
TARİH: ../../2018 
 

….  MÜDÜRLÜĞÜ  
           

MÜTEAHHİT FİRMA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

1 KONU 
 

……. üstünde bulunan asbest parçaların sökülmesi, taşınması, bertaraf edilmesi ve sökülen 

alana … döşenerek kapatılması işidir.  

 

Teklifler şu şekilde ayrı maddeler halinde verilecektir; 

1- .. asbestlerin sökülüp indirilmesi ve bertaraf edilmesi, 

2- … sökülen yerlerin saclar ile kapatılıp yalıtılması, 

 

 
 

2 TANIMLAR 
 

Bu şartnamede geçen; 

 

2.1. İdare: “….Tic.A,Ş.”, 

 

2.2. Yüklenici: Söz konusu iş ile ilgili sözleşme imzalanan firmayı, 

 

2.3. “Asbest Yönetmeliği”: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütümündeki 

25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asbestle Çalışmalarda 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”ni, 

 
2.4. “Hafriyat Yönetmeliği”: Çevre ve Şehirci1ik Bakanlığı’nın yürütümündeki 18/03/2004 

tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve 

Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ni, 

 
2.5. “Atık Yönetmeliği”: 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Atık Yönetimi Yönetmeliği’ni, 

 
 

3 İŞİN KAPSAMI 
 

3.1 …..  üstünü asbestten arındırmak ve boşaltılan alanların …. Asbest Yönetmeliğinin 9. 

Maddesinin 3.Fıkrasında belirtilen “işyerinde asbest tozuna maruziyet riskinin 

kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren bir belge” düzenlenecektir. 

  
 
 

3.2 Yüklenici, İdarenin gösterdiği yerlerde mevzuata uygun tehlikeli madde geçici 

depolama alanı ve hurda döküm sahası oluşturacak, gerekli işaretlemeleri-etiketlemeleri 

yapacak ve güvenlik önlemlerini alacaktır. 
 
 



3.3 İş kapsamındaki sahada bulunan ve söküm esnasında ortaya çıkacak tüm tehlikeli 

atıklar ile her türlü sıvı, toz, çamur vb. formdaki atık mevzuata uygun olarak bertaraf 

edilecektir. 
 

3.4 Çıkacak moloz ve hafriyat ilk süreçte … sahasında özel bigbag çuvallar içerisinde 

depolanacaktır. … depolanacak yeri İdare ile beraber belirlenecek. Ardından bertaraf 

için atık taşıma araçlarına verilip atık bertaraf tesisine gönderilecektir. 

 

 
 

4 YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
  
 

4.1 Yüklenici, Asbest Yönetmeliği Madde 9’da belirtilen “İş Planı” ile tesis söküm planı ile 

ilgili  Belge ve dosyaları "Asbest Söküm Uzmanı" tarafından hazırlanması ve 

denetlenmesi sağlanarak İdarenin onayına sunacaktır.  Çalışma ve İş Kur İl 

Müdürlüğüne Bildirimin Yapılması (dosyanın teslim edilmesi) ile dış onaylar da 

alındıktan sonra işe başlanacaktır. 
 

4.2 İş süresince yapılacak tüm işleri içeren risk analizi ve acil durum planı hazırlanarak işe 

başlamadan önce İdareye sunulacaktır. Risk analizinde yüksekte çalışma, sıcak çalışma 

(kaynak, kesme vb.), iskelede çalışma konuları, acil durum planları ayrı ayrı 

belirtilmelidir. Alınacak güvenlik önlemleri ile ilgili İdare’den onay alınacaktır. 
 

4.3 Risk analizi ve acil durum planında en az bir A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanının imzası 

olacaktır. 

 

4.4 Yüklenici, onaylı Asbest söküm iş planı ve tesis söküm planları dahilinde söküm 

işlemlerini gerçekleştirecek ve İdareye günlük olarak raporlayacaktır. Ayrıca günlük 

olarak da iş planı Yüklenici tarafından hazırlanarak İdareye sunulacaktır. Yüklenici 

çalışanları, ………  İdare yetkilileri tarafından mini toplantı (tool-box) yapılacaktır. Bu 

toplantıda o gün yapılacak işler ve gerekli güvenlik önlemleri kararlaştırılacak ve 

tutanak altına alınacaktır. Elektrik ve basınçlı ekipman gibi özel tehlikelere sahip 

bölgelerde Yüklenici elemanlarının çalışabilmesi için İdareden iş izni alınacaktır. 
 

