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AMAÇ: il Sağllk Müdüüİtüğürrxiize bğı tüm Sa$rk tesisleri, Ek Hizrrıet Binalan ve tüm bğlı

kuruluşlaıda insan .uğlrğ,- t"nOt «İJ,o* 
",İ,* '*ereler 

ve kemiıgenlere karşı ilaglaııa

hizmetiniı uygulanmasıdır,

UYGULAMA: Halk sağlığl alanlnda kullanılan insektisit, rodentisit Ve mollusislt vb, gibi maddelerle

yapılan zararlı mücadelesidir, Biyosidal ürün kullanılank yapılacaktır,

YiİKınxiCi:vapılacakolanihalesonucuhşerevekemiricivektörvezararlılaılamiicadeleişi.ni
yiirütectk finnayı ifade eder,

h sıgııx ıııioıi.ııiğü, Halk Sığlığı Hizmeılcri Başkınlığı taıafındın vcrileni

} Biyosidal Ürlu Uygulaına İzin Belgesı'ııi,

SığIrk Bıkınhğı terıfındın verilen;

} Biyosidai Ürlı,rı Küanım Mesul MüdLıliik Belgesi,

} Mesul Müdiiıriiı * 
'*,;;J;;";;,yl 

Co,"jil, r*uluşuıa kaydedildiğine ve sigona

prinılerinin yatırıldığına ılair belgeleriııi,

ir,açı,aıa vE EAşERE iıB ıvıücınELE TEKNİK şARTNAMEsI

İŞİrt rll\rllll, Bu ilaçlama hizmer alınu tckn,k ş,armarrıesi ilaçta,ına ile kcmirgen ve haşerc

mücadelesini kapsar.

Uygulımada kutlanılacak ürünlerin özelliklcri:

l. TC Sağlık BakanlıS onaylı ruhsadarı ,

2. MSDS(-Ürün Güvenlik Belgesi)

3. Onaylü Tiırkçe ",*"' 
O-"g?,İ;n aktif maıl<lc garanti belgesi sözleşmeyle beraber idaıcye

teslim cditecekıir,

}l .Eın

AkçakaL

BfuOSİDAL ÜRİJN: Sadece fiziksel yada mokanü e&ilerle değil, diğer başka yollarl" 
1]11T_*,:,:],

zaraılı organiarıalı yot "*,, 
*Jlao-o, zaraısz hale_ getirme ya da zararlı organiırnaıın eürsıru

önlsme, iizcrinde kontrol edici bir'etllG"" -,",vlu 
*U]P"S ," *llaııcıyı sunulduğıı

batiyle bir ya da dah" r-l" o*tr,"İJ'İ,"" O,""a"- ,a da bunlann bileşirniıden otuşturulan

herhangi bir madde ya Oa tanşı,n, Ş,0,0İl vo a" l,*şunlaıdan yerinde ıretilen herhangi biı

nıadde ya da kanşımı ,"y" -" lşl"Jİİvo,iaal oi- işlenmiş eşya, akif rıadde ve prepaıatlardır,

Kı.JLLANILACAKBlYoStDALÜRÜNLER:Kullanılacakürünleriçin,sağlıkBakanlığltarafından,
noter onaylı ruhsat yada ithal izln İ"lcu,i,"ı.iln,lş olmahdır ve ihale dosvasın da sunulmalıdır,

KIJLLANILACAKiNSEKTiSiTÖzrıııxı,ı:ııi:YükıeniciFirma,uçanveyürüyentümzararlı
veKörlerin gündüzteri şannartıarı, tesis oiiin ieri dışında kalan rögar ve kanallarda gerekli uyguIama

..-n^--ı, Ltl }r-.ln 6. ,,- ..,.--- -",",^in ı,r; rlı vehiirlcr,lpn temizlenmesini sağlavacaktır,

u
ldarı ve



1 Ürün EC (Emülsiyon Konsantre), ME (Mikro Emilsiyon} formülasyon tipinde olmalıdır,

Formülasyonda öldürücü aktif madde LYFLUTHRIN Veya DELTAMEtRiN veya D-PHENoTlRN

Veya CYPERMETHRiN olmalıdır.

