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BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ VE ASO HİZMET 
BİNALARININ(2 ADET) VE PELİTKÖY HALİT SELÇUK ORTAOKUL 
BİNASININ(1 ADET)YIKIMDAN ÇIKACAK MALZEME KARŞILIĞI YIKIM İŞİ 
İDARİ ŞARTNAMESİ 

1. TANIMLAR ve KISALTMALAR 

Bu Şartnamede geçen, 

İdare : Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 

İstekli/Yüklenici : İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişi veya kişileri, 

Müteahhit : Üzerine ihaleye yapılan istekliyi/yükleniciyi, 

4734 sayılı Kanun : 22/d sayılı Devlet İhale Kanunu’nu, 

Şartname : İşbu ihale idari şartnamesi ve eklerini, 

Sözleşme : İdare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılacak yazılı anlaşmayı  

                                       ifade eder. 

2. İHALENİN KONUSU 

Balıkesir İli Burhaniye İlçesi, Mahkeme  Mahallesi Eczacı Rasim Bulvarı No: 5 adresinde   bulunan 
Öğretmenevi ve ASO Hizmet binaları(2 Adet) ve Pelitköy Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde  
bulunan Pelitköy Halit Selçuk Ortaokul Binası(1 Adet) ve binalardan bir bütün olarak çıkacak her 
türlü malzeme karşılığı, temel seviyesinde olacak şekilde yıktırılması ve molozların kaldırılması işi. 
3. İŞİN TANIMI 

3.1 Balıkesir İli Burhaniye İlçesi, Mahkeme  Mahallesi Eczacı Rasim Bulvarı No: 5 adresinde   bulunan 
Burhaniye Öğretmenevi ve ASO Hizmet binaları(2 Adet) ve Pelitköy Mahallesi Zübeyde Hanım 
Caddesinde  bulunan Pelitköy Halit Selçuk Ortaokul Binasından(1 Adet) bir bütün olarak, çıkacak her 
türlü malzeme karşılığı olmak üzere temel seviyesinde(temel dahil) olacak şekilde yıktırılması, kolon, 
kiriş ve perde betonlardan çıkacak molozların iş süresince kaldırılması ve alanın zemin seviyesinde 
yeknesak bir şekilde düzenlenmesi işidir.  

3.2.Söz konusu binalar ihaleden önce istenilen zamanda yerinde görülebilir. İdare, belirtilen yapılar 
ile ilgili bilgi ve belgelerin, açıklamaların doğruluğundan, tamlığından, maddi hatalardan sorumlu 
değildir. Şartname ve eklerinde yer alan bilgiler hiçbir surette idareyi ilzam etmez. 

3.3.Sözleşme imzalanmasını müteakip 5 (Beş) gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır. 
İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) işgünüdür. İşin gecikmesi halinde her gün için 
200 TL gecikme cezası alınacaktır. 

4. TAHMİN EDİLEN BEDEL 

Yapılacak ihale sonrası belirlenecek bedel üzerinden %18 oranında KDV Müteahhit tarafından 
usulüne uygun olarak işe başlamadan önce yatırılacaktır.  

TEMİNAT 
   5.1. Geçici teminat miktarı, tahmin edilen bedelin %3’üne tekabül eden … … … … … … … .  

(…………………………………………………………………) TL’den az olmamak üzere 
Burhaniye Malmüdürlüğü hesabına yatırılacaktır. 

5.2. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra İdare Mali ve İdari İşlere teslim 
edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle 
olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Sözleşme 
imzalanmasını müteakip üzerine ihale yapılanların geçici teminatları iade edilir. 
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5.3. İhale üzerinde kalan istekliden Sözleşme imzalanmadan önce ihale bedeli üzerinden %6 (yüzde 
altı) oranında kesin teminat alınır. İhale üzerinde kalan istekliye ait kesin teminat, yıkım işinin 
sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi sonrası İdare tarafından görevlendirilen kontrol 
elemanlarının işin sözleşme şartlarına uygun olarak bitirilip saha güvenli ve temiz bir şekilde teslim 
edildiğine ilişkin tutanağın İdareye ulaşması sonrası Sözleşme hükümlerine uygun olarak iade edilir. 

5.4. Ayrıca Müteahhit kesin teminat ile birlikte 50.000,00 TL Hasar Teminatını (Teminat Mektubu 
verilmesi halinde süresiz olacak) İdareye vermek zorundadır. Müteahhit işe başladıktan sonra işe 
yarayacak malzemeleri söküp, yıkımı yarım bırakması veya işletmede çalışan cihaz, tesisat, sistem ve 
diğer binalara hasar vermesi halinde hasar teminatından tazmin ve tahsil  edilecek olup kalan miktar 
kabulden sonra kendisine iade edilecektir. Oluşabilecek hasarları Müteahhit aslına uygun şekilde 
gidermekle yükümlüdür. Müteahhit yükümlülüğünü yerine getirmediği taktirde hasar teminatı olarak 
alınan tutardan İdare, hasarları kendi çalışması veya mahallen diğer firmalara yaptırarak giderme 
hakkına sahiptir. 

 
  5.5. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. 

a) Tedavüldeki Türk Parası, 

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine 
düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya 
tekabül eden satış değerleri esas alınır). 

d) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler 
tarafından Burhaniye Mal Müdürlüğü Veznesi hesabına yatırılması gerekmektedir. 

5. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİN EDİLMESİ 

6.1. Şartname ve ekleri saat 08:30-12:30 ve 13:30-17:30 saatleri arasında İdareden İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü - Kocacami Mah. Hürriyet Cad. Hükümet Konağı  Burhaniye/Balıkesir adresinde veya  
burhaniye10@meb.gov.tr/ web adresinde görülebilir. 

6.2. Şartname bedeli, 100 (YüzTL) olup, bu bedel Burhaniye Malmüdürlüğünün veznesi  hesabına 
yatırılarak İdare İhale Biriminden temin edilebilir. 

  6.3. İhaleye teklif vermek için Şartnamenin satın alınması zorunludur. 

6.4. İhale dokümanının kapsamı 
6.4.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:  
      a) İdari Şartname-Teknik Şartname 
      b) Yer Görüldü Belgesi 
      c) Fiyat Teklif Mektubu Örneği.   
6.4.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin 
yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.  

6.4.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine 
ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında 
öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.  

6. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 
 
  7.1. İhaleye teklif vermek için aşağıdaki belgelerin İdareye sunulması gerekmektedir. 

