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ŞANLIURFA AKÇAKALE DEVLET HASTANESI
İşvrnİ uprİıvıı_iĞi vB İş cÜvBNıİĞi uzııaNı_ıĞı uizıınrı_nniNİN 9RTAK

sAĞLIK GüvENLiK-giRiNıiNıınN (oscB) ALIMI işixn air rBrNix
Şr RTNAME

l. TARAFLAR ve TANIMLAR:
Bu Teknik Şartnamede;
1.1-ŞANLIIJRFA AKÇAKALE DEVLET IASTANESI "Idare"
1.2-1lizmet alımı işini yapacak olan; bün,esinde iş güvenliği rızmanı ve işyeri hekimi çalıştıran, İş

sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, çerekli donanım ve personele sahip olan ve Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yetkilendirilen, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) "Yüklenici"

1.3- İşi yafımak üzere teklif veren ti.izel kişi.ere "İstekli"
1.4- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Aile. Çalİşma ve Sosyal Hizmetler

Bakarılığınca İş Ğtiu"nİlgi Uzmanı olarak bell elendiritmiş mühendis, mimar veya teknik elemanlar "İş
Güveniiği Uzmant"

1.5- İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığınca belgelendirilmiş hekim "İşyeri Hel jmi"

1.6- Tam giin süreli, mevzuatla beliı tilen haftalık çalışma süresi ile idarenin giiıı|ük 3

(üç) vardiyalıçalışma süreleri dikkate alınarak İdare ve Yfülenici tarafından belirlenen çalışma "tam
süreli"

1.7- Kısmi süreli hizmet verilecek çalışan sıyısına göre, mevzuatta belirtilen haftalık çalışma süresi ile
idarenin gilrılük 3 (üç) vardiyalı çalışma süreler dikkate alınarak, İdare ve Yüklenici tarafından belirlenen
çalışma "krsmi süreli"

1.8- İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili ve y,irürlükte olan uluslararası anlaşmalar (ILO Sözleşmeleri),
kanunlar, kanun hükmünde karamameler, tüziıkler, bakanlar kurulu kararları, yönetmelikler, tebliğler,
yönergeIer, talimatlar, standartlar "mevzuat' ola -ak adlandırılmıştır.

2. İşiN KoNusu:
İdarenin işyerlerinde, Mevzuata, Sözleşme, İdari ve Teknik Şartnameye uygun olarak;4857 sayılı Iş

Kanuna tabi olaıak çalıştınlan, 106 SGK' ya tı bi personelin, iş güvenliği hizmetlerinin ve işyeri hekimi

hizmetlerinin mevzuatın öngördüğü sayı ve nitel kte iş güvenliği uzmanrna ve işyeri hekimine gördürülmek

üzere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakaı,lığınca yetkilendirilen, Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden
(OSGB) birim fiyat ödeme esası ile satın alınmas ı bu teknik şartnamenin konusunu teşkil eder.

Tablo-1 Rehberlik Sağlanacak Konu Başlıkları

o 633l Sayılı İş Sağlığı ve GüvenIiği Kanunu,
. İşyeri Hekimi Hizmeti,
ı İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti.
o İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmel ği,
. İSG Kurulu Oluşumu,
o [lAP (Hastane Afet Planı),
ı Acil Durum Eylem Planı,
o AciI Durum Tatbikatlan, Kırmızı Kod Uygul ıması
ı Risk Analizi,
ı sabotajlara karşı koruma planı.

o sivil savunma planı

o yangın yönergesinin Hazırlanması, Eğitim|e ve Tatbikatlar
o Düzeltici ve Önleyici Faaliyet uygulaması,
o Mutfak ve Yemekhane Hijyen Denetimleri,
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3. işiN yApILAcAĞI yER:

3.1ŞANLIURFA AKÇAKALE DEVLET HAST\NESi Bütün İşyerleri ve birimleri,

3.2- İdarenin işyerleri Çok Tehlikeli Sınıfta olııp, işyerlerinin SGK İşyeri Numaralarr, Nace Rev.2 Altılı
Kodları ve çalİşan sayıİı Tablo-2 de verilmekte]ir. İhaleye teklif veren İstekliler, ihale konusu iŞYerlerini

görmüş kabul edilir.

yüklenici, İdare işyerlerinde movzuata 1öre İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi hizmetlerini Yerine
getirecektir.

