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ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ 

 MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT  

TEKNİK ŞARTNAME 

 
1-İŞİN TANIMI VE KAPSAMI: 

Antakya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde ve Belediyemize ait iş makinelerinde 

(Tır,Kamyon,Kamyonet,Otobüs,Minibüs,Grayder, Kepçe Silindir,Forkgirif,Taksi ve diğer hizmet araçları ) 

görevlendirilmek üzere 1 Adet Atölye Ustabaşı, 5 Adet Araç Tamir Ustası, 2 Adet Kaynakçı Ustası, 2 Adet 

Oto Elektrik Ustası, 1 Adet Oto Lastik Ustası, 2 Adet Marangoz ustası,1 Adet Taş-Mermer Ustası, 1 Adet 

Oto Kaportacı Ustası, 1 Adet Oto Boyacı Ustası, 1 Adet Yıkama ve Yağlamacı (Makine Bakımcısı), 2 Adet 

Tır Şoförü,  5 Adet Greyder Operatörü, 17 Adet Kepçe Operatörü, 5 Adet Silindir Operatörü, 3 Adet 

Elektrikçi,118  Adet Şoför, 4 Adet Forklif Operatörü, 2 Adet İnşaat Boyacısı ve 5 Adet Engelli İşçi olmak 

üzere toplam 178 Adet hizmet alım personeli çalıştırılması işi 

2-TARAFLAR 

Bu şartnamenin tarafları Antakya Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü (İdare) ile Hizmet 

alım işini alan firma (Yüklenici) 

3- SÜRESİ: 01.01.2017-30.09.2019  tarihleri arası 33 Ay süreyle 

4-ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SAYISI, NİTELİĞİ, TAŞIMASI GEREKEN ŞARTLAR :  

A-  Çalışacak Personel                    Sayısı                   Ücreti                                  : 

1- ATÖLYE USTABAŞI     1 Kişi   Asgari Ücretin % 60 fazlası 

2- ARAÇ TAMİR USTASI:    5 Kişi   Asgari Ücretin % 50 fazlası 

3- KAYNAKÇI      2 Kişi   Asgari Ücretin % 50 fazlası 

4- OTO ELEKTRİKÇİ     2 Kişi   Asgari Ücretin % 50 fazlası 

5- OTO LASTİKÇİSİ     1 Kişi   Asgari Ücretin % 50 fazlası 

6- OTO KAPORTACI USTASI    1 Kişi   Asgari Ücretin % 50 fazlası 

7- OTO BOYACI USTASI    1 Kişi   Asgari Ücretin % 50 fazlası 

8- YIKAMA VE YAĞLAMACI    1 Kişi   Asgari Ücretin % 50 fazlası 

(MAKİNE BAKIMCISI) 

9- TIR ŞOFÖRÜ                              2 Kişi              Asgari Ücretin % 50 fazlası 

10- GREYDER OPR.     5 Kişi  Asgari Ücretin % 50 fazlası 

11- KEPÇE OPR.     17 Kişi Asgari Ücretin % 50 fazlası 

12- SİLİNDİR OPR.    5 Kişi   Asgari Ücretin % 50 fazlası 

13- ŞOFÖR                118 Kişi  Asgari Ücretin % 30 fazlası 

14- FORKLİFT OPERATÖRÜ       4 Kişi   Asgari ücretin % 30 fazlası 

15- ELEKTRİKÇİ     3 Kişi   Asgari Ücretin % 25 fazlası 

16- İNŞAAT BOYACISI                   2 Kişi              Asgari ücretin % 25 fazlası 

17- MARANGOZ      2 Kişi   Asgari Ücretin % 25 fazlası  

18- TAŞ- MERMER USTASI          1 Kişi              Asgari Ücret 

19- ENGELLİ İŞÇİ       +        5 Kişi              Asgari Ücret  

                                        Toplam:    178 Kişi 

B- Çalıştırılacak Personelin Niteliği, Taşıması Gereken Şartlar: 

  . İşe alınacak teknik personel ve şoförler en az ilkokul mezunu olacaktır. 

  . Tüm hizmet alım personelleri en az 20 yaşında olacaktır. 

  . Hizmet alım personelleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. 

  . Tüm hizmet alım personellerinin Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporu olmalıdır. 

  . Şoför personellerin en az 2 yıllık ehliyetleri olmalıdır. 

  . Şoför personeller son bir yıl içerisinde alınmış resmi kurumlarca geçerli kabul edilecek        

psikoteknik belgesine sahip olmalıdır. 



  . Şoförlerden 10 tanesi C sınıfı, 10 tanesi B sınıfı 98 tanesi E sınıfı ehliyete sahip olmalıdır. 

(İdare istediği takdirde B ve C sınıfı ehliyetli yerine E sınıfı ehliyetli şoför talep edebilir.) 

 . Forklift operatörü  BG,EG veya CG sınıfı ehliyete sahip olmalıdır. 

 . Şoförler SRC (2 ve 4 ) belgesine sahip olmalıdır. 

 . Tüm hizmet alım personelleri için son 3 ay içerisinde alınmış sabıkasızlık kaydı olmalıdır. 

 . Kepçe Operatörü kepçe kullanma sertifikasına veya ehliyeti G sınıfı ehliyete sahip olmalıdır.  

. Greyder Operatörü greyder kullanma sertifikasına veya ehliyeti G sınıfı  ehliyete sahip 

olmalıdır. 

. Silindir Operatörü Silindir kullanma sertifikasına sahip olmalıdır. 

