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MKE AŞ PiRiNc FABRlKAsl MüDüRLüĞüNE ...10912021
Alımın Adı/Konusu PiRiNç FABRlKAsl YÜKsÜK şER|T AMBAR| YAPlM iŞi

Teklif sahibinin adl ve
soyadl/ ticaret unVanı
Uyruğ u

Tc Kimlik Numarasl1
(qercek kisi ise)
Vergi Kimlik Numarasl

Tebligat adresi
Telefon ve faks numarasl
Elektronik
(Varsa)

posta adresi

1) ldarenizce 27l09l2o21 Pazartesi tarihinde saat 15:00 'da teklif allnacak olan Ve yukarlda
adl/konusu yer alan alıma ilişkın allm dokümanlnl oluşturan tüm belgeler taraflmlzdan okunmuş, anlaştlmlş
Ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tum masraflar Ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak
üzere alım dokomanlnda yer alan tum düzenlemeleri dikkate alarak teklif Verdiğimi, dokllmanda yer alan
yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimi beyan ediyorum,

2) Allm konusu işe kendimiz Veya başkalarl adlna doğrudan Veya dolayll olarak, asaleten ya da
Vekaleten birden fazla teklif Vermediğimizi beyan ediyorum.

3) Yukarlda yer alan elektronik posta adresame Ve faks numarama tebligat yapllmaslnl kabul ediyorum.

BiRllvl F|YAT TEKL|F CETVEL|

Sıra
No

Mal kaleminin adl Birimi Miktarl Birim Fiyat Tutarl

1 PlRlNç FABR|KAsl
YüKsüK ŞERiT AMBARl
YAP|M iŞi

ADET 1

PlRlNç FABR|KAsl YüKSüK ŞER|T AMBAR| YAP|M lŞl EKL| lDAR| VE TEKNlK
ŞARTNAMEYE VE TEKNlK RESlMLERE GÖRE YAPlLAOAKT|R.

pirincticaret@mke.gov.tr TEKNiK B LLGL. osss sse qzızMı]tJAMMED BEy

4) Allm konusu işin tamamınl her bir iş kalemi için teklif ettjğim birim fiyatlar Ozerinden Katma
Değer Vergisi hariç,....,,....,..,........,,,..,.TL(Rakamla) ..Tl(Yazıyla)
bedel karşlllğlnda yerjne getireceğimi kabul Ve taahhüt ediyorum.

Adı - soYADl/Ticaret Unvanl
Kaşe ve lmza



WıMAKiNE ye KiMYA ıNnüsrnİsi exoNiM ŞiRKETi
Riniıç rınnixnsı MüDüRLüĞü

KtRIKKALE
,!Yu* gMYl kuAu.uşU

K @,ğnğ) livor
unru ujr{@r

loani şınrxerrn
1) Taralların Tanrmı; Bu şaıtnamede, işi velen MKE Pirinç Fabrikası Müdiirlüğü "İdar€" olarak; işi alaı gerçek veyı
ttıZel kişi ise "Yüklenicı" olarak anılacaktır.
2) Sipaİiş Konusu Alma İıişkin Hususlar;
a) işin cinsi ve miktarı Ekli teknik şartnameye göre, Pirinç Fabrikası Yüksük Şerit Anbarı yapım İşi
b) İşin teslim yeri MKE Pirinç Fabrikası Müdülüğü /KIRIKKALE
c) Kabu} ve Garanti Şartları Teknik şartnamede belirtilmiŞtil.
d) İşin teslim süresi Tekıik şartnamede belirtilmiştir.
3) Tek|iflerin verilmes ine İlişkin Hususlar.
a) Son teklif verme tarih ve saati 27.09.202l günü saat l5:00
b) Tekliflerin ulaştrılacağı yer MKE Pirinç Fabrikasl Ticaret Müdilrlüğü Alım Servisine elden veya posta ile teslim

edilecektir. Mail ve faks kabu] edilmez.
c) Tekliflerin geçerlilik siiresi 90 gtin
d) Tekliflerde geçerli para birimi Tilrk Liıası (TL)

e) Tekliffiyatına dahil giderler Eğitim, ulaşım, yemek, konaklama, işçilik, nakliye, kargo, ambalaj, sigorta, vergi,
resim ve harçlar ile hel tiiflü yasal ödemeler yilkleniciye aittir.

