacağını taahhüt eder.
33.2. İdare, sözleşme kapsamındaki kalemlere ilişkin herhangi bir kusuru tespit
etmesini müteakip durumu, iletişim araçlarından (telefon, e-posta, internet, faks,
vb.) birisini kullanarak yüklenicinin çağrı merkezine veya e-posta adresine
bildirecektir. Kusur başlangıcı olarak, söz konusu bildirimin yapıldığı tarih ve
saat esas alınacak olup, bu hususta ihtilaf olması halinde İdare tarafından tutulan
kayıtlar esas alınacaktır. Yüklenici, kusuru 48 saat içerisinde giderecek ve ürünü
48 saat içerisinde yenisi ile değiştirecektir.
33.3. Yüklenici, madde 33.1 ve 33.2’de belirtilen süreler sonunda söz konusu
yükümlülüklerini yerine getirmediği durumda, bu sürelerin sonundan başlamak
üzere geciken her gün için hesaplanan günlük, toplam Sözleşme bedelinin %
0.01’i (onbindebir) oranında tutarı gecikme cezası olarak İdareye ödeyecektir.
33.4. Yüklenicinin, işbu madde kapsamındaki yükümlülüklerini, madde 33.1 ve
33.2’de belirtilen süreler sonunda yerine getirmemesi halinde, İdare, ihlali
gidermek ve giderilmesini sağlamak için, gerekli işlemleri kendisi yapabileceği
gibi üçüncü taraflara da yaptırabilir. Böyle bir durumda doğacak masraflar,
Yüklenici tarafından İdareye ödenecektir. Bu durum, Yüklenicinin gecikme
cezasına ilişkin yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
33.5 Yüklenici, garanti süresi içerisinde tespit ettiği işbu madde kapsamındaki
kusurları, derhal İdareye yazılı olarak haber verecektir.
33.6. Garanti kapsamındaki kusurun, Yükleniciye iletildiği tarihten itibaren
giderilmesi halinde, kusurun giderilmesi için geçen süre, alt madde 33.1’de
belirtilen garanti süresine eklenecektir.
33.7. Kusurlu dokümantasyon nedeni ile ürün veya bileşenlerinde veya herhangi
bir kalemde ortaya çıkabilecek her türlü kusur, garanti kapsamında olup
Yüklenici tarafından, madde 33.1 hükümlerine göre giderilecektir.
33.8. Garanti sürecinde ortaya çıkacak arızaları gidermek için ihtiyaç duyulan
her türlü sarf malzemeler, işçilikler, montaj, yedek parçalar, montaj/demontaj

