
SÜRÜCÜLÜ VE SÜRÜCÜ YARDIMCILI ÇEKİCİ (TREYLER) KİRALAMA

HİZMETİ ALIMINA AİT ÖZEL TEKNİK SARTNAME

Madde 1 - İşin Konusu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı muhtelif üniteler
bünyesinde Üretim, Arama, Sondaj ve Kuyu Tamamlama iç ve dış saha faaliyetleri için kule
malzeme, ekipman ve ilgili personelin çalışma bölgelerine taşıma ve nakliyesi işlerinde
kullanılmak üzere aşağıda tabloda belirtilen toplam 22. (yirmi iki) adet sürücülü ahşap kasalı
kamyon ve kamyonet araç kiralama işidir.

Madde 2 - Kiralanacak Taşıtlarla İlgili Hususlar

2.1. Kiralanacak taşıtların cinsi, miktarı ve özellikleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

1 1 adet Sürücülü, en az 2014 model ve üstü, 8 ton ve üstü taşıma kapasiteli, dizel
motorlu, uzun şase ahşap kasalı kamyon, faydalı şase uzunluğu en az 6400 mm

2 4 adet Sürücülü, en az 2014 model ve üstü, 3,5 ton ve üstü taşıma kapasiteli, dizelmotorlu ahşap kasalı kamyon
17 adet Sürücülü, en az 2016 model ve üstü, 1,5 ton ve üstü taşıma kapasiteli, en düşük

3 motor gücü 114 kW, en az 1995 cc dizel motorlu ve çiifi kabinli kamyonet, çelik kasa,
dingil mesafesi en az 3500 mm

2.2. Araçların tümü klimalı olacaktır.
2.3. Çalıştırılacak toplam 22 adet araç yüklenicinin kendi mülkiyetinde ise taşıtın traffik tescil

belgelerinin fotokopilerini, kendi mülkiyetinde değil ise sözleşme dönemi sonuna kadar
noter onaylı taahhütname ile kullanım hakkına sahip belgeyi İdareye vermek zorundadır.

2.4. 17 adet 1,5 ton ve üstü kapasiteli kamyonet araçlarda çekme işlerinde kullanılmak üzere
çeki demiri olması gerekmektedir.

2.5. Araçlar 2 yıllık dönem için kiralanacaktır.
2.6. Sürücüler asgari ücretin %30 fazlasını alacaklardır.
2.7. Yüklenici yemek bedelini Operatörler ve yardımcılarına 26 gün üzerinden günlük brüt

55,08-TL nakdi olarak ödeyecek ve bunu ücret bordrosunda gösterecektir.

Madde 3 - Sürücülü Ahşap Kasalı Kamyon ve Kamyonet Araçların Çalışma Programı

Sürücülü Ahşap Kasalı Kamyon ve Kamyonet araçların normal mesai günlerinde
çalıştırılmaları zorunludur. Resmi ve genel tatil günleri ile dini ve milli bayramlarda ise İdarenin
talebi doğrultusunda çalıştırılacaktır.
Her bir sürücülü ahşap kasali kamyon ve kamyonet aracın normal çalışma süresi gün
içinde (ara dinleme hariç) hafta içi saatleri günlerinde (08.00-17.00 saatleri arası) 8 saat,
cumartesi günlerinde (08.00-13.00 saatleri arası) 5 saat olmak üzere haifialık çalışma
süresi 45 saattir.
Ancak İdare, resmi tatil günleri ile bayram günlerinde, sürücülerin dinlenme saatlerinde de
görevlendirme yapma yetkisine sahiptir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesine göre haifialık çalışma süresinin (45 saat) haifia içi ve
cumartesi çalışma günlerinde doldurulması nedeniyle araç sürücülerinin Pazar günleri
yapacağı çalışmalar Fazla Çalışma olarak değerlendirilecektir. Buna ilişkin ücretlendirme aynı
kanunun 41. maddesine göre hesaplanır ve Yüklenici taraffindan ilgiliye ödenir.
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Yüklenici, yukarıda izah edilen çalışma programına bağlı kalarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun
emredici hükümlerine (çalışma süresi, fazla çalışma süresi, yıllık ücretli izin, ara dinlenmesi vs.
düzenleyen hükümlere) paralel olarak yeteri kadar sürücü istihdam etmek ve istihdam edeceği
sürücülerin çalışma saatlerini ve ara dinlenmelerini 4857 sayılı İş Kanununun emredici
hükümlerine uygun bir şekilde düzenlemek zorundadır.
İdare gerek çalışma programında ve gerekse ünitelerde yer alan ahşap kasalı kamyon ve
kamyonet araç sayısında düzenleme yapma yetkisine sahiptir. Yüklenici bu duruma itiraz
edemez.

