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HAŞERE KEMiRGEN VE »İĞnn ZARARLILARA KARŞI AÇIK/KAPALI ALANDA
iı-açı-ıvıa işi iı-E iıciıi
TEKNiK ŞARTNAME

l.AMAÇ

Gazi Üniversitesi Tıp FakUltesi Hastanelerinde ekolo1ik ve mevsimsel şartlara göre kemirgen,
Yürüyen, sürünen ve uçan haşerelerle ilgili üreıne ve barınına yerlerinde ilaçlaınalarının ve
kontrol çalışınalarının l yıl (|2 ay) süresince periyodik olarak yapılmasıdır.

z.LLAçLAMA KoNuSu vERLER

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ana yerleşkesi, Çayyolu Semt
Polikliniği, Amatem, Mediko'nun tüm alanlannı kapsayan Hastane İlaçlama Planı na ek
(DES.PL.001 Formu)olarak aşağıda belirtilen yerlerin ilaçlamasının yapılması,

2.1 Tüm hastane binasındaki btıtun merdivenler ve merdiven boşlukları,

2.2 Asansör ve zemin çukurları,

2.3 Hasta ziyaretçi ve bekleme salonları,

2.4 Çatılar ve binalar arasındaki boşluklar,

2.5 Hastane baca kapaklarının açıldığı bölmeler, havalandırma bacaları menfbzler,

2.6 Atık depolama alanı,

2.7 Kazandairesi,

2.8 Shaft boşlukları,

2.9 Depo (genel) alanları.

2.10 Geçici çöp toplaına alanlan

2.1 l Kanalizasyon giderleri,

2.|2 Oz santrali

!ı



' ,n l .,t

3.iLAçLAııa işiNiN yApILMA şEKLİ vE şARTLARI

3.1 Yüklenici aşağıda belirtilen yönetıneliklere uygun hareket edecektir.

Yönctmelik:27 Ocak 2005 taırih vc 25709 sayılı Resmi Gazcte de yayınlanan 'Ilalk
Sağlığı Alaırıı,ıda Haşerclcrc Karşı İlaçlama Usul vc Esrcları Hakkında Yönerınelik ve bu
Yönctmcliğe bağlı o]arak yapılan 2\l05l20|I tarili ve 2'7940 sayılı Resmi Cazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren Biyosidal Ürünlerin Kullanım L,sul ve l]sasları Hakkında
yönctmelik hükümleri çerçevesindc hizmctini ifa edecektir. Teknik şaıtnamede belirtiimeyen
durumlar için bu yönetrnclik hüküm]eri ve yeni çıkabilccck yönetıneliklerdeki değişikliklcr
geçerli oIacaktır.

3.2 Yüklenici Biyosidal ürün uygulama izin belgesini, Mesul müdürlük belgesini ve ilaçlama
iŞinde çalıştıracağı personellerin Biyosidal ürün uygulayıcı sertifikalarını idareye sunacaktır.

3.3 İlaçlam aher 2l günde bir, 7 gün olarak planlanacaktır,

3.4 Birimlerın ilaçlama günü ve saatleri ile ilgili birim sorumluları ile planlanarak İlaçlama
Kontrol Teşki latı organ izasyon u sonrasında Yukleni ciye bildirilecektir

4.KULLANILACAK İı-açı-an İı-E İı-cİı.İ ııilxÜnrrnn

4.1 Yüklenici, kullanacağı ilaç ve formülasyon ile ilgili açıklayıcı bilgilerle Sağhk
Bakanlığı'ndan ruhsat veya ithal izin belgelerini teklif ile birlikte verecektir.

4.2 İlaçların etken maddesi WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından kabul görmüş olmalıdır.

4.3 Kullanılacak ilaçların üretim tarihleri, ilaçlama tarihinden itibaren en faz|a 6 ay öncesi
olacaktır.

4.4 Kullanılacak ilaçlar hamam böceği, kalorifer btlceği, pire, fare, tahtakurusu, karınca,
karasinek, örümcek, akrep vb. haşereye karşı kalıcı ve öldürücü etkiye sahip olınalıdır.

4.5 ilaç kokusuz olacak, kullanıldığı yerlerde leke ve iz bırakmayacaktır.

4.6 |laç kanserojen etkiye sahip olmayacaktır.

4.7 |lacın prospektüsünde belirtilen oranda seyredilmiş hali, insana, çevreye bitkilere zarar
vermeıneli, ilaçlama sırasında kapalı mekan içerisinde hasta, hasta yakını ve personel bulunan
ortamda bile uygulanabilir olacaktır.

4.8 İlacın sulandırma işlemi, gözetmenlerin denetiıninde orijinal kutuları açılarak yapılacaktır.

