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BöLüM 1

PROJE ŞARTLARI

1.1 İşin Genel Konumu ve Kapsamr

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanhğı, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon
idaresi (DİSKİ) İçme Suyu Arıtma Tesisinde bulunan Atıksu Kontrol ve Rüsat Denetimi
Dairesi Başkanlığı'na aynlan şantiye alanına 2,63 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes
teli ile Jiletli himaye çiti yapılması işi yapılacaktır.

Jiletli himaye çit altına kalıp yapılarak (C25-c30) beton hatll yapılacaktır. Beton hatıl
ölçüleri 0.30*0.25*412 olup,4 Adet o10'luk nervürlü demir ile imalat yapılacaktır ve 75 cm
bindirme yapılacaktır. 25 cm aray|a o8'lik nervürlü demir ile etriye yapılacaktır. Hatıl
boYunca Çekilen jiletli himaye çitinin hatılla birleşim noktalarının betona blonlanması
yapılacaktır. Her direk arası 3 adet olacak olup 0.30 cnı olan yükseklik beton kısmının 0.2O
cm kısmı zemin a.lhnda kalacak şekilde hatı1 beton yapılacaktır. Ayrıca beton direklerin papuç
kısımlaır 0.40'* 0.40 olacak şekilde yapılacaktır.

jiletli Himaye Çiti yapılan alanda araç geçişi için 2 Adet Demir rayh motorlu kapı
yapılacak olup özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Aynca personel geçişi için 2 Adet (Raylı
demir kapıırın özelliğinde) 1 metre eni 2 metre boyu olacak şekilde içe doğru açılr kolu olan
bir kapı yapılacaktır.konteynırın içine 2 metre uzunluğunda mutfak dolabı (alt dolap,üst
dolap,mermer ve evye)yapılacakhr.

SIRA No MALZEME ADI MIKTARI BIRIMI
1 2,63 m yüksekliğinde betonarme

direkli kafes teli ile himaye çiti
ya ılması

412 METRE

Demir raylı kapı 2 ADET
J Demir kapı 2 ADET
4 Kalıp 247.2 METREKARE

Beton(C25l30) 3 0.9 METREKÜP
6 Demir(O8- Ol0) 1.800 KG

İş cnunu : İı,Brı,İ HİMAYE ÇiTİ, GiRiŞ DEMİR KAPILARI, BETON İı.ıaıa,rıVE ELEKTRİK AKSAMI

A-) JİLETLİ HiMAYE CİTİ: Her şey dahil 2,63 mt yüksekliğinde betonarme direklikafes teli ile himaye çiti yapılması

Tasdikli tip projesinde gösterilen esaslara uygun olarak betonarme çift direği, 3 mm
ka]ınlık ve 5 x 5 cm göz aralıklı g_alvanizli kafes teli ile gerekli gergi teli ve galvanizİi dikenli
telin iş başında hazırlanması, betonarmö direklerinin hazırlanmış çukurlara eksenden eksene
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2.50 m ara ile arsa köşe noktalarında bir adet ve çit boyunca da her 30 m de iki adet payanda
direkleri ile takviyeli olarak dikilmesi, çit direkleri 40 x 40 x 50 cm ve payanda direklerinin
dipleri 60 x 60 x 50 cm boyutunda 250 dz. beton içine gömülmesi, galvuıiz kafes telin
düzgün görünümünü sağlamak için altta, üstte ve ortada olmak üzere üç sıra 3 mm
kalınlığında gergi teli ile gerdirilmesi, üst gergi telinin üstünden itibaren 2 sıra galvanizli
dikenli tel çekilmesi, 2.63 m yüksekliğinde betonarme direkli kafes teli ile himaye çiti
yapılmasının; 1 metre fiyatı,

Himaye Her türlü malzeme bedeli ve nakliyesi, iş başına getirilmesi ve zayiatı, kazı,
dolgu, yükleme ve boşaltması, her türlü yatay ve düşey taşıma, çamur ve su müşkülat zamml,
iŞÇilik, alet edevat giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil proje, teknik şartnaıne ve
yukarıdaki tarife uygun himaye çiti yapılacaktır.

