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MADDE-1) iSiNKONUSU 

TPAO Batman Bolge Miidiirliigii Oretim Miidiirliigii' ne ait mevcut ve yeni as;tlacak sahalarda 

Seyyar Pornpalama Uuilesi (Skid Pwnp Uuil) ve Bagli ekiprnanlan 4 adet slirticlilii tanker, J adet 91plak 

~aseh siiriiclilli kamyon ve her pompalama ekibi is;in birer adet olmak i.izere toplam 3 adet 4X4 Pick-Up 

ile ylirtittilmesi i~idir. 

1 1) Mevcut ve yeni n91lncak olnn ham petrol, ctogal ga?, lrnrhonctioksit gn?.t vo su iinitim 

sahalarmduki kuyulara, manifold vo hatlara petrol vo/voya su basma (Enjeksiyon) i~lerinin 

yap1lmas1, 

1.7) Hat hictrostatik testlerinin yapilmast, 

1.3) Kuyu ve Manifold hatlarma ince petrol bas1Lmas1, 

1.4) Kuyulara anliltis veya tubing is;inden ince petrol bas1lmas1, 

1.,) Hat patlag1 ya da c;,ah~ma anlarmda; temizlik ve emniyet amac1yla hattm su ile silpUrUlmesi, 

1.6) Atik su kuyu aniili.islerini gerektiginde inhibitorli.i su ile doldurulmak, 

l. 7) Atik su enjeksiyon kuyularmda enjeksiyon degerlerinin belirlenmesi amac1yla basms: ve debi 

gibi fiziksel parametrelerin olc;,Ulmesi, 

1.8) ilgili amir tarafmdan belirtilen basms: ve debi degerlerine gore operasyonun gerc;,ekle~tirilmesi 

1.9) istasyon alamnda ttkanan hatlara petrol, nafta, asit gb. Enjeksiyon i~lerini yaparak hat 

i~lerliginin saglanmas1, 

... .. ... .i~lerinde kullamlmak i.izere a~ag1da tabloda ozellikleri belirtilen toplam 4 adet si.irlici.ilti tanker, 3 

adet stiri.ici.illi <;1plak ~ase kamyon ve 3 adet 4X4 Pick-Up aras; kiralama i~idir. 

MADDE-2) KiRALANACAK TASITLARLA iLGiLi HUSUSLAR 
2.1) Kiralanacak arac;,lann cins, miktar ve ozellikleri tablo-1 ' deki gibidir. 

TABL0-1 
SIRA ARACIN NiTELiGi 

- ·····-------- - ----r-~- -~ 
MiKTARI 

1 

2 

Siirficiilii, 3 dingilli (6x2) Tankerli Arai;: En az 2016 model, MOTOR 
KARAKTER.lSTlG1: Motor turbo-d1zel Intercooler ilmteh, 6 stlmdtrh tip, 4 zamanh 
Euro- I standardmda, Motor gi.icil 250 PS/2200 did' dan az olmayacakttr. Tork 1500 
d/d'da 950Nm'den az olmayacakttr. DEBRiYAJ: kuru diskli, servo takviyeli hidrolik 
tip olacakttr. Di$Li KUTUSU (SANZIMAN) Minimum 6 ileri, 1 geri senkrome91i 
vites bulunacakttr. Sanztman ilzerinde 35 HP olmak ilzere PTO 9tk1~1 olacakttr. 
DiFERANSiYEL: Tek h1zh, diferansiyel kilit (9amur takviyeli) sistem olacakttr. 
Ta~una kapasitesi minimum 25,000Kg olacaktu. DiNGiL VE KAPASiTELERi: On 
dingil I kesitli 9elikten, minimum 7000 kg. Kapasiteli olacakttr. DiREKSiYON 
S1STEM1: Manevra ve kullanma kabiliyeti ytiksek, hidrolik integral tip olacakttr. 
$6F6R KABiNi: <;elik sa9tan ve one egilebilir tip olacakt1r. Araca 9eki tak1labilecek 
~ekilde kanca ve pimi olacakttr. Azami ytiklii ttrmanma yetenegi % 48.3 olacakt1r. 
Azumi scyir h1z1 83 km/h olocokttr. Ekipmon koymok ilzoro uygun ebotlarda olacakttr. 
TANK KAPASiTESi minimum 125 BBL olacakttr. Her tankerde I 'er Adet Dizel Su 
Motoru olacakttr. Dizel su motoru, 5KW, mar~h, Yatay tek kademeli santrifiij pompa 
akupleli, emme derinligi NPSHrrun=8m, Manometrik Basma ytiksekligi Hmin=60m, 
Emme ve Basm9 9tk1~ 9aplan 2" ol9tisilnde olacakttr. 