  7.2. Yasal yerleşim yerini (ikametgâh) gösterir belge, 

7.2.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 
adresi, 

7.2.2. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminatların Burhaniye Mal Müdürlüğü Veznesine 
yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
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7.2.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri (Gerçek kişi 
olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel 
kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son 
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde 
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu 
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri), 

7.2.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya 
ilgili meslek odası belgesi, 

7.2.5. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

7.2.6. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
7.2.7. İş deneyimini gösteren belge (İş deneyim olarak son 5 yıl içerisinde resmi kurumlardan alınmış 
yıkım işlerine ait iş bitirme belgesi. İş deneyim belgesi ihale tahmini bedelinin %40 ’sini karşılamak 
zorundadır), 

7.2.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter 
onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

 7.2.9. İş deneyimini gösteren belge. 
 
 7.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verilemez. 

 7.4. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
 
 7.5. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 

Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar: 
   
  8.1. İhaleyi yapan İdarenin; 

a) İta amirleri, 

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar, 

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan 
ve sıhri hısımları, 

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli 
olmadıkları anonim ortaklıklar hariç). 

8.2. 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu 
ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. 

8.3. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir 
kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle 
bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 

8. İHALE USULÜ 

İhale 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Usulü” ile yapılacaktır. 

9. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI 

10.1. İstekliler tarafından Şartname ekindeki örneğe uygun hazırlanmış teklif mektubu bir zarfa 
konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. 
Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf, geçici teminata ait 
makbuzu veya banka teminat mektubu ve madde 7.2.’ de belirtilen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir 
zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı, açık adresi ile birlikte işin adı 
(“Balıkesir İli Burhaniye İlçesi Burhaniye Öğretmenevi ve ASO Hizmet binaları(2 Adet),  Pelitköy 
Halit Selçuk Ortaokul Binasından(1 Adet) Yıkımdan Çıkacak Malzeme Karşılığı Yıkım İşi”) yazılır. 
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10.2. Teklif mektuplarının, istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin 
tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak 
yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya 
düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

  10.3. Tekliflerin geçerlilik süresi 60 (Altmışgün) gündür. 

10.4. İstekliler, 7.2. maddesinde istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından 
"aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine 
ekleyebilirler. 

10.5. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini 
hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez. 

10. TEKLİFLERİN VERİLMESİ 

Teklifler, 12.08.2020 günü saat 11.00’e kadar İdareye elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin adresi, işin 
adı, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate 
kadar İhale Komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle ihale saatine kadar İhale 
Komisyonuna ulaşmayan teklifler geçersiz kabul edilecektir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler 
herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

12.1. İhale tarih ve saatinde İhale Komisyonunca, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla 
belirlendikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekiler önünde alınış sırasına göre açılarak istenilen 
belgelerin ve geçici teminatların tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri ile 
teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektuplarının bulunduğu iç zarfları 
açılmayarak diğer belgeler ile birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye 
katılamazlar. 

12.2. Teklif mektuplarının bulunduğu iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacaklardan başkası ihale 
salonundan çıkartılacaktır. Komisyon Başkanı tarafından zarflar sırası ile açılarak teklifler okunacak 
ve Şartnameye uygun olmayan veya başka şartları taşıyan teklif mektupları kabul edilmeyecektir. 

12.3. Geçerli teklif sayısının üçten fazla olması halinde bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, 
oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla 
teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılacaktır. Komisyon uygun 
gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı son tekliflerini alarak 
ihaleyi sonuçlandırabilir. 

12.4. Oturumda hazır bulunmayan isteklilerin posta ile gönderilen veya daha önceden İdareye teslim 
edilmiş teklifleri son ve kesin teklifleri olarak kabul edilir. 

12.5. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil 
göndermeyen istekliler, ihalenin sonucuna itiraz edemezler. 

13.6. Bu iş için verilecek teklifler 12/08/2020 Çarşamba günü saat 11.00’de açılacaktır. İlgililerin 
istemeleri halinde zarfların açılış saatinde Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak biriminde 
hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11. İHALENİN SONUÇLANMASI ve SÖZLEŞME YAPILMASI 

13.1. Yaklaşık maliyetin altında kalan teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Yaklaşık 
maliyetin üzerinde verilen teklifler değerlendirmeye alınacak olup, en yüksek teklif veren firma ile 
sözleşme imzalanacaktır. İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararları ita amirince, karar 
tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal 
edilirse, ihale hükümsüz sayılır. İta amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en 
geç 5 (beş) işgünü içinde, İsteklilere veya vekillerine imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli 
taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün 
tebliğ tarihi sayılır. 
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13.2. Müteahhit, 4734 sayılı Kanunun 22/d  maddesine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda 
açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde hasar teminatı ve kesin teminatı vermek, 
sözleşmeyi imzalamak, ihaleyle ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek 
zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek 
kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat irat kaydedilir. 

13.3. Müteahhit, ihale bedeli ve üzerinden hesaplanacak %18 oranında KDV miktarı, %0,948 
oranında sözleşme ile %0,569 oranında karar damga vergisi sözleşme imzalanmadan önce peşin 
olarak Burhaniye Mal Müdürlüğü Veznesinin Muhasebe hesabına yatıracaktır.   

13.4. Sözleşme konusu işin ifası sırasında ortaya çıkan her türlü vergi, resim, harç ve mali 
yükümlülükler Müteahhite aittir. 

  13.5. Müteahhit işi bir başkasına devredemez. 

13.6. İdare, 13.2 maddede belirtilen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen 
görevleri yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde müteahhit sürenin 
bitmesinden itibaren en çok 15 gün içinde, 10 gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartı 
ile taahhüdünden vazgeçebilir. Bu taktirde teminatı geri verilir. 

12. YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR 

İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında, 

a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye 
ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, 

b) İhalede, isteklileri tereddütte düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında 
anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak 
biçimde görüşme ve tartışma yapmak, 

c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, 
taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar verecek işler 
yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak 
yasaktır. Bu fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar hakkında 2886 sayılı Kanun’un 84. 
maddesi kapsamında işlem yapılır. 

13. SÜRE UZATIMI VERİLECEK HALLER 

Mücbir sebepler nedeniyle süre verilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: 

  15.1. Mücbir sebepler 

a) Doğal afetler 

b) Kanuni grev, 

c) …………….., 

d) Kısmi veya genel seferberlik hali, 

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve Müteahhite süre uzatımı 
verilebilmesi için mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; 

a) Müteahhitin kusurundan kaynaklanmaması, 

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 

c) Müteahhitin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, 

d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Müteahhitin İdareye yazılı olarak 
bildirimde bulunması, 

e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi 

zorunludur. 

