
B GAD Ç BOR LETME MÜDÜRLÜ Ü CEVHER HAZIRLAMA VE CEVHER 
BESLEME FAAL YETLER  H ZMET ALIMI  TEKN K ARTNAMES D R. 
 

MADDE 1 - N KONUSU 
Bigadiç Bor letme Müdürlü ü, ö ütme tesislerinde 1.400.000 ton ö ütülmü  ürün 

üretilebilmesi amac yla, K rma, Homojenlendirme ve Harmanlama Biriminde 25-125 mm., 3-

25 mm., -3 mm., 3-125mm. gibi farkl  fraksiyon ve kimyasal içerikteki cevherlerin kamyon ve 

loder marifetiyle uygun paçal oranlar nda kar t r larak bunkerlere beslenmesi, k r c larda -25 

mm.ye k r lmas , Harmanlama ünitelerinde serilerek stoklanmas  ve ö ütme tesislerinin -25 

mm. silolar na beslenmesi faaliyetlerinin bir adet loder, bir adet kamyon, bir adet beko loder ve 

49 adet personel ile yürütülmesi i idir. 

MADDE 2 - N SÜRES  VE E BA LAMA TAR H  
2.1. in süresi, i e ba lama tarihinden itibaren 24 ayd r. 

2.2. e, 01/01/2019 tarihinde ba lanacakt r. 

MADDE 3 - N YAPILMASINA L K N HÜKÜMLER 
3.1. TANIMLAR 

3.1.1. Cevher: Do rudan do ruya veya baz  i lemler sonucu zenginle tirilerek endüstride 

tüketim yeri bulabilen ve ekonomik de eri olan bir veya birkaç mineralden olu mu  kayaç. 

3.1.2. K rma: Cevherin boyutlar n  küçültmek ve böylece -25 mm.ye kadar dü ürmek 

amac yla yap lan i lemdir. 

3.1.3. Ö ütme: Boyutu dü ürülmek istenen parçac klar n, en büyük boyutunun yakla k 

5mm.den daha az oldu u durumlardaki yüzey büyütme i lemidir. 

3.1.4. K r lm  Cevher: K rma tesislerinde bulunan k r c larda k rma i lemine tabi 

tutulmak suretiyle tane boyutu belirli oranlarda küçültülmü  olan cevher. 

3.1.5. Bunker (Silo): Cevherin nakil araçlar na sistemli bir ekilde verilmesi, sürekli bir 

çal man n sa lanmas  ve madenin stoklanmas  için kurulan depolama ekipman d r. 

3.1.6. Tenör: Cevherde bulunan veya cevherin zenginle tirilmesi veya i lenmesi 

sonucunda elde edilen ürün içerisindeki k ymetli elementin yüzdesel bir oran olarak 

ifadesidir. 

3.1.7. Homojen: Yap s  ve özellikleri bak m ndan ayn  türde, tek fazda ve özellikleri 

de i meyen bir yap ya sahip olmak. 

3.1.8. Harmanlama: Homojen bir ürün elde etmek için cevherin harmanlama odalar na 

mekik konveyör bant (gezer vinç) ile serilmesi faaliyetidir. 

3.1.9. Homojenlendirme: Cevherlerin homojen bir yap ya sahip olmas  için 

gerçekle tirilen faaliyetler bütünüdür. 



3.1.10. Paçal ve Paçallama: Öngörülmü  nitelikte cevher kar m  olu turmak için farkl  

tenör ve içeriklere haiz cevherlerin kar t r lmas yla elde edilen kar m paçal, bu 

kar t rma faaliyeti ise paçallama olarak isimlendirilir. 

3.1.11. Empürite: Cevher içeri inde bulunan ve safl  bozan muhteviyat. 

3.2. KAMYON OFÖRÜ VE OPERATÖRLER N GÖREVLER  
A a da sunulan görevler KAMYON ve LODER’i ve bunlar kullan larak yerine 

getirilecek faaliyetleri kapsamaktad r. 

3.2.1. Yeniköy, k rma önü (aç k/kapal /yar  kapal ) stok sahalar nda stoklanan konsantre 

kolemanit ve/veya üleksit cevherlerinden yetkililerin tenör ve empüriteler yönünden 

ö ütmeye uygun gördü ü konsantre cevherlerin loderle kamyona yüklenerek k rma 

sahas na veya k rma bunkerine ta nmas , 

3.2.2. Nemi yüksek olan cevherlerin verilen talimatlar do rultusunda k rma sahas na 

serilerek kurutulmas n n sa lanmas , kurutulan cevherlerin toplanmas , 

3.2.3. Gerekti inde verilen talimatlar do rultusunda cevherlerin saha içerisinde yerinin 

de i tirilmesi veya aç k/kapal /yar  kapal  stok sahalar na nakli, 

3.2.4. De irmenlerden de arj olan cevherlerin loderle kamyona yüklenmesi ve k rma 

sahas na ta nmas , 

3.2.5. Yeniköy ve k rma sahas na nakledilen cevherlerin (Kurumumuza ait konsantratör 

tesislerinden, Bigadiç, Emet, K rka, Band rma, Kestelek lokasyonlar ndan vs.) nereden 

geldi ine bak lmaks z n, stoklanmas n n takip ve kontrol edilmesi, gelen cevherlerin do ru 

y nlar üzerine dökülmesinin sa lanmas , 

3.2.6. K rma sahas n n temizli inin yap lmas , cevherin kirlenmesinin önlenmesi, 

gerekti inde cevher içerisinde gelen istenmeyen her nevi maddenin uzakla t r lmas , 

3.2.7. Yetkililer taraf ndan tespit edilen paçal oranlar na sad k kalarak, tarif edildi i 

ekilde (cevherlerin hangi s ralamayla kar t r laca , kamyon kasas na hangi dizilimle 

konulaca  vb.) gerekli paçallama faaliyetlerinin yerine getirilmesi, 

3.2.8. Paçallama i lemlerinin, do rudan kamyon kasas nda ya da saha zemininde verilen 

talimatlar esas al narak gerçekle tirilmesi, 

3.2.9. Nihai paçallama öncesinde, saha zemininde veya kamyon kasas nda ön paçallama 

faaliyetlerinin verilen talimatlar do rultusunda yerine getirilmesi, 

3.2.10. Kamyon ve loder marifetiyle paçallanm  cevherlerin k rma bunkerlerine 

beslenmesi veya yetkililer taraf ndan talimatland r lan noktaya naklinin gerçekle tirilmesi, 

3.2.11. Stoklanan konsantre cevherlerin kullan m  s ras nda nakliye, sürüme, kaz ma vb. 

gerekli tüm manipülasyonlar n yerine getirilmesi (örne in, e imli sahada, tumba halinde 



stoklanan cevherin kullan labilmesi amac yla kaz n p, sürünerek belli bir noktada öbek 

haline getirilmesi gibi), 

3.2.12. Yetkililerin talimatland rmas  art yla, harmanlama odalar na k r larak stoklanm  

olan cevherlerin, besleme s ras nda cevher tahliye kapaklar ndan akmas n n sa lanmas , 

harmanlama odas ndaki kapaklar n üzerine cevherlerin toplanmas  ve ak kanl n n 

sa lanmas , 

3.2.13. Teknik bir problem sebebiyle, yetkililerin talimatland rmas  art yla, (paçallanm , 

k r lm  ve harmanlama odas nda stoklanm  ürünün kullan lamayacak nitelikte olmas , 

paçallama i leminin yanl  gerçekle tirilmi  olmas  gibi) harmanlama odalar ndaki 

cevherlerin bo alt lmas  ve talimatland r lan noktaya naklinin gerçekle tirilmesi, 

3.2.14. K rma, Homojenlendirme ve Harmanlama Birimi ile Ö ütme Biriminin bulundu u 

yerle ke alan ndaki t kanm  silo, bunker ve buna benzer üretim hatt ndaki ekipmanlar n 

yeniden devreye al nabilmesi için gerekli olan faaliyetlere yetkililerin talimatland rmas  

art yla i tirak etme, buralardan ç kan malzemelerin yüklenerek talimatland r lan noktaya 

nakledilmesi, 

3.2.15. Bantl  konveyör hatlar n n, tamburlar n, k r c lar n ve bunun gibi üretim hatt nda 

bulunan tüm makine ve ekipmanlar n temizli i s ras nda olu an ve bunlar n çal mas  

s ras nda etrafa dökülen malzemelerin toplanmas , yüklenmesi, nakledilmesi, 

3.2.16. TE EKKÜL taraf ndan verilen her türlü talimat ve müteferrik i lerin (i letme 

s n rlar  içerisinde; loder ve kamyonla yap labilecek stok düzenlemesi, kanal temizli i, 

malzeme nakli, çöp/at k madde benzeri malzemelerin yüklenmesi, nakli vb. i ler) yerine 

getirilmesi, 

faaliyetlerini yerine getirirler. 

3.3. OPERATÖRLER N GÖREVLER  
A a da sunulan görevler BEKO LODER’i ve BEKO LODER kullan larak yerine 

getirilecek faaliyetleri kapsamaktad r. 

3.3.1. Harmanlama odalar na k r larak stoklanm  olan cevherlerin, besleme s ras nda 

cevher tahliye kapaklar ndan akmas n n sa lanmas , 

3.3.2. Besleme faaliyetinin gerçekle tirildi i harmanlama odas ndaki kapaklar n üzerine 

cevherlerin toplanmas  ve ak kanl n n sa lanmas , 

3.3.3. K rma bunkerlerinde ask da kalan ve/veya yap an cevherlerin temizli inin 

sa lanmas , 



3.3.4. Bantl  konveyör hatlar n n, tamburlar n, k r c lar n ve bunun gibi üretim hatt nda 

bulunan tüm makine ve ekipmanlar n temizli i s ras nda olu an ve bunlar n çal mas  

s ras nda etrafa dökülen malzemelerin toplanmas , yüklenmesi, nakledilmesi, 

3.3.5. De irmenlerden de arj olan cevherlerin toplanmas  ve y n olu turulmas , 

3.3.6. Teknik bir problem sebebiyle, yetkililerin talimatland rmas  art yla, (paçallanm , 

k r lm  ve harmanlama odas nda stoklanm  ürünün kullan lamayacak nitelikte olmas , 

paçallama i leminin yanl  gerçekle tirilmi  olmas  gibi) harmanlama odalar ndaki 

cevherlerin bo alt lmas  ve talimatland r lan noktaya naklinin gerçekle tirilmesi, 

3.3.7. K rma, Homojenlendirme ve Harmanlama Birimi’nde bulunan toz tutma 

sistemlerinde kullan lan big/bag’lerin gerekli ata manlarla ta narak yetkililerce belirtilen 

noktalara (harmanlama odalar  vb.) bo alt lmas , 

3.3.8. Nakil men ei Ö ütme Birimi olmayan ve harmanlama odalar na bo alt lmas  

gereken big/bag’lerin gerekli ata manlar kullan larak harmanlama odalar na bo alt lmas , 

3.3.9. K r lm  olarak harmanlama odalar nda stoklanm  cevherin, i letme d na sevki 

s ras nda, farkl  harmanlama odalar ndan, talimatland r lan oranlarda kamyonlara 

yüklenmesinin takibi, 

3.3.10. TE EKKÜL taraf ndan verilen her türlü talimat ve müteferrik i lerin (i letme 

s n rlar  içerisinde; beko loderle yap labilecek stok düzenlenmesi, kanal temizli i, 

malzeme nakli, çöp/at k madde benzeri malzemelerin yüklenmesi, nakli vb. i ler) yerine 

getirilmesi, 

faaliyetlerini yerine getirir. 

