
BETONARME TERFİ BİNASIYIItrU İŞİ
TEKNiK ŞARTNAMESİ

AMAÇ
Atıl durumda bulunarı Yenişehir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı

mevkisinde bulunan betonarme terfi binasının, carr ve mal gilven_liği açısmdaıı risk

oluşturmasından dolayı ykrlması gerekmektedir.

1. İşin Adı: Diyarbakır İli; Yenişehiı ilçesi Cumhwiyet Müallesi Silvan Bulvan

mevkisinde bulunan betonarme terfı binasl ykrmı ve enkaz alanındaki hafriyatlann

nakliye ve istifi İşi.

2. işin Miktarı ve Türü: 1 adet betonarme terfi binasınn yıkmı, enkaz alanrndaki

hafriyatlarının nakliye ve istifiniı yapılması.

3. İşin süresi : Yer teslimine müteakip 30 ( otuz ) takvim giinüdtiı.

4. Fiyat farla : Fiyat farkı ödenmeyecektir.

5. Yılonıdan sonra oluşacak hurda malzeme yüklenicinin mah o]acaktır,

6. Yüklenicinin sorumlulukları:
1. İşlemlerinden dolayı doğacak KDV, her ttirlü vergi ve resmi harçlar yiikleniciye

aittir.
2. Çalışma süası; y*ımı yapılacak bina ve çevresini, enkaz taşıma gi,izerg6hııı,

enkazın dökiildüğii alanları kapsamaktadır.

3. Çalışma süasında her tiirlü iş ve işçi güvenliğini sağlamak ve gerekli tiim

tedbiıleri almak.

4. 6331 sayl İş Sağlığı ve Güvenliğ karıunu uyannca gerekli iş ve işlemleri

yapmak.

5. 4857 sayılı iş karıununun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Sigortası kanunun ilgili maddeleri gereğ çalışanlara yönelik tiim işlemleri

yapmak.

6. yiiklenici yıkım siirecinde üçüncü kişiler ile olası her tiirlü maddi ve manevi

zarar ziyanın, tek müatabıdır.
7. Yıkımın yapılacağı çalışma alanrna İdarenin uygun göreceği uyan levhalannı

göriirıit yerlere, yer teslimi tarihi itibari ile asmak.

8. Çalışan personelin sosyal güverılik işlemlerini yapmak.

9. Çalışmalardan dolayı meydana gelen her tiirlü zaıar ve ziyanr karşılamak.

10. Çalışmaların heı tiirlü aşamasında trafik güverıliğini sağlamak.

11. Betonarme yapılann hafiiyatı; Diyarbakrr Büyilkşehir Belediyesi Çevre Koruma
ve Konfuol Dairesi Başkanlığı'run göstereceği döhim alaıuna dökiilecektir. İş

kapsamna; Betonarme yapının yıkrmı, Hafriyatınm yaİay va düşey taşınması,

işçilik, alet edevat giderleri, Hafriyaun İstiflenmesi ve yıkımın yapıldığı alarun
dtizeltilip sıkrştınlması ddhildir.

12. Çalışma sahasındaki giriş çıkşları kontrol alüna almak, çalışan ve kontrol
görevlilerinin dışındaki kişilerin çalışma sahasına girmelerini önlemek.
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8. İşe başlama :

Yer teslim tarihinden itibaren 3 Üç) gtindür.
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13. Yapılacak çalışmalardan önce gerekli olan her tiirlü rölöve alımlaruıı idare

temsilcisi ile biriikte almak, yapılan çalışmalann baştan sonuna kadar her tiirlü

fotoğrafve görüntülü kayrtlan çekip idareye teslim etrnek,

14. Yıkımı yapılacak yapı ile çewesinde risk altında olan binalarda elektrik, doğa|gaz,

su, iletişim vb. bağantıların bir giin öncesinden kesilmesi için ilgili kurumlar ve

mal sahipleriyle irtibata geçerek yılım yapıldığı giinlerde kesilmesini sağlamak.

15. İşi zamarunda bitirmek için gerekli ekip ve ekipmanr yeteri kadar iş başında

bulundurmak.

