ŞANTİYE TALİMATNAMESİ
GENEL KOŞULLAR:

1. Şantiye giriş çıkışları KONTROL /İDARE tarafından belirlenen kapılardan olacaktır. Bu giriş
çıkış kapıları dışında başka giriş çıkış kapısı kullanılması yasaktır. Şantiye giriş ve çıkış
kapılarında araç giriş çıkış formları bekçiler tarafından tutulacak ve KONTROL/İDARE’ye
verilecektir.
2. Şantiye sahası dahilinde herkesin yaka kartı taşıması mecburidir. Yaka kartı olmayan kişi
şantiye alanına sokulmayacaktır. Yüklenici elemanlarına verilecek yaka kartlarında firma adı,
işçinin adı soyadı ve görevi yazılı olacaktır.
Ayrıca güvenlik numarası verilip, liste ile elemanlarına imza mukabili dağıtılacaktır. Yaka
kartlarının başkaları tarafından kullanılması yasaktır.
3. Şantiye sahası dahilinde, otopark sahaları dışındaki yerlere araba park edilmesi kesinlikle
yasaktır.
Her türlü araç ve iş makinesi, kendisine tahsis edilmiş ve KONTROL tarafından onaylanmış
mobilizasyon planında belirtilmiş park yerlerinde bulundurulacaktır.
4. Şantiye içinde firma reklamı, firma tanıtıcı pano vs. konması genel inşaat akışına mani
olacağından yasaktır. Ancak genel inşaat panosu üzerinde standart ebatlara uymak kaydı ve
İDARE ve KONTROL onayı ile tanıtıcı panoya izin verilecektir.
5. YÜKLENİCİ gece çalışması yapmak zorunda kalırsa bunun için personel organizasyonu, gece
çalışma imkanları (projektör, sorumlu teknik eleman tahsisi vs. gibi) her konuda İDARE ve
KONTROL’ün isteklerini anında yerine getirmek için her türlü tedbiri almak zorundadır.
YÜKLENİCİ’ye gece çalışmaları için ayrıca bir bedel verilmez. Birim fiyatlarına dahildir.
6. YÜKLENİCİ tamamlanmış olan her türlü imalatı korumakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ, yaptığı
işleri geçici kabul ile teslim edinceye kadar korumak zorundadır. Aksi halde, bu imalatlarda
meydana gelecek zararlar, YÜKLENİCİ tarafından bila bedel yenilenecek, YÜKLENİCİ tarafından
zamanında yenilenmeyen imalatlar, YÜKLENİCİ’nin nam-ı hesabına yaptırılarak ilk
hakedişinden, sözleşme bedelleri üzerinden kesilecektir. YÜKLENİCİ, imalatlarını yaparken,
daha önceden yapılmış veya yapılmakta olan diğer işlere de zarar vermeyecektir. Zarar verdiği
taktirde, zayi olan malzeme ve imalat bedelleri yukarıda açıklanan şartlarda YÜKLENİCİ’den
tahsil edilecektir.
7. YÜKLENİCİ, bir başka Alt Yüklenici ya da, şantiye ekibinin yaptığı imalata zarar verirse ne
şekilde düzeltileceğine Kontrol karar verecektir. YÜKLENİCİ, çalışanlarının sehven veya kasti
olarak verdiği zararların tümünden sorumludur.
8. Kontrol gerek gördüğünde, imalatın kontrolünü yapmak için önceden haber vermeksizin
YÜKLENİCİ’nin işini geçici bir süre durdurabilir. Kalite kontrol açısından başka bir yöntem

bulunmuyorsa, Kontrol belli bir oranda tahribatlı muayene yapabilir. YÜKLENİCİ, zayi olan
malzeme için ayrıca bir bedel talep edemez.
9. YÜKLENİCİ tüm şantiye alanının güvenliğinden sorumludur.
10. YÜKLENİCİ ve Alt Yüklenici’nin çalışanları, şantiyedeki imalatları ilgilendiren durumlar
dışında şantiyeye hiçbir misafir kabul edemezler.