3.4. KIRMA USTALARI 
3.4.1. K rma, Homojenlendirme ve Harmanlama Biriminde kamyon ve loder marifetiyle 

k rma bunkerlerine çe itli fraksiyonlarda beslenen cevherlerin k r c larda -25 mm. 

boyutuna k r lmas , 

3.4.2. -25 mm. boyutuna k r lan cevherlerin verilen talimatlar do rultusunda 

homojenlendirme ünitesine, harmanlama ünitelerine veya aç k sahaya bantl  konveyörler 

vas tas yla naklinin sa lanmas , 

3.4.3. Homojenlendirme silolar na ve harmanlama odalar na nakledilen cevherlerin verilen 

talimatlar do rultusunda triper bant, mekik bant vb. ekipmanlar kullan larak stoklanmas , 

3.4.4. K rma faaliyeti gerçekle tirilirken, k r c lar n her türlü ar za ve duru  verme 

ihtimaline kar  (iri cevher gelmesi, cevherin içinde olabilecek metal malzemeler, cevher 

içerisinde istenmeyen malzemeler vb.) tedbirli olunarak, gerekti i zamanlarda k r c lara 

müdahale edilmesi, istenmeyen malzemelerin sistemden uzakla t r lmas , 



3.4.5. Besleme sistemlerinin (vargel besleyici, paletli besleyici, elek vb.), k r c lar n 

verimli ve düzenli çal mas n n sa lanmas  için ya  ve hidrolik seviyeleri, s cakl klar  vb. 

kontrollerinin yap lmas , 

3.4.6. Vargel besleyici, paletli besleyici vb. besleme sistemlerinin vardiya ba nda ve 

sonunda temizli inin, ya lamas n n yap lmas , sistemlerin i letilmesine yönelik gerekli 

tedbirlerin al nmas , 

3.4.7. Vardiya ba nda ve sonunda k r c  çal ma saatlerinin okunmas , kaydedilmesi ve 

vardiya çavu una bildirilmesi, 

3.4.8. Besleme sistemlerinin (vargel besleyici, paletli besleyici, elek vb.) kontrollü olarak 

çal t r lmas , beklenmeyen durumlarda sisteme müdahale edilerek durdurulmas , 

3.4.9. Harmanlama odalar na k r larak stoklanan cevherlerin, yetkililer taraf ndan verilen 

oranlarda Ö ütme Tesisleri -25 mm. cevher silolar na beslenmesi, 

3.4.10. Toz tutma sistemlerindeki big/bag’lerin bo alt lmas , bo  torbalar n toz tutma 

sitemlerine yerle tirilmesi, torbalar n doluluk oran n n takibi, 

3.4.11. Numune alma noktalar ndan talimatland r lan ekilde (numune alma periyodu, 

numune alma ekli vs.) numune al nmas , numune boyutunun numune k r c s  ile 

küçültülmesi, al nan numunelerin azalt lmas  (konileme/dörtleme vs.), numune gruplar n n 

olu turulmas  ve gönderilmesi,  

3.4.12. Çal anlar, kendi çal ma alanlar ndaki tüm makine ve ekipmanlar n sürekli ekilde 

temiz tutulmas ; yetkililerce aksi belirtilmedikçe, vardiya sonlar nda tüm makine, ekipman 

ve mekanlar n temizlenmesi, 

3.4.13. Yetkililerin talimatland rmas  art yla, Yeniköy ve k rma sahas na nakledilen 

cevherlerin (Kurumumuza ait konsantratör tesislerinden, Bigadiç, Emet, K rka, Band rma, 

Kestelek lokasyonlar ndan vs.) nereden geldi ine bak lmaks z n, stoklanmas n n takip ve 

kontrol edilmesi, gelen cevherlerin do ru y nlar üzerine dökülmesinin sa lanmas , 

3.4.14. K rma, Homojenlendirme ve Harmanlama Birimi yetkilileri taraf ndan benzer i  

olarak verilen talimatlar n ve i lerin yerine getirilmesi, 

faaliyetlerini yerine getirirler. 

3.5. KIRMA Ç LER  
3.5.1. Harmanlama odalar na k r larak stoklanan cevherlerin, yetkililer taraf ndan verilen 

oranlarda Ö ütme Tesisleri -25 mm. cevher silolar na beslenmesi, 

3.5.2. Nakil men ei Ö ütme Birimi olmayan ve harmanlama odalar na bo alt lmas  

gereken big/bag’lerin beko loder yard m yla harmanlama odalar na bo alt lmas , 



3.5.3. Çal anlar, kendi çal ma alanlar ndaki tüm makine ve ekipmanlar n sürekli ekilde 

temiz tutulmas ; yetkililerce aksi belirtilmedikçe, vardiya sonlar nda tüm makine, ekipman 

ve mekanlar n temizlenmesi, 

3.5.4. Harmanlama odalar n n içerisinde bulunan cevher tahliye kapaklar n n/ zgaralar n n, 

gerekli i  güvenli i tedbirleri al nmas  (öncesinde beko ile stok düzenlemesi yap lmas  vs. 

gibi) art yla ve beko loder operatörü ile koordine ekilde temizlenmesi, 

3.5.5. K r lm  olarak harmanlama odalar nda stoklanm  cevherin, i letme d na sevki 

s ras nda, farkl  harmanlama odalar ndan, talimatland r lan oranlarda kamyonlara 

yüklenmesinin takibi, 

3.5.6. K rma, Homojenlendirme ve Harmanlama Birimi yetkilileri taraf ndan benzer i  

olarak verilen talimatlar n ve i lerin yerine getirilmesi, 

faaliyetlerini yerine getirirler. 

3.6. D ER LER (KIRMA Ç LER  VE KIRMA USTALARI) 
3.6.1. Her gün bantl  konveyörler, triper bantlar, mekik bantlar bo ta çal t r larak, bant 

kopmalar , bant kaymalar , bantlar n ek yerlerinin kontrolü, rulolar n, tamburlar n, utlar n 

kontrolleri yap larak çal maya engel te kil edebilecek hususlar belirlenecek ve yetkililere 

bilgi verilecektir, 

3.6.2. K r c lar, bantl  konveyörler, mekik konveyörler, triper konveyörler, gezer vinçler 

vb. mekanik aksamlar n oldu u k s mlarda bir ar za olmas  durumunda sistemin 

durdurulmas , temizliklerin yap lmas , atölye personeline yard mc  olmak amac yla 

malzeme ta nmas , 

3.6.3. Her vardiya ba lang c nda bunkerler, homojenlendirme silolar , Ö ütme Tesisleri 

öncesinde bulunan -25 mm. cevher silolar , bu noktalara cevher al nmadan önce kontrol 

edilecek; gerek i in aksamas n  sebep olabilecek bir husus tespit edildi inde gerekse i  

sa l  ve güvenli i hususunda bir risk görüldü ünde yetkililere bilgi verilecektir. 

3.6.4. Her vardiya öncesinde tesislerde bulunan tüm toz tutma sistemleri kontrol edilecek, 

herhangi bir aksakl k tespit edildi inde yetkililere bilgi verilecektir.  

3.6.5. Tüm çal anlar kendi çal ma alanlar ndaki tüm makine ve ekipmanlar n devreye 

al nmas  ve devreden ç kart lmas ndan sorumludur. 

3.6.6. Her vardiya sonunda proses kontrol odalar n n ve pano odalar n n temizlikleri itina 

ile gerçekle tirilecektir. Bu odalara toz nüfuzunu engellemek için gerekli tedbirler 

al nacak; kap , cam gibi d a aç lan hiçbir nokta aç k tutulmayacakt r. 

3.6.7. YÜKLEN C  çal anlar , çal t  tesislerin sürekli olarak temizli inden sorumludur. 

Tüm d  ve iç mekanlar sürekli olarak temiz tutulacakt r. 



3.7. TÜM ÇALI ANLAR 
3.7.1. Sosyal alanlar, dinlenme yerleri, sigara içme alanlar , soyunma odalar , tuvaletler, 

du lar, depolar, mescit, ilk yard m odas  vb. gibi tüm çal anlarca ortak kullan lan mekân 

ve alanlar n temizli inden tüm çal anlar mü tereken sorumludur. 

3.7.2. Tüm çal anlar, bireysel olarak cevherlerin kirletilmemesi sorumlulu unu ta mak 

zorundad r. Aksi yönde bir davran n tespiti halinde ilgili ceza maddesi uygulan r.  

MADDE 4 - ÇALI AN SAYISI, N TEL KLER  VE ÇALI MA SAATLER  
4.1. in yürütümü için gerekli çal an say s , çal an nitelikleri ve bu nitelikleri gösterir 

belgelerin istendi i tablo a a da verilmi  olup, belirtilen niteli e sahip olmayanlar bu i  

kapsam nda çal t r lmayacakt r. 

Unvan  Say s  Niteli i stenen 
Belgeler 

Operatör 8 Loder operatörlük belgesi ve ayn  
zamanda beko loder operatörlük 
belgesine sahip olacakt r. Belgeler Milli 
E itim Bakanl  taraf ndan izne tabi 
kurslardan al nm  olmal  ve ehliyete 
i lenmi  olmal d r. 

Ehliyet 
(Beko loder ve ayn  
zamanda loder kullanmaya 
haiz oldu una dair ilgili 
ibareler ehliyete i lenmi  
olmal d r.) 

Kamyon 
oförü 

4 Kamyon oförü belgesi olacak ve 
belgeler Milli E itim Bakanl  
taraf ndan izne tabi kurslardan al nm  
olacak ve ehliyete i lenmi  olacakt r. 