Ürünün orijinat ambala.iında üretim ve son kulIanma tarihi net okunur şekilde mevcut olmalı,

üretim tarihi muavene-kabul tarlhinden en fazla 12 ay öncesi olmalıdır,

ürün bidonları üzerindeki etikette kullanma, uvar], koruma bilgileri, zehlrlenme belirtileri,

ilkyardüm Ve antidotu iIe depolama şar larl b€lirtilecektir,

Üıünün mücadele için hazırlanan kullaııım dozu; insana, bitki önü5Üne, çevr€ye, bina

m€fruşat Ve yapılarına diğer canlllara (ihale kapsamsında mücadele ediıecek zararlIlar hariç)

zarar vermemelidir. llaç kanserojen ett:iye sahip o|mayacaktlr,

Ürünün aktif maddesi, WHo (Dünya Sağlık Örgütü)'nce sivrisinek, karasinek, hamamböceğ],

kene, pire ve kannca mücadelesinde rezidüel olarak tavsiye edilen insektisitlerd e n olmalıdır,

Ürünlerle alakalı 5ağlık Bakanlığı tarafından resmi değişlklik yapılması (ruhsat iptali vs,)

halinde en yakın ürüne idare tarafındaı karar verilecektir,

Üıünle alakalı MsD5 Belgesi oriinal dil ,/e Türkçe olarak testim edjlecektlr,

Ürün Halk Sağlığı alanında kullanılır nitelikte olmalı, ergin sivrisinek, hamamböceği vs, karşı

öldürücü etkisi bu lunmalıdır.

Teklif edilen ürünün formulasYonu; kc<ulu, leke blrakan ve deri lrritasyonuna neden

olmamalidlr. Üreticifirmaya ait MsDs (Ürün Güvenlik Bilgi Formu) ile bel8elendirilmiş

olmalıdır.

nüi
Kemal Ki

bulunmahdır.

Ürüne, Sağlık Bakanhğı tarafından, ruıısat yada ithal izin belgesi verilmiş olmalıdır,

HamamböceklerinekarşıuzunsürekalıclVeetkilimaddeiç€renielformülasyondaolmalıdır.
Formulasyonda aktif madde olarak iNcoxAcaRB veya ivioacıopnio veya FiBRoNiL

bulunmalıdlı.
Ürünün oıijinal ambalajında üretim ve son kullanma tarihl net okunur sekilde mevcut olmalı,

üretim tarihi muayene-kabul tarjhinden en fazia 12 ay öncesioImalıdır,

Ürün, uygulama yapılacak yerde leke iz bürakmamalı, kokusuz olmalıdır, Uygulandıktan sonra

uygulanan alanda herhangi bir rahatsızllğa sebebiyet Vermemelidir,

Ürünün mücadeIe için hazırlanan kullanlm dozu; insana, bitki örtüsüne, çevreve, bina

mefruşatve yapı|arlna diğer canlllara {ihate kapsamsında mücadele edilecek zararlllar har]ç)

zarar vermemelidir.

Ürün, katlamalı etkinliğe (domino etkısi) sahip olmalıdır,

ürünlerle alakalı sağlık Bakan|ığı taralından resmi değişiklik yapılmasl (ruhsat iptali vs,)

halinde en yakın ürüne idaıe tarafından karar verilecektlr,

Ürünle atakaiı MSDS Belgesi orjinal dil ve Türkçe olarak teslim edilecektir,

RoDENTisiTLER : Yüklenici tinııa. suıtluğu ke,rrrirgçn kontrolü lrizıneti kapsaıruıda ev

faresi, Norveç sıçan,, Çut, "ç"",, 
İ|u.r,"'l**i * için periyodi-I,ı Iüzrnet verecekıiı, Yiillenjci

firrn4 Rögarlar, Kanallaı, Çatı aıalar,, Çan ,_,.U:n:': -:T,l::T_"_'^1'İ.*"Y"-'

,

J

{

5.

6.

.|

8.

9.

.lEL iNsEKTISrT:
Ürün, Halk Sağlığı alanında kullanılır nitelikte olmalı, hamamböceğine kaışı öldürücü etkisi

1.

a

3.

.l.

5.

6.

8.

