
YAPIM İŞİ SÖZLEŞME 
UYGULAMALARINA DAİR 

MEVZUAT 
DEĞİŞİKLİKLERİ

1



İHALE SÜRECİ
1) Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde Yapılan
Değişiklikler

2) Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme’de Yapılan
Değişiklikler

3) Kamu İhale Genel Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler
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• Belgelerin elektronik ortamda düzenlenerek

sözleşmeye ilişkin işlemlerin elektronik ortamda

takip edilebilmesi (madde 5)

• Yer teslimine gelmeyen yüklenici için işin süresinin

başlaması (madde 6) (Tip Sözleşme madde 9.4.)

• Uygulama projelerinde değişiklik yapılmasının, bedel

karşılığında, yükleniciden de istenebilmesi (madde

12)

• Bedelsiz olarak yapılan bina ve/veya barakaların,

sözleşmede belirtilmesi şartıyla, yüklenici tarafından

işin bitiminde bedelsiz kaldırılması (madde 16)
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• İş Programı (Madde 17)

• Yer tesliminde itibaren 15 gün içinde, imalatların niteliği, teknik

özelliği ve yapım sürelerine uygun bir iş programı

hazırlanarak, onaylanmak üzere idareye teslim edilir. (tip

Sözleşme madde 12.1)

• Süresinde teslim edilen iş programının idarece uygun

bulunmaması halinde bir defaya mahsus olmak üzere ceza

uygulamaksızın, 5 gün süre verilir.

• Gecikilen her gün için, sözleşmede öngörülen günlük gecikme

cezasının %10’u oranında ceza uygulanır.

• Revize iş programı hazırlama şartları (süre uzatımı olması, iş

artışı/eksilişi yapılması, ödenek dilim değişikliği yapılması,

idarenin izniyle havanın fen noktasından çalışmaya uygun

olmadığı dönemde çalışılması, yeni fiyat tespiti yapılması gibi

durumlarda ve idarece gerekli görülmesi kaydıyla)
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• İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar (Madde

19)

• Yer tesliminden itibaren 5 gün olan Teknik Personel

Bildirim süresi 10 güne çıkartıldı.

• Teknik personel bildiriminin muntazaman idareye

süresinde yapılmaması halinde, söz konusu personelin

iş başında bulundurulmadığı kabul edilerek,

sözleşmesinde öngörülen günlük cezalar uygulanır.

• Sözleşmenin yürütülmesi aşamasında, teknik personelin

ayrılması halinde yeni personel bildirim süresi 5 günden

10 güne çıkartıldı.
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• Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları (Madde 20)

• 4734 sayılı KİK’in 10/4. fıkrası uyarınca ihale dışı

bırakılacak olanlar alt yüklenici olamazlar.

• Ön yeterlik/yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli

bulunanlar ile işin ihalesine teklif veren istekliler bu işte alt

yüklenici olamazlar.

• Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ortak girişimin

ortakları da alt yüklenici olarak çalıştırılamazlar.

• Teknik zorunluluklar nedeniyle ihale dokümanında farklı

oranlar belirlenmesi durumu hariç, tek bir alt yükleniciye

yaptırılacak işlerin toplam bedeli sözleşme bedelinin

%30’unu; alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin toplam bedeli

ise sözleşme bedelinin %50’sini geçemez.

• Doğrudan alt yüklenicilere ödeme yapabilme imkanı

getirildi. 6
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• Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları

(Madde 20)

• Bina işlerinde,

– Alt yükleniciye yaptırılacak işin imalat grubu

olarak ayrılabilir nitelikteki işler kapsamında

olması gerekir.

