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TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TDLHZM-1659 BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 22 ADET SÜRÜCÜLÜ KAMYON- KAMYONET 

KİRALAMA İŞİ HİZMET ALIMI 

 SÖZLEŞME TASLAĞI  

 

           İhale Kayıt No: 2022/1381411 

 

  

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları  

            Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü (bundan sonra 

“İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta .......................................................... (bundan sonra “Yüklenici” olarak 

anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir. 

 

Madde 2-Taraflara İlişkin Bilgiler 

2.1. İdarenin; 

Adı    : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   

Adresi    : Söğütözü Mahallesi Nizami Gencevi Cadde No. 10, 06530 

                                         Çankaya/ANKARA  

Telefon Numarası  : 0312 207 27 93 

Faks Numarası    : 0312 286 90 73 & 0 312 286 73 74 

Elektronik Posta Adresi  : yurtici_ihale@tpao.gov.tr 

 

2.2. Yüklenicinin; 

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı: ............................................................................... 

Vergi D. ve Numarası          :  ............................................................................... 

Tebligata Esas Adresi          : ................................................................................ 

Telefon Numarası           : ................................................................................ 

Faks Numarası           : ................................................................................ 

Elektronik Posta Adresi         : ................................................................................. 

 

2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres 

değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili 

tarafa yapılmış sayılır. 

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, 

teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. 

 

Madde 3- Sözleşmenin Dili  

Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. 

 

Madde 4- Tanımlar  

Bu Sözleşmenin uygulanmasında, TPAO Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğindeki ve 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve ihale 

dokümanını oluşturan belgelerde yer alan ilgili tanımlar geçerlidir. 

 

Madde 5- İş Tanımı  

5.1. Sözleşme konusu iş; Batman Bölge Müdürlüğü 22 (Yirmi İki) Adet Sürücülü Kamyon ve Kamyonet 

Araç Kiralama işidir. 

Ayrıntılar Teknik Şartname de yazmaktadır. 

 

Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli 

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış tabloda yer alan her bir iş kaleminin miktarı 

ile bu iş kalemleri için, Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı 
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olan, “KDV hariç” ………………………......................................... (rakam ve yazıyla) 

....................................................................................  bedel üzerinden akdedilmiştir. 

 

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve 

sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa, sonradan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 

37’nci maddesine göre tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır. 

 

 

Madde 7- Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler 

 

7.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, 

sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile İdari şartname ve teknik şartnamede Teklif fiyata dahil olacağı 

belirtilen diğer giderlerin tümü sözleşme bedeline dahildir.  
 

7.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dâhil olmayıp, İdare tarafından 

Yükleniciye ödenecektir. Ancak İdare, sondaj ve arama faaliyetlerine yönelik satın aldığı mal ve hizmetlere ilişkin 

olarak KDV’den muaf olduğundan bu tür satın almalarda KDV ödenmeyecektir. İdare, Yükleniciye “KDV 

Muafiyet Belgesi” verecektir 

 
 

Madde 8 - Sözleşmenin Ekleri 

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme 

hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde 

ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 

8.2 İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 

a) İdari Şartname, 

b) Sözleşme Tasarısı, 

c) Teknik Şartname, 

d) Birim Fiyat Teklif Mektubu, 

e) Birim Fiyat Teklif Cetveli, 

f) İş Güvenliği ve Çevre Koruma Sözleşme Eki, 

 

8.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. 

Madde 9 - İşin süresi 
9.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 24(yirmidört) aydır. Ancak Yüklenicinin sözleşme bitiminden 30 

(otuz) gün önce sözleşmenin aynı fiyat ve şartlarda uzatılmasını talep etmesi ve İdarenin de uygun görmesi 

halinde sözleşme en fazla sözleşme süresi kadar aynı şartlarda uzatılabilir. 

 

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.  

 

Madde 10 - İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi 

 

10.1. İşi yapılacağı yer/yerler: Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü Sorumluluk Alanları, Batman 

Bölge Müdürlüğü’ne bağlı muhtelif üniteler bünyesinde Üretim, Arama, Sondaj ve Kuyu Tamamlama iç ve dış 

sahalar. 

10.2. İşyeri teslimi yapılmayacaktır. İşe başlama tarihi .…/.…/…… işi bitirme tarihi .…/.…/…… 

 

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler 
11.1.Kesin Teminat: Yüklenici bu işe ilişkin olarak .....................................(rakam  ve yazıyla) 

..................................................................... (Sözleşme Bedelinin  % 6 (yüzde altı) ’ sı kesin teminat vermiştir. 
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11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ….../..…/…….. tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen 

haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi 

de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. 

