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Bu ek koşullar (GEK İSG), İş Sağlığı ve Güvenliği koşullarının uygulanabilirliği için iş sağlığı ve güvenliği
alanında, ana işveren ve yüklenici olarak üçüncü şahıslar (sözleşmeye bağlı olarak bunların alt
yüklenicileri de dahil olmak üzere) arasındaki sözleşmeler / siparişler için üstlenilen koşulları karşılar*.
1. Kapsam
Yükleniciler ve bunların tüm alt yüklenicileri, Sipariş/Sözleşmenin ifası esnasında iş bu GEK İSG’na ,
çeşitli Türk İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Kanun ve Yönetmeliklerine, özellikle de 4857 sayılı Türk İş
Kanunu’na , 6331 sayılı Türk İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na, 2872 sayılı Türk Çevre Kanunu’na ve
asgari standart olarak ikincil mevzuatlarına uymalıdır. Yüklenici, çeşitli yönetmelikler arasında
herhangi bir çelişki ortaya çıkması durumunda zaman kaybetmeksizin Ana İşveren’e yazılı olarak
bildirimde bulunacaktır. İlkesel olarak, daha yüksek düzeyde İş Sağlığı ve Güvenliği sağlayan
maddenin önceliği olacaktır. Şüpheye düşmesi durumunda Yüklenici ve Ana İşveren, mümkün olduğu
yerlerde, durum hakkında görüşecek ve iyi niyetli bir çözüm üzerinde anlaşacaklardır. Herhangi bir
çözüme varılamaması durumunda karar verme yetkisi Ana İşveren’de olacaktır.
Bu GEK İSG’nin ihlal edilmesinin doğuracağı yasal sonuçlar özellikle 20. Madde de açıkca
vurgulanmıştır. Yüklenici teknik gerekliliklerin aşğıda belirtilenler ile sınırlı olmadığını ve şartname ile
tedarik doğrultusunda değişebileceğinin farkında olmalı ve yürürlülükte bulunan Türk Mevzuatı ile
daima uyumlu olmalıdır.
2. Yüklenici Saha Sorumlusu / Teknik Uzmanlığı ve Konuşma Dili
Aksi Sipariş/Sözleşmede açıkça belirtilmedikçe, tüm çalışmalar, yükleniciyi yerinde temsil etme yetkisi
olan sorumlu bir kişinin ve buna ek olarak bir vekilin (örn. inşaat yöneticisi, proje yöneticisi, iş
sorumlusu )(bundan sonra:sorumlu kişi) liderliği ve gözetimi altında yürütülmelidir.
Yüklenici, sorumlu kişi ve vekilinin isimlerini İşverene, işe başlamadan en geç 10 iş günü önce, ekte
yer alan eki (Ek 1) kullanarak bildirmelidir.
Sorumlu kişi ve vekil, işverenin talimatlarını anlayabilmek için proje yerinin yerel dilinde veya
kararlaştırılmış bir proje dilinde gerekli güvenilirlik, uzmanlık ve fiziksel uygunluğun yanı sıra yeterli
düzeyde yazılı ve sözlü dil becerilerine sahip olmalı, Yüklenici tarafından konuşlandırılan işçilere,
anladıkları bir dilde İşveren talimatlarını iletebilmelidir. Elektrik tesislerinde veya yakınında bulunan
herhangi bir çalışmada, yüklenicinin sorumlu kişisi ve onun tarafından görevlendirilen herhangi bir
yetkili kişi, prensip olarak, “en az elektrik mühendisliği (EuP) mezunu” yeterlilik kanıtı verebilmelidir.
Görevlerini yerine getirebilmesi için, sorumlu kişi, sahadaki özellikli işlerin kontrolü ve yönetimi için
yetkili kişiler atar ve herhangi bir işin başlamasından önce yazılı olarak İşveren’e yazılı olarak bildirir
(Ek 1). Yetkili kişiler, sorumlu kişi tarafından, İşveren tarafından verilen talimatlar konuşunda
eğitilmeli ve sorumlu kişide aranan şartların aynısını yerine getirmelidir.