11. Mobilizasyon (temizlik, şantiye su, telekominikasyon, doğalgaz, elektrik ve benzeri
giderleri, jeneratör temini ve giderleri ve benzeri), şantiye aydınlatması, bina içi aydınlatma,
çöp konteynırları, genel tehlike ve iş güvenliği uyarı levhaları, ekipmanları, donanımları ve
fiziki tedbirleri ile yangın önleme sistemleri ve benzeri çalışmalar YÜKLENİCİ kapsamında
olacaktır.
12. YÜKLENİCİ, kendi uhdesinde olmasa dahi, şantiyede mevcut imalat malzemeleri, makine
ve ekipmanın korunmasına azami dikkat gösterecek ve vereceği muhtemel zararlardan direkt
olarak sorumlu olacaktır.
13. Şantiyede kullanılan malzeme artıkları Kontrol tarafından belirlenen çöp toplama
noktalarında biriktirilecektir. YÜKLENİCİ, imalatta kullandığı malzemelerin artıkları ile ilgili
süreci (bidon, teneke, paket, kutu, moloz vs.) yürürlükteki kanun, mevzuat ve yerel
yönetimlerin düzenlemelerine uygun şekilde yürütecektir. Yapının devamı süresince, sivri
uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıklar, etrafa gelişigüzel atılmayacak ve
ortalarda bulundurulmayacaktır. Bu konudaki hukuki ve cezai sorumluluk tamamen
YÜKLENİCİ’ye aittir.
14. Şantiye sahası içinde araçların manevralarına engel olmayacak şekilde ve mobilizasyon
planında belirtilen kapalı ve açık depo alanları dışında depolama yapılmayacaktır.
15. Şantiye dahilinde iş güvenliğine azami dikkat gösterilecek baretsiz ve kişisel koruyucu
gereçleri olmayan işçi kesinlikle çalıştırılmayacaktır. YÜKLENİCİ, belli bir imalat için
çalıştıracağı her işçiye o imalatın güvenli bir şekilde (iş güvenliği oryantasyon eğitimi) nasıl
yapılacağı konusunda yeterli eğitimi verecektir.
16. Mobilizasyon alanları (ofis, yatakhane, yemekhane, banyo, WC, depolar vb.) şantiyenin
uzantısı olup güvenlik ve İSİG ile ilgili tüm kurallar bu tesisler için de geçerlidir.
YÜKLENİCİ ler kendilerine gösterilecek alanlarda şantiye ve kendi emniyetleri için tel çit ve
benzeri fiziki yapıları çekerek kendi sahalarının ve şantiyenin güvenliğini sağlayacaklardır.
17. Mobilizasyon alanlarının genel güvenlik ve çevre aydınlatmalarının Kontrol tarafından
uygun görülecek adet ve ışık şiddetinde tesis edilmesi YÜKLENİCİ sorumluluğundadır.
Söz konusu alanların, güvenlik, hizmet, hijyen ve depolama koşulları dikkate alınarak yeterli
aydınlatma sağlanacaktır.

18. İDARE ve Kontrol İSİG ve hijyen açısından mobilizasyon alanlarını önceden haber
vermeksizin her an denetleyebilir. Mobilizasyon alanlarının YÜKLENİCİ’in kendi uhdesinde
olması bu kuralları değiştirmez.
YÜKLENİCİ, Şantiye dahilinde gece kalacak personel ile ilgili tüm bilgileri Kontrol’e ileterek
onay almak zorundadır. Kontrol gece kalacak personel ile ilgili sayı sınırlandırması ve ekip
sınıflandırması hakkına sahiptir.
19. YÜKLENİCİ, çalıştırdığı işçiler ve çalışma mahalleri ile ilgili olarak yürürlükteki iş güvenliği
mevzuatına riayet edecektir. YÜKLENİCİ, çalıştığı alanda ve şantiye sahasında, makina ve
tezgahlarda, kaynak ve kesme işlerinde, elektrik işleri ve tesisat işlerinde, seyyar
merdivenlerde, iskelelerde, inşaat sahasında alınması gereken her türlü emniyet tedbirini
almak ve personeline uygulatmak zorundadır. Gerekli tedbirlerin alınmaması ve/veya
alınan tedbirlere uyulmaması durumunda meydana gelecek her türlü kaza, zarar ve ziyan
ile üçüncü kişilere ve çalışan diğer ekipler ile imalatlara verilecek zararlardan sorumlu
olacaktır.
20. YÜKLENİCİ, çalıştığı alanların görünür noktalarına iş emniyeti ve şantiye güvenliğine ilişkin
uyarı levhalarını koyacak ve bu kurallara tüm personelinin uymasını sağlayacaktır.
21. YÜKLENİCİ, kullandığı imalat malzemeleri ve iş ekipmanları ile ilgili depolama alanlarını iş
akışı ve İSİG kurallarına uygun şekilde malzemelerin cins, teknik özellik, depolama koşulları ve
sızdırmazlık şartları dikkate alarak oluşturacak ve her türlü dış koşuldan izole edecektir.
Kontrol gerek gördüğü hallerde ve zamanlarda bu istif yer ve tarzında değişikliğe karar
verebilir, YÜKLENİCİ bu değişiklikleri derhal uygulamak zorundadır.
22. Şantiye sahasında veya bina içerisinde her türlü malzeme istifi, işyerindeki trafiği
aksatmayacak, yangın malzemelerine ulaşılmaya ve yangın çalışmalarına engel olmayacak,
çalışanları tehlikeye düşürmeyecek ve devrilmeyecek şekilde Kontrol onayı ile uygun yerlerde
yapılacaktır.
23. Depo yerlerinde, tüm basınçlı tüplerin ana valflerinin tam kapalı olduğundan emin
olunacak ve koruyucu başlıkları takılı bulundurulacaktır.
24. Karanlıkta veya gece çalışmasının gerekli olduğu hallerde çalışma yeri ve tehlikeli
olabilecek geçitler ile noktalar, yeterince ve uygun şekilde aydınlatılacaktır.
25. Yapı alanı içindeki bütün tehlikeli kısımlar (örneğin derin kazılar, çukurlar, sivri uçlu
malzemenin bulunduğu yerler gibi), İSİG kurallarına uygun şekilde sınırlandırılacak, buralara
görünür şekilde yazılmış ikaz levhaları konacak ve geceleri kırmızı ışıklarla aydınlatılacaktır.
26. Şantiye alanında bulunan makine ve tezgahların besleme ve toprak kabloları ile seyyar
uzatma kabloları, mekaniksel ve kimyasal etkilere karşı su ile temas etmeyecek şekilde iyi
korunacaktır. Bunların izolasyonları sık aralıklarla kontrol edilecek ve bozulmuş olanlar varsa,
yenileri ile değiştirilecektir. Geçitlerde bunlar ya yukardan geçirilecek, ya da zeminde