. Operatör ve şoförlere deneme sürüşleri yaptırılacak deneme sürüşlerini başarıyla 

yapan operatör ve şoförler başarılı olanlara işbaşı yaptırılacaktır.   

. Çalıştırılacak olan engelli işçilerin yapacakları görevler engel durumlarına göre idare 

tarafından belirlenecektir. 

 

 C- Atölye Ustabaşı - Araç Tamir Ustası -  Kaynakçı - Oto Elektrikçisi -  Oto Lastikçisi -  Marangoz - 

Taş, Mermer Ustası - Oto Kaportacı Ustası - Oto Boyacı Ustası - Yıkama Ve Yağlamacı (Makine 

Bakımcısı) – Elektrikçi-İnşaat Boyacısı Atölye Ustalarının aşağıda belirtilen belgelerden en az birine 

sahip olması gereklidir.          

     a) Çıraklık Eğitim Merkezi’nden alımı Ustalık belgesi   

     b) E.Meslek Lisesi ve Teknik Liselerin motor, makine, otomotiv, metal işleri, iş makineleri 

bölümlerinin birinden mezun olmak, 

     c) Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümlerin birinden mezun olmak (Araç motoru tamiri, 

kaporta, oto boya, elektrik  )    

     d) 5544 Sayılı kanun ve ikincil mevzuat uyarınca alınması zorunlu olan ilgili işe ait mesleki 

yeterlilik belgesine sahip olmak, 

    e) Yıkama yağlamacı (Makine Bakımcısı) olarak çalışacak personel en az ilkokul mezunu 

olmalıdır.  

 D- Dini, Milli Bayramlar ve Resmi Bayramlar ve Fazla Çalışma:      
 a)- 33 Aylık süre boyunca Dini, Milli Bayramlar ve Resmi Bayramlar Tatil günü toplamı 42 gündür.  
Atölye Ustabaşı :1 Kişi X 42 =42 gün    (Asgari Ücretin % 60 fazlası ) 
Araç Tamir Ustası,Kaynakçı,Oto Elektrikçi,Oto Lastikçisi,Oto Kaportacı Ustası,Oto Boyacı Ustası,  Yıkama 
Ve Yağlamacı (Makine Bakımcısı) ,Tır Şoförü,Greyder Opr.,Kepçe Opr., Silindir Opr.: 22 Kişi X 42 gün = 
924 gün (Asgari Ücretin % 50 fazlası) 
Şoför: 20 Kişi X 42 gün =840 gün  (Asgari Ücretin % 30 fazlası) 
Üzerinden ulusal bayram ve tatil günü çalıştırma bedeli ödenecektir. 
 b)-  İşin 33 Aylık yapılma süre içerisinde  1 işçi için  2017 yılında 150 saat 2018 yılında 150 saat 
2019 da 150 saat fazla çalışma yaptırılacaktır. 
 Atölye Ustabaşı: 150 Saat 3 Yıl = 450 Saat (Asgari ücretinin % 60 fazlası) 
Araç tamir ustası, kaynakçı, oto elektrikçi, oto lastikçi, oto kaportacısı, oto boyacısı ve yıkama ve    
yağlama (Makine Bakımcısı), Greyder operatörü, Kepçe Operatörü, Silindir Operatörü, Tır Şoförü: 42 İşçi 
X 150 Saat X 3 Yıl = 18.900 Saat (Asgari ücretinin % 50 fazlası) 
Şoför personel: 100 şoför X 150 Saat X 3 yıl = 45.000 Saat (Asgari ücretinin % 30 fazlası)  
 
E- Personel çalışma süreleri ve ödemeleri: 

Yüklenici çalıştıracağı hizmet alımı personelleri 4857 sayılı iş kanununa ve ilgili tüm 

mevzuata uygun şekilde çalıştıracaktır. Tüm çalışan hizmet alım personellerinin çalışma 

süresi haftalık 45 saat olacaktır. Çalışan hizmet alım personellerinin mesaisi, İdarenin 7 gün 

24 saat hizmet verdiği dikkate alınarak idare tarafından belirlenecektir. Yüklenici 

çalıştırdığı hizmet personeline her ayın hakkedişini aldıktan sonra en geç 2 (iki) gün 

içerisinde maaş, bayram çalışması gibi her türlü ücretini ödemiş olacaktır. Yüklenici 

çalıştırılan personelin maaş ödemelerini her personelin bankalarda açtıracağı hesap 

numaralarına yatırmak suretiyle ödeyecektir. 



İdare, yüklenicinin işçi ücretlerinin ödememesi ve/veya geciktirmesi durumunda işçi 

ücretlerini yüklenicinin hakkedişinden keserek işçilerin banka hesaplarına aktarma 

yetkisine sahiptir. 

   

5-TEKNİK PERSONEL YAPACAĞI GÖREVLER 

  

Atölye Ustabaşının Görevleri: 

1-Çalışmalarda kullanılacak malzemeleri tespit ederek ambarlardan almak, 

2-Ekip personeli arasında görev dağılımını, iş akışını, iş bölümünü ve iş birliğini düzenlemek, 

3-Ekibindeki personeli verimli bir şekilde çalıştırmak, işleri zamanında sonuçlandırılmak, 

4-Ekip olarak yaptığı çalışmaların sonucunu ve iş emri formlarını, tespit tutanaklarını,  çalışma raporlarını, 

malzeme talep, malzeme çıkış fişlerini vb. formlarını eksiksiz düzenlemek ve ilgili amire iletmek, 

5- Birim personelinin izin taleplerini izin planı ve iş yoğunluğuna göre değerlendirerek ilgili amire 

bildirmek, 

6- Çalışmalarda kullanılan alet, edevat, makine, cihaz vb. malzemelerin her an kullanıma hazır konumda 

tutmak,  

7-Çalışmalarda işe başlamadan önce İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin tedbirleri ile trafik işaret ve 

levhaların koyarak her türlü emniyet tedbirleri almak, 

8- Çalışma talimatı içeriğine uygun çalışmak ve sorumluluğu altındaki personeli de çalışma talimatlarına 

uygun olarak çalıştırmak. 

