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Madde 1: KONU

Bu teknik şartname ile söz konusu işin hacmi, hizmetin etkinlik ve verimliliğini sağlamak amacıyla yakıt
tasamrfu ve Kamu yararı gözetilerek "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
tarafından 2022 yılı içerisinde kullanılmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Döküm Sahalarında

Hafriyat Düzenleme İşinde Çalıştırılmak Üzere l Adet Kamyon, l Adet Arazöz Kiralama Hizmet Alımf'işinin
çalışma şartlannı kapsar.

Yüklenici, işe başlandığı gün içerisinde l adet kamyonu Ve 1 adet arazözü idare emrine verecektir.
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DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ)
l adet damperli kamyon 0l/042022 ile 3|t|2D022 tarihleri arası çalıştınlacaktır,

ı) Kamyon l0 teker, hardox ve damperli kasa olacaktır.

b\ En az 2012 model olacaktır.

c) Kamyonlar damperli olup; en az l5m3 olacaktır.

d) Kamyonların damperleri kum dökümüne uygun tam açılır şekilde olacaktrr,

e) Kamyonun bütün donanımlan ve sahip olduğu sistemler, Karayolları Trafik Kanunu ve Türkiye teknik

mevzuatının (yasalara, yönetmelikler, tebliğter vb.) Zorunlu kıldığı standartlara uygun olacaktır.

f) Yüklenici iş makinesinin ön camına "l5x3O" ebadında " KAYSERi BÜYÜKŞEHiR BELEDiYESi" şeklinde

levha koyacaktır.

ARAzÖz (ŞOFÖRLÜ)

l adet arazöz 01/04l2O22 ile 3|tl2l2022 tarihleri arası çahştırılacaktır,

a) En az 2015 model veya üstü olacaktır.

b) Su tankı hacmi en az 8 m3 olacaktır.

No. ARAç TiPi sAYlsl çAL|şMA
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Kir"lunu.uk su arazözünün, ön düzen sulama sistemi aracın ön tampon altına monte edilmiş, kontrol sistemi

şoftir mahallinde pnömatik sistemle çalışacak, sistem istenildiği zaman sağ yön, sol yön ve her iki yönde de sulama
yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.
d) Kiralanacak su arazözii a*a dizen sulama sistemi araç genişliğini geçmeyecek şekilde, serbest sulama sistemine
uygun, kontrol sistemi şofiir mahallinde pnömatik sistemle kontrol edilebilecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.
e) Kiralanacak su arazözünün ön ve arka düzen sulama sistemini çalıştırabilecek güç ve basınca sahip, pompa

kontrol sistemi şoIiir mahallinde pnömatik sistemle çalışacak şekilde dizayn edilmiş olacaktır.
f) Kiralanacak Su arazöz|erinin izerinde, kanaldan ve kuyudan su çekme sistemi olacaktır. Ayrıca, sahada çalışan
iş makinelerinin su ihtiyacı olduğunda, ihtiyacı karşılamak için arazöz tankının üzerinde 2 parmak (2 inch) çapında
su çıkışı, buna ilave su çıkışına bağlı l0 metre uzunluğunda hortum bulunacaktır.

g) Arazözlere yüklenici tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Hafriyat Yönetim Sisteminde Kullanılan araç takip sistemine uyumlu GPS cihazı taktırılacaktır. Kurulan sistem;

İhale kontrol heyetine şifre, program ve dokümanlar ile birlikte teslim edilecektir.

h) Kurulan araç takip sistemi için gerekli büttin sistem, program ve dokümanlar için idare tarafından bir ücret

ödenmeyecektir.

