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Bilindiği üzere 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Sözleşme
kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi başlıklı 24 üncü maddesi ile
“… anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una,
birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri
sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale
dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir… İşin bu şartlar
dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı
genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve
sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.” hükmü ile iş artışının
nasıl yapılacağı düzenlenmiş, ancak mezkur Kanun’da ve ikincil mevzuatında iş eksilişine
ilişkin düzenleme yapılmamıştır.
Tip Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 22.6 maddesinde “İdare istediği
taktirde; bir işte, sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar
nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca bir yükleniciye yaptırılması mümkün
olan bir işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde
bulunamaz.” ve 47.14 maddesinde “Tasfiye halinde; işin yüklenici tarafından yapılmış
kısımları için, tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat
süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi … normal
şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır…” hükümleri yer almaktadır.
Bu itibarla; yatırımların gecikmeksizin faydaya dönüştürülmesini sağlamak açısından
bir iş’de herhangi bir zamanda iş artışının olması ve bu artışın sözleşmesinde izin verilen üst
sınırları geçeceğinin tespit edilmesi halinde; Olur hazırlanarak Tasfiye Kararı alınması, bu
kararda Kanun’un amir hükmü çerçevesinde sözleşme bedelinin %100’üne kadar yükleniciye
yaptırılacak işlerin mütemmim cüzleri dikkate alınarak belirlenmesi, yüklenici ile tasfiye
hususlarına ilişkin Protokolün imzalanması, sonrasında mevcut sözleşme hükümleri aynen
uygulanmak suretiyle mütemmim cüzleri ile birlikte imalatın tamamlanması ve işin sözleşme
bedelinin %100 seviyesine getirilmesi, yüklenicinin kabul talebinde bulunması ve devamında
denetim teşkilatınca ön inceleme raporunun oluşturulması ve kabule uygun görülmesinden
sonra yeni bir Olur hazırlanarak Tasfiye Onayı alınması, tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi
sayıldığından bu Olur’un Tensip paragrafında “Tasfiye Onay tarihi … olmak üzere tasfiye
edilmiştir” ifadesi kullanılarak yüklenicinin işi tamamladığı tarihin belirlenmesi,
Tasfiye Protokolünün imzalanmasından sonra geriye kalan işler için yatırımın
gecikmeden ve ilk sözleşme kapsamında devam eden işlerle eşzamanlı bitirerek hizmete
alacak şekilde ivedilikle yeni ihale hazırlıklarına başlanması,
hususlarında gereğini rica ederim.
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“(işin adı)”
İŞİNE AİT
TASFİYE PROTOKOLÜ
DSİ Genel Müdürlüğü (İdare adı) ile (yüklenici adı) arasında (sözleşme tarihi) tarihinde
sözleşmesi imzalanan (ana proje adı) kapsamındaki “(işin adı)” işinde; Özel Teknik
Şartnamesinde işin kapsamı (kapsam yazılacak) olup söz konusu iş için toplam (verilen süre
uzatımları toplamı) gün süre uzatımı verilmiş, verilen son süre uzatımı ile iş bitim tarihi …
olarak belirlenmiş, iş’de (iş artışı sebepleri) sebepleriyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu’nun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi”
başlıklı 24 üncü maddesi çerçevesinde iş artışının sözleşmesinde izin verilen üst sınırı geçtiği
tespit edilmiştir.
Söz konusu işin Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmenin feshi ve
tasfiye durumları” başlıklı 47 nci maddesi gereğince … tarihli ve … sayılı Tasfiye Kararı Olur’u
doğrultusunda; mevcut sözleşme kapsamında (işin kapsamında yapılacak işler) yapılacak olup
(işin kapsamından çıkarılacak işler) kapsamdan çıkarılacaktır.
Madde 1. Bu protokolün imza tarihinden sonra sözleşme bedelinin %100’üne kadar imalatlar
mütemmim cüzleri ile birlikte yüklenici tarafından tamamlanacaktır.
Madde 2. (sözleşme tarihi) tarihli sözleşme hükümleri, kapsamı yukarıda belirtilen işler için
aynen geçerli olacaktır.
Madde 3. Yukarıda belirtilen işler tamamlandığında yüklenici, kabul işleminin yapılması için
başvuruda bulunacaktır.
Madde 4. Denetim teşkilatınca ön inceleme raporunun oluşturulması ve yapılan işlerin kabule
uygun görülmesinden sonra Tasfiye Onayı Olur’u alınacaktır.
Madde 5. Bu tasfiye dolayısı ile yükleniciye hiçbir tazminat ve herhangi bir nam altında masraf
ödenmeyecektir.
Madde 6. Bu protokolde hüküm bulunmayan hallerde sözleşme eki Yapım İşleri Genel
Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
Madde 7. Bu protokol nedeniyle çıkacak ihtilaflarda … Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Madde 8. Bu tasfiye protokolü ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve masraflar yükleniciye
aittir.
Madde 9. Bu protokol imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
Madde 10. On madde ve bir sayfadan ibaret olan bu tasfiye protokolü iki nüsha olarak tanzim ve
imza edilmiştir … / … / 20..
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