B_) DEMİR RAYLI KAPI : Her şey dahil proje, özel teknik şartname ve mahal listesine
göre profil demirinden himaye çiti giriş kapısı yapılması ve montajı

Demir raylı kapı 6 metre uzunluğunda 2 metre boyunda motorlu olacak şeklinde yana
kayar demir kapı; kapının yan profilleri 60*40 ölçülerinde olup, Kapının iç profilleri 30*30
olacaktır. KaPınııı kaııatların altına 100* l00 paslanmaz çelik bilyeler olacaktır. Kapının altına
gelen raYlı kaPınııı hareketi için 35 lik mil olacaktır. Raylı demir kapının milin üstüne gelen
50 lik u demiri olacakhr. Raylı demir kapı babaları 60*40 olacakhr. Raylı demir kapı babaları
kare şeklinde 50*50 ölçüsünde olmalıdır. Raylı demir kapı, rayh yana kayar kapı babalarının
üst kısmına çatı şeklinde paslanmaz sac yapılacaktır. Rayh demir kapı bittikten sonra antipas
yapılacaktır. Antipastan sonra 0,90 zımparadan sonra uzun ömürlü suya dayanıkh dış ortam
boyası yapılacaktır. Boyanacak kapı mutlaka kompresörle profesyonel personellerle
yaptınlacaktır. Bu işlemler bittikten sonra montaj yerine gitmeden ambalajlanacak şekildesevk edilecektir. Montajına başlamadan önce dikkat edilmesi gereken nokta kapının yerinin
moırtaj YaPllacağı Yer kesinlikle toprak olmayacaktır. Toprağın olmadığından emin olduktan
sonra demir raylı kapı yerine yerleştirilir, ve ardındaı büti,in ayarlar yaplllp testten geçtikten
sonra beton dökme işlemi başlayacaktır. Demir Raylı kapı mavi renkte olacak olup,yarıçapı
60 cm olacak şeklinde DİSKİ logosu takılacaktır.

öıçü: Birim fiyat tarifine, projesine, özel teknik şartnamesine uygun her şey dahil profilden
demir kapı yapılmasının adet cinsinden miktarıdır.

C_ HAZ|R BET N C25-C30

Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m'/sa kapasiteli, dört gözlü
agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birıikte bllgisayar kontrollü, min. 50 tonkapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega vebeton deneylerini yapabiiecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser vemobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı"tankı ve katkı tartü bunkeri, nem ölçerve.benzeri lıer türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretimtesisi) standaıdlna ve projesine. uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum_çakıl ve/veyakırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı -uıre-eri ıı" azsııo sınıfinda ıiretilen veya buniteliklere sahip beton tesisinden satın ahnan hazrr beton harcının; beton kalite kontrollerininyapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nJıi, ootu* yerine beton pompası ile
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basılması, YerleŞtirilmesi, vibratör iie sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış
tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter saylda deney için numune
alıruıası ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiaiı,
makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar,
yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve
çimentonun temin edildiği, tıretildiği veya satln alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton
tesisine nakli, taŞıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve
sulama iÇin kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve
amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kAn döhil,
yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C25l30 olan gri renkle olmalıdır.
Hazır beton C25l30 kalitesinde olacaktır
Hazır beton TS EN 206'ya uygun olacaktır.
Hazır beton silobaslarla ihtiyaç biriminin bildireceği miktar]arda sahaya boşalhlacaktır.
Yüklenici yetkili makamlardan alınmış CE veya G ve TS EN 206:20 l3+A 1(20l 7 uygunluk
belgesi vereceklerdir.
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D_) GENEL Hürüıır,

Işçilik

Emniyet

Teslim süresi

İmalat 30 gıin içinde tamamlanıp teslim edilecektir

Teslim Yeri

şaıtnameye göre bu alandaki en iyisi olacak ve bu konuda ihtisaslaşmış tecrübeii
uzmanların yakrn gözetimi altında yünitülecektir.

yiiklenici, sahanın ve saha tizerindeki bühin işlerin, malzemelerin, ekipmaıların ve
mevcut tesislerin zarar verebilecek kişilere veya yetkisiz kişilere karşı korunmasından da
sorumlu olacaktır.