9
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PRoSEDÜR

l. Hiaet birim]erinde uygulaoacak mücadı,le yönteuılcri ve uygulaına zaıııgları11. birimlerdc

.iuin ruı"ruı. rontrol Koiisyonuncn hazrİlaııaÇak bir program dilıiliıde, bu teknik şaımame

esaslanna göıc uygularıacaitu.

2. Sözleşo€li firm4 yitriıyen ve u9an haşere popiıiasyonu ile ilgü vekttirleriıı 
. 
yoğuııluğıınu

,lovuUilr.t içiı UOcJt g6zlen - lçmiıgen gÜeın noktalan tıelirleyerelı lı^u_ ıolta'T:^]ilİ:
tuzj<lar koyacaku. Bu g6zlem nokta.lan nuınaralandınlacalı ve her rutin dene emede, uzerıenne

ar*ı.." ,_nırri variucaıır.s; .inuarm tahrip olrnası veya kaybolıırası haliııde yenileri

konuiacak, bu işlem içiıdc ek ücret talep ediinıeyecektir,

3. Ytiklenici, tiim hiaet birimleriııde kullandığ, t,rZuHT- planıır, gözleın 
'kl"1,1"-*ll:i::l':

uygulama,apo,ıa,,,,,ayncakullaımışolduklaninsektisitve.pestisiılerintün]ıeknrkbılgııenru
uygulaına yapmadaı, Once, lıaşere ve k",i,i"iü",l" i,lglli hcr biriınde oluşturuian Kontrol Komisyoııuna

verecekir.

4. Yti&]enici finna sıkça problemlerin yaşnnCığır alanlarda sorunlaıı çözT ıek iıın. o1e] bı1..diİİat

go.i.r.""i nuşo" ,. i*irri"iı"iir- t"sienlp, ğaoıı,]a" onamlarn, öze Uik]cl residuel.insektısıt ı,c

i".,iri,ı", i.rıi"rır.ui nr. ytlı.ı"ni.l şrm İ"gı_Ü Iİukr"ı,e, tarafindan oııaylaımıŞballı sağtığı alanında

lıaşere mücadelesi.ıO" rlen * p-osu re,,-i:" t"*"" ,-yg,, 9[avan m$iı9 cihaz ve bölgelerirıdc,

ortamın dufumuna göre jel formülasyonunda bıyosidal tlrünler de kullanabilecektir,

5. İnsektisit ve rodentisit uygulamaları yapılırken hizmetleri aksatıl,ımayaoak şekilde yerine

getirilecektiı.

6.Uygulamasilııesiıce,çalşanla.rçalışmaonaınındaıuzaklaştınlaraliBiyosidaluyguianıa.yapüacal,
sisteın buna göre oluşturulacakn. Çjrır_"o, L.ullanılan uyguIan,ıa aleti, birimiı çalışnıa koşull,anna

uyguo olacaltır

7.Yüı,Jsnicifırrn4haşeıeiiemücadeleyiSag,lülBakanlığındannlesulmüdürSertiİıkasıııasüipMesul
Müdür veya ekip so__ıu u"rriinJJ yup[_"*.,".".ul nıüdiirlük scrtitıkaslnı belgelendirccektir,

8. Uygulama öncesi Biyosidal Ü*rüerin hazırlanra işlemi, Birinı Sorunı]ulan dcnctinıinde

yapılacaktıı_ Daı,a iıncedeo suıaJjıni* v" .ı" 1,_"ı__ tir,,ıuılerin kullanııruna izin verilıneyecektir,

ıuÜCADELE EDiLECEK HAŞERELER, IsMiRiciLER, Ir'EKTÖRLER ve LARVALARI

. Alman Hamamböceği (Blatellacer:nanic6)

. oriental Hamamböceği (BaIatta o,ientalis)

. AmerikanHamamböceği(Periplar,etaAmircana

. Göcmen 5!çan (RaftusNovergicus)

. Ev Sıçanı (Rattusranus)

. Ev Faresi (MusDomestlcus)

. cırclrgöceği(AchetaDomestıcus)
o Bahçe Karıncası (lasiusNig€r)

. Gümüşçin(LapismaSaccharina)

. Depolanmış ÜrünZararlıları (ColvopteraHepidoptara)

. Toprak Böcekleri (Arabidaespp)