faaliyetleri ve her türlü iş ve işlemler ve bu işlerden kaynaklı maliyetler
Yüklenicinin sorumluluğunda olup, sözleşme bedeline dâhildir.
33.9. İşbu Sözleşme’nin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi halinde,
İdare tarafından teslim alınmış ve ilgili hükümlere göre iade edilmemiş ürün ve
dokümanlara ilişkin garanti yükümlülükleri, işbu madde kapsamında
geçerliliğini koruyacaktır.
33.10. Yüklenici, işbu madde altındaki yükümlülüklerini, Sözleşme Bedelinde
herhangi bir artışa neden olmayacak şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.
33.11. İşbu madde kapsamında bir uyuşmazlığın söz konusu olması halinde,
uyuşmazlığın sonuçlanması beklenmeksizin, Yüklenici Sözleşme kapsamındaki
kusuru, İdarenin talimatı uyarınca Sözleşme Bedelini artırmaksızın giderecektir.
Madde 34 - Hüküm bulunmayan haller
34.1.Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734
ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde
ise genel hükümlere göre hareket edilir.
Madde 35 - Diğer hususlar
35.1. İdare tarafından gerek görülmesi durumunda sözleşme bitim tarihinden
itibaren en fazla 3 (üç) ay süreyle sözleşmede belirtilen hizmetlerin
yürütülmesine yüklenici tarafından aynı şartlarda devam edilir. Bu süre
içerisinde yüklenici sistemin çalışırlığı için gerekli her türlü desteği verecektir.
35.2.Elektronik izleme merkezi, sunucular ve yedekleme sistemleri ile izleme
merkezine ait diğer ekipman ve cihazlar yüklenici tarafından temin edilecektir.
Yüklenici tarafından oluşturulan izleme merkezi ve yedekleme sistemleri ile
izleme merkezinde kullanılan tüm donanım (elektronik izleme üniteleri hariç)
sözleşme sona erdiğinde bedelsiz olarak İdareye kalacaktır
35.3.İdarenin, sözleşme kapsamındaki haklarını tamamen veya kısmen
kullanmaması, herhangi bir şekilde bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez.
35.4.Yüklenici tarafından sözleşmenin yürütümünden sorumlu ve karar verme
yetkisine sahip en az bir personel sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdareye
bildirilecektir. Söz konusu personel İdare tarafından doğrudan muhatap kabul
edilecektir. Anılan personelin Yüklenici tarafından değiştirilmesi halinde yeni
personelin bilgileri derhal İdareye bildirilecektir.
35.5.Yüklenici, mevcut ekipman ve süreç içerisinde kullanımdan çıkan ekipman,
hangi müdürlükte kaç tane ekipman bulunduğu gibi cihazlar ile ilgili sayıları
cihazlara ait seri numaralarını belirterek her ayın ilk mesai gününde idareye
sunacaktır.
35.6.Yüklenici, sözleşmenin süresi boyunca yedi gün yirmi dört saat teknik
destek vermek zorundadır. Bu teknik destek, sistemin ve izleme için gerekli
ünitelerin kurulumu, sisteme veri girişi, yerinde müdahale, arıza giderme,

cihazlar ile ilgili bakım ve tamir vb. elektronik izlemenin aksamasını
engelleyecek tüm durumlar ile ilgili konuları içerecektir.
35.7. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen
modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; teknik şartnameye
yer alan şartların altında kalmamak, sistem performansında ve kullanımında
zafiyete yol açmamak kaydıyla ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatıyla,
sözleşme konusu hizmette kullanılan ekipman ve yazılım ,yeni tasarlanan veya
üretilen modeli ile değiştirilecektir.
Madde 36 – Tekrarlanmayan Maliyetler
36.1. Sözleşme kapsamındaki elektronik izleme ünitelerine ilişkin
tekrarlanmayan maliyetler, fiyat cetvelinde gösterildiği şekilde sözleşme bedeli
içerisinde yer almaktadır.
36.2. Sözleşme kapsamında tekrarlanmayan maliyetleri İdare tarafından
karşılanan menkul ve gayrimenkul mallar ile lisansların, İdare ile yapılan
herhangi bir sözleşmede kullanılması durumunda Yüklenici, sözleşme
kapsamında İdare tarafından ödenmiş olan tekrarlanmayan maliyetleri İdareden
talep etmeyecektir.
36.3. Yüklenici, İdare tarafından karşılanan tekrarlanmayan maliyetler ile
edinilen menkul ve gayrimenkul mallar ile lisansları, İdare ile yaptığı
sözleşmeler dışında, ancak İdarenin yazılı onayı ile kullanabilir veya
kullandırabilir. Bu durumda Yüklenici, kullanılan malın ve/veya lisansın
tekrarlanmayan maliyetinin % 3’üne (üçüne) karşılık gelen tutarı, her bir
kullanım için İdareye ödeyecektir.
36.4. Yüklenici, söz konusu malları ve/veya lisansları, İdarenin yazılı onayı ile
satabilir veya devredebilir. Bu durumda ise Yüklenici satılan malların ve/veya
lisansların satış bedelinin, İdare tarafından tekrarlanmayan maliyetinin
karşılanma oranına tekabül eden tutarını İdareye ödeyecektir.
36.5. Yüklenici söz konusu işlemleri, işlem yaptığı tarihten itibaren 15 gün
içerisinde İdareye yazılı olarak bildirecek ve bildirimi müteakip 15 gün
içerisinde söz konusu tutarları İdareye ödeyecektir.
36.6. Yüklenici’nin işbu madde kapsamındaki yükümlülüğü, İdare tarafından
karşılanan tekrarlanmayan maliyetlerin tutarına eşit ödemelerin, Yüklenici
tarafından, İdareye yapılmasıyla yerine getirilmiş olacaktır.
36.7. Sözleşmenin, feshedilmesi halinde, fesih tarihine kadar madde 36.3 ve
36.4 hükümlerine göre kazanılmış tutarlar, İdare tarafından belirlenecek ve söz
konusu tutarlar, Yüklenici tarafından İdareye ödenecektir.
36.8. Sözleşme süresinin bitmesinden veya sözleşmenin fesih dahil herhangi bir
sebeple sona ermesinden sonra, işbu madde hükümleri geçerli olmaya devam
edecektir.