f) Tekliflerin nasıl verileceği Sipariş konusu iş alt yüklenicilele yaptrılamaz Altematif Ve k§mi teklifverilemez.
g) İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanacaktır.
4) Teminata ilişkin Hususlar1
a) Sipariş kapsamında; yilıkleniciden, sipariş tutarınln 0/o 6'sı oranurda kesin teminat alünacaktlr.
b) Sipaıiş futan iizerinden %09,48 (binde dokuz virgül kırk sekiz) damga vergisi bedeli yiikleniciye aittir.
c) Kesin teminat mekfuplarında stıİe; istekliler/yüklenicilel, teminat mekfuplannı süresD olarak verilebileceği gibi kesin

kabul yapılıncaya kadar silrenin belirli devreler halinde İdarenin herhangi bir bildirime gerek kalnaksfln uzatılacağü,
kaydı buluıan, süreli banka teminat mektuplaruıı da verebilirler. Bu sııre, garanti süresi öngöriı]İnüş ise, garanti
süresinin altı ay sonrasml, garanti siiresi öngörülmemiş ise, kesin kabul ün altı ay sonrasıııl kapsayacaktrr.

d) Kesin teminatlaı, garanti siiresi olanlarda garanti silresinin bitimi, garanti siiıesi olmayanlarda ü4iklenicinin
yükümlülüğüniın kalnadığlnın tespiti, iizerine ytırıirliıkteki mevzuat uyaİrnca yiiklenicinin kendisine veya ahndığı
bankaya iade edilir.

5) G€cikmeve Iliskin Hususlar.
a) Mücbir sebepler ve iş arhrımından kaynaklanan haller hariç, yüklenici işi süresinde teslim eünediği takdirde gecikilen

her takvim giınü için gecikmeye esas yapım bedelinin 7o0,04'ü (onbindedört) oranında gecikme cezasl uygulanrr.
b) Yüklenici işi süresinde teslim etmediği takdirde, yüleniciye 20 gllnlİik cezalı ek süre verilecek olup bu ek siae

Sonunda işin teslim edilmemesi halinde sipariş iptal edilip, kesin teminat irat kaydedilecektir.
c) İdare, Mal/Hiznet/işin teslim edilrnemesi halinde siparişi iptal edip, kesin teminatl irat kaydetmekte serbesttir.
d) Gecikme cezası toplam futarr her haltik6rda sipariş bedelini aşamaz.
6) ödemeve iliskin Hususlar
a) Ödeme, sipariş konusu işe ait kesin kabul raporu (teknik rapor) ve işin yapıldığı fafurayı istinaden Mali İşler

Müdtlrltlğtlnce finans düumuna göre yiikleniciye nakit olarak veya ytiklenicinin bildireceği hesaba havale edilnek
üZere ödeme yaprlacaktır.

b) Sipariş konusu iş için avans ve fiyat farkı verilmeyeceklir.
c) Tüsilat genet tebliği gereğince, hel tttlü ödemeden önce, yiiklenicilerin "vadesi geçmiş vergi borcu bulunup

buIunmadığını gösteren belgeyi" idareye sunması zorunludur.
7) Diğ€r Hususlar,
a) Diğer hususlar ekli teknik şartnamede belirtilmiştir.

MAKiNA VE KiMYA NoNiM ŞiRKETi
(MKE) PİR1NÇ FABRiKASI MÜD Ğü

Mürsel YAYLACI
Fabrika MüdtiI YaId. V
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Y
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MAKiNA VE K|MYA ENDÜSTR|S| xuRuıvıu,
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TEKNİK ŞARTNAME

Şartname Ref. No.
Şartname Hazırlanış Tarihi

PF_TŞ-454
13.09.2021

MKE Pirinç Fabrikası Yüksük Şerit Ambarı Yapım işi

1) MALlN TANlMl: YükSük şeritlerinin konulacağı ambar yapılması

KULLANlM YERİ: Fabrjkamız yüksük atölyesi

REFERANS ŞARTNAME Ve TEKNIK RES|MLER: Üç sayfa teknik resim, iSG ıistesi

GENEL/ÖzEL Ve TEKNlK ÖZELLiKLER

2)

3)

4)

4.1. Fabrikamızda bulunan mevcut yüksük şerit ambarı yetersiz olduğundan ve malzemeler açıkta
kaldığından dolayl şeritlerin ve yüksuk kasalarının depolanabileceğ i alana ihtiyaç vardlr.