Eııniyet önlemleri; emniyet çitlemesi, barikatlar, aydınlatma, bekçiler ve süayıkorumak için gereken diğer önlemleri içerecektir. yuklenici İşe başlamadan once ı<enaine uitEmniyet önlemleri ile ilgili yeteri miktarda güvenlik tabelalan, barikatlar, aydınlatrna
ekipınanları ve gerekli diğer ekipmanlan bulundıırmk zorundadır.

Çalışma AIanının Eski Haline Getirilmesi

kalıcı yapıların bulunmadığı fakat yüklenici tarafından müdüale edilmiş alanlaıdüzeltilerek eski haline getirilecektir. Buradaki diizenlemenin an]amı: Zemin kotunun orijinalseviyesine getirilmesi, çalışmalar sırasında meydana gelen molozlann kaldınlması,anlamındadır.

DİSKİ Genel Müdiirlüğü İçme Suyu Antma Tesisi Şantiye Sahası

Ödemeler ve Fiyat Farkı

Fiyat farkı verilmeyecektir.
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E-) MUAYENE VE KABUL isLEMLERİ:

yüklenici firma imalatlarını tamamlayıp teslim ettikten sonra kabul işlemlerinin
başiaması için idareye yazılı olarak müracaat etmesine müteakip, muayene kabul komisyonu
taraflndan alımı yapılan malzemelerin teknik şartnamede istenen özelliklerde olup olmadığı
Muayene ve Kabul Raporu düzenlenerek belirtilecektir.

iş cüvtNı-iĞi

Yüklenicilerin İŞ SağIığı ve Güvenliği İıe İıgıı Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesindekisorumlulukları

Y:9İ:.İ !s,sae]ıcı^vş. 
güvenliği kuralları her türlü sözleşme ve aııIaşma hıikümlerinin

IİlTij,._İ,r_.,iT3O1.,|iıalivet 
gösteIen y_üklenici: İş Sağlığı ve GüvenIiği önlemlerini işeoaşlaolgl günden ıtıbaren, alara|.kendi çalışanlarınln sağlık ve gtıveiıigini korumaklasorumlu ve yükümlü oldukları gibi İdarece aıinan İsG onĞmleri ıçii" a. iŞül.ıieiy"p-"tzorundadır.

(1) yükIeniciı işe başIadığı günden itibaren risk değerlendirme ve analizini, acil eylemplaıılannı. çalışıırdığı personelin iş başı eğitiınlerini, iş giriş muayenelerini.633l'iaıılı işsağhğı ve Güvenliği kanununda ueıirtıeln uu'lin şunıu.i'n, yerine getirmek ve hazırlamakzorundadır.

Madde 2- (l) Yüklenici; İdarenin, İş Sagııgı ve Güvenliği Birimi tarafından düzenlenen İşSağhğı ve Güvenliği Kurul toplantıli,na] ieuı 
'"ır-"'iİg 

yetkili iş Güvenliği Uzmanı(Aveya B sınıfı uzmanlık belsesine sahip), İş yeri ueı<lmi ve ilgili teknik personel ile birliktekurul ıoplanıılarına katılmaf zorundadır.

Madde 3- (l) Yüklenici; 6331 § SağJığı ve.Güvenliği Kanununun 4. Maddesi gereğince:
!"ljİ-JTl, şle ilgili sağlık ve güvenlĞlİl ,uül;"kİ" r'o.rrnl, olup bu çerçevede;a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitiııİ ve uıgi ,".İı1n"s d,ahil her turıu't.ati.i, alınması,organizasyonun yapılması. gerekıi 

, 
u.uç ,. "i"."çi"rin .ugıu*urı, sağlık ve güvenliktedbir]erinin değiŞen Şartlara uygun hale getiriıİ-r.rİ ,.-."r.ut durumun iyileştirilmesi içinçaiışmalar yapar.

l] ]ir:'ilo: alınan.iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler veuygunsuzlukların giderilmesini sİgla.. -
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptınr.

