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FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇATI ONARIMI VE İZOLASYON 

 İŞLERİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 

 

Madde 1- İŞİN KONUSU:  

 

1.1. FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ Meşrutiyet Mah., Işık Üniversite Sok. No:2 34980 Şile/İstanbul 

adresinde ki kampüste bulunan bina çatılarının onarımı ve izolasyon işlerinin 

gerçekleştirilmesi 

 

Madde 2- İŞİN SÜRESİ VE İŞE BAŞLAMA TARİHİ: 

 

2.1. İşin süresi İŞ SAHİBİ tarafından işe başlama müsaadesi verilmesinden sonra hava 

muhalefetinin uygun ve bu doğrultuda iş güvenliğinin izin verdiği 20 iş gündür. Bu süre 

içerisinden tüm onarım ve izolasyon çalışmaları tamamlanacaktır. Yüklenici sözleşme 

imzalanmasından 3 gün sonra işe başlamaya hazır halde bulunacaktır.  

 

Madde 3- ONARIMI VE İZOLASYONU YAPILACAK ALANLARIN 

TANIMI:  

 

3.1.  Yüklenici Şile Kampüsünde bulunan AMF, LMF, DMF, DK, SFL, SOSYAL MERKEZ, 

SPOR, YURT ve LOJMAN Çatılarında ve zemininde tespit edilen onarım ve izolasyon işleri. 

Yüklenici teklif öncesi yerinde keşif yaparak, işin kapsamını görerek teklif vereceklerdir.  

Madde 4- İŞİN KAPSAMIYLA İLGİLİ TANIMLI TEKNİK DETAYLAR: 

 

4.1. AMF BİNA ÇATI  

4.1.1. AMF Çatı havalandırma kanal baca etrafının izolasyonu 

 

Çatı baca çevresi açılacak ve 3mm Soprema Membran uygulaması yapılacaktı. Daha sonra tekrar 

baca kapatılacaktır. 

 

4.1.2. AMF Çatı Rektörlük ofis üzeri 6 metre yağmur deresi izolasyonu 

 

Basınçlı su ile derelerin ve süzgeçlerin temizlenmesi sonrasında, MS Polimer esaslı su yalıtım 

membranı 2 katta 3,00 kg/m2 sarfiyat olacak şekilde uygulanacak ve üzeri 0,3 mm silis kumu 

serpilerek imalat tamamlanacaktır.  

 

4.1.3. AMF Çatı 42 metre gizli dere izolasyonları 
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Basınçlı su ile derelerin ve süzgeçlerin temizlenmesi sonrasında, MS Polimer esaslı su yalıtım 

membranı 2 katta 3,00 kg/m2 sarfiyat olacak şekilde uygulanacak ve üzeri 0,3 mm silis kumu 

serpilerek imalat tamamlanacaktır.  

 

4.2. LMF BİNA ÇATI 

 

4.2.1. LMF Çatı Deniz Cephesi Santral duvarı çatı birleşim izolasyonu (12 metre) 

Basınçlı su ile derelerin ve süzgeçlerin temizlenmesi sonrasında, MS Polimer esaslı su yalıtım 

membranı 2 katta 3,00 kg/m2 sarfiyat olacak şekilde uygulanacak ve üzeri 0,3 mm silis kumu 

serpilerek imalat tamamlanacaktır.  

 

4.2.2. LMF Çatı Deniz Cephesi sol köşe 47 metre gizli dere izolasyonun yapılması 

(60x30x60) 

Basınçlı su ile derelerin ve süzgeçlerin temizlenmesi sonrasında, MS Polimer esaslı su yalıtım 

membranı 2 katta 3,00 kg/m2 sarfiyat olacak şekilde uygulanacak ve üzeri 0,3 mm silis kumu 

serpilerek imalat tamamlanacaktır. 

 

4.2.3 LMF Çatı Deniz Cephesi 6 metre yağmur deresi (60x30x60) ve 8 metre kazan baca 

çatı izolasyon yenilenmesi 

Basınçlı su ile derelerin ve süzgeçlerin temizlenmesi sonrasında, MS Polimer esaslı su yalıtım 

membranı 2 katta 3,00 kg/m2 sarfiyat olacak şekilde uygulanacak ve üzeri 0,3 mm silis kumu 

serpilerek imalat 

 

4.2.4 LMF Çatı Otoban Cephesi sol köşe gizli dere izolasyonu (24 metre) (60x30x60) 

Basınçlı su ile derelerin ve süzgeçlerin temizlenmesi sonrasında, MS Polimer esaslı su yalıtım 

membranı 2 katta 3,00 kg/m2 sarfiyat olacak şekilde uygulanacak ve üzeri 0,3 mm silis kumu 

serpilerek imalat tamamlanacaktır. 

 

4.2.5 LMF Çatı Otoban Cephesi sağ köşe gizli dere izolasyonu (30 metre) (60x30x60) 

Basınçlı su ile derelerin ve süzgeçlerin temizlenmesi sonrasında, MS Polimer esaslı su yalıtım 

membranı 2 katta 3,00 kg/m2 sarfiyat olacak şekilde uygulanacak ve üzeri 0,3 mm silis kumu 

serpilerek imalat tamamlanacaktır. 

