
HActKEBin ilroxulu vE oRTAoKuLu eiNest vxtru i$i
Texuix ganrruRruesi :

ilgesi llgesi Hacrkebir kdyUnde, 55Og Parselde kain,1. Bina; KUtahya lli Qavdarhisar:
betonarme karkas yapr tarzrnda, 1 zemin, 1 normal kat ve gatr olmak Uzere toplam 2
kath ve yan taraflnda bulunan mUgtemilatr bulunan bina.
2. Bina gatrsl; ahgap oturtma gatrdrr.
3. Bina gatrdan baglamak Uzere do$al zemin seviyesine kadar ( temel altrndaki dogal
zemin) ytktltp sdkUlecek ve grkan tUm molozlarr, artrklarr gantiye drgrna
nakledilecektir. Temel bogluklan temel altrnda kullanrlabilecek ( pratik olarak srklgma
ve oturma yapmadr$t laboratuvar deneyleriyle raporlanmlg ) malzeme ile
doldurulacakttr. Yrkrm Oncesinde kritik noktalarda, yerlerde sondaj kaalan yaprlarak
alt yapt ve zemin dzellikleri kontrol edilerek hatalara, kazalara vb. sorunlara yol,
agmamak igin YUklenici incelemeler, gahgmalar yapacaktrr. ldarece g6sterilen bina,
ytklma baglamadan once YUklenici tarafrndan inceienecek, gerekli teOOirter ahndrktan
sonra ige baglanacakttr. Y0klenici yrkrma baglamadan once yrktlacak yaprntn
malzeme ve varsa hasar dzellikleri ile tagryrcr sistem ve tagrma gUcU ozelliklerini
inceleyerek yaprda ve/veya yapr qevresihcie etkilenebil".-r oit"", vrpiiivil;; 

''

: tesisat, trafik, insanlar ve gevre agrsrndan alrnacak gUvenlik'ig ve iglemlerihi igeren bir

4. YUklenici yrkrrn gantiyesinde 12.09.1 974 tarih ve 15004 sayrh Resmi Gazetede
yaytmlanan "Yapr iglerinde iggi Sagh$r ve'lg G[venli$i TUzUgU" hUkUmlerinde
belirtilen gartlarr sa$layacak; 6ncelikle binalar ikametten arrndlrilmadan ykrma
baglanrlmayacaktrr. Aynca gantiye etrafrnda gerekli tedbirler ahnarak ilgitiler dlglnda
gantiyeye girig grkrgrn engellenmesi ve kontrol sistemini olugturulacak olup, yrkrma
konu binanrn elektrik, do$algaz, su, kanalizasyon, telefon, internet vb. tesisat
ba$lanttlan, ilgili idareleri bilgilendirmek ve gereken onlemleri almalarr saglanmak
su retiyle kesilecektir.
5. Soz konusu binanrn ytktmt patlayrcryla yaprlmayacak, ytkrmr yapllacak olan yapr
Yukartdan A9a$tya Srrayla/Kat eksiltme Yrkrm Tekni!ine g6re yrkrlacaktrr.
6. iglerin yaprm sUresi iginde gevrenin korunmasr (gUrUltU, gevre kirliligi vb.)
YUklenicinin sorumlulu$undad r r.