3.3- idaıenin işyerlerinde işlerin durumunt göre günde 3 (üç) vardiya halinde çalışma yapılmaktadır.

Mevzuata göre işyerlerinin teh_like sınıfi; SCK İşyeri Numaralarında belirtilen, NACE Rev.2 Altılı

Ekonomik Faaliyet Sınıflaması Kodları dikkate ılınarak belirlenecektir. Aite, Çahşma ve SosYal Hizmetler

BakanlığıncaNACE Kodlarında ve tehlike sınıf arında yeni düzenlemeler yapılması halinde Yüklenici bu

yeni diizenlemelere uyacak, yeni düzenlemele,:e göre belirlenen tehlike sınıflarına göre iş sağhğı ve

güvenliği sertifikasma süip iş sağlığı ve güvenliği uzmanları bulundurmakla yiikümlüdür.

3.4_ SGK işyeri Numaras ının 2, 3, 4 v; 5. haneleri, işyerinin tehlike sınıfinın belirlenmesinde

kullanılan NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliye, Srnıflaması Kodlarıdır,

Tablo-2. İdare işyerlerinin SGK İşyeri Numaraları, Nace R,v.2 Alttlü Kodları

scK işYERi No

1 86l 00l0l 1 06: 46406302-58/00t)

l 86 100 l0 1 l06247306302-67/000

186100101 1 ]6247 106302-
65 1000

1861001011.]6246906302-
63 /000

5D NER SERMAYE ı ıoıoo ıo ı ı 083;0506302-56/000

ŞI SAYISI 106

4. YÜKLENiCiNİN iş GÜVENLiĞİ U1,MANI, iŞvnnİ HEKİMİNiN AYLIK HiZMET
sünnı-tni; .iki

4.1_Bu sözleşme kapsamında işyeri tesliminden ,,ınra2('Ö yıt, idarenin 4857 sayıh iş kanunu kapsammda

çalışan ve 657 sayılİ memur ve sözleşmeli perso ıe[ sayısında söz konusu tarihten soma mevzuat kapsamına

dAhil olan tüm çalışan sayısı esas ahnacaktır,

SaYfa2l7

çALlŞAN sAYlsıTEHtiKE slNlFl

5çoK TEHLiKELi

51
ÇoK TEH LiKELi

7
çoK TEHLiKELi

l8ÇoK TEHLiKELi

s.N iŞYERi üNVANI

DÖNER SERMAYE

2
DÖNER SERMAYE

DÖNER SERMAYE
3

4
DÖNER SERMAYE

ToPLAM

25çoK TEHLiKELi



4.2-işyerleri bazında, yüklenicinin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekiminin yaklaşık aylık hizmet süreleri ve

lau,"nin_işv..ioın, sbr İşyeri NwnĞsı Nıcg roau) ve bu kodda çalışan yevmiyeli personel sayrsı

Tablo-3 de verilmiştir.