. Pireler (Siphonap)
i_.._ ^._ 

_|_- .ı,-i- t,l^_ ,a.._i-i. r^\

ideın aİ İiİLAkÇakale 0eylel haldarıve Malı lşle r 1,1u
s.ııe

ll;,



. Tahtakurusu(Hemiptera)

o Bit (Anapulara)

o Karasinek (Muscidae}

ı Akrep, Yaban Arı|arı, Örümcekler

. 5ürünen hayyEnter (Yılon vb,)

ı Mollusisit grubu hayvanlar

. Dış alan larva mücadelesi ( Ka rasin ik,Sivrisine k v,b,)

. iç ve Dış Alan Uçkun Mücade|esi ( lfarasinek,sivrisinek V,b,)

ı Arşiv ile ilgili tüm akaİlar, maYtlar Yb,

İlgiii sağ{ık ıesisleriniı aşağıda belirlenen bölilrnleriııe ilaçlaına lüzmeti yapıiacaltır

l.Bütiln koıidor ve bğaııtı koridorları

2.Bilumum tedavi odalan

3.Hasta odalan

HizIıtET ALAN göıcoınRi:

4.Doktor, hemşte, şefvc akabi.ııde bütilrı kat odalan

5,Hasta kabul, veznelsr ve büfltn çalışan oy'alan, arşiv, depo birim]en,I
6.Acil servisler, poüklinikler, klinikler, la{oratuvaılaı, 6zik tedavi itniteleri

7.Yoğun balom iıniteleri 
;

8.Bütiin merdiven ve Eeıdiven boşluklan

9.Asansör ve zemin çukurlan

l 0.Hasta ziyaretçi salonları

l l.Bütijn personel odalan

l2,Sıeril depolar. arııbarlaı, anetiyaıha]e malzemc lıazırlaıra bölünılcri vc cczBlıelsr

l3.Bütiin banyo, tuvalet ve lavabolar

l4.Aıa giriş kısınılan ve çıweleri

15.Çatrlar ve bina arası boşluklaı

16.Trafo ve jeneratör odaları

l7.Su depo mahalleri ve eşanjör odılaıl

l8.Kazan daiıeleri, UPS odalan vb, diğcr ttiuı makine odaları

l9.Çamşırhane, ütii, terzihanc vo telimjl( diğer biriın odaları

20.Radyaıör kafes içleri

Kemaı iü
Akçakate DeViet

ldarive Matı lşte r



23.1daıenin üırkanda beliıtilen alaıüaı dışıadaki göstereceği yeıler

24. Açü Alanlar

25. Ek binalar vc tiirı bdliimleri

LARVA MÜCADELESi

Man-Ekim aylan arasuıda lıaftada 1 kez ııygulıına yapılmalrdır. lhtiyaç duvıılrııası haliııde
tel,ıarlanacakur. Saplanmış vsya saptalııJak Iarva kaynaklarına uygularna yapılacalırı.
KanaIizasyonlarda ve fosscptiklerde Sağltk Bı kaılrğndaıı onaylı tarva ilaçı L-ullaıulacaktrr, Larvalaı
üzerinde eıı az l ay kalıcl e&ili olnıah vc ürtıDlln diğer carüılara ve çowcye znran olnııyacak. Aynca
ilaç siwisinek ve karasinek larva mücadclesirıde kullanrlüğna dair Sa$ık Bakınlığı Tirrkçe Etiket
Örneğindc l«ı!lanım ve uygıılanıa dozlan belirr,tmiş olmalıdır,

DiĞER ZARARLILAR

Tüm ambar ve dcpolarda giiveye karşı ilaçl uııa ayda 2 defa yapılacaitı-r. idarc istediği lakdirde bıı
uygulama annnlu, Fımıa bunu peşiııen kabul edeı. Bütilıı zaraılann mücadelesinde kulla:ıacali ilaçlar
TC. Sağl* Bakarılığıııca rul]saüannuş otıcaliıır.( İlgili belgeler ilaçlarla birlikıe Muayene kabul ve

koııtroi komisyonuna sunulacaknr )

1. Uygulaınada kullanılacak ilaçlamaııın yanııda; lıaşere mücadclesinde jel formülasyoııuda

kutlaııılmalrdu. Kul.Ianılacalı iirilnla içır1 Sğl* Bakaılığı larafiıdan, noter onaylı ruhsal

yada iüal izijı belgesi verilıniş olınalrdu ve ihale dosyasın da sunuLmalıdır.

