
TIR PARKI İŞLETMECİLİĞİ KİRALAMA ŞARTNAMESİ 

1. KONU VE KAPSAM 

Bu şartname; Tır parkı olarak belirlenen yerin maliki olan İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü’nün kiraya vereceği TIR PARKI İŞLETMECİLİĞİ ile ilgili hüküm ve genel özelliklerini kapsar. 

2. TANIM 

Tır Parkı: İzmir Kemalpaşa OSB Müdürlüğü’nün OSB sınırları içerisinde belirlenmiş bir yerde kurulu 
TIR araçlarının park ve dinlenmesi için tesistir. 

İdare : İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 

Kiracı: Tır parkını kiralayacak kişi/kurum 

3. HÜKÜMLER - ÖZELLİKLER 

3.1. İhale ile belirlenen Kira Bedeli ile işbu Sözleşme uyarınca, Kiracı tarafından Kiraya Veren İdareye 
ödenmesi gereken bedeller, sözleşmenin akdedilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde peşin olarak 
Kiraya Veren İdarenin [TR59 0001 5001 5800 7301 0042 89] IBAN numaralı hesabına havale/eft yolu 
ile transfer edilecektir.   
 
3.2. Tır parkı ve İşletmeciliği kiralama İhalesi İzmir Kemalpaşa OSB Müdürlüğü Yönetim Kurulu 
Toplantı Salonunda 15 Mart 2023 Çarşamba günü ve saat 14:00’ de  AÇIK TEKLİF USULÜ şeklinde 
yapılacaktır. 

3.3. Kiraya veren idare Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp söz konusu ihale işlemleri idarenin tanzim 
etmiş olduğu ihale yönergesine göre gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda kiraya veren İdare ihale 
sürecinin her safhasında söz konusu ihaleyi iptal etme hakkına sahiptir.  

3.4. İhaleye katılabilmek için 14 Mart 2023 Salı günü saat 17:00’a kadar istekliler tarafından ihaleye 
katılmak istediklerini belirtir dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle İzmir Kemalpaşa OSB 
Müdürlüğü’ne müracaat edilecektir. 

 3.4.1 - Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti ve imza sirküsü,  

 3.4.2 - Tüzel kişiler için Ticaret Sicil gazetesi ve yetki belgesi,  

 3.4.3 - Tebligat adresi gösterilmesi,  

 3.4.4 - Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Banka Teminat mektubunun teslim edildiğine 
dair belge. 

 3.4.5 - İmzalanmış olan bu şartnameyi vermeleri ihaleye girmenin gereği ve geçerlilik şartıdır. Verilen 
süreden sonra getirilecek belgeler kabul edilmeyecek olup, eksik belgesi olan istekliler ihaleye 
alınmayacaktır. 

3.5. Tır parkı İşletmeciliği ihalesi için teminat bedeli 2 Aylık Kira Bedeli Kadar Türk Lirası ( TL ) olarak 
(NET) nakit veya kesin ve süresiz olmak kaydı ile banka teminat mektubu olarak belirlenmiştir. 



3.6. Tır Parkı olarak kullanılacak olan yerin tefrişatı (demirbaş malzeme, kullanıma dayalı malzeme) 
kiracı tarafından yaptırılacaktır. İdare bu konuda herhangi bir katkı sağlamayacaktır. Kiracı kira 
müddeti sonunda aldığı tefrişatı ve yaptırdığı tadilatı İdarenin izni olmaksızın sökemez, taşıyamaz ve 
tadil edemez. Söz konusu yapıların ve işlemlerin akıbetine kira müddeti sonunda idare ile kiracı 
arasında yapılacak mutabakat ile karar verilecektir. Bu kapsamda idare yapımı zorunluluk teşkil eden 
yapıların bedelini ödemeye, satın almaya veya kiracının mülkiyetinde bırakmaya karar verebilir. 

3.7. Kiracı, İşletmecilik için gerekli tüm yasal belgelere(Ticaret odasından alınmış Tır parkı işletmeciliği 
Faaliyet Belgesi ve Resmi Gazetede yayımı vb. gerekli diğer belgeler) haiz olmalıdır. Belirtilen 
belgelerin varlığı kira sözleşmesi devam ettiği müddetçe aranacaktır. İdare tarafından söz konusu 
belgelerin eksik olup olmadığı hususu her zaman incelenebilir. Yapılan incelemeler neticesinde 
eksiklik saptanması halinde idare tarafından sözleşme haklı nedenle fesih sebebi sayılacak ve kiracı 
tahliye edilecektir.  

