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TEKNİK RAPOR

Çermik İlçesi Yeşilova Mü.Abdulaziz mezrası içmesyu gömme deposunun
eski olması nedeniyle su sızmalaıın olduğu,sağlık açısından tehlike arz etiğinden dolayı
bakım ve onanmın yapılmasına ihtiyaç vardıı. Söz konusu bakım onanm inşaatı yapım işinin
doğrudan temin yolu ile yaptınlması gerekmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

ALINACAK HiZMET

lki komponentli su geçirmez elastik kaplama malzemesi ile ıslak hacimlerde M2
2,5 mm.kalınlığında su yalıtımı pılması

Ön yapım|ı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi
yapılması. (0,00-21,50 m arası)

Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
44,64

Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazl| mat boya
yapılması (iç cephe) 86,43

Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon
esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış

he sıvası

M2ce he sıvası)

2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması M2

59,5

M2

M2

52,5
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Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine
konulması

İş bu rapor tarafimdan hazırlanmıştır.03.06.2021
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D|YARBAK|R çERMiK YEşiLoVA MAH.ABDULAziz MEzRAsı içMEsUYu DEPosU VE TERF|
BlNAsl BAK|M oNARlM lNşAATl YAP|M lşl

Bu teknik şartnamenin amacı, Diyarbakır Çermik İlçesi Yeşilova mah.Abdulaziz mezrası içmesuyu
deposu ve terfi binası bakım onarım inşaatı yapım işlerinde uyulması gerekli teknik kuraltarı
belirlemektir. Ulaşım için gerekli servis yolu açılması teklif bedele dahil imalatlardır.

1- işiN KAPSAM|
Bu iş kapsamında aşağıda beIirtilen işler yapılacaktır.

2- öDEMELER VE F|YAT FARK|
Ödemeler hakediş esasına göre ve sözleşme birim fiyatlarına bağIı kalınarak yapılacak ve hiçbir
suretle fiyat farkı ödenmeyecektir. Bu iş için avans veriImeyecektir.

3-iNşAAT işLERi
Teknik şartnamede beIirtildiği şekli ile yapılacaktır.

4--iş isKELEsi KURULMASl;
iŞ iskelesinin yapılması için, iskele kurulacak a|anın temizlenmesi, standardında belirtilen öIçülerde,
düŞeYliği ayarlanabilen taban plakalarının aralıkları ayar|anarak yerleştirilmesi, düşey boru
elamanların taban plakalarına yerleştirilmesi, yatay ve diyagonal boru bağiantı elemanlarının düşey
elemanlarda bulunan flanşlara kama ile birleştirilmesi, duvar bağlantı etemanları iIe iskelenin duvara
sabitlenmesi, çalışma platformlarının her kata yerleştirilmesi ile iş iskelesi mahalline göre yapılacaktır.

s-iki komponenli çimento esasıı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile
ıslak hacimlerde 2,5 mm kalınlığında su yalıtımı yapılması(metrekare)

. Özel Teknik şartnamede ve projesinde belirtilen hususlar çerçevesinde göre
hazırlanmış tesviye betonu, şap vb. gibi beton yüzeylerin yağ, toz ve pislikleiden
temizlenmesi, ylkanması, aşlrl alkalili yüzeylerin %1 lik hidroklorik asitle alkaliliğin
giderilmesi ve temiz su ile yıkanmasını müteakip özel çimento karışımlı agrega
(komponent B-Toz) ile polimer akrilik dispersiyonu (komponent A-sıvıİ karışımı ile
elde edilmiş, 2 komponenti, çimento esaslı su geçirimsiz elastik kiplama
malzemesinin, fırça veya rulo ile yüzeye boşluk bırakılm}dan ilk kat olarak 1,25 mm
kalınlığında sürülmesi,birinci katın kendini çekmesini müteakip (2-6 saat sonra) yine
fırça, rulo veya mala ile ikinci katın uygulanarak, toplam kalinlığın yaklaşık' i.00
mm,ye (4.000 kg/m2) tamamlanmasl, uygulamayl müteakip yüzeyin en az-üç gun
direkt güneş ışığından, hava cereyanından, yağmur ve dondan korunmasını
sağlamak maksadıyla tedbir alınması için her iürlü malzeme ve zayiatı, atelye
masr_afları, her türlü işçilik, işyerine nakli, işyerinde yükleme, yatay ve dtişey taşıma,
boşa|tma, yerine montajı, yüklenici kAn 