4.5 Yüklenici iş süresince şantiye alanında en az birer Asbest Söküm Uzmanı, A Sınıfı İş 

Güvenliği Uzmanı, Çevre Mühendisi/Çevre Görevlisini şartname konusu işleri takip 

etmek üzere sahada bulunduracaktır. Söz konusu personelin olmadığı günlerde iş 

durdurulacak olup kesinlikle çalışma yaptırılmayacaktır. 
 

4.6 Asbest sökümü esnasında sahada; duş kabinleri üç odalı, asbest söküm işinde çalışanlar 

için tasarlanmış olmalı. Aynı zamanda su temin sistemi bulunmalı. … su kanalizasyon 

sistemine asbest gitmemelidir.  
 

4.7 Asbest söküm ve tesislerin söküm işlerine İdare’nin belirlediği üniteden ve/veya 

sistemden başlanacaktır. İdareden izin almadan hiçbir bölgede çalışma yapılmayacaktır. 
 
 



4.8 Söküm işleri geçici depolama alanı ve hurda döküm sahasının kapasitesine uygun 

olarak yapılacaktır.  
 

4.9 Söküm ve temizlik işlerinde yapılması gereken korkuluk, yürüme yolları, iskele vb. 

işler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yüklenici tarafından yapılacaktır. 

Yürüme yollarının gerekli görülen yerlerine iş güvenliği açısından Yüklenici tarafından 

platform veya ızgara yapılacaktır. 
 
  

4.10 Tehlikeli madde geçici depolama alanının ise yasal mevzuata uygun olacak şekilde 

etrafı tel örgü ile çevrilecek, üzeri kapatılacak, sızıntılara karşı kanalları ve gerekli uyarı 

levhaları / etiketlemeleri yapılacaktır. Bu kanalda birikecek sızıntılar Yüklenici 

tarafından bertaraf edilecektir. 
 

4.11 Tesis sökümü sonucu ortaya çıkan hurda malzemeyi İdarenin’nin isteği doğrultusunda, 

araçlara sığacak şekilde hurda döküm sahasında stoklayacak veya hazır araç olması 

durumunda doğrudan araçlara yükleyecektir. 
 
 

4.12 Atık Yönetmeliği Madde 9-e’de belirtilen durumlarda atık analizleri Yüklenici 

tarafından yaptırılacaktır. 
 

4.13 ….. A.Ş. tarafından iş güvenliği kurallarına uyulmadığı tespit edildiğinde ya da 

söküm/yıkım işleri sırasında çevre kirliliği açısından risk yaratıldığı fark edildiğinde, 

sökülen malzemelerin stok sahasına uygun olmayan koşullarda taşındığının 

belirlenmesi gibi durumlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp düzeltici işlem 

yapılana kadar İdare tarafından iş durdurulacaktır. 
 

4.14 Yüklenici tüm bu işleri yapabilmek için gerekli ekipmanları ve iş makinalarını eksiksiz 

olarak temin edecektir. Söküm işine başlamadan önce ve iş süresince kullanacağı iş 

ekipmanlarına (her türlü kaldırma-iletme aracı dahil) ait periyodik muayene raporları 

İdareye sunulacaktır. İdare tarafından uygun görülmeyen ekipman işletme sahası 

içerisine sokulmayacaktır. 
 

4.15 Yüklenici kullanacağı el aletleri, kaynak makineleri, oksijen tüpleri, yanıcı gaz tüplerini 

vb. sahada kullanacağı ekipmanları iş güvenliği kurallarına göre uygunluğunu 

çalıştırdığı  
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanına onaylatarak İdareye liste şeklinde sunacaktır. Onay 

almayan ekipman sahaya alınmayacaktır. 
 

4.16 Yüklenici tarafından çalışma alanında yangına karşı gerekli güvenlik önlemleri 

alınacaktır. 
 

4.17 Çalışma alanında gerekli olan seyyar yangın tüpleri Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 
 

4.18 Söküm ve yıkım işleri sırasında hiçbir şekilde yüksekten malzeme atılmayacaktır. 
 
 

4.19 Yüklenici sahadaki tüm söküm işleri tamamlandıktan sonra sahanın tehlikeli atıklardan 

temizlendiğini işverene rapor edecektir. "Atık Yönetimi Yönetmeliğine" göre; bertaraf 

prosesinin uygulanması kontrol edilmelidir. Yönetmeliğe göre uygun şekilde 

paketlenmiş asbestli ve/veya kontamine atıkların, etiketlenmesi, istiflenmesi, lisanslı 



araçlar ile lisanslı bertaraf tesisine gönderilmesi, ilgili atık formlarının(MOTAT) 

doldurulması idareye bir örnekleri teslim edilmelidir. 
 