Siiriiciilii 4 dingilli (8x2) ~•plak ~ase Kamyon: En az 2016 model, MOTOR 

KARAKTERiSTiGi: Motor turbo-dizel Intercooler tiniteli, 6 silindirli tip, 4 

4Adet 

3Adet 
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zamanlı Euro-1 standardında, Motor gücü 250 PS/2200 d/d 'dan az 
olmayacaktır. Tork 1500 d/d'da 950Nm 'den az olmayac.aktır . Faydalı Şas� 
Uzunluğu Lmin=7400mm olacaktır. DEBRİYAJ: kuru diskli, servo takviyeli 
hidrolik tip olacaktır. DİŞLİ KUTUSU (ŞANZIMAN) Minimum 6 ileri, 1 geri 
�eıık.ı oıneyli vile� l.ıuluııac.;aklıı. ŞaııLııııaıı üLeı iıı<le J5 l iP olınak ilLcrc PTO 
çıkışı olacaktır. DİF.61<.ANSİY bL: ·ı ek hızlı, diferansiyel kilit (çamur 
takviyeli) sistem olacaktır. Taşıma kapasitesi minimum 25,000Kg olacaktır. 
f'RENLER: Tam havalı kuru tip servis freni olacaktır. Park halinde hava 
kumandalı yaylı el freni olacaktır. Anıcı yavaşlatmak için cgzost fren tnkviycli 
olacaktır. ABS ve ASR araç üzerinde monteli olacak. DİNGİL VE 
KAPASİTELERİ: Ön dingil I kesitli çelikten, minimum 7000 Kg. Kapasiteli 
olacaktır. Arka dingiller toplum minimum 23,000 Kg. Taşıma kapasiteli 
olocoktır. SÜSPANSİYON: Ün dingil sü'ipnnr.iyonıı ynrı �tiptik, yaprak yaylı, 
teleskopik amortisörlü olacaktır. DİREKSİYON SİSTEMİ: Manevra ve 
kullanma kabiliyeti yüksek, hidrolik integral tip olacaktır. ŞÖFÖR KABİNİ: 
Çelik saçtan ve öne eğilebilir tip olacaktır. Araca çeki takılabilecek şekilde 
kanca ve pimi olacaktır. Azami yüklü tıımanma yetcncgi % 48.3 olacaktır. 
Azami seyir hızı 83 km/h olacaktır. Ekipman koymak üzere uygun ebatlarda 
sandık (avadanlık) olacaktır. 25T kapasiteli ve şase ölçüleri Seyyar Pompalama 
Ünitesi (Skit Pump Unit) yerleştirilebilecek şekilde olacaktır. 
Sürücüsüz 4x4 Pick-Up: Her bir ekipte birer adet olmak üzere; toplam 3 adet 
4x4 arazi tipi, Çift kabinli, en az 2018 model, Motor Gücü en az Pmin=l 00 BG, 
Dizel, Silindire Hacmi en az V min=2450 cm3 

23.02.2023 

3 Adet 

2.2) 

2.3) 

2.4) 

Araçlar YÜKLENİCİ mülkiyetinde ise taşıtın trafik tescil belge ve tüm evrak fotokopileri 
İDARE'ye verilir. Değil ise sözleşme dönemi sonuna kadar noter onaylı taahhütname ile 
kullanım hakkı İDARE'ye ibra edilir. 
YÜKLENİCİ bu iş kapsamında sunduğu araçların üzerine monte edilecek ekipmanlar ile ilgili 
tüm araç tadilat projelerini yaptırmak ve hu konudaki tüm gi<lt:rleri ödemek ile yükümlüdür. Bu 
hususta İDARE'den herhangi bir ücret talebinde bulunamaz. 
Araçların K 1 ve sürücülerin uygun SRC belgesi olacaktır. 

MADDE-3) SÜRÜCÜLÜ TANKER VE KAMYON ARAÇLARIN ÇALIŞMA PROGRAMI 
VE KAMYON ARAÇLARIN İLAVE ÇALIŞMA, HARCIRAH VE OTEL ÜCRETLERİ 

3.1) Merkez, Saha ve İstasyon Çalışmalarındaki çalışma saatleri 4857 iş kanununda 
belirtilen haftalık 45 saat olacak şekilde İDARE'nin belirleyeceği çalışma 
programlarına göre yapılacaktır. Resmi ve Genel Tatil, Dini ve Milli Bayram günleri 
hariç Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 08:00-12:00 saatleri arası 
çalışma, 12:00-13:00, saatleri arası ara dinlenme, 13:00-17:00 saatleri arası çalışma, 
Cumartesi günü 08:00-13:00 saatleri arasında çalışma olacaktır. Hizmet konusu iş, 
haftanın 7 günü, günün ?.4 saati ile Genel Tatil günleri, Resmi ve Dini Bayram 
tatillerinde de ihtiyaç duyulan gün ve saatlerde devam edebilecektir; Fazla 
çalıştınlmaları halinde, çalışılan sürenin yasal karşılığı olan süre kadar İDARE'ce 
YÜKLENİCİ elemanlarına istirahat yaptırılacaktır. İstirahat yaptırılmadığı takdirde 
fazla çalışma bedeli YÜKLENİCİ'ye ödenecektir. 