-ve 
genei giderleri aah,ı, z ı<ompoİentl,

çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama ma'lzemesi ile su basıncı olan
mahallerde 3 mm kalınlığında su yalıtımı yapılmasının fiyatdır.öıçü:Birim f|yat tarifine
uygun her şey dahil su yalıtımı yapılmasının metrekare iinsinden hiktarıdır.
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6-DEMİR yüzEyLERE ixi «ar axripes, iri «ı,r snNrBrir soye
YAPILMASI

Demir imalat yüzeylerinin Amparave tel firça ile temizlenmesi, 0,1 00 kg 1.kat, 0,100 kg
2.kat (her kat farklı renkte) antipas siirülmesi, 0,100 kg l.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte
sentetik boya ile boyanması, her ttirlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve
kArı dAhil 1 m2 fiyatı :

öı-çü:
a) Mobityalarda boyanan yiizeyler ölçülür.
b) Kapı ve bölmelerde;
1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yiizü ölçüli,iı.
2) Kasalı (pervazsız) olaılarda; kasadan kasaya düşey di.izlemdeki iki yüiin ölçüsilne kasa
alanları d6hil edilir.
3) Kasa ve pewazlı olanlarda pervazdarı pewaza iki yiizı.ln ölçüsüne kasa d6hil edilir,
4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşluklan ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta
vars4 ölçü buradan ahnır.
c) Camek6n ve pencerelerde;
1)Camek6n ve pervazlı pencerelerde; peıvaz dışına pervazsv pencerelerde, sıva yiiziinden
sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki
satıh boyanır. Cam boşluğu çıkanlmaz, denizlik, kasa ve kenarlan mevcut ise aynca
ölçülerek, alana il6ve edilir.
2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayn ölçülür ve alan il6ve
edilir. Her iki pencerenin iki yiizü boyanır, birer ytizü hesap editir. Cam boşluğu çıkanlmaz.
d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yiiziin düşey diizlemdeki izdüşiim alaru ölçülıir. Boşluk
düşülmez. e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imaldtta boyanan yüzler
ö[çülür.

7-BRüT BETON, SIVALI VEYA EsKİ BoYALI YÜZEYLERE, ASTAR
UYGULANARAK SiLİKON ESASLI SU BAZLI BOYA YAPILMASI (DIŞ CEPHE)

Boyanacak yiizeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapaklann
ve fazla grenli kısımlann bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar siirülmesi, iizerine l.katına
0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte silikon esaslı su bazlı boyanın
firça veya rulo ile yiizeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik,
müteahhii genel giderleri ve kin d6hil, l m2 fiyatı:
OLÇU : Projesi i.izerinden boya yapılan yıizeyter ölçüli,ir. Tiim boşluklar düşülür.
NOT : 3 m den yiiksek duvar ve tavanlarda aynca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa,
ayrıca boyaya verilmez.

8-2001250 kg kireğçiınento kanşımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası): Mahal
listesinde_ belirtilen yerlerin; l m3 dişli kuma 2O0 kg çimento ve 0,128 ton toibul sönmüş kireç
katr larak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığındi kaba sıva yapılması, üzerine l m3 miı kuma
250 kg Çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazİrlanan harçla ortalama 0,8 cm
kalln lığında..ince sıva yapılması, gerekli zamanIarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi
gerekmektedir.

9-250/350 kg kireç/çimento karşımı kaba ve ince harçla srva yaprlması (tavan sıvası): Mahal
listesinde belirtilen yerlerin; l m3 kuma 350 kg çimenıo katarik 

-hazırüanan 
harçla beıon veya
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betonarme yüzler üzerine serpme atılması, üzerine l m3 mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı
sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla bir defada ortalama 1,2 cm kaIınIığında sıva yapılması,
gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi gerekmektedir.

l0-Tavan Boyası:Mahal listesinde belirtilen tavanlar boyanacaktır. Boyanacak yüzeyin raspalama
(tel fırça, zımpara.vs) ile temizlenmesi, bu işlemden sonra 0,125 kg su bazlı şeffaf astar sürülmesi,
0,350 kg su bazlı iç cephe macunu ile tamiratlar yapılması, pürüzlerin zımpara ile alınmasından
sonra, 0,120 kg sentetik mamul astar boya uygulanması, daha sonra 0,1l0 kg l.kat, 0,1 l0 kg 2.kat
istenilen renkte sentetik boya uygulanacaktır.