*Sözleşmeler içerisinde aksi durumlar ve ayrıntılı öğeler belirtilmediği sürece bu GEK Endüstriyel İş Güvenliği koşulları geçerlidir.
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İşveren sahasında yapılacak kapsamlı ve bir haftadan uzun süreli bakımlar ve terminli işler / projeler
süresinde Yüklenici, İşveren’in sahasında o proje / bakım kapsamında yapılacak işler için tam zamanlı
çalışacak, minimum B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı atayacak ve bu kişinin ismini herhangi bir işe
başlamadan önce yazılı olarak İşveren’e bildirecektir. (Ek 1)
Sorumlu kişinin bir ya da daha fazla yetkili kişi ataması durumunda, bu kişilerin denetiminden ve
işbirliğinin düzgün koordinasyonu için yetkili kişilerin görev ve yetkilerinin sınırlarının açıkça
belirtilmesinden sorumlu olacaktır.
Eğer yetkili kişilerden biri görevini yerine getiremeyecek olur ve yerine başka bir yetkili kişi
atanamazsa, sorumlu kişi veya onun vekili yetkili kişinin görevini üstlenmelidir.
Yüklenici, uygun düzenlemeleri kullanarak, sorumlu kişinin ve çalışanların görevlerini yerine
getirebilmelerini ve yetkilerini kullanabilmelerini sağlamalıdır. Açıkça belirtilmesi gerekirse,
Yüklenicinin çalışanlarına talimat vermek için gereken yetkiye sahip olmalıdırlar. İşlerin yürütülmesi
sırasında, sorumlu kişi, yardımcısı veya onun tarafından görevlendirilen yetkili kişi her zaman şirket
arazisinde / şantiyede veya proje binasında ulaşılabilir olmalıdır.
Yüklenicinin tüm çalışanları çalışma sahasındaki konuşulan veya proje dili olarak kararlaştırılmış
dildeki acil durum talimatlarını anlayabilmeli ve uyarı işaretleri ile diğer işaretleri okuyabilmelidir.
Yüklenici ve tüm çalışanları çalışma alanındaki tüm güvenlik işaretleri hakkında bilgi sahibi
olmalıdır.
3. Taşeronlar
Taşeron kullanılması, Sipariş / Sözleşme ile yasaklanmamışsa ve Yüklenici, sözleşmenin üçüncü
taraflarca veya üçüncü taraflarla (taşeronlar) işbirliği içerisinde yerine getirilmesini isterse, işin
başlamasından en az 10 iş günü önce taşeron kullanımı konusunda İşverenin yazılı onayını
almalıdır. Bu durumda, Yüklenici, kullanılması planlanan taşeronun adını, adresini ve tüm diğer
zorunlu belgelerini de yazılı olarak belirtmelidir. İşveren sözleşmenin düzgün bir şekilde yerine
getirilemeyeceği konusunda şüphe oluşturacak sebepler olması durumunda onayını geri çekebilir.
Yüklenici, görevlendirdiği taşeronların yürürlükteki GEK İSG’na uymalarını sağlamak için, yazılı bir
emir vermeli ve talimat verme yetki ve otoritesini almalı, böylece GEK İSG kapsamındaki
sorumluluklarının (ör. 2. paragrafta belirtilen yetkili kişi) yerine getirilmesini ve söz konusu
koşulların yapılacak anlaşmalarla taşeronlar ile bunların çalışanları için geçerli olmasını
sağlamalıdır. Yüklenici, taşeronun bu koşullara gerçekten uyduğunu denetlemeli ve bu konudaki
sorumluluğu üstlenmelidir. Bu İSG GTK’nın taşeron tarafından herhangi bir şekilde ihlal edilmesi
durumunda
ihlali Yüklenici gerçekleştirmiş gibi hareket edilecektir. Taşeron kullanımı
Sipariş/Sözleşme ile yasaklanmamışsa ve Yüklenici, İşverenin önceden yazılı iznini almaksızın
taşeron kullanırsa, İşveren, taşeronu herhangi bir işe devam etmekten men edebilir. Yüklenici, bu
bağlamda, zaman çizelgesine ve sözleşmenin sair içeriğine (ör. İş Sağlığı ve Güvenliği, çevrenin
korunması, kalite) uymak konusunda sorumlu olmaya devam edecektir.