Ehliyet 

K rma Ustas  19 Meslek Lisesi, Sanat Okulu veya 
Mesleki ve Teknik E itim Merkezi ve 
benzeri meslek okullar n n Torna, 
Tesviye, Motor, Metal leri, Motorlu 
Araçlar Teknolojisi, Makine 
Teknolojisi, Makine Bak m Onar m, 
Otomotiv Elektromekanik, Otomotiv 
Mekanikerli i bölümlerinin birisinden 
mezun olmak, 
veya 
Milli E itim Müdürlü ü onayl  bir 
e itim merkezinden veya Ç rakl k 
E itim Merkezinden Torna, Tesviye, 
Motor, Metal leri, Motorlu Araçlar 
Teknolojisi, Makine Teknolojisi, 
Makine Bak m Onar m, Otomotiv 
Elektromekanik, Otomotiv 
Mekanikerli i alanlar n n birisinden 
e itim ald n  gösterir ustal k veya 
kalfal k belgesine sahip olmak. 

Mezuniyet Belgesi, 
Diploma 
ya da 
Ustal k veya Kalfal k 
Belgesi. 

K rma çisi 18 En az ilkokul mezunu olmak. Mezuniyet Belgesi ya da 
Diploma 



YÜKLEN C , 25.05.2015 tarih ve 29366 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan Tebli  ekinde yer 

alan tehlikeli ve çok tehlikeli i lerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca standard  

yay mlanan mesleklerde eleman çal t racaksa bunlarla ilgili Mesleki Yeterlilik Kurumu 

Mesleki Yeterlilik Belgesini temin ederek TE EKKÜL’e vermek zorundad r. Tebli  ekinde 

yay mlanan mesleklere, yeni meslekler ilave edilmesi halinde bu meslekler için de 

YÜKLEN C , Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesinin al nmas n  sa layarak 

TE EKKÜL’e verecektir. 

05.06.1986 tarih ve 3308 say l  Mesleki E itim Kanununa göre ustal k belgesi alm  olanlar ile 

Milli E itim Bakanl na ba l  mesleki ve teknik e itim okullar ndan ve üniversitelerin 

mesleki ve teknik e itim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalar nda veya ustal k 

belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çal t r lanlar için belge art  aranmaz. 

4.2. Bir çal an n haftal k çal ma saati 45 saattir. yerinde haftan n 7 günü 3 vardiya kesintisiz 

çal ma yap lacak olup, 4857 say l   Kanununun 63. maddesine istinaden i çiler haftada 6 gün 

çal acak ve 1 gün ücretli hafta tatili kullanacakt r. Ücretli hafta tatili izni kullanan çal anlar, 

fiilen çal an say s na dahil kabul edilece inden, bu çal anlar n yerine ba ka bir çal an 

getirilerek say n n tamamlanmas  YÜKLEN C ’den talep edilmeyecektir. Hafta tatilleri, 

çal mada kesintiye sebep olmayacak ekilde (haftan n farkl  günlerinde) düzenlenecektir. 

4.3. YÜKLEN C , 4857 say l   Kanununun Madde 30 – (De i ik : 15/5/2008-5763/2 md.) 

gere i, elli ve üzeri i çi çal t r lan i lerde yüzde üç engelli i çiyi, beden ve ruhi durumlar na 

uygun i lerde çal t rmakla yükümlüdür. 

MADDE 5 - YÜKLEN C N N SORUMLULUKLARI 
5.1. YÜKLEN C , sözle menin imzalanmas ndan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu l 

Müdürlüklerine ba vurarak ayr  bir i yeri sicil numaras  almak için ba vurdu unu belgelemek 

zorundad r, aksi halde i e ba lat lmayacakt r. 

5.2. YÜKLEN C , çal t raca  çal anlar ve i  makinelerine ait a a daki belgeleri; 

a ) sim listesini, 

b ) Nüfus Cüzdan  Örneklerini, 

c ) Cumhuriyet Savc l ndan Sab ka Kay tlar n , 

ç ) kametgâh Belgelerini, 

d ) çilerle yap lm   Akitlerini, 

e ) Çal anlara ait Diploma, Bonservis, Ehliyet, Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki 

Yeterlilik Belgesi, Ustal k/Kalfal k vb. belgelerini, 

f )  yerinin tehlike s n f na göre  Sa l  ve Güvenli i Mevzuat na uygun Sa l k 

Raporlar n , 



g ) Sigortal  i e giri  bildirgelerini, 

 ) Banka hesap bilgilerini (Her bir çal an için; Ad  Soyad , T.C. No, banka ad , banka 

ubesi, banka ube kodu, hesap numaras , IBAN numaras  bilgilerinin hepsini içerir 

ekilde liste halinde), 

h ) Çal anlar n  Sa l  ve Güvenli i ile ilgili e itim ald na dair belgelerini, 

 ) in yürütülece i i  makinelerinin ve kamyonun asl n  da göstermek kayd yla 

ruhsat/tescil belgesi fotokopilerini, 

i ) Varsa, asl n  da göstermek kayd yla, yedek i  makinesi ve kamyonun da ruhsat/tescil 

belgesi fotokopilerini, 

Te ekküle vermek zorundad r. (e), (f), (g), ( )  bendinde belirtilen belgeler i e ba lamadan 

önce, di er belgeler ise i e ba lad ktan sonraki 10 gün içerisinde TE EKKÜL’e teslim 

edilecektir. Yeni çal an n/çal anlar n i e al nmas  durumunda da ayn  i lem yap lacakt r. Bir 

çal an n i ten ç kmas /ç kart lmas  durumunda, SGK sigortal  i ten ayr l  bildirgesinin bir 

nüshas , bildirime dair yasal sürenin doldu u tarihten sonraki ilk i  günü TE EKKÜL’e teslim 

edilir. 

5.3. YÜKLEN C , çal anlara yapaca  ücret ödemeleri için öncelikle i yerinin bulundu u 

yerde ubesi ya da otomatik para çekme makinesi (ATM) bulunan bir banka ubesinde, 

çal anlar ad na ve her çal an  için ayr  ayr  olmak kayd yla hesap açt racakt r. 

5.4. YÜKLEN C , çal anlar n ücretlerini hakedi  ödemesine ba l  olmaks z n tek seferde ve 

izleyen ay n en geç ikinci i  günü çal anlar n banka hesaplar na yat racakt r. (Örnek: Ocak ay  

ücretleri en geç ubat ay n n 2’nci (ikinci) i  günü ödenecektir.). Bu süre içerisinde 

yat r lmamas  halinde geçen her gün için ilgili maddede belirlenen ceza oran  üzerinden 

hesaplanacak miktar, ayl k hakedi den kesilecektir. Ancak bu ceza süresi üç günü geçemez. 

Cezal  sürenin bitimi olan 5’inci (be inci) i  günü sonunda YÜKLEN C  taraf ndan 

yat r lmayan çal an ücretleri, 6’nc  (alt nc ) i  gününde TE EKKÜL taraf ndan 

YÜKLEN C ’nin hakkedi inden kesilerek çal anlar n banka hesaplar na yat r lacakt r. 

YÜKLEN C ; hakedi , teminat veya ba ka bir alaca ndan kesilmek suretiyle, çal anlar n 

alacaklar n n yat r lmas n  TE EKKÜL’den talep edemez. 

5.5. YÜKLEN C , çal anlar n ücretlerini yat rd na ili kin, çal anlar n ad  soyad , unvan , 

hesap numaralar  ile her bir çal an için yat r lan tutar  gösterir bankaca onayl  listeyi, puantaj 

tablosu, maa  bordrosu ile birlikte izleyen ay n 5 inci (be inci) gününe kadar (be inci gün 

dahil) TE EKKÜL’e sunmak zorundad r. Çal anlar n ücretlerinin ödendi ine ili kin belgeleri 

vermedi i sürece hakedi  ödenmez. Çal anlara ücretlerinin süresi içinde ödenmedi inin tespiti 

halinde, TE EKKÜL herhangi bir yapt r mla kar la mamak için ödenmemi  ücretlerini 5.4. 



maddesinde belirtilen artlarda YÜKLEN C  hakedi inden keserek do rudan çal anlar n 

banka hesaplar na yat racakt r. 

5.6. in görülece i yer “ÇOK TEHL KEL ” i ler s n f nda olup, YÜKLEN C  i veren olarak, 

6331 say l   Sa l  ve Güvenli i Kanunu ve ilgili mevzuat gere i tehlike s n f na ili kin tüm 

yükümlülükleri yerine getirmek zorundad r. 

5.7. YÜKLEN C , ilgili yönetmelik hükümlerine göre çal an ba na belirlenen sürelerde i  

yeri hekimi ve di er sa l k personeli ile i  güvenli i uzman n  görevlendirmek zorundad r. 

Aksi halde ilgili ceza hükmü uygulan r. YÜKLEN C , 6331 say l   Sa l  ve Güvenli i 

Kanununa göre, çal anlar n i  güvenli inden, sa l k gözetiminden ve e itiminden sorumludur. 

yerinde istihdam etti i çal anlar na, tehlike s n f  ve çal an say s na göre belirlenen çal ma 

sürelerine uygun i  güvenli i uzman , i yeri hekimi ve di er sa l k personeli hizmeti sunma 

yükümlülü ünü kabul eder. 

5.8. YÜKLEN C , çal anlar ile ilgili olarak, 6331 say l   Sa l  ve Güvenli i Kanunu 

kapsam ndaki yükümlülüklerden sorumlu olup, i in niteli ine göre mesleki e itim ve i  ba  

e itimleri verilmi , ki isel koruyucu donan mlar  ile donat lm  çal anlar n çal t r ld n  

kabul eder. 

5.9. YÜKLEN C , çal anlar n i  güvenli i ve sa l ndan sorumlu olup, i yerinde e itimli ve 

ehil ki ileri çal t rmak zorundad r.  Sa l  ve Güvenli i Kurulunu kurma ve/veya 

TE EKKÜL’ün kurdu u kurula temsilci göndermekle yükümlüdür. 

5.10. YÜKLEN C , i  sa l  ve güvenli i yönünden gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve 

ara t rmalar , risk de erlendirmesi ve acil durum plan  yapmak veya yapt rmakla yükümlüdür. 

YÜKLEN C , çal anlar n i e giri  ve/veya periyodik muayenelerini yapt racakt r. 

5.11. YÜKLEN C , 6331 say l   Sa l  ve Güvenli i Kanunu ve buna ba l  mevzuat n 

getirdi i yükümlülükler kapsam nda, çal anlar na vermesi zorunlu olan hizmetlerin maliyetini 

çal anlar na yans tamaz ve tüm masraflar  kendisi kar lamakla mükelleftir. 

5.12. YÜKLEN C , i in yürütümü s ras nda H fz s hha Kanunu,  Kanunu, Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sa l k Sigortas  Kanunu, 6331 say l   Sa l  ve Güvenli i Kanunu ve di er çal ma 

mevzuatlar  ile Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlara uymak zorundad r. YÜKLEN C ’nin yasal 

yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolay  TE EKKÜL’ün u rayaca  her türlü zarar 

YÜKLEN C ’den tahsil edilir. Ayr ca, TE EKKÜL YÜKLEN C ’nin yerine getirmedi i yasal 

yükümlülükleri, giderleri YÜKLEN C ’ye ait olmak üzere YÜKLEN C  ad na yerine getirme 

hakk na sahiptir. 