 

4.2.6 LMF Çatı Otoban Cephesi 15 metre yağmur dere izolasyonu (60x30x60) 

Basınçlı su ile derelerin ve süzgeçlerin temizlenmesi sonrasında, MS Polimer esaslı su yalıtım 

membranı 2 katta 3,00 kg/m2 sarfiyat olacak şekilde uygulanacak ve üzeri 0,3 mm silis kumu 

serpilerek imalat tamamlanacaktır. 

 

4.2.7 LMF Çatı Asansör kule dilatasyon onarımı (8 metre) 

 

Asansör kulesinin çevresi açılacak ve 3mm Soprema Membran ile dilatasyon tamiri yapılacaktır. 

Daha sonra uygulama tekrar kapatılacaktır. 

 

4.2.8 LMF 3.Kat Su Akma Onarımı 
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Yangın Merdiveni Sol ve Sağ Üst Balkon 10 m2 alan asit ile temizleme, epoksi ve silikonlu derz 

yapılacak. Yüzeye silikonlu astar ve üzerine silikonlu epoksi yapılacak. Basınçlı su ile yüzeyin 

temizlenmesi sonrasında yüzeye 2,00 kg/m2 sarfiyat ile şeffaf Poliüretan uygulanacaktır.   

 

Yangın Merdiveni ile Çatı Chiller Odası girişi arası 10 m2 alan asitle yıkanacak, epoksi derz 

yapılacak. Astar sürülüp epoksi izolasyon yapılacak. Çatı gizli dere (40 metre) asitle yıkanacak, 

polyester tamiratları yapılacak, astar uygulanacak. 2 bileşenli epoksi izolasyon yapılacak. 

 

Yangın Merdiveni ile Çatıya çıkış alanı 2 m2 alan asitle yıkanacak, epoksi derz yapılacak. Astar 

sürülüp epoksi izolasyon yapılacak. Çatı gizli dere (40 metre) asitle yıkanacak, polyester 

tamiratları 

 

Basınçlı su ile yüzeyin temizlenmesi sonrasında yüzeye 2,00 kg/m2 sarfiyat ile şeffaf Poliüretan 

uygulanacaktır.  Ayrıca basınçlı su ile derelerin ve süzgeçlerin temizlenmesi sonrasında, MS 

Polimer esaslı su yalıtım membranı 2 katta 3,00 kg/m2 sarfiyat olacak şekilde uygulanacak ve 

üzeri 0,3 mm silis kumu serpilerek imalat tamamlanacaktır. 

 

4.3. DMF BİNA ÇATI 

 

4.3.1. DMF Çatı Fen Lisesi Tarafı 40 metre gizli dere onarımı (411. Sınıf üstü) (60x30x60) 

Basınçlı su ile derelerin ve süzgeçlerin temizlenmesi sonrasında, MS Polimer esaslı su yalıtım 

membranı 2 katta 3,00 kg/m2 sarfiyat olacak şekilde uygulanacak ve üzeri 0,3 mm silis kumu 

serpilerek imalat tamamlanacaktır.  

 

4.3.2. DMF Çatı Fen Lisesi tarafı 11 metre gizli dere onarımı (400. Sınıf üstü) (60x30x60) 

Basınçlı su ile derelerin ve süzgeçlerin temizlenmesi sonrasında, MS Polimer esaslı su yalıtım 

membranı 2 katta 3,00 kg/m2 sarfiyat olacak şekilde uygulanacak ve üzeri 0,3 mm silis kumu 

serpilerek imalat tamamlanacaktır. 

 

4.3.3. DMF Çatı Fen Lisesi tarafı yağmur deresi onarımı (10 metre) (60x30x60) 

Basınçlı su ile derelerin ve süzgeçlerin temizlenmesi sonrasında, MS Polimer esaslı su yalıtım 

membranı 2 katta 3,00 kg/m2 sarfiyat olacak şekilde uygulanacak ve üzeri 0,3 mm silis kumu 

serpilerek imalat 

 

4.3.4. DMF Çatı Fen Lisesi tarafı 6 metre gizli dere izolasyonu) 

Basınçlı su ile derelerin ve süzgeçlerin temizlenmesi sonrasında, MS Polimer esaslı su yalıtım 

membranı 2 katta 3,00 kg/m2 sarfiyat olacak şekilde uygulanacak ve üzeri 0,3 mm silis kumu 

serpilerek imalat tamamlanacaktır. 