11.2. Ek kesin teminat 

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde 

bu artış tutarının % 6 'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı 

olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de 

karşılanabilir. 

11.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat 

mektubunun süresinden daha az olamaz. 

11.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde 

belirtilen değerlerle değiştirilebilir. 
 

11.4. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi: 

11.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu 

işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan 

ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tamamı, Yükleniciye 

iade edilecektir. 

11.4.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan 

ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto 

çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık 

mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir. 

11.4.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kabul 

tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle 

iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu 

dışındaki teminatlar sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 

11.4.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 

konulamaz. 

 

Madde 12-Ödeme Yeri ve Şartları 

 

12.1 Komisyon karar pulu ve sözleşme damga vergisi teklif fiyata dâhil değildir. Komisyon karar pulunun 

ödenmesine ilişkin mesuliyet idaremize aittir.   

12.2. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dâhil) TPAO Batman 

Bölge Müdürlüğü- Mali İşler ve Finansman Müdürlüğü tarafından ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve 

eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir. 

 
Yüklenicinin hakediş başvurusu üzerine aylık dönemler itibariyle, geçici hakediş ödemeleri yüklenici 

tarafından yapılan işlerin bedelleri, 

 

Taşıtlarda aylık hak edişler aşağıdaki biçimde hesaplanarak yapılır. 

Aylık ödenecek ücret = Teklif edilen aylık fiyat (TL/AY) + Akaryakıt bedeli (Aylık kat edilen Km üzerinden) 

+ Fazla çalışma ücreti (Varsa) + Otoban ve Köprü geçiş ücreti (Varsa) + İl sınırları dışında zorunlu gece 

konaklama ücreti (Varsa) + İl sınırları dışında geçici görevlendirme ücreti (Varsa)   

  

12.2.1. Sürücülü Ahşap Kasalı Kamyon ve Kamyonet Araçların akaryakıt (motorin) ihtiyacını Yüklenici 

tarafından 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; 
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a)Kamyonet araçlarda; 0.1176 lt/km diğer bir ifade ile her 8,5 km için 1 litre akaryakıt hesabı Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) ortalama satış fiyatı olarak yayınladığı ortalama birim fiyatın 

KDV hariç tutarı baz alınarak yapılır. (Hesaplamalarda hak ediş döneminin son günü yayınlanan bedel 

kullanılır.) Faturalar bu bedel üzerinden tanzim edilir.  

 

b)Kamyon araçlarda: 0.2 lt/km diğer bir ifade ile her 5 km için 1 litre akaryakıt hesabı Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) ortalama satış fiyatı olarak yayınladığı ortalama birim fiyatın 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 fiyatı olarak yayınladığı 

ortalama birim fiyatın KDV hariç tutarı baz alınarak yapılır. (Hesaplamalarda hak ediş döneminin son 

günü yayınlanan bedel kullanılır.) Faturalar bu bedel üzerinden tanzim edilir. 

 

 

12.2.2. 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. 

b) 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, imkânları dâhilinde 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. 

 

12.3. Aylık ödemenin yapılabilmesi için; Yüklenici, tanzim ettiği fatura ile birlikte bir önceki aya ait aylık 

sigorta primleri bildirgesinin aslı, SGK Tahakkuk Fişi ile bunun ödendiğine dair makbuz/dekont, vergi 

borcu olmadığına ilişkin belge, aylık hizmet puantajı ve bir önceki aya ait sürücülerin imzalı maaş 

bordrolarının aslını ibraz etmek zorundadır. 

 

12.4. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere 30 gün içinde tahakkuka 

bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.  
 

12.5. Faturanın herhangi bir kısmına itiraz ettiği takdirde İdare, faturanın alınmasından sonraki beş (5) iş günü 

içinde derhal yükleniciye, söz konusu faturanın tamamına veya bir kısmına itiraz sebeplerini bildirir; yüklenici, 

itiraz edilen tutarı haklı gösterebilecek olan kanıtlarını behemehâl sunacaktır. İdare, bu kanıtları dikkate alarak 

İdare, faturanın itiraz edilmeyen kısmını yukarıda belirtilen ödeme süresi içerisinde ödeyecektir. 

12.6. Yükleniciye hakediş ödemesi yapıldığı günü izleyen ilk 3 iş günü içerisinde işçilerin ücretlerini ödemek 

zorundadır. 
 