5.13. YÜKLEN C  çal anlara yapt klar  i e göre yürürlükteki mevzuata uygun ki isel 

koruyucu donan mlar  ve i  elbiselerini (giyim, tulum, kaynak gözlü ü, kulakl k vb) vermekle 



yükümlü olup, YÜKLEN C ’nin asgari olarak sa lamak zorunda oldu u ki isel donan mlar ve 

nitelikleri ile i  elbiseleri 7nci maddede yer alan tabloda verilmi tir. YÜKLEN C  çal anlara 

verece i ki isel koruyucu donan mlar ndan ve i  elbiselerinden birer numuneyi belirtilen teslim 

zamanlar ndan önce TE EKKÜL’e vererek onay almak zorundad r. YÜKLEN C , 7nci 

maddede belirtilen KKD, i  k yafeti vb. malzemeleri, belirtilen miktar ve belirtilen teslim 

zamanlar nda Kontrol Te kilat ’na bir tutanakla teslim etmek zorundad r. Kontrol Te kilat  

teslim edilen malzemeleri nitelikleri bak m ndan kontrol ederek teslim alacakt r. YÜKLEN C  

taraf ndan teslim edilen KKD, i  elbiseleri vb. malzemelerin da t m  Kontrol Te kilat nca 

gerçekle tirilecektir. Da t m  yap lan söz konusu malzemelerin çal anlar taraf ndan 

kullan lmas ndan YÜKLEN C  sorumludur. 

5.14.  Sa l  ve Güvenli i Mevzuat  çerçevesinde Ki isel Koruyucu Donan m  (KKD) (can 

güvenli ini etkileyebilecek KKD’ye örnek, Baret, Çelik Burunlu Çizme vb.) olmayan veya 

eksik olanlar çal t r lmayacakt r. 

5.15. YÜKLEN C  taraf ndan çal anlara uygun ve yeterli say da ki isel koruyucu donan m 

verilmedi inin, eskilerinin de i tirilmedi inin ya da çal anlar n kullanmad n n tespiti 

halinde, her bir çal an için ilgili ceza hükmü uygulan r. TE EKKÜL, ki isel koruyucu 

donan m  YÜKLEN C  nam ve hesab na temin etmeye, çal anlara da tmaya ve bedellerini 

YÜKLEN C ’den tahsil etmeye yetkilidir. 

5.16. YÜKLEN C  taraf ndan çal anlara uygun ve yeterli say da i  elbisesi verilmedi inin, 

eskilerinin de i tirilmedi inin ya da çal anlar n giymedi inin tespiti halinde, ilgili ceza hükmü 

uygulan r. TE EKKÜL, i  elbiselerini YÜKLEN C  nam ve hesab na temin etmeye, 

çal anlara da tmaya ve bedellerini YÜKLEN C ’den tahsil etmeye yetkilidir. 

5.17.  kazas , meslek hastal , i verene veya 3. ah slara verilen zararlar ile di er 

durumlardan dolay  sorumluluk, YÜKLEN C ’ye aittir. Bundan dolay  TE EKKÜL, herhangi 

bir ödeme yapmak zorunda kal rsa ya da bir zarara u rarsa, ödenen bedeller ve zarar 

YÜKLEN C ’den tahsil edilir. 

5.18. Çal anlar n i  disiplininden, k l k k yafetinden, temizli inden, tan tma kartlar n n 

yakalar na takt r lmas ndan YÜKLEN C  sorumludur. 

5.19. YÜKLEN C  çal anlar n n günlük puantaj , YÜKLEN C  taraf ndan tutulacakt r. Ücret 

bordrosu, SGK bildirgeleri ve çal an say s  ile ek hizmeti belirlemeye yönelik bu puantaj, 

TE EKKÜL’ün yetkili çal an  taraf ndan onaylanacakt r. 

5.20. 4857 say l   Kanunu uyar nca izne hak kazanan çal anlar n izin haklar , 

TE EKKÜL’ün belirleyece i takvim çerçevesinde kulland r lacak ve izin kullanan çal anlar 

fiilen çal an say s na dahil kabul edilece inden, izin kullanan çal anlar n yerine ba ka çal an 



getirilerek say s n n tamamlanmas  talep edilmeyecektir. TE EKKÜL, y ll k ücretli izin 

haklar n n kullan lmas na ili kin olarak sözle menin uygulanmas  a amas nda, 4857 say l   

Kanununun 53, 54, 55 ve 56 nc  maddelerinde belirtilen hükümlere uyulup uyulmad n  

denetleme ve bu hükümlere uyulmas n  sa lamak üzere gerekli her türlü i  ve i lemi yapma 

hakk na sahiptir. Çal anlar n y ll k izin hesaplamalar nda, çal an n TE EKKÜL’deki toplam 

hizmet süresi ve kullan lmayan izin miktarlar  da dikkate al nacakt r. YÜKLEN C , tutmak 

zorunda oldu u y ll k izin kay t belgesinin bir örne ini, en geç üç ayda bir kontrol te kilat na 

vermek zorundad r. 

5.21. in görülmesi s ras nda YÜKLEN C  ya da YÜKLEN C ’yi temsilen bir i yeri vekilinin 

i  yerinde bulunmas  zorunludur. YÜKLEN C , i yeri vekilinin kimlik ve ileti im bilgilerini 

yaz l  olarak TE EKKÜL’e verecektir. yeri vekiline yap lan her türlü bildirim 

YÜKLEN C ’ye yap lm  say lacakt r. 

5.22. yerinde meydana gelecek i  kazalar  derhal ve süresi içinde YÜKLEN C  taraf ndan 

ilgili Kurumlara ve TE EKKÜL’e yaz l  olarak bildirecek, bildirmeme, geç bildirme ve i  

kazas  veya i  sa l  ve güvenli i ile ilgili nedenlerden do abilecek hukuki, mali ve cezai 

sorumluluk tümüyle YÜKLEN C ’ye ait olacakt r. YÜKLEN C ’nin, do acak zarar ve ziyan  

ödememesi veya TE EKKÜL’e bir zarar do mas  halinde, zarar bedeli YÜKLEN C ’nin 

hakedi lerinden kesilir, hakedi in yetmemesi halinde YÜKLEN C ’nin kesin teminat ndan ve 

yasal yollardan tahsil edilir. 

5.23. Kullan lmak üzere YÜKLEN C ’ye ya da çal anlar na TE EKKÜL’ce verilecek 

demirba  ve sair malzemeler, izinsiz olarak i  yerinden ç kar lamaz. Bu demirba  ve sair 

malzemelerdeki hatal  kullan m sonucu meydana gelen ar za ve hasarlardan, YÜKLEN C  

sorumludur. 

5.24. YÜKLEN C , çal anlar n hak etmi  oldu u ücret, y ll k ücretli izin, fazla çal ma, hafta 

tatili, ulusal bayram ve genel tatil çal mas  ücreti ve her türlü alacaklar n  ödemekle 

yükümlüdür. in bitiminde çal anlar n YÜKLEN C ’den hiçbir alaca  bulunmayacakt r. 

YÜKLEN C  i  sonunda çal anlar n, ücret, y ll k ücretli izin, fazla çal ma, hafta tatili, ulusal 

bayram ve genel tatil çal mas  ücreti ile her türlü alacaklar n n ödendi ine ili kin bordro ve 

banka dekontlar n , gerek duyulmas  halinde, TE EKKÜL’e sunmak zorundad r. 

YÜKLEN C ’nin çal an alacaklar n  ödememesi nedeniyle TE EKKÜL herhangi bir ödeme 

yapmak zorunda kal rsa, YÜKLEN C , söz konusu ödeme tutar n  yasal faiziyle birlikte derhal 

TE EKKÜL’e ödeyecektir. 

5.25. TE EKKÜL,  Akdi, Toplu  Sözle mesi,  Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri ya da 

Yarg tay içtihatlar  gere ince, ücret, fazla mesai, izin ücreti, tazminat vb. i çilik hak ve 



alacaklar , bunlara ili kin prim, vergi, fon vs. ile i  kazas  veya meslek hastal  gibi nedenlerle 

YÜKLEN C  çal anlar na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, Vergi Dairesi’ne, ilgili mercilere ya 

da üçüncü ah slara herhangi bir ödeme yaparsa YÜKLEN C  bu ödemeleri ödeme tarihinden 

itibaren yasal faizi ile birlikte TE EKKÜL’e derhal ödemekle yükümlüdür. Aksi halde 

TE EKKÜL bildirimde bulunmaks z n bu alacaklar n  YÜKLEN C ’nin hakedi  veya 

teminatlar ndan kesmeye yetkilidir. Hakedi  veya teminat yoksa ya da yetersiz ise TE EKKÜL 

bildirimsiz olarak dava veya icra yoluyla kalan alaca n  tahsile yetkilidir. 

5.26. YÜKLEN C ’nin yasalara ayk r  biçimde çal an haklar n  k s tlama ya da ortadan 

kald rma amac yla (çal anlar n banka kartlar n n ellerinden al nmas , çal anlardan bo  senet 

al nmas  vb.) herhangi bir eyleminin saptanmas  halinde, eylemin niteli ine göre gerekli 

yapt r mlar n uygulanmas  için Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl na ve/veya Cumhuriyet 

Savc l na bildirimde bulunulur. 

5.27. YÜKLEN C  çal anlar , acil durumlarda TE EKKÜL’ün sa l k hizmetlerinden bedelsiz 

olarak yararland r l r. 

5.28. YÜKLEN C  i e ba lamadan önce tüm çal anlar için veren Sorumluluk Sigortas  

yapt rarak poliçeleri TE EKKÜL’e teslim edecektir. 

5.27.1. Teminat Limitleri ah s Ba na en az 250.000,00 TL ( kiyüzellibin TL); kaza 

ba na en az 1.000.000,00 TL (Birmilyon TL) olup, sigorta poliçe bedellerinin tümü 

PE N olarak ödenecektir. Sigorta poliçeleri; 

Çal t r lanlar n i veren taraf ndan görev ile ba ka bir yere gönderilmesi 

yüzünden as l i ini yapmaks z n geçen zamanlarda meydana gelen i  kazalar n , 

Çal t r lanlar n meslek hastal klar  sonucunda vaki olabilecek tazminat 

taleplerini, 

Çal t r lanlar n manevi tazminat taleplerini, 

Çal t r lan i çilerin, i verence sa lanan bir ta tla i in yap ld  yere getirilip 

götürülmeleri s ras nda meydana gelen i  kazalar n , 

kapsayacakt r. 