  15.2. İdareden kaynaklanan nedenler ile süre uzatımı verilecek haller 
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a) İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Müteahhitin kusuru olmaksızın öngörülen 
süreler içerisinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu Müteahhite ait olmayan gecikmelerin 
meydana gelmesi halinde bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve 
Müteahhitin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde işi engelleyici sebeplere 
ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar 
uzatılır. 

b) Müteahhite süre uzatımı verilmesi halinde Müteaahhit yeni teslim sürelerini gösterir teslim 
programını en geç 5 iş günü içinde İdareye bildirir. 

14. İHALE SERBESTİSİ 

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

15. DİĞER HUSUSLAR 

17.1. Belirtilen binalarda Müteahhit çalışma planını düzenleyecek, binalarda işe başlayacak, söz 
konusu işerin çevresinde can ve mal kaybına neden olacak veya güvenliğini tehdit edecek herhangi bir 
davranışta/faaliyette bulunmayacak ve bu konuda azami özen gösterecektir. 

17.2. İdarenin, 4046 sayılı Kanun kapsamında başka bir Kurum/Kuruluş ile birleştirilmesi/ 
devredilmesi halinde İdarenin Sözleşmeden doğan hakları devredilen Kurum/Kuruluşa geçer ve 
Müteahhitin hakkı saklı tutulur. 

17.3. İşin ifası sırasında İdareden kaynaklı sebeplerle işin tamamlanamaması halinde Müteahhite 
kıstelyevm yapılarak işin kalan kısmının bedeli ödenerek teminatları iade edilir. Müteahhit bunun 
dışında İdareden herhangi zarar, ziyan, kar mahrumiyeti vb. adı altında hak talebinde bulunamaz. 

17.4. Müteaahit sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, 
sözleşmenin niteliğinin değiştirilmesi, sözleşme süresinin uzatılması, ihale bedelinin indirilmesi, ihale 
edilen alanın yüzölçümünün değiştirilmesi talebinde bulunamaz. 

17.5. Enkazdan çıkacak her türlü malzeme karşılığı yapılacak yıkımda, Müteahhit verilen yer ve bina 
için sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbirleri almak; tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal, 
kusur gibi nedenlerle vuku bulacak zarar ve ziyanı idareye, zarar gören 3. şahıslara ödemek 
zorundadır. 

  17.6. Yıkım yapılan yerlerde kullanılan elektrik, su, sıcak su, doğalgaz bedelleri Müteahhite aittir. 

17.7. Yıkım, yükleme, nakliye, boşaltma, çevre temizliği, düzenleme çalışmaları esnasında kamu ve 
özel şahıslara ait her türlü mülklere, araçlara, muhtelif alt yapılara, yollara ve şahıslara gelebilecek 
zararların, davaların, cezaların sorumlusu ve muhatabı Müteahhit olacaktır. 

17.8. Yıkım iş ile ilgili Kamu kurumları tarafından kesilen tüm cezaların her ne sebeple olursa olsun 
sorumlusu ve muhatabı Müteahhit olacaktır. 

17.9. İhaleye katılan istekliler binaları ve çevresini görerek teklif vereceklerdir. Teklif veren istekliler 
binaları yerinde gördüklerini kabul etmiş sayılacaklardır. 

17.10. İhaleye katılan istekliler Şartname ve eklerinde belirtilen bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. 

17.11. Müteahhit bu yıkım işi için istihdam edeceği personelin özlük haklarından ve bu personele 
ilişkin tüm kanuni yükümlülüklerden ve taahhütlerden sorumludur. İstihdam edilen personelin isim, 
adli sicil belgesi ve ikamet bilgileri idareye bildirilir. Müteahhit tarafından çalıştırılan tüm personelin 
özlük hakları ile SGK ve İş Kanunundan doğan / doğacak tüm hakları Müteahhit tarafından eksiksiz 
olarak yerine getirilecek olup, bu konuda idarenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

16. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ 

İşbu şartnamenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların hallinde Burhaniye Mahkemeleri ve İcra 
Daireleri yetkilidir. 

17. ŞARTNAMEDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER 
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Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. İşbu Şartname 19 
maddeden oluşmakta olup ekler Şartnamenin ayrılmaz bir parçasıdır. 
 
EKLER: 1- Teknik Şartname. 2-Yer Görüldü Belgesi. 3-Fiyat Teklif Mektubu Örneği. 
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EK 1 
 

BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ VE ASO HİZMET  BİNALARININ(2 

ADET) VE PELİTKÖY HALİT SELÇUK ORTAOKUL BİNASININ(1 ADET), YIKIMDAN 
ÇIKACAK MALZEME KARŞILIĞI YIKIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 
1-TANIMLAR VE KISALTMALAR 

Bu şartname kapsamında, 

İdare: Burhaniye İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğü 

Yüklenici: İhaleyi alan firmayı temsil etmektedir. Şartnamenin diğer kısımlarında ilgili 
tanımlar bu isimler olarak anılacaktır. 

AMAÇ 
 Balıkesir İli Burhaniye İlçesi  Burhaniye Öğretmenevi ve ASO Hizmet binaları(2 Adet),  
Pelitköy Halit Selçuk Ortaokul Binasından(1 Adet) Yıkımdan Çıkacak Malzeme Karşılığı  yıkımı 
için bu şartname hazırlanmıştır. 
2-İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN İŞİN KAPSAMI:  

Balıkesir İli Burhaniye Öğretmenevi ve ASO Hizmet binaları(2 Adet),  Pelitköy Halit Selçuk 

Ortaokul Binasından(1 Adet) Yıkımdan Çıkacak Malzeme Karşılığı yıkımı işinde yer alan tüm 

blokların Yıkım Tekniğine göre yıkımı, yıkılan yapıların molozlarının kaldırılarak nakli, yıkım 

işine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 

Bina seçici yöntemle yıkılıp sökülecek ve çıkan tüm molozlar, yıkıntı atıkları Belediyenin 

göstereceği döküm sahasına nakledilecektir. 

a) Yapının/binanın yıkılması için önerilen yöntemler (herhangi bir makine veya ekipman da 

dahil olmak üzere kullanılacak araçlar),  

b) Yıkım ruhsatı vb. alınması gerekli olan izinler,  

c) Çalışma saatleri,  

d) Gerekli olan tabelalar,  

e)Önerilen ekipman kontrol önlemlerinin detayları ve çalışma alanına 

erişilebilirlik/ulaşılabilirlik (mümkünse arazi planı üzerinden) için yapılan çalışmalar yüklenici 

tarafından belirtilecektir. 