3.8.Kiracı, kiralananın kullanım amacına uygun kullanımını sağlamak amacıyla gerekli her türlü izin ve 
ruhsatı almakla yükümlü olup bunların alınmaması veya askıya alınması ya da iptal edilmesinden 
doğan ve Kiraya Veren İdareye yansıtılan her türlü zararı karşılayacaktır. Kiracı’nın gerekli izin ve 
ruhsatlara sahip olmaması veya bunları kaybetmesi durumunda Kiralananın erken tahliye edilmesi 
halinde tahliyenin gerçekleştiği tarihten itibaren Kiraya Veren İdarenin yeni bir Kiracı bulup 
bulmamasından bağımsız olarak takip eden 6 (altı) ayın kirası ve her türlü gideri Kiracı tarafından 
ödenecektir. Bu hükmün uygulanması için Kiracı’nın kusurlu olup olmadığına bakılmaz. 
 
3.9. Kiracı ile idare arasında yapılan sözleşme uyarınca; Kiracı, kiralanan taşınmazı özenle kullanmak 
mecburiyetindedir. Bu doğrultuda karşı taraf OSB Yönetim Kurulu kararlarına ve Bölge Müdürlüğü 
talimatlarına uymayı kabul ve taahhüt etmiş olup, Bu karar ve talimatların verilecek süre içerisinde 
yerine getirilmemesi ve taraflar arasındaki akdedilen işbu sözleşme amacına aykırılık teşkil eden, 
taşınmazın zarara uğramasına sebebiyet veren, taşınmazın çevresinde bulunan komşularına 
rahatsızlık veren kısaca kiracı tarafından özen yükümlülüğüne aykırılık teşkil edecek şekilde 
gerçekleştirilecek davranışlar tahliye sebebi sayılacaktır. 

3.10. İşbu akit kapsamında yapılan kira sözleşmesi belirli sürelidir. Bu doğrultuda kira süresi 1+2 yıl 
olmak üzere toplamda üç yıl olarak kararlaştırılmıştır. Kiracının taşınmazı fiilen kullanıp 
kullanmadığına bakılmaksızın taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesi ile yukarıda anılı süreler 
başlayacaktır Kira süresinin sona ermesi ile birlikte kiraya veren idare tarafından hiçbir hüküm ve 
ihtara gerek kalmaksızın kira süresi kendiliğinden sona erecektir. Kiracı, Sözleşme’nin sona ermesini 
müteakiben Kiralananı Kiraya Veren İdareye teslim etmezse, Kiralananın zilyetliğinin fiilen iade 
edilmediği her gün için Kiraya Veren İdareye ilgili kira yılı için belirlenmiş olan günlük Kira Bedeli’nin 4 
(dört) katını günlük işgal tazminatı olarak ödemeyi, söz konusu işgal tazminatının aşırı olmadığını ve 
tenkisini talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 
 
3.11. Kira sözleşmesinin ilk yılı için  kiracı tarafından ödenecek olan yıllık kira bedeli net kira bedelidir. 
Kiracı, net kira tutarına, Kira Bedeli’nin muaccel olduğu tarihte yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca 
geçerli Katma Değer Vergisi oranı uygulamak ve eklemek suretiyle hesaplayacağı Kira Bedeli’ni 
ödeyecektir. 
 



3.12.Kira Bedeli’ne, Kira Süresi’nce Kiracı’nın faaliyetlerinden doğan gelir, damga, stopaj vergisi ve 
bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer her türlü vergi, resim, harç ve sair bedeller ile Kiralananın 
kullanımı ile ilgili tayin olunan yönetim giderlerine aidat, katılma payı ile sair giderler dâhil olmadığı 
gibi işbu bedeller münhasıran Kiracı tarafından karşılanacaktır. Bu bedelleri ödeme hususunda Kiraya 
Veren idarenin sorumlu tutulması mümkün olmadığı gibi elektrik, su, çevre temizlik ve reklam vergisi 
ile sair giderler Kiracı tarafından ödenecektir. İşbu ödemeler, Kiracı tarafından ilgili resmi mercilere 
yapılacak, ödemelere ilişkin beyanname, tahakkuk fişi, makbuz ve ilgili diğer resmi evrakın birer 
örneği Kiraya Veren tarafından talep edilmesi halinde en geç 10 (on) gün içerisinde Kiraya Veren 
İdareye ibraz edilecektir.  