 

4.3.5. DMF Çatı Fen Lisesi tarafı çatı çıkışı gizli dere izolasyonun yapılması 

Basınçlı su ile derelerin ve süzgeçlerin temizlenmesi sonrasında, MS Polimer esaslı su yalıtım 

membranı 2 katta 3,00 kg/m2 sarfiyat olacak şekilde uygulanacak ve üzeri 0,3 mm silis kumu 

serpilerek imalat tamamlanacaktır. 
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4.4. DK BİNA ÇATI 

 

4.4.1. DK Fuaye Giriş Su Akma Sorununun Giderilmesi 

Basınçlı su ile yüzeyin temizlenmesi sonrasında, sökülebilen süpürgelikler açılacak, 

sökülemeyenler yerlerinde temizlenecek ve gerekli tamiratlar yapılacaktır. Daha sonra yüzeye 2,00 

kg/m2 sarfiyat ile şeffaf Poliüretan uygulanacaktır. Ardından sökülen süpürgeliklerin montajı 

yapılacaktır. 

 

4.4.2. DK-B Blok Giriş mermer izolasyonu (Vestiyer üzeri) 

Basınçlı su ile yüzeyin temizlenmesi sonrasında, sökülebilen süpürgelikler açılacak, 

sökülemeyenler yerlerinde temizlenecek ve gerekli tamiratlar yapılacaktır. Daha sonra yüzeye 2,00 

kg/m2 sarfiyat ile şeffaf Poliüretan uygulanacaktır. Ardından sökülen süpürgeliklerin montajı 

yapılacaktır. 

4.4.3. DK-B Blok Çiçeklik iç izolasyonunun yapılması 

Çiçeklikler boşaltılarak içi basınçlı su ile temizlenecek ve gerekli harç tamiratı yapılacaktır. Yüzey 

hazırlığı sonrasında kök tutucu özelliklte 3,00 mm Soprema Membran uygulaması ile imalat 

tamamlanacaktır. 

4.5. SFL Çatı Kazan Baca çevresi çatı onarımı  

Çatı baca çevresi açılacak ve 3mm Soprema Membran uygulaması yapılacaktır. Daha sonra 

tekrar baca kapatılacaktır. Ayrıca bacanın her iki tarafında yer alan derelerde basınçlı su ile 

derelerin ve süzgeçlerin temizlenmesi sonrasında, MS Polimer esaslı su yalıtım membranı 2 katta 

3,00 kg/m2 sarfiyat olacak şekilde uygulanacak ve üzeri 0,3 mm silis kumu serpilerek imalat 

tamamlanacaktır. 

 

4.6. Sosyel Merkez SKS Ofis Üstü çatı onarımı 

Gizli dere, mahya derelerin izolasyon tamiratları yapılacak ve gerekli olan süzgeçler 

değiştirilecektir. 

 

4.7. Sosyal Merkez Chiller Odası Kısmi Çözüm - Parapet Yapılması 

Chiller bölümündeki açık alan ile kapalı alan birleşimindeki aksta, zeminde döşemeye kadar 60 

cm genişliğinde kırım yapılacak ve sonrasında kalıp yapılarak beton dökümü uygulaması ile 

alanlar ayrı çalıştırılacaktır. Ayrıca süzgeç ve çevrelerinin onarımı yapılacaktır.  
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4.8. SPOR Salonu çatı izolasyon onarımı ve yağmur gider boru temizliği 

Çatı üzerinde belirlenen dere oluklarında basınçlı su ile derelerin ve süzgeçlerin temizlenmesi 

sonrasında, MS Polimer esaslı su yalıtım membranı 2 katta 3,00 kg/m2 sarfiyat olacak şekilde 

uygulanacak ve üzeri 0,3 mm silis kumu serpilerek imalat tamamlanacaktır. 

4.9. Turuncu E 204 nolu oda üzeri çatı onarımının yapılması 

Gizli dere, mahya derelerin izolasyon tamiratları yapılacak ve gerekli olan süzgeçler 

değiştirilecektir. 

Madde 5- İSG 

 

1. GENEL ŞARTLAR 

YÜKLENİCİ iş bu teknik şartname ile kendisine İŞVEREN tarafından kendisine iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili işyerinde alınması ve uygulanması gereken tüm tedbirler konusunda gerekli 

bildirim ve uyarıların, gerek yazılı gerekse sözlü olarak yapıldığını ve oluşacak iş kazaları ile 

ilgili kusurlarda 1. derecede sorumlu olacağını peşinen kabul ve beyan eder. 

YÜKLENİCİ, yapmayı taahhüt ettiği işler için kendi çalışanlarına karşı doğrudan doğruya 

işveren durumundadır. Bu nedenle, işyerinde kendine ayrılan yerde, işlerde ve çalışma 

alanlarında iş kazası yaşanmaması ya da meslek hastalıkları olmaması için 6331 Sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu Kanun’a bağlı olarak yayınlanmış Yönetmelikler’ e, 4857 

sayılı İş Kanunu ile bu Kanun’a bağlı olarak yayınlanmış Yönetmelikler’ e, 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanunu ile bu Kanun’a bağlı olarak yayınlanmış Yönetmelikler ile İş sağlığı ve 

Güvenliği mevzuatında (Tüzük, Yönetmelik ve Bakanlık Genelgeleri vb.) yer alan tüm 

önlemleri ve İŞVEREN’ in yürürlükteki Yönetmelik ve Yönergelerinde belirtilmiş olan, İş 

Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm önlemleri hiçbir uyarı veya yazışmaya meydan vermeden 

almak ve işyerinde uygulanmakta olan kurallara uymak, her türlü araç, gereç ve malzemeyi 

amacına uygun kullanmak/kullandırmak ve korumak, standartlara uygun kişisel koruyucu 

donanımı sağlamak, işyerinde bulundurmak ve çalışanlarına kullandırmak, kullanıldığını 

denetlemek ve bu konularda çalışanlarına sürekli eğitim vermek zorundadır. YÜKLENİCİ 

aynı zamanda işin devamı sırasında yürürlüğe girebilecek tüm yasal mevzuat ile İŞVEREN’ in 

Yönetmelik, Yönerge, Prosedür, vb. revizyonlarında yer alacak kural ve önlemlere de uymak 

ve bunları uygulamaktan sorumludur. Bunun dışında yapılan işin özelliğine uygun malzemeleri 

kullanarak ve işin gerektirdiği tedbirleri alarak, İŞVEREN’ in İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi 

ve İŞVEREN tarafından işi yürüten Birim çalışanlarından yetkili olarak atanmış kişiler ile 

sürekli işbirliği içerisinde olacaktır. Aksi takdirde gerek ihmal, gerek dikkatsizlik, gerekse 

ehliyetsiz personel çalıştırmaktan doğacak iş kazası, çevre kazası ve meslek hastalığından ya 

da 5510 Sayılı Kanun’ daki ilgili hükümlerden dolayı her türlü cezai ve hukuki sorumluluk 

YÜKLENİCİ’ ye ait olacaktır. Yapmakta olduğu işinden dolayı ölen çalışanın hak sahiplerine 

ya da yaralanan çalışanın yapılacak tedavi ve sair harcamalar ile tazminatlar, yangın, iş ve çevre 

kazalarından dolayı üçüncü şahıslara ödenecek tazminatlar da YÜKLENİCİ’ ye ait olacaktır. 

Mevzuat hükümleri ile uyumlu olan ve YÜKLENİCİ tarafından işyerinde yürütülecek 

faaliyetlerin, iş sağlığı ve güvenliği bakımından eksiksiz ve sürdürülebilir bir faaliyet bütünü 

çerçevesinde ele alınması adına, YÜKLENİCİ yetkilileri ve çalışanlarının iş sağlığı ve 

güvenliği bakımından eksiksiz olarak katılacağı ve uygulayacağı hususlar teknik şartnamede 

tarif edilmiştir.  
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YÜKLENİCİ, işyerinde kendine ayrılmış bulunan bölümde, her türlü iş sağlığı ve güvenliği, 

iş hukuku, sosyal sigortalar ve mali konulardaki resmi teftişlerde, teftiş makamına ve 

yetkililerine doğrudan muhatap olacaktır. Resmi makamlarca tespit olunan noksanlardan 

YÜKLENİCİ’ ye ait olanların para cezası YÜKLENİCİ’ den kesilecektir. 

 

Yasal mevzuat ve İŞVEREN Yönerge, Prosedür, Talimat, vb. bağlı olan hükümler aşağıda 

sıralanmıştır: 

 

1.1. YÜKLENİCİ, kendi İş Güvenliği Sorumlusunun ve İŞVEREN İş Güvenliği Yetkilileri 

’nin tüm yazılı ve sözlü talimatlarına itiraz etmeksizin uymak zorundadır. YÜKLENİCİ ayrıca, 

İŞVEREN’ in ve İŞVEREN İş Güvenliği Yetkilileri ‘nin tüm yazılı ve sözlü uyarılarında tarif 

edilen hususları ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. 

 

1.2. YÜKLENİCİ, kendi işyeri hekiminin ve İŞVEREN işyeri hekiminin/diğer sağlık 

personelinin tüm yazılı ve sözlü talimatlarına itiraz etmeksizin uymak zorundadır. 

YÜKLENİCİ ayrıca, İŞVEREN’ in ve İŞVEREN İş Sağlığı Yetkilileri ‘nin tüm yazılı ve 

sözlü uyarılarında tarif edilen hususları ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. 

 

1.3. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda tarif edildiği üzere kendi işyeri hekimi 

tarafından YÜKLENİCİ çalışanlarına EK-H’da örneği bulunan “İşe Giriş Sağlık Raporu” 

verilmeden hiçbir personel işyerine/ çalışma sahasına sokulmayacaktır. (İşe Giriş Sağlık 

Raporunda personelin kişisel verileri kapatılmalıdır. Formun en üstünde yer alan işyeri bilgileri, 

personel bilgileri, beyanı ve imzası ile formun sonundaki işyeri hekimi görüşü, imzası, kaşesi 

ve muayene tarihi bilgilerinin gönderilmesi yeterlidir.) 

 

Bu hususta, YÜKLENİCİ gerekli prosedürleri takip ederek (personeli için işyeri hekiminin 

tarif ettiği sağlık ölçümlemelerini yaptırmak ve ardından işe giriş için muayenesini işyeri 

hekimine yaptırmak) personelinin işe başlamasını gerçekleştirecektir. YÜKLENİCİ her ne şart 

olursa olsun, işe başlatacağı personellerinin sağlık ölçümlemeleri olmaksızın ve işe giriş sağlık 

raporları verilmeden personelinin işe başlamasını talep etmeyecek, bu hususta kendi 

sorumluluğundaki prosedürleri tamamlayamamasından dolayı İŞVEREN ’den herhangi bir 

talepte bulunmayacaktır. 

