
BEToNARME su DEroLARI vIKIM işi rrcrorix şanrNaırnsi

AMAç
Atll dıırumda bulunan Yenişetrir İlçesine bağlı Giiaelköy ve Kesikağaç

mahallelerindeki betonarme ayaklı su depoları ile Çınar İlçesi Aşağıkonak Jandarma
Karakolu'nda bulan betonarme ayaklı su deposu; can ve mal güvenliği açısından risk
oluşturmasından dolayı yıkılması gerekmekiedir.

1. İşin Adı: Diyarbakır İti; Yenişehir İlçesi Giizelköy Mahallesi, Yenişehir İlçesi
Kesikağaç Müallesi ve Çınar İlçesi Aşağıkonak Mahallesinde bulunan Betonarme
Ayaklı Su Depolannın Yıtrımlan ve enkaz alarıındaki hafriyatlann nakliye ve istifi İşi.

2. İşin Miktan ve Türü: 1 adet 50 m3 hacimli 15 metre yilksekliğiıdeki ayaklı su

dçosu(Giizelköy), 1 adet 100 m3 hacimli 20 metre yfüsekliğindeki ayaklı su

dçosu(Kesikağaç) ve 1 adet 50 m3 hacimli 10 mete yiiksekliğindeki ayaklı su

deposunun(Aşağıkonak) yıkımı, enkaz alanrndaki hafriyatlannın nakliye ve istifinin
yap ması.

3. İşin süresi : Yeı teslimine müteakip 50 ( elli ) takvim giinüdiir.
4. Fiyat farkı : Fiyat farkı ödenmeyecektir.
5. Yılırmdan sonra oluşacak hurda malzeme yüklenicinin malr olacakhr.

DEPO YIKIM YÖrırnpıİNB İı,İşrİN ırÜ<tjMLER:

a) Her iki deponun da isk6n yapılanna yakın olmasından dolayı, tiim yapıyı aynr anda
devirecek ykım yöntemini kullanamayacaktır.
b) Yıkım işleri;
1. Kesme ve yrlım makası kabiliyetine sahip olan iş makinesi ile veya;
2. Betonarme su deposunun ha.zıe ile son katr ehemmiyetli bir şekilde balyoz veya
darbeli delicileı ile yıkılacak, yfüseiten kopan parçalann iş güvenliği çerçevesinde
(emniyet ' şeridi, düşey güvenlik ağ v.b.) çalışma sahasından uzaklaştınlması
sağlaııacaktır.
*Hazıre ve son katın ykılmasından sonra geriye kalan kat]ar saha içerisinde tiim iş
güvenliği önlemleri alınarak 1,ıkılacaktır.
*Yıkım, yiikleme, nakliye, boşaltrna" çewe temizliği, diizenleme çalışmalan esnasrnü
kamu ve özel şalıslara ait her ttirlü miilklere, araçlar4 mütelif alt yapılara, yollaıa ve

şahıslara gelebilecek tiirn zararlann, davaların, ceza|uın soruırılusu ve müatabı
yiiklenici olacaktu.

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

aittir.
2. Çalışma sahası; yıkımı yapılacak betonarme su dçosu ve çevresini, enkaz taşıma

gtizergüııı, enkazın dökiildüğü alanlan kapsamaktadır.
3. Çalışrrıa sahasında heı fiiılü iş ve işçi güvenliğini sağlamak ve gerekli tiim

tedbirleri almak.
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4. 633| saylı İş Sağığı ve Güvenliği kanrınu uyannca gerekli iş ve işlemleri
yapmak.

5. 4857 salılı iş kanununrrn ile 5510 salılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağl*
sigortası kanunun ilğli maddeleri geıeğ çahşanlaıa yönelik tiim işlemleri
yapmak.

6. yüklenici y*ıın siirecinde üçüncü kişiter ile olasr her tiirlü maddi ve manevi
zarar ziyının, tek muhatabıdu.

7. Yıkımın yapılacağ çalışma alaı_ına İdaıenin uygun göreceği uyan levhalanıı
görtiniir yerlere, yer teslimi tarihi itibari ile asmak.

8. Çahşan personelin sosyal gtivenlik işlemlerini yapmak.
9. Çalışmalardan dolayı meydarıa gelen her ti,irlü zarar ve ziyanr karşılamak.
10. Çalışmalann her tiirlü aşamasında trafik güvenliğini sağlamak.
l1. Betonarme depolanrun hafriyai; Diyaıbakır Büytilçehir Belediyesi Çewe kontrol

Dairesi Başkarıhğl'nın gösteleceği dökiim alanına dökii]ecektir. İş kapsamına;
Betonarme depolannın yıkımı, Hafriyatmrn yatay ve düşey taşuıınası, işçilik, alet
edevat giderleri, Hafriyatın İstiflenmesi ve y <,m-ın yapıldığı alanın dtizeltilip
sıkrştınlması dahildil.

12. Çalışma sahasındaki giriş çıkışlan kontrol altına aimak, çalışan ve kontrol
görevlilerinin dışındaki kişilerin çalışma sahasına girrnelerini önlemek.

13. yapılacak çalışmalardan önce gerekli olan her tialü rölöve alımlaruu idare
temsilcisi ile birlikte almak, yapıları çalışmalann baştan sonuna kadar her tiirlü
fotoğrafve görüntülü kayıtlan çekip idareye teslim etrnek.

14. yıkımı yapılacak yapı ile çeıresinde risk altında oları binalaıda elektrik, doğalg.o,,
su, iletişim vb. bağlantılaruı bir giin öncesinden kesilmesi için ilgili kurumlar ve
mal sahipleriyle irtibata geçerek 1ıkım yapıldığ giinlerde kesilmesini sağlamak.