4.20 Söz konusu raporun içerisinde sökülen ve bertarafa/geri dönüşüme gönderilen tüm 

atıkların cinsi, miktarı, tarih ve gönderildiği tesis ile ilgili bilgiler de bulunacaktır. 
 

4.21 Toprak kirliliği (iş kapsamındaki sahada), çalışma öncesinde ve sonrasında “Toprak 

Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik”te 

belirtilen usullere (numune alma, parametreler, analizler, raporlama vb.) uygun olarak 

İdareyle mutabık kalınan akredite bir firma tarafından tespit edilecektir. Yüklenici iş 

bitiminde toprak kirliliği seviyesini en az çalışma öncesine ait rapordaki değerlerde 

tutmakla yükümlüdür. Kirliliğin giderilmesi için gerekli masraflar Yükleniciye aittir. 
 

4.22 Bertaraf, ara depolama ve her türlü taşıma için ayrıca ücret ödenmeyecektir. Çıkacak atık 

İdarenin sorumluluğunda Yüklenici firmanın lisanslı araçları ile bertaraf tesisine 

gönderilecektir. Bertaraf Tesisi Bertaraf Raporunu …. adına yazacaktır. Tüm bu işlemlerin 

maddi yükümlülüğü ve organizasyonu Yüklenici firmada olacaktır. 
 

4.23 Yüklenici personeli … sahasına giriş çıkışlarında ve santral içi çalışmalarında işyeri 

usul ve esaslarına, uyarı levha ve işaretlerine uyulmasından, izin alınmadan çalışma 

alanları dışındaki yerlerde dolaşılmaması kurallarına uyulmasından sorumlu olacaktır. 

4.24 Yüklenici çalışanları …. sahası içerisindeki faaliyeti süresince İş Sağlığı ve Güvenliği 

kapsamında işe ve ortama uygun kişisel koruyucu donanımlarını yanlarında getirmek ve 

bunları kullanmakla mükelleftir. 
  

4.25 Şartname konusu atıkların belirtilen noktadan araçlara yüklenmesi işini yerine getirmek 

için ihtiyaç duyacağı her türlü alet, iş makinası, donanım ve iş gücü Yüklenici 

tarafından temin edilecektir. 
 

4.26 Yüklenici, atıkların nakliye edileceği gün için İdarenin kararına uymak zorundadır. 

Belirlenen tarihe yönelik bir aksilik olması durumunda bu tarihten en fazla 48 saat veya 

İdare insiyatifinde saat uzatılabilir. içerisinde atık malzemenin saha dışına çıkması 

Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 
 

4.27 Yüklenici …. sahasına giriş çıkış yapacak personelinin isim listesini, alet, edevat, 

donanım listesini ve araçların plaka numaralarını İdareye işe başlamadan önce yazılı 

olarak bildirecektir. 
 

4.28 Atık taşıma işleminin hizmet alımı başka bir firmanın araçları ile sağlanması 

durumunda, atıkları taşıyacak araçların taşıma lisansı, şoförün yetki belgesi İdareye 

ibraz edilecektir. Bu araçların ve sürücüsünün sorumluluğu da Yükleniciye ait olacaktır. 
 

4.29 Yüklenici, ortaya çıkabilecek hatalı ve kusurlu işleri, her türlü malzeme ve işçilik 

kendine ait olmak üzere gidermek mecburiyetindedir. 
 

4.30 Atık Yönetmeliği Madde 9 j ve k bentlerinde belirtilen durumlar dahil olmak üzere, 

Şartname konusu atıkların araçlara yüklenmesinden bertaraf tesisine teslim edilmesine 

kadar olan süreçte yaşanacak her türlü olay, kaza ve olumsuz durumların neticesinde 

ortaya çıkabilecek çevre ile ilgili cezai hükümlerden Yüklenici sorumlu olacak, İdare 

sorumlu tutulmayacaktır. 
 