 

1.4. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unda tarif edildiği üzere YÜKLENİCİ 

çalışanları iş başı yapmadan önce “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik” tariflerine uygun içerik ve sürede, eğitime tabi tutulacaktır. 

Eğitim sürecini tamamlamayan hiçbir YÜKLENİCİ personeli işyerine/çalışma sahasına 

sokulmayacaktır. 

  

Bu hususta, YÜKLENİCİ gerekli prosedürleri takip ederek personelinin işe başlamasını 

gerçekleştirecektir. YÜKLENİCİ her ne şart olursa olsun, işe başlatacağı personellerinin bahsi 

geçen eğitimleri olmaksızın işe başlamasını talep etmeyecek, bu hususta kendi 

sorumluluğundaki prosedürleri tamamlayamamasından dolayı İŞVEREN ‘den herhangi bir 

talepte bulunmayacaktır. 

 

1.5. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unda tarif edildiği üzere YÜKLENİCİ, iş başı 

yaptıracağı tüm personellerinin yaptıkları işin mahiyet ve içeriğine bağlı olarak Mesleki 

Yeterlilik/Eğitim Belgesi’ni İŞVEREN’e ibraz edecektir. YÜKLENİCİ her ne şart olursa 

olsun, işe başlatacağı personellerinin bahsi geçen belgeleri olmaksızın işe başlamasını talep 



                                                                                                                    FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇATI ONARIM VE 

İZOLASYON İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

 

8 
 

etmeyecek, bu hususta kendi sorumluluğundaki prosedürleri tamamlayamamasından dolayı 

İŞVEREN ‘den herhangi bir talepte bulunmayacaktır. 

 

1.6. YÜKLENİCİ, iş başı yaptıracağı personelin özlük dosyasını eksiksiz bir şekilde 

tamamlamakla yükümlüdür. Özlük evraklarının listesi bu EK-I kısmında yer almaktadır. 

YÜKLENİCİ, hiçbir personelinin özlük dosyasındaki eksiklik nedeni ile işe başlayamaması 

vb. durumlarda işe başlama talebinde bulunamaz, her ne şart olursa olsun bu yükümlülüğünü 

yerine getirememesinden kaynaklı olarak İŞVEREN’ den herhangi bir talepte bulunamaz. 

 

1.7. YÜKLENİCİ, işyerinde asgari olarak bir adet “Proje Sorumlusu” görevlendirecektir. 

Bahsi geçen atama yazıları İŞVEREN’e fiili olarak işbaşı yapılmadan evvel iletilecektir. 

 

1.8. YÜKLENİCİ, fiili olarak işbaşı yapmadan önce yapacağı iş ile ilgili olarak hazırladığı 

“Risk Değerlendirmesini” İŞVEREN’e sunacaktır. 

 

1.9. “Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik” gereği, 

YÜKLENİCİ, destek elemanı ve çalışan temsilcilerinin görüşünü alarak kullanılacak 

ekipmanları önceden belirleyecek ve çalışanlarına CE işareti ile Türkçe kullanım kılavuzu olan 

ve ilgili mevzuatın diğer hükümlerine uygun olan kişisel koruyucu ekipmanları verecektir. Bu 

ekipmanların düzenli ve uygun şekilde kullanılmasını sağlayacak eğitimleri vererek zimmet 

formu vasıtası ile çalışanlarına bu ekipmanları teslim edecektir. Düzenlenen belgeler işe 

girişlerde İŞVEREN’e teslim edilecektir. 

 

1.10. YÜKLENİCİ, Ek-C’de yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Talimat ve Taahhütnamesini işe 

girişini yapacağı tüm personellerine doldurtacak ve İŞVEREN’e teslim edilecek olan işe giriş 

evraklarına ekleyecektir. 

 

1.11. “İş Ekipmanların Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’’ gereği, iş 

yerinde kullanılacak makine ve ekipmanların güvenlikli çalışmaları sağlanacaktır. Tüm makine 

ve ekipmanların periyodik kontrolleri ve muayeneleri TÜRKAK tarafından akredite edilmiş 

yetkili kuruluşlara çalışmaya başlamadan evvel yaptırılacak ve makinelerin İŞVEREN’ ce 

istenecek diğer uygunluk belgeleri iş başlamadan önce İŞVEREN’e iletilecek, İŞVEREN 

tarafından gerekli onay alındıktan sonra makine işyeri sahasına sokulacaktır. İlgili yönetmelik 

hükümleri gereğince iş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu 

durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer 

değişikliğinde, çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre 

kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan 

sonra ekipmanın, periyodik kontrolleri ve muayeneleri yapmaya yetkili kişiler aracılığı 

ile yaptırılacak, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenecektir. 