2. ilaçlama Nznıetiıde kullanılacak hcr titılü ila9 preparat ve gerekli diğcr maizemeler yiıklenici

taİafrİd8n kaİşılaİacaktır-

3. Ürtlılin orijinal ambalajuıda ürctim ve son kullannıa ıaıilü net okunur şckilde mevcut olııalr,
üretiın tarili muayene-kabul taıii],indeır en faz la l2 ay öncesi olına]ıdır.

4. Ürıin bidoı]arı üzeriıdekj etikctte kulianm4 uyarl. koruma bilgileri, zehirleııme beürtileri,

il§ardım ve antidotu ilc depolanıa şartJpn bclinileccktir.

5. Ürtınuıı mııcadele içiı hazulanaı kullaıılm doaıl insana_ biı}ii örtitsiine, çewe_Yc. biııs

mcfruşat ve yapılarına diğer canlllara (ilıale kapsarıısııda ınücadele edilecek zaıarhlar hari9)

zariır venneınelid,ir. zarar vcıdiği takdirdg soruı ulul( yükJenici İimıaya ıit oIacalinı.

6. Üriintin aktif maddesi, WHo (Diimya Sağl ( Örgutii),ncc siwisiıek karasinek, lıamanıböccği,

kcne, pire ve karlnça EJü$d9lesiOd9 rezldüel olaİak tavsiye edıle8 inseLlisitleIden oı$alıdır,

7. Ürtırüerle a]akalı Sağlık Bakaıılığ tararydan resıJıi değişiİİk yapılması (ruhsat ipta.li vs.)

haliıde eıı yakrn tiıriine idare taı"afindan 
\arar 

verilecektir.

8. ÜrUle aai<al, MSDS Belgesi orjinal dil|ve Türkçe olarak teslim e dilecektir,

9. ilaçIamada kullaıulacalı ilaçlaı, ilaçlamaiyapılmad ın en ız2 (iki) giin (iıce hasıanc depo vwa

ambanna orijınal zunbalajında dalıa önc:|açıJnıamış olara}ı lesliııı edilccek,

10.İlaçlama lümıeti idarcün belırleyeceği 1,ersonel nczıretiıde yapılacak ve ilaç etiketinde

belinilcn kullanun ora,ı ına ıörc hazırianacaknf

Keınal Hi
Akçakate Devlcı

A&çu

tl

Uldarive MatllrlOİ

soğl,ı
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l l.Periyodik ilaçlııalar dışında idııe 1,cı ıilisinin istey*cccği ara ilaçlarııalar, yapüarı

dçnetimlerde belirienerı eksik]ikler vc ;.ci| dururnlıiıdı cn gıjç i 2 saaı içinde ilaçlana
yap ıl aca}ıu_r.

12.İlaçlaıııa sor,rusı tii-r ve yoğunluk saptaıııa gibi test veya gözlerıüleri yüklenici tarafından

yapılacakıır.

l3.İdare gerck duyduğu rakdilde, bedeli yükleniciye ait olmak üzere, kullaıulan prepaıat

numunelerini istediği yerde analiz ettircbilir veya bu işi yükleniciye yaptrabiıh.

l4.yuııeııici fırma peısonelleri ilaçlama uygulaması yapaİken, koruyııcu ekipmanlanır eksi}siz

olarak kullanacak olup; İlaçlama yapacaJ< olaı personelin ilaçlama esnasında fimıa adııı
belinen önlüğü ve yaka kam bulunacalitır.

15. Ytifttenici soz konusu ilaçlama hiznıetıcrini yürütccek yeterli sayıda tecrtibeli personcl

bulunduracak ve bu persouellerin organizas_von yapısı ve çalışma saıleri idare tarafından

belirlenccuktir.

16, iIaç ı,ygulaına sırasuıda yç sııırasında hastaıe çnlışaJıııuıı, hasta ile hasla yakınlanııp ve

üçillrıcü şahıslann eıkiienmesi duruını,u:da bundıuı kaynalrlı oluşaı tiiırn cezai, idan vg mali

sorumluluk yiiü<l eniciye ait olacainr.