3.13.Kiracı, işbu Sözleşme kapsamında yapması gereken tüm ödemeleri zamanında ve eksiksiz olarak 
Kiraya Veren İdarenin Madde 3.1’de belirtilen banka hesap numarasına yapmayı beyan ve kabul eder. 
Kiraya Veren İdare, Kiracı’ya haber vermek sureti ile banka ve şube değişikliği yapabilir. Ödemelerle 
ilgili havale ve diğer olan ve olabilecek tüm masraflar Kiracı’ya aittir. Kiracı, borçlarının tamamını veya 
herhangi birini, belirlenen tarihlerde ödememesi veya eksik ödemesi halinde, geciktiği her gün için, 
ödemenin yapılacağı tarihe kadar, ödenmeyen tutar üzerinden hesap edilmek üzere Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz 
oranında hesaplanacak temerrüt faizini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  
 
3.14.Kira Bedeli’nin ya da işbu Sözleşme’de belirtilen herhangi bir ödemenin Sözleşme’de açıkça 
belirtilen tarihe kadar ödenmemesi halinde, bu konuda herhangi bir ihtarda bulunulması veya 
mahkeme kararına gerek kalmaksızın Kiracı temerrüde düşmüş sayılır. Kiracı’nın geciken ödemeleri 
sonradan yapmış olması Kiraya Veren’in temerrütten doğan haklarını kullanmasına engel değildir. 
Kiracı’nın işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir ödeme yükümlülüğünü 10 (on) günden fazla 
geciktirmesi halinde Kiraya Veren İdare Sözleşme’yi haklı nedenle feshedebilir. 
 
3.15. İdare her yılsonuna kadar yapacağı yatırım, birim fiyatta değişim veya Tır parkı sahasındaki 
yapısal değişiklikleri yıl bitimine 10 gün kala kiracıyı bilgilendirecek ve kira bedeli (TEFE+TÜFE)/2 
oranında yeniden düzenlenecektir. Bunun yanı sıra Kiraya Veren İdare devam eden dönem içerisinde 
herhangi bir tarihte yeni Kira Bedeli’nin Kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde 
tutularak hakkaniyete uygun biçimde artırılmasını Kiracı’dan (veya mahkemeden) talep edebilecek 
olup Kiracı bu hususa peşinen muvafakat etmiştir.  
 
3.16. Günlük Tır parkı ücretleri; 

Tır (Ulusal ve Uluslararası taşımacılık yapan araç), Otobüs, Midibüs(20 kişilik ve üstü)Taksi, Minibüs, 
Pick-up statüsünde olup söz konusu araçların günlük park ücretlerinin (KDV dahil)  belirlenmesi Kiraya 
Veren İdare tarafından belirlenecektir. Aynı usul 20 kişilik taşıma kapasitesi altında olan yolcu taşıma 
araçları için de geçerlidir. Belirlenen ücretlerin artış veya azalışına Kiraya Veren İdarece karar 
verilecektir. Kiracı, Kiraya Veren İdarenin onayı olmadan günlük park ücretlerinde herhangi bir 
değişiklik yapamayacağını kabul eder.   