3.2) İDARE duruma göre normal mesai saatleri dışında fazla çalışmaya çağırabilir. YÜKLENİCİ 
bunu yerine getirmek zorundadır 
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3.3) Tanker ve Kamyon Ara9lar, Haftahk 9ah§ma sliresi 45 saattir. ihale doklimamnda ongorlilen 

ara9 say1s1 Uzerinden i§ program1 yapilacakt1r. <;ah§ma yaptlacak olan i§ yerleri 5 ii (Batman, 
Siirt, Diyarbakir, Mardin ve ~1mak) smlflan i9inde bulunmaktad1r. 

3.4) iDARE gerek 9ah§ma programmda ve gerekse Unitelerde yer alan SUrlicUIU Tanker ve Kamyon 
ve di[?;er Ara<; say1smda dUzenleme yapma yelkisioe sahipli1. YlJKLENlCt l,u duruma iLitaL. 

edemcz. 
3.5) Eger ham petrol enjeksiyonu yapilacaksa; Ara9 tank1 iDARE'nin belirledigi istasyondan ham 

petrol ile doldurulup, iDARE' nin belirledigi yontem ilgili lokasyona yonlcndirilip kuyu, 
ma11ifol<l veya ilµ,ili halla (kuyu a11iiliisii vtya ku yu l,n;tndan) nak\cdc,rC\k VC\ hnsmn i,i 

yapacakt1r. 
3.6) Eger su enjeksiyonu yapilacak ise; Ara<; iDARE'nin belirledigi yerden su ile doldurulup, 

<li1ck.Lif vc1ilc11 y{\11Lcm ile ilgili wultul<le k.uyu, 111a11ifol<l vtiya hatta nakledecek ve basmn i~i 

yupal'ukl11 
3.7) YOKLEN1Cl, giin i9erisinde iDARE'nin direkt1fleri dogrultusunda ka9 kuyuya operasyon 

yap1lacak ise ilgili mayi iDARE' nin g5sterecegi yerden (islasyondan) Lemin edeceklir. 
J.8) 1§ bitiminde ara9 park yen BatI Raman Sahas1d!f. Ayn bir sahada 9alt§ma yap1lm1§ ve i§ 

bitmemi§ ise ara9 9ah§ma yap1lan mahalde park edecektir. 
3.9) Harc1rah: Slirlictilil Tanker ve Skid Pump Unit monteli Kamyon ara9lar devamh 9ah§ttg1 il 

dt§mda ge9ici gorevlendirilmeleri durumunda ve en az 9ah§trklan yerden merkeze uzakhg1 
1 00Km' den fazla olan yerlere ge9ici gorevlendirildigi her bir glin i9in, en az 24 saat 
gorevlendirme §art1yla, TPAO Yurti9i Yolluk Yonergesinin Seyahat Yevmiyeleri Tablosu esas 
ahnarak harc1rah odenir. (Bu deger Ge9ici Mevsimlik Personel unvanmda 9ah§an personel i9in 
tammlanan C yevmiyesi Uzerinden harc1rah odenir) Bu deger her yil glincellenmektedir. 

3 .10) Otel Ucreti: Bir glinden fazla slireli ve zorunlu gece konaklama yapilan gorevlendirmelerde 
Ortaklrk, imkanlan dahilinde personele yatacak yer temin edebilir. Temin edilemezse 

konaklanan her glin i9in fatura ibraz edilmesi §art1 ile TPAO Yurti9i Yolluk Yonergesinin 

Konaklama Bedeli uygulanacaktrr. 
3.11) Kullan1c1 Unitesince dlizenlenecek puantaj belgesinde gosterilmesi halinde koprli ve otoyol 

ge9i§ Ucretleri odenir. 
3.12) Ula~1m F:saslari: t~ yerine gidi~ ve donti§ler tDARE'ye alt servis ara9lanyla yapilacakllr. 
3 .13) <;;ah~tmlacak Personelin Y emegi: YUKLENiCi, 9ah§anlarma 31/12/1960 tarihll ve 193 

say1h Gelir Vergisi Kanununun 23 iincii maddesinin birinci f1krasmm (8) numarah 
bendinde yer alan ve hiikiimet~e hizmet erbab1 i~ler i~in belirlenen tutar kadar (110 TL) 
yemek iicreti odeyecektir. Asgari ticrete gelen zam ile beraber yeniden belirlenen bu meblag 

glincel haliyle ayhk 26 glin Uzerinden nakdi olarak 9ah§anlara odenecek ve Ucret bordrosunda 

gosterilecektir. 