4. Kaydetme / Kayıt Silme
Yüklenicinin tüm çalışanları işverenin çalışma sahasında / inşaat alanında geçerli olan yerel kurallar
(inşaat sahası kuralları, İşverenin talimatları, vs.) uyarınca kayıt olmalı ve kaydını sildirmelidir.
Yüklenici, iş başlamadan önce yürürlükte olan yerel kurallar hakkında bilgi edinmelidir.
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5. İşin Yerine Getirilmesi
Yüklenici, İşveren tarafından saha giriş eğitimi verilmeden işe başlayamaz. İşveren gereken
durumlarda, örneğin Yüklenicinin iş güvenliği kurallarına uymadığının tespiti halinde tehlikeleri
önlemek için, işin durdurulmasını emredebilir.
6. İş Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemleri
Yüklenici, aksi sipariş/sözleşmede belirtilmediği sürece, sahip olduğu yönetim sistemlerine yönelik
belgelerin ibrazı ile yükümlüdür. Yüklenicinin kabul görmüş sertifikasyon sistemlerine sahip olmaması
durumunda, İşveren’in ilgili sertifikasyon yükümlülüklerini takip etmelidir.
7. Risk Değerlendirmesi
Yüklenici, mevzuat hükümlerine göre, açıkça belirtmek gerekirse Türk İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
hükümlerince, görevlendireceği çalışanların yaptığı işlerden kaynaklanan riskleri belirlemeli, gerekli
önlemleri almalı ve uygun kayıtları (risk değerlendirmesi) tutmalıdır.
Bu risk değerlendirmesi; çalışma ortamı şartları, nitelikleri ile çalışanların yeterlilikleri, çalışma
alanının hazırlanması, kullanılacak ekipmanların seçimi ve dağıtılması (montaj işlerinde kullanılan
çözümler, kaldırma takımı, iskele vb.) gibi kazalara, sağlık tehlikelerine veya zararlara yol açabilecek
tüm hususları dikkate almalıdır.
Yapılacak risk değerlendirmesi öncesinde iş yapım teknikleri listelenmeli, işin tüm aşamalarına yönelik
adımlar, iş prosedürleri ve montaj kavramı dikkate alınmalıdır.
Yüklenici, yapılacak işlerin takibi, uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri konusunda hemfikir
olabilmek amacıyla, ilgili kayıtları çalışma sahasında tutacak ve işe başlamadan önce İşveren ile
paylaşacaktır.Risk değerlendirmesinin doğruluğundan ve yeterliliğinden ve bu risk değerlendirmesine
göre çalışanları korumak amacıyla alınan önlemlerden yalnızca yüklenici sorumlu olacaktır.
Özellikle inşaat sahaları gibi yüksek risk grubuna ait işler için ilgili kanun hükümlerine göre hazırlanmış
risk değerlendirmesi, çalışanların güvenliğinin sağlanabilmesi ve gerekli koordinasyonun
sağlanabilmesi için işin başlamasından en az 8 hafta önce İşveren’e teslim edilmelidir.
8. Saha Giriş Belgeleri
Yüklenici, görevlendireceği tüm çalışanlar için SG1620_05_TT_RTG Taşeron Güvenlik Kuralları Formu
içerisinde belirtilen belgeleri sahaya gelmeden en az bir hafta önce İşverene teslim etmekle
yükümlüdür. İşveren, ilgili belgeler içerisinde uygunsuzluk ve eksiklik olması durumunda, çalışanın
sahaya girişini reddetme hakkına sahiptir. Bu durumda Yüklenici eksiklikleri gidererek belgeleri tekrar
onaya sunacaktır.
Ayrıca Yüklenicinin tüm çalışanları saha giriş eğitimine tabi tutulacak, bu eğitim sonunda yapılan
sınavı başarı ile tamamlayamayan çalışanların, saha girişi iptal edilecektir.