3.17. Kiracı, görüntü ve çevre kirliliği oluşturmaktan özenle kaçınacaktır. Konteyner içerisinde 
bulunan WC, mutfak temizliklerini günlük periyodik yapacaktır. İşletme esnasında Tır Parkı içi 
temizliği ve otopark şoförlerinin kendi araçlarında konaklamasından dolayı doğan kirliliğe mahal 
verilmeyecek olup, aksine bir husus kiracının hukuki sorumluluğuna sebebiyet verecektir.. Kiracı 



özenle kullanma yükümlülüğünün bir diğer sonucu olarak  tır parkı alanının güvenliğinden de 
sorumludur. Taraflar söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi, bir diğer deyişle güvenliğin 
kiracı tarafından sağlanamaması halinde doğan zararlardan idarenin sorumlu olmayacaktır. Ayrıca 
kiracı genel temizliğin ve güvenliğin sağlanması adına yasal düzenlemelere ve İdarenin talimatlarına 
uymakla yükümlüdür. İşbu edimin ifa edilmemesi sebebiyle yapılan ihtarata uyulmaması halinde 
Kiraya Veren İdare lehine tahliye sebebinin oluşacağı kararlaştırılmıştır.  

3.18. Kiraya verilen taşınmazda gerçekleştirilen ticari faaliyetler 3. şahıslara verilen zararları tazmin 
yükümlülüğü kiracıya aittir.  

3.19. Kiralanan taşınmazın her türlü güvenlik tedbirlerinden, düzeninden, yasal her türlü mevzuatlara 
uyulması hususu kiracının sorumluluğundadır.  Dolayısı ile kiralanan taşınmazda meydana gelebilecek 
hukuki rizikolara karşı sorumluluk kiracının üzerindedir. Bu konularda Kiraya Veren İdare’nin hiçbir 
yükümlülüğü yoktur. 

3.20. Kiracı, taşınmazda meydana gelebilecek olan elektrik, doğalgaz veya parlayıcı, patlayıcı 
maddelerle ve sabotaj riski ile ilgili bilcümle önlemlerini alacak; her türlü yangın, baca tutuşması, 
elektrik kontağı ve bu nedenlerle meydana gelecek yangın ve patlamalardan dolayı ana gayrimenkule, 
Kiralanana ve çevresine verilecek tüm hasar ve zararlardan kendisi sorumlu olacaktır. Kiralanana ait 
sayaçların/saatlerin/boruların tamiri ve bunların yenilenmesi ile bağlantı ve bakım masrafları 
doğrudan Kiracı tarafından karşılanacaktır. Tahliye anında Kiracı’nın Kiralanana, tesise ve çevreye 
verdiği hasar ve zararlar ile ödenmemiş elektrik, su ve sair faturalar ile idari makamlara ve üçüncü 
kişilere olan borçları varsa söz konusu bedeller Kiracı tarafından ödenecek ve Kiralananın tahliyesi 
esnasında ilgili birimlerden “borcu yoktur” yazısı alınmak suretiyle Kiraya Veren İdareye ibraz 
edilecektir. Kiraya Veren İdarenin Kiracı’ya ait herhangi bir bedeli ödemesi halinde bu bedel Kiracı’ya 
rücu edilecektir.  
 
3.21. Kiracı sorumluluğu kendisine ait olsun veya olmasın Kiralananda meydana gelen veya gelmesi 
kuvvetle muhtemel her türlü bakım ve onarımı yapmak veya yaptırmak ve Kiralananda meydana 
gelebilecek zarara karşı alınması gereken tedbirleri derhal almak; ayrıca durumu en kısa sürede Kiraya 
Veren İdareye bildirmek zorundadır. Bu durumun İdare tarafından tespit edilmesi ve Kiracı’nın 
kendisine düşen bu yükümlülükleri verilen süre zarfında da yerine getirmediğinin anlaşılması halinde 
Kiraya Veren İdare masrafı Kiracı’ya ait olmak üzere bu önlemleri almak, bakım ve onarım gereklerini 
yerine getirmek hakkına sahiptir.  

 
3.22.Kiracı, Kiralanana giriş çıkışları temin eden yollar ile mahallerini, geçitlerini, merdivenlerini, 
hollerini ve emsali yerlerini hiçbir surette işgal etmeyecek, kapatmayacak, kendisine kiralanan yer 
dışındaki yerleri doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde kullanmayacak, mahalde yer alan diğer 
taşınmazların kullanımını engelleyecek herhangi bir bölgeyi işgal etmeyecek, ilgili alanların gereği gibi 
kullanımını engelleyecek herhangi bir faaliyette bulunmayacaktır.  
 