9- Destek Hizmetleri Müdürünün verecekleri diğer görevleri yapmak. 

 

  Araç Tamir Ustasının Görevleri:  

1) Hizmet araçları, iş makineleri ve jeneratörlerin her türlü bakım, onarım, tamir, tadilat, kontrol, test, parça 

değişimini yapar. Her türlü iş emniyetini alır. 

2) Tamir ve bakımlarda ilgili makinenin katalog teknik değerlerine bağlı kalarak, makinelerin her türlü 

arızalarını ve bakımlarını öncelikle yerinde müdahale ederek yapar. 

3) Araçların km ve bakım zamanlarını takip eder. Garantisi dolmamış araçların bakımının servislerde 

bakımının yapılması için ilgilileri uyarır. 

4) Kullanılacak malzemelerin özellikleri hakkında idareye bilgi verir. 

5) Stok durumlarını takip eder ve zamanında malzeme teminini sağlar. 

6) Arızalı parçaları öncelikle tamir eder tamiri mümkün olmayanları yenisi ile değiştirir. 

8) Çıkan parçaları istif eder. 

9) Atölyenin temizliğini yapar. 

10) Tamiri ve kontrolü biten araçları test eder. 

 

Kaynakçının Görevleri: 

1) Kaynak işini yaparken her türlü iş emniyetini alır. 

2) Kaynak işini özenle yapar. Formları eksiksiz doldurur. 

3) Her türlü metalik malzemenin kaynakla birleştirilmesi işlemini yapar. 

4) Her türlü metalik malzemenin kesme işlemini yapar. 

5) Birleştirilecek parçaların kaynağa hazırlanması işlemlerini ( kesme, çapak temizleme, kaynak ağzı açma 

ve malzemelerin kaynak yapılacak yere taşınması gibi )  yapar.   

6) Kaynak ile ilgili makineleri, elektrot, oksijen tüpü, asetilen tüpü, karışım gaz tüplerinin boşları ile 

dolularının değiştirilmesi ve bunların uygun araçlara yüklenmesi ve boşaltılması, kaynakla ilgili sac 

malzemeleri, boruları ve profilleri vb. malzemeleri işin yapılacağı yere uygun şekilde naklini yapar. 

 7)  Çelik konstrüksiyon imalat yapabilecek.           

 

Oto Elektrikçinin Görevleri: 
1) Tamiri ve bakımı yapılacak makinenin, her türlü iş emniyetini alır. 

2) Bakım işini özenle yapar. Formları eksiksiz doldurur ve imzalar. 

3) Tamir ve bakımlarda ilgili makinenin katalog teknik değerlerine bağlı kalarak, makinelerin her türlü 

arızalarını ve bakımlarını öncelikle yerinde müdahale ederek yapar.  

4) Makinelerin elektrik tesisatını, alarm sistemini, göstergeleri, sinyalleri, kornası ve aküleri kontrol ederek 

arızaları olanları tamir eder. 

5) Gerektiğinde akü değişimini ve makine çalıştırma takviye işini yapar. 

6) Kullanılacak malzemelerin özellikleri hakkında idareye bilgi verir. 



7) Stok durumlarını takip eder ve zamanında malzeme teminini sağlar. 

8) Arızalı parçaları öncelikle tamir eder tamiri mümkün olmayanları yenisi ile değiştirir. 

9) Çıkan parçaları istif eder. 

10) Atölyenin temizliğini yapar. 

11) Tamiri ve kontrolü biten araçları test eder. 

 

Oto Lastikçisinin Görevleri: 
1) Tamiri ve bakımı yapılacak lastiklerin, her türlü iş emniyetini alır. 

2) Lastik tamir ve kontrol işini özenle yapar. Formları eksiksiz doldurur ve imzalar. 

3) Havası eksik olan lastiklerin havasını tamamlar. 

4) Lastik aralarına sıkışan( taş, toprak vb.) yabancı maddeleri temizler. 

5) Gerektiğinde sahadaki makine ve araçların patlamış, aşırı hasar görmüş lastiklerini değiştirir. 

6) Lastik havası tamamlarken her türlü emniyet tedbirini alır.Kullandığı makine ve teçhizatın bakım ve 

kontrolünden sorumludur. 

7) Ömrünü tamamlayan lastikleri önceden rapor eder. 

 

Marangozun Görevleri: 

1) Kullandığı makinelerin bakımını yapmak. 

2) Kullandığı makinenin, her türlü iş emniyetini alır. 

3) İmalat ve onarımları özenle yapar. Formları eksiksiz doldurur ve imzalar. 

4) Azalan malzemeleri önceden satın alma birimine bildirir. 

5) İmalatı yapılan ürünleri itina ile stok eder.  

6) Stok sahasının durumuna göre imalatları ilgili yere götürerek montaj eder. 