– sözleşmeye konu işin bütününün karakteristiğini

yansıtan kısımları da, bir bütün halinde alt

yükleniciye yaptırılamaz.
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• Bina yapım işlerinde alt yükleniciliğe yönelik
kısıtlamalar (KİGT mad 53.6)

• Bina yapım işlerinde, alt yükleniciye yaptırılacak işlerin sıhhi
tesisat, kalorifer tesisatı, doğalgaz tesisatı, müşterek tesisat,
elektrik tesisatı, asansör tesisatı, mekanik tesisat, beton/kalıp
işleri, sıva boya gibi ince işler, demir işleri, kazı/dolgu işleri,
peyzaj ve nakliye gibi imalat grupları kapsamında olması
gerekir.

• Ayrıca, birden fazla bina inşaatı (blok) içeren bir toplu konut
projesinde bloklardan biri temelden çatıya kadar kaba ve ince
işleri ile birlikte bir bütün olarak tek bir alt yükleniciye
yaptırılamayacaktır.
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• Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş

eksilişi ve işin tasfiyesi (Madde 21)

• Yasal iş artış sınırının aşılacağı durumlarda, ilk sözleşme

bedeline karşılık gelen iş miktarı kadar alım yapılıp

sözleşmenin tasfiye edileceği hususu netleştirildi.

• Sözleşmede bulunmayan ve ihale tarihi itibariyle fiyatı

tespit edilemeyen işlerin yaptırılması suretiyle iş artışı

yapılmasının öngörülmesi halinde, iş artışının yasal

sınırlar içerisinde olup olmadığının tespiti için, iş artışının

uygulandığı ayda hesaplanan artış

– FF verilen durumlarda, Pn ile ihale tarihine indirgenecek,

– FF verilmeyen durumlarda (YİÜFEu.a / YİÜFEi.t) oranı ile

indirgenecek

• İş eksilişinde de, eksiliş tutarı ihale tarihine indirgenir.
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• Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan

işlerin fiyatının tespiti (Madde 22)

• ATGB sözleşmelerde, ilave işlerin tutarı, yeni birim fiyatlar

üzerinden hesaplanacak artış tutarına göre belirlenecek

ilerleme yüzdeleri esas alınarak ödenir.

• ADT açıklaması kapsamında sunulan analizler yeni BF

hesabında dikkate alınır.

• Bayındırlık Kurulu, Yüksek Fen Kurulu olarak değiştirildi.

• Sözleşmede YBF analizleri için önceden belirlenmiş bir kâr ve

genel gider oranı var ise bu oran dikkate alınır. (Tip Sözleşme

madde 28)

• Yoksa, oluşturulan kâr ve genel gider hariç analiz tutarına

%10 oranındaki yüklenici kârına ilave olarak %15 oranına

kadar idare ve yüklenicinin anlaştığı oranda genel gider

eklenir. 10
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• Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan

işlerin fiyatının tespiti (Madde 22)

• Ancak, yüklenicinin teklifi kapsamında yeni iş kalemi ile benzerlik

gösteren iş kaleminin bulunması halinde,

•
𝐵İ𝑇𝐵𝐹

𝐵İ𝐻𝐵𝐹
< 0,90 olması halinde;           YBF <

𝐵İ𝑇𝐵𝐹

𝐵İ𝐻𝐵𝐹
𝑥 𝐵𝐹

•
𝐵İ𝑇𝐵𝐹

𝐵İ𝐻𝐵𝐹
> 0,90 olması halinde;            YBF < 0,90 𝑥 𝐵𝐹

• Teklif kapsamında yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kaleminin 

bulunmaması halinde, 

• YBF < 0,90 𝑥 𝐵𝐹

• YBF: Yeni iş kaleminin birim fiyatı

• BF: Resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan yeni iş kalemine ait birim fiyat

• BİTBF: Yüklenici tarafından benzerlik gösteren iş kalemi için teklif edilen birim fiyat

• BİHBF: İdarece yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş kalemi için resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve 
genel gider dahil) hesaplanan birim fiyat
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• 53.5. Yeni iş kaleminin birim fiyatının tespit edilmesi

• YİGŞ 22. maddesine göre hesaplanan yeni iş kalemine ait BF
sınırlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