5.27.2. Sigorta Poliçesine, TE EKKÜL’ün onay  olmaks z n iptal edilemeyece i ve 

de i tirilemeyece ine ili kin erh konulacakt r. 

5.27.3. veren sorumluluk sigortas n n ba lang c , i e ba lama tarihi, biti i ise i  biti  

tarihinden bir gün sonra olacakt r. ( lgili sigorta irketinden 1 y ldan fazla süreli poliçe 

temin edilememesi halinde poliçeler y ll k bazda verilebilir. Ancak, poliçenin süresi 

bitmeden yeni poliçenin TE EKKÜL’e sunulmas  zorunludur.) Herhangi bir nedenle i in 



süresinin uzat lmas  halinde, sigorta süresi uzat lacakt r. Çal an say s nda TE EKKÜL’ün 

onay  ile bir art  gerçekle tirilirse, bu art a ba l  olarak EK POL ÇE düzenlenecektir. 

YÜKLEN C , yukar da belirtilen ko ullar  ta yan sigorta poliçesini i e ba lad ktan sonra 

en geç be  gün içinde TE EKKÜL’e vermek zorundad r. Bu süre içinde poliçenin 

sunulmamas  halinde, ilgili ceza hükmü uygulan r. TE EKKÜL, sorumluluk sigortas n  

YÜKLEN C  ad na yapt rma ve bedelini YÜKLEN C ’den tahsile yetkilidir. 

5.29. Çal anlar n i  huzurunu ve i  düzenini bozan, i i aksatan, uygun olmayan davran larda 

bulunmalar  halinde YÜKLEN C , yaz l  olarak TE EKKÜL taraf ndan uyar l r. Devam  

halinde TE EKKÜL, süre vererek söz konusu çal an n/çal anlar n de i tirilmesini 

YÜKLEN C ’den isteyebilir. Verilen süre içinde çal an n de i tirilmemesi halinde ilgili ceza 

hükmü uygulan r. 

5.30. YÜKLEN C , çal t rd  personelini TE EKKÜL’ün bilgisi olmadan i ten ç karamaz, 

i ini de i tiremez. TE EKKÜL’ün bilgisi d nda i ten ç kard  veya i ini de i tirmesi 

halinde, ilgili ceza maddesi uygulan r. 

5.31. 4857 say l   Kanununun “Mazeret zni” ba l kl  Ek Madde 2 – (Ek: 4/4/2015-6645/35 

md.) gere ince çal ana, evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babas n n, e inin, 

karde inin, çocu unun ölümü hâlinde üç gün, e inin do um yapmas  hâlinde ise be  gün ücretli 

izin verilir. Çal anlar n, en az yüzde yetmi  oran nda engelli veya süre en hastal  olan 

çocu unun tedavisinde, hastal k raporuna dayal  olarak ve çal an ebeveynden sadece biri 

taraf ndan kullan lmas  kayd yla, bir y l içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar 

ücretli izin verilir. 

5.32. K rma, Homojenlendirme ve Harmanlama Birimi’nde mevcutta Motorolla XTNi marka, 

16 kanall , darbe, titre im toz ve s cakl k için askeri 810 C,D,E,F ve IP54/55 standartlar nda 

dayan kl l a haiz, 446 MHz çal ma frekansl , 12,5 KHz kanal aral kl , 16 kanall , 0,5 Watt 

ç k  güçlü, lisans gerektirmeyen, 2400mAh bataryaya sahip, PMR el telsizi kullan lmaktad r. 

YÜKLEN C  firma, bahsedilen telsiz modelinin ayn s ndan ya da bahsedilen telsizle uyumlu, 

bahsedilen telsizle asgari ayn  özelliklere sahip ba kaca bir telsiz marka/modelinden toplam 11 

adet temin edecek ve i e ba lamadan önce Kontrol Te kilat ’na teslim edecektir. Her bir 

telsizle beraber gerekli arj ekipmanlar  ve 22 adet mikrofonlu kulakl k da Kontrol Te kilat na 

teslim edilecektir. Teslim öncesinde, mevcutta bulunan telsizlerle birlikte uyum içinde 

çal mas n  sa layacak gerekli telsiz kalibrasyonlar  YÜKLEN C  taraf ndan yapt r lacakt r. 

YÜKLEN C ’nin talebi üzerine, mevcutta bulunan telsizden bir adet, geçici olmak kayd yla ve 

kalibrasyon amac yla kullan lmak üzere YÜKLEN C ’ye teslim edilebilir. Teslim edilen 

telsizin zarar görmesi veya kaybolmas  halinde tüm bedelleri YÜKLEN C  taraf ndan 



kar lanacakt r. Telsizlerin temini, bak m , ar za giderimi vb. tüm masraflar YÜKLEN C ’ye 

ait olup teklif fiyata dahildir. YÜKLEN C ’nin yükümlülü ü sürdü ü sürece, telsizlerin faal 

halde kalmas  ve faal halde kalmas n  gerektiren tüm masraflar da YÜKLEN C ’nin 

sorumlulu undad r. Faal olmayan telsizler için ilgili ceza maddesi uygulan r. 

5.33. Loder, kamyon ve beko loder, i e ba lamadan en az 2 i  günü önce, gerekli kontroller için 

i  yerinde haz r bulundurulacakt r. 

5.34. YÜKLEN C ’nin ihale kapsam nda çal t rmakta oldu u i  makineleri 24 saat i yerinde 

bulunmak zorundad r. Mü teri talebinin azalmas , sat lar n durmas , ürün sto unun yeterli 

olmas  durumunda günde bir vardiya, iki vardiya gibi k sa duru lar meydana gelebilir. Bu gibi 

durumlarda da i  makineleri (kamyon, loder, beko loder) ile bunlar n operatör ve oförleri 

TE EKKÜL’ün izni olmadan i  yerini terk edemez. Terk etmeleri halinde ilgili ceza maddeleri 

uygulan r. 

5.35. Operatörler/ oförler i  makinelerini kullanmada yetersiz görüldü ü takdirde 

TE EKKÜL’ün teklifiyle de i tirilecektir. 

5.36. Kamyon/loder/beko loder’in ar zalanmas  durumunda, ar za i  ak n  engellemeyecek 

sürede giderilecektir. Aksi halde ilgili ceza maddesi uygulan r. 

5.37.  makineleri, letme s n rlar  içinde çal acak olup, i  makinelerinin herhangi bir 

nedenle karayoluna ç kmas  ile ilgili olarak mevzuattan kaynaklanan sorumluluk 

YÜKLEN C ’ye aittir. 

5.38. Araç ruhsatlar ndaki de i iklik ve uygunsuzluklardan dolay  olu acak cezalardan 

YÜKLEN C  sorumludur. Bundan dolay  TE EKKÜL’e gelecek cezalar, YÜKLEN C ’nin 

hakedi inden kesilecektir. 

5.39. Kamyon/loder/beko loder’in i i olmad  zamanlarda, bunlar n operatörleri/ oförleri, tesis 

s n rlar  içerisinde kalan (K rma tesisi ve çevresi, aç k ve kapal  stok sahalar  vb.) sahalar n 

temizli ini yapacakt r. 

5.40. Kamyon/loder/beko loder fiili çal ma d nda, Harmanlama Üniteleri’nin aras ndaki bo  

alana park edecektir. Park s ras nda makinelere herhangi bir zarar gelmemesi ya da makinelerin 

ba kaca bir eye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almak YÜKLEN C ’nin 

sorumlulu undad r. 

5.41.  makinesi çal t r lmas  ile ilgili olarak mevzuatta olabilecek de i ikliklerden dolay  ek 

mali ve yasal sorumlulu un do mas  halinde bundan YÜKLEN C  sorumlu olacakt r. 

5.42. TE EKKÜL, vardiya düzenlerini i in ak na göre istedi i gibi belirlemekte serbesttir. 

YÜKLEN C , TE EKKÜL’ün vardiya düzenine uymakla yükümlüdür. Gerekli görüldü ü 

takdirde TE EKKÜL çal an say s nda azaltmaya gidebilir. 



5.43.  makinelerinin/kamyonun dikkatsizlik ve/veya tedbirsizlik sonucu letme mallar na, 

ba ka araçlara veya ah slara zarar vermesi durumunda, sorumluluk YÜKLEN C ’ye aittir. 

Sözle me yürürlükte oldu u sürece, YÜKLEN C , TE EKKÜL’ün çal ma nizam ve emniyet 

artlar na harfiyen uymak kayd  ile gerek kendisine gerekse TE EKKÜL’e ait tüm personelin 

emniyeti için her türlü tedbiri almak zorundad r. Aksi halde meydana gelebilecek her türlü i  

kazas , yang n ve kay plardan do acak tüm sorumluluklar tamamen kendisine ait olacakt r. 

YÜKLEN C  bu hususlarda TE EKKÜL’e hiçbir sorumluluk yükleyemez. 

5.44. TE EKKÜL tesislerin revizyonu sebepli duru , uzun süreli ar za ve duru , sat lar n 

aksamas  sebepli duru  ve planl  duru  tarihlerini, sözle me kapsam ndaki hangi faaliyetlere ara 

verilece ini YÜKLEN C ’ye bir yaz  ile bildirir. YÜKLEN C  yaz da belirtildi i ekilde i  

organizasyonunu düzenler. YÜKLEN C  bu duruma itiraz edemeyece i gibi herhangi bir kâr 

kayb  veya zarar talebinde bulunamaz. 

5.45.  makinesi ve kamyon kabinlerinde iklimlendirmeyi sa layan klimalar n faal halde 

tutulmas ndan YÜKLEN C  sorumludur. 

5.46. K rma, Homojenlendirme ve Harmanlama Birimi yetkilileri ile Kontrol Te kilat  ba kan 

ve üyeleri taraf ndan benzer i  olarak verilen her türlü talimat ve i  YÜKLEN C  taraf ndan 

yerine getirilir. 

MADDE 6 -  MAK NES , ARAÇ VE GEREÇLER  
6.1. YÜKLEN C  bu i  kapsam nda bir adet loder, bir adet kamyon ve bir adet beko loder 

çal t racak olup, 2 y ll k süre içinde loder yakla k 12.700 saat, kamyon k sa mesafelerle s k 

dur/kalk periyotlu çal ma rejimi ile yakla k 33.000 km., beko loder ise yakla k 9.000 saat 

çal acakt r.  makineleri ve kamyon kabinleri klimaya sahip olacakt r. 

6.2. 1 adet Kamyon en az 2015 model olacakt r. Kamyon 12 tekerlekli, damperli, saç kasal , 

çift çeker, 8x4 (k rkayak) olacakt r. 

6.3. 1 adet Loder en az 2015 model olacakt r. Kepçesi en az 4 m3 (Kepçe t rnaks z ve kepçe 

geni li i maksimum 350 cm.) olacakt r. En az 220 HP (BG – Beygir gücü) motor gücüne sahip 

olacakt r. 