Madde 4 - Sürücülü Ahşap Kasah Kamyon ve Kamyonet Araçların İlave Çalışma
Ücretleri

4.1. Sürücülü ahşap kasalı kamyon ve kamyonet araçların devamlı çalıştığı il sınırları dışında
geçici görevlendirilmeleri durumunda;
a) İl sınırları dışında geçici görevlendirildiği her bir gün için, en az 10 saat görevlendirme
şartıyla, Sürücülü Ahşap Kasalı Kamyon ve Kamyonet Araçlara günlük 100 TL ilave
ödeme yapılır.
h) Bir günden fazla süreli ve zorunlu gece konaklama yapılan 90 km’yi aşan mesafe
görevlendirmelerde (Sürücülü Ahşap Kasalı Kamyon ve Kamyonet Araçlar yolda gece
gidiyorsa konaklama ücreti verilmez) Ortaklık, imkanları dahilinde sürücüye yatacak yer
temin edebilir. Temin edemezse konaklanan her gün için Fatura ibraz edilmesi şartı ile
Büyükşehir Belediyesi olmayan yerlerde azami 750,00 TL/Gün ± KDV, Büyükşehir
Belediyesi olan yerlerde ise azami 1.500,00 TL/Gün + KDV yüklenicinin hak edişine ilave
edilir.
c) Kullanıcı ünitesince düzenlenecek puantaj belgesinde gösterilmesi halinde köprü ve
otoyol geçiş ücretleri ödenir.

Madde 5 - Hizmet Süresince Araçlarla Sürücülerin Diğer Giderleri

5.1. Yüklenici, çalıştıracağı sürücülerle ilgili 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer İş Hukuk
Mevzuatı; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, İşsizlik Sigortası kanunu ve Sosyal güvenlikle
ilgili diğer mevzuat, Vergi Kanunu ve vergi ile ilgili diğer mevzuat ve işveren işçi ilişkisi
nedeniyle diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
Yüklenicinin bu yükümlülükleri nedeniyle sözleşme bedeli dışında hiçbir bedel Yükleniciye
ödenmez.
5.2. Sürücülü Ahşap Kasalı Kamyon ve Kamyonet araçların bakım onarım giderleri, Motorlu
Taşıtlar Vergisi, zorunlu traffik sigortası, Kasko, Sigorta teminatları yükleniciye aittir.

5.3. Sürücülü ahşap kasalı ve kamyonet araçlar muayene giderleri ile hizmetin ifası süresince
sürücülü ahşap kasalı kamyon ve kamyonet araçlar ve sürücüleri için tahakkuk edecek traffik
cezaları ve Karayolları Traffik Kanunu’ndan ve vergi mevzuatından kaynaklanan diğer
yükümlülükler yükleniciye ait olup, yüklenici taraffindan ödenecektir. İdarece herhangi bir ek
ödeme yapılmaz.

5.4. Yüklenici çalıştırdığı elemanlarının, görevli bulundukları sırada çalıştıkları işte
uğrayacakları her türlü iş kazası ve sonuçlarından sorumludur. Yüklenici bu tür kazaların
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oluşmaması için, önleyici tedbirler almak ve bunları uygulamak zorundadır. Bu hususta bütün
sorumluluk yükleniciye aittir.

Madde 6 - Sigorta

Aşağıdaki sigortalar Yüklenici tarafından yaptırılacak ve ödenecektir.

1- Zorunlu Trafik Sigortası: Hazine tarife ve talimatlarına göre temin edilecektir.

2- Genişletilmiş Kasko sigortası: Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı
kalmak kaydı ile, aşağıda belirtilen hususlar dahilinde “Genişletilmiş Kasko” sigorta poliçesi
çerçevesinde;

2.1 Ana Teminatlar

ü Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla
çarpışması,

~ Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi
dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması
veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

ü Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fil ehliyetine sahip
olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,

ü Aracın yanması,
ü Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi,
ü Orijinalinde veya araca monte edilmiş her türlü ses, iletişim, görüntü ve diğer cihazları,

(arazi araçlarının önüne takılan vinçler dahil)

2.2 Ek Teminatlar

Grev, Lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak
üzere yetkili organlar taraffindan yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen
zararlar,

