HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA HİZMETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
Madde 1 – Biyosidal Ürün Uygulama İşinin Yapılacağı Yerler
Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının belirtmiş olduğu,
İdari Ofislerinin, konferans-toplantı salonlarının, okul, sınıf, etüt salonları, kütüphanelerinin,
yurtlarının, yatakhanelerini, otel odalarının, çay ocaklarının, soyunma odalarının,
çamaşırhanelerinin, yemekhanelerin ve bu birimlere ait yol ve otoparkların, her türlü
arazilerin, kısacası tüm iç ve dış alanların Biyosidal ürün uygulama işi yapılacak adresleri Ek1 ‘ de belirtilmiştir.
Madde 2 – Yapılacak İşin Niteliği
a) Ek-1’de açık adresleri belirtilen İlgili Birimlere ait lokasyonların tüm iç ve dış
alanlarında, İlgili Birimlerin faaliyetlerinin sürdürülmesini aksatacak ya da tümden
engelleyecek nitelikte, her türlü zararlı hareketinin, mücadele ile bertaraf edilmesi hizmeti
BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA işidir.
b) Bu Biyosidal ürün uygulama hizmeti için gerekli tüm ekipman, madde ve malzemeler
Yüklenici firma tarafından temin edilir. Uygulamalar, İlgili Birimlerin uygun görüşü ve onayı
sonrasında yetkili ve eğitimli Yüklenici firma personelleri tarafından gerçekleştirilir. Tüm
faaliyetler amaca uygun malzemeler ile sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
Madde 3 – Tanımlar
İdare : Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığın
Birim : Ek-1 ‘ de listede tanımlanmış hizmet alacak birimler
Yüklenici: Biyosidal ürün uygulayıcısı firma
Personel : İlgili birim perseonelleri
Madde 4 – Çalışma Saatleri
a) Hizmet, ihtiyaçlar ve İlgili Birimler tarafından kabul edilen çalışma programları
dahilinde, 7 gün 24 saat esasına göre programlanıp yerine getirilecektir.
b) Yüklenici, ilgili birimlerin çalışma program ve saatlerine uymak zorundadır.
Madde 5 – Biyosidal Ürün Uygulama Hizmeti Şekli
a)Yürüyen Haşere Kontrolü
1.Yürüyen haşere kontrolü hizmet kapsamında yürüyen zararlıların hepsi periyodik
hizmetin bir parçasıdır.
2.Yüklenici firma, yürüyen haşere kontrolünde aşağıdaki yöntemleri kullanacaktır.
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a)Haşerelerin barındıkları, üredikleri yarık ve çatlaklara, yarık ve çatlağın bulunduğu
ortamın durumuna göre sıvı, toz, jel ve yem formülasyonunda kalıcı insektisitler
uygulanacaktır. Haşerelerin gezindikleri yerler olan duvar ve zemin kenarlarına kalıcı sıvı
insektisit uygulanacaktır.
b)Elektrik panosu ve motoru gibi gerekli görülen bölgelerde, yem ve toz
formülasyonunda kalıcı insektisitler kullanılacaktır.
3.Haşere kontrolünün mücadelesinde popülasyonu azaltmak için kültürel fiziksel önlemler
( kırık ve çatlak olan fayansların yenilenmesi, pencerelere sineklik takılması, Dış alana açılan
kapıların altları süpürgelik, eşik, metal levha vs.) Yüklenici firma tarafından rapor edilecektir.
Bunların yerine getirilmesi Hacettepe Üniversitesi Sağlık ve Spor Dairesi Başkanlığının
sorumluluğunda olacaktır.
4.Herhangi bir haşere istilasında;
a) İlgili Birim tarafından sorumlu, yetkili kişi, Yüklenici firma ile temasa geçecektir.
b)Yüklenici firma hizmet garantisi kapsamında ücretsiz olarak en geç 24 saat içerisinde
müdahale edecektir.
b)Uçan Haşere Kontrolü
Herhangi bir şekilde içeri giren sineklerin kontrolü için yapışkanlı ışıklı tuzaklar
kullanılacaktır. Bu tuzakları temin etmek idarenin sorumluluğundadır.
Işıklı tuzakların kontrolü Yüklenici firma tarafından ayda bir kez yapılacaktır.
c)Kemirgen Kontrolü
Yüklenici firma, kemirgen kontrolü kapsamında lağım sıçan, ev faresi ve tarla faresi
için periyodik hizmet verecektir.
a) Kemirgen kontrolü Kimyasal kontrol kapsamında mum blok formülasyonunda
yem rodentisit kullanılacaktır. Yemler, kilitli, darbeye dayanıklı yem istasyonları içinde
uygulanacak ve bina iç ve dışlarında gerekli görülen yerlere yerleştirilecektir. İç ve dış
alandaki yem istasyonları sabitlenmiş olacak, aynı zamanda istasyonun içindeki yemin de
istasyona sabit olması sağlanacaktır.
b) Kimyasal olmayan kontrol kapsamında metal kapanlar (çoklu yakalama
kapanları); yaylı kapanlar ve yapışkanlı istasyonlar kullanılacaktır.
Yüklenici firma yapacağı tespitlerde tesise kemirgen girişinin engellenmesi için