MADDE-4) SURUCULU TANKER VE SKID PUMP UNIT MONTELi KAMYON 
ARACLARIN SiGORTA GiDERLERi 

4.1) Kapsam1 vc Tilrlcri: YOKLENiCi tammh i~ kapsammda; (:ah~tiracag1 tilm pcrsoncl, 
alt YUKLENiCi personeli ve hizmet alacag1 diger Firma/Sahis personelini sozle~me 
konusu i~te bulunabilecek tilm risklere kar~1; 

4.1.1. i~ Kazalarma kar~1 i~veren Sorumluluk Sigortas1, 
4.1.2. U~ilncil ~ah1slara kar~• mali mesuliyet sigortas1, 
4.1.3. Personeli sozle~me konusu i~te bulunabilecek risk ve i~ kazalarma kar~1 Ferdi Kaza 

sigortas1, 
4.1.4. Temin edecegi arac;larm Trafik Sigortas1 ve Geni~letilmi~ Kasko Sigortalanm 

yaptmnak zorundadir. 
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4.2) YOKLENiCi, sigorta poli9elerini y1lhk olarak yapt1racak olup, ilk poli9clcri i~in 
ba~lang1cmdan once, takip eden donemler i9in poli9elerin yenileme tarihinden once 
iDARE'ye teslim edecektir. 

4.3) Tum poli9elerin hasar ihbarlar1 genel ~artlannda belirtilen silreler i9erisinde sigorta 
~irkctinc hildirilccck olup, aksi halde sorumluluk YUKLENiCi'ye ait olacaktrr. 

4.4) Sigorta ile ilgili ti.im kalemler arar;lar i~.in teklif edilen birim fiyatlara dahildir. 

MADDE-5) ARACLARIN AKARYAKJ.T VE KATKl iLE iLGiLi HUSUSLAU: 

5.1) Tanker, Skid Pump Unit monleli kamyon ve Pick-Up ile baglt ekipmanlar (santriftij pompa) 

dahil ti.im dizel yak1t iDARE'ye aittir . 
.'>.2) Y. OKLJJNiCi ara9lar111da Adblue gibi ilave katk1 maddosi ihtiyac1 olrna81 ve hu durumun ara9 

votkili sorvisi onny1 iltl hirlikttl ihrnz1 durumunda bu tal0p iDARR tarafmdan de~erlendirilir. Bu 
degerlendinne somas1; katk.1 maddeleri iDARE'nln anl~malt oldu~u istasyonlardan temin 
edilir ve udemesi he1 aym so11u11da ltakkedi~i11e yans1t1hr Bu istasyonlarda kar}1lanmamas1 
halinde katk1 maddesinin faturasmm ibraz edilmesiyle Yl'.)K.LENiC'i'ye ilave katk1 ma<ldesi 
i.icreti odemesi her aym sonunda hakkedi~ine yans1tilarak yapilacaktir. Bu konuda iDARE 
yetkilidir, YUKLENiCi bu konuyla ilgili herhangi bir itirazda bulunamaz. 

5.3) iDARE gerek gordtigli araylara yak1t glivenlik ve koruma sistemi takabilecek ve takilacak 
koruma sistemlerinin bedeli YUKLENiCi'nin hak edi~inden kesilecektir. Montaj1 yap1lan yak1t 

koruma sisteminde meydana gelebilecek herhangi bir miidahalenin tespit edilmesi durumunda 
yeni yak1t koruma sistemi tekrar taktmhr ve bu sistemin bedelinin %50'si oranmda ceza 

hesaplanarak yak1t koruma sisteminin bedeliyle beraber YUKLENiCi'nin hak edi~inden kesilir. 
5.4) YUKLENiCi taahhtit edilen si.ire ba~lad1g1 zaman Arac; akaryak1t deposunu dolu teslim 

getirecek, taahhtit siiresi bittiginde de dolu teslim alacaktrr. 

MADDE-6) HizMET iLE iLGiLi DiGER HUSUSLAR: 

6.1) iDARE'nin istedigi nitelikte Arac; Takip Sistemi (GPS) ile ilgili cihazlar YUKLENiCi 
taraf111dan almacak ve ara~l.1ra montc cdilmcsinc mi.itcakip bilgilcri iDARE'yc bildirikccktir. 

6.2) Hizuwt iDARE'yo uil vo iDARE miit.uudeli perwnel ile akwt1lmadan yiiri.itiilecektir. 
6.3) Si.iriici.ili.i Tanker ve Kamyon Arac; veya si.irilci.isi.inden meydana gelebilecek aksakhklardan 

dolay1 devre d1~1 brrakilan Tanker ve Kamyon Arac; yerine YUKLENiCi; herhangi bir aksama 
ve gecikmeye f1rsat vermeden 3 gi.in i9erisinde ay111 veya i.ist model ve ay111 evsafta bir arac; ile 
ikame edecektir. 

