
T.C.
AĞRI\ALİLİĞİ 

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
PATNOS DE^XET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/..........
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : TEHLİKELİ M ADDE GÜVENLİK DANIŞM ANLIĞI HİZMETİ İŞİ
Dos'/a Td ; 1784

12.03.2020

İLGİLİ FİRM ALARA

a'ımı
Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 

-1734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile
yapılacaktır. Söz Konusu alım için K DV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.03.2021 
14;00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr.

Satın A lınacak M alın/ İşin KDV H ariç Teklif
S.No M alm /İşin Cinsi Sut Kodu UBB M iktarı Birim i Fiyat T utar

1
T E H L İ K E L İ  M A D D E  G Ü V E N L İ K  
D A N I Ş M A N L I Ğ I  T E H L İ K E L İ  
M A D D E  d . \ n i ş :l . \ : : l i ğ i

12 Ay

KDV Hariç Genel Toplam

T eklif Eden 
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Toknik .Şarlnfime
Salınalı anın Yapılacağı Birim: PATNOS D EV LET  HASTANESİ

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi oiarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• AlterıuLT Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat ri.'.-rindeiı değerlendirilecektir.

feklı 
- Te k ''
• i . , „  ;
iç T ıd .;

• hn
• P , ; ı  '

Muıı malz .'•. in “T .C .H ıc ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
■ou ■■ r  ayl ,■ m ş numarası (harkodu) liste hall ide verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir, 
uayeııe ve K ı; j |  kciinsyonuncu Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün

ı . kleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
. ly- ' '! ımarası da belirtilecektir.

'.■'■'n,.m-ı el-'= '-'ir.
3 liıç) gün içerisinde faturası kuruma ıılaştırılm .ıvan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
' ortaya çıkarak olan ihf'a'”arın hali -.de A , ıkem. ı i ve icra Daireleri Yetkilidir.

■■'Çil Firr’ a.'f- . ' : r  yu' ırıT .ki maddeleri kabul elmiş su jilır .

İlgili K iş i : M ehm et Sena ULAŞ - 
memet_.ulas@ hotm ail.com

mailto:memet_.ulas@hotmail.com


TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMET ALIMI 

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-GİRİŞ

22/05/2014 tarih ve 29007 sayılı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği" ile 

19/04/2017 tarih ve 30043 sayılı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ'de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ"gereğince Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmetinin yerine 

getirilmesi ile ilgili işbu teknik şartname hazırlanmıştır.

2- KONU

İşbu şartnamenin konusu 'Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğinde belirtilen 

işlemlerininDr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesinde gerçekleştirilecek hizmetler olarak anılacaktır.

3- TANIMLAR VE KISALTMALAR

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,

RID: 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete'de yayım lanarak yürürlüğe giren Uluslararası 

Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla 

Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği,

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD): İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR/RID'ın

1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik 

danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi,

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SERTİFİKASI (TMGDS): Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim 

merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda 

başarılı olmuş kişilere verilen veya ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik 

danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifikayı,

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANILIĞI KURULUŞU (TMGDK): Tehlikeli madde güvenlik 

danışmanlığı vermek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluş



4- KAPSAM

4.1 Yüklenicinin Sahip Olması Gereken Belgeler

> Tehlikeli Madde Güvenlik DanışmanlığıKuruluşu Yetki Belgesi

4.2 Şartname Kapsamında Yapılacak İşler

İşbu şartname kapsamında,. Tehlikeli Madde Güvenlik DanışmanlığıKuruluşu (bundan sonra 

"Yüklenici" olarak anılacaktır) aşağıdaki hizmetleri sağlayacaktır.

Tehlikeli Madde Güvelik Danışmalığı Belgesine sahip en az bir danışmanı ile hizmet vermekle 

yükümlüdür.

Danışmanın yaptığı ve yapacağı iş ve işlemlere ait her türlü sorumluluk YÜKLENİCİ'ye ait olacaktır.

4.3 Yüklenicinin Yükümlülükleri

Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri 

kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu 

faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır. İşbu Sözleşme'de belirtilmemiş olsa dahi mevzuatın 

gerekleri kapsamında yapılması gereken bir işlem varsa YÜKLENİCİ bunu da yerine getirme 

sorumluluğundadur. Bu sorumluluk YÜKLENİCİ'nin yerine getirmesi gereken bir işlemi yerine 

getirmemesi dolayısıyla IŞVEREN'e kesilecek herhangi bir cezanın sorumluluğunu da kapsar. Tehlikeli 

madde faaliyet belgesi ücreti yüklenici taarafından karşılanacaktır.

> Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı aşağıdaki görevleri yapacaktır.

-Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR) hükümlerine uyulduğunu 

izlemek.

-Tehlikeli maddelerin ADR hükümlerine göre taşınması hususunda işletmeye öneriler sunmak.

-Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yılsonu itibariyle ilk üç ay içerisinde 

hazırlamak ve elektronik ortamında işletmeye ibraz etmek.

Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerecektir.

- Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.

- Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.



- ADR/RID Bölüm 1.8.3.6'ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları

- Taşınan tehlikeli maddelerin hangi taşıma türü ile yapıldığını.

- ADR'de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise 

miktar ve sınıfı.

- Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.

Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR'deki zorunluluklar ile 

uygunluk prosedürlerini belirlemek.

-İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağı taşıma araçları satın 

alınırken rehberlik etmek. ■»

Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle 

ilgili prosedürleri belirlemek.

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme 

çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını 

muhafaza etmek.

Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği 

etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini 

belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını 

tutmak.
t

Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

Alt yüklenicilerin veya üçüncü tarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin 

taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak.

- Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel 

prosedürler ve talim atlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

- Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşı hazırlıklı 

olmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.

- Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunması gereken doküman ve güvenlik 

teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatları oluşturmak.



- ADR Bölüm 1.10.3.2'de belirtilen işletme güvenlik planını hazırlayarak planın uygulanmasını 

sağlamak.

-Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığı her türlü işi kayıt altına almak, bu 

kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.

-İşletmede görevi ile ilgili yapacağı denetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat 

belirterek kayıt tutmak.

-Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi 

durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayı ile başlatmak ve tehlike giderilene kadar 

geçen süreçteki her türlü aşamayı işletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.

- Taşıma aracına yüklenen yükün ADR hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, 

işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.

- İşletmede tehlikeli madde güvenlik sistemini kurmak (TMGYS).
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