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ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK ŞARTNAME
TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu şartname kapsamında,

İdare: Adapazarı Belediye Başkanlığı

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

Madde 1. AMAÇ
Sakarya  İli,  Adapazarı  İlçesi,  Karaosman  Mahallesi  334  Ada,  7  Parsel,  Karaosman

Mahallesi Devoğlu Caddesi No:20-20/A Adresinde Bulunan (Kurtuluş İlkokulu - Orta Okulu)
YapınınYıkımı Karşılığında Çıkan Malzemenin (Hurda ve Atıkları - İnşaat Atığı - Moloz Vs)
Satış İşi   için bu şartname hazırlanmıştır.

Madde  2.  İHALE  KAPSAMINDA YAPILACAK  OLAN  İŞİN  KAPSAMI: Sakarya  İli,
Adapazarı  İlçesi,  Karaosman  Mahallesi  334  Ada,  7  Parsel,  Karaosman  Mahallesi  Devoğlu
Caddesi  No:20-20/A Adresinde  Bulunan  (Kurtuluş  İlkokulu  -  Orta  Okulu)  YapınınYıkımı
Karşılığında Çıkan Malzemenin (Hurda ve Atıkları - İnşaat Atığı - Moloz Vs) Satış İşi’nde yer
alan bir bloktan oluşan yapının (temel dahil)  Seçici Yıkım Tekniğine göre yıkımı/sökümü, yıkılan
yapıların molozlarının kaldırılarak nakli, yıkım işine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
Bina seçici yöntemle yıkılıp sökülecek ve çıkan molozlar, yıkıntı atıkları Sakarya Büyükşehir
Belediyesinin göstereceği döküm sahasına nakledilecektir. .

Madde 2.1. Çalışma Planı: 
a) Yapının  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, için alınacak izinler
d) Gerekli olan tabelalar, için gerekli trafik ve bilgilendirme levhaları 
Bu işler için gerekli her türlü harcamalar yükleniciye ait olacaktır.
Madde 2.2. Atık Yönetim Planı: 
2.2.1.Çıkan  moloz,  yıkıntı  atığı  vb.  hafriyat  Sakarya  Büyükşehir  Belediyesi’nin  izin  verdiği
resmi döküm sahalarına nakledilecektir.
2.2.2. “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olmayan
hafriyat taşıma ve dökme sebebiyle oluşacak her türlü cezalar yüklenicinin sorumluluğundadır.
2.2.3.  Çıkan moloz,  yıkıntı  atığı  vb.  hafriyat  “Hafriyat  Toprağı,  İnşaat  ve Yıkıntı  Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin izin verdiği resmi döküm
sahalarına  nakledilmesine  dair  belgeler  ve  döküm  ödendi  evrakı  idareye  5  gün  içerisinde
sunulmak  zorundadır.  Aksi  halde  şartnamede  belirlenen  günlük  cezai  gecikme  cezası
uygulanacaktır.  Bu iş  için gerekli  her  türlü  harcamalar  ve Sakarya Büyükşehir  Belediyesinin
döküm ile alakalı cezai işlemlerinden doğacak ücretler yükleniciye ait olacaktır idareden hiçbir
ücret talep edilmeyecektir.
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MADDE 3. DENETİM:
İşin  denetimi,  İdarenin  görevlendireceği  Kontrol  teşkilatı  tarafından  yapılacaktır.  Kontrol
teşkilatınca yıkım işlemlerinin mevzuata ve/veya yıkım kararı ve eki tutanak ve belgelere uygun
olarak  yapılıp  yapılmadığı  kontrol  edilir.  Kontrol  teşkilatı  tarafından tespit  edilen  eksiklikler
yüklenici tarafından giderilir. Kontrol teşkilatı tarafından tespit edilen eksikliklerin giderilmesi
nedeniyle yüklenici hiçbir hak talep edemeyeceği gibi, iş talimatıyla kendisine tevdi edilen işleri
asgari 3 gün içinde tamamlamak zorundadır. Aksi taktir de Şartnamede belirtilen günlük gecikme
cezasının %1 kesilir.