7) Çalışırken her türlü emniyet tedbirini alır. 

8) Çatıların tamirini yapar. 

 

Taş Ustasının Görevleri: 

1) Kayrak taş kaplama işçiliği, Kayrak yer döşeme işleri, Fileli taş işçiliği, Kilit parke taşlar ve taş duvar ile 

mermer kesme, şekil verme ve restorasyon işlerini yapacaktır. 

 

Oto Kaportacı Ustasının Görevleri: 
1-Otomobillerin çürümüş, eğilmiş, ezilmiş çelik saclarının düzeltilmesi için, gerekli sac işleme, kesme, 

presleme, kıvırma, ısıtma ve kaynak işlerini yapar, 

2- Boyalı yüzeylerdeki küçük hataları, boyaya hasar vermeden düzeltir, 

3- Araçlarda, kapı ve kapak başlıklarının ek yerlerini, kenarlarını ve diğer kısımlarını çeşitli yöntemlerle 

tamir eder ya da değiştirir, kapı ve kapak ayarlarını yapar, 

4- Tamir edilen ya da değiştirilen yerleri zımparalar, formunu büyük ölçüde yitirmiş, sacdan yapılmış ürün 

veya araçları kusursuz ve yüzey düzgünlüğü sağlanmış olarak orijinal şekline sokar, boyaya hazır duruma 

getirir, 

5- Çürüyen kaporta parçalarını onarır veya değiştirir. 

 

Oto Boyacı Ustasının Görevleri: 
1- Boya kabini ve ekipmanların periyodik bakımını yapmak, Boyanacak yüzeyi hazırlamak, Sac zımparası 

yapmak, temizlemek, yüzeye astar çekmek, Bozuk yüzeylere macun çekmek, zımparalamak, 

Boyanmayacak yüzeyleri maskelemek, Kontrol macunu çekmek, son kat astarı zımparalamak, Boya 

hazırlamak, renk kontrolü yapmak, viskozitesini ayarlamak, Boya Ekipmanlarını hazırlamak, Boyayı tatbik 

etmek, Pasta, cila ve rötuş yapmaktır. 

 

Yıkama Ve Yağlamacı (Makine Bakımcısı) Görevleri: 
1- İş makinelerinin toz, kir ve çamurlarını yıkamak, 

2- Yağlama şemasına göre gerekli yağlamaları yapmak, 

3- Gresörlükleri kontrol edip gerekli görülenleri değişmek,  

4-Yağlama işleminde kullanılan ve kendisine teslim edilen madeni yağların kayıtlarını tutmak ve 

muhafazalarını sağlamak 

5-Bakım ve yağlama konularıyla ilgili broşür, talimat ve her türlü dokümanı dikkatle incelemek ve 

uygulamak 

6-Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. 

 

Elektrikçi Ustasının Görevleri: 



1-Arıza tespiti yapar, Elektrikli makine ve teçhizatın arızalarını giderir,  Koruyucu/emniyet tesisatının 

bakım ve onarımını yapar,  Dâhili ve harici tesisatın bakım ve onarımını yapar,  

2-Makine, ekipman ve tesisat kurar, Makine ve teçhizatın periyodik/koruyucu bakımını yapar,  

3- Elektronik sistemlerin arızalarını tespit eder,  Elektronik sistemlerin arızalarını giderir,  Elektronik 

sistemlerin periyodik bakımını yapar,  

4- Elektronik cihazların ayarını yapar,  Baskı devre hazırlar,  Elektronik sistemi devreye almak için 

hazırlıklarını yapar 

5-  İdareye ait elektrik tesisatlarının bakım ve onarımı,    yeni tesisat çekilmesi. Armatür takılması,   priz 

arızaları, aydınlatma panolarının ve şalterlerinin arızalarının giderilmesi, bakımlarının yapılması, 

projektörler, flüoresan lambaların tamamen faal olması, Tüm ısıtma ve havalandırma panolarının bakımı ve 

temizliği Buat bakımı ve arıza giderimi, İdarenin tüm kumanda panoları, kompanzasyon panoları, basit 

elektrikli cihazların onarımı, zayıf akım vb. elektrik işlerinin yapılmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. 

Forklift Operatörünün Görevleri: 

Forklift operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda; 

1- İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır,  

2- İş talimatını inceler,  

3- Çalışma yapacağı alanın zemin kontrolünü yapar.  

4- Forklift’i çalıştırmadan önce günlük kontrollerini yapar, (Motorun yağını, suyunu,     aküsünü, 

lastiklerini, asansör zincirlerini vb.) 

5- Çalışmış olduğu alanı düzenli bir şekilde kullanarak taşınacak malları kontrollü bir şekilde almak, 

taşımak, yüklemek, boşalmak ve istiflemek gibi işleri yapar. 

6- Forklift’in periyodik bakımının zamanında yapılmasını sağlar 

7- Forktlift operatörü idarenin gerek görmesi durumunda ehliyetine uygun araçlarda şoförlük yapacaktır. 

İnşaat Boya Ustasının Görevleri: 

1-Boya ve Badana Yapmak İçin Ön Hazırlık Yapar:  

Binaların dış ve iç yüzeylerini süs ve müştemilatını korumak veya dekorasyon maksadıyla fırça veya 

tabanca ile boya ve badana yapar. Verilen talimata uygun olarak yapılacak boya ve badana işleri için 

kullanılacak alet ve avadanlıkları işe hazırlar. Gerektiğinde iskele kurar. Boyanacak satıhları fırça, bez, 

zımpara vb. ile temizler. Macun vb dolgu maddeleri ile doldurur. Hazırladığı boyayı satıhlara fırça veya 

tabanca ile püskürterek boyar.  