3.23. Kiracı, kiraya verilen yerde hizmetinin gerektirdiği malzeme veya eşya dışında devlet güvenliğini 
sağlama yönünden yasa ve yönetmeliklere, örf, adet ve genel ahlaki değerlere uymak zorundadır.  

3.24. Kiralanan yerde alkollü içecek ve diğer yasal aykırılığı bulunan ürünlerin kullanımı ve yasa dışı 
satışı yapılamaz. İdare ve Emniyet güçleri tarafından tespiti durumunda kira sözleşmesi idare 



tarafından fesih edilerek her türlü yasal işlem başlatılacaktır. Bu durumda İdare’ nin hiçbir hak alacak 
ve tazmin yükümlüğü olmayacaktır. 

3.25. Kiracı kiralanan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına devredemez, kiraya veremez. Kira 
amacı dışında kullanılamaz ve Kiracı, Kiraya Veren İdarenin yazılı iznini almaksızın Kiralananda 
başkaca bir işkolunda veya konuda faaliyet gösteremez. İdarenin yazılı izni olmadan kiralanan 
taşınmazda tadilat yapamaz. Kiraya veren idare tarafından işbu hususlar her zaman denetlenebilir. 
İdarenin izni olmaksızın kiracı tarafından bu işlerin yapılması kiralama sözleşmesinin feshi ve kiracının 
tahliye sebebidir. 
 
3.26.Kiracı, Kiraya Veren İdarenin önceden yazılı izni olmaksızın işbu Sözleşme’yi ve işbu 
Sözleşme’den doğan borç ve yükümlüklerini, başkasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak devir ve nakil 
edemez, kısmen veya tamamen başkasına alt kiraya veremez ve işgal ettiremez. Kiralananı ivazlı veya 
ivazsız olarak, şirket kurarak, kurdurarak, ortak alarak kısmen veya tamamen kullandıramaz, 
yararlandıramaz devredemez, işgal ettiremez, ortaklaşa veya işbirliği halinde kullanamaz. İşbu 
hüküm, Kiracı’nın ortaklarının eşi, altsoyu ve üst soyu, her dereceden kan ve sıhri hısımlarına ve 
ortaklarına yapılması söz konusu olan devir ve değişiklikler için de geçerlidir.  

 
3.27.Kiracı’nın ortaklık yapısını ve/veya yönetim ve temsil yetkilerini değiştirecek nitelikteki 
değişiklikler Kiralananın devri olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede Kiracı bünyesinde söz konusu 
gibi bir değişiklik yapmadan evvel Kiraya Veren İdarenin yazılı onayını alacaktır. Kiracı, Sözleşme'nin 
imzalandığı tarih itibarıyla geçerli olan ortaklık yapısı ile temsil ve ilzam yetki durumunu gösterir 
belgeleri Kiraya Veren İdareye tevdi edecek ve bu hususlarda meydana gelecek her türlü değişikliği, 
önceden Kiraya Veren İdareye derhal yazılı olarak bildirecektir.  
 
3.28. Kiralanan taşınmazın elektrik, su ve doğal gaz faturaları düzenli bir şekilde kiracı tarafından 
idareye ödenecektir. Bu fatura bedellerinin üst üste iki ay ödenmemesi sözleşmesinin feshi ve 
kiracının tahliye sebebidir. Kiracı bu bedelleri ödemeksizin, kira bedelinden veya teminat tutarından 
tahsilini isteyemez. 

3.29.Kiracı, Kiralananla ilgili olarak Kiraya Veren İdareye kullanımını veya taraflar arasındaki kiracılık 
ilişkisini etkileyebilecek her türlü evrakı kendisine tebliğinden itibaren en geç 24 (yirmi dört) saat 
içerisinde Kiracı’ya ileteceğini; aksi takdirde Kiracı’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu 
olacağını kabul ve taahhüt ederler. 
 
3.30.Kiracı’nın işbu Sözleşme’de belirtilen taahhütlerinden veya 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 
hükümlerinden herhangi birine aykırı davranışlarda bulunması halinde Kiraya Veren İdare ek süre 
vermeksizin yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu Sözleşmeyi derhal feshedebilme hakkını haizdir. 
İşbu madde çerçevesinde Sözleşme’nin İdare tarafından feshi sebebiyle Kiracı Kiraya Veren’den hiçbir 
talepte bulunamayacağı gibi Kiraya Veren İdarenin Sözleşmenin feshi nedeniyle doğacak tüm 
zararlarını Kiracı’dan talep hakkı saklıdır. Madde 3.8’de belirtilen tutarlar işbu Madde uyarınca fesih 
halinde de Kiracı tarafından ödenir. 
 