• BF: Resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan yeni iş kaleminin birim fiyatı

• BFSD: Birim fiyat sınır değeri
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YBF ilişkin üst sınır değer 
hesabı

Yüklenicinin teklifinde 
YBF’ye benzerlik 

gösteren iş kalemi varsa

(Benzerlik gösteren iş 
kalemine teklif fiyatı / 

Aynı iş kalemi için 
idarenin hesapladığı 

BF)< 0,90

BFSD= (Benzerlik 
gösteren iş kalemine 
teklif fiyatı / Aynı iş 
kalemi için idarenin 
hesapladığı BF)*BF

Benzerlik gösteren iş 
kalemine teklif fiyatı / 

Aynı iş kalemi için 
idarenin hesapladığı BF) 

> 0,90

BFSD= BF*0,90

Yoksa

BFSD= BF*0,90



ÖRNEK 1 (YBF’ye benzerlik gösteren iş kalemi varsa)

• 10 cm kalınlıkta 1 m2 asfalt BSK yapılması için yeni birim fiyat 
hesaplanan bir işte; 

• Yüklenici tarafından yeni iş kalemine benzerlik gösteren 8 cm kalınlıktaki 
asfalt için teklif edilen birim fiyatın 8 TL,

• İdarece yeni iş kalemine benzerlik gösteren 8 cm kalınlıktaki asfalt için 
resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim fiyatın 10 TL, 

• Resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan 10 cm kalınlıktaki 
asfalta ait birim fiyatın (%25 oranında kar ve genel gider dahil) 15 TL
olduğu bir durumda,

• YBF tespiti yukarıdaki formül kullanılarak aşağıdaki şekilde yapılır.

8

10
< 0,90 𝑜𝑙𝑑𝑢ğ𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛, 𝑓𝑜𝑟𝑚ü𝑙 𝑔𝑒𝑟𝑒ğ𝑖 𝑌𝐵𝐹 ≤

8

10
𝑥 15 𝑇𝐿

𝑌𝐵𝐹 ≤ 12 𝑇𝐿 𝑜𝑙𝑚𝑎𝑙𝚤𝑑ı𝑟.
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ÖRNEK 2 (YBF’ye benzerlik gösteren iş kalemi yoksa)

• 10 cm kalınlıkta 1 m2 asfalt BSK yapılması için yeni birim fiyat 
hesaplanan bir işte; 

• İş kapsamında herhangi bir asfalt BSK yapılması iş kalemi bulunmuyor!!

• Resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan 10 cm kalınlıktaki 
asfalta ait birim fiyatın (%25 oranında kar ve genel gider dahil) 15 TL 
olduğu bir durumda,

• YBF tespiti yukarıdaki formül kullanılarak aşağıdaki şekilde yapılır.

YBF < 0,90 𝑥 𝐵𝐹 𝑜𝑙𝑑𝑢ğ𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛, 𝑓𝑜𝑟𝑚ü𝑙 𝑔𝑒𝑟𝑒ğ𝑖 𝑌𝐵𝐹 ≤ 0,90 𝑥 15 𝑇𝐿

𝑌𝐵𝐹 ≤ 13,5 𝑇𝐿 𝑜𝑙𝑚𝑎𝑙𝚤𝑑ı𝑟.
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• Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları (Madde

25)

• Teminat süresinde, yüklenicinin bakım ve düzeltme

sorumluluğunu yerine getirmemesi yaptırıma bağlandı. Bu

itibarla,

• Asgari 10 gün süre verilerek ihtar yapılır.

• Sürenin bitiminden itibaren geçecek her gün için,

sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan

miktarın %10’u oranında günlük ceza uygulanır.

• Gecikme 30 günü geçerse ceza uygulamasına devam

edilmekle birlikte idarece kusur ve aksaklıklar yüklenici nam
ve hesabına giderilebilir.
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• İşin süresi ve sürenin uzatılması (Madde 29)

• Gecikme/kısmi gecikme cezası ve cezalı çalışma konuları

düzenlendi.