12.7. Yüklenici hakediş dosyanı eksiksiz olarak ilgili ayın ilk 5 iş günü içerisinde İdareye sunmak zorundadır. 

 

12.8. Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya 

temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve İdare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması 

zorunludur. 

 

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir. 
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Madde 14- Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, 

resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle 

fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. 

 

14.2. Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:  

F = An x B x ( Pn-1)  

 

Pn=a1+a2 İn/İo+b1 AYn/AYo+b2 Yn/Yo+b3 Gn/Go+c Mn/Mo  

 

Formülde yer alan;  

 

F: Fiyat farkını (TL),  

 

B: 0,90 sabit katsayısını,  

 

An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında 

gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), götürü 

bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması 

sonucu bulunan tutarı (TL), 

 

Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel 

endeksler ve güncel endeksler ile a1, a2, b1, b2, b3 ve c değerlerinin ağırlık oranlarını temsil eden 

katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, 

 

ifade eder.  

 

Endeks tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat 

endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosudur. 

 

Formüldeki sabit katsayılar ile temel endeksler(o) ve güncel endeksler(n): 
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14.4. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz 

 

Madde 15- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar  

 

15.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. 

 

 

Katsayı 

Endeks 

 

a1 (Haftalık çalışma saatinin 

tamamı idarede kullanılan 

işçiliklerin ağırlık oranı) 

 

0,68  

Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 6 

ncı maddesine göre 

hesaplanacaktır.  

 

 

 

a2 (Haftalık çalışma saatinin 

tamamı idarede 

kullanılmayan işçiliklerin 

ağırlık oranı) 

 

0 

 

  

 

b1 (Akaryakıtın ağırlık oranı) 

 

0 

 

 

 

 

 

b2 (Diğer katı veya sıvı 

yakıtların ağırlık oranı) 

 

0 

 

 

 

 

 

b3 (Malzeme veya diğer 

hizmetlerin ağırlık oranı) 

 

0,1665 

Go, Gn 

 

 

Endeks tablosunun 'Genel' 

sütunundaki sayı  

 

c (Makine ve ekipmanın 

amortismanına ilişkin ağırlık 

oranı) 

 

0,1535 

 

Mo, Mn 

 

Endeks tablosunun 28 numaralı 

'Makine ve ekipmanlar b.y.s.' 

sütunundaki sayı  
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Madde 16- Cezalar ve Kesintiler 

16.1. İhale konusu işin niteliği ve özelliğine göre işin sözleşmesine uygun olmayan haller ve idare tarafından 

uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:  

 

Sıra 

No 

 

Aykırılık Hali 

Sözleşme 

Bedeli 

Üzerinden 

Kesilecek Ceza 

Oranı 

Aykırılık 

Sayısı 

1 Teknik Şartnamenin Cezalar Kısmı Madde 9.1 On binde 1 

3 

2 Teknik Şartnamenin Cezalar Kısmı Madde 9.2 On binde 1 
5 

3 Teknik Şartnamenin Cezalar Kısmı Madde 9.3 On binde 5 

3 

4 Teknik Şartnamenin Cezalar Kısmı Madde 9.4 On binde 1 

5 

5 Teknik Şartnamenin Cezalar Kısmı Madde 9.5 On binde 5 

5 

 

 

Madde 17-Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 

17.1. Mücbir Sebepler: Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine 

engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana 

geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu 

durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul 

edilir: 

a) Doğal afetler, 

b) Kanuni grev, 

  c) Genel salgın hastalık, 

  d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, 

  e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek  

     Benzeri diğer haller. 

 

17.2. İdareden Kaynaklanan Sebepler: İdareye, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede ve 

Şartnamelerde yer alan yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine 

getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması,  izin, ruhsat ve olurlar gibi) ve bu sebeple işin 

süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte 

olması ve Yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum İdarece incelenerek işi 

engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi, gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı 

veya tamamı için uzatılabilir. 

17.3. Yüklenici, sözleşmenin uygulanması sırasında ihalede yazılı işlerde olabilecek artma veya eksilmeleri, aynı 

fiyat ve şartlarla yapmak zorundadır. Yüklenici bu suretle iş miktarı ve tutarı artması veya eksilmesi nedeniyle 

hiçbir talep ve iddia da bulunamaz.  