4 2. Yeni Şerjt ambarının yapılacağı yer, yüksük atölyesi yanı olacaktır. Mevcuttaki şerit ambarının
devamı niteliğinde olacak şekilde, geçiş kapısının bitişiğinden başlanacaktır.

4-3, YaPılacak olan şerit ambarının zemini perdahlı betondur. Beton üzerine sakal yapılmış ankraj
malzemesi zemin hiIti ile delinerek sabitlenecektir, Ptakanın altlna yapllacak olan Sakallar minİmum 2d
cm Ve en az 4 adel Olacaktır, 20 adet ankraj malzemesi hazırlanacaktır. Ankraj malzemesi sacı mınimum
10 mm kalınllğında ve 20 x 20 cm ölçülerinde olacak, gömülecek olan sakalları ise o16 lık nervürlü
inŞaat demirinden sac malzemeye ucu bükülerek kaynak yapılacaktlr. Deliklere kimyasal dübe|
malzemesi sıkılacaktır. Yeni ambar profil ve sac malzemeden imal edileceğjnden dolayı ambarın ana
taşlyıcı profilleri de sabitlenmiş olan bu ankraj malzemelere kaynatılacaktır.

4,4 Ankra,jlar atölye b|nası tarafında kolon diplerine, karşı tarafta da mevcutta bulunan perde duvar
diplerine karşıl ıklı Ve terazide yerleştirilecektir.

^.4.5. Yeni Şerit ambarının yapılacağı alan yaklaşık olarak 40 x 9 = 360 m' dir. Zemindeki mevcut
ankraj malzemeler üzerine 10O x 10O 3 mm kutu profiller kaynatılacaktlr. Kaynatllacak olan kutu
Profillerin yüksekliği yaklaşık olarak 3.2 metre olacaktır, Kutu profitlerin üzerine 20 x 20 1O mm
ölçülerinde ankraj malzemeIer kaynatılacaktır,

4.6. Çatınln makasları bu ankraj malzemeler üzerine bindirilerek sabitıenecektir. 40 metrelik
geniŞliklere 20 adet kutu profil kaynatıldıktan sonra 9 metrelik genişlik olan kısa bölümede sac
malzemelerinin Ve kaplnın taşlylcllarl olmaSl amac. ile 2 adet daha 1OO x ,1OO 3 mm profiller
Sabitlenecektir- Bu profillerin altınada 20 X 20 1O mm ankrajlar betona çelik dübel ile (her biri 4 adet )
tutturularak Sabitıenecek, daha sonra profillerin kaynağı yapılacaktır, Tüm kutu profillerin alt Ve üst 10
mm sac plakalarına 4 tarafından bayrak yapılarak kaynatllacaktlr.

4.7. Zemindeki ankrajlara kaynatılan atölye tarafındaki kutu profiller binanın kolonlanna ekteki şekilde

Hazır|a an : lvluhammed Hasan GÜL Bak, On. Te

D rul an : Vedat PEKTA Bak, on [,4ıjd

Onaylayan : Murat OKTAV ( Fab, Tek. Müd. Y Sayfa No: l
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gösterildiği gibi ankrajlarla sabitlenecektir. Her kutu profil kolona 2 adet ankraj malzemesi ile
sabitlenecektir, kullanılacak olan ankraj malzemesi 20 x 10 cm ve 1o mm]et kalınıığında olacaktıi,
Profile gelen kısmı kaynak yapılacak, diğer bölümü ise binanın kolonuna eh: az iki adet Çelik dübel
sabitlenecektir. KoIona sabitIemeden önce açılan her deliğe kimyasal dübel malzemeji sıkılarak
s lk lştlrılacaktlr,

4.B. Perde duvar bölümünede kutu profiller ekteki şekilde gösterildİği gibi ankrajla sabitlenecektir. Bu
bölümede her kutu profile bir adet ankraj kaynatilacaktır. İt kalınlığı İurtarmadığı yer[erde terazinin
bozulmaması amacl ile çift kat ankraj malzemesi üst üste kaynattlabilecektir. Aynci buradaki profillerin
altına da 4 taraflı bayrak yapılarak kaynat ılacaktır.