İdarece gösterilen yapılar/binalar yıkıma başlamadan önce Yüklenici tarafından incelenecek, 

gerekli tedbirler alındıktan sonra işe başlanacaktır. Yüklenici yıkıma başlamadan önce 

yıkılacak yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistem ve taşıma gücü 

özelliklerini inceleyerek yapıda ve/veya yapı çevresinde etkilenebilecek diğer yapı, altyapı, 

tesisat, trafik, insanlar ve çevre açısından alınacak güvenlik iş ve işlemlerini içeren bir yıkım 

planı hazırlayacaktır. (Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın 

yıkılması.) 
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3-DENETİM:   

İşin denetimi İdarenin görevlendireceği kontrol komisyonu tarafından yapılacaktır. Kontrol 

komisyonunca yıkım işlemlerinin mevzuata ve/veya yıkım kararı ve eki tutanak ve belgelere 

uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Kontrol komisyonu tarafından tespit edilen 

eksiklikler Yüklenici tarafından giderilir. Kontrol komisyonu tarafından tespit edilen 

eksikliklerin giderilmesi nedeniyle yüklenici hiçbir hak talep edemeyeceği gibi, iş talimatıyla 

kendisine tevdi edilen işleri de geciktiremez 

4-İHALE KONUSU İŞİN YAPILMASI İLE İLGİLİ ESASLAR 

4.1.Yıkımla İlgili Emniyet Tedbirleri 

 4.1.1. Yıkımlar esnasında gerek çalışanların ve gerekse çevre sakinlerinin can, mal 

emniyetiyle ilgili her türlü tedbir 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan 30.06.2012 tarih ve 

6331 sayılı “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU” ve bu kanuna dayalı olarak 

çıkarılmış bununla ilgili yönetmelik ve tüm mevzuat hükümlerine göre yüklenici tarafından 

alınır. Öncelikle binalar ikametten arındırılmadan yıkıma başlanılmayacaktır. Ayrıca şantiye 

etrafında gerekli tedbirler alınarak ilgililer dışında şantiyeye giriş çıkışın engellenmesi ve 

kontrol sistemini oluşturulacak olup yıkıma konu bina/binaların elektrik, doğalgaz, su, 

kanalizasyon, telefon, internet vb. tesisat bağlantıları, ilgili idareleri bilgilendirmek ve gereken 

önlemleri almaları sağlanmak suretiyle kesilecektir. 

Yıkımlar esnasında gerek çalışanların ve gerekse çevre sakinlerinin yangın hususunda can, mal 

emniyetiyle ilgili her türlü tedbir 26735 sayılı resmi gazetede yayınlanan 27.11.2007 tarih ve 

12937 sayılı “BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” 

ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılmış bununla ilgili yönetmelik ve tüm mevzuat hükümlerine 

göre yüklenici tarafından alınır. 

    4.1.2. Çalışma esnasında meydana gelecek iş kazaları, yaralanma ve ölüm vakaları ile 

doğabilecek tüm maddi ve manevi hatalardan ve yapıların ruhsata aykırı olmayan kısımlarına 

verilecek zararlardan yüklenici bizzat sorumludur. Bu tür vaka ve olaylardan idare hiçbir 

şekilde sorumlu tutulamaz.  

    4.1.3. Yıkım sırasında malzeme düşmesine karşı zeminde gerekli koruma ve çevre bandı 

oluşturularak, yetkisiz ve tedbirsiz erişim engellenecektir. 

    4.1.4. Yıkıma konu yapının analizi yapılarak tehlikeli, patlayıcı ve parlayıcı atık ve 

kirletilme koşullarının analizi gerçekleştirilmeli, yıkılacak yapıda LPG tankı ve petrol tankı 

gibi yanıcı ve tutuşucu özelliğe sahip bölümler bulunması hâlinde güvenli gaz boşaltımı işlemi 

yapılmadan, tehlikeli atıkların sökümü ve taşınmasında ilgili mevzuata uygun 

gerçekleştirilmeden yıkım ve söküm işlemlerine geçilmeyecektir. 



10  

4.1.5. Her türlü iş makinesinin nakliyesi, ulaşımı ve çalışmaları sırasında altyapı tesislerine 

zarar vermeyecek tedbirler alınacak, zarar verilmesi halinde derhal hasar giderilecektir. 

4.2.İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Tedbirler 

4.2.1. Yıkımlarda görev alacak tüm personelin bu tür işin gerektirdiği koruyucu kıyafet ve 

güvenlik ekipmanlarıyla donatılmış olması gerekmektedir. (Baret, çelik burunlu bot, bu işe 

uygun nitelikte iş elbisesi, yağmurluk, bağlama halatı vb.) Yıkım esnasında gerekli donanımı 

olmayan personel bulundurulmaz ve çalıştırılamaz. Yıkımlarda şantiye şefi ve diğer 

personellerin iş başında bulunması zorunludur. Çalışmalar şantiye şefinin talimatları 

doğrultusunda yerine getirilecektir. B sınıfına sahip iş güvenliği uzmanı yapılan çalışmalar 

kapsamında iş başında bulundurulacaktır.  

4.2.2. Sözleşme kapsamındaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesi sürecinde başta çatıdaki 

söküm çalışmalarındaki “yüksekte çalışma riski” olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği açısından 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili mevzuatına uygun olarak önlemler alınır. 

4.2.3. Sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından çalıştırılacak tüm personelin sağlık 

taramaları ilgili mevzuat gereğince yerine getirilir. 

4.3.Gerektiğinde Kolluk Kuvveti Temin edilmesi 

Yıkımlar esnasında mukavemet olacağı kuvvetle muhtemel olması durumunda iş programına 

göre gerekli yerlere ve kolluk kuvvetlerinin temini için resmi yazışmalar İdare tarafından 

yapılacaktır. 

4.4.Yıkım Atıklarının/ Molozların ve İnşaat Atıklarının Nakli 

Yıkımlardan çıkacak moloz ve yıkım atıkları, yüklenici tarafından çevre sağlığı düzeni ve 

trafik düzenini etkilemeyecek şekilde yıkım atığı depo, yükleme ve nakliyesinin planlama ve 

uygulamasını gerçekleştirilecektir. Nakliye ve döküm dolayısıyla yükleniciye ayrıca bir ücret 

ödenmez. 

4.5.Yargı Kararları 

Yürütmeyi durdurma veya ihtiyati tedbir gibi yargı kararlarının uygulama sırasında 

Yükleniciye ibrazı halinde derhal bu husus İdare’ ye bildirilecek ve gelen cevaba göre işlem 

yapılacaktır. Aksi taktirde yüklenici ve yüklenici temsilcileri hukuki olarak sorumlu olacaklar, 

doğmuş veya doğacak olan zararları tazmin edeceklerdir. 