9. İş Sağlığı Güvenliği
Koordinasyonu

Önlemlerinin

Uygulamaya

Alınması

ve

Yüklenici, çalışma alanında tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulamaya koymaktan
sorumludur. Yüklenici, görevlendirdiği çalışanlara işlerini hem kendi güvenliklerini hem de çalışma
sahası yakınında çalışan diğer çalışanların güvenliği tehlikeye sokmayacak şekilde yapmaları
doğrultusunda talimat verecektir.
İşveren veya Yüklenicinin birkaç çalışma izninin zaman ve yer bağlamında çakışması durumunda,
İşveren, gerektiği veya önceden belirlendiği üzere, birden fazla Yüklenicinin karşılıklı maruz
kalabileceği risklerden kaçınacak ve çeşitli Yüklenicilerin iş sağlığı ve güvenliği uyumsuzluklarının
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karşılıklı koordinasyonundan sorumlu bir koordinatör belirleyecektir. Fakat bu Ana Yükleniciyi başta
denetim ve koordinasyon olmak üzere, kendi elemanlarıyla ilgili sorumluluklarından ve Yüklenici
tarafından görevlendirilen tüm taşeron çalışanlarını kontrol etmekten muaf tutmaz.
Yüklenici, herhangi bir riskin ortaya çıkması veya belli olması durumunda, diğer yüklenicilerle
koordinasyon halinde olacak ve uygun koruma önlemlerinin alınabilmesi için İşverene gecikmeden
bildirimde bulunacaktır. Yüklenici, İşveren veya koordinatörü tarafından bu konuda verilen
talimatlara uymayı taahhüt eder.
10. İş Malzemelerinin Kullanımı
Yüklenici, bir işin yerine getirilmesi sırasında kullanılacak tüm malzemelerin güvenli olmasından,
düzgün muhafaza edildiğinden ve güvenli çalışıldığından sorumludur. Yüklenici tarafından tedarik
edilen tüm iş ekipmanları, işe başlamadan önce görünür kusurlara karşı İşveren tarafından kontrol
edilecektir. Tespit edilen herhangi bir kusur gecikmeksizin Yüklenici ’ye bildirilecektir. İş ekipmanları
üzerinde yazılı olan test ve kontrol aralıklarına uyulacaktır.
Yükleniciye, İşveren tarafından, temin edilen iş malzemelerinin ve ekipmanlarının kullanımıyla ilgili
olarak talimatlar verilebilir. Madde 7’de belirtilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, yüklenici
belirli durumlarda daha ileri koruma önlemlerinin gerekli olup olmadığını kontrol etmekle
yükümlüdür.
10.1 Elektrikli Ekipmanlar
Yüklenici, yalnızca ilgili yönetmeliklere uygun olarak düzgün olduğu kontrol edilmiş elektrikli
ekipmanları kullanmakla yükümlüdür. Yüklenici, kullanılacak tüm elektrikli ekipmanları
CG1313_02_IT_RTG Elektrikli El Aletlerinin Periyodik Kontrolü Talimatına göre sahaya girişinde ve
kullanılmadan önce İşverene kontrol ettirmekle yükümlüdür.
10.2 Vinçler, Manliftler, Elektrikli Kaldırma Araçları, Endüstriyel
Kamyonlar ve Araçlar
Tüm araç operatörleri, gerekli operatör ehliyetlerine sahip olmalı ve yerel trafik düzenlemelerine
uymalıdır. Araçlar kullanılırken emniyet kemerleri kullanılmalıdır. Endüstriyel kamyonlar ve iş
makinaları ile ilgili mevzuatlarda belirtilen güvenlik önlemleri araçlarda bulunmalı ve risk
değerlendirmesi içerisinde de belirtilmelidir. Manlift ve platform kullanımında gerekli kişisel
koruyucular kullanılmalı ve üretici firma talimatları mutlaka takip edilmelidir.
Yüklenici, İşverene ait vinç, manlift , platform gibi iş makinalarını kullanacak ise bu makinaları
kullanacak kişilerin listesi ve operatör belgelerini işe başlamadan en az 10 gün önce İşverene
sunmalıdır.