ü 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden
doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar
tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
Deprem, toprak kayması, kar ağırlığı, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi
nedeni ile meydana gelen zararlar,

ü Sel, su baskını ile meydana gelen zararlar,
Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,

ü Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan
çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,

ü Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı,
parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,

ü Anahtar kaybı ve kilit mekanizması değiştirilmesi dahil (Araç başına 2.000 TL
teminatlı),
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Hukuksal Koruma: Araç başına 7.5 00 TL / Kişi başına 7.5 00 TL
~ Asistan Hizmetleri (mekanik arıza sonucu çekme-çekilme işlemleri dahil), teminatları

alınacaktır.
~ Her bir araç için, maddi/bedeni ayrımı yapılmaksızın ihtiyari mali mesuliyet teminatı

(manevi tazminat dahil) olay başı kombine limit 200.000 TL olarak satın alınacaktır.

Taşıma işinde kullanılan aracın kusurundan dolayı herhangi bir kaza sonucu meydana
gelebilecek her türlü hasar ve zarar ile birlikte cezai ve hukuki tüm sorumluluk Yükleniciye
aittir.

Araçlar üzerine varsa monte edilecek yakıt kiti, Araç Takip GPS sistemi ve pikap taşıtlar
için kasa üzerine monte ettirilecek camlı kapalı kabin ve sürgülü kapalı kahinler, rayiç
bedeller üzerinden kasko poliçesi teminatlarına ilave edilecektir.

Policelerde yazılması 2ereken notlar:

Sözleşme kapsamında istenen tüm sigorta poliçelerinde, İdare’ye 15 (on beş) gün
öncesinden haber verilmeden iptal edilmeyecektir.
Sigorta teminatlarının yetersiz olması halinde İdarenin uğradığı zararların hukuki ve
mali sorumluluğu Yükleniciye ait olacaktır.

~ Yüklenici tarafından yukarıda belirtilen notlar, söz konusu poliçe/poliçelere
yazdırılacak; sözleşmenin imzalanması esnasında sigorta poliçesi İdareye ibraz
edilecektir.

3.şahıslarca açılacak her türlü dava, zarar ve ziyan taleplerine karşı yüklenici sorumludur.
İdare bu kabil dava, şikayet ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap değildir.
İdare bu taleplere muhatap olması veya aleyhine herhangi bir hüküm tesis edilmesi
hallerinde yükleniciye rücu hakkı bulunmaktadır.

Madde 7 - Hakedişlerin Hesaplannıası

Taşıtlarda aylık hak edişler aşağıdaki biçimde hesaplanarak yapılır.

Aylık ödenecek ücret = Teklif edilen aylık flyat (TL/AY) ± Akaryakıt bedeli (Aylık kat edilen
Km üzerinden) ± Fazla çalışma ücreti (Varsa) + Otoban ve Köprü geçiş ücreti (Varsa) ± İi
sınırları dışında zorunlu gece konaklama ücreti (Varsa) ± İl sınırları dışında geçici
görevlendirme ücreti (Varsa)

7,1. Sürücülü Ahşap Kasalı Kamyon ve Kamyonet Araçların akaryakıt (motorin) ihtiyacını
Yüklenici taraffindan temin edilecektir.

Yüklenicinin taşıtlar için teklif ettiği ve Sözleşmede yer alan günlük kira bedeline ilave
olarak her taşıtın ay içinde ve İdarenin hizmetinde yapmış olduğu her km yol için;

Kamyonet araçlarda; 0.1176 it/km diğer bir ifade ile her 8,5 km için 1 litre akaryakıt
hesabı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) ortalama satış ffiyatı olarak
yayınladığı ortalama birim ffiyatın KDV hariç tutarı baz alınarak yapılır.
(Hesaplaınalarda hak ediş döneminin son günü yayınlanan bedel kullanılır.)
Faturalar bu bedel üzerinden tanzim edilir.
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Kamyon araç/arda: 0.2 it/km diğer bir ifade ile her 5 km için 1 litre akaryakıt hesabı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) ortalama satış ffiyatı olarak
yayınladığı ortalama birim ffiyatın KDV hariç tutarı baz alınarak yapılır.
(Hesaplamalarda hak ediş döneminin son günü yayınlanan bedel kullanılır.)
Faturalar bu bedel üzerinden tanzim edilir.