Bu konuda gerekli çalışmaları yapmayan YÜKLENİCİ’nin işleri durdurulacaktır. 

 

1.12. YÜKLENİCİ, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 

Yönetmeliği’ne” göre işin yürütümünde kullanılacak tüm iş ekipmanlarının malzeme 

tanımlarını yapacak ve çalışanlara bu malzemelerin nasıl kullanılacağı hakkında eğitimleri 

verecektir. YÜKLENİCİ, tüm kullanacağı iş ekipmanlarının çalışma alanına sevkinden önce 

kullanım ve bakım kılavuzu, kullanım metodolojisi, kurulum metodolojisi, risk 

değerlendirmesi, CE-AT belgesi, arıza-bakım defteri, iş ekipmanını kullanacak personelin 

mesleki eğitim belgeleri vb. tüm dokümanlarını eksiksiz olarak hazır edecek ve İŞVEREN 

tarafından onay verilmeden bu ekipmanları kullanmaya başlamayacaktır.  
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YÜKLENİCİ, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde 

yer alan; basınçlı kap ve tesisatlar, kaldırma ve iletme ekipmanları, tesisatlar ve tezgahlar gibi 

periyodik kontrole tabi ekipmanlarının yine ilgili Yönetmelik’te belirtilen süreleri geçirmeden 

yapacaktır. Bu süreler mevzuatta yazan azami süreler olup, daha çok güven sağlayan bir çalışma 

ortamının tesis edilebilmesi için İŞVEREN bu süreleri aşağı çekebilecektir. İlgili sürelerin 

geçirilmesi durumunda meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zarardan 

YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. Sürelerin geçtiğinin İŞVEREN tarafından fark edilmesi 

durumunda ekipmanın çalıştırılmasına müsaade edilmeyecektir. 

 

1.13. “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik” gereği YÜKLENİCİ iş yerinde kullanacağı kimyasal maddeler ile ilgili gerekli 

tüm belgeleri (malzeme güvenlik bilgi formları vb.) kimyasal malzemenin işyerine getirilmeden 

önce İŞVEREN’ ne iletecektir. Malzeme güvenlik bilgi formlarında belirtilen bilgi ve uyarılara 

uygun olarak, kimyasal/müstahzarı kullanacak personele eğitimler verilip kayıt altına alınacak 

ve İŞVEREN’e iletilecektir. Kimyasal maddeler ile çalışacak olan personellere malzeme 

güvenlik bilgi formunda belirtilen, maddenin özelliklerine uygun kişisel koruyucu donanım 

teslim edilecek, çalışanların korunma ekipmanlarını kullanması sağlanacak ve teslim edildiğine 

dair zimmet tutanağı, personelin özlük dosyasına eklenmek üzere İŞVEREN’e iletilecektir. 

YÜKLENİCİ, kimyasal malzemelerini depolayacağı alanları seçerken İŞVEREN’ e 

danışacak, kendisine belirtilecek kurallara ve malzeme güvenlik bilgi formunda belirtilen 

depolama koşullarını da gözeterek uygun şekilde oluşturacaktır. 

 

1.14. YÜKLENİCİ,  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’una göre geçerliliği mevcut 

olan “Sağlık ve Güvenlik işaretleri Yönetmeliği’ne göre sahada kullanılacak olan sağlık ve 

güvenlik ikaz levhalarının belirlenerek hava muhalefeti vb. dış etkenlerle 

uçmayacak/devrilmeyecek şekilde yerlerine koymakla sorumludur. 

 

1.15.YÜKLENİCİ, “Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair 

Yönetmelik’e” göre çalışanların görev yaptıkları bölgedeki gürültü ölçümleri yaptırarak, 

yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olarak çalışanların uygun kişisel korunma ekipman 

kullanmasını sağlayacaktır. 

 

1.16. YÜKLENİCİ yetkilileri ve çalışanları, kendi sağlık ve güvenliklerinin yanı sıra, 

faaliyetlerinden etkilenebilecek diğer kişilerin sağlık ve güvenliklerini korumakla ve çevre 

üzerinde olumsuz etki oluşturacak faaliyetleri önlemekle sorumludurlar. YÜKLENİCİ’nin 

sorumlulukları ayrıca aşağıdaki gibidir:  

 

 YÜKLENİCİ, İŞVEREN’in İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre ve Kalite politika 

ve prosedürlerine riayet etmek ve ilgili yerel yasalara uygun olarak çalışmak 

zorundadır. 

 YÜKLENİCİ, işin yürütümü sırasında yaşananları İŞVEREN’ e rapor etmek için, 

olayların bildirilmesi, kaydedilmesi ve incelenmesine olanak sağlayan politikaları 

oluşturmak zorundadır. Her bir çalışan ve YÜKLENİCİ iş kaynaklı her türlü olay, 

kaza ve sağlık sorununu İŞVEREN’ in ilgili prosedürüne uygun rapor etmekle 

yükümlüdür. 

 Herhangi bir iş kazası, tehlike, olumsuz çevre etkisi olan faaliyet, güvenli olmayan 

iş uygulaması ve güvenli olmayan ekipmanları/durumları yöneticilerine bildirmek 

YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.  