4.9 Kullanılan tüm kimyasalların ve ilaçların MSDS (Malzeıne Güvenlik Bilgi Formları)
İlaçlama Kontrol Teşkilatına teslim edilecektir.

4.10 T C. Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında yayımlanan Ek A ve
Ekl listelerindeki aktif maddenin AB numarası, AB Biyosidal Direktif kapsamında aktif madde
ve destekleyen üretici finna bazındaki Biyosidal Ürunlerde kullanılan mevcut aktif maddeler
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için değerlendirme proglamlna başvuran ve katılan firmalan gösteren AB Biyosidal Direktif
listesinde belirtilmiş olan aktif maddenin AB numarası ile eşleşiyor olmalıdır.

4.11 İnsanlar (özellikle çocuklar) veya evcil hayvanlar tarafından kazara yenmesini önlemek
için caydırıcı tat veren Bitrex içermelidir.

4.12 Kullanılacak tüm ürünler orıjinal ambalajda ilk kullanıcı tarafından açılan kilitli kapak ile
getirilecek ve etiketine uygun olarak gereken dozlarda uygulanacaktır.

5. HAşERn İı-B u[ıcınrı,E iLE İı.cİı-i nİĞnn HUSIISLAR

5.1 YUklenicinin tüm elemanIarı, yüklenici tarafından düzenlenmiş, idare tarafından
onaylanmış resimli, kimlik sahibinin adının ve görevinin kolayca okunabildiği kurum
tarafından verilecek yaka kartını görev süresince takacaktır.

5.2 Kaza ve zehirlenmelere karşı kullanılmak üzere her ekibe, ekibin kullandığı ilaçlara göre
spesifik antidotlan ile gerekli ilkyardıın ınalzeınesi bulunan ilkyardım çantasını temin
etınekten, kullanılan veya ıniadı dolanların ikmalini yapmaktan ve bu malzemelerin
kullanınıına ait detaylı taliınatlann hazırlanarak ekiplere dağıtımından yüklenici soruınlu
olacaktır.

5.3 Her ekip göreve giderken, kazave zehirlenmelerde kullanılmak üzere ilkyardım çantasını
beraberinde götürınek zorundadır. Kullanılacak halk sağlığı ilaçlannın varsa antidotu ilaçlama
esnasında ilkyardım çantasında bulundurulacak, yüklenici clzel antidotu yoksa semptomatik
tedavi önerisini önceden idareye yazıh olarak bildirecektir.Kazave zehirlenınelere karşı gerekli
tedbirlerin aldırılmasından herhangi bir kaza ve zehirlenme halinde ilkyar<Jımın
yaptırılınasından ve bir tedavi kuruluşuna sevkinden yüklenici soruınlu olacaktır.

5.4 Biyosidal Urünlerin Kullanım Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği 'ne göre

Çalışanların sağlık kontrolleri billumU MADDE l8 - İşçilerin bu işte çalışmaları süresince de
oniki (12) ayda bir genel sağlık kontrolünden geçirilerek nörolojik ınuayenelerinin yapılması
ve kanlarında cholinesteras enzim seviyelerinin ölçülmesi gerekir.

5.5 İlaçlama sonrasında ilaçlama elemanları ilaçlama yapılan alanda herhangi bir zarara teşkil
edecek bir ürün bırakmaınalıdır.

5.6 İlaç|ama işlemi sırasında ve sonrasında oluşacak her türlü atığın (tehlikeli madde dahil)
berterafl yUkleniciye aittir.

5.7 YUklenici hastanedeki; Haşereler için Hastane Böcek Risk Analizi yaparak ilaçIama
Kontrol Teşkilatına sunmalıdır

5.8 YUklenici sık sık eleman değiştirmeyecektir. Eleııan değişikliğini ilaçlama yapılmadan
önce İlaçlama Kontrol Teşkilatına bildirecektir.

5.9 Yüklenici sıkça problemlerin yaşandığı alanlarda, sorunlan çözmek için özel bir dikkat
gösterecek, haşere ve kemiricilerin beslenip, yaşadıkları ortamlarda rezidüel biyosidal ürün
kullanacaktır. Bu kullanılan kimyasal formülasyonların bağışıklık yapmamaları için,
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donıişumlu değişik kimyasal terkipler uygulanacaktır. Başkalan tarafından görülmesinin arzu

edilmediği yerlerde ve kontrol panelleri, sigorta kutuları, makine içleri ve kablo taşıyıcıların
geçtiği yerlere jel ve biyosidal ürün uygulanacaklır.

5.10 Biyosidal ürünler orijinal ambalajlarında ve açılmamış olarak getirilerek, uygulama
yapılmasından hemen önce ambalajları açılacaktır. İlaçlama kurumumuzun ilaçlama kontrol
teşkilatı tarafından görevlendirilen personel kontrolünde yapılacaktır.