Yüksek gerilim hatlarına yakın yapılacak çalışmalarda, koruma mesafeleri ilgili mevzuatlarla
belirlenmiş sınırlar takip edilmeli, bu alanlarda vinç, platform ve kaldırma araçları ile yapılan
çalışmalara dikkat edilmelidir. Bu alanlarda yapılan tüm çalışmalarda vinç, platform ve diğer
makinalar santralin topraklama sistemi ile topraklanabileceği şekilde boyutlandırılmalıdır. Bu
araçlarda mutlak suretle en az bir adet topraklama kelepçesi bulunmalı ve her çalışmada
topraklanmalıdır.
Tüm kaldırma araçları, iş makinaları ve platformlar, akredite kuruluşlar tarafından ilgili mevzuatlar
dahilinde kontrolleri yapılacak ve saha girişi sırasında bu kontrol evrakları İşverene teslim edilecektir.
10.3 İskeleler, ilgili koruyucu ekipmanlar, örtü ve bariyerler
İskelelerin kurulum, kullanım ve onay aşamaları İşveren tarafından SG1120_12_IT_RTG-İskele
Kullanımı Ve Kontrolü Talimatı ile belirlenmiştir. Tüm iskele çalışmaları bu talimat ve iskeleler ile ilgili
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mevzuatlar takip edilerek yapılacaktır. Her Yüklenici, çalışma güvenliğine uymaktan ve iskeleyi
kullanım amacına uygun olarak kullanmaktan sorumludur. Yürürlükteki çeşitli yönetmeliklerde
belirtildiği üzere Yüklenici kullandığı tüm örtü ve bariyerlerin kullanıma uygun durumda olduğundan
emin olmalıdır.
10.4 Merdiven ve basamaklar
Yüklenici tarafından kullanılan tüm merdiven ve basamaklar kullanıma uygun olmalıdır. Yürürlükteki
çeşitli yönetmeliklere uygun olduklarına emin olmak için kontrol edilmeli ve bu kontrollerin düzenli
yapılabilmesi için belgelenmelidir.
11. Tehlikeli Maddeler ve Gürültü
11.1 Tehlikeli Maddeler
Çalışma alanında tehlikeli malzemelerle çalışırken güvenlik önlemlerini kararlaştırmak ve uygulamaya
koymak Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici, tehlikeli maddelerle çalışmalarda kanunda
belirtilen yükümlülükleri ve İşveren tarafından uygulamaya koyulan SG1228_02_IT_RTG Tehlikeli
Madde Yönetimi İş Talimatı, SG1123_01_IT_RTG Kimyasallarla Güvenli Çalışma İş Talimatı,
SG1620_02_DE_RTG Tehlikeli Madde Yönetimi Direktifi içerisinde belirtilen tüm güvenlik ve kontrol
tedbirlerini almakla yükümlüdür.
Yüklenici, tehlikeli maddelerle çalışmaya başlamadan önce, bir risk değerlendirmesi hazırlayarak, ilgili
güvenlik bilgi formları ile birlikte İşverene sunacaktır. İşveren tarafından onaylanmayan hiçbir tehlikeli
madde İşveren sahasına sokulmayacaktır.
Yüklenici her türlü tehlikeli madde seçimini yaparken üreticisi tarafından kansere yol açmadığı
güvenlik bilgi formlarında yazılı olarak belirtilen kimyasal ve maden yünlerini tercih edecektir.
Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, Yüklenici tarafından getirilmiş olan tüm tehlikeli madde artıkları yine
Yüklenici tarafından temizlenecektir.
11.2. Gürültü
İlgili mevzuatlar uyarınca Yüklenici çalışma alanındaki ses basıncı seviyesinin (LpA) 80 dB(A) veya
azami 135 db(C) seviyesini aşmadığına emin olmalıdır. Bu ses basıncı düzeylerine uymak mümkün
değilse, Yüklenici madde 7 uyarınca çalışanlarını korumak amacıyla gerekli koruyucu önlemleri
belirleyecek ve çalışma alanını paylaştığı diğer taşeronlar ve İşveren ile paylaşacaktır.
12. Kişisel Koruyucu Ekipman
İşveren sahasında kullanılacak olan kişisel koruyucular ve özellikleri ile ilgili olarak öncelikle işveren
tarafından oluşturulan SG1120_08_IT_RTG_KKE Kullanımı Talimatı ve ilgili mevzuatlar takip
edilmelidir.