 YÜKLENİCİ, kendi firması bünyesinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu uyarınca Sağlık Güvenlik Planı’nı ve “İşyerlerinde Acil Durumlar 
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Hakkında Yönetmelik” uyarınca Acil Durum Eylem Planını; İŞVEREN’ in plan ve 

yönergeleri ile uyumlu bir şekilde hazırlamalı ve yapılan tatbikat, eğitim vb. 

içerikli, İŞVEREN adına yapılan uygulama çalışmalarına katılmakla yükümlüdür. 

YÜKLENİCİ, hiçbir durumda bu eğitimlere katılmaktan imtina edemez. 

 YÜKLENİCİ, kişisel koruyucu ekipman ve araçları iyi durumda muhafaza etmek, 

kullanmadan önce kontrol etmek ve herhangi bir kusur ya da hasarı yöneticilerine 

bildirmekle yükümlüdür. YÜKLENİCİ, hiçbir durumda yeni olmayan kişisel 

koruyucu ekipmanlarını çalışanlarına kullandırmaya zorlayamaz, belirli bir 

kullanım süresi belirlemek kaydıyla olsa bile, bu donanım ve ekipmanların 

eskimesi, bozulması vb. durumlarda bu ekipmanların maliyetlerini çalışanlarına 

yansıtamaz. 

 YÜKLENİCİ, kendisinin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenlikleri ile çevre için 

makul düzeyde özen göstermekle yükümlüdür. 

 YÜKLENİCİ, İş Sağlığı ve Güvenliği için sağlanan tüm güvenlik ekipmanları, 

diğer araç ve olanakları her zaman düzgün bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. 

 Faaliyetler sonucu oluşan atıkların sınıflarına göre ayrı ayrı etiketlenerek muhafaza 

edilmesi, ağzı kapalı kaplarda, yangın, sızıntı ve yağmura karşı tedbirin alındığı 

tanımlı alanlarda toplanması ve bertarafının sağlanması, işi yapan YÜKLENİCİ 

tarafından gerçekleştirilir. 

 Herhangi bir iş kazası olması halinde, YÜKLENİCİ izlemesi gereken yasal 

prosedürleri İŞVEREN yetkililerinin talimatları ve ilgili yasal prosedürlere uygun 

şekilde yapmakla yükümlüdür. 

 

1.17. YÜKLENİCİ çalışanlarının tümü, sahada göreve başlamadan önce EK-C, ve EK-E ‘de 

bulunan belgeleri imzalayarak iş başı yapacaktır. EK-E’de bulunan KKD Zimmet Formu’nun 

“TESLİM ALAN” kısmı tüm çalışanlar tarafından, “TESLİM EDEN” kısmı ise 

YÜKLENİCİ Proje Sorumlusu veya Proje Sorumlusu tarafından bu konu hakkında yazılı 

olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından imzalanacak ve birer nüsha olarak İŞVEREN’e teslim 

edilecektir. 

1.18. YÜKLENİCİ, İŞVEREN’in tüm prosedürlerinin en son versiyonlarını ve Türk Kanun 

ve yönetmeliklerini uygulamak, çalışanlarının, üçüncü şahısların, ziyaretçilerin ve toplumun 

zarar görmemesini sağlayacak, güvenli iş ortamını tesis etmekle yükümlüdür. 

 

1.19. YÜKLENİCİ, İŞVEREN’ in ilgili prosedürüne uygun biçimde çalışma ortamları ve 

şartlarının risk analizini yapar ve riskleri yönetir.   

 

1.20. YÜKLENİCİ yapılan risk değerlendirmesiyle ortaya çıkan gerekli tüm KKD’leri (Kişisel 

Koruyucu Donanım) sağlamak zorundadır. Bunların kullanımına başlamadan önce 

YÜKLENİCİ, İŞVEREN yönetiminin onayını almalıdır. YÜKLENİCİ KKD’lerin sürekli ve 

zorunlu olarak kullanılmalarını sağlamak zorundadır. Ek olarak, yüksek yerlerde çalışan 

personel uygun şekilde eğitilmiş ve yüksek yerlerde çalışmak üzere sertifikalandırılmış ve 

yüksek yerlerde çalışmak için uygun donanıma sahip olmalıdır. Yüksekte yapılacak 

çalışmalarda standartlara uygun ekipmanlar kullanılacaktır. Yüksekte yapılacak çalışmalarda 

kullanılacak ekipmanlar (KKD, yaşam halatı, karabina, lanyard, mapa, vb.)  düzenli aralıklarla 

kontrol edilip kayıt altına alınacak ve kusurlu bulunan ekipmanlar sahadan uzaklaştırılacaktır. 

 

1.21. YÜKLENİCİ, acil durumların yönetimini İŞVEREN tarafından hazırlanan veya 

YÜKLENİCİ tarafından hazırlanarak onaylanan “Acil Durum Eylem Planı”na uygun olarak 

yapar. 
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1.22. YÜKLENİCİ, herhangi bir iş kazasının meydana gelmesinin ardından olayı sözlü olarak 

derhal ve yazı olarak en fazla 12 saat içerisinde İŞVEREN’e bildirmekle sorumludur. 