6.4. 1 adet Beko Loder en az 2015 model olacakt r. Kepçesi kapasitesi (minimum 1 m3, 

maksimum 1,5 m3) olacakt r. Beko Loderin ana çal ma sahalar ndan biri olan 1. Harmanlama 

ünitesi odalar n n kap  ölçüleri yüksekli i 3,00 metre, geni li i 4,60 metre olup, makinenin 

kap dan girip ç kabilece i ölçülerde olmas  gerekmektedir. Big/bag torba ta nmas na uygun 

forklift çatal  ata man na sahip olacakt r. 

6.5. Kamyon, loder ve beko loder’in yak t , ya , bak m , ar zan n giderilmesi vb. gibi tüm 

giderleri YÜKLEN C ’ye aittir. 



MADDE 7 - YÜKLEN C N N D ER YÜKÜMLÜLÜKLER  
7.1. Bu i e ait sözle menin uygulanmas  esnas nda çal t r lacak personele ödenecek en dü ük 
ücret, yürürlükteki asgari ücretin; 

Unvan  Ücret (Asgari Ücretin Yüzde Fazlas ) 
Operatör % 70 fazlas  
Kamyon oförü % 50 fazlas  
K rma Ustas  % 50 fazlas  
K rma çisi % 35 fazlas  

olarak ödenecektir. 
7.2. Bu i e ait sözle menin uygulanmas  esnas nda çal anlara verilecek i  elbiseleri, ki isel 
koruyucu donan mlar, bunlar n nitelikleri ve teslim zamanlar  a a daki tabloda belirtilmi tir. 

stenen 
Tahaffuz 

Malzemesi 

Verili  
Periyodu

(Defa) 

Verilecek 
Çal an 
Say s  
(Ki i) 

Y ll k 
Malzeme

Say s  
(Adet) 

2 Y ll k
Malzeme

Say s  
(Adet) 

Tahaffuz Malzemelerinde stenen 
Standartlar ve Özellikleri 

Teslim Zaman  

 Elbisesi 
(K l k) 

Y lda 1 49 49 98 %100 pamuk gabardin k l k 
kuma tan, alt-üst tak m. Gri renkli. 
Önü fermuarl . Firma ad  üst 
parçan n arkas nda (s rt k sm nda) 
ve ön sol cep üstünde belirgin 
ekilde bas l . Üst parça elyaf 

astarl , diki li, gövde k sm  150 
gr/m2 elyaf astarl , kollar 100 gr/m2 
elyaf astarl  olacakt r. 

49 adedi i  
ba lang c nda, 
kalan 49 adedi 
2019-EK M 
ay n n son 10 
takvim günü 
içerisinde, mesai 
saatleri içerisinde. 

 Elbisesi 
(Yazl k)  

Y lda 1 49 49 98 %100 pamuk gabardin yazl k 
kuma tan, alt-üst tak m. Gri renkli. 
Önü fermuarl . Firma ad  üst 
parçan n arkas nda (s rt k sm nda) 
ve ön sol cep üstünde belirgin 
ekilde bas l . 

49 adedi i  
ba lang c nda, 
kalan 49 adedi 
2019-EK M 
ay n n son 10 
takvim günü 
içerisinde, mesai 
saatleri içerisinde. 

Sweatshirt 
(K l k) 

Y lda 1 49 49 98 %100 pamuk, gri renkli. K l k i  elbisesi 
teslim zaman  ile 
birlikte. 

Tshirt Y lda 1 49 49 98 %100 pamuklu, gri renkli. Yazl k i  elbisesi 
teslim zaman  ile 
birlikte. 

Baret 2 y lda 1 49  49 Asgari 300 gr. ve EN397 
standartlar na uygun, CE uygunluk 
onay na sahip, UV Stabilize ABS 
plastikten imal, enseden 
ayarlanabilir, vidal , havaland rma 
delikli, sar  renkli. 

 ba lang c nda. 

 Botu Y lda 1 49 49 98 EN2035 standart na uygun, su 
geçirmez, siyah deriden, çift 
yo unluklu tabana sahip, çelik 
burunlu, k sa konçlu. 

K l k i  elbisesi 
teslim zaman  ile 
birlikte. 

Toz 
Maskesi 

Ayda 8 49 4.704 9.408 EN149:2001 standart na uygun ve 
FFP2 s n f nda, CE uygunluk 
onay na sahip. 

4.704 adedi i  
ba lang c nda, 
kalan 4.704 adedi 
2019-EK M 
ay n n son 10 
takvim günü 
içerisinde, mesai 
saatleri içerisinde. 
 
 



 Eldiveni Ayda 8 49 4.704 9.408 A nmaya, sürtünmeye, 
ya lanmalara dirençli, pamuk 
astarl  nitril eldiven. EN388 
standart na uygun ve CE uygunluk 
onay na sahip. 

Toz maskesi 
teslim zaman  ile 
birlikte. 

Kullan At 
Kulak 
T kac  

Ayda 16 49 9.408 18.816 36 dB gürültü dü ürme seviyesine 
sahip, EN352 normlu, sünger tip, 
ipli, tek kullan ml k. 

9.408 adedi i  
ba lang c nda, 
kalan 9.408 adedi 
2019-EK M 
ay n n son 10 
takvim günü 
içerisinde, mesai 
saatleri içerisinde. 

Toz 
Gözlü ü 

Y lda 1 49 49 98 EN 166 normlar na uygun ve CE 
uygunluk onay na sahip. 

K l k i  elbisesi 
teslim zaman  ile 
birlikte. 

kaz 
Yele i 
(  
Güvenli i 
Yele i) 

6 Ayda 1 49 98 196 %100 polyesterden imal, fileli 
fosforlu kuma , ye il renkli, firma 
ad  yelek s rt k sm nda siyah renkle 
yaz l , çift s ra reflektörlü, EN471 
standartlar na uygun. 

98 adedi i  
ba lang c nda, 
kalan 98 adedi 
2019-EK M 
ay n n son 10 
takvim günü 
içerisinde, mesai 
saatleri içerisinde. 

Tam 
korumal  
vücut 
ku a  

2 y lda 1   3 %100 polyester, max. a rl k 2.100 
kg., dikey ve yatay ya am 
hatlar nda kullan ma uygun, 
ergonomik, bel/bacak/s rt/omuz 
destek yastakl , s rt/gö üs/bel arkas  
ve yanlarda ba lant  noktalar  
bulunan, UV mukavemeti yüksek, 
çelik ve metal aksamlar  paslanmaz, 
CE0123, EN361, EN358 ve EN813 
standartlar na uygun. 

 ba lang c nda. 

Lanyardl  
ok emici 

2 y lda 1   3 Statik halat lanyardl , ok emici ucu 
ve lanyard ucu karabinal , tek 
bacakl , uzunluk max 1,5 metre, ok 
emici k sm  EN354, EN362, 
EN12275 standartlar na uygun, 
statik halat k sm  EN1891 
standartlar na uygun. 

 ba lang c nda. 

Emniyet 
halat  

2 y lda 1   3 Mukavemet minimum 4000daN, 
yap s  örgü tipi (braided), çap 
14mm., %100 polyester, uzunluk 20 
metre, her iki ucu da lanyardl  ve 
karabinal , EN354 standartlar na 
uygun. 

 ba lang c nda. 

 
7.3. YÜKLEN C  çal anlar na, TE EKKÜLÜMÜZ yemekhanesinden ayni olarak yemek 
verilecektir. Yemek bedeli ihale süresince 9,00 TL+KDV/Ö ün sabit ücret ile, çal an ba na 
26 Ö ün/Ay üzerinden hesaplanacak ve ayl k hakedi lerden kesinti eklinde tahsil edilecektir. 
Toplam yemek bedeli hesaplan rken, çal an için hakedi te yevmiye ödemesinin yap lmad  
durumlarda (duru  süreleri, ücretsiz izinler, eksik yevmiye miktarlar  vb.) 26 Ö ün/Ay 
miktar ndan, ödeme yap lmayan gün kadar kesinti uygulanacakt r. 
7.4. YÜKLEN C , çal anlar n n i e geli  gidi lerinin gerçekle mesi için, her bir çal ana nakdi 
olarak 26 Gün/Ay üzerinden, brüt 6,00 TL yol ödemesi gerçekle tirecektir. Ancak hakedi te, 
çal an için yevmiye ödemesinin yap lmad  durumlarda (duru  süreleri, ücretsiz izinler, eksik 
yevmiye miktarlar  vb.), yol bedeli hesaplan rken 26 Gün/Ay miktar ndan, ödeme yap lmayan 



gün kadar kesinti uygulanacakt r, bu kesinti çal anlar n bordrosuna da yans t lacakt r. 
Çal anlara gerçekle tirilen bu ödemeler, maa  ödemeleri ile birlikte ödenecektir. YÜKLEN C  
çal anlar ,  TE EKKÜLÜMÜZ servislerinden yararland r lmayacakt r. TE EKKÜLCE, 
YÜKLEN C  çal anlar n n i e geli  gidi leri için ba kaca bir ödeme yap lmayacakt r.  
7.5. Ulusal ve dini bayramlarda ve genel tatil günlerinde çal ma yap lmas  TE EKKÜL’ün 
tasarrufunda olup sözle me süresince öngörülen yevmiye miktarlar  a a da belirtilmi tir. 
Öngörülen bayram ve genel tatil günlerinde TE EKKÜL’ün tasarrufu ile çal ma 
gerçekle tirilmesi halinde, çal anlara bu çal malar  için 4857 say l   Kanununun 47. 
maddesi kapsam nda ücret ödenecektir. 
 

S ra 
No Unvan  Miktar  

(Ki i) 

Toplam (2 Y ll k)
Yevmiye 
Miktar  

1 Operatör 8 248 
2 Kamyon 

oförü 
veya 
K rma 
Ustas  

23 713 

3 K rma çisi 18 558 
 
MADDE 8 - HAKED  VE ÖDEME LEMLER  
8.1. Geçici hakedi ler kesin ödeme mahiyetinde olmamak ve kazan lm  hak say lmamak üzere 

ayl k olarak yap l r. e ba lad ndan itibaren meydana getirilen i ler, kontrol te kilat  

taraf ndan YÜKLEN C  veya vekili ile birlikte hesaplan r ve bulunan miktarlar, teklif edilen 

birim fiyatlarla çarp lmak suretiyle sözle medeki esaslara uygun olarak hakedi  raporuna 

geçirilir. 

8.2. Hakedi  tutar ; makine ücreti ile i çilik ücretlerinin toplam d r. 

8.2.1. KAMYON, LODER VE BEKO LODER ÜCRET : 

 makinesi ödemesi, TE EKKÜLCE yetkilendirilen kontrol te kilat  taraf ndan ay 

sonunda olu turulan birle tirilmi  tonaj çizelgesi esas al narak gerçekle tirilecektir. 