Madde 37 Sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından yürütülecek Eğitim
ve Dokümantasyon Faaliyetleri;
37.1. Yüklenici, sözleşme kapsamında teslim edeceği ürünlere ilişkin olarak
ürünün özelliklerinin belirtildiği broşür/katalog, kullanım kılavuzlarını ve varsa
ek özelliklerini ayrıntılı olarak açıklayan belgeleri ürün teslimatında idareye
sunacaktır.
37.2. Yüklenici, merkez ve taşra birimlerinde görevli personele sistem ve
ekipmanların kullanımı kapsamındaki eğitimleri verecektir. Denetimli
müdürlükleri ve merkezde halihazırda çalışan personel sayısı dikkate alındığında
yaklaşık 500 kişilik bir eğitim, sistemin çalışır hale getirilmesi öncesinde
gerçekleştirilecektir.
37.3. İdare tarafından görevlendirilecek elektronik izleme merkezi, personelleri
izleme merkezi, operasyonlar, politika ve prosedürler de dâhil olmak üzere tüm
sistem çalışmalarında yüklenici tarafından eğitilmeli ve bu eğitim
belgelendirilmiş olmalıdır. Yüklenici sözleşme süresince en az yılda bir kez
eğitim programı oluşturarak idare tarafından belirlenen personele gerekli eğitim
ve sertifika hizmetlerini ücretsiz sağlayacaktır.
37.4. Yüklenici, İzleme Merkezi Personeli ve Elektronik İzleme Müdahale
Ekipleri için elektronik izleme cihazlarının takılması ve çıkarılması, sistem
kurulumu, işletimi, yapılandırılması, uzaktan yönetimi, bakım ve destek vb.
konuları kapsayacak eğitim materyalleri geliştirmekle yükümlüdür. Yüklenici
tarafından hazırlanan materyallerin idarece onaylanmasını müteakip yüklenici
bu materyalleri istenilen sayıda basıp dağıtacaktır.
37.5. Eğitim içeriklerinde ve hazırlanan eğitim materyallerinde Elektronik
İzleme Müdahale Ekibinin çalışma prensipleri ile ilgili olarak; yükümlü ile
iletişim ve ziyaretlerin nasıl yapılması gerektiği, ekipmanların takılması ve
sökülmesi, arızalara müdahale işlemleri, Elektronik İzleme Merkezince
müdürlüklere iletilen tutanaklarda yer alan ihlal ya da bilgi içeriklerinin nasıl
değerlendirilmesi gerektiği ve yapılması gereken iş ve işlemlere yönelik
adımların neler olacağı bilgilerine yer verilecektir.
37.6. Elektronik İzleme Merkezince müdürlüklere iletilen tutanaklarda yer alan
ihlal ya da bilgi içeriklerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği ve yapılması
gereken iş ve işlemlere yönelik adımların nelere olacağı bilgilerine yer verilen
doküman, idare ile koordineli bir şekilde ve ayrı bir kılavuz şeklinde
hazırlanacaktır.
37.7. Yüklenici, UYAP Uzaktan Eğitim Bilgi Sisteminde kullanılmak üzere,
sahada çalışan elektronik izleme müdahale ekibinin eğitiminin sağlanması için
hazırlanan eğitim materyalini sözleşme imzasını müteakip en geç 3 (üç) ay
içerisinde idareye sunacaktır. Bu eğitim materyallerinin hazırlanmasında UYAP