gerekebilecek kültürel - fiziksel önlemler, ilgili birim tarafından sağlanacaktır.
Yüklenici firma, herhangi bir kemirgen problemi durumunda Yüklenici firma hizmet
garantisi kapsamında ücretsiz olarak en geç 24 saat içerisinde müdahale edecektir.
d) Hizmetin planlanması
Hizmet 21 gün arayla 17 periyot halinde yapılacak olup, hizmetin yapılacağı
program Ek-2 ‘de yer almaktadır.
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Madde 6 – Kullanılan Malzemeler
1.Biyosidal uygulama ürünleri Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır.
2.Yüklenici firma, Sağlık Bakanlığı tarafından haşere kontrolünde kullanımına izin
verilen, kesin etkili, tehlike oluşturmayan insektisit ve rodentisitler kullanmakla
yükümlüdür.
3. Kullanılacak ilaçlar kokusuz olacak ve kullanıldığı yerlerde leke ve iz
bıakmayacaktır.
4. Kullanılacak ilaçlar kanserojen etkiye sahip olmayacaktır.
5.İnsanlar ve evcil hayvanlar tarafından kazara yenmesini önlemek için caydırıcı tat
veren Bitrex içermelidir.
6.İlacın prospektüsünde belirtilen oranda seyredilmiş hali,insana ve çevreye zarar
vermemeli,ilaçlama esnasında kapalı mekan içerisinde bulunanlara zarar vermemelidir.
7.İlaçların muhafazasında ve taşınmasında beşeri ilaç veya zirai mücadele ilaçlarının
kapları ve ilaçları kullanılmayacaktır.
8.Kullanılacak malzemeler orijinal olacak, idare tarafından talep edildiği takdirde
yüklenici kullanılan malzemenin yetkili satıcıdan veya distribütörden alındığını ispatlayıcı
belge sunacaktır.
9.Kullanılacak ilaçların hazırlama işlemi idare personeli gözetimi altında yapılacaktır.
10.Yüklenici ilgili birimleri açık ve kapalı alanlarına uygun mal ve malzeme kullanmak
zorundadır.
Madde 7 – Yüklenici Firma Sorumlulukları
A) Genel Hususlar
1 - Yüklenici firma, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Alanında Haşerelere
Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete; 27.01.200525709 ve 15.10.2005- 25967 sayılı değişiklik) gereği ruhsat sahibi olacaktır.
Ruhsat sahibi firma hizmet vermekle yükümlü olup, asla yüklenici firma bir
şirket aracılığı ile hizmetin verilmesi söz konusu değildir.
2 - Her hizmet sonrası yukarıda bahsedilen yönetmeliği karşılayan bir Servis
Raporu düzenlenecektir.
3 – Biyosidal ürün uygulama Ekibi, ilaçlama işini yapabilecek eğitimi aldığını
gösteren sertifika sahibi personelden oluşacaktır.
4 - Yüklenici firma ilaçlama programında yapmak istediği değişikliği Hacettepe
Üniversitesi Sağlık ve Spor Daire Başkanlığına en az 3 gün önce bildirecektir.
5 - Yüklenici firma, personel, hizmet ve dökümana ilişkin tüm yükümlülük ve
gereklilikleri yerine getirmekle yükümlüdür.
6 - Yüklenici firma, hizmeti kısmen veya tamamen devredemez veya tevkilen
yürütemez.
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7 - Yüklenici firma tanımlı işleri yapmakla ayrıca her hizmet sonrası
BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İŞLEM FORMU' nu İlgili Birime iletmekle
sorumludur.
8 – Biyosidal ürün uygulama Personeli’nin kılık kıyafeti, çalıştıkları iş koluna
uygun elbiseleri giymekle yükümlüdür.
B) Personele İlişkin Hususlar
1 – Hizmete ilişkin; tesiste görevlendirilecek tüm personel eğitimli biyosidal
ürün uygulayıcı sertifikasına sahip olması gerekir.
2 - Yüklenici firma çalıştırdığı personelin iş güvenliğine ilişkin tedbirleri almak
ve bu hususun kanuni gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.
3 - Yüklenici firma, çalıştırdığı personelin; kıyafetinin düzgün, saç, sakal traşı
olmuş, kişisel bakımlarının uygun olmasını sağlayacaktır.
4 – Bütün Biyosidal ürün uygulama görevlileri, Yüklenici firma tarafından
verilmiş olan yaka kartlarını yakalarında takılı bulunduracaklardır.
5 – Biyosidal ürün uygulama görevlileri Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve
Spor Daire Başkanlığının koyduğu kurallara uymak zorundadır. Uymayanlar iş
yerinden uzaklaştırılır.
6 –Yüklenici çalıştıracağı personelin ulaşım, yemek vb. gibi her türlü ihtiyacını
kendisi karşılayacak idareden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
C) Hizmete İlişkin Hususlar
1 - Hizmetin temel prensibi; Kanunlar çerçevesinde
yükümlülüklerin ve sorumlulukların yerine getirilmesidir.