4.6.Çalışanların Özlük hakları 

Tüm çalışanlar İş Kanunu ve SGK Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilecektir. Yüklenici 

firma sigortasız eleman çalıştıramaz. Sigorta prim oranları bu işin gerektirdiği ( İş kazaları ve 

meslek hastalıkları itibarıyla) prim oranları dikkate alınarak SGK primleri ödenecektir. 

5- YÜKLENİCİ SORUMLULUĞU 

Yüklenici işyeri teslim tutanağı ile birlikte işe başlayacaktır. 
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5.1.Söz konusu binaların yıkımı patlayıcıyla yıkılmayacak, yıkımı yapılacak olan yapılar 

Seçici Yıkım Tekniğine göre yıkılacaktır. (Patlayıcı madde kullanmadan çimento harçlı kargir 

binalar yıkılacaktır.) 

5.2.Yıkım sırasında oluşan inşaat atıklarının inşaat sahasında geçici depolanması için gerekli 

planlamanın yapılması Yüklenicinin sorumluluğundadır. 

a) Yıkım sahasından seçici yıkım sonrasında elde edilen yıkım atıklarının hangi atık               

depolama/geri dönüşüm tesisine nasıl bir güzergahtan götürüleceği ve yapının taşıyıcı 

sisteminin yıkılmasından elde edilen yıkım attığının ise hangi depolama alanına gideceği 

ile ilgili bir planlama yapılıp idareye bildirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. 

b) Beton bloklar yüklenici firma tarafından yıkım alanı  içerisinde kamyonlara yüklenecek    

boyutlara getirildikten sonra nakledilecektir. 

            5.3. Yıkım işleminde patlayıcı madde kullanılmayacaktır. 

            5.4. İşlerin yapım süresi içinde çevrenin korunması (gürültü, çevre kirliliği vb.) Yüklenicinin   

sorumluluğundadır. 

            5.5. Yüklenici yıkım işlemi sırasında her türlü emniyet tedbirini alacaktır. Yıkım işlemi 

esnasında meydana gelebilecek her türlü kazanın sorumluluğu Yükleniciye aittir. 

            5.6. Yıkımdan önce yapının içindeki gaz, kanalizasyon, Telekom, su ve elektrik vb. ile ilgili 

gerekli tedbirler alınacaktır. Bunların kullanılması gerektiği hallerde yapı dışında özel 

koruyucular içine alınacaktır. 

            5.7. Yüklenici yıkım esnasında oluşacak tozun yayılmasını ve yıkıntıların etrafa saçılmasını 

önlemek için gerekli tedbirleri alacaktır. 

            5.8.Yüklenici iş süresince yıkım esnasında etraftaki yapılara herhangi bir zarar gelmesini veya 

personelin ve işçilerin karıştığı herhangi bir kazanın vuku bulmasını önlemek için gerekli 

olabilecek tüm güvenlik ve emniyet tedbirleri alınacak ve bu konular ile ilgili olarak 

yürürlükteki tüm kurallar dikkate alınacaktır. 

            5.9. Madde 8’de belirtilen tüm güvenlik ve emniyet tedbirleri uyarınca yıkım öncesinde ve 

yıkım süresinde binanın etrafında ve yaya geçiş yolları üzerinde kurulacak olan iskeleler 

branda ve çelik çerçeve korumalar ile kapatılacak şekilde planlanacak ve İdarenin onayı 

alındıktan sonra uygulanacaktır.  

           5.10. Yıkımda çalışan işçilere gözlük, koruma başlığı (baret), çelik burunlu ayakkabı, fosforlu 

yelek, paraşüt tipi emniyet kemeri vb. kişisel koruma araçları verilecektir. 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki hükümler Yüklenici tarafından yerine getirilecektir. 

           5.11.Yıkım esnasında çalışacak işçilerin davranış ve çevre ile ilişkilerinden Yüklenici sorumlu 

olacaktır. Düzeni bozucu davranışta bulunan işçi İdarenin istemi doğrultusunda Yüklenici 

tarafından çalıştırılmayacaktır. 
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           5.12.Yüklenici yıkım konusu ile ilgili mevzuatta bulunan her türlü belgeyi temin etmekle 

yükümlüdür. 

           5.13. Patlayıcı madde kullanılmadan betonarme inşaatın yıkılması veya sökülmesi işinde; 

yıkım veya sökümünden çıkan hafriyat vasıtalara yüklenip yasal olarak düzenlenmiş döküm 

sahasına kadar taşınacaktır. Bunun için ayrıca taşıma ve döküm bedeli ödenmeyecektir. 

           5.14. Yüklenicinin taahhüt etmiş olduğu makine, teçhizat ve bu iş kapsamında idarece istenilen 

tüm personel yıkım süresince yıkım mahallinde hazır bulundurulacaktır. 

           5.15. Yüklenici, yıkım esnasında ortaya çıkan toz ve dumanın etrafa dağılmaması ve rahatsızlık 

vermemesi için her yıkım yerinde bir adet su tankeri bulunduracak yıkım ve yükleme 

esnasında sulama yapılacaktır.  

           5.16. Enkaz malzemenin kaldırılması, nakliyesi, söküm, döküm, hurda malzemenin 

ayıklanması gibi işlemler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 

           5.17. Yüksek katlı ve bitişik nizam yapılarda başka binalara ve yapılara zarar verilmeyecek 

şekilde yıkım tekniği uygulanacak. Yıkım sırasında yıkım yapılan binanın çevresinde bulunan 

yapılara herhangi bir zarar gelmemesi için yıkımı yapan Yüklenici firma tarafından her türlü 

tedbir alınacaktır. Çevre yapılara, altyapı tesislerine ve yollara verilecek herhangi bir 

zararlardan Yüklenici firma tek sorumlu olacaktır.  

           5.18. Kamu kurumlarının taşınır ve taşınmaz yönetmeliklerine uygun olarak sökmüş oldukları 

malzemelerden Yüklenici hiçbir talepte bulunamaz. 