11-Duvar boyası: Mahal Iistesinde belirtilen duvarlar boyanacak. Boyanacak yüzeyde raspaIama
(zımpara, taşIama vs) işlemi ve temizliği yapıldıktan sonıa, 0,120 kg antibakteriye| su bazlı astarın
uygulanması daha sonra istenilen renkte 0,1 00 kg l . kat, 0,1 00 kg 2. kat akrilik esaslı antibakteriyel
su bazlı mat boya ile boyanacaktır. Boya rengi İdare ıarafından seçilecektir.

12- 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu Şap yapılması(metrekare)

Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m3
kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş
çltalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınllğında mala perdahlı şap
yapllmasl, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü
malzeme Ve zayiatl, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay Ve düşey taşıma,
boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2fiatıdır.

Ölçu:Birim fiyat tarifine uygun her şey dahil2.s cm kallnllğında 400 kg çimento dozlu
şap yapllmasl metrekare cinsinden miktarldlr.

1 3-PROJESİNE UYGIJN oLMAYAN İMALATLAR
_ Proje ve Şartnam€sine uygun olmayan imalatlar kontrol heyeti gerekli görürse, yüklenici

tarafından Yıktırılıp proje ve şartnamelerine uygun yeniden yaptırılacak. Yüİlenici bunun için idareden
hiçbir talepte bulunamayacaktır. Yüklenici tarafından temin edilecek malzemeler:

l -ldare tarafından kullanılan kalite standartlarında,
2-İşin tekniğine ve işin gereğine uygun vasıflarda,
3-1şin sağlam olarak yapılması için gerekli miktarlarda olacaktır.
Gerek görmesi halinde ve herhangi bir anda İdare, bir numuneyi veya döküm yerini veya

kullanılan maIzemeyi denetleyebilir ve laboratuar koşuIlarında tetkiİ ettirebilir. Bununla ilgili
masrafl ar, Yükleniciye ait olacaktır.

14-MEVCUT TESİSLERE ÖznN cÖsrrnİr,lınsi
Yüklenici, iŞe baŞlamadan önce B.Şehir Belediyesi AYKOME'den gerekli izinleri alacaktır.

Yüklenici kazı YaParken ve hendek açarken yeraltı ve yİr üstü yapıların kesin yerlerini ilgili merciden
temin edecek Ve YaPacağı kazılarda buna dikkat edecektir. Kurumun özel izni alınmadğı sürece bu
türlü 

_tesis ve yapılara 2m'den daha yakından makine ile kazı yapılmaz. Boru hatlar] ve yeraltı
kabloları veya yer üstündeki teIgraf, telefon, elektrik hatları u" uyd,nıat.u direkleri, her türlııibone
bağlantılan gibi tesisİerin yapılacak işten etkilenmesi durumunda, yük1enici bu tesİs sahiplerine ve
Mühendise. iŞe baŞlamadan bilgi verecek ve ilgiIi tesislerin korunması için gerekli tüm önlemleri
alacaktır. Mevcut tesislerin hasar görmesi halinde gerekli onarımları 

'yap-mak 
veya yaptırmak

zorundadır. Yüklenici, mevcut tesisler ve sözleşme konusu yaplIarın her tiırltı 
'y"niü",," 

u"
onarımından sorumlu olup, bu hususlardan dolayı bir ek ödeme yapİlmayacakt,r.
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15-iş En${iırETi, sı,Ğııx ın»siRLıRi
Yüklenici iş başında, işçi güvenliği, işin gereken kalitede yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin

alınmasl, trafik yoğunluğuna göre gerekli trafik işaret ve çalışma levhalarının temini, üçüncü kişi Ve

kuruluşlarla (Telekom, Tedaş, Trafik Müd. Gibi) gerekIi görüşme ve koordinasyonu sağlayacaktır.
Yüklenici firma hiçbir ikaz ve ihtara hacet kalmaksızın lüzumlu eğitimleri bütün işçilerine vermek
zorundadır. Bu itibarl4 taahhüdün ifasında gerek ihmal ve emniyet tedbirlerini zamanında almak ve
kazalardan korunma ve çarelerini dikkatsizlik, tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz işçiler
kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vuku bulacak kazalardan ve zararlardan idareye ve üçünce