17.4. Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümleri uygulanır. 
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17.5. Süre uzatımına ilişkin olarak Yüklenicinin ihale bitim tarihinden önce dilekçe ile İdareye müracaat etmesi 

halinde (Talep ettiği süre uzatımını belirtmesi kaydıyla) ve İdarenin de fiyat ve piyasa durumu bakımından fayda 

görmesi Yüklenicinin hizmetlerinden memnun kalınması ve İdarenin sahip olacağı diğer avantajların göz önünde 

bulundurulması halinde, sözleşme şartlarının ve fiyatlarının aynen muhafazası kaydıyla bir defaya mahsus en fazla 

sözleşme süresi kadar uzatma yapılabilir. 

 

 

Madde 18- Kontrol teşkilatı ve yetkileri 

18.1. İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği 

İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Yüklenici, bütün işleri Kontrol 

Teşkilatı’nın sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartıyla vereceği talimatlara göre yapmak 

zorundadır. 

18.2. Kontrol Teşkilatı, Sözleşme çerçevesinde işlerin yürütülmesi ile ilgili olarak her türlü denetim yapmaya ve 

talimat vermeye yetkilidir. İşlerin eksik, kötü ve sözleşmeye aykırı olarak yapılması durumunda sözleşmede 

belirtilen cezalar uygulanır. 

18.3. Kontrol Teşkilatı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’nde belirtilen 

yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.  

 

Madde 19- İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar 

19.1. İş takip föyü, puantaj, günlük iş programı 

 

Madde 20- Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 

 

20.1. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul işlemlerinin 

yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine (yapılan iş/ilgili kısım), her 

türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere ilgili TPAO Batman Bölge Müdürlüğü adresinde ve başvuru yazısının 

İdareye ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) işgünü içinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri 

uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur. Kontrol 

Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte 

tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt 

tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu 

kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır. 

20.2 Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı 

İhale Yönetmeliği hükümlerine göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 10 (on) iş günü 

içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır 

 

Madde 21- İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması 

21.1. İş ve işyerlerinin korunması ile işin ve/veya işyerlerinin sigortalattırılmasına ilişkin sorumluluk Hizmet İşleri 

Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dâhilinde yükleniciye aittir. 

 

21.1.2. Sürücülü Ahşap Kasalı Kamyon ve Kamyonet araçların bakım onarım giderleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi, 

zorunlu trafik sigortası, Kasko, Sigorta teminatları yükleniciye aittir. 

 

 

21.2.TEMİNAT VE LİMİTLER 

Aşağıdaki sigortalar Yüklenici tarafından yaptırılacak ve ödenecektir. 

 

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

21.2.2.  Genişletilmiş Kasko sigortası: Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydı 

ile aşağıda belirtilen hususlar dâhilinde  “Genişletilmiş Kasko” sigorta poliçesi çerçevesinde; 

 

2.2.3 Ana Teminatlar 

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

• Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol 

açacağı zararlar,  

• Aracın yanması,  

• Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, 

• Orijinalinde veya araca monte edilmiş her türlü ses, iletişim, görüntü ve diğer cihazları, (arazi araçlarının 

önüne takılan vinçler dâhil) 

 

2.2.3 Ek Teminatlar 

• Grev, Lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar 

tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,  

• 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,   

• Sel, su baskını ile meydana gelen zararlar,  

• Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,  

• Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen 

araçlara gelen zararlar,  

• Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler 

taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar, 

• Anahtar kaybı ve kilit mekanizması değiştirilmesi dâhil (Araç başına 2.000 TL teminatlı), 

• Hukuksal Koruma: Araç başına 7.500 TL / Kişi başına 7.500 TL                                        

• Asistan Hizmetleri (mekanik arıza sonucu çekme-çekilme işlemleri dâhil), teminatları alınacaktır.  

• Her bir araç için, maddi/bedeni ayrımı yapılmaksızın ihtiyari mali mesuliyet teminatı (manevi tazminat dâhil) 

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 kabinler, rayiç bedeller üzerinden kasko poliçesi teminatlarına ilave 

edilecektir. 

Poliçelerde yazılması gereken 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, 

şikâyet 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 22- Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları  
 

22.1. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu 

konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici 

bunları aynen uygulamakla yükümlüdür.  
 

Madde 23- Sözleşmede Değişiklik Yapılması 

23.1.  İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, 

a) İşin yapılma veya teslim yeri, 

javascript:
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b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi, işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait 

hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir. 

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. 