           5.19. Yıkımı gerçekleştirilecek olan yapının çevresinde yer alan yapıları da içerecek şekilde 

yıkım alanının saha planı çizilip plan kullanılarak yıkım ile ilgili planlamanın adım adım bu 

plan üzerinde projelendirilecektir. Bu plan kapsamında:  

a. Yıkım sahası planı üzerinde yıkımın çevre yapılara zarar vermeden başlayacağı noktanın  

ilerleyeceği doğrultunun tespit edilerek belirtilmesi.  

b. Yıkım sahası içerisinde seçici yıkım sırasında ayrılan malzemelerin depolanacağı 

konteyner büyüklüklerinin (boyut, renk vb.) ve konteyner alanının belirlenmesi ve buraya 

iş makinalarının ulaşımı için şantiye içi yol güzergâhlarının belirlenmesi. 

c. Şantiye planı üzerinde şantiye giriş ve çıkış kapıları ve şantiye içerisindeki araç 

sirkülasyonu doğrultularının gösterilmesi. 

d. Şantiyede meydana gelebilecek acil bir durumda işçilerin şantiye alanında güvenli 

toplanma bölgesi ve şantiye sahasını tahliye edebilmesi için gerekli çıkışın plan üzerinde 

gösterilmesi gerekmektedir. 

e. Yapının taşıyıcı sisteminin yıkılması sırasında uygulanacak olan yıkım planı, yıkıma 

nereden başlanacağı ve nereye doğru ilerleneceği ile ilgili teknik gerekçeleri ile birlikte bir 

plan oluşturulacak ve idareye sunulacaktır. Bu planın oluşturulması yıkım sırasında 
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olabilecek bir kazanın önüne geçilebilmesi için son derece önemlidir. Yapının taşıyıcı 

sisteminin yıkılması esnasında olabilecek planlanmayan bir göçme bu planlama ile 

önlenecektir. 

f. Yıkım için kullanılan araç ve makinelerin bakım onarımı için gerekli olabilecek sahada 

bulunması gerekli olan ekipman ile ilgili planlamanın yapılması ve bu konuda idareye 

bilgi verilmesi.  

6-YIKIM ŞARTLARI (SEÇİCİ YIKIM) 

6.1. Yıkım işleri patlayıcı madde kullanılmadan, Seçici Yıkım Tekniğiyle yapılacaktır. 

6.2. Yıkımdan önce yapı üzerindeki pencere, kapı, çatı malzemeleri, cam vb. ile yıkımdan 

sonra meydana gelecek her türlü yapısal atığın kullanımı şantiye sahasından uzaklaştırılmak 

yüklenicinin sorumluluğundadır. 

6.3. Seçici yıkım tekniği ile yıkılan yapıdan geri dönüşümü mümkün olan ya da halen işlevini 

yitirmemiş, mevcut haliyle kullanılabilecek elemanları kazanabilmek için yapım aşamasında 

takip edilen yolun tersi bir söküm yöntemi izlenmelidir. Seçici yıkım ; 

● Tehlikeli atıkların kaldırılması (florasan,….vb.), 

● Çatı, mobilya, dolap, kapı ve pencerelerin kaldırılması, 

● Seramik malzemenin (mermer fayansların mümkünse kırılmadan sökülmesi) kaldırılması, 

● Metal malzemenin kaldırılması, 

● Döşeme Kaplamalarının (parke, halı, pvc döşeme vb.) kaldırılması, 

● İzolasyon malzemeleri (taş yünü, cam yünü vb.) kaldırılması 

● Alçı malzemelerinin (alçı levha, gaz beton ) kaldırılması, 

● Bina içindeki tesisat malzemelerinin (kalorifer peteği, musluk, lavabo vb.) kaldırılması, 

● Elektrik malzemelerinin (pano, kablolar, vb.) kaldırılması, 

● Tuğla ve diğer duvar malzemesinin kaldırılması 

safhalarını kapsar. 

Yukarıda sıralanan bütün malzemeler uygun söküm yöntemiyle sökülerek şantiyeden 

uzaklaştırılır. Belirtilen bu malzemeler seçici yıkım ile sökülüp kaldırılmadan betonarme 

elemanların yıkımına başlanmaz.  

           6.4. Yıkımda her bir katta oluşan inşaat yıkıntı atıklarının destek duvarlarına, döşemeye ve 

çerçeveye fazla yük uygulamadan taşınması gerekmektedir.  

6.5. Bina etrafında binanın yıkımına teknik olarak engel teşkil edecek herhangi bir şey (çevre 

duvarı, bahçe kapısı, ağaç vb.) üzerinde İdarenin izni alındıktan sonra gerekli işlem 

yapılacaktır. 

6.6. Yüklenici, uygulamalar sırasında ortaya çıkan ve kullanımı Yüklenici tarafından mümkün 

olmayan/kendi tasarrufunda kullanmak istemediği yıkım ve söküm artığı malzemeleri ve enkaz 
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parçalarını İdare veya Belediye tarafından belirlenen yerlere ya da özel döküm sahalarına 

naklederek dökecektir. 

6.7. Yıkım ve sökümden çıkan tüm malzeme yükleniciye aittir. 

6.8. Enkaz malzemenin kaldırılması için nakliye ve döküm bedeli gibi ayrıca bir bedel 

ödenmeyecektir.  

6.9. Yıkılan yapıdan çıkan her türlü yıkım atığı taşınarak götürülecek ve yıkım yeri temiz bir 

şekilde bırakılacaktır. Ayrıca enkazın nakliyesi sırasında çalışma alanı dışında meydana 

gelecek kirlenmelerden, bozulmalardan tamamen Yüklenici sorumludur. 

6.10. Yıkım sırasında fırlayacak parçaların etrafa zarar vermesini önlemek amacıyla İdarenin 

uygun göreceği şekilde binaların etrafına yıkıma başlanılmadan önce bina yüksekliği boyunca 

iş iskelesi kurularak dayanıklı bir koruma örtüsü ile çevrilecektir. 

6.11. Yıkım atıklarının yıkım alanından döküm sahasına nakli için ilgili kurumlardan yüklenici 

izin alacaktır. 

6.12. Yıkım Ruhsatları Burhaniye Belediyesinden yüklenici tarafından alınacaktır. 

6.13. Demirli ve demirsiz inşaat patlayıcı madde kullanılmadan uygun türde yıkım aletleri 

kullanılarak yıkılacak olup söz konusu yıkım işine inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey 

taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahildir. 

6.14. Yıkım sonrasında oluşacak çukurlar uygun bir dolgu malzemesi ile doldurulacak ve 

zemin düzlenerek bırakılacaktır. 

7-İŞE BAŞLANMASI 

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 iş günü içerisinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanılacaktır. Yer teslimi kontrol teşkilatı tarafından yapılacaktır. 

8-GECİKME VE CEZALAR 

Yüklenici iş talimatında belirtilen süreler içinde yer teslimi yapılarak yıkılması istenilen 

yapıları ve ruhsata aykırı bölümleri zamanında yıkmaz ise gecikilen her bir yapı veya ruhsata 

aykırı bölümle ilgili olarak her gün için 200 TL  gecikme cezası ödeyecektir. Yürütmenin 

durdurulması, ihtiyati tedbir kararları gibi yargı mercilerince verilen kararlar ve idari 

şartnamede belirtilen mücbir sebepler dışında her türlü gecikme cezayı müstelzimdir.  