Tablo_3 lşycrleri baz|nd4 Yüklenicinin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekiminin yaklaşık aylık hizmeı sürete.i (dk/ay) ve İdarcnin ÇalıŞan pe§onel

saylst.

s.N

İşyeriTehIike
Sınıl

sGK İŞYERİ NUMARAsl

Toplam

sGK Tabi

Çalışan
Sayıst

İş Cüvenliği
Uzmanı İşyeri Hekimi

Aylık Çalışma
surcsi(dakika)

l000l ÇoK
TEHLİKELj

25

5 200 752 ÇoK
TEHLIKELl

5l 2010 765J ÇoK
TEHLİKEL|

7 280 I05.l ÇoK
TEHLjKELl

ÇoK
TEHLjKELi

I8 720 270

l86l00l0l t 06246406302 .58/000

186l 00 l0 l t06247306302-67/000

18610010110624710 i302-
65/000

186100101 ].06246906302-
53/000

186l00l0l l 08370506302_56/000

Tablo4Fi atCeweli

slra
No

lş Kaleminin Adl ve (lsa Açıklamarl MiktarI Teklif
EdilenBİrim

FiYat

Tutarl

iş Yeri Hekimliği Hizmeti AYLlK a 1lr
2 i GüVenl U zma nl a2\A YLlK

ToPIAM TUTAR(K.D.V Hariç)

5. işİN sÜREsi, İşn nnşı.eıvra v.ı BİTiş TARİHI, iş cÜvnN.ı_İĞi uzıııNı_ıĞı
vn işvrnİ HEKiMİİĞi çaİışvıa sÖzı,nşrvırsi vn isrBNnN DiĞER BELGELER:

5.1- İşin Süresi: işyeri teslim tarihinden itit,aren l (Bir) yıldır,

5.2_ istekli, Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi .(OSGB)
otarak yetkilendirildiğine dair belgeyi İeklifinde sunacaktır. Yüktenicinin tam zamanlı görevlendirilen IŞ

gtıvenligi uzmanı işyeii tehlike sınıfına uygun sertifikaya sahip olmak zorundadır.

5.3_ İşe Başlama ve Bitiş Tarihi: Hizmet [halesini kazanan Yüklenici ile İdare arasında 4734 saYılı

Kamu ihale (anuna istinaden "Hizmet A lımlan Sözleşmesi" imzalanacaktır. Hizmet Alımları

Sözleşmesinin imzalanmasından sonra: OSGB ile İşveren arasında İSC Katip Sistemindeki ömeğine uYgun

(Ek-3j sözleşme düzenlenir ve karşılıklı olaıak ell geç 15 gün içinde sistem üzerinden onaylanır. oSGB' nin

ietki Belgesinin olmadığının anlaşrlma hal,nde, Yükleniciye protesto çekmeye gerek kalmaksızın

sözleşmesİtek taraflı fesİedilir ve kesin teminatı ve var ise ek teminatı irat kaydedilir. Yüklenicinin

SaYfa 3 l 7

- Birim fryaı Sözleşme süresince aynı fıyaı olacakıır.

_ Tablo-3 deki hizneı süreleri bu Şqrınamenin hazırlandığı danendeki mevcuı duruma göre dijzenıenmişıir.

Sarteşne sırİsİnİ, ldarenin çalşan saysındaİi değşiHiHer sisıene İ,jhil edilecek olup değişiklikler (ÇolıŞan sayısındaki

arıışl'ar) ıeüif edilen fıyaıa d,İhiidı. Ytıklenici neiiauaki değişiklikler halinde, mevzuatın gerekıirdiği Süfe mikıqrında,

sınıfınİa ve yeıerli sayıda lş gıivenliği uzmanı, iyeri hekimi hizmeli vermekle yükünlüdür,

Aylık Çalışma
Süresi (dakika)

375

Birimi

1

Hizmeti



sözleşme yapt,ğı iş güvenliği uzmanlan ve) a işyeri hekiminin "iş Güvenliği uzmanlığ .çul,ıTu
iorı.irn.ri i.i",.işy""ri rı"ti".ıigi çalışma Soi leşmesinin" Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler BakanlığıIş

Saglığı ve Gtivenligibenel Müdiirlüğiince onay anmam2st halinde,5 (Beş) gün içerisindegeçerli ve onaylı