~ 1 adet 8.ton taşıma kapasiteli uzun şase kamyon araçta: 0.25 lt/km diğer bir ifade
ile her 4 km için 1 litre akaryakıt hesabı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun
(EPDK) ortalama satış ffiyatı olarak yayınladığı ortalama birim ffiyatın KDV hariç
tutarı baz alınarak yapılır. (Hesaplamalarda hak ediş döneminin son günü yayınlanan
bedel kullanılır) Faturalar bu bedel üzerinden tanzim edilir.

Madde 8 Diğer Husıı~ lar

8.1. Yüklenici, bu teknik şartnamede belirtilen özelliklerdeki sürücülü ahşap kasalı kamyon
ve kaınyonet araçlarla taşıına işine başlanacaktır. Ahşap kasalı kamyon araçların Ki belgesi
olacaktır. Araç takip sistemi cihazı Yüklenici tarafından alınacak ve araçlara monte edilmesi
müteakip Bilgi Teknolojileri Başmühendisliği Ünitesi’ne ve görevlendirildiği ünitesine
bildirilecektir.

8.2. Idare’ye ait personel, İdare müsaadeli personel ve malzeme taşıma işi aksatılmadan
yürütülecektir.

8.3. “Sürücülü Ahşap Kasalı Kamyon ve Kamyonet” araç veya sürücüsünden meydana
gelebilecek aksaklıklardan dolayı devre dışı bırakılan “Sürücülü Ahşap Kasalı Kamyon ve
Kamyonet” araç yerine Yüklenici; herhangi bir aksama ve gecikmeye ffirsat vermeden 2 gün
içerisinde aynı veya üst model ve evsafta bir “Sürücü/ü Ahşap Kasalı Kamyon ve Kamyonet”
araç temin edecek ve hizmete koyacaktır. Devre dışı bırakılan aracın otoparka çekilmesinden
doğan ya da her türlü benzeri masraf yükleniciye aittir. Devre dışı kalan araç için hakkediş
ödemesi sonlandırılacak, ikame edilen araç için işe başladığı zaman baz alınarak hakkediş
ödemesi hesaplanacaktır.

8.4. Yüklenici’nin temin edeceği sürücülü ahşap kasalı kamyon ve kamyonet araçların
modeline uygun özellikte ve ‘Iraffik Kanunu’nun öngördüğü şartlara sahip olacaktır. Sürücülü
ahşap kasalı kamyon ve çift kabinli kamyonet araçlarda stepne, çekme halatı, ecza çantası,
kriko, patinaj zinciri, yangın tüpü vs. malzeme ve avadanlık bulunacaktır.

8.5. İdare haklı gerekçe göstererek her zaman için sürücülü ahşap kasalı kamyon ve kamyonet
veya sürücüyü Yüklenici’ den değiştirmesini isteyebilir. Yüklenici buna itiraz edemez.

8.6. Yüklenici, sürücülü ahşap kasalı kamyon ve kamyonet araçları İdare elemanına
kullandıramaz, İdare elemanlarının Yüklenici aracını kullanmasından dolayı meydana
gelebilecek her türlü hasar ve zarardan Yüklenici sorumludur.

8,7, Yüklenici, İdareye ait veya idare müsaadeli ekip ve malzeme dışında kesinlikle başka kişi
ve malzemeyi aracına alamaz ve taşıyamaz.

8.8. Yüklenici yol şartlarının değişmesi (asfalt/stabilize) olması durumunda idareden ek hak
ve ücret talep edemez.

8.9. Çalışma işinde kullanılan sürücülü ahşap kasalı kamyon ve kamyonet araç sebebiyet
vereceği; herhangi bir kaza sonucu meydana gelebilecek her türlü hasar ve zarar ile birlikte
cezai ve hukuki tüm sorumluluk Yüklenici’ye aittir.

5



8.10, İdare hizmetinde kullanılan sürücülü ahşap kasalı kamyon ve kamyonet araçların yağ,
antifriz, hidrolik, flitre, kayış, lastik, hortum vs. ön bakım-onarım giderlerinin tümü
Yüklenici’ye aittir.

8.11. Sürücülü ahşap kasalı kamyon ve kamyonet araçların çalışma süresi 08.00 - 17.00
saatleri arası olup, Yüklenici; her zaman için iş makinasının bağlı bulunduğu ünitenin veya
birimin göstereceği park yerinde 08.00 -17.00 saatleri arasında göreve hazır bir şekilde
bulundurmak zorundadır. Ayrıca Yüklenici, İdare ile 24 saat irtibatı sağlamak üzere bir telefon
numarası verecektir. Yüklenici arandığında en geç bir saat içerisinde işyerinde göreve hazır
olacaktır.