ı) Tankın arka kısmına içinde bulunan suyu göstermek için şefTaf hortum göstergesi takılacaktır. Su taşıma

kapasitesine ve boşaltılan su miktarının tespiti için tankerde su saati düzeneğine sahip olacaktır. Güvenlik açısından

tankın içerisinde yeterli sayıda dalgakıran olacaktır.

i) Araç;iç ve dış görünümü itibari ile boyalı, bakımlı, temiz ve bakımlı olacaktır. Camlarında kırık çatlak
bulunmayacak, sağlam ve temiz olacaktır.
j) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliklerine göre karayollarına çıkabilecek şekilde, donanımda ve şartlarda
olacaktlr.
k) Karayolları Trafik Kanunu ve Mevzuatlarında belirtilen her türlü takım, avadanlık ve teçhizat araçta

bulundurulacaktır.
l) Yüklenici iş makinesinin ön camına " l 5x30" ebadında " KAYSER] BÜYÜKŞEHİR BELEDiYESi" şeklinde
levha koyacaktır.

m) Sulamada kullanılacak su, idarenin belirleyeceği yerden karşılanacaktır.

n) Aracın üzerinde 4" küresel vana A1 tipi 4" kapaklı rekor, dikey yönde l20'-l25" açı yapacak şekilde itfaiye

çıkışı ve buna uygun tek taraflı rekorlu 5 metre hortum olacaktır.

o) Arasözün üzerinde sağlı ve sollu şekilde monte edilmiş iki adet san ışık veren tepe lambası (geceleri en az 500

metreden görülebilecek) ve araç arkasında uyarı levhası sağı solu gösterecek şekilde olacaktır.

ö) Çalışma esnasında tepe lambası açık konumda olacaktır. Ayrıca arazözün arkasında led ışıklı ok levhaları

olacaktır. Çalışma yapılırken can ve mal güvenliği açışından önlem alınacak, yeterli trafik emniyeti alınmadığından

dolayı oluşabilecek her tiirlü zarar yükleniciye ait olacaktır.

p) Çalışma saati dışında dahi olsa (resmi tatil, yağmurlu günler, çalışmayan günler..vs.) idareden izinsiz başka bir

yerde veya başka bir amaçla çalışmayacaktır.
r) Sulama arazözü tank içinde bitmesine müteakip vakit kaybetmeden su alma yerine giderek su alacak, su alma

esnasında çeşitli bahanelerle su alma yerinde oyalanmayacaktır. Su alma vanasının yarım açılarak su alınması,

suyun tıım olarak doldurulmadan alana dönülmesi gibi çalışmayı olumsuz yönde etkileyen arazöz şofürüne cezai

işlem uygulanacaktır.

s| Arazöz, idarece belirtilen sulama alanlarına giderken en kısa güzergihları kullanacaktır.

ş) Araç ruhsahnda arazöz veya su tankeri olduğu belirtilmelidir. Ruhsat fotokopileri idareye teslim edilec€ktİr.

MADDE 5: YtlKLENiCİ PERsoNELi}tDE ARANILACAK şARTLAR

Yüklenici tarafından çalıştrnlacak personel;

a) Kiralanacak araçların şoIiirleri az 5 ( beş ) yıl tecrübeli olacaktır. İdarenin iş yeri disiplin ve kurallanna aynen

uyacaktır.

b) Kamyon ve arazöz şofiirlerinin verilen talimatlara uyulmaması, kılık kıyafet, davranışlaıında uygunsuzluk ve

trafik kurallarına uymadığı tespit edilmesi durumunda bu durum tutanağa bağlanacak ve yükleniciden sürücünün

değiştirilmesi istenilecektir.r !//



c) U},ı]msuz ve uygunsuz davranışta bulunan, İdarenin uygun bulmadığı sürücü idarenin yazılı tebligatına müteakip
5 gün içerisinde değiştirilecek ve bu şoIiire bir daha görev verilmeyecektir.