17. rlnna yllrllyen haşere popül6syonu ile ilgili kemiricilerin yoğurüuğunu aııJayabilmek için

böcck gözlem - kemiıgcn gözlem noktaJan belirleyere§ bu noktalara uygun yem istas_vonJan

ve tuzaklar koyacaktrr. Bu gödem noktalan numaıalaıdınlacak ve her rutin denetlem€de,

üzerlcrins denedeme tarihleri yazılacalıır,

18.Taran aralarına yem ruzaklan konulrnası ve bu nrzaklaıın her ay kontrol edilmesi

gerekınekıedir.

19. İlaçlama uygulaması siıek, böcek,hşere ve keınigeııleruı yoğuı olduğu aylarda ayda 2 defa

ilaçlama yapılması gerekmektedir.

20.aiyosidal Ürün uygulamasından sonrakü, kullanılmış eldiven, galoş, tulum v.b. atıklar, İdare

binaslna ait Atık kovalarına, deposuna atllmayacaktlr. Yüklenici firma taraflndan Çevre
MevzuatlYönetmeliklerine uygun şekilde toplanarak uygun şartlarda imhası sağlanacaRlr,

21. Yüküeniclgerek uygulayıcının gerekse uygulama yapılan yerde bulunanlar|n güvenliğini göz

önünde bulundurarak, insektisitve rodentisit|erin etiketlerinde yaılll şartlara, i|gili yasalara

uygulama yönetmelikleıine kesinlikte bağlı kalacaktır.

22. ytiııenici Rrma şartnamenln llgili maddelerinde belirtılen özellik Ve miktarlarda, araç,

teçhizat Ve ekipmanlan, görev başında tam, sağlam Ve çalışır durumda bulundurmaktan

sorumludur.

23. viıtıenici firma, Her ay rutin olarak tüm kemirgen istasyonlarının kontrolü ve bakımını

yaparak yem tüketimi olmasa dahi tüm yemleri değişt]receKir. Kemirgen istasyonlarl

içerisinde bayatiamış veya tüketilmlş yem bulUnmayacaktır.

24. YiıkIenici, kullanacağı Biyosidal tjrüıılcr ilğ ilgili açıklayıcı biJgiIerle, Sağlık Bıı}iaıIrğı,nın

Yalıııılaüğı Biyosidal Ürıın Tipi l4, l6, ı 8, ) 9 ruhsatına sahip yerli veya itlıal ürünlerin

belgelerini (noter oİaylr rulısat ve etiket Ömeği, NtSDS belgesi vb,) teklif ile birlikte

verecektir. Her ne olursa olsun izinsiz ürilder veya diğer kimyasal maddeler bu aınaçla

kullarıümayacıİor. Kullınrlan Biyosidal ürünlcr, Sığtrk Bakanlığı tarafındın haık sığİ]ğı

ılsnınds kultanıl0ak,üzere ruhsatlanm4 veya ithal ürlinlcr tçln ithaı lzto beıgesl

verilmiş olmalıdır. Kullanrlan üriiırıleı açı.k ve kapalı alaıılaıda yapılaca,li işiı niteliğine uygurı
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25. ı<u.ııanıuı ıiyosidal Ürunlcr, Mücadr le Edilecek Haşereler, Kerniriciler, Vektörler vc
Larvaları, vckıörlcrc karşı öldiirücü cı}:.li, uygulanacağı ıııekiılarda eu az l ay süreyle kalıcı

elkiye sahip olrnalıdır. Biııılardaki mur,ycne odalan, çalışnıa odalan, depo, ambıır, toplann

salonlaıı, çay ocaklan, vs... tiim yerlere böcek ve diger haşerata karfl ayda bir defa Biyosidal

iirün uygulamısı yiitlenici ıaıaiıdan yerine getirilecekir.