5.11 Mücadele çalışmalarında çevre sağlığı açısından ekolojik dengeyi bozmayacak suda ve
toprakta kolayca çözülebilen biyosidal ürünler kullanılacaktır..

5.12 Herhangi bir haşere ile mücadelede başarılı olunmadığı taktirde ve bunun tespiti halinde
yükleniciye hiçbir ödeme yapılmayacak ve hUktim olmaya gerek kalmaksızın sözleşme tek
tarafl ı fesih edi |ecektir.

6.iLAÇLAMA YAPILIRKEN UYULMASı GEREKEN HUSUSLAR

6.1 YUklenici 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hUkUmlerine göre işçilerin sağlığını
korumak üzere her türlü sağlık tedbirlerini alacak, iş güvenliği malzemelerini (koruyucu kıyafet
ve emniyet ekipınanlarını) bulunduracak ve tehlikeli şartlarda çalışmaları na izin verıneyecektir.
Yüklenici çalıştırdığı personellerin sağlık kontrollerini yaptırmakla sorumludur. Bu konudaki
her türlü idari, mali, hukuki ve cezai sorumluluklar firmaya ait olacaktır.

6.2 Yüklenici ilaçlamaya başlamadan önce [laçlama Kontrol Teşkilatına biigi verecektir ve bir
hafta içinde ilaçlaınayı bitirecektir.

6.3 Rutin dışı bir sorunla karşılaşıldığında yüklenici, idare tarafından arandığı taktirde aynı gün
gelecektir. İdarenin isteğine göre periyodik ilaçlamanın dışında istenen ilaçlamaları herhangi
bir ücret talep etmeden yapacaktır.

6.4 Yüklenici idare tarafından istenmesi halinde ilaçlama sırasında gözetmen bulunduracaktır.
Bu gözetınen. Veterinerlik, Tıp, Ziraat Mühendisliği veya Eczacılık Fakültelerinden mezun
olacaktır ve bunu belgeleyecektir.

6.5 YUklenici, her birimin ilaçlanmasından sonra, birimlerin ilaçlandığına dair İlaçlama Kontrol
Teşkilatı görevlisi denetiminde birim sorumlularından Hastane İlaçlama Plan Formuna
(DES_PL 00l Fonnu) imzaalacaktır.

6.6 Yüklenici elemanları ilaçlama hizmetine başlamadan öııce ve işlemi bitirdikten sonra
idareye bilgi ve periyodik yapılan ilaçlaına hakkında rapor vermek zorundadır. Belirlenen
periyodik aralıklarda ilaçlama takvimi uygulanınalıdır. Uygulanacak ilaçlama takviminin resıni
tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatil günlerine denk gelmesi durumunda ilaçlama
uygulaması takip eden 2 iş gününde yapılmalıdır.

6.7 YUklenicı, İdarenin tüm birimlerinde kullandığı, haşere tuzaklarının planını, gözlem
noktalannın listesini, ilaçlaııa raporlarını, ayrıca kullanmış oldukları biyosidal ürünlerın tiiıı
teknik bilgilerini uygulama yapmadan önce İlaçlama Kontrol Teşkilatına verecektir.
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6.8 İdarece uygun görülmeyen yöntem ve uygulamalar, firmaya ya^h olarak bildirilecek ve
uygulamaların değiştirilmesi istenecektir.

6.9 Olağanüstü hallerde (pandemi, savaş, doğal afet v b gibi durumlarda) ilaçlama periyotları
yüklenici fi rma tarafından aksatılmadan devaın etmelidir.

6.10 Hastane yerleşiın planına sonradan dahil edilen böl[irn,rbirimlerin yönetim tarafından
yüklenici finnaya bildirilmesi halinde bu alanlar ilaçlaınaya dahil edilecektir.

7. İLAçLAMA DA KULLANILACA K i ı-ı,c ııv vE A LETLE RiN öznı-ri«Ln Ri

7.1 İlaçlama işinde kullanılan ilaçlar insan sağlığına zararsız. kokusuz ve buharlaşma öze|liği
olınayan, leke bırakmayan hastanenin çalışma ortamını etkilemeyecek bir formülasyona sahip
olacaktır. Yüklenici bu ilaçların insan sağlığlna zararslz olduğunu belgeleyecektir.

7.2 ||açlama süresince hastalar odalarından, çalışanlar çalışma ortamından çıkarılmadan
i laçlaına yapı lacaktı r.

7.3 İlaçlamada kullanılan ilaçlama aleti hastane çalışma koşu|larına uygun olacaktır

7.4 İlaçlamada kullanılacak Urünler aşağıda belirtilen özelliklere sahip olacaktır.