MADDD 6: işLETüım VE BAI«M GiDERLERi

a) Kiralanacak araçlar dizel olacaktır. Akaryakıt idare tarafından karşılanacaktır.
b) Trafik cezası, tamir, bakım-onarım, yedek parça, akü, v.b. tüm giderleri ile sözleşmenin uygulanmasına ait vergi,

resim, harç, sigort4 gibi her tiirlü giderler yiikleniciye aittir. Herhangi bir giderin veya sarfiyat v.b. giderinde ve

hiçbir ad altında herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir.

c) Kiralık aracın herhangi bir trafik kazasına uğraması halinde üçüncü şahıslara karşı yüklenici firma muhatap ve

sorumlu olacaktır. Yasal her tiirlü maddi ve manevi taznıinat ve cezalar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

MADDE 7: GÖIıf,I,.f, GİTME ZORUNLULUĞU

a) Yüklenici, İdarenin emrine gönderdiği araç için; yol şartlarının bozuk olduğunu ve tabiat şartlannın uygun

olmadığını iddia ederek göreve gitmeme isteğinde ve ilave ücret talebinde bulunmayacaktır.

b) Yüklenici tarafından verilen şofiirler işin aksamasına ve gecikmesine sebebiyet vermeyecektir.

c) Araçlann idarece uygun görülen yerlerine uygun ebatlarda "Kayseri Büyükşehir Belediyesi logolu" ve " Çevre
Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı" yazısı yapıştırılacaktır.

dt Olağanüstti ve acil yapılması gereken çalışmalarda veya başlanılıp ve bitirilmesi gereken işlerde, mesai saatleri

dışında da çalışma gerektiği takdirde, çalışmaya devam edilecektir. Ancak, yapılan çalışmalar ve fazla çalışmalar
toplamı, işin toplam bedelini geçemez.

MADDE 8: ÇALIŞMA YEni, sinısi vn Ücnırr,ıx»inırn

a) Kiralanan araçların çalışma yeri Kayseri İli ve ilçe sınırlarını kapsar. Ancak Doğal afetler (Sel, deprem, su baskını,

Orman yangını vs.) gibi m[cbir sebepler olması durumunda kiralanan araçların yakıtını idare ve kiralanan araçların

şofijrünün harcırahını(yemek, yot, konaklama) yüklenicinin karşılaması şartı ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları

dahilinde afet bölgesi ilan edilen yerlere kamyon, arazöz ve şöftirü idare tarafindan görevlendirebilir.

b) Kiralanan araçlar ihtiyaç olması halinde Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait diğer birimler tarafından da

kullanılabilecektir.
c) Sürücünün çalışma sahasına ulaşımı ,yemek ve benzeri giderleri yükleniciye ait olacaktır.

d) Kiralık araçların çalışma yeri ile mesai başlangıcı ve bitimi, sözleşmesinde belirtilen çalışma yeri ile mesai

başlangıç ve bitim saatidir. Ancak araç süriicüsü idare görevlisinin "GÖREViN BiTMiŞTiR" şeklindeki sözlü tebliği

olmadan işi bırakamaz.

e) Yüklenici, idarenin belirleyeceği çalışma saatlerine ve programına uymak zorundadır. Kiranalacak araçlar

hıftanın 7 günü en az E saat ile en fazla 12 saat mlktarında çılışma yapacıktır.Kamyon ve Arızözlerin İazlı
mesai yapmaları durumunda, fazla çılışma saatleri için fiyat farla verilmeyecektir. Araçların kullanımı için

larafımıza gönderilen şoliirlerin yasal çalışma saatlerinin takibi Yüklenici sorumluluğunda olup gerektiğinde ikame

personel ayarlayıp idareye bildirimde bulunulacaktır. Eğer idıre isterse diğer resmi tatil (Dini ve Resmi

Bayramtar vs.) günlerinde yükleniciye bildirerek aracı çalıştıracak, bu çalışmalardan oluşacak personelin fazla

mesaisi, ulaşım ve diğer giderleri Yükleniciye ait olacaktır.

f) Kamyon ve Su arazözlerinin çalışma saati dışında düi olsa (resmi tatil, yağmurlu günler, çalışılmayan vardiyalar. . .

vs) idareden izinsiz başka bir yerde veya başka bir amaçla çalışmayacaktır.
g) Kiralanacak araçlara; ayhk birim fiyatı üzerinden ödeme yapılacaktır.