6.4) YUKLENiCi'nin temin edecegi Tanker ve Kamyonlar modeline uygun ozellikte TRAFiK 
Y ASASI'nm ongordi.igi.i ~artlara haiz olacaktir. Ara9larda stepne, c;ekme halatI, ecza c;antas1, 

kriko, patinaj zinciri, yangm ti.ipi.i vs. malzeme ve avadanhk bulunacaktir. 
6.:>) Si.irtictili.i arac;lann silrticti belgesi Arac; cinsine uygun olacaktir. Herhangi bir teknik yeterslzlik 

nedeniyle iDARE'nin onaylamad1g1 si.iri.ici.ili.i ve siiriici.i yard1mc1h arac1 YUKLENiCi 

degi~tirmek mecburiyctindcdir. iDARE; i~in gerektirdigi ~artlara uygun davranmayan ve 
sozle~me maddelerine riayet etrneyen ara9 stiriici.ilerini YUKLENiCi' den degi~tirmesini 
isteyebilir. YUKLENiCi buna itiraz edemez. 

6.6) YUKLENiCi Pick-Up haricindeki Arac;lan iDARE elemanma kulland1ramaz, iDARE 
elemanlan111n kullanmasmdan dolay1 meydana gelebilecek her ti.irlti hasar ve ziyandan 

YUKLENiCi sorumludur. 
6. 7) ~ah~ma esnasmda olu~acak herhangi bir kaza, hasar ve ziyan ile birlikte ti.im cezai ve hukuki 

sorumluluk YUKLENiCi 'ye aittir. 

Pompalama Unitesi Teknik ~artnamesi Sayfa 4 / 7 



r&l TORKIYE 
~ PETROLLERI 
ANONIM ORTAKL!cll 

TP AO Batman Bolge Miidiirliigii 
Uretim Miidiirliigii 23.02.2023 

6.8) iDARE hizmetinde kullamlan Ara9lann yag, antifriz, hidrolik, filtre, kayt~, lastik, hortum vs. 

on bak1m-onanm giderlerinin tiimii YUKLENiCi 'ye aittir. 
6.9) Ara9lann 9ah$ma siiresi 08.00-17.00 saatler arast olup, YUKLENiCi; her zaman i9in Kamyon 

aracmm baglt bulundugu BlRlM'in gosterecegi park yerinde 08.00-17.00 saatleri arasmda 
goreve haztr olarak hulun<lurmak zorun<la<ltr. Mesai saatleri <lt~m<la ara9lar haglt hulun<lugu 
RIRIM'in gosterecegi park yerin<le hulun<lurmak zonm<la<ltr. Aynca YCTKI .ENiCt, ID ARE ile 

24 saat irtibatl saglamak iizcrc bir tclcfon numaras1 vcrccck vo arand1gmda en ge9 bir saat 

i9crisindc i~ycrindc gorcvc hnztr olncnkttr. 
6.10) 1-forhun!-{i bir lelrnik velersizlik ne<lenivle iDARE'11i11 011avhurrn<lql,1 arnc;lan YOKLENiCi 

<legi~tinnek 1rted,uriyeli11<le<liL 
6.11) Ara9 anzalanmast durumunda, belirlenen siire i9erisinde noksanltk giderilmedigi takdirde, 3 

giin is;erisin<le anzalanan Aracm yerine yenisi ikame edilmelldlr. nu de~l~lm l9ln '1k hak ve 
iicret talep edilemez. 

6.12) Ara9 SiirUciisii; iDARE'nin emrinde olup; gckev bitimine kadar talimatlar dogrultusunda 

hareket etmeli ve hi9 bir surette buna itiraz edemez. 
6.13) Ara9larm genel durumu iyi ve teknik- mekanik a91dan yeterli durumda olacakttr. 
6.14) Ta$tma i$inde belirli bir program yoktur. i~ler 7/24 esasltdtr. ( hafta sonu, resmi ve dini bayram 

giinleri dahil) 
6.15) YUKLENICI'ye teslim edilecek malzemeler iDARE'nin talirnatma uygun olarak korunacak ve 

baktmlan yap1lacaktir. 
6.16) YUKLENiCi Ara9 ve ekipmanlan siirekli faal olacak; anzalananlar ise derhal yenisi ile 

degi~tirecektir. 
6.17) YUKLENiCi'ye ait tiim ara9 ve ekipmanlann bak1m-onar1m1 kendisine aittir. 
6.18) iDARE'ce aras;lara monte edilen ve iDARE'ye ait Skid Pump Unit ve bagh ekipmanlarm tiim 

bak1m-onar1m giderleri iDARE'ye aittir. 
6.19) Kiralanan ara9lar iDARE personelinin emir talimatlan dogrultusunda 9alt~acakttr. iDARE 

personeli YUKLENiCi ait pick-up aras;Iar ile i$in yap1lacag1 yere gidecektir. 
6.20) YUKLENiCi firma biitiin aras;lara GPS (Global Posititioning System) monte edecektir. 