• Cezalı çalışma süresi; varsa süre uzatımları da dahil

yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile

geçici kabul itibar tarihi arasında geçen süredir.

• Sözleşmenin idarece feshedilmesi halinde ise bu süre;

4735 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin birinci fıkrasına

göre sözleşmenin feshedilmiş sayılacağı tarih dikkate

alınarak belirlenir.

• Cezalı çalışma süresince işyerinde havanın fen

noktasından çalışılmaya uygun olmayan dönemi ile resmi

tatil günleri için de gecikme cezası uygulanır.
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• Geçici hakediş raporları (Madde 39)

• Hakediş raporlarının onaylanma, tahakkuka bağlanma ve

ödenme süreleri yeniden düzenlendi.

• Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp

idareye verildiği tarihten başlamak üzere

• en geç 30 gün içinde onaylandıktan sonra

• 30 gün içinde tahakkuka bağlanır.

• Bu tarihten başlamak üzere sözleşmesinde farklı bir süre

belirtilmemiş ise 15 gün içinde de ödeme yapılır. (Tip

sözleşme madde 11.2)

• Gerekli görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere

geçici kabulden sonra kesin kabule kadar ek geçici hakediş

raporu düzenlenebilir.
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• Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi (Madde 40)

• Sözleşmenin yüklenicinin kusurundan

kaynaklanan/kaynaklanmayan nedenlerle feshi hallerinde, yapılan

kesin hesap sonucunda yüklenicinin alacağı/borcu olduğu

durumlarda idarenin tesis etmesi gereken işlemler düzenlendi.
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Fesih

Yüklenici kusurlu

Yüklenici alacaklı, 
zararın 

mahsubundan sonra 
varsa kalan öde

Yüklenici borçlu, 
ayrıca genel 

hükümlere göre 
tahsil.

Yüklenici kusursuz 

Yüklenici alacaklı ise 
öde

Yüklenici borçlu, 15 
gün ihtar, sonra 
teminattan kes



• Geçici kabul (Madde 41)
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Ön inceleme 
veya komisyon 
incelemesinde, 
iş kabule hazır 
bulunmaz ise, 

Asgari 10 günlük 
ihtar 

Gecikme cezası

İş kabule hazır 
hale gelmez ise 

Sözleşmenin 
FESHİ



• Geçici kabul (Madde 41)
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Komisyon 
incelemesinde, kabule 

engel nitelikte 
olmamakla birlikte 

yapılan işte kusur ve 
eksiklikler tespit 

ederse

Eksiklikler 
tamamlanmazsa 

gecikme cezasının 
%10’u tutarında günlük 

ceza uygulanır. 

30 gün içinde eksilikler 
tamamlanırsa, kabul 
tutanağı onaylanır ve 

kabul tarihi onay tarihi 
olur.

Tamamlanmazsa, ceza 
uygulanmaya devam 
etmekle birlikte, iş 
yüklenici nam ve 

hesabına giderilebilir.

Eksiklikler 
tamamlanırsa, kabul 
tutanağı onaylanır.

Tutanak tutulur ve 
eksikler belirtilip süre 

verilir.



• Geçici kabul (Madde 41)

• Yapılan incelemede,

– teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve

– işin idareye teslimini ve kullanılmasını ve/veya işletilmesini

engellemeyen,

– giderilmesi de mümkün olmayan veya fazla harcama ve zaman

kaybını gerektiren,

• kusur ve eksiklikler görülecek olursa yüklenicinin varsa

hakediş veya teminatından uygun görülecek bedelde

yapılacak kesinti NEFASET olarak adlandırılmıştır.