"iı dtıvenligi uzrıanlıgı çalışma s-ozleşmesi; veya "işyeri Hekimliği Çalışma sözleşmesi" belgelerine

sahip iş güvenliği uzmanı u"yu işy"ri hekimi bu *nu.urİ'du.u.unda, yükleniciye protesto çekmeye gerek

kuımut.ir., sozLşmesi tek tarafli feshedilir ve K.:sin teminatı ve varsa ek teminatı irat kaydedilir,

5.4_ yüklenicinin; gor"ui.ndi.diği iş güve nliği uzmanları veya işyeri hekiminin, belgelerinin Aile,

çalışma ve Sosyal Hizrnetıer nut-ıig, i*-unn ı,,] askıya alınması, iptal edilmesi .veya özel durum vb,

seuepıe.ıe, 5 (Beş) gtin işe gelmemesidurumuı da, yüklenicinin 5 (Beş) gün içerisinde geçerli ve onaylı

belgeye sahip'y"nı 6ı. iş'gtır.nliği uzmanı veyı işyeri _hekimini 
görevlendirmemesi halinde, YükleniciYe

prĞrrc ç"t r.v" g.."ı, i.uı*utrrirn sözleşmesi ,"ı.'tu.un, feshedilir ve Kesin teminatı Ve Varsa ek teminatl

irat kaydedilir.
5.5_ sozıeşmenin fesih edilmesi halinde hut.uki ve cezai tüm sorumluluk yükleniciye ait olacaktır,

ii" urş#" *,ıri". ia."J"" kaynaklanz.n nedenlerle değişmesi halinde sözleşmenin feshedilmesi

hükmü uygulanmaz.
s.o_ ltıklenici; ortak Sağlık Güvenlik Bir mi (oSGB) yetki belgesi, iş güvenliği uzmanı veya tşyerı

hekimi olarak çalışacak ı<işiıeri'n; iş Güvenliği U:;manlığı veya işyeri Hekimliği.Belgesi,..işi yapmasına engel

bir saghk .o-nrnun oım;dır;iair saglik raporu, iipıo.u sureti, sabıka kaydı, nüfus ciizdan ömeği,

ikameigih adresi, yazışma ajresi, iletişiın' telef<]nlan ve üç adet vesikalık fotoğraf vb, sunulması gereken

belgeleri işe baştamadan en az 3 (üç) iş günü önc: ibraz edecektir,

o. İş cÜvnxr.iĞİ uzıvrı,xl vEyA işypnİ HEKİMiNİN çALIşMA sÜRnı,Bnİ:
6.1_Tam süreli çahşacak iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin çalışma. saatleri; idare ile

Yüklenici tarafindan, mevzuatta Leiırtiıen iaft,ılık çalışma süreleri ve idarenin günde 3 (üç) vardiyalı

çalışma süreleri dikkate alınarak karşılıklı protok rl ile belirlenir,
6.2_ Kısmi süreli çalışacak iş güvenliği ]ızmanr Veya işyeri hekiminin çalışma. saatleril İdare ile

Yüktenici taraflndan, mevzuatta ulıi]rtiıen haft,ılık çalışma süreleri ve idarenin günde 3 (üç) vardiyalı

çalışma süreleri dikkate alınarak belirlenen kısmi bir siireyi kapsar,

6.3- yüklenici bu si.irelere uymak zorund tdır. çalişan personel sayısında değişik1ik olması halinde,

v.rruut o"e",ıİrr*J" iaare, yükİenici ile çalışıa stıİeleİini yeniden belirleyecektir. Kısmi süreli ÇalıŞacak

olan iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi bu l.ürelerin değişmesi halinde, belirlenen yeni sürelere uymak

zorundadır.