ezilmemeleri için uygun ve sağlam borular içinden geçirilecektir. Bu kablolar üzerlerine
özellikle metal malzeme olmak üzere herhangi bir malzeme konmayacaktır.
Elektrik tesisatı bakım, sarf malzeme değişiklikleri ve onarım işleri ancak sorumlu ve ehliyetli
elektrikçiler tarafından yapılacaktır.
27. YÜKLENİCİ, yeterli niteliklere haiz “İş Güvenliği” personelini sözleşmede belirtilen sayıda
istihdam edecektir.
Şantiye genelindeki iş güvenliği çalışmalarını eksiksiz olarak yürütecektir.
28. YÜKLENİCİ, İş Güvenliği Talimatnamesi ve diğer iş güvenliği belgelerinde, İDARE ve Kontrol
tarafından sonradan yapılacak değişikliklere ve sonradan hazırlanacak her türlü iş güvenliği
belgelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.
29. Bir yangın çıkması halinde “Yangın İhbar Talimatı”na uygun olarak hareket edilecek
planlar ve en yakın hastahaneye ulaşım bilgileri, acil durum iletişim bilgileri, nöbetçi idari
personel bilgileri hazırlanarak Kontrol’ün göstereceği alanlara panolar halinde
yerleştirilecektir.

30. Bina yangın emniyeti açısından, Kontrol tarafından belirlenen sigara içme yerleri
haricinde, şantiye sahası içinde kesinlikle sigara içilmesi yasaktır.
31. YÜKLENİCİ, kendi işyerleri ,kamp tesisleri ve Kontrol’ün göstereceği yerler için, seyyar
yangın söndürme cihazları, yanmaz battaniye, kanca, balta, kürek...gibi çeşitli malzemeyi
eksiksiz olarak temin edecek ve bunları Kontrol’ün göstereceği şantiye alanının uygun
yerlerine yerleştirecektir. Yangın cihazları yeterli cins ve kapasitede olacaktır.
32. YÜKLENİCİ ve tüm alt yüklenicileri şantiyede temiz çalışmaya azami itina gösterecek ve
her akşam mesaisinde tüm çöpleri ve inşaat artıklarını temizleyecektir. YÜKLENİCİ, bir imalat
tamamlandıktan sonra, iş mahalli bir sonraki imalatın başlamasına uygun şekilde temiz olarak
terk edecektir. Aksi durumlarda İDARE/Kontrol genel şantiye temizliği konusunda uzman bir
firma ile anlaşarak, temizlik bedeli YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere gerekli
görevlendirmeyi yapabilir.