2. Bina içi ve dışında Teknik Müdür ve Mekanik Şefi tarafından verilen yapı ile ilgili işleri yapar. 

3. Bina içi ve dışında yapı ile ilgili boya yapılacak yerleri tespit eder ve bilgisini üstlerine verir. 

4. Boya işlerini tekniğine uygun şekilde yapar. 

5. Duvar ve tavanlarda bulunan çatlak, hasarlı yerleri onarır, tekniğine uygun olarak boyar. 

6. Yer kaplamada (fayans, traverten, mermer, granit vb) oluşan derz boşluklarını kapatır. 

7. Alçıpan, seramik, fayans, mermer işlerini yapar. 

 

Şoförün Görevleri: 
1- İdarenin hazırlamış olduğu çalışma çizelgesi çerçevesinde Antakya Belediyesine ait araçlarda (tır, 

kamyon ve binek oto) şoförlük yapılacaktır. İdare iş durumuna göre ihtiyaç olan her birimde şoförleri 

çalıştırabilecek il içi ve il dışı görevlere gönderecektir. 

2- Şoförler idarenin çalışma sistemine uygun çalışacaklardır ve yüklenici firmanın vereceği iş kıyafetlerini 

giyeceklerdir. 

Greyder, Kepçe ve Silindir Operatörlerinin Görevleri: 

1-  İş Makinesi operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda; 

2- İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır,  

3- İş talimatını inceler,  

4- Çalışma yapacağı alanın zemin kontrolünü yapar.  

5- İş Makinesini çalıştırmadan önce günlük kontrollerini yapar, (Motorun yağını, 

suyunu, aküsünü, lastiklerini, asansör zincirlerini vb.) 

6- Çalışmış olduğu alanı düzenli bir şekilde kullanarak taşınacak malları kontrollü 



bir şekilde almak, taşımak, yüklemek, boşalmak ve istiflemek gibi işleri yapar. 

7- İş Makinesinin  periyodik bakımının zamanında yapılmasını sağlar 

6-İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SAĞLAYACAĞI İMKÂNLAR: 

 

1) Yükleniciye işlerin yapımı ve bakım esnasında gerekli olabilecek araçlar, aletler ve ekipmanları ile 

anahtar ve takımlar idare tarafından karşılanacaktır.  

2) Yüklenici elemanları Kontrol Teşkilatının göstereceği yerdeki bina veya barakaları, giyinme-soyunma 

yerini ve dolapları kullanabilir. Bina veya barakalara su ve elektrik idarece verilecektir. 

3) Tüm iş makineleri ve diğer makinelerin bakımları ve tamirleri sırasında gerekli olan yağ, filtre, antifriz, 

yedek parça, bakım arabaları, yağ ikmal arabaları, mobil kaynak makinesi veya arabası, kompresör, lastik 

kontrol arabası, filtre kontrol ve yıkama arabaları,  ‘İdare' ce karşılanacaktır. 

4) Makinelerin tamir ve bakımlarında gerekli olacak malzemeler ‘’Malzeme Sarf’’ pusulası ile imza 

karşılığında verilecektir. Eski ve hurda malzemeler geri alınacaktır. 

7-YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 

 

A) Bu şartname konusu işlerin ifasında teknik ve engelli personele aşağıda özelikleri belirtilen 

Eldiven, toz maskesi, ayakkabı,Tişört baret ve fosforlu iş Tulumu Yüklenici tarafından 

sağlanacaktır. 

2017 Ocak - 2018 Ocak ve 2019 Ocak aylarında birer adet verilecek cinsi,özelliği ve sayısı 

belirtilen giyim malzemesi 
 

Sıra 
No 

Malzeme 
Adı 

Teknik Özellikleri 
Adet / 
Ocak 2017  

Adet/ 
Ocak 2018 

Adet/ 
Ocak 
2019 

1 
Fosforlu İş 
Tulumu 

 

Fermuarlı ön kapama, Kollu, Sol ve sağ 

göğüste fermuarlı cep, Alt sağ ve sol yanda 

cepler, Göğüs, kol ve diz altı hizasında 

reflektörlü bantlar,Lacivert ve gri renkli, 

Sırt kısmında Antakya Belediyesi Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü Logosu bulunacaktır. 

27 27 27 

2 Baret 

1-Norm numarası: EC 397 
2- Baret darbeye, neme, ısıya, yağa, aside, tere ve elektriğe karşı 
dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 
3- Baretin gövdesini güçlendirmek için yapılan ve önden arkaya 
doğru uzanan öndüler çıkıntılar maksimum 5 tane olmalıdır. 
 4- Baret TS 2429′ de belirtilen mekanik testlere karşı mukavim 

olmalıdır. Kavuniçi renkte olacak ve iş süresince kullanılmak 

üzere 

27 ---  

3 
İş 
Ayakkabısı 

100% Deri,200 J’e (20 kg ağırlığın 100 cm yükseklikten düşmesi 
sonucu oluşan darbe enerjisi) dayanıklı çelik burun, Çelik ara taban, 

100% su geçirmez,Anti statik, Yağ itici, kaymaz özellikte, hafif 
poliüretan taban, Şok absorbe özellikli taban ve topuk,Renk: 
Siyah,Standart: CE EN 345 S3 