MADDE 4. İHALE KONUSU İŞİN YAPILMASI İLE İLGİLİ ESASLAR
4.1. Yüklenicinin Sahip Olması Gereken Asgari Personel ve Araçlar;  
4.1.1.  Yüklenici ihale konusu işin yerine getirebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, en az
“1 adet paletli ekskavatör (30 ton), 1 adet yüksek erişimli yıkım ekskavatör ( en az 24 m), 2 adet
kamyon,   1  adet  arazöz”  teçhizat  ve  iş  için  gerekli  diğer  ekipmanları  iş  yerinde  hazır
bulundurmayı  taahhüt edecektir.İdarenin uygun görmesi  halinde,  işin daha erken bitirilebilesi
için, asgari özellikler taşıyan aynı iş makinesi yada kamyonlardan daha fazla çalıştırabilecektir. 
4.2. Hizmetlerin Yerine Getirilmesi
Yıkılması  istenilen  yapı  belirlenen süre  içerisinde  yıkılarak  enkazı  kaldırılacaktır.  Yüklenici,
kendisine  verilen  ve  yıkılması  istenilen  yapıların  yıkımından  ve  enkazının  kaldırılmasından,
yürütmeyi  durdurma  veya  ihtiyati  tedbir  gibi  yargı  kararları  haricinde  hiçbir  şekilde  imtina
edemez.
4.3. İsteklinin Yıkım Ekibini İş Başında Tutması
Yıkım ekibinde, yüklenici iş süresince şartnamede sayılan araç, makine ve personelin tamamını
ekip sistemine göre yıkım süresince yıkım mahallinde bulundurmak zorundadır. 

4.4. Yıkımla İlgili Emniyet Tedbirleri
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. Ayrıca  şantiye
etrafında gerekli tedbirler alınarak ilgililer dışında şantiyeye giriş çıkışın engellenmesi ve kontrol
sistemini oluşturulacak olup, yıkıma konu yapıların, elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, telefon,
internet  vb.  tesisat  bağlantıları,  ilgili  İdareleri  bilgilendirmek  ve  gereken  önlemleri  almaları
sağlanmak suretiyle kesilecektir.
4.4.1. 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.
4.4.2. 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. 
4.4.3. Yıkım  sırasında  malzeme  düşmesine  karşı  zeminde  gerekli  koruma  ve  çevre  bandı
oluşturularak, yetkisiz ve tedbirsiz erişim engellenecektir.
Her  türlü  iş  makinesinin  nakliyesi,  ulaşımı  ve  çalışmaları  sırasında  altyapı  tesislerine  zarar
vermeyecek tedbirler alınacak, zarar verilmesi halinde derhal hasar giderilecektir. Bu işlemler
için yükleniciye her hangi bir bedel ödenmeyecektir.
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4.5. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Tedbirler
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
mevsimine uygun 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. 
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.
Sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından çalıştırılacak tüm personelin sağlık taramaları ilgili
mevzuata ait hükümler yerine getirilir.
4.6. Gerektiğinde Kolluk Kuvveti Temin edilmesi
Yıkımlar  esnasında  ihtiyaç  duyulması  halinde  gerekli  yerlere  kolluk  kuvvetlerinin  temini  ve
güvenlik için gerekli izinlerin alınmasına ilişkin resmi yazışmalar İdare tarafından yapılacaktır.
4.7. 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. 
4.8. Yargı Kararları
Yürütmeyi durdurma veya ihtiyati  tedbir  gibi yargı  kararlarının uygulama sırasında yüklenici
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.
4.9. Çalışanların Özlük hakları
Tüm çalışanlar İş Kanunu ve SGK Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilecektir. İstekli firma
sigortasız eleman çalıştıramaz. Sigorta prim oranları bu işin gerektirdiği ( İş kazaları ve meslek
hastalıkları  itibarıyla)  prim  oranları  dikkate  alınarak  SGK  primleri  ödenecektir.  Yıkım
mahallinde bulunacak tüm personelin işe giriş bildirgeleri ve sigorta hizmet dökümü İdareye iş
başladığında ve iş bitiminde bildirilecektir.