Ayrıca Yüklenici risk değerlendirmesine göre belirlenen kişisel koruyucu ekipmanları (KKE)
çalışanlarına sağlayacak ve kullanım amaçlarına uygun olarak kullanıldıklarına emin olacaktır. Tedarik
edilen KKE’ler yüklenici tarafından “ http://www.gubis.gov.tr/Bildirim/Sorgu “ adresinden
sorgulanacak, kullanımı sakıncalı markalara ait olan KKE’ler yüklenici tarafından kullandırılmayacaktır.
Yüklenicinin risk değerlendirmesinden bağımsız olarak uygun şekilde işaretlenmiş tüm çalışma
alanlarında belirtilen asgari KKE’ler giyilmelidir.
Sipariş / Sözleşmenin yalnızca ticari danışmanlık hizmetlerini veya işlerini (ör. BT hizmetleri,
danışmanlık, mektup veya paket dağıtımı) kapsaması durumunda veya verilecek ticari danışmanlık
hizmetinin ya da danışmanların çalışma ortamlarının KKE kullanımını gerektirmediği yerlerde
Yüklenicilerin KKE kullanmasına gerek yoktur. Özel durumlarda İşveren, yükleniciyi bilgilendirmekle
yükümlüdür.
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13. Çalışma İzni Prosedürü / Güvenlik Önlemleri
Yüklenicinin sorumlusu, çalışma başlamadan önce İşverenden, izin / güvenlik önlemleri prosedürleri
(ör. erişim izni, yangın izni, izolasyon vb.) hakkında bilgi edinmeli ve bunları gözlemleyip uyulmasını
sağlamalıdır.
14. İşe Giriş / Periyodik Sağlık Muayenesi
Yüklenici, ilgili mevzuatlara göre işyeri hekimliğinden alınmış, yapacağı işe uygun ve sağlık yönünden
engeli olmadığı belgelenmiş çalışanları görevlendirmekle ve bu muayene raporlarını İşverene sahaya
giriş işlemleri sırasında teslim etmekle yükümlüdür.
15. Nakliye ve Depolama
Parçaların taşınması ve depolanması için yalnızca müşteri tarafından belirtilen yollar ve depolama
alanları kullanılabilir. Tüm çalışmalarda, binaların içindeki yolların da açık tutulması gerekir. Parçaların
taşınması ve depolanması esnasında, platformların, iskelelerin ve yapıların azami yükleri de göz
önünde bulundurularak gerekli yük emniyeti önlemleri alınmalıdır.
16. Çalışma Alanının Düzenlenmesi
Çalışma alanının düzeni İşverenin sorumlu kişileri ile birlikte gözden geçirilecektir.
İnşaat çalışmaları sırasında, inşaat sahasının kurulum alanının hazırlanması harici mevcut binalar,
tesisler ve yüksek gerilim hatları, inşaat çalışmaları sırasında oluşabilecek hasarlardan korunmalıdır.
İnşaat çalışması sırasında stabilite tehlikeye atılmamalıdır.
Toprağa yapılacak herhangi bir müdahale için eğer siparişin bir parçası değilse, önceden İşverenin
onayı alınmalıdır. Çalışma alanının tasfiyesi, belirlenen süreler dahilinde İşverenin siparişten sorumlu
iletişim personeline iletilecektir.
Yüklenici şantiyeyi uygun durumda, düzenli ve temiz tutacaktır. İş bitiminden hemen sonra yüklenici,
depolama alanlarını ve çalışma alanlarını, erişim yollarını ve inşaat alanını uygun şekilde temizlemeli
ve düzenli duruma getirmelidir. Yüklenicinin, görevlendirilmesine rağmen bu görevi yerine
getirmemesi halinde, İşveren temizlik işini kendi yapabilir veya üçüncü taraflara yaptırabilir ve gerekli
harcamalar için Yükleniciden tazminat talep edebilir.
Yüklenici, işin yürütülmesi sırasında, komşu işletmelerin, yerel halkın, bölge trafiğinin tehlikeye
düşürülmediğine ve mümkün olan en düşük gürültü, kirlilik ve atık gaz emisyonu koşullarının
sağlandığına emin olmalıdır.