. İnsanların bulunduğu alanlarda (hasta bekleme salonlan, ziyaretçi salonları vb )

Kullanılacak biyosidal ürün zehirlilik sınıflandırması en az 4.000 mg/kg olmalı.
Kokusuz olmalı etiketinde yürüyen haşerelere karşı uygulama dozu olmalıdır.

. Ofis ve insan trafiğinin olduğu alanlar için Bayer marka Maxforce IC Jel
kullanılmalıdır.

. İnsan trafiğinin olmadığı alanlar için 3 ayda bir dıintlşumlu olarak kullanılması uygun
olan; Draker l0,2 CS mikrokapsüllü ilaç ile Chyrosamid Konsantre EC l geniş
spektrumlu ürün kullanılmalıdır.

o Fareler için canlı fare istasyonlarının kurulmalıdır.
. İnsan trafiğinin olmadığı alanlarda Klerat marka Brodifocoum %0,005 etken madde

istasyon ilaçlaması yapılmalıdır. Yemler^ güvenlik açısından fare istasyonları içerisinde
verlestirilecek.

o Yönetimin bilgisi olmadan ilaç değişikliğine gidilmemeli, yapılacak olan değişiklik için
yönetimden onay alınması gerekmektedir.

8.HAŞERE vE İLAçLAMA İşix»n i»,q,ni şARTNAMEDE BULUNMASI GEREKEN
CEZALAR

8.1 İşin sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlan, kalite ve özelliklere uygun yürütülüp
yürütülmediği İ |açlama Kontrol Teşki latı tarafından denetlenecektir.

8.2 Teknik Şartnamede öngörülen standartların ve kurallann yerine getirilmemesi durumunda;
ihlal edi|en her kural için iş bu şartnamenin ilgili maddesi gereği İlaçlamam Kontrol Teşkılatı
tarafından tutanak tutulur ve her tutanak için şartnamenin ilgili maddesinde belir|enen cezalar
uygulanır.
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8.3 Yüklenici iş esnasında ıneydana gelebilecek hasar ve zarafl tazmin etmek ile mUkelleftir.

Yapılan ilaçlama hatası nedeni ile demirbaş zarar görmüşse; beklemeye tahammülü olmayan
durumda derhal, normal şartlarda ise en geç 5 iş günü zarfında yüklenici tarafından sağlanmalı,
temin edilmez veya yenilenmezse; idare, masraflan yükleniciye ait olmak trzere gerekli işlemi
yaparak masrafları yüklenicinin aylık istihkakından kesecektir. Ozellikli malzeme ve
teçhizattaki hasar ve zararlar idarenin göstereceği veya muvafakat edeceği bir firmaya ve bedeli
firma tarafından ödenmek tizere yaptınlacak ve bu masraflar aylık istihkakından kesilecektir

8.4 Sözleşmenin feshi halinde yüklenici idareden herhangi bir nam altında hiçbir hak ve
tazminat talebinde bulunamaz. Sözleşme şartlarından herhangi birıne riayetsizlik durumunda
uygulanacak cezalar aşağı da gösteri l mi şti r.

ı Yüklenici idareye bilgi vermeden eleman değişikliği yapmayacaktır. Bildirimsiz eleman
deği şi kl iği nde ki şi başı sözleşme bedelin in o/o0,5 (binde beş) oranın da ceza ödenir.

ı Yüklenici 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu huktimlerine uymadığı takdirde
uygunsuzluk başına tutanak tutulacak ve tutanaktaki konuları 5 iş günü içinde
gidennediği takdirde tutanak başına sözleşme bedelinin 9zo0,5 (binde beş) oranında ceza
uygulanacaktır.

. İlaçlama işinde kullanılan ilaçlar insan sağlığına zararsız, kokusuz, leke bırakmayan,
hastanenin çalışma ortamını etkilemeyecek bir formülasyona sahip olmaması, tarihi
geçmiş ilaç olması ve orıjinal kapak|ı ilaç olmaması duruınunda sözleşme bedelinin
%0,5 (binde beş) oranında ceza uygulanır. 1İhalenin fesih sebebidir.)

o Yüklenici lüzumu halinde ekstra ilaçlamaya çağrıldığında 8 saat içerisinde ilaçlama
yapılmazsa sözleşme bedelinin %0,5 (binde beş) oranında ceza uygulanır.

ı Yüklenici hakkında bir ihale dönemi içerisinde 3 adet teknık şartnameye uygun hizmet
vermediğİni belirten tutanak İlaçlama Tespit Komisyonu tarafından tutulduğu takdirde
İdare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.

o Hastanede hizmet veren f'irmaların işgal ettikleri mekdnlarda yapılacak ilaçlama hastane
ilaçlama programına uygun olarak kendi leri tarafi ndan yaptırı lacaktır.
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