9-GARANTİ VE KABUL KOŞULLARI 

Bu işin kabulü hizmet ihaleleri muayene ve kabul yönetmeliği hükümleri uyarınca 

yapılacaktır. Kabul ile ilgili olarak bir garanti süresi öngörülmemektedir. Ancak kabul tarihine 

kadar 3. kişilere karşı maddi hasar verildiğinin belgelenmesi halinde yüklenici verilen maddi 

hasar bedelini ödemesini müteakip kabul işlemi yapılacaktır. 

10-DİĞER HUSUSLAR 

10.1.Şartnamenin Ekleri : 
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Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde konu ile ilgili kanunlar ve bu kanunlara ek olarak 

çıkarılmış bulunan yönetmenlik ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır. 

10.2.Anlaşmazlık Halleri 

İşin yürütülmesi esnasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Burhaniye Mahkemeleri 

ve İcra Daireleri yetkilidir. 
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EK 2 
BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ VE ASO HİZMET  

BİNALARININ(2 ADET) VE PELİTKÖY HALİT SELÇUK ORTAOKUL BİNASININ(1 
ADET), YIKIMDAN ÇIKACAK MALZEME KARŞILIĞI YIKILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ 

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1 

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta .Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak 
anılacaktır) ile diğer tarafta .......................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında 
aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 

2.1. İdarenin 

 a) Adı: Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

 b) Adresi: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Kocacami Mah. Hürriyet Cad. Hükümet 
Konağı  Burhaniye /Balıkesir c) Telefon numarası: 0266 422 10 62 
 ç) Faks numarası: 0266 4128182 

 d) Elektronik posta adresi 2: burhaniye10@meb.gov.tr 

2.2. Yüklenicinin 

 a) Adı, soyadı/ticaret unvanı3: . ......................................................  

 b) T.C. Kimlik No4:  .......................................................................  

 c) Vergi Kimlik No5:  .....................................................................  

 ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi6:  ...........................................  

 d) Telefon numarası:  .....................................................................  

 e) Bildirime esas faks numarası: ....................................................  

 f) Bildirime esas elektronik posta adresi  :  ....................................  

2.3.  Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 
etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son 
bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması 
durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün 
ortaklara yapılmış sayılır. 
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik 
posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. 

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı 

3.1. İşin adı : Balıkesir İli Burhaniye İlçesi, Mahkeme  Mahallesi Eczacı Rasim Bulvarı No: 5 
adresinde   bulunan Burhaniye Öğretmenevi ve Aso Hizmet binaları(2 Adet) ve Pelitköy 
Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde  bulunan Pelitköy Halit Selçuk Ortaokul Binasından(1 
Adet) ve binalardan bir bütün olarak, çıkacak her türlü malzeme karşılığı olmak üzere temel 
seviyesinde (temel dahil) olacak şekilde yıkılması, kolon, kiriş ve perde betonlardan çıkacak 
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molozların iş süresince kaldırılması ve alanın zemin seviyesinde yeknesak bir şekilde 
düzenlenmesi işidir.  

3.2. İşin yapılma yeri: Balıkesir İli Burhaniye İlçesi 

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı: Balıkesir İli Burhaniye İlçesi Burhaniye Öğretmenevi ve 
ASO Hizmet binaları(2 Adet) ve Pelitköy Halit Selçuk Ortaokul Binasından(1 Adet) ve 
binalardan bir bütün olarak, çıkacak her türlü malzeme karşılığı olmak üzere temel 
seviyesinde (temel dahil) olacak şekilde yıktırılması, çıkacak molozların iş süresince 
kaldırılması ve alanın zemin seviyesinde yeknesak bir şekilde düzenlenmesi işidir.  
Madde 4-Sözleşmenin dili  

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe’dir. 7 

Madde 5 - Tanımlar8 

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Devlet İhale Kanunu 22/d maddesi.(Genel 
Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.) 

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 

6.1 Bu Sözleşme, yıkım enkazından çıkacak malzeme karşılığı olup toplam 
bedeli……….…..............(rakam ve yazıyla).................................................bedel üzerinden 
akdedilmiştir.  

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, ruhsat,izin vb  
giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline 
dahildir.  
Madde 8 – Sözleşmenin ekleri  

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi 
bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında 
çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir. 

1- İdari Şartname, 

2- Teknik Şartname, 

3- Sözleşme Tasarısı 

4- Açıklamalar 

5- Diğer Ekler 

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi  

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş)  gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi 
hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.  

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 30 (otuzgün) takvim günü 
içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; 
havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate 
alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. 

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler  

10.1. Kesin teminat 
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10.1.1. Yüklenici,..........................................kesin teminat vermiştir. 

10.1.2. Teminatın, teminat  mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi  
…/…/….tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle 
kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki 
gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır. 
10.2. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve güvence teminat, Kanunda belirtilen değerlerle 
değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine 
ihtiyati tedbir konulamaz.  

10.4. Kesin teminatın ve güvence teminatın geri verilmesi  

10.4.1. Kesin teminatın ve güvence teminatının geri verilmesi hususunda İdari Şartname, Yapım 
İşleri Genel Şartnamesindeki ve teknik şartnamedeki hükümler uygulanır. 

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları 

11.1. Yüklenici sözleşme bedelini …………………………. TL Kdv Dahil Burhaniye Mal 
Müdürlüğü (Muhasebe Müdürlüğü) Yatırmıştır. 

Madde 12 - İş programı 

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten  itibaren 5 (beş) gün içinde,teknik 
şartnamede özellikleri belirtilen iş programı ve çalışma planlarını en az dört nüsha hazırlanarak 
onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.  

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 3 gün içinde onaylar. 

Madde 13 - Alt yükleniciler  

13.1. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili 
sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

Madde 14 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması 

14.1. Sözleşme kapsamındaki iş ve işlemler sonucu ortaya çıkabilecek zararların teminat altına 
alınması için Yüklenici tarafından 3. Şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası yaptırılarak İdareye 
bir örneği yıkım işine başlamadan önce teslim edilecektir. 
Madde 15 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 

15.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. 

Madde 16 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 

16.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kabul işlemleri Yapım İşleri Genel 
Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.  

16.2.9 ..........................................................................................................  

Madde 17 - Teminat süresi  

17.1. Kesin süresi en az  3 (Üçay) aydır  

Madde 18 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar  

18.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi 
arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. 

Madde 19- Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu  

19.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel 
Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır. 
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Madde 20 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması 

20.1.  Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının 
kendisine bildirildiği tarihten itibaren belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde 
bulundurmak zorundadır.  