Madde 24- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkûmiyeti 

 
Yüklenici, gerçek veya tüzel tek bir kişi ise; 4735 sayılı Kanunun 17.maddesine göre, yüklenici eğer iş 

ortaklığı ya da konsorsiyum olmasına göre aynı kanunun 18.maddesine uygun olarak hareket edilecektir. 

 

Madde 25- Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi 

Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, malî acz içinde bulunması 

nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi halinde, 

ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme 

feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 

 

Madde 26- İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi  

Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder: 

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi 

veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin 

en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, 

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25. maddesinde ve Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği’nin 12. maddesinde belirtilen yasak fiil ve 

davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,  

Hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 

kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

c) Yüklenici sözleşme yaptıktan sonra taahhüdünden vazgeçerse protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 

olmaksızın kesin teminatı İdarece gelir kaydedilir. Yüklenici sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmek suretiyle 

taahhüdünü tamamen veya kısmen yerine getirmediği takdirde protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek 

kalmaksızın sözleşme feshedilerek yukarıdaki madde hükümleri uygulanır. 

d) İdare isterse 1 ay önceden haber vermek kaydı ile mevcut işin tamamını veya bir kısmını tek taraflı 

olarak feshedebilir. 

  

Madde 27- Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih 

Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun 

sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve 

sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış 

olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; 

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, 

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, 

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,  

Hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu 

takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa 

ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil 

edilebilir. 

Madde 28- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi 

Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak 

Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa İdarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan 

sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin 

feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade 

edilir. 
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Madde 29- Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi  

29.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin; 

a) Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması, 

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, 

sözleşme bedelinin % 30’ ne kadar oran dâhilinde, sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave 

iş aynı yükleniciye yaptırılabilir. 

c) İdare sözleşme bedeli üzerinden dilediği oranda iş eksikliği yapabilir. 

d) Yüklenici bu surette iş miktarının gerek artması ve gerekse eksilmesi dolayısıyla hiçbir talep ve iddiada 

bulunamaz. 

e) Yükleniciye ilave iş yaptırılması halinde, artan miktarın ihale bedeline nispeti kadar Yüklenici ilave kesin 

teminat vermekle yükümlüdür. 

f) Artan veya eksilen iş nispetinin yukarıda bahsedilen oranları, geçip geçmediği hususunda Yüklenici ile İdarenin 

yaptığı hesaplar arasında fark zuhur ettiği takdirde İdarenin hesap neticeleri esas alınacaktır. 

 

Madde 30- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu 

İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç 

teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu 

hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27’nci 

maddesi hükmü uygulanır. 

 

Madde 31- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu 

Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi 

veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname 

hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan 

sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 

sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27. maddesi hükümler de uygulanır. 

 

Madde 32- Fikri ve Sınaî Mülkiyete Konu Olan Hususlar 

32.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

Madde 33- Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar 

 

33.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

 

Madde 34 - Garanti ile ilgili şartlar 
34.1. . Bu madde boş bırakılmıştır. 

 
Madde 35- Hüküm Bulunmayan Haller 

35.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği hükümlerine, bu Yönetmelikte hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket 

edilir. 

 

Madde 36- Diğer Hususlar 

 

36.1. Yüklenici, bu teknik şartnamede belirtilen özelliklerdeki sürücülü ahşap kasalı kamyon ve kamyonet 

araçlarla taşıma işine başlanacaktır. Ahşap kasalı kamyon araçların K1 belgesi olacaktır. Araç takip sistemi 

cihazı Yüklenici tarafından alınacak ve araçlara monte edilmesi müteakip Bilgi Teknolojileri 

Başmühendisliği Ünitesi’ne ve görevlendirildiği ünitesine bildirilecektir. 
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36.2. İdare’ye ait personel, İdare müsaadeli personel ve malzeme taşıma işi aksatılmadan yürütülecektir. 

36.3. “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 fırsat vermeden 2 gün içerisinde aynı veya üst model ve 

evsafta bir  “Sürücülü 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. 

36.4. Yüklenici’nin temin edeceği sürücülü ahşap kasalı kamyon ve kamyonet araçların modeline uygun 

özellikte ve Trafik 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. 

36.5. İdare haklı gerekçe göstererek her zaman için sürücülü ahşap kasalı kamyon ve kamyonet veya 

sürücüyü Yüklenici’ den değiştirmesini isteyebilir. Yüklenici buna itiraz edemez. 

36.6. 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. 