h) Kamyon ve Su arazözü sürücüsünün sürücü belgesi ve kimlik fotokopİsİ İşe başlanması aşamasınd4 ücret

bordroları ve sgk dökümleri hakediş ödemelerinde idareye verilecektir.
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g SOrl"şr.nin imzalamasına müteakip; istenen araçların ruhsat, kullanacak olan personelin ehliyet, araç takip
sistemlerin kurulmuş olarak, araç takip sisteminin kontrol heyetine kurulumu ve şifreleri ile birlikte Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasında hazır oIarak idareye teslimi yapılacaktır.

MADDE 9:KAMYoN VE ARAZÖZLERiN ARIZALANMASI -TAMiRi vf SORUMLULUKLARI

ı) Kiralanan Kamyon ve arazözün arızalanması halinde, yerine en az aynı model ve özellikte başka araç getirilecektir.
b) Kiralık Kamyon ve arazöz bakım, normal arıza ve lastik tamirine karşılık l gün izinli sayılacaktır. Bu izni idare
verecektir. Bu hakkın l Ay (30 giin) içinde, l kezden fazla kullanılması durumunda cezai işlem uygulanacaktır.
c) Kiralık Kamyon ve arazözün komple yenilenme, boya, v.s. tamir ve bakımlarının l5 gün içinde, trafik kazalarına
karışan araçların tamirlerinin ise 30 gün içinde tamamlanmasına müsaade edilecektir. Yüklenici bu süre içerisinde
en az aynı model ve özellikte başka kamyon ve arazöz bulunduracaktır.
d) Kamyon ve Arazözün farları, sinyal ve diğer lambaları ile km göstergeleri ve diğer göstergeler sürekli çahşır
vaziyette olacaktır. Arızalarıdığı takdirde mevcut km yazılacak, aracın tamiri yapılmadan araç çalıştırılmayacaktrr.

MADDE 10 ı YÜKLENicİxix soıuvrr-uLUKLARI

a) Yüklenici her türlü mtiracaatını yazılı olarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Başkanlığı aracılığı ile yapacaktır. İş başladıktan sonra (Araç, şofür, vb.) değişiklikler kontrol heyeti ile yüklenicinin
yazılı başııırusu üzerine istenilen evraklarla birlikte tutanak altına alınarak yapılabilecektir.

b) Trafiğe karşı mal ve can emıiyetinden doğudan doğruya yüklenici ve araç şoItirü sorumludur. Buna bağlı olarak,

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zarara uğrarsa bu zararı yüklenici karşılayacaktır.

c) Kiralanan kamyon ve arazöz|erin trafik ve kasko sigortası ile trafik cezalarından, her türlü kaza, kazalardan

oluşacak zararlar ve 3. şahıslara vereceği zararlardan yüklenici sorumludur.

d) Trafiğe karşı ve araç emniyetinden yüklenici ve şofiirü sorumludur. Bu sebeple Kayseri Büyükşehir Belediyesi
zarar görürse, bu zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

e) Yüklenici idarenin yazılı oluru olmadan taahhüt haklarını tamamen veya kısmen hiçbir şekilde herhangi bir şahıs
ve firmaya devredemez. Aksi takdirde sözleşmesi fesih edilerek kesin teminatı gelir kaydedilir.

f) Kamyon ve Arazözi,in sürücüsü, araç sahibi ise; yasalarda belirtilen herhangi bir suç işlemesi ve bunun

işlere olumsuz yansıması halinde, araç ve şofiir değiştirilir. Kamyon ve Arazözün sürücüsü aıaç sahibi değilse bu

durumda şoftir derhal değiştirilir.
g) Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve ilgili Şube
Müdürlükleri ile İl Trafik Komisyonunun uygulanmasını istediği hususlara uymak, uygulattırmak ve gereklerini

yapmak zorundadır.

h) idarenin onay vermediği araçlar hiçbir şekilde çalıştırılmayacaktır. Onay verilmeyen araç yerine de, en geç 7

(yedi) gün içinde şrtlara uygun özellikteki aracı idarenin kullanımına verecektir. Uygun araç gelmediği taktirde

gerekli cezai müelryideler uygulanacaktır.