Uzaktan Eğitim Bilgi Sisteminin teknik ve idari tercihleri esas alınacaktır.
37.8. Elektronik izleme cihazlarının takılması ve çıkarılması, sistem kurulumu,
işletimi, yapılandırılması, uzaktan yönetimi, bakım ve destek konularını
kapsayacak başlangıç, orta ve ileri seviye eğitimler, her yıl İdare tarafından
belirlenen kişilere en az 5 gün süreyle 25’şer kişilik 7 grup halinde ve ücretsiz
olarak ve İdarece belirlenecek yerde verilecektir.
37.9.Verilecek eğitimlere ilişkin tüm eğitim, konaklama, iaşe ve ulaşım
masrafları yüklenici tarafından karşılanacak ve eğitimlerin organizasyonu idare
tarafından yapılacaktır. Eğitim verilecek yerler, Bakanlığa ve Adalet Teşkilatını
Güçlendirme Vakfına ait sosyal tesisler arasından idare tarafından
belirlenecektir.
37.10. Yüklenici, İdare tarafından belirlenecek görevlileri; teorik eğitim, bakımonarım ve kullanım konusunda eğitime tabi tutacaktır.
37.11. Hazırlanan eğitim materyali ve her türlü yazılı ya da görsel dokümanlar
sonraki yeni personelin eğitiminde kullanılmak üzere İdareye teslim edilecektir.
37.12. Eğitimler, Yüklenici tarafından verilecek olup, eğitim dili Türkçe
olacaktır. Eğitmenin yabancı olması halinde, Yüklenici tarafından teknik
tercüman temin edilecektir.
37.13. Teknik eğitim ve kullanıcı eğitimi sırasında gerekli olacak dokümanlar ve
diğer bütün malzemeler Yüklenici tarafından temin edilecektir.
37.14. Teknik eğitim ve kullanıcı eğitimi alan personel sertifikalandırılacaktır.
Madde 38 - Anlaşmazlıkların çözümü
38.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü
anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 39- Sanayi ve Teknoloji Katılımı (STK) Yükümlülüğü
39.1. Yüklenici, Tedarik Sözleşmesi kapsamında, sözleşme bedelinin % …..
(yüzde..…)’lık oranına karşılık gelen ..........(........) (rakamla ve yazıyla
belirtilecektir) TL tutarında STK gerçekleştirecektir.
39.2. Yüklenici, Tedarik Sözleşmesi bedelinin % ….. (yüzde..…)’lık oranına
karşılık gelen .......(......) (rakamla ve yazıyla belirtilecektir) TL tutarında
Kategori-A STK gerçekleştirecektir. Kategori-A STK yükümlülüğünün %........
(yüzde ...…) oranına karşılık gelen ..........(........) (rakamla ve yazıyla
belirtilecektir) TL tutarındaki kısmı, Yan Sanayi İş Payı olarak
gerçekleştirecektir. Kategori-A STK yükümlülüğünün %........ (yüzde ...…)
oranına karşılık gelen ..........(........) (rakamla ve yazıyla belirtilecektir) TL
tutarındaki kısmı, KOBİ İş Payı olarak gerçekleştirecektir.

39.3. Yüklenici, Tedarik Sözleşmesi bedelinin % ….. (yüzde..…)’lık oranına
karşılık gelen .......(......) (rakamla ve yazıyla belirtilecektir) TL tutarında
Kategori-B STK gerçekleştirecektir.
39.4. Yüklenici STK yükümlülüğünü, Ek-...’de yer alan kendi hüküm ve
şartlarını haiz STK Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirecektir.
39.5. Yüklenici’nin STK Sözleşmesi’nde belirtilen yükümlülüklerini yerine
getirmemesi veya ihlal etmesi halinde, Tedarik Sözleşmesi Madde 11.6 ve
Madde 12.4 hükümleri uygulanacaktır.
Madde 40 - Yürürlük
40.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 41 - Sözleşmenin imzalanması
40.1. Bu sözleşme 41 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam
olarak okunup anlaşıldıktan sonra ................ tarihinde bir nüsha olarak imza
altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına
uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

İdare

Yüklenici