36.7. Yüklenici, İdareye ait veya idare müsaadeli ekip ve malzeme dışında kesinlikle başka kişi ve malzemeyi 

aracına alamaz ve taşıyamaz. 

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

edemez. 

36.9. 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. 

36.10. İdare hizmetinde kullanılan sürücülü ahşap kasalı kamyon ve kamyonet araçların yağ, antifriz, 

hidrolik, filtre, kayış, lastik, hortum vs. ön bakım-onarım giderlerinin tümü Yüklenici’ye aittir.  

36.11. 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. 

36.12. Herhangi bir teknik yetersizlik nedeniyle İdare’nin onaylamadığı sürücülü ahşap kasalı kamyon ve 

kamyonet aracı Yüklenici değiştirmek mecburiyetindedir. 

36.13. 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 çift kabinli 

kamyonet aracın yerine ikinci bir sürücülü ahşap kasalı kamyon ve kamyonet aracı temin ederek işi 

aksatmayacaktır. Bu sürücülü ahşap kasalı kamyon ve kamyonet araç için Yüklenici, İdare’ den ek hak ve 

ücret talep edemez.  

36.14. Sürücülü ahşap kasalı kamyon ve kamyonet araçların genel durumu iyi ve teknik- mekanik açıdan 

yeterli durumda olacaktır. 

36.15. 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. 

36.16. Malzeme taşıma işinde belirli bir program yoktur. Bu yüzden; işgünün 24 saatinde, haftanın yedi 

günü, hafta sonu ile resmi ve dini bayram tatil günlerinde devam edebilir.  

36.17. Sürücülü ahşap kasalı kamyon ve kamyonet araçların sürücüleri iş gücünü kaybetmemiş ve sürücülü 

ahşap kasalı kamyon ve kamyonet araç kullanım sürücü belgesine sahip olacaklardır. 

36.18. Yüklenici, araçları idare personeline kullandıramaz. Kullandırılması halinde meydana gelebilecek 

tüm sorumluluk Yüklenici’ ye aittir. 

36.19. 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.  
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36.20. Taşıtlar İdare’nin belirleyeceği lokasyon/saha/ünitelerde görevlendirilecektir. Bu bölgeler taşıtların 

sürekli çalışma bölgeleri olarak belirlenecektir. Söz konusu bölgelerde görevlendirilen araçlar İdare’nin 

talebi doğrultusunda başka bölgelerde de görevlendirilebilir. 

36.21. Araç Sürücüsü; saha/kamp işyerinde amirin (Kamp şefi, Mühendis, Başteknisyen ve Teknisyen 

Yardımcısı) emrinde olup; görev bitimine kadar amirinin talimatları doğrultusunda hareket edecektir. 

Yüklenici hiç bir surette buna itiraz edemez. 

36.22. 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 

kamyon/kamyonet sürücüsünü iş yerinden uzaklaştırabilecektir. 

36.23. Taşıt sürücüleri; en az 2 (iki) yıl deneyimli, iş gücünü kaybetmemiş ve en az ilgili aracın gerektirdiği 

sınıf sürücü lisansına sahip olacaklardır. 

36.24. Taşıt sürücüleri düzgün giyimli, bakımlı ve günlük traşlı, mevsim şartlarının gerektirdiği kıyafette 

hizmet verecektir. 

36.25. Taşıt sürücülerinin sefer esnasında hız sınırlamalarına ve tüm trafik kurallarına riayet etmeleri 

zorunludur. 

36.26. İdare; işin gerektirdiği şartlara uygun davranmayan ve sözleşme maddelerine riayet etmeyen araç 

sürücülerini Yüklenici’ den değiştirmesini isteyebilir. Yüklenici buna itiraz edemez. 

36.27. 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. 

36.28. İdare gerek gördüğü hallerde Yüklenici’den aracını saha/kamp/lokasyon gibi işyerlerinde park 

etmesini isteyebilir, Yüklenici buna itiraz edemez. 

36.29. 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.  

36.30. 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. 

36.31. Yüklenici ihale konusu hizmeti işbu sözleşmeye, idare şartname ve teknik şartnameye uygun 

yürütmek zorundadır. 

Madde 37- Anlaşmazlıkların Çözümü 
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA 

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  

 

Madde 38- Yürürlük 

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Madde 39- Sözleşmenin İmzalanması 

Bu sözleşme 39 (Otuzdokuz)  maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 

anlaşıldıktan sonra ….../……/……. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin 

talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir. 

 

 

                   YÜKLENİCİ                                               İDARE  