• Nefaset bedeli işin kabul edilebilirliğine ilişkin % 5 oranının

hesabında dikkate alınmaz.
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• Teminat süresi (Madde 42)

• Geçici kabulde tespit edilen kusur ve eksikliklerin verilen

sürede giderilmemesi halinde teminat süresi bu kusur ve

eksikliklerin tamamlanması üzerine geçici kabul

tutanağının onaylandığı tarihten itibaren başlar.

• Teminat süresindeki bakım ve giderler (Madde 43)

• Yapı ve yapıyı oluşturan makine, ekipman ve tesisatın

işler halde ve kullanıma hazır biçimde bulunmasını

sağlamaya dönük periyodik bakım hizmetlerinin

verilmesine ve gerekli hallerde malzeme/parça değişimi

yapılmasına ilişkin giderlerin karşılanması da yükleniciye

aittir. 22
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• Kesin kabul (Madde 44)

• Re’sen kesin kabul işlemlerine başlama

23

1) YİGŞ

Kabule engel nitelikte 
olmamakla birlikte 

yapılan işte kusur ve 
eksiklikler tespit 

ederse

Eksiklikler 
tamamlanmazsa 

gecikme cezasının 
%10’u tutarında günlük 

ceza uygulanır. 

30 gün içinde eksilikler 
tamamlanırsa, kabul 
tutanağı onaylanır ve 

kabul tarihi onay tarihi 
olur.

Tamamlanmazsa, ceza 
uygulanmaya devam 
etmekle birlikte, iş 
yüklenici nam ve 

hesabına giderilebilir.

Eksiklikler 
tamamlanırsa, kabul 
tutanağı onaylanır..

Kabul tutanağı  tutulur 
ve eksikler belirtilip 

süre verilir.



• Kesin kabul (Madde 44)
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Kabule engel nitelikte kusur 
ve eksiklikler tespit ederse

30 gün içinde eksilikler 
tamamlanırsa, kabul 

tutanağı onaylanır ve kabul 
tarihi onay tarihi olur.

Tamamlanmazsa, ceza 
uygulanmaya devam 

etmekle birlikte, iş yüklenici 
nam ve hesabına 

giderilebilir.

Eksikleri belirten bir tutanak 
tutulur ve süre verilir. 

Gecikme cezasının %10’u 
tutarında günlük ceza 

uygulanır. 



• Sözleşmenin devri (Madde 46)

• İlk ihaledeki şartların devir tarihi itibariyle aranacağı

düzenlendi.

• Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır

hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet (Madde 50)

• Sözleşmenin yenilenmesi durumunda, sözleşmenin

feshedilmeyerek bu sözleşmeye bağlı bir yenileme

sözleşmesi yapılması ve ilk sözleşme kapsamında

alınan kesin teminatın gelir kaydedilmemesi gerekir.

• İflas durumunda, 30 günlük sürenin başlangıç tarihi

pilot/koordinatör ortağın iflas karar tarihidir.
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• Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları (Madde 47)

• Yüklenicinin kusurundan dolayı iş programının gerisinde

kaldığı ve kalan sözleşme süresinde işin fiilen bitirilmesinin

fen ve sanat kuralları çerçevesinde mümkün olmadığı

hallerde işin bitim süresi beklenmeden sözleşmenin

feshedilebileceği düzenlendi.

• Kesin kabul tarihine kadar, yüklenicinin işlediği yasak fiil ve

davranışlar nedeniyle idarenin sözleşmeyi feshedebileceği

düzenlendi.

• Hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan

hallerde, teminatı güncellenerek kaydedileceğine dair

düzenleme ilga edildi.
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• Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları (Madde 47)

• Sözleşmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle

feshedilmesi halinde;

a) Hesap kesme işlemi sonucunda, yüklenicinin idareye

borçlu kalması halinde borcun tahsilinin,

b) Kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların alındığı

tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar güncellenmesi

sonucunda oluşan farkın tahsilinin,

c) Varsa idarenin uğradığı zararın tazmininin,

genel hükümlere göre yapılacağı düzenlendi.
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• Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günlerin
tespitinde ÇŞB tarafından yayımlanan ilgili genelgenin dikkate
alınabileceği (madde 9.4) (KİGT mad 51)

• FF hesaplanması öngörülmeyen sözleşmelerde, 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 hesaplanacağı, (Tip Sözleşme madde 14.2)

• FF hesaplanması öngörülen işlerde, işin niteliğine ve işte
kullanılan girdilere uygun sabit katsayılar ile varsa ilgili alt
endeksleri de içeren düzenleme yapılacağı,
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• Alt Yükleniciler (Madde 15)

• İdarelere,

• bizzat yüklenici tarafından yapılmasını istediği iş kısımlarını
belirleme,

• YİGŞ’nin 20. maddesindeki azami oranlardan farklı oranla alt
yüklenici çalıştırılmasına izin verme,

• imkanı verildi,
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• İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması (Madde 17)

• Yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları
çerçevesinde, idarece sigorta kapsamında değişiklik
yapılabilmesine imkan verildi,

30

2) TİP SÖZLEŞME



• Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması
(Madde 23)

• Teknik Personel Bildiriminin uygun bir şekilde yapılmaması
halinde günlük ceza kesileceği,

• Yüklenicinin işyerinde bulundurması gereken makine, teçhizat
ve ekipmanın işyerinde bulunmadığının tespiti halinde,
sözleşmede belirtilen tutarda günlük ceza uygulanabileceği,

• Anılan cezaların, yüklenicinin cezalı çalıştığı süredeki ihlalleri
için de uygulanacağı,
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• Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi
(Madde 25)

• Günlük gecikme cezasının ilk sözleşme bedeli üzerinden
sözleşmede belirtilen oranın uygulanması ile hesaplanacağı,

• Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme
kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarının, hiçbir
durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemeyeceği,

• Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçmesi
durumunda, kesin teminatın gelir kaydedilip, sözleşmenin
feshedilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği,
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• Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan
işlere ait birim fiyat tespiti (Madde 28)

• Revize fiyat uygulamasının, sözleşmenin yürütülmesi
aşamasında yapımına ihtiyaç duyulan yeni iş
kalemleri için de tatbik edilmesine mümkün hale
getirildi. (KİGT madde 52)
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• Geçici kabul noksanı/Kesin hesap kesintisi (Madde 30)

• Önceden idarenin takdirinde nakit veya teminat mektubu
karşılığı olarak, hakedişlerden yapılan bu kesintilerin teminat
mektubu karşılığında yapılması,

• Yüklenicinin teminat mektubu getirmemesi halinde nakit
kesinti yapılması,

• İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerinden yapılan
kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda
idare hesabında tutulan tutarın yükleniciye ödeneceği
düzenlendi.
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• İş deneyim belgelerine ilişkin diğer hususlar
(Mad 42.4)

• Belgesi kullanılan ortağının sözleşmenin yürütülmesi
aşamasında iflası durumunda, yüklenicinin kendisine
ait yeterlik koşulunu sağlayan belge sunması
koşuluyla işi yürütebilmesinin mümkün olduğu,
bunun aksi durumlarda işin tasfiye edilmesi gerektiği,
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• İş deneyim belgelerine ilişkin diğer hususlar(Mad 42.5)

• Yüklenicisinin ortak girişim olduğu işlerde, tüzel kişi
pilot veya koordinatör ortak tarafından sunulan iş
deneyim belgesinin sahibi ortağın, sözleşmenin
yürütülmesi sırasında ölümü veya iflası durumunda,

– Tüzel kişi pilot/koordinatör ortağın kendisine ait belge
sunması,

– Diğer ortakların yeterlik şartını sağlayan belge sunması
halinde, sözleşmenin yenilenerek diğer ortaklarca işe
devam edilmesi,

– Aksi hallerde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabın
genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatların
iadesi
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