4,9, Perdeye ankraj malzemeler dört adet çelik dübel ile tutturulacak, daha.,sonı:a profil bu ankraj
malzemeye kaynatılacaktır. Kullanllacak olan ankraj malzemesi 30 x 1 O cm ve 1O mm et kalınlığında
olacaktlr. Çelik dübeller yerleştirilmeden önce kimyasal dübel sıkılarak sıkıştırılacaktlr.

4.10. Ambann yan yüzeylerinin tutturulacağl sac malzeme 40 x 40 2 mm profile monte edilecektir, Profil
aŞŞağldan YukarıYa 80 cm araya direklere kaynatılacaktır. En alt ve en üst sıraya da profil
kaYnatllacaktlr. Ambarın üst aşıklarıda 40 x 60 2mm profil kaynatılarak yapıiacaktır. Bu ağıkJarda 9b cni

4.14. TaŞıyıcıların kaynak işinin bitmesini takiben boyanması işine b'aşlanacaktıı,. Bii,kat antiÖa6 üzerinö
bir kat yağlı boya atılacaktır_ Yağlı boya lacivert ya da bordo renkte olacaktır, Yağiı boyanın bir katı

Hazlrla an : Muhammed Hasan GÜL Bak, On. Te

Do rula an : Vedat PEKT Bak on. N/üd

Onaylayan : Murat OKTAV ( Fab. Tek, Müd. Yrd

4.1'1 , Ambann perde duvar tarafında ki 1OO X 1OO taşıyıcı kutu profill€re ekteki şekilde göSterildiği gibi
ÇaPraz demirler atılarak sallantı kesilecektir. Çapraz demirler iki başa ve bir joet ortİya atılaÖaktır.
Demırler 50 lik köşebent malzemeden olacaktır, Köşebent malzemeler taşıyücı kutu profillere monte
edilecek olan ankraj malzemelere kaynatılacaktır, Taşıyıcı direklere döıt adeİ fs x ıs ıo mh plaka, orta
noktasınada30x3010mmplakakaynatılacaktır,

l

4.12- Ambann malzeme girişi için bir adet dış kapı olacaktır. Kapıntn gen jşliği 200 cm olacaktır, Kapı çift
aÇlllm olacaktlr, Monte edilmiş olan 1OO x 1OO 3mm profile menteşeler kİynatılacaktır, Menteşeleİin
altına kapı direklerine 1O mm ankra.j malzemesi kaynatılacaktır, Kapıyİ bır ad;t asmaüliilif Vö kilit yLri, bir
adette sürgü takllacaktlr, Kapı kapalı durumda iken direklerdeki yükü 'hafiftbtm'e§i ve ment'eşelere
binecek olan ağlrlığl azaİtması amacı iIe alt taraf!na tekerlekler takılacaktır_ Tekörteklör oynar başliklı ve
dolma teker olacaktlr,

4.13, Yüksük ambarı çatısı makaslarla imal ediIecektir. Makaslar tek,yönlü]ölaca]ktır, Atölye düvarı
_ tarafına, perde duvar yönüne doğru eğim verilerek aklntl sağlanacaktır. Maka§ıh yüksük atölyesi tarafı
^ minimum 1 10 cm o|acak şekilde ayarlanacaktır. Uzunluğu ise g0O cm olacaktür, Makas içine çapraz

demirler ve dikine demirier kaynatılacaktır. Dikine demirler gO cm araya kaynatılarak ara|arı,na da
çapraz demirler kaynatılacaktır. Ana taşıylcl makaslar 40 x 80 (minimum'4mm kalinlığ:iniji) profildeh
imal edilecektir, Dikine demirler ve çapraz demirler ise 40 x 40 2mm profilden imal edileÖektir,'Makaslar
ana taŞlYtcl olan 1OOx100 kutu profillerin üzerine kaynatılan ankraj mafzemelerö kaynatılacakt ır. Ayrıca
makas Ve kutu profil birleş|m noktalarına çift taraftan profil kaynatilacaktır, Üakas içi pfofiller zaviyeli
olarak kesilip kaynatılacak Ve ayrlca makaslarda duvardaki kolonİara " ankraj malzemeler ile
tutturu lacaktır, Ek yapılan makas taşıyıcılarına 4 taraflı 1O mm en az 20 cm uİunluğunda ankraj
malzemesi ek noktalarına 

_ 
kaynatılacaktır, Dikine profil 1 1O cm' yüksekIiğe atılarak]' 66şlanacakiıİ.