7. yÜKLENİcİNiN, iş ctrvpxı.İĞİ uzıvraNıNIN vE İşvnnİ HEKİMLER[N|N
cönrvı,nni, yETKİLERİ vE yüKüMlüı-üxr-nni:

7.1_ yiiklenici ve görevlendirdiği iş güvealiği uzmanları ve işyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği

hizmetleri kapsamında tiim Mevzuatla'biriiı<ie, +ss7 sayılı İş Kanunu ve 55l O sayılı Sosyal Sigortalar Genel

Sağlık Sigortası Kanunu, 633l sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu..Kanunlara istinaden

çıĞrtılan İonetmelikler ile bunların dışınjaki cİige. tüm Mevzuatta tanımlanan niteliklere haiz olacaklaı,

yetkilerini kullanacaklar, yüklediği tüm sorumlul.1arı ve görevleri yerine getireceklerdir._

7.2_ yüklenici ve görevlencl-irdiği iş güvenıiği *.unı, ve işyeri hekimi, İş Sağhğı ve Güvenliği ile

ilgili Mevzuatın takibii yaparak, iı"rri,utrn d*egışmesi halinde, yeni Mevzuata uyumu sağlamak ile

sorumlu ve yiikümlüdür.
?3_ İjare, işyerlerinin özel durumlarında (doğal afet, patlama, büyük iş kazaları vb,) iş güvenliği

uzmanlan ve işyeri hekiminin çalışma saatlerini değiştirebilir,

7.4_ Yüklenici Görevlendirdiği iş güvenlıği uzmanları ve işyeri hekiminin işyerlerine ulaşımlarını

sağl amakla yükü ml üdiir.

7.S_Gerektiğinde işyeri Güvenliği uzmı nlanve işyeri Hekirninin işyerlerine ulaşımında, lşletme

Müdürlüğünden izin alınarak işletme servislerin :len yararlandınlabilir,

Sayta 4 l 7



, 7.6- yüklenici, işyerlerinin günde 3 (üç) v ırdiyalı çalışma sürelerİnde çalışan tüm personelİn vardİYa

ayrımı yapılmadan iş sağhğı ve güvenliği önleml;rini almak ve aldırmakla yükümlüdür.

?.7- yüklenici ve görevlendirdiği iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimi, ÇalıŞanların iŞ sağlığı ve

güvenliği egitimlerİ konusunda planlama u" İ", uy düzenli olarak ve gerekli olduğunda Madde l0 da

6elirtilen ,,iğin yürütülmesi ile ilgili kayıt ve tı tınakların" idareye sunulmasından, sorumludur.

7.8_Yfülenici ve görevlendirdiği iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimi, "Yürütülen faaliYetler", "iŞ

kazaları, ramak İala olaylarında olay yeriııin incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması" veYa
..işyerıeİindeki İSG ı<apsamındaki bİr konı hakkında" İdareırin tatebi halinde, İdare'ye raPor

sunulmasından, sorumludur.

8. TARAFLARIN BiRBiRİNE KAI.ŞI SORUMLULUKLARI:
8.1- yüklenicinin ve görevlendirdiği iş güı,:nliği uzmanlarıveya İşyeri hekİminİn İşyerİnde bulunması

gerektiği zamanlarda işyerinde bulunmamasır dan veya iş güvenliği uzmanları .ile işyeri hekiminin

ğtırevleİı.ri mevzuatta t"lirtil"n nitelikte yapn ıamasından dolayı, İdarenin hukuki ve cezai YaPtlnma
uğraması halinde, İdarenin uğamış olduğu zarar Yükleniciye rücu edilir,

8.2-İd*"; İş güvenliğİuzmanlığı ve işyeri hekimliği görevinin mesleki bağımsızlık içinde YaPılması,
iş sağlığı ue giırenıigı hizmetleri içi; (633ı sa1 ılı iş Güvenliği ve Sağlığl Kanununun 6.(l) b maddesine

gore; kuııanııİcak araç, gereç ve tıb6i malzemeyi İdaıenin Satın alma Mevzuatı çerÇevesinde sağlaYacaktır,

8.3_ yüklenici, İaİ."nİn onayını almadan Sözleşme imzalanan iş güvenliği uzmanları veYa iŞYeri

hekimini değiştiremez. iş güvenliğİ uzmanları ve işyeri hekiminin görıvlerini bir başkasına devredemezler.