26. Herhangi bir zararlı vektöı isti|asında (Ekstra dışardarı gcicn iıcklcnmcdik za-rarlı saldınları

vs,), biyosidal uygulama yapılan alaü aıda tckTaı zaıaılıların olması rlurumıında; İDARE
taİafindan tayiı edilecek haşere konEoliinden sorunılu idari yetkili; yükleıüci ile temasa

geçerek tekar zalarlılarla biyosidal mücadcle talcp edebiliı, idarenin yetkili Koırnol
Teşkilan-run hazulayacağı Gaekge Raporuyla bu iş ve işleınler süıdüıülecek olup herhangi bir

ücret yiikleniciye ödenıncyecekü. Ancak fiziksel, mevsirnsel v.b duruıılarda Yüklcniciye
hjzmet bina]arındaki hcrhaıgi bır haşerp ve kemirici şiiiyeti iletildiğıiıdc, en geç I2 saat

içerisinde olaya müdahale etıniş olacakİlr. Şikayet tlzerine yapılacak ekstıa ilaçlzunalar için

herhangi bir ücret talç edilmeyeceki.lKootrol tcşkilan laıafindan yapılacak dunrm

değerleıdirilııesi ııeticısiıde olumlıı./o1umsuz karar verileccktir.

2'7. İdare, Biyosidal iiıriin uygulamasında ;pllaıılan üriinü işley yetersizliği, vb nedenlerle

sebebini beyaıı ederek §aalı) değişıiı.İle yetkisine sahrptır. Zaraılılarla ınüçadelc konusunda

yetersiz oıduğuna dair yetkili mercii,kıium kurulus vs taraiından onayiarunalıdrr.

iş vı işçi SAĞLIĞI Gü\.ENLiĞi

Sözleşm€li firma sigortasrz işçi çaltştır
st-ızleşmeli firma iş kanunu işçi sağlığı,iş guvenliği tiizüğü htiıüıılerine göre işçi]erlll sağlığını

koruma}ı üzere lıer tiirlü sağl* tcdbirlerini alacak iş güveııliğ maLzemelerini bulunduracak ve

tebliketi şartlarda çalışmalarına iziı vermcyecektir.

Sosyal sigortalar mevzuatı lıer tiiılü işçi ve işveren hakkındaki yasalaıdaıı dolayı işçi

çıianinası veya işçi hakJanırı ödeımesi gıbi ttim sorumlulukiar sözleşnıeli finıaya aıt bu

konularda ilgiJi olarak il Sağlü Müditrlüğü hiçbi, soruııüuluk taşımayacaJıtır,

l

ZARAR VE IIASARIN TAZMiNi

Yii,klenici firma iş esnası.nda mcydana gelcoilccek hasar ve zarar tazınini ile nıüellct]ir, Meydaıa

gelen zaıaı ve hasann idarece beklcmeye ıahafumülü olınayan dunııoda derhal, nonıral şardaıda ise en

geç 24 saat zariıü yüklenici finnaya ait ollıak i,lzere hasar ve ziyaııı gideıecek vc masrallan

yi <lenici firmaıın hak edişiıdcn kesi]ecslütü.

GÖREWiLERİN KIY^FETLERi VE DONANIMLAR

ilaç lama firması elemaıı]anırn Mcıkeze giriş ve çıkışlan Meıkez yöncüniıriı deneıinıi altında

yapılacat<, yaka kartları bulundurulacak vc iaşel€rı fifma talafr-odaı k arşı lanacalitı r

İlaçlama işiıi yapan pcrsonclin kıyafetl en yiiüc] egici ftrma tarafinr]an İş Kanuııu Hükiimleri-ııe

göre verilec€k ve firm4 gorevlilerinin kıyafctleri ve her tilrlü donıumr-rıdan sorumlu olacaktır,

l
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sırasııda yüksek sesle konuşmadan sükunel ile icra edeccktir. ilaçlanıa peısoneli tek tip elbise

giyece( yüklenici, ilıale konusu lıiznclin yeriıe getirilebilnıcsi için Halk sağ)lğı Alaıuıda
Ha§crğlçfc Kalsı Ilaçlama Usu] yo E§aslar] Ha}tkında )'öDemrclik kap.samında bulundunılması

".j.u* ^", ",İ- "j 
***ı." tJ*{o*tlı,ıetırulit$tl§Tu calü\uaiifl .,stldıind0 (.hu.Aig

-vul.ri-lliOilr. 
idarc gerektiğinde n,'Öo',U"U*"Oa 1ııkJenici firma persoııeliıi arına ycütisıne sanıp
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