YUKLENiCi bu sistemleri yetkili servisine monte ettirecek ve ara9 takiplerinln IDARE 
tarafmdan da yap1labilmesi i<;,in gerckli bilgikri inARF Kontrol Flcmanlarma vcreccktir 

YUKLENiCi, ara9larda bulunan GPS cihazlarmm siirekli 9ah$mas1m saglayacaktrr. GPS cihazt 

9ah~mayan tankerlere ytikleme yap1lmayacaktrr. Ara9lardaki GPS i~ siirdtigti miiddet9e taktlan 
noktadan iDARE kontrol elemanlannm bilgisi dt~mda kesinlikle sokiilmeyecektir. 
YUKLENiCi, GPS'lerin yerinden soktilmesini onleyecek $ekilde tedbirleri alrnak zorundadtr. 

6.21) YUKLENiCi, her giin hangi sahaya ka9 tanker gonderecegini tankerler yola 91kmadan GPS 

izleme merkezine bildirecektir. Ara9lar belirlenen giizergah dt~mda seyretmeyecektir. 
Gtizergah dt§mda seyrettigi tespit edilen tankerler bo$alttm yerinde bekletilecek komisyon 
faia<l11HJa11 liim kunl10lle1 yaµtlma<lan l,u~alt11n yapd111ayacakt1r. iOARLl mevcut UPS 
sistemirtde herhangi bir kontrol zafiyeti tespit ettiginde YOKLENiCi'ye ilave donamm 

kurdurabilir. 
6.22) Ki~isel Koruyucu Donamm: YUKLENiCi Kamyon Ara9 silriictistintin i$ giivenligi te9hizatm1 

(KKD) (Bot, Baret, Tulum, Onliik, Eldiven, Yedek Eldiven, Yagmurluk, Mont veya Kaban ile 

diger gelebilecek her tiirlti her tiirlii i$ gtivenligi te9hizatt) tern in etmek ve i~ yerinde personeline 
kulland1rmakla dogrudan sorumludur. iDARE i$ giivenligi te9hizatm1 kullanmayan Kamyon 

stiriicii ve siirticti yardunc1sm1 i§ yerinden uzakla$tlrabilecektir. 
6.23) Hizmet kapsammda personele kullandmlacak i$ Giivenligi Te9hizatlarma ait ozellik, nitelik, 

miktar ve standartlar gosterir T ABL0-2 a~ag1daki gibidir. 
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SIN KKD 
ciNsi OZELLiKLERi STANDARTLAR MiKTARI BiRiMi 

2 

i~ Elbiscsi 

Yaz sezonu 
i,in 

(I !alum 
/Y1l) 

i$ Elbisesi 

Kl$ sezonu 
ic;in 

(I lalmn 
ll'ilJ 

ii elbisesi, 8 (+0,3) ons y1kanm1i mavi renkte yazltk kot kuma!;tan alt ve list 
iki parc;;a olarak imal edilmi$ olacakt1r. Ost parc;ada gOgllste (her iki yanda) ve 
s1rtta, alt pan;ada bacak k1s1mlarmda 3 (±0,2) cm eninde gri reflektifli ikaz 
~cnd1 olocnk'lir. Kol kcs1mlcn hurckct kub1ltyctm1 kmtlamnyncuk ~ck.lido 
olacakt1r. i~ elbisesi tist par,asmm mt k1s1mlarma bask1 ile firma ismi vaz1h 
olacaktir. ISO I 3688 Koruyucu i$ Elbiseleri standartlanna uygun olmah ve 
tizerine CE isaret konulmahd1r. 

I~ elbisesi, 12,3 ( ±0,3) 011s y1ka111ru~ mavi 1e11kle k1~hk kot kurn~la11 alt ve 
list iki par~a olarak imal cdilmi~ olacakllr. Ost par~ada gO~llstc (her iki vondn) 
ve s1rtta, alt par¥ada bacak k1s11nlar111da .I (.LO . .l) cm cnmdc gn rcflcktlfh ikaz 
$eridi olacakllr Kol kesimleri hareket kahiliyetini k1s1tlamayacak ~ekilde 
olacakt1r. i$ elbisesi list pan;asmm s1rt k1s1mlanna bask1 ile firma ismi yaz1h 
,,lacakllr IS() 11688 Koruyuc.u i~ rlbi~elcri ~tanrlartlarma uygun c,lmah vc 
UL.ti iuc CE i~wel ktmul111uhd11. 