8.4-Yiiklenici iş güvenliği uzmanlan, işyeri hel.iminin her türlü izin ve rapor kullanma sürecinde İdarenin

onayı alınmak şartı ile mevzuata uygun olarak başka bir iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi atanmasından

yükümlüdür.

8.5- İdare, iş güvenliği uzmanları ve işyeri ıekimi, işyerlerinde bulunan sağlık birimlerinde ÇalıŞmalan

imkinını saglayaciktır. id-a.e taıafirrdan iş güvl,nliği uzmanlaıı ve işyeri hekimine sağlık Birimlerindeki

oda, ekipmaİ ve odada kullanılacak ti.im malzen,eleİ vb. tahsis edileceklir. İş güvenliği uzmanları ve iŞYeri

hekİmi İş sağlığı ve güvenliği gereği kullanacağı tiim iş elbisesi ve malzemeleri ile kiŞisel koruYucu

donanrmları Yüklenici tarafindan karşılanacaktır.
8.6- çalışma ortamında maıuziyet etkin de!ı,erleri ile ilgili yapılan ölçümler için yapılan masraflar idare

tarafından karşılanacaktr. Bu konularda hizmet İtımı dr-.rnİu ihul" dokümanının hazırlanmasında İdare,

Yüklenicinin bir iş güvenliği uzmanı veya işyeri .ıekimini görevlendirecektir,

8.7- Yüklenicinin iş gtivenliği uzmanları ue iş yeri hekimi, idarenin personeline yönelik Mevzuat

gereği verilmesi gereken eğit; faaliyetle; ınde görevlendirilmesi halinde herhangi bir ödeme

yapılmayacaktır. Verilecek eğitimterin bedeli tekiif fiyata dahildir.
8.1İ- iş giivenliği uzıİanları ve işyeri hekimi, idarenin imkAnlarıddhiJindesosyal tesislerinden

yemekha.,e'İerİnd"n ," dig". hizmetlerindİn beCeli karşılığında yararlanabilecektir.Iş güvenliği uzmanı,

işyeri hekimine İşletme Tarafından (l) Ögtln ücrı tsiz yemek verilir,
" 8.9- İş güvenligi uzmanlaıı ve'işyİri heki,ninin zorunlu mesleki eğitimleri olması halinde, idarenin

uygun bulmas-ı koşuluyla yılda 5 günü geçmemel. üzere ücretli mazeret izni verilebilir.

9. KONTROL TEŞKİLATI:
Akçakale Devlet Hasianesi, Yüklenicinin ıak edişlerini düzenlemek üzere kontrol teşkilatı görevini

yürütecektir.

ı0. iŞİN yÜnÜrÜı-ıvrEsİNE İı,İşı,:İN KAYIT ve TUTANAKLAR:

iş güvenliği uzmanı ve işyeri hek:mi görüş ve önerilerini onaylı deftere yazacak ve

imzalayacaktır.İşgüvenliğiuzmanlarıveişyeriheki ni,
işletmemüdürlüğüncehazırlanangünlukjevamçiz,,lgesine, görevlendirildikleri(ÇalıŞtıkları her güniÇin)

ıi.r*,"""ıd"ia,i. İıgiıiBirim-taıafından, i ınltitdevamçizelgeleritoplanarak, müteakipayın ilk

haft asıiçindeistihkakmüzekkeresiyazılaraködeme vapılacaktır,

Savfa 5 / 7



İşin yürütülmesine ilişkin diğer kayıt ve tutanaklar aşağıdaki gibidir:

lÖ.l- Onaylı Rapor Defteri.

l0.2- Aylık Devam Çizelgesi Tutanağı.

l0.3- Mevzuat gereği tutulması gereken kayıtla ,

l0..t-Aylık İşyeri Kontrol Formları.