ı) Yukanda bahsi geçen kanun, yönetmelik, ttizük ve tebliğ|erde 2022 yıl,ı içerisinde olabilecek hertiirlü değişiklikler
uygulanacaktır.
i) Yüklenici, çalıştıracağı kamyon ve arazöz her ttirlü trafik ikaz, işaret ve levhalarını, takoz, çeki demiri ve aletleri,

ilk yardım çantası, ffafik uyarı dubalarını ve reflektörlerini vb. yeterli miktarda bulundurmak ve bütün çalışmalarda
kullanmak zorundadır. Trafik ikaa işaret ve levhaların kullanılmamasından doğacak kazalardan, hasar, zarar ve

ziyanlardan doğudan doğruya Yüklenici sorumludur.

MADDE 1l: ARAÇLARIN Mf,sAi DrşI BULIJNDIjRMA DURUMU

a)Yüklenici; kamyon ve arazözü iş başlangıcı yapıldığı günden itibaren sözleşme süresinin bitimini kadar çalışmadığı
günler ve mesai bitiminden sonra Büyükşehir Belediyesinin uygun gördüğü park sahasına blrakılacaktır.
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MADDE ız: İş ctrvımiĞi
a) Yüklenici çalışma sırasında, iş yerine gidiş ve gelişlerinde meydana gelebilecek her tiirlü trafik ve iş kazasından
ötürii personelinin ve üçtlncü şahısların görebileceği her türlü zarar ve ziyanın cezai ve hukuki muhatabı olacaktır.
Yüklenici, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri alacaktır. Bu durumun takipçisi ve sorumlusu yüklenici
olacaktır. Çalışma sırasındaki her türlü emniyet tedbirlerinin alınması yükleniciye aittir.
b)Yüklenici,personelinçalışmasısırasında633lsayılı"İşSağlığıveGüvenliğiKanunu"veilgilimevzuatveyasada
belirtilen her tiirlü önlemlerini almakla ve personelini işçi sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmekle yükümlüdür.

c) Yüklenici gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması veya diğer nedenlerden meydana gelebilecek bütiin iş
kazalarının sonuçlarından sorumludur.

d) Yüklenicibu iş süresince, bu işle ilgili idarenin veya üçüncü şahısların uğrayabileceği bütün zararları karşılamakla
yükümlüdür. Bu konuda bütiin hukuki/cezai sorumluluk yükleniciye aittir.

e) Yüklenici ve personelinin uyması gereken kurallar:

Q Makine, cihaz, araç, gereçleri doğru şekilde kullanmak ve kullandırmakla yükümlüdür[er.

g) Çalışan personel yüklenicinin kendilerine sağladığı kişisel koruyucu donanımları mesai saatleri/fazla çalışma
sürecinde doğru kullanmakla ve bu donanımları ihtiyaç durumunda yükleniciden talep etmekle yükümlüdür.

Yüklenici ise yetersiz ve eksik olan donanımları acilen temin etmekle yükümlüdür. Eksikleri olan personel

çalıştırılmayacaktır. Bu donanımlann temininde yüklenici idareden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

h) Çahşan personel işyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalardaki güvenlik donanımlarını kurallara

uygun olarak kullanmak ve bunları keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemekle yükümlüdür.

i) Çalışan personel iş yerlerinde sağhk ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine vardıkları herhangi

bir durumla karşılaştıklannda veya koruma tedbirlerinde bir aksaklık ve eksiklik gördüklerinde yükleniciye derhal

haber vermek, yüklenicide bunları acilen gidermek ile yükümlüdür.
j) Yüklenici ve personeli işyerinde sağlık ve güvenliğin korunması için belirlenen zorunlulukların yerine

getirilmesinde işbirliği yapmak zorundadırlar.

k) Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda 633l sayılı " iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu " gereği iş yeri hekimi

ve iş güvenliği uzmantna ait evrakları, çalışanlann mesleki yeterlilik ve operatörlük belgelerini, iş makinesi ve

ekipmanlarının periyodik muayenelerinin yapıldığını gösteren belgeleri idareye sunacaktır.

I) Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda 4734 sayıh Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri uygulanacaktır.

m) Yüklenici, 55l0 sayıtı Sosyal Sigortalar ve Genel SağIık Sigortas! Kanunu. 4357 İş Kanunu ile diğer iş ve işçi
mevzuatı, sosyal sigortalar mevzuatı ve çahşma hayatı ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işçilerin sağlığını
korumak ve sağlık tedbirlerini almakla sorumludur. Meydana gelebilecek iş kazaları, yangın vb. nedenlerle maddi ve

manevi zararlardan yüklenici sorumlu olacaktr.

MADDE 13: çEŞiTLİ HÜKÜMLf,,R

ı) 237 Sayılı Taşıt Kanunu,29l8 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine uygun

olacaktır.
b) Kamyon ve Arazöz şoftirlü olarak kiralanacaktır.

c) 633l sayılı İş Güvenliği kanunu ile hali hazırdaki ilgili tilm ve söz konusu kanunların iş güvenliği ile ilgili
kısımlarrnı sağlamak yükleniciye aittir.

d) Sözleşme süresi içinde aracın yakıt sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

e) isteklinin talebi ve idarenin uygun görmesi halinde, kaza, sürekli arıza, vb. gibi durumların ortaya çıkması halinde

sözleşme kapsamındaki aracınt aynı şartlarda ve aynı nitelikte veya daha üstün özelliklerdeki araçla idarenin

belirteceği süre içinde değiştirebilir.

f) Araçların kullanılacağı yörenin yol ve iklim şartlarına uygun şekilde olacaktır (toz, yağmur ve soğuğa karşı

muhafazalı, kaportaları diizgün, boyalı, camları, kapıları, havalandırma ve tsıtma sistemleri tamamen sağlam ve

çalışır vaz iyette olacakhr).
g) Araçlar devamlı olarak temiz, bakımlı, sağlam, sıhhi ve teknik şartlara uygun olacaktır.

h)İdare söz konusu işi, % 20 eksiği velveyao/o20 fazlası ile işi yaptırmaya yetkilidir.
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|İdare ge..1.1i gördüğü takdirde; Araç ve personel sayısınm artınlmasını veya işin seyrine göre azaltılmasına yazılı
veya şifai olarak talep edebilir, yüklenici bunlara uymak zorundadır.
i)Yüklenici çalışmalarda idarenin belirttiği çalışma/mesai saatlerine velveya kurallarına uymak zorundadır.
j)İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tiim tedbirleri yüklenici alacak ve aldıracaktır. Yüklenici, bu iş kapsamında

şoftirlerin çalışmalannda iş kanunları ve ilgili yönetmeliklerin uygulanması, aynca yapılacak bütiin çalışmaların İşçi
Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık ve Güvenlik Tüzükleri, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Tüzüğü. Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Cüvenliği Tüzüğü. Ağır ve Tehlikeli İşler Tilzüğü. Makinelerin Gerekli
Korunma Tertibatı ile Teçhizine ait Tüzük ile Makine Konıyucuları Yönetmeliklerine Uygun olarak yürütülmesi ile
bütün hususlara titizlikle ululması, şoltirlerin sigortaları ile Sigorta Kanunlanna uygun çalışacaktır. Bahsi geçen
kanun, yönetmelik ve tiizüklerden doğrudan doğruya yüklenici sorumludur.
k)Çalışan şofürlerin her türlü sosyal güvenlik ve özlük hakları yükleniciye aittir.

İş bu şartname l3 madde ve 6 sayfadan oluşmaktadır.
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