MADDE 5. YÜKLENİCİ SORUMLULUĞU
Yüklenici yer teslim tutanağı ile birlikte işe başlayacaktır.
1- Yıkım işleminde, patlayıcı madde kullanılmayacaktır. Yapılar, Seçici Yıkım Tekniğine göre
yıkılacaktır.
2-Yıkım sırasında  oluşan  inşaat  atıklarının,  inşaat  sahasında  geçici  depolanması  için  gerekli
planlamanın  yapılması  Yüklenicinin  sorumluluğundadır.  Beton  bloklar  yüklenici  firma
tarafından kamyonlara yüklenecek boyutlara getirildikten sonra nakledilecektir.
3-  İşlerin  yapım süresi  içinde  çevrenin  korunması  (gürültü,  çevre  kirliliği  vb.)  Yüklenicinin
sorumluluğundadır.
4- Yüklenici yıkım işlemi sırasında her türlü emniyet tedbirini alacaktır. Yıkım işlemi esnasında
meydana gelebilecek her türlü kazanın sorumluluğu Yükleniciye aittir.
5- 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.
6-  Yüklenici  yıkım  esnasında  oluşacak  tozun  yayılmasını  ve  yıkıntıların  etrafa  saçılmasını
önlemek için gerekli tedbirleri alacaktır.
7-Yüklenici iş süresince yıkım esnasında etraftaki yapılara herhangi bir zarar gelmesini veya
personelin  ve  işçilerin  karıştığı  herhangi  bir  kazanın  vuku  bulmasını  önlemek  için  gerekli
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olabilecek tüm güvenlik ve emniyet tedbirleri alınacak ve bu konular ile ilgili olarak yürürlükteki
tüm kurallar dikkate alınacaktır.

8-  Yüklenici,  yıkılması  gerekenler  dışındaki  binalar  ile  çevreye  verdiği  her  türlü  zarardan
sorumlu olacak, verilen zararı giderecek veya bedelini ödeyecektir. Bununla ilgili idareden hiçbir
hak talep edilemez.
9-  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.
10-Yıkım esnasında çalışacak işçilerin davranış ve çevre ile  ilişkilerinden Yüklenici  sorumlu
olacaktır.  Düzeni  bozucu  davranışta  bulunan  işçi,  İdarenin  istemi  doğrultusunda  Yüklenici
tarafından çalıştırılmayacaktır.
11-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 yükleniciye, İdare tarafından hiçbir bedel ödenmeyecektir.
12-Yüklenicinin taahhüt etmiş olduğu makine, teçhizat ve bu iş kapsamında idarece istenilen
zorunlu personel yıkım süresince yıkım mahallinde hazır bulundurulacaktır.
13-Enkaz malzemenin kaldırılması,  nakliyesi,  söküm, döküm, hurda malzemenin ayıklanması
gibi işlemler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
14-  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. Bu yapıların tamiri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu iş için Yükleniciye
İdare tarafından herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
15-Yapılacak  çalışmalardan  önce  gerekli  olan  her  türlü  röleve  alımlarını  idare  temsilcisi  ile
birlikte almak, yapılan çalışmaların baştan sonuna kadar her türlü fotograf ve görüntülü kayıtları
çekilip idareye teslim etmek yüklenicinin sorumluluğundadır.
16-Binaların  yıkımı  için gerekli  olan  her  türlü  makine  ekip,  ekipman  ve  işçilikler  yüklenici
tarafından karşılanacaktır.
17- Çalıştırılacak olan iş makineleri ve kamyonlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin uygulamış
olduğu Uydu Bazlı Navigasyon Sistemine Uygun, Operatörlü + Şoförlü olacak şekilde ve yakıt,
malzeme temini ve nakli yükleniciye ait olacaktır.
18- Yüklenici çalıştıracağı sürücüleri özenle seçecek, sağlık durumları arazi ve iş şartlarına, kılık
kıyafetleri hal ve hareketleri iş yeri disiplin kurallarına uygun olacaktır.
19-  İş  makinelerinin  ve  kamyonların  akaryakıt,  yağ,  servis,arıza,bakım,vb.  bütün  ihtiyaçları
yüklenici  tarafından  karşılanacaktır.İş  makinesinin  ve  kamyonların  verimli  çalışabilmesi  için
bütün bakımları yüklenici tarafından zamanında yaptırılacaktır.
20- Çalışacak İş makinelerinin veya kamyonların herhangi bir trafik kazasına karışması halinde 
İdarece kaza ile ilgili hiçbir ücret ödenmeyeceği gibi üçüncü şahıslara karşı yüklenici firma muhatap 
ve sorumlu olacaktır. Yasal her türlü maddi ve manevi tazminat ve cezalar yüklenici tarafından 
karşılanacak olup İdareye tevdi edilecek her türlü tazminat ve ceza yükleniciye rücu edilecektir.

21- Yüklenici hizmet alımı süresince, İdarenin veya üçüncü şahısların uğrayabileceği bütün zararları 
karşılamakla yükümlüdür. Bu husustaki bütün hukuki sorumluluk yükleniciye aittir. Yüklenici 
çalışanlarının kullanacağı kişisel koruyucu donanımlar, yüklenicinin kendisi tarafından temin 
edilecektir.