tercih

edilen

2– Taraflar arasında yapılacak sözleşmede aksi belirtilmedikçe, yüklenici firma
taahhüt ettiği hizmeti ve kullanacağı malzemelerinin; Sağlık Bakanlığının ve ilgili
resmi kuruluşların çevrenin korunması ile ilgili talimat, standart ve prosedürlerine
uygun olarak yapacaktır. Oluşabilecek herhangi bir kaza veya zehirlenmelerden
yüklenici doğrudan doğruya sorumludur.
Madde 8 – Dokümantasyon
1 - Yüklenici firma, Sağlık Bakanlığı İlaçlama Ruhsatının fotokopisini
sunacaktır.
2 - Yüklenici firma, kullanılan tüm biyosidal ürünlerin broşür, etiket ve emniyet
verileri ve MSDS' lerini dosya halinde sunacaktır.
3 - Yüklenici firma, hizmeti yürütecek servis teknisyenlerinin sertifikalarının
fotokopilerini sunacaktır.
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Madde 9 – Yüklenici Firmanın Denetimi
Yüklenici firma ilgili birimlerin sahip olduğu Kalite Belgelerine uygun olarak
faaliyetlerini yürütmekle yükümlüdür. İlgili Birimler, Yüklenici firma faaliyetlerinin bu
sistemlere uygunluğunu ölçmek üzere denetimler yapmaya ve bu denetimler sonucu ortaya
çıkan eksiklik/uygunsuzlukların düzeltilmesini talep etmeye yetkilidir. Yüklenici firma,
kendisine bildirilen uygunsuzlukların düzeltilmesine yönelik faaliyetlerini planlayarak ilgili
Birim Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirmek ve
uygunsuzlukları plana uygun olarak gidermekle yükümlüdür.
Madde 10 – Sözleşme Süresi Ve Feshi
1. İhtilaf halinde ANKARA Mahkemeleri ve İcra
taraflar şimdiden kabul ve beyan eder.