şahıslara karşı yüklenici firma sorumludur. Yüklenici firma işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü
hükümlerine göre işçilerin sağlığını korumak üzere her türlü sağlık tedbirlerini sağlayacaktır. Sosyal
Sigortalar mevzuatı, her türlü işçi ve işveren hakkındaki haklardan dolayı işçi alınması veya işçi
haklarının ödenmesi, işçi çıkarılması gibi ttlm sorumluluklar yükleniciye ait olup, idare hiçbir
sorumluluk taşımayacaktır. Sık sık personel değiştirilmeyecek, değişiklikler yapıImadan önce
nedenleri ile birlikte idareye bildirilecek, ancak idarenin onayı alındıktan sonra değişikIikIer
yapılabilecektir. Uyulmaması halinde cezai müe)yide uygulanacaktır.
Yüklenici bilgi ve beceri gerektiren konularda (asfalt kesme, kompaktör kullanımı vs.) konusunda
ehliyetli personel istihdam edecektir.

ı6- iŞ GüITNLİĞİ
Yüklenicilerin İş Sağhğı ve Güvenliği İle İlgll Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesindeki
sorumluluk]an
Madde 1- İş sağlığı ve güvenliği kuralları her türlü sözleşme ve anlaşma hükümlerinin üstündedir.
İdarede faaliyet gösteren ytiklenici; İş Sağlığı ve Güven|iği önlemlerini işe başIadığı günden itibaren,
alarak kendi çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korumakla sorumlu ve yükümlü oldukları gibi İdarece
alınan ISG önlemleri için de işbirIiği yapmak zorundadır.
(l) Yüklenici; işe başladığı günden itibaren risk değerlendirme ve analizini, acil eylem planlarını,
çalıştırdığı personelin iş başı eğitimlerini, işe giriş muayenelerini, 633l Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununda belirtilen bütün şartlarını yerine getirmek ve hazırlamak zorundadır.
Madde 2- 1l) Yüklenici; idarenin. iş Sağllğı ve Güvenliği Birimi tarafından düzenlenen iş Sağlığı ve
Güvenliği Kurul toplantı|arına, vekil tayin ettiği yetkili İş Güvenliği Uzmanı(A veya B sınıfı uzmanlık
belgesine sahip), İş Yeri Hekimi ve ilgili teknik persone| ile birlikte kurul toplantılarına katılmak
zorundadır.
Madde 3- (l) Yük|enici; 633l İş SağIığı ve Güvenliği Kanununun 4. Maddesi gereğince: Çalışanların
işle ilgiti sağlık ve güvenliğini sağlamakla sorumlu olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi veriImesi dihil her türlü tedbirin alınması,
organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin
değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
b) İŞyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyuImadığını izler, denetler ve
uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere
girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
(2) IŞYeri dıŞındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, yüklenicinin sorumluluklarını
odadan kaldırmaz.
(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, yüklenicinin sorumluluklarını
etkilemez
(4) Yüklenici, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.
Madde 4-( l ) a)Yüklenici: Çalışma ortamı, kuIlanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate
a|arak meYdana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini
etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunlann olumsuz etkiterini önıevici ve
sınırlandırıcı tedbirleri alır.
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b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar,
acil durum planlannı hazırlar.
c) AciI durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği,
çalışan sayısı iIe işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önIeme, koruma, tahliye, yangınla
mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli
sayıda kişiyi görevlendirir, araç Ve gereçleri sağlayarak eğitim Ve tatbikatları yaptırtr Ve ekiplerin her
zaman hazır bulunmalarını sağlar.