27 27 
 

27 

4 
YAZLIK İŞ  
T-ŞÖRT 

Polo yaka ,pike kumaş 100 penye iplik pamuktan dokuma  
kumaştan yaka düğmeli sırt kısmında “ ANTAKYA belediyesi  " yazılı 
olacaktır. (Yılda 2 adet) 

54 54 
 

54 

5 
PANTOLO
N  
( YAZLIK) 

Pantolon kumaşı 65/35 polyester viskon en az 260 gr gabardin 
kumaştan lacivert yan ve arkada 2 cep olacak , pantlon kemerinde 7 
adet köprü olacaktır. Köprü genişliği en az 4 cm’dir. (Yılda 2 adet) 

54 54 
 

54 

 

 

 

 

 

 



 

 

2017 yılından itibaren işin bitim tarihine kadar iki ayda bir verileceklerin 

 cinsi,özelliği ve sayısı belirtilen koruyucu malzemesi 
Sıra 
No 

Malzeme 
Adı 

Teknik Özellikleri 
Adet / 
2017  

Adet/ 
2018 

Adet/ 
2019 

1 İş Eldiveni 

 
 
Lateks kaplama   
Sayısı: 27 KişiX2 Adet X 6= 324 

324 324 

 
 

270 

2 Toz maskesi 
Toz maskesi TS EN 149 + A1: Temmuz 2010 standardının 

FFP1 koruma kategorisinde Olacaktır.  

Sayısı:27 KişiX2 Adet X 6= 324 

324 324 

 
270 

 

6. Operatör ve Şoförlere Verilecek Giyim Eşyası: 

B)  Yüklenici operatör ve  şoför personel için, şekil ve cinsi İdare tarafından belirlenmek üzere 

Ocak 2017 -  Ocak 2018 ve Ocak 2019  yılında cinsi,özelliği ve sayısı belirtilen giyim 

malzemesi verilecektir. 

 
Sıra 
No 

Malzeme 
Adı 

Teknik Özellikleri 
Adet / Ocak 
2017  

 
Adet Ocak 
2018 

 
Adet Ocak 

2019 

1 BERE Örgü bere  "ANTAKYA BELEDİYESİ" baskılı olacaktır. 151 151 151 

2 
GÖMLEK  
( KIŞLIK )  

65/35 polyester viskon kumaştan Kısa  kollu, iki cepli, cepleri 
kapaklı, olacaktır. (Yılda 2 adet) 

302 302 302 

3 YELEK 
Etek ucu tek sıra reflektörlü fermuarlı  sırt kısmında yanlarda ve 
içte 2 cep içine en az 90 gr 5x5 kapitone elyaf dikilecektir. Arkaya 
 " ANTAKYA BELEDİYESİ  “yazı olacaktır. 

151 151 
 

151 

4 
PANTOLON 
 ( KIŞLIK) 

Pantolon kumaşı 65/35 polyester viskon en az 300  gr gabardin 
kumaştan lacivert yan ve arkada 2 cep olacak ,pantolon 
kemerinde 7 adet köprü olacaktır. köprü genişliği en az 4 cm’dir. 
(Yılda 2 adet) 

302 302 

 
302 

5 AYAKKABI   
Kompozit burun koruyucu , su ve yağ dayanıklı, çift yoğunluklu 
poliüretan Taban, Antistatik, Antibakteriyel, şok emici topuk 
bölgesi, opsiyenel çelik ve kevlar ara taban (S3) 

151 151 
 

151 

6 
MONT 
  

Mont kumaşı  % 100 polyester su iticili ,kumaşın arkası jarse 
kumaş lamineli olacaktır. ANTAKYA  BELEDİYESİ   yazılı, koldan 
çıkmalı,kolda bilek ile dirsek arası reflektör)içine en az 100 gr 5x5 
kopitone kumaş konulacaktır. (Yılda 2 adet) 

151 151 

 
151 

7 KAZAK 
%100 akrilik iplik ile çelik örgü tekniği  ile örülmüş (V) yaka 
olacaktır.Lacivert renk olacaktır.  

151 151 
 

151 

Sıra 
No 

Malzeme 
Adı 

Teknik Özellikleri 
Adet / 
Nisan 2017  

Adet/ 
Nisan 
2018 

Adet/ 
Nisan 
2019 

1 
YAZLIK İŞ  
T-ŞÖRT 

Polo yaka ,pike kumaş 100 penye iplik pamuktan dokuma  
kumaştan yaka düğmeli sırt kısmında “ ANTAKYA belediyesi  " 
yazılı olacaktır. (Yılda 2 adet) 

302 302 
 

302 

2 
PANTOLON  
( YAZLIK) 

Pantolon kumaşı 65/35 polyester viskon en az 260 gr gabardin 
kumaştan lacivert yan ve arkada 2 cep olacak , pantlon 
kemerinde 7 adet köprü olacaktır. Köprü genişliği en az 4 cm’dir. 
(Yılda 2 adet) 

302 302 

 
302 

3 
ŞAPKA / 
YAZLIK  

16/12 %100 pamuk gabardin kumaştan yapılacaktır. Elbise 
kumaş rengi ile aynı olacaktır . 