Dairelerinin yetkili olduğunu

2. Sözleşme konusu iş 10 Ocak- 31 Aralık 2022 tarihleri arasında EK:2 de belirtilen
İlaçlama Programı dahilinde yapılacaktır.
Madde 11-Diğer Hususlar
1. İdarenin Ek-1 ‘ de yer alan herhangi bir birimi tarafından ihtiyaç duyulması
durumunda yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin müdahalede
bulunacaktır.
2. Yüklenici uygulama yapılacak 17 periyot için uygulama yapıldığına dair imzalı
tutanağı ilgili birim amirlerine imzalatarak faturası ile birlikte idareye sunacaktır.
Bu teknik Şartname 11 maddeden oluşmakta olup, 27/12/2021 tarihinde tarafımızca
düzenlenmiştir.
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EK 1: İLAÇLAMA YAPILACAK BİRİMLER
SIRA
NO

İLAÇLAMA YAPILACAK BİRİM VE YERLEŞKE BİLGİSİ

1

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sıhhiye Yerleşkesi İdari Büroları

2

Sıhhiye Yeleşkesi Öğrenci ve Memur Kafeteryası Kapalı ve Açık Alanları

3

Beytepe Yerleşkesi Öğrenci ve Memur Kafeteryası Kapalı ve Açık Alanları

4

Sıhhiye Yeleşkesi Kız-Erkek Öğrenci Yurtları Kapalı ve Açık Alanları

5

Beytepe Yerleşkesi Kız-Erkek Öğrenci Yurtları Kapalı ve Açık Alanları

6

Beytepe Yerleşkesi Öğrenci Evleri Kapalı ve Açık Alanları

7

Beytepe Yerleşkesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve Topluluk Odaları Kapalı ve Açık Alanları

8

Sıhhiye Yerleşkesi PDR ( Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ) Kapalı ve Açık Alanları

9

Beytepe Yerleşkesi PDR ( Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ) Kapalı ve Açık
Alanları

10

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi Kapalı ve Açık Alanları

11

1.OSB Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi Kapalı ve Açık Alanları

12

Ankara Devlet Konservatuvarı Yemekhanesi Kapalı ve Açık Alanları
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EK 2 : İLAÇLAMA PROGRAMI
SIRA NUMARASI

İLAÇLAMA YAPILACAK

1.Periyot

10-14 Ocak Tarihleri Arası

2.Periyot

31 Ocak 04 Şubat Tarihleri Arası

3.Periyot

21-25 Şubat Tarihleri Arası

4.Periyot

14-18 Mart Tarihleri Arası

5.Periyot

04-08 Nisan Tarihleri Arası

6.Periyot

25-29 Nisan Tarihleri Arası

7.Periyot

16-20 Mayıs Tarihleri Arası

8.Periyot

06-10 Haziran Tarihleri Arası

9.Periyot

27-30 Haziran Tarihleri Arası

10.Periyot

18-22 Temmuz Tarihleri Arası

11.Periyot

08-12 Agustos Tarihleri Arası

12.Periyot

29 Ağustos 02 Eylül Tarihleri Arası

13.Periyot

19-23 Eylül Tarihleri Arası

14.Periyot

10-14 Ekim Tarihleri Arasında

15.Periyot

31 Ekim 04 Kasım Tarihleri Arasında

16. Periyot

21-25 Kasım Tarihleri Arası

17. Periyot

12-16 Aralık Tarihleri Arası
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