TaŞıyıcı 'l00 x 100 kutu profillerden makaslara karşllıklı olarak 3 mdtie ülzunluğünda|( toiDlam 18 adet )
40 lık köşebentten konsol olacak şekilde kaynatılacaktır. ; ,-'. , , 

:: 

: 
!.
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kapatmadlğl taktjr de ikinci kat yağlı boya istenecektir. Zemine yağll boya damlatılmayacak, hışır naylon
serilecektir. kullanılacak olan profil malzemeler boyalı olarak da getirilebilecekt jr

4.1 5. Ambar iÇerisinde kalan perde duvarda lacivert yada bordo renkte (seçilecek olan profiı rengine
göre) boyanacaktır, Yaklaşık uzunluğu 40 metredir, lçten tek taraflı boyanacaktır.

4.16. Ambann Çatlsl Ve yan yüzeylerine 0.5O mm boyalı oluklu trapez sac malzemesi monte edile-
cektir. Sac malzemesi bordo renkte olacaktır. Çatının saçakları 50 cm olacak şekilde ayarlanacaktır,
Çatlnln atölye binasl taraflna gelen bölümüne yağmur Ve kar sularının akıtmaması . amacı i]e siıikon
malzeme (Çelik silikon) sıkılacaktır. Silikon alttan ve üstten çift taraflı sıkılacaktır SiIikon malzeme
üzerine de köPuk malzeme sıkılacaktır. Kullanılacak olan silİkon malzemesi lşe başlamadan önce
fabrıkamız teknik elemanlarlna gösterjlerek oluru alınacaktır. Silikon sıkma işlemi tum yan yüzeyler
iÇinde uygulanacakttr, Ayrıca yan yüzeylerjn alt tarafına da boyalı düz sac malzeme içten monte edilerekdlŞ tarafa doğru bükülecektir. Sac malzemesinin sabitİenmesinde şapkalı İontalı sac vidası
kullan ılacaktır,

4.18. Montaj jŞi bitiminj takıben ambarın perde duvar bölümüne yaklaşık 40 metre uzunluğunda bordo
renk eksiz sac montajı yapılacaktır, Malzeme perde duvarın üsİune ve yan yüzeydeki saclar üstüne
bjndirilecek şekilde montaj işlemi yapılacak ve eksiz sac profillere vidalanaiaktır.

4,19. İŞin YaPımı esnasında kullanılacak olan tüm malzeme|er: profillei, boyAlı oluklu tiapez sab, sac
plaka, vida, boya, elektrot vb yüklenici taraflndan temin edilecektir,

4.20. işin yapımı için gerekli hertürlü a|et-takım yüklenici tarafından temih edilecektir

4.21. iŞin yapımı iÇin gereklI hertürlü araç- gereç: vinç, folktif vb yüklenici taiaflhdan temih edilecektir.

4.22, İşia yapım süresj 30 gündür.

Ek-1 : PirinÇ fabrikası sahasında çalışma yapacak firmaların idareyö teslim ]etmesi gereken iş
sağ lığ ı ve güvenliği belgeleri,

Not: iş sağlığı ve güvenliği belgeleri teslim edilmeden işe başlana mayacektlr, -

5) Muayene ve Kabul Şartları Vs. Diğer Hususlar

5.'l . Yüklenici firma tüm bu işler için gerekli Teknik Emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. işin
YaPımı iÇin ÇalıŞtırdığı elemanların sigortasını işe başladığı gün itibari ile başlataÖak, elemanlaİın
ÇallŞma güVenliği iÇin gerekli kemer, baret, çizme vb, giysileri Çalışanların6 temih edecektir. Bu işlerin
YaPıml esnaslnda teslimine kadar doğabilecek hertürlü iş kazalarından ve hukıki sorum lulu kljrda n
Yüklenici firma '1, derecede sorumlu olacaktır, Bu nedenle işin yapımı esnasinda işe, uygun gerekli her
türlü emniyet tedbiderini alacak ve çalışanlarının her türlü gilvenii5inl sağlayacaktır,

4.17. P

^ uzunluğ
yapılara
olarak e

Hazırla an : l\4uhammed Hasan GÜL Bak. On. Tek

Do rula an : Vedat PEKTA Bak. on, Nilüd

onaylayan : Murat OKTAV ( Fab. Tek, Müd. Yrd

rofillerin taşıyıcı 100 x 1o0 kutu profillerine ve ek yapılan tüm parçalarına minimum 1 5 cm
unda 

__ve kullanılacak profil genişliğinde, 10mm kalınlığında plakalıidan çift taraflı kaynak
k sağlam laŞtlrlIacaktır. ProfiI malzemelerin her birleşim noktaİarı zaviyeli (esilerek tüm boy
ksiksiz kaynak atılacaktlr.