151 151 
 

151 

 



 

 

8. YÜKLENİCİ ÇALIŞTIRACAĞI PERSONELİ İŞE BAŞLATMADAN ÖNCE İDAREYE 

VERECEĞİ BELGELER VE DİĞER HÜKÜMLER  
 a) Çalışacak işçilerin Adını Soyadını, adres ve telefonlarını 

 b) Yeni çekilmiş birer fotoğrafı nüfus cüzdanı sureti ile beraber İdareye verecektir. 

 c) Personeli için yürürlükteki mevzuata uygun işlerde çalışabileceğini belirten sağlık 

raporlarını İdareye ibraz edilecektir. 

 d) Teknik ve şoför Personellerin son 3 ay içinde savcılıktan alınan sabıkasızlık kaydını ve 

ikametgâh belgesini İdareye ibraz edecektir.  

 e) Diploma, bitirme belgesi, ustalık belgesi ve 5544 Sayılı kanun ve ikincil mevzuat 

uyarınca alınması zorunlu olan mesleki yeterlilik belgesi noter tasdikli sureti veya aslı idarece 

onaylı suretini verilecektir. 

 f)Şoförler için ehliyet fotokopileri, SRC belgeleri fotokopileri ve psikoteknik belgesi 

fotokopileri   

 g)Yüklenici ile personel arasında yapılan iş sözleşmesinin fotokopisi 

 h)Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden alınan Sürücü belge ceza dokümanı fotokopisi ibraz 

edilecektir. 

 9-YÜKLENİCİYE AİT GENEL HÜKÜMLER: 

 1) Yüklenici kendisine teslim edilen tüm demirbaş ve diğer malzemelerin muhafazasından sorumlu 

olacaktır. Yüklenici personelinin kusurundan kaynaklanan hasar ve zayii halinde aynısını temin edip teslim 

etmek zorundadır. Temin edilemezse bedeli Yüklenicinin hak edişinden kesilerek tahsil edilir. Hasar 

durumları bir tutanakla yüklenici yetkilisi/vekili ile kontrol teşkilatı görevlisince birlikte imzalı olarak 

tespit edilecektir. Yüklenici yetkilisi/vekili olmasa bile İdare Resen işlem yapacaktır.    

 2-Yüklenicinin çalıştıracağı sürücülerin her ne sebeple olursa olsun sürücü belgesine trafik 

görevlilerince el konulmamış olması gerekmektedir. Ayrıca sürücülerin asli kusurlu olarak ölümlü trafik 

kazalarına karışmamış olmaları zorunludur. Yine yüklenicinin çalıştıracağı sürücülerin hiçbir suretle alkol 

ve uyuşturucu madde etkisi halinde araç cezası almamış olmalıdır. Yüklenici bununla ilgili evrakları şoför 

işe başlamadan önce diğer belgelerle birlikte idareye teslim edecektir. Sürücülerin işe başlama tarihinden 

itibaren bu madde de belirtilen cezalardan herhangi birini alması durumunda sözleşmesi yüklenici 

tarafından fesih edilir. 

 3-Araç sürücüsü seyir esnasında, Teknik Personeller görev başında iken 4207 sayılı tütün 

ürünlerinin önlenmesi kanun gereğince kesinlikle sigara içmeyecektir. Karayolları trafik yönetmeliğinin 97. 

maddesi uyarınca alkol, uyuşturucu ve keyif verici madde etkisinde araç kullanımı yasaklanmıştır. 

Yönetmelik uyarınca işe gelirken alkol ve keyif verici madde kullanımı yasaktır. Tespiti halinde iş akdi 

uyarı yapılmaksızın yüklenici tarafından fesih yapılacaktır. 

 4-Çalışan hizmet alımı personelleri araçların ve çalıştıkları atölyelerin temizliğine özen 

gösterecektir. 

 5-Hizmet alımı personelleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tarif edildiği şekilde, Kamu 

Kurum ve kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve kıyafetine ilişkin Yönetmelikte belirtildiği şekilde 

davranmalıdır. 

 6-  Hizmet Alımı Personeli teknik şartnamede belirtilen özeliklere haiz olduğu  idarece tespit 

edilmeden işe başlatılmayacaktır. 

 7-Yüklenici her ay sonunda her bir hizmet alımı personelin yaptığı günlük çalışma süresini gösterir 

cetvelleri gerçeğe uygun şekilde fiili çalışma süresine göre hazırlayarak hizmet alımı personellerin 

imzalarını alacak, sorumlu amirine onaylatacaktır. Bu belgelerle birlikte ilave olarak maaş, sigorta, vergi 

vb. sosyal hakları dahil yaptığı ödemeler ile resmi makamlara yapması gereken bildirimlerle ilgili evrakları 

idareye teslim edecektir. Yüklenici tarafından bu cetveller, idarenin görevlendireceği kontrol teşkilatınca 

varsa idarede düzenlenen belgelerle ödeme öncesi karşılaştırılarak kontrol edilecektir. Kayıtlarda oluşan 

tereddüt halinde idarenin kayıtları esas alınacaktır. 

 8-İdare, bu şartnamede belirtilen belgelerden herhangi birinin yenilenmesi ve tekrar ibrazını talep 

edebilir. Yüklenici bu durumda 2 (iki) iş günü içinde istenen belgeyi ibraz etmek zorundadır. 



 9-Görev esnasında Asli kusurlu olarak 2(iki) trafik kazasına karışmış olan şoförlerin sözleşmeleri 

Yüklenici tarafından fesih edilir. Kazadan dolayı araç, personel ve üçüncü kişilere karşı olacak zararların 

giderilmesi ve tedavilerin gerçekleştirilmesi sorumluluğu yükleniciye aittir. 