3.31.Aşağıda belirtilmiş olan ve Taraflardan kaynaklanmayan, Tarafların kontrolü dışında meydana 
gelen ve Kiralananın işbu Sözleşme’de belirtilen amaca uygun şekilde kullanımını objektif olarak 



engelleyen durumlar mücbir sebep olarak değerlendirilecektir: (i) yangın, (ii) sel, (iii) deprem, (iv) 
ülkenin savaş hali nedeniyle oluşabilecek olağan üstü tedbir ve uygulamalar ve (vi) yasal 
düzenlemelerde yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek nedenler. Mücbir sebebin 1 (bir) ayı 
geçmesi halinde Taraflar, işbu Sözleşme’yi feshetmek veya mücbir sebepleri oluşturan koşulların 
ortadan kalkmasını beklemek konusunda bir karara varacaklardır. Anlaşmaya varılamaması 
durumunda Kiraya Veren İdare, Kiracı’nın herhangi bir tazminat talebinde bulunma hakkı olmaksızın 
Sözleşme’yi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Kiracı’nın Kiralananı herhangi bir nedenle 
kullanmaması, resmi merci kararları, kanun, tebliğ uyarınca uygulanan yasaklar dahil olmak üzere 
Kiraya Veren İdarenin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla Kiralananı kullanamadığı hallerde 
Kiracı'nın Kira Bedeli’ni ödeme dahil olmak üzere işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini askıya 
almaz.  

 
3.32. İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri 
yetkilidir. 

 
3.33. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında Kiralananın kiralanmasına ilişkin daha önce imzalanan her türlü 
sözleşme, mutabakat veya anlaşmayı yürürlükten kaldırmaktadır. İşbu Sözleşme hükümlerinden 
herhangi birinin Sözleşme’de öngörülen şekilden farklı olarak yerine getirilmesi, o hükmün gereğine 
uygun olarak yerine getirildiği anlamına gelmeyeceği gibi tatbik şeklinin değiştirildiğini iddia etme 
hakkını da vermeyecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün fiilen kullanılmaması, 
Taraflardan hiçbirine anılan hükmün yürürlükten kalktığını iddia etmek hakkını vermez. 

  
3.34.Taraflar işbu Sözleşme ile hükme bağladıkları hususları, ancak karşılıklı olarak imzalayacakları ek 
bir sözleşme ile değiştirebilirler. Yazılı şekil, sözleşme değişikliği için sıhhat şartı olup, yazılı bir ek 
sözleşme bulunmadığı sürece eski hükümler mer'i ve muteber olarak kalmaya devam edeceklerdir, 

 
3.35. Taraflar arasında günlük yazışmalar tarafların mutat olarak kullandıkları e-posta adresleri 
aracılığıyla yapılabilir ve bunlar uyuşmazlık halinde delil kabul edilir. Ticaret Kanunu uyarınca 
yapılacak bildirimler ise işbu Sözleşme’de belirtilen taraf adreslerine (işyeri adresi/KEP) yapılacak olup 
adres değişiklikleri en geç 7 (yedi) gün içinde diğer tarafa bildirilmediği müddetçe önceki adrese 
yapılan tebligatlar yasal adrese yapılmış tebligat hükmünü haizdir. 

 
3.36. Şartnamede hükmü bulunmayan konular için Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri 
uygulanacaktır. 

3.37. İhaleye katılan istekliler taahhütlerinde kaç kişi çalıştıracaklarını ve yukarıda sayılı hizmetler için 
uygulama metodunu belirteceklerdir. Çalıştırılacak personel ile ilgili İdare’ den onay almak, sigorta ve 
diğer giderlerini karşılamak zorundadır. Sigortasız işçi çalıştırmak dâhil, personelin hak ve alacaklarına 
ilişkin her türlü yasal gerekleri yerine getirmekle yükümlüdür. 


