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A) UYGULAMA ESASLARI VE KONTROLLÜK 

1. Yapılan tüm imalatlar ile ilgili kontroller SCI ve Valilik YİKOP (Yatırım İzleme Ve Koordinasyon) 

mühendisleri tarafından yapılacaktır. 

2. İmalat ve yanlış malzeme kullanımından kaynaklanan zarar ziyandan yüklenici sorumludur.  

3.  SCI ve YİKOP mühendisleri hatalı imalat ve malzemelerin değişimini talep edebilir. 

Yenilenmesi gereken imalatlar için herhangi bir fiyat farkı ödenmez 

4. İmalatlarda kullanılacak tüm malzemeler uygulama tarihinde geçerliliğini koruyan TSE veya 

CE belgesine sahip olmalıdır. 

5. Kullanılacak tüm malzemeler ile ilgili min. 3 markanın malzeme onayı TSE veya CE belgeleri ve 

ekteki malzeme onay formu ile birlikte sözleşme aşamasında talep edilecektir. Yüklenici onay 

aldığı markalardan dilediğini kullanabilir. (Onaylanan malzemeler dışında başka bir malzeme 

kullanılmasına müsaade edilmeyecektir) 

6. Yüklenici kullanılmaya karar verdiği tüm markalar ile ilgili numuneleri sunacak renk, model 

vb. seçimler SCI tarafından yapılmasının ardından kullanılabilecektir. 

7. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunda belirtilen tüm önlem, ekipman ve personeli 

bulundurmak yüklenici sorumluluğundadır. 

8.  

9. Tüm dünyada ve ülkemizdede yaşanmakta olan COVID-19 Pandemisi sebebi ile çalışma 

alanları içerisinde Bilim Kurulu, İl Pandemi Kurulu kararları ile virüs etkileşimini engelleyecek 

tüm tedbirler Yüklenici tarafından alınacaktır.(sosyal mesafe, maske, eldiven, el dezenfektanı 

vb.) 

10. Ödemeler ihale ekinde METRAJ CETVELİ’nde belirtilen MİKTARLAR üzerinden ödenecek tir. 

Yüklenici herhangi bir imalat için fiyat farkı talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

11. Bu sözleşmede avans veya ihrazat ödemesi ile ara hakediş yapılmayacak olup işler anahtar 

teslim tamamlandıktan sonra ödeme talep edilebilecektir. 

12. Yüklenici Teklif vermek istediği herhangi bir okul onarım imalat kalemlerine kısmi teklif 

verilemez 

13. Nakliye ve KDV yükleniciye aittir 

14. Yüklenici imalatlşarın yapımı esnasında sehven de olsa zarar verdiği her malzeme ve imalatı  

15. İnşaatın yapılacağı alan üzerinde mevcut her türlü moloz, inşaat artığı, yıkılması gereken 

mevcut bina ve tesis, duvar gibi molozların temizlenmesi ile ilgili Belediyenin göstereceği 

döküm sahasına taşıma vb. işlemler yapılacaktır ve bu işlem Yüklenici sorumluluğundadır. 

16. Kabulden önce tüm bina temizliği yapılarak bina çevresinde bulunan tüm inşaat atıkları 

kaldırılacaktır. 

17. Aksi belirtilmedikçe, tüm malzemeler, işçilik ve imalatlar TSE, EN, İSO, CE standartlarına veya 

genel teknik şartnamesine uygun olacaktır. imalatlarda kullanılacak tüm malzeme ve 

gereçlerde Türk Standartlarına uygunluk belgesi ve  CE  belgesi bulunacaktır. 

B) UYGULANACAK CEZAİ MÜEYYİDELER 

18. Hatalı malzeme kullanımı ya da geri dönüşü olmayan imalat hatalarında metraj tablosunda 

verilen birim fiyatın 3 KATI tutarında ücret hakedişten kesilir. (Ceza Miktarı = Birim Miktar x 3 

x Birim Fiyat) olarak hesaplanacaktır) 

19. Yüklenici firma teklif verdiği işlerden herhangi biri ya da birkaçını yapmaktan imtina ederse 

SCI mühendisleri işi durdurma ve sözleşmeyi fesh etme hakkına sahip olur. Böyle bir durumun 
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gerçekleşmesi halinde Yüklenici tamamladığı imalatlar ile ilgili herhangi bir hak iddia edemez 

ve bu maddede yazan tüm müeyyideleri kabul ve taahhüt eder. 

20. Onaysız malzeme kullanıldığının tespiti durumunda ilgili imalat kalemi ile ilgili herhangi bir 

ödeme yapılmaz ve yine ilgili imalata verilen toplam teklifin 2 Katı oranında cezai işlem 

uygulanır. 

21. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunda ve Pandemi (COVID-19) kurulu kararlarında 

belirtilen önlemlerin alınmadığı tespit edilir ise; 

a) Maske, eldiven kullanmayan Her personel için 1000 TL 

b) Şantiye alanında dezenfektan bulundurulmaması durumunda bulundurulmadığı hergün 

için 1000 TL 

c) Sosyal mesafeye uyulmaması toplu halde durulması durumunda kurallara uymayan kişi 

başına 1000 TL  

d) Gerekli Kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayan veya ekipmanları kullanmayan 

personel başına 1000 TL  

e) İş güvenliği tedbirleri ve uyarı levhaları olmaması durumunda şantiye başına günlük 2500 

TL cezai işlem uygulanır 

f)  SCI Yukarıda yazılı tedbirlere uymayan personel veya taşeronun işine son verilmesini talep 

edebilir. 

22. Malzeme onayı verilmiş ürün cins ve renk seçimi yapılmış imalatlarda seçili ürün dışında bir 

malzemenin kullanılması durumunda ilgili kalemdeki imalat tutarı teklif edilen tutar miktarı 

kadar kesilir. Buna ek olarak ayıplı ürün başına 2500 TL cezai işlem uygulanır 

23. Malzemenin kontrolü ve malzeme deneyleri; kontrol teşkilatı istediği zaman bütün 

malzemeleri denetlemek ve teftiş altına alma hakkına sahiptir. Yüklenici idarenin talep ettiği 

hallerde, malzemelerden numuneler üzerinde idare tarafından talep edilen tüm deneyleri 

şantiyede veya Bakanlıkça yeterlik belgesi bulunan bir laboratuvarda yapacaktır. Yapı 

denetim elemanları tarafından teknik şartlara uygun görülmeyen malzeme, inşaat 

mahallinden hemen uzaklaştırılacaktır. Böyle malzemeler idare tarafından yazılı veya sözlü 

yapılacak ihbar tebliğinden (1) Bir gün içinde kaldırmadığı takdirde yüklenici nam ve hesabına 

inşaat bölgesinden çıkarılacaktır. 

24. İmalatların uygulanması esnasında zarar verilen her türlü aksam, cihaz, materyal Yüklenici 

tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden yenilenecektir. 

25. Uygulanan cezai müeyyideleri yüklenici koşulsuz kabul etmiş sayılır ve yapacağı itirazların 

geçersiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

26. Teklifte taahhüt edilen teslim süresi içerisinde işin tamamlanamaması durumunda, 

tanımlanılan iş bitim tarihini müteakip 30 gün için, geciken her gün için sözleşme bedelinin 

%0,5’i (binde beş) oranında kesinti yapılacaktır. Belirtilen cezai süre aralığında işin hala 

tamamlanılamadığı durumlarda Save the Children Türkiye, sözleşmeyi tümden fesih etme 

hakkını saklı tutar. 

 