 10-İhale konusu işin Teknik personel ve şoförler hizmet alım işi olduğundan, yüklenicinin istihdam 

ettiği personellerin herhangi bir nedenle (belge eksikliği, sağlık durumu, vb.) bu şartnamede belirtilen vasfı 

sonradan kaybetmesi durumunda bu personeller Yüklenici tarafından çalıştırılmayacak ve yerine yeni 

personel istihdam edilecektir. 

 11-Yüklenici, hizmetlerin yürütülmesinde idarenin verdiği talimat doğrultusunda hareket ederek 

yardımcı olacaktır. 

 12-Hizmet Alımı Personeli görev alanı kapsamında bulunan yerlerde ve görev yapılan süre içinde, 

yüklenici ve çalıştırdığı hizmet alımı personeller ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, 

yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret ve bu gibi olaylardan doğabilecek bütün hukuki sorumluluklar 

yükleniciye aittir. Herhangi bir nedenle oluşabilecek maddi ve manevi zararı ilgilisine ya da idareye ödeme 

sorumluluğu Yükleniciye aittir. Ödeme yapılmaması durumunda İdare hak edişten yâda Yüklenicinin Kesin 

teminatından mahsup ederek tahsil edecektir. 

 13-Şoför hatasından dolayı araca gelecek trafik cezalarından şoför ile birlikte yüklenici de sorumlu 

olup, bu ceza ücretlerinin yükleniciye yazılı tebliğinden sonra 3 (üç) iş günü içinde ödenmez ise oluşacak 

yasal faizi ile birlikte yüklenicinin ilk hakkedişinden kesilecektir. 

 14-Yüklenici idarenin iletişim kurabileceği irtibat bürosu ve iletişim (Telefon, fax ve e-mail) 

adresinin 24 saat ulaşabilecek şekilde idareye bildirecek,  

 15-Sözleşme konusu işin ifası sırasında yüklenicinin bu işle ilgili olarak çalıştıracağı hizmet alımı 

personellerin “yaptığı işle ilgili” ve “iş esnasında” oluşabilecek, ceza hukuk mevzuatı ile İş Kanunu, trafik 

kanunu, belediye mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasından doğacak her türlü 

hukuki ve cezai sorumluluk ve bunlarla ilgili yerine getirilmesi gereken tüm müeyyideler hizmet alımı 

personeline aittir. Bu sorumluluk yerine getirilmediği takdirde hizmetin sürdürülmesine engel olacak tüm 

müeyyidelerin yerine getirilme sorumluluğu, idare tarafından aynı şekilde yükleniciye yansıtılacaktır. 

 16-Hizmetin ifası sırasında ortaya çıkması muhtemel iş kazası başta olmak üzere ilgili mevzuatın 

yerine getirilmesine yönelik her türlü İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİK Tedbirlerini alma, takip etme, bu 

konuda personel görevlendirme ve hizmet alım personellerini eğitme sorumluluğu yükleniciye aittir. 

 17-Yüklenici bu teknik şartnameden kaynaklanan hizmet alım personellerin yerine getirmesi 

gereken tüm bireysel yükümlülüklere, hizmet alım personelleri ile kendisi arasında yapacağı sözleşmelerde 

yer vermek, net ve açık ifadelerle tanımlama yapmak zorundadır. Aksi durumlardan kaynaklanacak her 

türlü sorumluluk yükleniciye aittir. 

 10-İŞ GÜVENLİĞİ:  

 

 1) Yüklenici işlerini yürütürken;4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine ve yürürlükte bulunan 

çalışma hayatı ile ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere, uygun olarak çalışmak, çalıştırmak ve 

eğitim vermek zorundadır.  

 2) Yüklenici, işin yapılması esnasında mevzuat gereği kullanılması gereken koruyucu 

güvenlik malzemelerin kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. 

 3) Yüklenici çalıştıracağı personele, işin risklerinin de tanımlandığı yazılı bir “Çalışma 

Talimatı” verecektir. 

 4) Yüklenici ihale konusu işi 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanunu ile ikincil mevzuat 

hükümleri gereği tüm sorumlulukları yerine getirmekle sorumludur.  Yüklenicinin sebep olduğu 

ve bu yönetmelik hükümlerinden dolayı İdarece ödenen Kanuni Cezalar, Tazminatlar ve vb. 

Yükleniciye rücu edilmek yoluyla hak edişlerinden veya teminatlarından kesilecektir.  

 5) Yüklenici, sözleşme süresince iş mevzuatındaki değişikliklerden ve uygulanmasından 

sorumludur. 

 6) Tamir ve bakımı yapılan tüm makineler, arıza ve bakımı yapılan ünitelerin gerekli ayar, 

kontrol ve ölçümleri katalog değerlerine göre yapıldıktan ve test edildikten sonra hizmete 

alınacaktır. 



 7) Yüklenici, işletme sırasında, ihale kapsamındaki işyerlerinde meydana gelebilecek her 

türlü iş kazası ve hasar ile bunların sonucunda ortaya çıkabilecek yaralanma ve ölüm dâhil bütün 

risklere karşı mali, hukuki ve cezai yükümlülükleri kabul eder. Yüklenici işin yürütümü için 

gerekli olan ve yasal olarak zorunlu bulunan tüm emniyet tedbirlerini almasına rağmen ortaya 

çıkabilecek kazaların sorumluluğundan kaçınamaz. 

 

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER:                                                                                                                                            

 

 İş bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, sözleşme, idari şartname, hizmet işleri 

genel şartnamesi ve konuya ilişkin mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 

 