15. İşi zamannda bitirmek için getekli ekip ve ekipmanr yeteri kadar iş başında
bulundurmak.

16. y*ımda kullanılacak iş makinelerinin bütiin resmi ewaklanırn (muayene, sigorta
vb.) eksiksiz olmasıru sağlamak, iş makinelerinin kullarırmını ehliyetli kişiler
tarafindan yapılmasını sağlamak.

17. yılom ve enkaz kaldırma işlerinde ku]laıulacak iş makinesi ve araçlanı tiim
giderleri ytiklerıiciye aittir.

18. Çalışmaları engelleyici ıınsurlar var ise idareye yazılı olarak bildirmek.
19. Siire rızatıtnası verilmesi dışınd4 çalışma süesinin uzamasl halinde giınliik 500

(beşyüz) TL ceza ödemek.
20. yıkım için gerekli olacak her tiirlü ekipman, malzeme temini ytiklerıiciye aittir.

Enkaz dökiiın yeri Diyarbalıır Büyiikşehir Belediyesi Çeıre kontrol Dairesi
Başkarılığ hafriyat dökiım alanıdıı. yıkımr yapılaı yapıdan ç*an inşaat hurdısı ve
hurda malzeme aynştırrna işlemi malzemenin döküldüğü depo alanında
yapılacaktır.

2I. E.kazn taşınmas, sırasrnda gerekli olan tüm güvenlik örılerrılerini almak veya
aldırmak.
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22. Eııkazı ka]dırmak için kullanılan gi,izergAh ile yıkım yapılan yerin temizliği
yükieniciye aittir.

23. Y*ımdan çıkarı heı tiirlü hurda demir, çelik vb. imalatlar ile çıkan tiim hwda
malzemeler yiikleniciye aittiı.

24. Çeıre ve görsel kfuliliğin önlenmesi için gerekli tedbirleri alınak. y*ım esnasnda
toz kirliliğnin önlenmesi için sulama vb. işlemleri yapmak ve gerekli tedbirleri
almak.

25. Betonarme depolannı zemin seviyesine kadaı yıkıp, zemini diizeltip, enkazrn
depolaııdığ alanda gerekli diizenlemeleri yapmak.

26. yıkım esnasında ytiklenici firma Belediyenin koynuş olduğu kurallara uymak
zorundadr.

7. Süre Uzatımı verilecek haller:
1. Yapım İşleri Genel Şartııamesi ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu yer alaıı

htikiimler
2. Ytiklenicinin başvurusu sonucu idaıenin uygun göreceği durumlar.

8. İşe başlama :

Yer teslim tarihinden itibaren 3 (Üç) giindiir.

9. İş programı
1. yiiklenici, iş prograrrunr yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaıen 3 (uç) giin

içinde, yıkırn yapılacak yapılan niteliği, teknik özelliği ve yıkım stıreleri 6e loz
öniinde bulrındurulmak suretiyle, giin bazında yapılması gerekenleri hesaplayarak,
onaylanmak iizere İdareye teslim etmelidir.

2. İdue,iş programııı verildiği tarihten başlamak i.izere 2 (ll.i) goo içinde onaylar.
3. iş programırun hazulanmasr ve uygulanması ile ilgili diğer iıĞusıaıda yupım işı"ri

Genel Şaıhıamesi hi.rkiimleıi uygulanrr.

özBr, uürthrrr,r,n:
1. Y*ım, yiikleme, nakliye, boşaltna, çewe temizliği, diizenleme çalışmalan

esnasrnda kamu ve özel şahıslara ait her tiirlü miilklere, alaçlar4 muhtelif alt
yapılar4 yollara ve şahıslara gelebilecek zararlann, davalann, ceza]ann sorumlusu
ve müatabı YÜKLENİCİ olacaktır.

2. Yth<LENİCİ; mevsimsel durumlan (riizgar,yağış vb.) dikkate alarak iş güvenliği
ile ilğli yi,ikümlüiikleri yerine getirmelidir.

3. kamu kururrılan tarafindan kesilen him cezaların heı ne sebeple oluısa olsrın
sorumlusu ve müatabı yıırg,nNıcı olacaktr.

4. Teklif veren istekliler su depolannı yerinde gördüğıinü kabul etıniş sayılacaklardır.
5. Teklifveren istekliler Şartname'de belirtilen bütiin hususlan kabul etıniş sayılırlar.
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MAHALLİSTESİ

§.No iı,çn ADRİs »rpo nir,çir,rni

1 Yenişehir Gi2elköy Mahallesi Betonarme Ayaklı Su Deposu
V=50 m3 H=15 mt

2 Kesikağaç Mahallesi Betonarme Ayaklı Su Deposu
V=100 m3 H=20 mt

Çınar
Aşağıkonak Mahallesi
(Jandarma Karakolu)

Betonarme Ayaklı Su Deposu
V=50 m3 H=lO mt

EKLER

1- İşletıneler 1. Bölge Dairesi BEkaıiığı'run 0 1.04.2021 taıih ve 4987 sayrlr yazısı (3 sayfa)
2- Karayolları Genel Müdiirlü$i'niin (9.Bölge Müdiirlüğiı) 18.03.2020 ve 73769 sayılı yazısr
(3 sayfa)

Q.§.ı9Qzozı ab;O.şızozı

M. Erol RKMAZ Mücahid BEYAZ-YÜZ

İhşaat Miihek
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