22- Yüklenici çalışan elemanlarının, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat ve yasada belirtilen her 
türlü önlemlerini almakla yükümlüdür. Yüklenici operatörün,işçilerin ve şoförlerin gerekli emniyet 
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tedbirlerini almaması veya diğer nedenlerden meydana gelecek bütün iş kazalarının sonuçlarından 
sorumludur. 

23-Her türlü hurda (betondan çıkan hurda, demir,moloz vb. dahil) yüklenicinin tasarrufundadır.

24- Enkaz malzemelerin kaldırılması, nakliyesi söküm, döküm, hurda malzemelerinin ayıklanması 
gibi işlemler için idare tarafından hiçbir şekilde bedel ödenmeyecektir.

25- Yer tesliminden 3 (üç) gün sonra yüklenici tarafından hazırlanan iş programı idareye teslim 
edilecektir. İş programı, idareye teslim edilmediği takdirde Şartnamede belirtilen günlük gecikme 
cezasının %1 kesilir. 

MADDE 6. YIKIM ŞARTLARI (SEÇİCİ YIKIM)
1-Yıkım işleri patlayıcı madde kullanılmadan, Seçici Yıkım Tekniğiyle yapılacaktır.
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.
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 vb.

safhaları kapsar.
Yukarıda  sıralanan  bütün  malzemeler  uygun  söküm  yöntemiyle  sökülerek  şantiyeden
uzaklaştırılır.  Belirtilen  bu  malzemeler  seçici  yıkım  ile  sökülüp  kaldırılmadan  betonarme
elemanların yıkımına başlanamaz. 
Seçici  yıkım  tekniği  ile  çıkan  tüm  malzeme  vb  yükleniciye  ait  olup,  idareye  herhangi  bir
malzeme vb verilmeyecektir. 
4- 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.
5- Yüklenici,  uygulamalar  sırasında  ortaya çıkan ve kullanımı Yüklenici  tarafından mümkün
olmayan/kendi tasarrufunda kullanmak istemediği yıkım ve söküm artığı malzemeleri ve enkaz
parçalarını  Sakarya  Büyükşehir  Belediyesi  tarafından  belirlenen  yerlere  ya  da  özel  döküm
sahalarına  naklederek  dökecektir.  Bu  iş  İdare  tarafından  Yükleniciye  herhangi  bir  bedel
ödenmez.
6- Yıkılan yapıdan çıkan her türlü yıkım atığı,  taşınarak götürülecek ve yıkım yeri  temiz ve
düzgün hale getirirmiş (stabilize) bir şekilde bırakılacaktır.  Ayrıca enkazın nakliyesi  sırasında
çalışma  alanı  dışında  meydana  gelecek  kirlenmelerden,  bozulmalardan  tamamen  Yüklenici
sorumludur. Bu iş İdare tarafından Yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez.
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7- Yıkım atıklarının yıkım alanından döküm sahasına nakli için, ilgili kurumlardan yüklenici izin
alacaktır.
8- Yıkım Ruhsatları  ilgili kurumlardan yüklenici tarafından alınacaktır. Bu iş İdare tarafından
Yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez.
9-  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.

MADDE 7. 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.
MADDE 8 DİĞER HUSUSLAR
8.1. Şartnamenin Ekleri 
8.1.1.Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde konu ile ilgili kanunlar ve bu kanunlara ek
olarak çıkarılmış bulunan yönetmenlik ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.
8.2. Bu işin süresi 30  takvim günüdür.
8.3.Yıkım  işinin  kontrollüğü  Adapazarı  Belediyesi  Başkanlığı  Yapı  Kontrol  Müdürlüğü
tarafından yapılacaktır.

İş bu şartname 8 madde ve 6 sayfadan ibarettir.

                              UYGUNDUR
                                                                                                                 ../…/2019
                                                                                                           İffet ERDOĞAN
                                                                                                        Yapı Kontrol Müdürü

…/…/2019  tarihinde  saat  …:00’ da  2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanunu’na  göre  satış  ihalesi
şartnamesini tamamen okuyup kabul ettiğimi imza ve beyan ederim.

Yüklenicinin Adı Soyadı veya Ünvanı  : 

Tebligat Adresi : 

Tel     : 

İmza   :
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