:J|iça|ışana 
görev verirken. çalışanın sugi,k r. güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne

d) yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunany^erleıe 8irmemesi için gerekli tedbirleri aİır. '-"Yqıı$r]

:;l,JiJi1,*H,:İ,*,"" üil?h"|]r' 
ve kuruluşlardan hizmet alınması, yüklenicinin

l;]".?İilil:iil,,,:,olİ.#',ğ, ve gtivenligi a]anındaki yükümlüIükleri, yilklenicinin
(4) yüklenici, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansütamaz.

Madde 4-(l) a)Yüklenici: Çalışma ortamı, kullanılan maddeier, iş ekipmanı ile çevreşartlarını dikkate alarak meydana g"l"bild"^;;İÜ;;
çaiışanları ve çaıışma ,.,..li,i 

"tiı.'*..j',u,"d;'*H,J#Jil:,:Hİ:l,jii:'Hİ.1.1.*bun]arın.oiunrsuz etki.leiiıi orleyici re sı,rı.l""j".,'laliİİ'..i .l,,.
;]#]i:iT.TlHH'jiHi#i,T;; ;;;il i",lll"j...tıı öıçüm ve değerıendirmeıeri
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c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin
nİteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma,
tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeli konularda uygun donanıma sahip ve bu
konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve
tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman haır bulunmalaıını sağlar.

ç) Özellikle ilk yardım, acit tlbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konulannda,
işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

Madde 5-(1) Yüklenici, çalışanlarln iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu
eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının
değişmesi hilinde veya yeni teknoloji uygulanması hdlinde verilir. Eğitimler, değişen ve
ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla
tekrarlanır_
(2) Çalışan teırısilcileri özel olarak eğitilir.
(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde,
yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalışt rrlanıaz.
(4) Iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz
konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yollarl ve güvenli çalışma
yöntemleri 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
sağhk ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatlan içeren eğitimin alındığına dair
belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlahlamaz.
(6) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde
geÇen süre Çalışma süresİnden sayıhr. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde
olması hAlinde, bu süreler fazla siirelerle çahşma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

Ilk Yardım
Madde 6- yüklenici, İlk yardım yönetmeliğine göre; çalıştırdığı her l0 personelden en az
l'ine sertifikalı Temel İlk yardım Eğitimi aldımak zorundadır. Aksi hıllerde ilk yardım
yönetmeliğine göre idari para cezas1 uygulanır.

Denetleme
Madde 7- Yüklenici, Görevlendirdiği İş Güvenliği Uzmanı, iş Yeri Hekimi veya İş Sağlığı ve
Güvenliğinden sorumlu teknik personelin stirekli çalışma alanlarını kontrol etmesin*den ve
ÇalıŞanların İŞ Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyması konusunda sürekli denellemelerden
yüklenici sorumludur.

Işin Durdurulması
Madde 8-, İdarenin; İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu teknik personellerince yapılan saha
denetlemelerinden, yüklenicinin çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çahşanlarve tıçüncti şahislar açısından hayati tehlike tespiti yapılmış ise yapılan ğ aernui aurauruıu..söz konusu önlemler alındıktan sonra yapılan işi taiaigı yerden devam edilir.
Idari Yaptırımlar ve Para Ceza|ar

Y:99:İ,'jr:3}]İ,Ş,.+ğ, ve Güvenliği Biriminin talebi iizerine, yiikıeniciden isteyeceği
rş sagııgı ve Güvenliği ilgili;Y Yıllık çalışma planı,

/ Yıllık eğitim planı,

/ Eğitim kayıtları(iş başı eğitimleri, periyodik muayeneler ve eğitimler),
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/ Acil durum planları,

