Proje Sahasında Emniyet, Sağlık ve Çevre Konularında
Uyulması Gereken Kurallar

KONU:
……... A.Ş. İşetmeleri …….. Atık Depolama tesisi inşaat aşaması süresince Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yönetmelik ve
genelgeleri kapsamında denetim hizmetleri yapacak olan Hidrogrup Su Yapıları
Denetim ve Mühendislik Hizmetleri Ltd.Şti (Hidrogrup) ’un Emniyet, Sağlık ve Çevre
konularında uymakla yükümlü oldukları kurallardır.
KAPSAM:
Bu doküman, ……A.Ş. atık depolama tesisinin inşaat işlerinde onaylı projeleri, proje
raporu, proje teknik şartnamesi ve ilgili dökümanlar kapsamında ve

Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün ilgili yönetmelik ve
genelgeleri çerçevesinde denetim hizmetleri

verecek olan, Hidrogrup’un sahada

denetim hizmetlerini vermeye başlamasından bitirilmesine kadar yapacağı denetim
hizmetlerine ait çalışmaların süresince geçerli olacaktır.
Tanımlar ve Terimler:
……… : …………….. A.Ş.
ESÇ

: Emniyet, Sağlık ve Çevre

DENETÇİ : HİDROGRUP Su Yapıları Denetim ve Mühendislik
Hizmetleri Ltd. Şti. (Hidrogrup)
Genel Hususlar:
1. Hidrogrup’un sahada çalışacak denetim personelleri ESÇ konularında
yürürlükteki geçerli Kanun ve Yönetmeliklere uymakla yükümlüdür.
2. Hidrogrup’un sahada çalışacak denetim personelleri, …….. A.Ş. tarafından
ESÇ konularında konulmuş tüm işyeri kurallarına uymakla yükümlüdür.
YASAL ŞARTLAR:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve ….A.Ş. adına
denetim yapacak Hidrogrup Denetim Firmasının denetim personelleri 4857 sayılı İş
Kanunu hükümlerine tabidir. Hidrogrup, denetim personellerinin İş Kanunundan
doğan tüm yasal haklarını karşılamak zorundadır.

SORUMLULUK :

Hidrogrup adına denetim hizmetleri verecek denetim personeli denetim süresince
proje alanında ……A.Ş. tarafından belirlenecek bir yetkili personeli (Mühendisi) ile
(Şantiye Şefi, Proje Müdürü vb) iletişim içerisinde bulunacaklardır.

Hdrogrup Su Yapıları Denetim Ve Mühendislik Hizmetleri Ltd.Şti. olarak ……A.Ş.
tarafından Proje alanında ESÇ konularında uyması gereken kurallarla ilgili
hazırlanmış veya hazırlanacak ve tarafımıza verilecek sözleşme eklerini inceleyecek
ve anladığını belirteceğimizi,
Hidrogrup olarak, denetim hizmetlerini yürütecek Denetim Personelimize ….A.Ş:
tarafından hazırlanan ESÇ ile ilgili Proje sahasında uyulması gereken kurallara
uyacağımızı ve ……A.Ş. tarafından düzenlenecek ESÇ ile ilgili kurs, seminer,
derslere katılım sağlayacağımızı,
Hidrogrup Denetim Firması olarak, Sözleşme ekinde yer alan ve Sözleşmenin
değişmez parçası olarak kabul edeceğimizi ve kurallarınızın uygulanmasını ve
yaptırımlarınızı,
kabul ederiz.
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