16. Yrkmda kullarulacak iş makinelerinin bütiin resmi ewaklannın (muayene, sigorta

vb.) eksiksiz olınasrru sağlamalq iş makinelerinin kullanımrru etıliyetli kişiler

taıafindaıı yapıLnasıru sağlamak.

17. yılom ve enkaz kaldırma işleıinde kullarıılacak iş makinesi ve araçların tiim

giderleri yiikleniciye aittir.

18. Çalışmalan engelleyici unsuılaı vaı ise idareye yazılı olarak bildirmek.

19. Siire uzatılması veıilmesi dışında, çalışma siiıesinin uzaması halinde giirıliik 500

(beşyüz) TL ceza ödernek.

20. Yıkrm için gerekli olacak her tiirlü ekipman, malzeme temini yiikleniciye aittir.

Enkaz dökiim yeri Diyarbaku Büyiihehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol

Dairesi Başkanlığı hafriyat dökiim alarudır. Yıkımı yapılaıı yapıdan çıkan inşaat

hwdasl ve hurda malzeme aynşfirma işlemi malzemenin dökiildüğü depo aianrnda

yapılacaktıı.
21. Enkazın taşlnması sırasında gerekli olan tiim güvenlik örılemlerini almak veya

aldırmak.

22. Eııkazı kaldırmak içiı kullanılan giizergAh ile 1,ıkım yapılan yerin temizliği

yükleniciye aittir.

23. yıkımdarı çıkaı her tiirlü hurda demir, çelik vb. imalatlar ile çftan tiim hurda

malzemeler yiikl eniciye aittir.

24. Çevre ve görsel kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak. Yıkım esnasında

toz kirliliğinin örıIenmesi için sulama vb. işlemleri yapmak ve gerekli tedbirleri

almak.
25. Betonarme depolanıı zemin seviyesiıe kadar yıkıp, zemini diizelüp, enkazın

depolandığ alanda gerekli diizenlemeleri yapmak.

26. Yıkım esnasrnda yiiklenici fırma Belediyenin koymuş olduğu kıırallara uymak

zorundadır.

7. Süre Uzatımı verilecek haller:
1. Yapım İşleri Genel Şarnıamesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yer alan

hiikümler
2. Yiiklenicinin başvurusu sonucu idarenin uygun göreceği durumlar.
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TEKNİKRAPOR

DİSKİ Gene1 Müdtırlüğiiİniiziin sorumluluk alanında olan ve atıl durumda bulıınan
yenişehiı İlçesi Cumhuriyet Üahallesi Silvan Bulvarı mevkisinde bulunan betonarme terfi

binası can ve mal gtiventiği açrsından risk oluşturmaktadır. yı,krm için çalışmalara
başlanrlması hususunda;

Gereğini arz ederim. 14.03.2022

Mücahid BEYAZYUZ Mehmet VURAL
Müh.IWw

Ek: 4 adet fotoğraf



. öz;uLrrürüıvrr,rn:
1. Yıkım, yiikleme, nakliye, boşalnna, çewe temizliği, diizenleme çalışmalan

esnasında kamu ve özel şaluslara ait her tiıılü miılklere, araçlaıa, mütelif alt

yapılar4 yollara ve şatıslara gelebilecek zararlann, davalann, cezalaruı sorumlusu

ve müatabı YÜKLENİCİ olacaktır.

2. YtIKLENİCİ; mevsimsel dıırumları (riizg6r, yağış vb,) dikkate alaıak iş güvenliği

ile ilgili yiikümlüliikleri yerine getirmelidir.

3. I(amu kıırumlan tarafindan kesilen tiirn cezaların heı ne sebeple oiursa olsun

sorumlusu ve müatabı YtXLENİCİ olacaktır.

4. Teklif veren istekliler betonarrne terfi binasını yerinde gördüğtinü kabul etmiş

sayılacaklaıdır.
5. Teklifveıen istekliler Şartname,de belirtilen bütiiı hususları kabul etmiş sayılrlar,

1k. ı .Q.§ zozz \\.l .0} l2022

Mücahid B Mehmet H VURALZ

EKLER

MAIIAL LİSTESİ

YAPI BiLGİLERiADREsiıçnS.No

Bgtonarme Terfi BinasıCumhuriyet Mahallesi
Silvan Bulvan Mevkil Yenişehir

1- Teknik Rapor (5 safa)
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