11. FiYAT TEKLiFİ:
11.1- İstekliler idarenin işyerlerinde gölevlendirdiği İş Güvenliği uzmanları ve işyeri Hekimi

işyerlerininTehlike sınıfina gore'içok Tehliiel ) fiyat verecek olup, işyerlerinin tehlike sınıfına §ACE
(oaunu; ve çalışan sayrsrna göre mevzuatta be)irtilin aylık çalışma sürelerinin, saat bazında teklif edilen

fiyatla çarpımı sonucu bulunİn rakamlann aylıl: toplamlarınm, 12 ile çarpılması sonucu bulunan toPlam

bedel i.izerinden teklif verilecektir.
l1.2-istekliler işin tamamına teklif verecek olup kısmi teklifler Kabul edilmeyecektir.

l1.3-İş Güvenliği Uzmanları ve iş Yeri Hekimi lıizmet verTneye ilişkin yol ve yemek giderleri teklif fiyatına

dihil olacaktır. Aynca yol ve yemek bedeli isteru neyecektir.

ı2. yÜKLENİcİ pnnsoNELİNiN SİG()RTA5I vE işyERiNİıı xoRuxvıısı:
Yiiklenici sigortasız personel çalıştıramaz Yiiklenici çalıştırdığı personelin özlük ve sosYal hakları

konusunda ilgili Mevzuaİ hfütırnlerine uymal zorundadır. Yfülenicinin veya Yüklenici Personelinin

Mevzuat gereği yapacağı masraflar Yükleniciye ı.it olup tekliffiyatına dahildir,

13. YILLIK ÇALIŞMA PLANI:
iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili ıllık çalışma planı Yüklenİcinin iş güvenlİğİ uzmanları ve

işyeri hekimİ tarafİndan hazırlanır ve idareye ı unulur. İdare tarafııidan onaylanan plan iŞyerlerinde ilan

edilir.

14. AYLIK VE YILLIK DEĞERLI:NDİRıvıE napoRU: iş güvenliği uzmanları ve işyeri
hekimi, çahşma ortamının gözetimi ve sağhk gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve Mevzuattaki
ömeğine uygun aylık ve yıllık değerlendirme rap ,ru hazırlayarak İdareye sunar.

l5. GENEL rrÜxÜrvrınR:
15.1- Bu şartname ile yapılacak iş ve çalı.itırılacak iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimi ile ilgili

olarak, şartnamlde akdeditmeyen hususlarda,4?34 sayılı Kanun ve Yönetmelikleri ve Hizmet İşleri Genel

Şartnamesi ile Mevzuata uygun işlem yapılacak ır. Yüklenici tüm Mevzuattan, kanun ve yönetmeliklerden
sorumlu olup, yükümlülüklerini yerine getirmek e mükelleftir.

16. CEZA| HUKUMLER

16.1_ İş güvenliği uzmanlan ve işyeri hekimiı ıin rapor alması ve yerlerine görevlendirme yapılmaması
durumunda söz konusu siireye tekabül eden bed :l ödenmeyecektir.

16.2_ Yiıklenicinin iş güvenliği uzmanlarıı ıın veya işyeri hekiminin deontoloji kurallarına veya ttim
mevzuata aykırılık nedeniyle ilgili kurumlaıca ( l]akanlık, TMOB, TTB Tabip odalan vb.) mesle}«en men
edilmesi veya iş güvenliği uzmanlığı veya işyeı i hekimliği belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesi
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ı7. DiĞER HUSUSLAR:
l7.1_ yfülenici, işin başlangıcından işin kesin kabulü yapılıncaya kadar; işlerin yürütülmesine,

tamamlanmasına ve işleide oıauiıelceı< kusurlarıil diizeltilmesine ilişkin olarak bütün kanun, kHk, Tüzük,

yönetmelik, Karamame, cenelle, Tebliğ ve Jiğer ilgili mevzuata uymak zorundadır, Kendisinin ve