8.12. Herhangi bir teknik yetersizlik nedeniyle İdare’nin onaylamadığı sürücülü ahşap kasalı
kamyon ve kamyonet aracı Yüklenici değiştirmek mecburiyetindedir.

8.13. Sürücülü ahşap kasalı kamyon ve kamyonet araç arızalanırsa ve belirlenen süre
içerisinde arızanın giderilmediği takdirde, Yüklenici; 3 gün içerisinde arızalanan sürücülü
ahşap kasalı kamyon ve çiifi kabinli kamyonet aracın yerine ikinci bir sürücülü ahşap kasalı
kamyon ve kamyonet aracı temin ederek işi aksatmayacaktır. Bu sürLicülü ahşap kasalı
kamyon ve kamyonet araç için Yüklenici, İdare’ den ek hak ve ücret talep edemez.

8.14. Sürücülü ahşap kasalı kamyon ve kamyonet araçların genel durumu iyi ve teknik-
mekanik açıdan yeterli durumda olacaktır.

8.15. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın U-ETDS Sistemi’ne veri gönderme ve sayısal
takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi işlemleri tümüyle Yüklenici’ nin
sorumluluğunda olup bu konuda yaşanabilecek hukuki/cezai yaptırımlardan idare sorumlu
tutulamaz.

8.16. Malzeme taşıma işinde belirli bir program yoktur. Bu yüzden; işgünün 24 saatinde,
haftaııın yedi günü, hafta soııu ile resmi ve diııi bayram tatil güııleriııde devanı edebilir.

8.17, Sürücülü ahşap kasalı kamyon ve kamyonet araçların sürücüleri iş gücünü kaybetmemiş
ve sürücülü ahşap kasalı kamyon ve kamyonet araç kullanım sürücü belgesine sahip
olacaklardır.

8.18. Yüklenici, araçları idare personeline kullandıramaz. Kullandırılması halinde meydana
gelebilecek tüm sorumluluk Yüklenici’ ye aittir.

8.19. Taşıma esnasında taşıt yolda arızalanırsa, Yüklenici 2. bir taşıtı arızalanan taşıtın yanına
götürerek yükü yeni taşıta aktaracaktır. Gönderilen 2. taşıt için Yüklenici hiçbir ücret talep
etmeyecektir. Bu durumda yük aktarma işi Yüklenici’ ye aittir.

8.20. Taşıtlar İdare’nin belirleyeceği lokasyonlsaha/ünitelerde görevlendirilecektir. Bu
bölgeler taşıtların sürekli çalışma bölgeleri olarak belirlenecektir. Söz konusu bölgelerde
görevlendirilen araçlar İdare ‘nin talebi doğrultusunda başka bölgelerde de görevlendirilebilir.

8.21. Araç Sürücüsü; saha/kamp işyerinde amirin (Kamp şeffi, Mühendis, Başteknisyen ve
Teknisyen Yardımcısı) emrinde olup; görev bitimine kadar amirinin talimatları doğrultusunda
hareket edecektir. Yüklenici hiç bir surette buna itiraz edemez.

8.22. Yüklenici araç sürücülerinin iş güvenliği teçhizatını (bot, baret, tulum, önlük, eldiven,
yedek eldiven, yağmurluk, mont veya kaban ile diğer gelebilecek her türlü her türlü iş
güvenliği teçhizatı) temin etmek ve iş yerinde personeline kullandırmakla doğrudan
sorumludur. İdare iş güvenliği teçhizatını kullanmayan kamyonlkamyonet sürücüsünü iş
yerinden uzaklaştırabilecektir.
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8.23, Taşıt sürücüleri; en az 2 (iki) yı1 deneyimli, iş gücünü kaybetmemiş ve en az ilgili aracın
gerektirdiği sınıf sürücü lisansına sahip olacaklardır.

8.24. Taşıt sürücüleri düzgün giyimli, bakımlı ve günlük traşlı, mevsim şartlarının gerektirdiği
kıyafette hizmet verecektir.

8.25. Taşıt sürücülerinin sefer esnasında hız sınırlamalarına ve tüm traffik kurallarına riayet
etmeleri zorunludur.

8.26. İdare; işin gerektirdiği şartlara uygun davranmayan ve sözleşme maddelerine riayet
etmeyen araç sürücülerini Yüklenici’ den değiştirmesini isteyebilir. Yüklenici buna itiraz
edemez.