ç) ozellikle iIk yardım, acil tlbbi müdahaIe, kurtaİma ve yangınIa mücadele konuIarınd4 işyeri
dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
Madde 5-(l) Yüklenici, çalışanlann iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim
özellikle; işe başIamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hdlinde
veya yeni teknoloji uygulanmi§i hilinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun
olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenIi aralıkIarla tekrarlanır.
(2) Çalışan temsilciIeri özel olarak eğitilir.
(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde,
yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
(4) Iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu
kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yontemleri ile ilgili
ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe
başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve
güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın,
başka işyerlerinden çahşmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.
(6) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maIiyeti çalışanlara yans|tılamaz. Eğitimlerde geçen süre
ÇalıŞma süresinden sayıIır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hilinde, bu
süreler fazla sürelerle çahşma veya fazla çalışma olarak değerlendiriIir.
Ilk Yardım
Madde 6- Yüklenici, İlk yardım yönetmeliğine göre; çalıştırdığı her lO personelden en az ]'ine
Sertifikalı Temel ilk Yardım Eğitimi aldırmak zorundadır. Aksi hallerde iik yardım yönetmeliğine
göre idari para cezal uygulanır.
Denetleme
Madde 7- Yüklenici, Cörevlendirdiği İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi veya İş Sağlığı ve
Güvenliğinden sorumlu teknik personelin sürekli çaIışma alanlarını kontrol etmesinden ve çalışanların
lŞ Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyması konusunda sürekli denetlemelerden yüklenici sorumİudur.
Işin Durdurulması
Madde 8- idarenin; İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu teknik personellerince yapılan saha
denetlemelerinden, Yüklenicinin çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çaİışanlar ve
üÇüncü Şahıslar açısından hayati tehlike tespiti yapılmış ise yapılan iş derhal durduruiur. Söz konusu
önlemIer alındıktan sonra yapılan işe kaldığı yerden devam ediIir.
Idari Yaptırıınlar ve Para Cezalar
Madde 9-_İdarenin, İŞ Sağlığı ve Cüvenliği Biriminin talebi üzerine, Yükleniciden isteyeceği iş
SağIığı ve Güvenliği ilgili;

Yıllık çalışma planı,

Yıllık eğitim planı,

Eğitim kayıtlar(iş başı eğitimleri, periyodik muayeneler ve eğitimler),

Acil durum pIanları,

Risk değerlendirme ve analizi raporları,

Saha denetim raporları
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/ İSG kanununda belirtilen diğer şartları

İSG kayıtlarını 3 iş günü içerisinde sunmak zorundadır.
Söz konusu: İdarenin İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafindan istenilen bu belgeler belirtilen
sürede sunulmadığı takdirde, her sorumluluk için ayrı ayrıı günlük sözleşme bedelinin %0,02
oranında ceza uygulanır.
9.1. Yüklenici. İdarenin yapacağı İş Sağlığı ve Güvenliği kurul toplantılarına kendisi veya vekili (iSG
Uzmanı, lŞyeri Hekimi) katı|malı; yüklenici veya vekilinin katıIım sağlamadığı her top|antı için
sözleşme bedelinin % 0,008' i oranında ceza uygulanacaktır.
9.2. Yüklenici, idarenin İSC birimi taraftndan ıalep edeceği günden itibaren İSC belgelerini 3 iş günü
iÇerisinde teslim etmediği taktirde geciken her gün için sözlJşme bedelinin % 0,002; si oranında-ceza
uygulanacaktır.
9.3. Yüklenici Çalışanlarının; İSG kurallarına uymama, kendisi veya çalışma arkadaşlarının iş sağlığı
ve .iŞ güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunduğu idarece tespit edilen personel için
sözleşme bedelinin % 0,002' si oranında ceza uygulanacaktır.
9.4.Yüklenici, teknik şartnamenin veya 633l sayılı İSG Kanununun ilgiIi maddeleri gereğince Çalışma
ve sosYal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince yapılacak denetlemelerde kesilecek olan idari para
cezaları yükIeniciye ait olacaktır.

|7_DiĞER IrUsUsLAR
Mahal listesinde belirtilen tüm imalatlar birim fiyat metraj hesaplanması şektinde ( her şey dahil )

oluP baŞkaca bir ad altında yükleniciye bedel ödenmeyecektiİ. Bu şartname bu madde ile beİaber l7
madde oluP, Şartnamede belirtilmeyen hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi, iller Bankası Teknik
Şartnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şartnamesi esasları alınacaktır.

Arif KAYCİ

İnşaat Teknikeri
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