çalıştırdığı personelin ş t.-rİ"İ rğ."1ı1u.İ ıruıir.dJ aoguuilecek her türlü tedavi masraflarr, defin giderleri,

uiı"rine oi*ec"k tazminatlaı ile cezai ve mali sc rumlutuk yiikleniciye ainir.
- - l1i- itikıenici, İa-"nin işy.rı"rinde, işir gerçekleştiritmesi sırasında, bütün Kanun, KHK, Tüziik,

Yönetmelik, Karamame, G.;.i;;, i"uılg'r. o-ig"i iıgiii mevzuatta belirtilen iş sağlığı ve güvenliği

önlemelerini alacak ve takip edeieitir. Ytı-klenicinin ihaie sürecince ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri

aımasına rağmen olabilecek kuzala.da; idare çalı ıanlan ile üçüncü kişilere ödenecek tazminatların, iş sağlığı

ve gtıvenliğ mevzuatındaki eksik bulunan husu,Jar sonucunda meydana geldiği, mahkeme kararıyla tespit

edilmesi halinde, tiim ,o-riuıut itıtı"nı"ıy" ı ittir. Yüklenicinin, ytiı<ıenaıği iş dolayısı ile iş Sağlığı ve

Güvenliği Mevzuatı g"."ği ii.ra" doğabilecek her tiiırlü hukuki, cezai ve mali sorumluluklaıın bedeli

Yükleniciye rücu edilecektir.

l7.3-Yfülenicininyiik-lendiğiişdolayısıyla,işsağlığıvegüvenliğimevzuatınaaykınhklarve

"kr"ı,J,kİ; ""a""ivi", 
id;y;;;;i-acaı< ijari ,e hrı<uki yaptınmıarıa, iole. aleyhine açılacak davalarda,

İdarenin savuffnasının harıiıanmlında ve Mah} eme aşamasrnda, yüklenici bir iş güvenliği uzmanınr veya

işyeri hekimini görevlendirecektir.

l7.4_ İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin, hediye ve menfaat temin etmesi, çalıştığı

kurum hakkında u*rnu a".a u"*"ri, işve.i iie ilgili bilgileri, belgeleri ve çalışanların kişisel bilgilerini

idarenin bilgisi dışında üçüncü şüıslaıla paylaşn ası yasaktır,

İş bu teknik şartname l7 maddeden ibarettiı ,
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gibi vb. durumlar nedeniyle işin yapılamaz duı uma ge|mesi halinde, yerlerine 5 (Beş) gün içerisinde iş

iağlığı.ve güvenliği ,r.-, ," işyeri hekimi görevlendirecektir. yüklenici bu yükümlülüğünü yerine

gjirİıediği-takdird-e ytıkleniciye, pİotesto çekn eye gerek kalmaksızın sözleşmesi tek taraflı feshedilir ve

kesin teminatı ve varsa eı< teminatı irat kayde tiiir. Bu durum sebebiyle idareye kesilecek tüm ceza ve

müelryidelerin sorumluluğu yüleniciye aittir. E u ve benzeri durumlarından kaynaklanıp İdarece ödenmesi

tuı"p edit"".ı. tiim yaptırl;ların, hukuki ve cezai giderlerin bedeli Yükleniciye rücu edilecektir,

l6.3_ sözteşme süresince ve sözleşme sürel i bittikıen sonra, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği

hizmetlerinin ve görevlerinin Merruatta belirtil:n nitelikte yapılmamasından, eksik veya hatalı yapılması

nedeniyle idareyJ uygulanacak her türlü hukuki ve idari yaptırım|ar (ceza, tazminat) yükleniciye ait olup,

yükleniciye rücu edilecektir.