4.31 Şartname konusu iş sürerken ilgili mevzuatta yapılacak değişimlerde yeni mevzuatın 

güncel halleri geçerli olacaktır. 

 
 

ASBEST SÖKÜMÜ 
 

4.32 Yüklenici tarafından Asbest Yönetmeliğinde belirtilen iş planı İdareye sunulacak ve 

Asbest Yönetmeliği gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na …. A.Ş adına 

bildirimde bulunulacaktır. 

 

4.33  Tüm ekipmanların sökümü ve asbest söküm işlemleri sırasında oluşacak toz 

emisyonlarının asgariye indirilmesi, görüntü kirliliğinin ve asbest yayılımının önlenmesi 

ve gerekli emniyet koşullarının sağlanması amacı ile sökümü yapılacak ünitelerin alt 

cephesinin tamamı iskele kurularak yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip plastik branda ile 

koruma altına alınacaktır. Sökülen parçalar ve tozların …. içine yayılması önlenecektir. 
 

4.34 Söküm işleri mümkün olduğunca eldiven, tulum veya FFP3 maske ile eternit malzeme 

için uygun ürün kullanılarak gerçekleştirilecektir. Çatı alt noktalarına asbestli malzeme 

tozlarına karşı branda çekilmelidir. Kötü hava şartları, konstrüksiyonun izin vermemesi 

gibi durumlarda izni alınarak karantina uygulanmayabilir. 
 

4.35 Asbest sökümünde kullanılan eldivenli torbalar, karantina torbaları ve diğer sarf 

malzemeler tek sefer kullanılacaktır. 
 

4.36 Asbestli malzemeler her durumda ıslak yöntemle toplanacaktır. Foster veya muadili 

kapsülleme ve yüzey temizleme sıvıları uygulanmadan asbestli malzemede herhangi bir 

işlem yapılmayacaktır. Yüklenici kullanacağı karışım oranını Madde 4.1’de açıklanan 

‘İş Planı’nda belirtecektir. 
 

4.37 Asbest içeren yüzeylere hiçbir şekilde basınçlı su direkt olarak uygulanmayacaktır. 
 
 

4.38 Yere dökülen tozlar, kullanılan araç gereçlerdeki ve ekipmanlardaki tozlar ile atık 

torbaları üzerinde bulunabilecek tozlar endüstriyel süpürge ve Foster veya muadili 

sıvıyla yüzey temizliği yapılacaktır. (Temizlik işleri tamamlandıktan sonra 150 adet 

kontakt numuneler İdare tarafından alınarak SEM(Elektron mikroskobu ile) analizleri 

yapılması firmalar arasında tercih sebebidir.)   
 

4.39 Karantina kaldırılmadan önce alanın temizlendiğinden emin olmak için asbest 
konsantrasyonu ölçülür. Konsantrasyon değeri 0,01 lif/cm3’ün altındaysa karantina 
kaldırılır. Bu değerin üzerindeyse temizliğe devam edilir. Konsantrasyon ölçümü 
yapılırken TS EN 689 Standardına uyularak ortam ölçümü ve kişisel maruziyet 

ölçümleri yapılmalıdır. Ayrıca … …..sı içerisinde bulunan tüm kapalı alanlar için TS 
EN 689 uygulanıp, hava örneği alınmalıdır. 

 
4.40 Asbest söküm çalışanlarının Her homojen çalışan grubundan, her 10 kişiden birinden 

günlük kişisel mazuriyet ölçümü yapılıp İdareye verilecektir. Söküm yapılan yerle ilgili ortam 

ölçümlerin günlük yapılarak İdareye verilmelidir. Ortam ölçümlerini Akredite ve ÇSGB 

yetkisi olan bir laboratuar tarafından yapılmalıdır. 
 

4.41 Yukarıda açıklanan asbest söküm ekipmanlarının çalışmaması ve gerekli şartları 

sağlanamaması durumunda asbest söküm işi eksiklikler tamamlanıncaya kadar durdurulur. 

 



4.42 İş bitiminde yetkilendirilmiş laboratuvar tarafından ortamda asbest kalmadığına dair 

rapor düzenlenir. TS EN 689 Standardındaki ortam havasından alınan numuneler alınmalı, 

Standarddaki alan ve hacim ölçülerine göre numune sayıları belirlenmeli. 
 

4.43 Asbest analizi ve ortam ölçümünü değerlendirecek laboratuvarların EN ISO/IEC 

akreditasyon belgeleri sonuçlarla birlikte İdareye teslim edilecektir. 
 