Birle tirilmi  tonaj çizelgesi; 

(a) Her ay n sonunda Ö ütme Birimi’nce Kontrol Te kilat na bir tablo halinde bildirilen, 

Ö ütme Tesislerinden al nan üretim de erlerini, 

(b) Her ay n sonunda Stok ve Sevkiyat Birimi’nce bir tablo halinde bildirilen, -25 mm. 

boyutuna k r larak (beko loder marifeti olmaks z n) letme d na sevk edilen 

cevherlerin kantar tart m de erlerini, 

(c) Her ay n sonunda Stok ve Sevkiyat Birimi’nce bir tablo halinde bildirilen, kamyon ve 

loder marifetiyle paçallanarak, (beko loder marifeti olmaks z n) letme d na sevk 

edilen cevherlerin kantar tart m de erlerini, 



(ç) Nakil men ei Ö ütme Birimi olmayan ve BEKO LODER vas tas yla gerekli 

ata manlar kullan larak harmanlama odalar na bo alt lan ürün miktar n , 

(d) Ödemeye esas toplam tonaj de erini, 

içerecektir. Ödemeye esas toplam tonaj hesaplan rken, (b), (c) ve (ç) bendinde belirtilen 

tonajlar maliyet ve nem katsay lar  ile çarp larak, (a) bendindeki tonaj ise do rudan hesaba 

dâhil edilecektir. 

* Ödemeye esas toplam tonaj = Ödemeye esas letme d na sevkedilen ürün tonaj  + 

Ödemeye esas harmanlama odalar na bo alt lan ürün tonaj  + Ö ütme tesislerinden 

elde edilen ö ütülmü  ürün tonaj  

* Ödemeye esas letme d na sevkedilen ürün tonaj  = ( letme d na sevk edilen paçallanm  

ürün tonaj  + letme d na sevk edilen k r lm  ürün tonaj ) * 0,80 * Nem çarpan  

*Ödemeye esas harmanlama odalar na bo alt lan ürün tonaj  = Harmanlama odalar na bo alt lan 

ürün tonaj  * 0,20 

*0,80 = Maliyet katsay s  (Kamyon ve loder maliyetinin, toplam i  makinesi maliyetine oran ) 

*0,20 = Maliyet katsay s  (Beko loder maliyetinin, toplam i  makinesi maliyetine oran ) 

*0,9409 = Kolemanit için Nem çarpan  

*0,9300 = Üleksit için Nem çarpan  

ÖRNEK: Ö ütme tesislerinden elde edilen ö ütülmü  ürün miktar  1.000 ton, letme d na sevk 
edilen k r lm  kolemanit miktar  100 ton, letme d na sevk edilen paçallanm  kolemanit 
miktar : 50 ton, harmanlama odalar na bo alt lan big/bag ürün tonaj  160 ton ise; 
Ödemeye esas toplam tonaj= 1000ton + ((100+50)*0,9409*0,80)) + (160*0,20) = 1.144,91 ton 

8.2.2. Ç L K ÜCRET : 

- 8 Ki i (Operatörler) * Teklif Edilen Birim Fiyat (TL/Ay) 

- 23 Ki i (Kamyon oförleri + K rma Ustalar ) * Teklif Edilen Birim Fiyat (TL/Ay) 

- 18 Ki i (K rma çileri) * Teklif Edilen Birim Fiyat (TL/Ay) 

- 8 Ki i (Operatörler) * Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çal ma çin Teklif 

Edilen Birim Fiyat (TL/Yevmiye) 

- 23 Ki i (Kamyon oförleri + K rma Ustalar ) * Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde 

Çal ma çin Teklif Edilen Birim Fiyat (TL/Yevmiye) 

- 18 Ki i (K rma çileri) * Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çal ma çin Teklif 

Edilen Birim Fiyat (TL/Yevmiye) 

- veren Mali Mesuliyet Sigortas  (Y ll k) * Teklif Edilen Birim Fiyat (TL/Y ll k Poliçe) 

çarp mlar n n toplam  eklinde hesaplanacakt r. 



8.3. Her geçici hakedi  tutar na Katma De er Vergisi (KDV) eklenir ve ödemeler, bu tutar 

üzerinden düzenlenecek fatura kar l , sözle mede yaz l  kesintiler, varsa YÜKLEN C ’nin 

TE EKKÜL’e olan borçlar  ve cezalar ile kanunen al nmas  gereken vergiler kesildikten sonra 

TE EKKÜL Mali ler Dairesi Ba kanl nca sözle mede belirtilen süre içinde yap l r. 

8.4. Geçici hakedi  ödemesi yap labilmesi için YÜKLEN C , 

A) Uygulama ay na ait; 

- Puantaj cetvelini (ay n 5’ine kadar), 

- Çal anlar n maa lar n n ödendi ine dair banka onayl  belgeyi (ay n 5’ine kadar), 

- Çal anlar n ücret bordrolar n  (ay n 5’ine kadar), 

- Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümlerini (ay n 15’ine kadar), 

- SGK borcu yoktur belgesini (internet ç kt s ) (ay n 15’ine kadar), 

- Vergi borcu yoktur belgesini (ay n 15’ine kadar), 

- Çal anlardan rapor alan ve izin kullananlara ait belgeleri (ay n 15’ine kadar), 

B) Bir önceki aya ait; 

- KDV beyannamesini, tahakkuk ve tahsil fi lerini (ay n 15’ine kadar), 

- Muhtasar beyannamesini, tahakkuk ve tahsil fi lerini (ay n 15’ine kadar), 

- SGK tahakkuk fi lerini ve tahsil makbuzlar n  (ay n 15’ine kadar), 

- Te ekkülce talep edilecek di er sair belgeleri, 

TE EKKÜL’e vermek zorundad r. 

Örnek: Mart 2015 ay na ait hakedi in Nisan 2015 ay nda ödemesi yap l rken yukar da (A) 

bendinde say lan belgeler Mart 2015 ay na ait olmal d r. B bendinde say lan belgeler ise ubat 

2015 ay na ait olmal d r. 

Son hakedi te ise her türlü kontrol yap ld ktan ve en son çal lan aya ait tüm belgelerin (yani 

A ve B bentlerinde belirtilen) tamamlanmas n  müteakip ödeme yap lacakt r. Aksi takdirde son 

hakedi ten varsa çal an ve sigorta alacaklar  ile TE EKKÜL alacaklar  toplam n n %10 fazlas  

bloke edilecektir. 

YÜKLEN C , puantaj cetveli, çal anlar n maa lar n n ödendi ine dair onayl  liste ve maa  

bordrolar n , izleyen ay n 5 inci gününe kadar TE EKKÜL’e vermek zorundad r. zleyen ay n 

5’ine kadar istenilen belgelerin verilmesi halinde, çal an ücretlerine tekabül eden k s m hemen 

ödenecektir. (Örnek: Mart ay n n hakedi i ile ilgili olarak, YÜKLEN C  Nisan ay n n 2’sine 

kadar çal an ücretlerini yat racak ve Nisan ay n n 5‘ine kadar puantaj cetveli, çal anlar n 

maa lar n n ödendi ine dair onayl  liste ve maa  bordrolar n  TE EKKÜL’e verecektir.) 

8.5. Çal an alacaklar n n ödenmemesi ya da YÜKLEN C ’nin, Maliye Bakanl nca 

belirlenen tutar n üzerinde vadesi geçmi  vergi borcunun ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’na 



idari para cezas , prim ve prime ili kin gecikme cezas , gecikme zamm  ve di er ferilerinden 

olu an borcunun bulunmas  durumunda, hakedi  ödemesi yap lmaz. TE EKKÜL ödenmeyen 

hakedi ten öncelikle ödenmemi  çal an alacaklar n  öder ve varsa TE EKKÜL alacaklar n  

mahsup eder. Bu ödemelerden sonra ilgili mevzuat gere i i lem yap l r. 

MADDE 9 - CEZA  HÜKÜMLER 
9.1. 6331 say l   Sa l  ve Güvenli i Kanun ve ilgili mevzuat ndan do an yükümlülüklerini 

yerine getirmemesinden dolay  YÜKLEN C , 6331 say l  Kanunun “ dari para cezalar  ve 

uygulanmas ” ba l kl  26 nc  maddesinde belirtilen ceza/cezalara maruz kal r ve bu nedenle de 

TE EKKÜL ilgili mercilere ya da üçüncü ah slara herhangi bir ödeme yaparsa YÜKLEN C , 

bu ödemeleri ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizleriyle birlikte TE EKKÜL'e derhal 

ödemekle yükümlüdür. Aksi halde TE EKKÜL, bildirimde bulunmaks z n bu alacaklar n  

YÜKLEN C 'nin hakedi  veya teminatlar ndan kesmeye yetkilidir. Hakedi  veya teminat yoksa 

ya da yetersiz ise TE EKKÜL, bildirimsiz olarak dava veya icra yoluyla kalan alaca n  tahsile 

yetkilidir. 

TE EKKÜL, YÜKLEN C  taraf ndan yerine getirilmeyen i  sa l  ve güvenli ine ili kin her 

türlü yükümlülü ü, giderleri YÜKLEN C ’ye ait olmak üzere, YÜKLEN C  ad na yerine 

getirme hakk na sahiptir. 

9.2. YÜKLEN C ’nin, i in ba lang c nda (5.1., 5.2.) verilmesi gereken belgeleri süresi içinde 

vermemesi durumunda, gecikilen her gün için sözle me bedelinin 5/100.000 (yüz binde be ) 

oran nda ceza uygulan r. 

9.3. YÜKLEN C ’nin, sözle me konusu i  kapsam ndaki çal anlar n ücretlerini, tam ve tek 

seferde, izleyen ay n en geç ikinci i  gününe (ikinci gün dahil) kadar yat rmamas  halinde, 

sözle me bedeli ile 1/100.000 (yüz binde bir) ceza oran  çarp larak bir (1) çal an için 

uygulanacak bir (1) günlük ceza tutar  hesaplan r. Bu tutar ile ücreti geciktirilen çal an say s  

ve iki (2) i  gününden sonraki geciktirilen takvim günü say s  çarp l r ve toplam ceza tutar  

hesaplanarak uygulan r. 

Örnek: 

Sözle me  bedelinin  1.200.000  TL.  oldu u,  10  ki inin  çal t ,  ceza  oran n n  %  0,008 (Yüzbinde 

8) oldu u bir y l süreli hizmet al m  i inde, 10 ki inin ücretinin ikinci i  gününden sonraki 3 takvim 

günü geciktirilmesi halinde uygulanacak ceza, a a daki gibi hesaplan r. Çal an Ba na Bir Günlük 

Ceza Tutar = Sözle me Bedeli x Ceza Oran  = 1.200.000 x 0,00008 =96 TL olacakt r. 