180 IJ688 

ISO 11688 

!AKIM 

7 TAKIM 

l--+-------+----------------------------1--------1-- ... . ,. . • -
K1.,a ko119lu ,,laci,kt11. Kon9 lw,mma kadar lmmplc. ru;mmaya. kcsilmcvc, 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I:::ld1ve11 -
Nit1il 

( I c;ift/ay) 

i~c;i 
Eldiveni 

Deri 

{I C,:ift / Ay) 

Koruyucu 
Burunlu 

Klsa i$ 
Botu 

(2 <;ift/Yil) 

Yagmurluk 
{I Adot/Y1I) 

kitlilige, kaymaya, 5uya, pellol ve ya.11 U1l\nleri11e ka.1~1 dayamkh 11iuil 1:-N 4l(I 

kaplamah olacak. avuc; ic;i vc parmaklar ikinci kat bir nitril kOpllk kaplama '---------' 
yapilarak guc;lendirilmi$ olacaktlr. Her biri be$ parmakh sag ve sol olmak EN 388 
Uzere bir c;iften olu$acaktir. Tamanu polyester naylon malzemeden, di~siz, ~-------! 
Orme astarh olacai(!Jr. Eldivenler EN 388 (en az 4.1.2.1 perfornans 
degerlerinde), EN 420 ( Hassasiyet derecesi 5) standardmda olacaktrr. 
Eldivenlerin EN ISO 3071 veya TS EN ISO 3071 standardma gore; pH 
derecesi 7,5-8,5 Arahgmda ve formaldehit OzUtleme nitelikleri negatif 
ohnahd11. 

Varma s1g1r derisinden imal edilmi~ olacakt1r. Avu<; ic;i ic; k1sm1, dokuma veya 
Orme miflon kum3$tan astarh olacakt1r. Deride delik, kesik, c;e$itli b1c;ak izi, 

EN ISO 3071 

TS EN ISO 3071 

EN 420 

gilve ve kene yenigi, katmerle~me, kavrulma olmayacakt1r. Eldivenler .__ _____ __, 
mekanik risklere (3$mma, kesilme, y1rt1lma, delinme) kar~1 TS EN 388 
standardma ve beden Olc;l\stlne uygunluk olaral( EN 420 standardmda 
olacakt1r. 

K1sa konc;lu, nitril tabanh ve koruyucu burunlu olacakt1r. Botlar, TS EN ISO 
20345 S3 standardma uygun olacal( ve CE i$areti bulunacakt1r. Antistatik 
Ozellikte, plastik veya kompozit malzemeden tiretilmi$ burun koruyuculu 
olacakt1r. ilgili standard1 saglad1g1 belgelendirilecektir. Kone; uzunlugu topuk 
diihil filota tarafmdan Olc;0ldogonde 13-17 cm. arahgmda olacakur. Botlar 
bagc1kh olacak, baglar poliamid veya polyster malzemeden (TS 4739) imal 
edilmi$ olacal(ur. 

Alt ve Ost ayn iki par9a olmak llzere %!00 su gcc;rrmez Ozellikte olacakt1r. 
Kullnmhm kum1t~; 180 no grlm2 ng1rh!';mcta, 100% pc,lyostor Triwt /\rgo 
tizeri % 100 PU kaplamah, TS 4739 veya muadilleri ISO 1833 standartlarma 
uygun olmahd1r. TS EN J4J+Al slandartlanna uygun (Sm1f 3: I) ozcllikle 
olmahd1r. 

TS EN 388 

EN ISO 20345 S3 
TS 4739 

T'-4710 Ve ya 
ISO1833 

TS-EN 343+A I 

Kar 
B3$1tl\1 

Bereler, yeterince s1cak tutacak derecede llretilmi~, c;ift kath, Orgti, lacivert 
re1ikte ve pamuklu olacakt1r. 3. Dereler, kulal(lar1 kapatacak uzunlukta 

(I Ade1/Y1l) olacakt1r. 

Jokey 
Sapka 

(I Adet/Y1I) 

Baret 

{I Adet/Ytl) 

<;izme 

Su 
Gec;irmez 

Jokey Sapka: Arka k1sm1 ayarlanabilir tokalt ve Malzemesi %100 pamuk, 
lacivert renkte, gabardin dokulu kum3$lan olacai(tJr. Onllndeki siperlik 
sertle~tirilmi~ ve yanlardan 3$ag1ya dogru egimli (spor tipi) $ekilde olacakt1r. 
Sapkanm i9 on k1smma destek ama<;h, llstu astarh ince elyaf veya yap1$kan 
tela yap1lm1~. ic; kenar1 boyunca saglam kum3$tan ve b3$ band1 dikilecektir. 
Sapkanm list k1smmda, c;evresi boyunca orantth olarak dag111lm1~ en az 4 
(dort) ndot, snglam diki~li veyn motnl hnlknlt, 091k havnlund1rma deligi 
olacakllr. 

Heyaz bakahlten olacaktlT. Haretm ayarla.iiab1ltr veya kulla.iuc1 taralmda.11 yer TS EN J97 1 Al 
deg1~t1rmek 11;m 91kanlab1hr herhang1 bir k1sm1, herhangi bir alet ~--v_c:..ya __ --1 

kullamlmaks1zm ayarlamay1, c;1karmay1 vcya takmay1 kolayl3$t1racak $ekilde Muadili olan 
tasarlanm1$ ve imal edilmi$ olmahd1r. 7. Baret, en az 2 adet tekstil 1-------1 
banth/kay1~h bir i<;lige sahip olmah ve bu ic;lik, kafaya oturacai( $ekilde baret EN veya ISO 
gOvdesine en az 4 noktada baglant1h olmahd1r. Baret 1c;hgm111 On tarafmda aim 1---i..:.9e_r_ik_l_i -~ 
k1sm111da terleme band1 bulunmal1 ve arka lasmmda baretin Olc;Ustintin b3$a Standartlardan 
gore ayarlanabilmesi ic;in ic;lik ayar sisteminc sahip olmal1d1r. birine uygun 

Astar1 Orme kum3$tan olmaltd1r. Njmma ve kaymaya kar~t direnc;li taban1 
olmahd1r. 