17. Alkol ve Diğer Uyuşturucu Maddeler
İşveren sahasına alkollü içeceklerin ve diğer sarhoş edici maddelerin getirilmesi ve kullanılması
yasaktır. Ayrıca İşveren sahasına alkol veya diğer sarhoş edici maddelerin etkisi altında girilmesi de
yasaktır.
İşveren, alkol ve diğer uyuşturucu maddelerin etkisi altında bulunan kişilerin, işyeri alanlarına
erişimine izin vermeme veya çalışma alanından uzaklaştırma hakkına sahiptir.
18. Acil Durumlar
İşveren sahasında acil durum ( ör. Yangın, yaralanmalı kaza ve çevre hasarı) meydana gelmesi
halinde, İşverenin acil durum hizmetleri aranmalıdır. Acil durum yönetimi İşveren üzerinden
yönetilmektedir.
Acil durumlar ile ilgili olarak detaylı bilgiye, İşveren tarafından oluşturulmuş SG1520_07_IT_RTG Acil
Durum Planı’ndan ulaşılabilir.
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19. Kaza Raporlama
İşveren sahası içerisinde gerçekleşen tüm iş kazaları, İşveren tarafından oluşturulmuş
SG1520_07_IT_RTG Acil Durum Planı, SG1621_02_TTE_RTG Olay Kaza Ramak Kala Bildirim Formu,
SG1621_01_PT_RTG ISGCG Olay Yönetim Sureci, SG1520_05_LE_RTG Emergency Teams Denizli,
SG1520_04_LE_RTG Alarm Plan talimatları ve formları doğrultusunda yönetilmelidir.
Yüklenici, ilgili talimatların güncel versiyonlarını işverenden talep ederek bilgi sahibi olmak ile
yükümlüdür.
Tüm kazalar İşveren tarafından kayıt altına alınarak hazırlanan raporlar, RWE Grup içerisinde de
paylaşılacaktır. Yüklenici bu belge ile bu belge ve bilgi paylaşımını da kabul ettiğini beyan eder.
20. Herhangi Bir İhlal Sonrası Oluşacak Yasal Sonuçlar
GEK İş Sağlığı ve Güvenliği koşullarının ihlali durumunda, İşveren, başta GEK İSG maddeleri olmak
üzere sözleşme maddelerinin ve kanunun kendisine tanıdığı diğer haklar ile, GEK İSG’ni ihlal eden
yüklenici çalışanlarını çalışma sahasından uzaklaştırma hakkına sahip olacaktır. İş sağlığı güvenliği
düzenlemelerinin ya da bu GEK İSG’nin ihlalinin yazılı şikayete rağmen devam etmesi halinde,
devamlılığın ilk yazılı şikayetten itibaren mevcut olduğu kabul edilerek, İşveren de yüklenici karşısında
sözleşmeyi önceden haber vermeksizin sona erdirme veya feshetme hakkına sahiptir.
EK 1 : Yüklenici Sorumlusu Görev Atama Formu
Yüklenici:
Telefon:
Adres:
SGK Numarası:
İşveren:
İşin Mahiyeti:
Adres:
İş Güvenliği Genel Ek Koşulları’nın (GEK İSG) 2. Maddesi gereğince Yüklenici sorumlu kişisinin
atanması
Sipariş No:
Tarih:
İş Emirleri:
Yukarıda belirtilen işin idare ve gözetim sorumluluğunu aşağıdaki kişiye vermiş bulunmaktayız:
Bay/Bayan:
Adı Soyadı:
Görevi:
Telefon Numarası:
Diğer Vekiller
Bay/Bayan:
Adı Soyadı:
Görevi:
Telefon Numarası:
Yukarıda isimleri verilen kişiler GEK İSG’nin 2. Maddesinde belirtilen kriterleri karşılamaktadır.
Kendileri hakları ve görevleri konusunda bilgilendirilmişlerdir.
Bu kişi(lerde) herhangi bir değişiklik yapılması durumunda İşveren gecikmeksizin bilgilendirilecektir.
Yer,Tarih:
Yüklenici Yetkili
Kaşe - İmzası
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