4.44     İdare çalışanlarının, çalışmaların yapıldığı  bölgelerde kontrol vb.işlemleri gerçekleştire-

bilmeleri için gereken eğitimleri Yüklenici tarafından verilecektir. 

 

 

 

SÖKÜM, HAFRİYAT ve AYRIŞTIRMA 

 

5. DİĞER HUSUSLAR 

 

Bu teknik şartname … …… çatısının asbestten arındırılması, asbest bertarafı, ve … …. 

sundurma çatısı ünitelerin sökümü ve söküm sonrası atıkların bertarafı, sökülen çatının 

sandaviç panel ile kapatılması hizmet alımı işi için sözleşme sonrası istenen belgeleri, fiyat, 

yer teslimi, kabul işlemleri, işin süresi, cezalar, ödeme ve iş güvenliği ile ilgili maddeleri 

kapsar. 

 

    6. İSTENECEK BELGELER 

 

Yüklenici aşağıda istenen belgeleri tam ve eksiksiz şekilde İdareye teslim 

edecektir. Sözleşme imzalanmasından sonra istenecek belgeler: 

 
- Teknik şartname Madde belirtilen iş planı, risk analizi ve acil durum planı, 

- Teknik şartname belirtilen periyodik muayene raporları,  
- Projede görevli Asbest Söküm Uzmanı sertifikası,  
- Asbest sökümünde çalıştırılacak söküm uzmanının ‘Asbest Söküm Uzmanı’ belgesi,  
- Asbest söküm ekibinde görev yapan personele ait Asbest Söküm Elemanı sertifikaları,  
- A sınıfı iş güvenliği uzmanının belgesi,  
- İş güvenliği uzmanı ile Yüklenici arasında isg-katip üzerinden yapılan sözleşmenin 

örneği,  
- Çevre görevlisi belgesi,  
- Teknik şartname belirtilen eğitim sertifikaları,  
- Diğer tüm çalışanlar için gereken mesleki eğitim belgeleri, operatör belgeleri,  
- Projede görevli ekibin Adli Sicil Kayıtları,  
- Projede görevli ekibin Nüfus cüzdan örnekleri,  
- Projede görevli ekibin Sosyal Güvenlik Kurumu İşe Giriş Bildirgeleri (Asbest 

Söküm elemanlarının işe giriş bildirgeleri Asbest Söküm Elemanı meslek unvanıyla 

yapılmış olmalıdır.),  
- Tüm çalışanların işe giriş / periyodik muayene raporları. 

 

6.1. Çeşitli sebeplerle belgeleri daha önce verilen çalışanlarda değişiklik olması durumunda 

yeni çalışanın ilgili belgeleri 2 iş günü içerisinde İdareye teslim edilecektir. Ancak 

asbest söküm uzmanı olmadan hiçbir şekilde çalışmalara devam edilmeyecektir. 



 
6.2. Yüklenici aşağıda listelenen ve söküm esnasında oluşması muhtemel tüm tehlikeli 

atıklarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış geri kazanım/bertaraf ve 

tehlikeli atık ara depolama lisansına sahip olmalıdır. Yüklenici geri kazanım/bertaraf 

ve tehlikeli atık ara depolama konusunda alt Yüklenici ile çalışacak ise Atık 

Yönetmeliğine göre ara depolamaya gönderilen atıkların nihai bertarafa gönderilinceye 

kadar kanuni sorumluluğu müteselsil olarak Yüklenicide de olacağı için, Yüklenici bu 

atıkları ara depoladıktan sonra göndereceği geri kazanım- bertaraf firması ile 

bahsedilen kodları içeren ve bu işin zikredildiği noter onaylı sözleşmesini sunmak 

zorundadır. Sözleşme sonrasında sunulamayan herbir belge için İdarenin sözleşmeyi 

tek taraflı feshetme yetkisi vardır. Bundan dolayı İdarenin oluşacak her türlü maddi 

zararını Yüklenici ödeyecektir. 
 

8.  KABUL İŞLEMLERİ: 

 

      Yüklenici tarafından işin bitirdiğine dair İdareye resmi olarak başvuru yapılmasından, 

Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinde istenilen raporların ve bertaraf/geri dönüşüme 

gidecek tüm tehlikeli/tehlikesiz atıklar ile moloz/hafriyatın ilgili bertaraf/geri dönüşüm 

tesisine teslim edildiğine dair belgelerin İdareye teslim edilmesinden sonra kabul işlemleri 

yapılacaktır. 