84 <;:iFT 

84 <;:iFT 

14 <;iFT 

7 ADET 

7 ADET 

7 ADET 

7 ADET 

7 <;iFT 

{I Adet/Y1I) c__ ________________________ _,_ ______ .....1.... ___ _Jc__ __ ...J 
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Kullarnlan kwna~; %100 pes mikro kan~um I 80-200 gr/m2 ag1rhi-'ta, su 

Kaban 
iticilik ve nefes alan larninasyon ozelligi olan, kaliteli, defosuz, renk vermeyen 
(solmaz), yag ve petrol damlalarm1 yaymayan, c;:ekme oram en fazla %1 olan 
kabanhk kum~tan mavi renkte olacakt1r. Kabanlar kapii~onlu olacakur. 

II 
Kapu~on kabanm arka ktsmmda gizli fermuarh kendi kum~mdan astarlanm1~ 
ve fermuarla kapanabilir ~ekilde olacaktir. KapU~onda ayarlanabilir biizgii ipi 
olacnkllr. Kabamn 31rt vc gog-03 (her iki yanda) k131mlannda 3 4 om onindo 

(I Ad~t/Y1l) fosforlu ikaz ~eridi olacak!lr. Kabanlarda yUklenici firma ismi yaz1h olacakt1r. 
ISO I J688 K.oruyucu i~ blb1selen standartlanna uygun olmah ve Ozenne Cb 
1~aiel ko11ulmah<l1r. 

23.02.2023 

ISO 13688 7 ADET 

6.24) YUKLENiCi yapacag11ralt~mala1 esuasm<la sOLie~rne ve ek.le1i11e gliu." ge1ekli i', gilw11lig,iui w 
yangm onleme tedbirlerini ycrinc gctirmcklc yiikiimliidiir. YOKLENiCi iDARE'nin bu 

konudaki yonetmeliklerine gore yal,~acakttr. 
6.25) YO KLENici i§ gilvenligine aykm olarak yapila(;ak her lilrlil uygulumu vc buuu11 SUIIU(;U 

olu~aoak i~ kazalarmdan dowudun 8orumlu<lur. Bunu11lu birlikle iDARE i~ yerinde i§ 

giivenligine aykm olarak yap1lan uygulamalan tespit ettigi takdirdc cksikliklcr giderilinceye 

kadar i~i durdurabilecektir. YUKLENiCi hiy bir ~ekil<le bu duruma itiraz edemez. 

6.26) i§in ifas1 esnasmda yasal mevzuatlar dogrultusunda i~ Sagltg1 ve Giivenligi ilgili olu§abilecek 

her tiirlii tedbirin almmas1 YOKLENiCi'nin sorumlulugun<lachr 6111 say1h i~ SAGI .TGT VF 

GUVENLiGi KANUNU'NUN 4. Maddesi i~verenin gene! yiikiimliiliigii maddesi geregi- (1) 

i~veren, 9ah§anlann i§le ilgili saghk ve giivenligini saglamakla yiikiimlii olup bu dogrultuda i~ 

saghg1 ve giivenligi ile ilgili dogrudan almak, gerekli tiim altyap1y1 saglamak ve 9ah~anlarm 

9ah~ma ko~ullanm stirekli kontrol etmek zorundad1r. Bu dogrultuda yukanda zikredilen yasa 

maddesi ve diger i~ Saghg1 ve Giivenligi Kanununun tiim maddeleri YUKLENiCi'nin bilgisi 

ve mesuliyeti dahilinde olup her tiirlii tedbiri almak zorundadir. 

MAD DE-7) CEZAi SARTLAR: Sozle~menin ilgili hiikiimlerinde tammlamm~t1r. 

MADDE-8) 8 Maddeden olu~an bu Teknik $artname, Y(JKT .ENtCt ve TD ARE arasmda 
akdedilen Tiirkiye Petrolleri A.O. Batman Bolge Miidiirliigi.i Oretim Miidiirliigi.i'ne Bagh 
Sahalarda "Scyyar Pompalama Unitcsi (Skid Pump Unit) i~in Ara~ Kiralama Hizmet Ahm 
i~ine ait Sozle~me ve ek:leriyle yi.iri.iti.\li.ir. 

iDARE 
Tiirkiye Petrolleri A.O. 

Batman Bolge Miidiirliigii 
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