8.27. İdare, görevlendirdiği aracın kat ettiği mesafeleri belirlemede araç takip sistemini baz
alarak hesaplama yapar. Görevlendirme dışında yapılacak mesafeler dikkate alınmayacak ve
hesaplamaya eklenmeyecektir. İdare bu hususta yetkilidir ve yüklenici buna itiraz edemez.

8.28. İdare gerek gördüğü hallerde Yüklenici’den aracını saha/kamp/lokasyon gibi
işyerlerinde park etmesini isteyebilir, Yüklenici buna itiraz edemez.

8.29. Yüklenici, araçların üzerindeki yüklerin sağlıklı bir şekilde nakliyesinin yapılması için;
doğadan kaynaklanan ya da nakliyat esnasında meydana gelebilecek devrilme ve sarsılmalara
karşı korunması için gerekli tüm bağlama ve sabitleme işlemlerini (lashing) yapmakla
yükümlüdür.

8.30. Yüklenicinin çalışan araç sürücülerini değiştirmesi durumunda; en az 24 saat öncesinden
İdareye yazılı bildirimde bulunması gereklidir. Aksi takdirde araç bağlı bulunduğu
kamp/saha/atölye içerisine alınmayacak ve aracın çalışmadığı varsayılacaktır.

Madde 9 Cezalar

9.1. Yüklenici’ ye ait araç ve araç sürücüleri Karayolları Taşıma Yönetmeliği, Karayolları
Traffik Kanunu ve Karayolları Trafık Yönetmelikleri ‘ne, İş Güvenliği ile ilgili mevzuatlara
ve diğer tüm mevzuatlarda belirtilen hususlara uymak zorundadır. Aksi takdirde sözleşmede
belirtilen cezai işlemler uygulanacaktır.

9.2. Yüklenici, her gün 24 saat görev yapacak şekilde söz konusu kamyonlkamyonet araçları
temin etmek zorundadır. Aksi takdirde temin edilemeyen her bir araç için sözleşmede
belirtilen günlük ceza uygulanıp Yüklenici ‘nin istihkakından kesilecektir. İdare tarafından
talep edilen araç zamanında karşılannıaz veya temin edilen araç istenilen özelliklere haiz
olmazsa İdare istediği sayı ve özellikte, flyatlara bağlı kalmaksızın araç kiralayabilecek ve bu
nakliye ücretleri Yüklenici’ nin istihkakından tahsil edilecektir. Yüklenici buna itiraz edemez.

9.3. Yüklenici; herhangi bir nedenle aracını bakım-onarım amacıyla işten alıkoymak ister ise;
24 saat önceden İdare’ye bilgi verip yazılı izin almak zorundadır. Bakım-onarım gereken
hallerde aracın bakım servis hizmeti ve onarım servis işi en geç 1 (bir) gün içerisinde
bitirilecek. Söz konusu sürenin aşılması halinde, Yüklenici aracın yerine yedek aracı devreye
sokmak zorundadır. Yüklenici’ nin 1 günü aşan onarımlarda aracın yerine yedek aracı devreye
sokmaması halinde; aracın onarımda geçen her gün için ücreti ödenmediği gibi sözleşmede
belirtilen ceza hesaplanarak Yüklenici’ nin hak edişinden kesilecektir. Ancak bakım/onarım
nedeniyle çalışmayan aracın çalışmadığı süre bir ay içerisinde 3 günü geçerse; söz konusu
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araç yerine Yüklenici taraffindan aynı özellik ve evsaifia başka bir araç temin edilir. Aksi
takdirde sözleşmede belirtilen cezai işlemler uygulanır.

9.4. Yüklenici çalıştıracağı sürücüleri özenle seçecek, sürücüler en az 2 yıllık işin ve aracın
özeliğine uygun sürücü belgesine sahip, sağlık durumları arazi ve iş şartlarına uygun, kılık
kıyafetleri hal ve hareketleri iş yeri disiplin kurallarına uygun olacaktır. Aksi takdirde
araçların kıstelyevm esasına göre günlük ücretleri ödenmeyeceği gibi, sözleşmedeki cezai
hükümler uygulanacaktır.

9.5. Araç takip sistemi bulunmayan araçlar çalıştırılmayacaktır ve bu sebeple çalışmayan her
bir araç için günlük ücreti ödenmeyeceği gibi, sözleşmedeki cezai hükümler uygulanacaktır.

O~t~ ~

Salih TULÜCÜ
Proje ve ~malat Şefi