Sayfa No: 3
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5.4. Yüklenici firma işin bitimini takip ettiği ertesi günü şantiye aIanında kalan malzemelerini toplayacak
Ve bölgeden dışarı çıkaracaktır, Aksi halde kaybolan malzemeden fabrikamız soruntu olmayacaktır,

5.2. Fabrikamız teknik elemenları bu işin yapımı esnasında ve bitimine kadar kontrolleri yapacaktır,
YaPılan işin şartnamesine, teknik resimlerine uygun olmadan imal edilen işier yeniden yapt ırılabİlecek ve
bu konuda Yüklenici fjrma maddi ve manevi hak talep etmeyecektir. Bu sebeple yuklenicj firma malzeme
istek Ve soru formuna fen, sanat Ve statik kurallara uyacak, fabrikamız teknik elemanlarından ızins'z Ve
habersiz şartname Ve teknik resimlerin dışında iş yapmıyacaktır.

5.3, Yüklenici firma işin yapımına başlamadan önce, kullanacagı malzemelerin TSE belgelerini
malzemeleri alacağıfirmalara fotokopisini onaylatarak, fabrikamız teknik elemantarına getirip gösterecek
Ve onay alacaktır, Aksi halde kullanacağı malzemeler kabul edilmeyecek Ve işin imalatı yeniden
istenecektir,

5.5. Yüklenici firma

^ yükümlüdür.
işin bitim süresjni geciktirdiği takdirde gerekli cezai yaptırımlara uymakla

5.6. Yüklenici firma işln yapımı için gerekli su ve e|ektriği fabrikamızdan temin edecektir, Suyun
taşlnmasl Ve eIektriğin çekilebilmesi için gerekli araç gereci kendisi temin edecektir

5.7. Yüklenici firma hava şartları vb. durumlarda çalışamayacak durumda olduğu zaman fabrikamız
teknik elemanlarına haber verecek ve izin alacaktır,

Do ru la an : Vedat PEKTA Reviz on Tarihi : -

Onaylayan : Murat OKTAV ( Fab. Tek, Müd. Yrd.) Sayfa No: ,1

@

Hazlrlayan : lvluhammed Hasan GÜL (Bak. on. Tsk.) /, /Mı l R"rirron 1.1o :
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KOLON ANKRAJ DETAYI PERDE ANKRAJ DETAY|

1o0x100 3nrn Kutu Profrl

100x100 3mm Kutu Profrl

Perde Beton

Çelik Dübel

Çelik Daful
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MKEK piRiNç FABRixı$ MüDüRtüĞü sıxnsııuoa çALışMA yApAcAK şlnııııı.enııv ioıneye
resı-iıı erııırsi GEREı(Eı{ iş seĞı-ıĞı ve e üvrıvıiĞi srıe rteni

Aşağıda istenen tüm beleğeler firma tarafından idareye sunulmadan ve firma tarafından

çalışma alanında tüm isc tedbirleri alınmadan firma işe başlatılmayacaktır.

1. Firmanln İsG hizmeti aldlğınl gösteren güncel isc ratıp üzerinden yapılmlş isG uzmanı,işyeri
hekimi ve diğer sağlık personeli(DSP)'ye ait sözleşmelerin birer kopyası idareye sunulacaktır.

2. Yapılacak işe ait Risk analizi,Acil durum planı,genel ve işe özgü çalışma talimatlarlnln birer

kopyası idareye sunulacaktır.

3. İşyeri hekimi,iş güvenliği uzmanıve diğer sağlık persone|i yasal süreleri gereği çalışma
alanında bulunacaktır.

4. Çallşan sayısı değişikliklerine göre işyeri hekimi,iş güvenliği uzmanl Ve diğer sağlık personeli

atamaları güncellenecek ve ziyaretler günceIlemelere göre yapılacaltır.

5. Yapılacak işe özgü sağlık ve güVenlik işaretleri iş başlamadan önce çallşma alanlna asllacaktlr.
6. Gerekla koruyucu ve önleyici tedbir sistem/sistemler firma tarafından kurulacaktır.