10 ki inin ücretlerinin ikinci i  gününden sonraki 3 takvim günü gecikmeyle ödenmesi durumunda; 

Toplam Ceza Tutar = Çal an Ba na Bir Günlük Ceza Tutar  x Çal an Say s  x Gecikilen Gün = 96 x 

10 x 3 = 2.880 TL olacakt r. 



9.4. Çal anlara uygun ve yeterli say da ki isel koruyucu donan m ve i  elbisesi verilmemesi, 

eskilerinin de i tirilmemesi ya da çal anlar n kullanmad n n tespiti halinde, her bir çal an 

için sözle me bedelinin 8/1.000.000 (bir milyonda sekiz) oran nda ceza uygulan r. 

9.5. Y ll k ücretli izin kullananlar ve 4857 say l   Kanununun “Mazeret zni” ba l kl  Ek 

Madde 2 – (Ek: 4/4/2015-6645/35 md.) kapsam nda mazeret izinli olanlar hariç olmak üzere; 

YÜKLEN C ’nin mazeretsiz ve izinsiz olarak i e gelmeyen çal an yerine ayn  nitelikte çal an 

çal t rmad  gün ba na, o nitelikteki çal anlar için hakedi  dönemine ait yevmiye tutar n n 2 

(iki) kat  ceza uygulan r. 

9.6. YÜKLEN C  çal anlar n n, çal ma saatleri içinde TE EKKÜL’ün izni ve bilgisi d nda 

i in ba nda bulunmad n n tespiti halinde çal an ba na sözle me bedelinin 6/100.000 (yüz 

binde alt )  oran nda ceza uygulan r. 

9.7.  huzurunu veya i  düzenini bozdu una, i i aksatt na, uygun olmayan davran larda 

bulundu una dair tutanak tutulmas  nedeniyle TE EKKÜL taraf ndan de i tirilmesi istenen 

çal an n en geç 2 (iki) i  günü içerisinde de i tirilmemesi halinde gecikilen her takvim günü 

için çal an ba na sözle me bedelinin 9/100.000 (yüz binde dokuz) oran nda ceza uygulan r. 

9.8. YÜKLEN C , bütün çal anlar için ki i ba na belirlenen veren Sorumluluk Sigortas  

poliçelerini vermemesi halinde gecikilen her takvim günü için  sözle me  bedelinin 

15/1.000.000 (bir milyonda on be ) oran nda ceza uygulan r. 

9.9. 8inci maddenin 4üncü bendinde belirtilen belge/belgelerin süresinde verilmemesi halinde, 

belge/belgeler için belirtilen sürelerden sonraki gecikilen her takvim günü için, sözle me 

bedelinin 2/100.000 (yüz binde iki) oran nda ceza uygulan r. 

9.10. TE EKKÜL’ün bilgisi olmadan i ten ç kart lan veya i i de i tirilen her bir çal an için 

sözle me bedelinin 6/10.000 (on binde alt ) oran nda ceza uygulan r. 

9.11. Loder, beko loder veya kamyonun, i  yerinden izinsiz olarak ayr ld n n tespiti halinde, 

i yerinden izinsiz olarak ayr lan her bir araç/i  makinesi ba na sözle me bedelinin 15/100.000 

(yüz binde on be ) oran nda ceza uygulan r. 

9.12. Ö ütme tesisleri -25mm. cevher silolar n n beslenmesi faaliyetinin, operatörden 

kaynaklanan bir sebeple aksamas  durumunda, do acak üretim ve i gücü kay plar  

YÜKLEN C ’nin hakedi inden kesilecektir. 

9.13. YÜKLEN C  taraf ndan cevherin zayi olmas na sebep olunursa (örnek; cevhere ya , 

mazot vb. kar mas ), zayi olan ürün miktar n n bedeli, kirlenen cevherin niteli ine 

bak lmaks z n (hangi boyutta oldu u ya da üleksit/kolemanit oldu una bak lmas z n), 

ö ütülmü  kolemanitin nihai sat  bedeli üzerinden hesaplanarak YÜKLEN C ’nin 

hakedi inden %5 fazlas yla kesilir. 



9.14. Loder, beko loder ya da kamyonun herhangi birisinin ar zalanmas  durumunda, ar za 12 

saat içerisinde giderilmek ya da ar zalanan makine ile ayn  özelliklere sahip ba ka bir i  

makinesi ile i  yürütülmek zorundad r. Ar zan n 12 saati geçmesi ve yerine muadili bir araç 

sa lanmamas  durumunda, ar zan n ba lang c ndan itibaren geçen her 12 saat için sözle me 

bedelinin 15/100.000 (yüz binde on be ) oran nda ceza uygulan r. Ar zan n 2 günü geçmesi 

durumunda, ceza 3. günden itibaren her 12 saat için sözle me bedelinin 30/100.000 (yüz binde 

otuz) oran nda ceza uygulan r. Ar zan n 6 günden fazla sürmesi ve YÜKLEN C ’nin de 

ba kaca bir araç temin edememesi durumunda TE EKKÜL sözle meyi feshedebilir. 

9.15. Loder, beko loder ya da kamyonun herhangi birinin ar zal  olmas , akaryak t temin 

edememe vb. ba kaca nedenlerle çal lamad  durumlarda, TE EKKÜL herhangi bir uyar ya 

gerek kalmaks z n araç temini, yak t temini de dâhil her türlü önlemi YÜKLEN C  ad na alma 

yetkisine sahiptir. Bu durumda, TE EKKÜL’ce yap lan tüm masraflar YÜKLEN C ’nin 

hakedi inden %50 fazlas yla tahsil edilir. 

9.16. Telsizlerin zaman nda teslim edilmemesi durumunda her bir telsiz ba na, gecikilen her 

gün için sözle me bedelinin 3/1.000.000 (bir milyonda üç)  oran nda ceza uygulan r. 

9.17. Faal olmayan telsiz/telsizler için 30 takvim günü tamir/bak m süresi verilir. Tamir/bak m 

süresinin 30 takvim gününü geçmesi durumunda, tamir/bak m süresi geçen her bir telsiz 

ba na, her gün için sözle me bedelinin 8/1.000.000 (bir milyonda sekiz) oran nda ceza 

uygulan r. 

9.18. Faal haldeki telsiz say s n n 9’un alt na dü mesi durumunda, say n n 9’a tamamlanmas n  

gerektiren her bir telsiz ba na, her gün için sözle me bedelinin 8/100.000 (yüz binde sekiz)  

oran nda ceza uygulan r. 

9.19. Çal anlar n cevhere, çöp, sigara izmariti, ka t, metal, bez parças , üstüpü vb. gibi 

maddeleri att n n ya da çal ma alanlar nda g da ve türevlerini (çekirdek, çikolata vs.) 

tüketti inin tespiti halinde, her bir olay için sözle me bedelinin 15/1.000.000 (bir milyonda on 

be ) oran nda ceza uygulan r. 

MADDE 10 - F YAT FARKI HESABI VE UYGULANACAK KATSAYILAR 
10.1. Bu i  kapsam ndaki i çilik ödemeleri için 31/08/2013 tarih, 28751 say l  Resmi Gazetede 

yay mlanan “4734 say l  Kamu hale Kanununa Göre hale Edilen Hizmet Al mlar nda 

Uygulanacak Fiyat Farklar na li kin Esaslar” n 6. maddesine göre fiyat fark  verilecektir. 

10.2. Bu i  kapsam nda i  makineleri (kamyon, loder, beko loder) için 31/08/2013 tarih, 28751 

say l  Resmi Gazetede yay mlanan “4734 say l  Kamu hale Kanununa Göre hale Edilen 

Hizmet Al mlar nda Uygulanacak Fiyat Farklar na li kin Esaslar” n 5. maddesine göre fiyat 

fark  verilecektir. 



Kamyon, loder, beko loder için fiyat fark  hesab nda a a da sunulan katsay lar kullan lacakt r. 

a1 0,0000 
a2 0,0000 
b1 0,7241 
b2 0,1503 
c 0,1256 
Toplam 1,0000 

 

MADDE 11 - D ER HUSUSLAR 
Te ekkülce sa lanacak faydalar a a da sunulmaktad r; 

11.1. YÜKLEN C  çal anlar na k yafetlerini de i tirmeleri ve muhafaza etmeleri için elbise 

dolab  verilecek, mevcutta bulunan “soyunma odas ”ndan yararlanmalar  sa lanacakt r. 

11.2. YÜKLEN C  çal anlar n n, molalarda, mevcutta bulunan “i çi dinlenme odas ”ndan 

yararlanmalar  sa lanacakt r. 

11.3. Dinlenme ve oturma odalar n n s t lmas  ve ayd nlat lmas  TE EKKÜL taraf ndan 

bedelsiz olarak sa lanacakt r. 

11.4. Temizlikte kullan lacak malzemeler (kürek, süpürge, f rça, deterjan vb.) TE EKKÜL 

taraf ndan bedelsiz olarak sa lanacakt r. 

11.5. YÜKLEN C  çal anlar , kullan m na sunulan çay oca ndan kendi imkânlar  dâhilinde 

elektrik, su ve tüpgaz ücretine tabi tutulmadan yararland r lacakt r. Fakat çay oca n n 

kullan m  ile ilgili olarak tüm yasal sorumluluk YÜKLEN C ’ye aittir. TE EKKÜL sadece çay 

oca , elektrik, su ve tüpgaz kullan m na imkân tan yacakt r. 

11.6. YÜKLEN C  firma talep ederse, Loder, Kamyon ve Beko Loder’i y kamak için 

Konsantratör tesisleri silo altlar nda bulunan imkanlardan bedelsiz olarak faydalanabilir. Fakat 

bu imkanla ilgili bir sorun ç kmas  halinde, TE EKKÜL bu araçlar n y kanmas  için ba kaca 

bir imkan sa lamak zorunda de ildir. Bu hususta gerekli tedbirleri (bas nçl  y kama makinesi 

vs. gibi) alma sorumlulu u YÜKLEN C ’ye aittir. 

11.7. YÜKLEN C  firma, loder, beko loder ve kamyon için bas nçl  hava kullanmas  

gerekti inde K rma, Homojenlendirme ve Harmanlama Birimi ile Ö ütme Biriminin 

bulundu u yerle ke alan ndaki imkanlardan yetkililerin gösterdi i noktalarda faydalanabilir. 

Fakat bu noktalarda herhangi bir aksakl k ya anmas  durumunda, TE EKKÜL ba kaca bir 

imkan sa lamak zorunda de ildir. Bu hususta gerekli tedbirleri (kompresör vs. gibi) alma 

sorumlulu u YÜKLEN C ’ye aittir. 

MADDE 12 - bu Teknik artname, bu maddesiyle birlikte 12 (on iki) maddeden ibarettir. 