7. YUklenici yrktm iglemi srrasrnda her tUrlU emniyet tedbirini alacaktrr. Yrkrm iglemi
esnastnda meydana gelebilecek her tUrlU kazanrn sorumlulu$u YUkleniciye aittir.
8. Yrkrmdan 6nce yaprnrn igindeki gaz, kanalizasyon, telefon, su ve elektrik vb. ile
ilgili gerekli tedbirler ahnacaktrr. Bunlarrn kullanrlmasr gerekti$i hallerde yapt drgrnda
6zel koruyucular igine ahnacaktrr.
9. YUklenici yrkrm esnasrnda olugacak tozun yayrlmasrnr ve yrkrntrlarrn etrafa
sagrlmasrnr onlemek igin gerekli tedbirleri alacaktrr.
10. Bina etrafrnda binanrn yrkrmrna teknik olarak engel tegkil edecek herhangi bir gey
(gevre duvan, bahge kaprsr, a$ag vb.) Uzerinde idarenin izni ahndrktan sonra gerekli
iglem yaprlacaktrr.
11. Yrkrlacak krsmrn etrafrnda gUvenlik alanr brrakrlacak ve bu alan korkulukla
gevrilecektir. Bog alan bulunmamasr gibi nedenlerle bu yUkUmlUlU$Un yerine
getirilmesi imkant yok ise ytktm srrastnda ftrlayacak pargalarrn etrafa zarar vermesini
dnlemek igin yapr etrafr gerekli yirkseklik ve dayanrklrhkta bir perde ile gevrilecektir.
12. YUklenici ig sUresince yrktm esnastnda etraftaki yaprlara herhangi bu zarar
gelmesini veya personelin ve iggilerin karrgtr$r herhangi bir kazanrn vuku bulmasrnr
onlemek igin gerekli olabilecek tUm gUvenlik ve emniyet tedbirleri alrnacak ve bu
konular ile ilgili olarak yUrUrlUkteki tUm kurallar dikkate alrnacaktrr.
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13. YUklenici, yrkrlmast gereken imalatlar drgrnda gevreye verdigi her tUrlU zarardan
sorumlu olacak, verilen zaran giderecek veya bedelini Odeyecektir.
14. Yrklmda galtgan iggilere gdzlUk, koruma bagh$l (baret), gelik burunlu ayakkabl,
fosforlu yelek, paragUt tipi emniyet kemeri vb. kigisel korurna araglarr verilecektir.
6331 sayrlr ig Sagh$t ve GUvenli$i Kanunundaki hUkUmler YUklenici tarafrndan yerine
getirilecektir.
15. Yrkrm esnastnda gahgacak iggilerin davranrg ve gevre ile iligkilerinden YUklenici
sorumlu olacaktrr. Du2eni bozucu davranrgta nutunan iggi ldar;in istemi
do$rultusunda YUklenici tarafrndan gahgtrrrlmayacaktrr.
16- YUklenici yrktm konusu ile ilgili mevzuatta bulunan her tUrlU belgeyi temin etmekle
yUkUmlUdUr.
17. YUklenicinin taahhUt etmig oldu$u makine ve personel yrkrm sUresince yrkrm
mahallinde ve her yrklm ekibinde hazy bulundurulacaktlr.
18. Ylkrlacak ktstmlar yrkrlmadan 6nce ve ylkrm sonraslnda bol su ile srk slk
rslatrlacak ve toz kalkmamasr igin gerekli tedbirler ahnacaktrr.
19. YUklenici, yrklm esnastnda ortiya grkan toz ve dumanrn etrafa dagrlmamast ve
rahatsrzltk vermemesi igin her yrkrm yerinde bir adet su tankeri bulunduracak yrkrm
ve yUkleme esnastnda iulama yaprlacaktrr.
20. Enkaz malzemenin kaidrnlmasr; nakliyesi, sokUm, dokUm, hurda malzemenin
ayrklanmast gibi iglemler igin ayrrca bir bedel 6denmeyecektir.
21. Kama kurumlartnrn tagrnrr ve tagrnmaz yonetmeli(lerine uygun olarak sdkmUg
oldu$umalzemelerdenYUklenicihigbir.taleptebulunamaz..
22. Enkaz ve molozlar uygun bir yere ( belediyenin g6sterdigi yere) nakledilecektir.
YUklenici bunun igin ayrr bir Ucret talep etmeyecektir.
23. Onceden OngdrUlemeyen, igle ilgili yrkrm, hafriyat igteri ve zorluklar igin yUkienici
ek bir bedel talep edemeyecektir.
24. YUklenici, zarar verdi$i (tesisat, gebeke, hat vb.) yerleri onarmak veya bedelini
Odemek zorundadrr.
25. YUklenici, uygulamalar strasrnda ortaya grkan ve kullanrmr YUklenici tarafrndan
mUmkUn olmayan/kendi tasarrufunda kullanmak istemediSi ytkrm ve sokUm artrgr
malzemelerive enkazpargalan nt ldare veya Belediye tarafrndan belirlenen yerlere ya
da 6zel ddkUm sahatartna naklederek dokecektir. Bu iglem igin ayrrca bir bedel
odenmeyecektir.
26. Yrkrlan yaprdan grkan her tUrlU moloz tagrnarak gdtUrUlecek ve yrkrm yeri temiz
bir gekilde brrakllacaktrr.
27.Yktm igleri esnastnda de$erli bir egyaya veya tarihi esere rastlandrgt takdirde
idareye teslim edilecektir.
28. Yer tesliminden sonra on gUn igerisinde All Risk sigortast ve yUklenici taraflndan
hazrrlanan ig programr idareye teslim edilecektir
29. Ytktmla ilgili gahgmalar yUklenici tarafrndan gorevlendirilmig ehil kigi gozetimi
altrnda
planlan r p, yUrUtUlecektir.
30. Qevre yaptlara herhangi bir zarar gelmesi halinde YUklenici firma direk sorumlu
olacaktrr.
31. Her tUrlU hurda (betondan glkan hurda demir dahil) YUklenicinin tasarrufundadlr.
32. Enkaz malzemenin kaldrrrlmasr igin nakliye ve ddkUm gibi ayrrca bir bedel
odenmeyecektir.
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