20.2. Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş 
programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri 
hazırlamak, her türlü malzemeyi ve işçileri temin etmek ve ihzaratla ilgili tedbirleri almak 
zorundadır.  

20.3. İşin başlangıcında ve devamı sırasında, işin programa uygun olarak yürütülmesini teminen, 
yüklenici tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının takdir hakkı 
idareye aittir. 

20.4. Yüklenici, işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda malzemeyi ve yeterli 
sayıda işçiyi her an iş başında bulunduracaktır. Aksi halde, bu hususta kendisini uyarmak üzere 
yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere on gün içinde bunları istenen sayıya ve miktara 
tamamlamak zorundadır. 

Madde 21 - Sözleşmede değişiklik yapılması  

21.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin 
karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde 
değişiklik yapılabilir: 

 a) İşin yapılma yeri, 

 b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme 
şartları. 

Madde 22 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi  

22.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi 
süresinde bitirmediği takdirde en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. 

22.2.  Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün 
için 200 TL gecikme cezası uygulanır  

22.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca 
protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek 
hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

Madde 23 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 

23.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye 
ilişkin diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. 

Madde 24 - Anlaşmazlıkların çözümü  

24.1. İşin yürütülmesi esnasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Burhaniye Mahkemeleri 
ve İcra Daireleri yetkilidir. 
 
Madde 25 - Diğer hususlar 

33.1.Yüklenici cezaları idareye yatırmadığı takdirde Güvence teminatından kesilecektir. 

33.2. Yüklenici sözleşmeden önce ihale bedelini Burhaniye Mal Müdürlüğüne (Muhasebe 
Müdürlüğü) yatırır. 

Madde 26 - Yürürlük 

34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 
Madde 27 – Sözleşmenin imzalanması 
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27.1. Bu sözleşme  27  maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 
anlaşıldıktan sonra   …./.…/2020  tarihinde iki nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, 
Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip 
Yükleniciye verecektir. 

 

 

 

İDARE                                                                       YÜKLENİCİ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21  

EK 3 
 

 
YER GÖRME BELGESİ 

 
 
 Balıkesir İli Burhaniye İlçesi, Mahkeme  Mahallesi Eczacı Rasim Bulvarı No: 5 
adresinde   bulunan Burhaniye Öğretmenevi ve ASO Hizmet binaları(2 Adet) ve Pelitköy 
Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde  bulunan Pelitköy Halit Selçuk Ortaokul Binası (1 
Adet) ve binaların yıkımı ile ilgili, uygulama yapılacak olan alanları tek tek  yerinde 
gördüm, çevresini inceledim, mahallin özelliklerini gördüm ve öğrendim. 
          Alan ve uygulama ile ilgili her türlü hususu ilgili yetkili mercilerden araştırıp 
öğrendim. Söz konusu işe ait olan aşağıda listesi bulunan ihale dokümanı evraklarını 
elden teslim aldım. 
 
1-Sözleşme Taslağı. 
2-İdari Şartname. 
3-Teknik Şartname 
4-Fiyat Teklif Mektubu. 
 
         İMZA –KAŞE 
 
 
YÜKLENİCİ /İSTEKLİ                      : 
 
 
ADI SOYADI/FİRMA ÜNVABNI           : 
 
ADRESİ                                                    : 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 Adı geçen şahıs yukarıda tanımlanan Balıkesir İli Burhaniye İlçesi, Mahkeme  
Mahallesi Eczacı Rasim Bulvarı No: 5 adresinde   bulunan Burhaniye Öğretmenevi ve ASO 
Hizmet binaları(2 Adet) ve Pelitköy Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde  bulunan Pelitköy 
Halit Selçuk Ortaokul Binasını(1 Adet) binalarını yerinde görmüş olup, yukarıdaki ihale 
dokümanlarını elden teslim almış olup  iş bu belge  Müdürlüğümüzce tanzim edilmiştir. 
 
 
         …../08/2020 
 
         İzettin ZENGİN 

                                                                                İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 



 

EK 4 
 
 

FİYAT TEKLİF MEKTUBU 
 

      …. / … / 2020 
 

İDARENİN ADI : Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Kocacami Mah. Hürriyet 
Cad. Hükümet Konağı  Burhaniye /Balıkesir 
DOĞRUDAN TEMİN NUMARASI : 20DT389847 
İŞİN ADI : Burhaniye Öğretmenevi ve ASO Hizmet binaları(2 Adet),  Pelitköy Halit Selçuk 
Ortaokul Binası(1 Adet) Yıkımdan Çıkacak Malzeme Karşılığı  Yıkım İşi. 
 

Burhaniye Öğretmenevi ve ASO Hizmet binaları(2 Adet),  Pelitköy Halit Selçuk 
Ortaokul Binası(1 Adet) Yıkımdan Çıkacak Malzeme Karşılığı  Yıkım İşi, Doğrudan Temin 
ihale Usulü ile yapılacaktır. Bu iş için fiyatınızın KDV hariç olmak üzere  teklif mektubunu ve diğer 
istenen belgeleri kapalı zarf içerisinde en geç 12/08/2020 Çarşamba günü saat 11.00’e kadar 
Müdürlüğümüz İnşaat Emlak Bürosuna verilecek olup, saat 11.00’den sonra verilecek teklifler işleme 
konulmayacaktır.  
       Bu iş için verilecek teklifler 12/08/2020 Çarşamba  günü saat 11.00’de açılacaktır. İlgililerin 
istemeleri halinde zarfların açılış saatinde Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlak biriminde 
hazır bulunmaları gerekmektedir. İdarece her sayfası mühürlenmiş ve imzalanmış ihale şartnamesi ve 
eklerini tamamen okuyup aynen kabul ve taahhüt ettiğimi beyan ederim. 
 

A B 

 
Sıra 
No 

 
   İş 
Kalemi    

 
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 

 
Ölçü 
Birimi 

 
Miktarı 

 
Teklif Edilen 
Birim Fiyat  

Tutarı  
 

 
 
1 

 
 
1 

Burhaniye Öğretmenevi ve 
ASO Hizmet binaları(2 
Adet),  Pelitköy Halit Selçuk 
Ortaokul Binası(1 Adet) 
Yıkımdan Çıkacak Malzeme 
Karşılığı  Yıkım İşi 

 
 
Adet 

 
 
  3 

  

 
TOPLAM(K.D.V Hariç) 

 

 
KDV % 18 

 

 
TOPLAM TUTAR 

 

 

 

 

         
Adı - SOYADI / Ticaret unvanı 

              Kaşe ve İmza  

 

 

 