özgü.Kurulan sistem/sistemlerin sağlamlığının test edildiğine ve uygun olduğuna dair ilgili

bakanllk taraf|ndan yetkilendirilmiş bir kuruluştan alinan belgenin birer kopyası idareye

sunulacaktır.

7. Yüksekte yapılacak çalışmalar olduğunda (iskele,çatı vb)alınması gereken toplu koruma
ön|emIeri kapsamında;güncel ulusalveya uluslararası standartlara uygun yatay/dikey yaşam
hatla rı,güven lik ağları,çalışma platformları,korkuluklu iskeleler,güvenli kenar koruma

sistemleri,iş ekipmanları vb.gibi çalışma alanında iş güVenliğini sağlayacak tedbir
sistem/sistemler firma tarafından kurulacak ve kurulan sistemin/slstemlerin sağlamlığının

test edildiğine 5331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmelik şartlarını
karşıladığına dair belgeler;proje,hesaplama,test,sertifikala r,kalibrasyonlar,analiz-ölçüm
raporlar|,standarda uygunluklar vb nin birer kopyası idareye sunulacaktır.

8. iskelelerin tasarım,kurulum ve söküm işleri,bu konuda eğitim almış ve yetkilendirilmiş Ve

/veya belgelendirilmiş personeller tarafından yapIlacaktır.Bu personellere ait eğitim ve yetki

belgelerinin birer adet kopyası idareye sunulacaktır.

9. Fabrika sahasında çalışacak ve firma taraflndan tedarik edilen iş makinalarından(sepetli

vinç,hi-up vinç,forklift,loder vb.} iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları
kapsamına giren tüm makine ekipmana ait güncel periyodik kontrol formlarlnln birer adet

kopyası idareye teslim edilecektir.

10. Firma isc uzmanının periyodik olarak yapması gereken saha gözetim Ve kontrol raporlarının

bir kopyası idareye sunulacaktır.

11. Çalışanlara ait aşağıda yazılı,belgelerin birer kopyası idareye sunulacaktır.

a.Taşeron/müteahhit çalışanlarına ait SGK giriş bildirgeleri,

b.İş makinesi operatör belgesi,

c.İşe giriş sağlık raporu(Ek-2}ve bu raporda yapacağı işe uygun "Yüksekte çalışabilir,kapalı
alanlarda çalışabilir vb"ibaresi yazılı olacaktır.(En az 5 temel tetkik;kulak odyogram ı,akciğer

radyoğrafisi,solunum fonksİyon testive tam kan sayımı(hemogram) sonuçlarına göre Ek-2

doldurulmuş olmalıdır.)



d.Gerekiyorsa Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğe uygun
olarak çalışan personellerden mesleki yeterlilik belgesi bulunması zorunlu olan meslek
grupları için mesleki yeterlilik belgeleri

e.Fabrika sahasında çahşacak tüm personellerin Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimlerinin usul ve Esaslarl Hakklnda yönetmelik gereği alması gereken tüm temel iş sağı|ğl
Ve güVenliği eğitimleri ile yapılacak işe uygun özel eğitim gerektiren (kapalı alanlarda
ça lışma,yüksekte çalışma,yanıcı patlaylcl ortamlarda çalışma vb.)konulardaki eğitimlerı,eğitim
Vermeye yetkili kişi Ve kurumlardan ald|ğlnl gösterir belge Ve sertifikalar|

f.çalışanlara ulusal veya uluslararası güncel standartlara uygun işe özgü baret,iş ayakkabısı,iş
e lbisesi, pa raşüt tipi emniyet kemeri,uygun ölçüde lanyard ve düşüş tutucu ya da şok emicili
düşüş durudurucu ekipman ve gerekli tüm diğer kkD lerin zimmet yaplldlğlna dair kişiye özel
kkD zimmet tutanaklarl.

Yapılacak işin seyrine göre alınması gerekebilecek ve,/veya iş bu evraktaki değinilmemiş tüm diğer İSG

belgelerini idareye sunmak ve diğer tüm tedbirlerini almak taşeron/müteahhit firmanın
sorum luluğundad lr. MKEK Pirinç Fabrikasl gerekligördüğü her türlü denetimiyapmak ve akabininde iş
d urd urma hakkına sahiptir.

Naim YU URT nTA ç

ASı u a iSG ve Çevre Md.v
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