 

 

 

 
 
 

9. İŞ GÜVENLİĞİ 

 

9.1. İşin gerçekleştirilmesi sırasında ve şantiye sınırları dâhilinde Yüklenici, mevzuatlar 

doğrultusunda her türlü iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almaktan sorumludur. İş 

kapsamında olabilecek tüm kazalardan Yüklenici sorumlu olacaktır. 

  
9.2. Yüklenici kişileri ve malları korumak için gerekli tüm işaret, bariyer, kaplama 

malzemesi, lamba, havalandırma ve gerekli diğer cihazları temin edecek ve 

sürekliliğini sağlayacaktır. Şantiyede malzemelerin etrafına geçici şerit çekilmesi 

Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. 

 

9.3. İş sahasındaki asansörler hali hazırda çalışmaya uygun olmayıp, Yüklenici istediği 

takdirde tamir ederek, yetkili firmalardan uygunluk belgesi alıp kontrolleri ve 

sorumluluğu kendi üzerinde olmak koşulu ile kullanabilir. 

 

9.4. Yüksekte yapılacak çalışmalar için acil kurtarma/yüksekte kurtarma planı/ekibi ve 

ekipmanı ile çalışacak personellerin eğitimi ve uygunluğu Yüklenici tarafından 

sağlanacaktır. 

  
9.5. Yüklenici işte çalışan elemanlarının emniyeti için işin gerektirdiği tüm önlemleri 

alacak ve iş yerinde, çevresinde veya yakınında olabilecek kazaları ve insanların 

yaralanmalarını önlemek için bütün mevzuat hükümlerine uyacaktır. 



  
9.6. Yüklenici kendi elemanlarının ve alt Yüklenicilerin elemanlarının şantiyede çalışırken 

iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine ve İdare tarafından belirtilen, işin gerektirdiği 

emniyet kurallarına uymasını sağlayacak ve izleyecektir. Yüklenici tarafından tüm 

kişisel koruyucu donanımlar kendi personeli için temin edilerek, ilgili mevzuata uygun 

olarak kullandırılacaktır. 

  
9.7. Yüklenici elemanları İdare İş Sağlığı ve Yönergesi hükümlerine uyacaktır. Yönerge 

elektronik ortamda Eğitim ve İş Güvenliği servisinden alınabilir. Yönerge arkasındaki 

alındı belgesi Yüklenici çalışanları tarafından imzalanarak Eğitim ve İş Güvenliği 

servisine teslim edilecektir. 

 

9.8. İdare özellikle yüksekte çalışma ile ilgili hayati durumlarda mevzuata ve İdare İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yönergesine uygun olmayan çalışmalarda işi durdurma ve gerekli 

güvenlik önlemlerinin sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. 

  
9.9. Yüklenici çalışanlarının dikkatsizlik, tedbirsizlik ve kötü niyetinden kaynaklanan 3.  

Şahıslara, İdare personeline ve İşletme malına vereceği zarardan sorumlu olacaktır. 

  
          9.10. Yüklenici iş kazalarına karşı  önlem alacaktır. İş kazası  neticesinde ölüm veya iş     

                    göremezlik durumlarında her türlü sorumluluk ve tazminat Yükleniciye ait olacaktır. 

 

9.11. Firma .. F-1173 Taşeron, Mütahit Firmalardan İstenen İSG belgelerini eksiksiz     

.yerine getirmekle yükümlüdür. 

 

          9.12. Firma Tüm iş güvenliği ekipmanlarını eksiksiz getirecek ve kullanacaktır. Kurallara 

...................uyulmaması durumunda … F-1000 ISIG ve Çevre Taahhütnamesi gereğince  

...................cezalandırılacaktır.  

 
 

10.DİĞER 

 
 

 10.1. Yüklenicinin talep etmesi halinde … yemekhanesinden .. imkanları dahilinde 

ücreti karşılığında faydalanabilecektir. 

  
 10.2. Yüklenici çalışanlarının her türlü ulaşım, barınma vs. gideri Yükleniciye aittir. 

 

 10.3.  İSGÜM’den işin başlangıcından bitişine kadar Yüklenici firma danışmanlık hizmeti 

alacaktır. 
 
 