YÜKLENİCİ’nin çalışanın uğradığı kaza sonucu söz konusu olan kaza bildirme 

yükümlülüğünü yerine getiremediği durumlarda, bu yükümlülük çalışanın amirleri tarafından 

yerine getirilir. 

 

1.23. YÜKLENİCİ, iş sırasında alkol ve/veya uyuşturucu kullanımının, gerek çalışanın 

kendisini, gerekse de yaptığı işi ve çevresindeki diğer çalışanları etkilediğinin bilincindedir. 

Güvenlik, sağlık, çevre ve verimlilik açısından risk teşkil eden bu maddelerin kullanımının 

önüne geçmek için YÜKLENİCİ bu maddelerin olumsuz etkilerinden arındırılmış bir iş ortamı 

sağlamakla mükelleftir. 

1.24. YÜKLENİCİ, sözleşme genelinde ve eklerinde belirtilen uygulama ve standartlara 

uyulmaması durumunda belirtilen idari tedbirlerin uygulanacağının, gereken önleyici tedbir 

alınıncaya kadar işin durdurulacağının, kendisine verilmiş olan işlerin azaltılabileceğinin, 

sözleşmesinin fesih edilebileceğinin ve gelecek dönemlerde yapılacak işlerde 

görevlendirilmeyebileceğinin bilincindedir. 

 

1.25. YÜKLENİCİ’nin, alt işveren vasıtası ile işini yapması durumunda, yukarıdaki 

yükümlülüklerin hepsi alt yükleniciler için de geçerlidir ve YÜKLENİCİ, alt yüklenicilerin 

adına da sorumluluğu üstlenmiştir. İŞVEREN hiçbir şekilde YÜKLENİCİ’nin alt yüklenicisi 

ile muhatap olmayacaktır.  

1.26. İşyerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ve 

bunlara dayalı olarak çıkartılan yönetmeliklerin son değişiklikleri ile birlikte getirmiş olduğu 

düzenlemelere uyulacaktır. 

1.27. YÜKLENİCİ, işe başlamadan önce İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi İSG Katip 

atamalarını, diğer evraklarla birlikte İŞVEREN’e iletmekle yükümlüdür. 

 

Madde 6- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER : 

6.1. İş bu Şartnamede dokümanında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili Kanun, Yönetmelik ve 

Genelge hükümleri uygulanır. 

Madde 7- GARANTİ SÜRESİ: 

7.1 Yapılam İzolasyon ve onarım çalışması 3 yıl garanti kapsamında olacaktır. 

 

Madde 8- FİYAT FARKI: 

8.1 İş bu çatı onarımı ve izolasyon işi kapsamında fiyat farkı verilmeyecektir. 

8.2 Önceden öngörülemeyen, işle ilgili zorluklar için YÜKLENİCİ ek bir bedel talep 

edemeyecektir. 

 

Madde 9- TESLİM VE KABUL İŞLEMLERİNE AİT BİLGİLER: 
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9.1. Sözleşme imzalanmasından sonra 3 gün içerisinde İŞ SAHİBİ tarafından YÜKLENİCİ 

‘ye tutanakla yer teslimi yapılacaktır. Yer teslimi yapılmış olması sahada fiili çalışmanın 

başlatılabileceği anlamını taşımamaktadır. YÜKLENİCİ yer tesliminden sonra 3 gün 

içerisinde aşağıda belirtilen işe başlama evraklarını eksiksiz bir şekilde hazırlayarak İŞ 

SAHİBİ ‘nin onayına sunacaktır. Dökümanların İŞ SAHİBİ tarafından uygunluğunun kontrolü 

sonrası YÜKLENİCİ ‘ye tutanakla işe başlama müsaadesi verilecektir. 

9.2. Onarım ve İzolasyon işinin tamamlanması ile birlikte YÜKLENİCİ dilekçe ile kabul 

talebinde bulunacaktır. İşlerin belirtilen sürede, bu şartname ve eklerinde belirtilen şartlara ve 

yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak tamamlandığının İŞ SAHİBİ tarafından tespit 

edilmesi halinde kabul işlemi gerçekleştirilecek ve tutanakla kayıt altına alınacaktır. Yüklenici 

döküm belgelerinin bir fotokopisini iş bitiminde İş Sahibine teslim edecektir. 

   İşe Başlama Evrakları: 

 İSG-Ç Dökümanları 

 İş Programı 

 Teknik Personel Bilgileri 

Madde 10- İŞİN İFASINDA KULLANILACAK PERSONEL, ARAÇ 

GEREÇ VE MALZEME: 

10.1 İşin ifasında kullanılacak her türlü araç gereç ve malzeme işin niteliğine uygun olmalıdır 

ve yüklenicinin teklifine dâhildir. 

Madde 11- SON HÜKÜM: 

11.1. İş bu Teknik Şartname 11 (on bir) madde ihtiva etmektedir.  

 