/ Risk değerlendirme ve analizi raporları,

/ saha denetim raporları

/ İsG kaıununda belirtilen diğer şartları

İSG kayıtlarını 3 iş günü içerisinde sunmak zorundadır.
Söz konusu: İdarenin İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından istenilen bu belgeler
belirtilen sürede sunulmadığı takdirde, her sorumluluk için ayrı ayrı günlük sözleşme
bedelinin %0,02 oranında ceza uygulanır.
9.1. Yi-iklenici, İdarenin yapacağı İş Sağlığı ve Güvenliği kurul toplantılarına kendisi veya
vekili (İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi) katılmalı; yüklenici veya vekilinin katılım sağlamadığı
her toplantı için sözleşme bedelinin % 0,008' i oranında ceza uygulanacakhr.
9.2. Yüklenici, idarenin İSG birimi tarafından talep edeceği günden itibaren İSG belgelerini 3
iş günü içerisinde teslim etmediği taktilde geciken her gün için sözleşme bedelinin % 0,002'
si oranında ceza uygulanacaktır.
9.3. Yiiklenici çalışanlarının; İSG kurallarına uymarna, kendisi veya çalışma arkadaşlarının iş
sağlığı ve iş güvenliğiıri tehlikeye sokacak davranışlarda bulunduğu İdarece tespit edilen
personel için sözleşme bedelinin % 0,002' si oranında ceza uygulanacaktır.
9.4.Yüklenici, teknik şartnamenin veya 6331 sayılı İSG Kanununun ilgili maddeleri gereğince
ÇalıŞma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince yapılacak denetlemelerde kesilecek
olan idari para ceza\au yükleniciye ait olacaktır.

DAYANDIĞl KANUN, YÖNETMELiK VE iLGiLi MADDELERi
A. İŞ SAĞLIĞI VE GüVENLiĞİ KANUNU vE iLciLi YöNETMELİKLERi

1. 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kabul Tarihi: 20.6.20l2 Resmi Gazete Sayısı:
28339 Resmi Yayımlanma Tarihi: 30.6.20l2

2. İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi:
29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 285 12

3. Asbestle çalışmalarda sağhk ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik 25.o|.2013
tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete

4 P!r^"l! araçLar|a çalışmalarda sağlık ve güvenlik Önlemleri hakkında yönetmelik
16.04.2013 tarihli ve 28620 sayılı Resmi Gazete

5. Elle taşıma işleri yönetııeliği 24.07 .2013 tarihli ve 28717 Resmi Gazete
6. Geçici veya belirli süreli işlerde iş sağhğı ve güvenliği Hakkında yönetmelik

23.08.2013 tarihli ve 287 44 sayı|ıResmi Gazeİe
7, kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik

02.07 .2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete
8. Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliği 10.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi

Cazete
9, Tehlikeli Ve Çok tehlike]i slnıft1 

19r alan işlerde Çahştırılacakların mesleki eğitimlerine
Dair yönetmelik 13.07 .2013 tarihli ve 28706 sayıİı Resmi Gazete

'' J:ı:l*ı.ll|_. iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği 05.10.20l3 tarihli ve 28786 sayılıkesmı Gazete

l l. Çalişanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik 28,07 .2013tarihli ve 28721 sayılı Resmi Gazete,
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12. Çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik 22.08.2013
tarihli ve 28743 say/ıı Resmi Gazete

13. Çalışanlann iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik
l5.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete

14. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetne |iği 25.04.2013
tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete

15. İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
29.|2.20|2 tarihli ve 285 l2 sayılı resmi gaz ete

16. İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuarlar hakkında yönetmelik 20.08.2013
tarih|i ve 2874lsayılı resmi gazete

l7. Iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği 29.|2.2012 tarihli ve 28512 sayılı resmi
gazete

18. İşsağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmeliği ı8.01.2013 tarihli ve 28532
sayılı Resmi Gazete

19.İşsağhğı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği 2g.|2.2o|3 tarihli ve 285l2
sayılı Resmi Gazete

20. İş . yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, Sorumluluk ve
eğitimleri hakkında yönetm eliği 20.07 .2013 tarihli ui zsı ıı sayılı Resmi Gazete

21. İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik 18.06.2013 tarihli ve 28681 sayılı
Resmi Gazete

22. İşyerlerinde işin durduıulmasına dair yönetmelik 30.03.2013 tarihli 28603 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanmıştır.

23.4857 Sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun gereği yapılacaktır.
24, Alt İşverenlik Yönetmeliğinin gereği yapılacaktır.
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layan
Servet Özkan İNTAŞ

ziraat Miihendisi
Şube Müd

rfan BUDAK
Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Dairesi Başkanı
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